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1. รายนามผู้ชี้แจง 
 

 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายบุญเกื้อ  สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2. นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
3. นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
4. นายอัญญะรัฐ  เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
5. นางหรรษา  บุญรัตน์  ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
6. นางสาวชุลีพร  เดชข า ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน 

 

พันธกิจ 
1. ด า เนินงานให้ เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่ างประเทศ 

ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วน  

อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 
3. ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการปฏิบัติง าน 

ที่มีมาตรฐาน  
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 

 

ภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังหน่วยงาน 
   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 บัญญัติให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี 
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการเยียวยาผู้ ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  
ที่เก่ียวข้อง  

2. จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา   
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน  

3. เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

4. ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์  เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  

5. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  
6. หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการปรับปรุง

แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการให้แจ้งเหตุ ผลให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาว
ไทยแผลผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย 
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
พ.ศ. 2560 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 26 คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
1. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี 

โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการเยียวยาผู้ ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชน 
ที่เก่ียวข้อง 

2. จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา  
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

3. เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

4. ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

5.  สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

มาตรา 27  เ พ่ือประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตร า  26  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย และ
เผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2. ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของ 
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม 
ประเพณ ีวิถีชีวิต และศาสนา 

3. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชน  และองค์การ
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 

4. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

5. ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
6. หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

มาตรา 48 บัญญัติให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
1. รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้

ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 
2. อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการ 
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3. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์ใน
การสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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3. งบประมาณภาพรวม 
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบประมาณปี 2563 - 2564 
 ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม / ลด 
 งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
การเบิกจ่าย* งบประมาณ 

ตาม ร่าง พ.ร.บ. 
จ านวน ร้อยละ 

งบประมาณรวม 222.5423 131.9460 215.7297 - 6.81 - 3.0601 
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง - - - - - 
2. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 147.2481 99.9827 149.0168 1.7687 1.2012 

1) งบด าเนินงาน - - - - - 
2) งบเงินอุดหนุน 147.2481 99.9827 149.0168 1.7687 1.2012 
3) งบรายจ่ายอื่น - - - - - 

3. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 74.7212 31.7683 65.5692 - 9.152 - 12.2482 
1) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
74.7212 31.7683 65.5692 - 9.152 - 12.2482 

4. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 0.5730 0.1950 1.1437 0.5707 99.5986 
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
0.5730 0.1950 1.1437 0.5707 99.5986 

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน - - - - - 
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ - - - - - 
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - - - - - 
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย - - - - - 
      

หมายเหตุ  * ผลเบิกจ่ายข้อมูล ณ วันที่จัดท าเอกสาร         
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4. สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ 2563 และสรุปปัญหา อุปสรรค  
ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และมาตรา 27 บัญญัติให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้ าที่ และอ านาจ ในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริ ง 
ทีถู่กต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมใน
การป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการ ละเมิด 
สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ต่อประชาชน การเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลัก 
สิทธิมนุษยชน การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ เป็นธรรม การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม  
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน และหน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

1. ผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-15 มิถุนายน 2563 และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงข้อเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 316 รายงาน ประกอบด้วย  

 ข้อเสนอแนะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จ านวน 3 รายงาน  
 รายงานที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 25 รายงาน  
 รายงานที่ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่มีข้อเสนอแนะมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

สิทธิมนุษยชน หรือข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
หรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน จ านวน 61 รายงาน  

 รายงานที่ยุติ เรื่อง เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็ นคดีอยู่ ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมี 
ค าพิพากษา ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว หรือไม่พบประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมี
การแก้ไขปัญหาแล้ว หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 
227 รายงาน  

ทั้งนี้ มีผลส าเร็จของการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ จ านวน 18 รายงาน ดังนี้ 
 
 
 



(9) 
 

1. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหา
พนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการพิจารณาจัดท าข้อเสนอแนะ กรณีพนักงานจ้าง

เหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยเมื่อปี 2552 และปี 2553  
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ  
เชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา 
อย่างเป็นรูปธรรม และยังคงมีเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐโดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดจ้างพนักงาน

จ้างเหมาบริการในรูปแบบของสัญญาจ้างท าของเ พ่ืออ าพรางสัญญาจ้างแรงงานอันเป็นนิติสัมพันธ์  
ที่แท้จริง ส่งผลให้พนักงานจ้างเหมาบริการไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะลูกจ้าง ทั้งที่ในทางปฏิบัติมีลักษณะการ
ท างานที่ไม่แตกต่างจากข้าราชการหรือพนักงานราชการ อาจเป็นเหตุให้ส่วนราชการต่ าง ๆ มีการปฏิบัติ 
ที่แตกต่างกันต่อบุคคลที่ท างานในลักษณะอย่างเดียวกันด้วยเหตุแห่งสถานะของการจ้างแรงงาน ซึ่งอาจเป็นการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ อีกทั้งเวลาก็ล่วงเลยมานาน หลังจากที่ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเมื่อปี 2553 สมควรที่จะมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
อย่างจริงจังโดยรัฐ เพ่ือเป็นการส่งเสริมผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับ
รายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 74 และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง  
“งานที่ มี คุณค่ า” ขององค์การแรงงานระหว่ างประเทศ ( International Labour Organization:  ILO)  
ซึ่งหมายถึงงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลในชีวิตการท างานและแนวคิดเรื่อง “งานที่มีคุณค่า” และ
ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองและสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้แล้ว จึงให้
มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะ  
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 

1. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและเยียวยาพนักงานจ้างเหมาบริการอย่างเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีควร
มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการพิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการในการคุ้มครองสิทธิ
แรงงานขั้นพ้ืนฐานของพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยอาจพิจารณาการใช้ระบบพนักงานของรัฐในการแก้ไขปัญหา
ด้านบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข หรื ออาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ที่ ไม่ ต่ ากว่ ามาตรฐาน  
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ของสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น การให้ความคุ้ มครองลูกจ้างรับเหมาค่าแรง 
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติจนกว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้  
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น   

2. ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. ควรเร่งศึกษาและพิจารณาทบทวนกรอบอัตราก าลังคนภาครัฐ
ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ของส่ วนราชการต่าง  ๆ และแก้ ไขปัญหา 
การขาดแคลนบุคลากรของส่วนราชการในระยะยาว 

3. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงมาพิจารณาแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานจ้างเหมาบริการของส่วนราชการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือ
มาตรฐานขั้นต่ าที่ลูกจ้างโดยทั่วไปพึงมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม  

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ มีค าสั่ง

มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้ส านักงาน ก.พ. สรุปผลการพิจารณาผลการ
ด าเนินการดังกล่าวในภาพรวม ต่อมาส านักงาน ก.พ. ได้เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี  โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ 

2. ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า 
2.1 เห็นด้วยว่าพนักงานจ้างเหมาบริการควรได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่พึงมีสิทธิได้รับตามแนวนโยบาย

พ้ืนฐ านแห่ ง รั ฐ  ต ามรั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย  พุทธศั ก ราช  2560  และแนวคิด เ รื่ อ ง 
"งานที่มีคุณค่า" ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

2.2 ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการบริหารก าลังคน 
และวิธีการท างานภาครัฐในยุค Disruption เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนบทบาท ภารกิจ ตลอดจน
กระบวนงานของภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ว่างานประเภทใด  
ที่ภาครัฐควรท า และงานประเภทใดที่ควรถ่ายโอนให้ภาคส่วนอ่ืนด าเนินการ รวมทั้ง การทบทวนอัตราก าลัง การ
สรรหาและเลือกสรร การพัฒนาความรู้ ทักษะ และรูปแบบการจ้างงานภาครัฐต่อไป 

3. ส านักงาน ก.พ. ชี้แจงดังนี้ 
3.1 มาตรการปรับขนาดก าลังคนภาครัฐที่ต้องการลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลว่าเป็น

สาเหตุหนึ่งของปัญหากรณีการจ้างเหมาบริการนั้น เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น 

3.2 ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารพนักงานราชการขึ้นตามระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)   
เป็นผู้พิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นทางเลือก  
การจ้างงานภาครัฐที่มีความยืดหยุ่น สามารถจ้างได้ตั้งแต่งานบริการ งานเทคนิค งานวิชาการ งานวิชาชีพเฉพาะ 
ไปจนถึงงานที่มีความพิเศษและต้องการใช้ผู้ที่มีความรู้  ความเ ชี่ยวชาญในระดับสูง ทั้ งนี้  ให้จ้างงาน 
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ตามสัญญาจ้างรอบละไม่เกิน 4 ปี และสามารถต่อสัญญาจ้างได้ตามภารกิจ ซึ่งปัจจุบันส่วนราชการจ้างพนักงาน
ราชการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง  

3.3 กรณีการจ้างเหมาบริการ เป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็น
หน่วยงานหลักในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างเหมาบริการ โดยยึดหลักการว่าเป็นลักษณะงานที่รัฐไม่
ด าเนินการและสามารถใช้การจ้างเหมาเอกชนด าเนินการแทนได้ แต่จ้างจากงบประมาณประเภทอ่ืนที่มิใช่งบ
บุคลากร ซึ่งส่วนราชการจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้
รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางและความ
เหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว ส านักงาน ก.พ. จึงได้รวบรวมข้อมูลการจ้างเหมาบริการและประเด็นปัญหา ได้
รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) ระยะเร่งด่วน (เฉพาะหน้า) กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) จะจัดท าหนังสือซักซ้อมเพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการ ให้ด าเนินการจ้างให้ถูกต้องตามประเภทการจ้างงาน หากเป็นการจ้างเหมา
บริการ (จ้างท าของ) ต้องไม่ด าเนินการในลักษณะการจ้างแรงงาน โดยต้องไม่มีลักษณะการควบคุมบังคับบัญชา 
หรือการลงชื่อปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการจ้างงานเป็นส าคัญ ส าหรับการจ่ายอัตราค่าจ้าง 
ควรพิจารณาในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม ต้องไม่จ่ายในอัตราที่ต่ าเกินไป โดยค านึงถึงสภาพการท างาน 
ลักษณะงาน และอัตราตลาด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้รับจ้าง และเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

(2) ระยะยาว (เชิงระบบ) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงานและกรมบัญชีกลางเป็น
ผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยส านักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ประสานและสนับสนุน
การรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ กรณีการ
เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ 

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับทราบปัญหาอุปสรรคของคนพิการในการใช้บริการขนส่ง

สาธารณะ ทั้งจากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและข้อมูลที่ได้รับทราบทั้งจากคนพิการเองและที่ปรากฏเป็นข่าว  
ตามสื่อต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของคนพิการและเป็นอุปสรรคท าให้คนพิการ 
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานโดยเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนได้ตามเจตนารมณ์และหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
ของคนพิการซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงเห็นควรให้มี การศึกษา
ปัญหาอุปสรรคของคนพิการในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ 
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ (accessibility) จากระบบขนส่งสาธารณะของคน
พิ ก า ร แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  แ ล ะ จั ด ท า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ที่ จ ะ เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ข อ ง 
คนพิการในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับปัญหาการ

เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบของคนพิการทั้งจากแหล่งข้อมูลเปิด งานวิจัย ข้อกฎหมาย และ  
การจัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้แทนภาครัฐและผู้แทนองค์กรคนพิการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วน ามา
วิ เคราะห์ เปรียบเทียบกับสิทธิที่ ได้รับการรับรองทั้ง ในตราสารระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน  
ของไทย เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะทุกรูปแบบแล้วมีความเห็นว่า กฎหมายภายในได้รับรองสิทธิคนพิการและรัฐมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบ
ขนส่ ง สาธ ารณะที่ ใ ห้ ประชาชนทุ กกลุ่ ม รวมทั้ ง คน พิการ เข้ า ถึ ง ได้ อย่ า ง เท่ า เที ยม  แต่ การปฏิบั ติ  
ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายที่กล่าวถึงข้างต้นในหลายกรณี ส่งผลให้คนพิการยังไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิ ได้อย่างแท้จริ งและประสบปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการขนส่ งสาธารณะในทุกระบบ  
ทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางน้ า ทางราง และทางถนน ซึ่งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่  
การขาดอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ข้อจ ากัดของยานพาหนะ และปัญหาการออกแบบที่ไม่ได้
ค านึงถึงการใช้งานของคนพิการ จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด  ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม  
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
กรมโยธาธิการและผังเมือง และกระทรวงมหาดไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 

1. คณะรัฐมนตรีควรก าหนดเป็นนโยบายว่า ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือการใช้งานของประชาชนทั่วไป
ควรใช้แนวทางการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลหรืออารยสถาปัตย์เป็นกรอบในการพัฒนา และในการด าเนินโครงการ
ด้านนี้ควรก าหนดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือกับองค์กรคนพิการ ทั้งในขั้นตอนของการออกแบบและการด าเนิน
โ ค ร ง ก า ร  เ พ่ื อ ป ร ะกั น ว่ า ร ะบ บ ข น ส่ ง ที่ จ ะ พั ฒ น า ต่ อ ไ ป ใ น อน า ค ต ไ ด้ ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  
ที่จ าเป็นของคนพิการ ทั้งนี้ เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งสาธารณะดังกล่ าวได้
อย่างแท้จริง และเพ่ือหลีกเลี่ยงการต้องแก้ไขดัดแปลงระบบในภายหลังซึ่งอาจมีข้อจ ากัดและไม่สามารถ  
ท าได้เต็มที ่

2. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามตรวจสอบ
ปัญหาอุปสรรคการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่คนพิการต้องเผชิญ
ตามที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ และจัดท าแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัด
ให้มีกลไกในการก ากับ เร่งรัด ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
แ ล ะ / ห รื อ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก่ อ ส ร้ า ง / ป รั บ ป รุ ง  ใ ห้ ค น ทุ ก ก ลุ่ ม ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้ 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ รวมถึงประชากรกลุ่มอ่ืนที่อาจมีข้อจ ากัดในการเข้าถึง 
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เช่น เด็กและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ควรพิจารณาน าต้นแบบสถานีขนส่งและยานพาหนะที่ได้ศึกษาไว้ เช่น ต้ นแบบ
ท่าเรือ และต้นแบบรถแท็กซ่ี ไปขยายผลสู่การปฏิบัติโดยเร็ว  

3. กระทรวงคมนาคม โดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ควรร่วมกับกรมโยธาธิการและผัง
เมือง กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ พิจารณาจัดท ามาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งทางถนน ทางราง 
ทางน้ า และทางอากาศ ที่เป็นมาตรฐานสากลและเชื่อมต่อกันได้ทุกระบบ ตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้าน  
การเข้าถึงตัวสถานี/อาคารสิ่งปลูกสร้าง การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ การเข้าถึงอุปกรณ์สิ่งอ านวยความ
สะดวก การเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปยังอีก
ระบบหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขและนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น 

4. คณะรัฐมนตรีควรสนับสนุนให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาอุปกรณ์  
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ โดยให้คนพิการมีส่วนร่วม  
ให้ความเห็นและอาจด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนที่สนใจตามนโยบายประชารัฐ รวมถึงร่วมกันสร้างความรู้ความ
เข้าใจและทักษะในการอ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือคนพิการแก่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและประชาชน
อย่างทั่วถึง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 
คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือ
การจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่งเพ่ือให้คน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยก าหนดอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นขั้นต่ าที่ยานพาหนะแต่ละประเภทต้อง
จัดให้มี ทั้งนี้ โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งควรพิจารณามาตรการให้
กฎกระทรวงดังกล่าว และกฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการ
ในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 มีผลใช้
บังคับอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนในการให้บริการขนส่งสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของ
คนพิการอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมาย

ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก รับเรื่องกรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้กระทรวงคมนาคมสรุป  
ผลการพิจารณาผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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3. สิทธิพลเมืองอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่า นาย ก ถูกบังคับให้ 
สูญหายจากบ้านพัก  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีเมื่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 นาย ก ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์จ านวนสี่คน ควบคุมตัวออกไปจากบ้านพักในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยไม่ทราบว่าน าไปท่ีแห่งใด และไม่มีการแจ้งให้ญาติทราบ 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า การที่นาย ก ถูกกลุ่มบุคคลซึ่งมี

เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหารวมอยู่ด้วย บังคับน าตัวออกไปจากบ้านพักในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2558 โดยไม่ปรากฏเหตุ อันชอบด้ วยกฎหมาย จนถึงปั จจุบันยั ง ไม่พบตัวนาย  ก เป็นการกระท า 
ที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของนาย ก ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญและ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีจะต้อง
ปฏิบัติตาม อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และยังเป็นกรณีการหายสาบสูญโดยถูกบังคับตามอนุสัญญาระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ว่ า ด้ ว ย ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง บุ ค ค ล ทุ ก ค น จ า ก ก า ร ห า ย ส า บ สู ญ โ ด ย ถู ก บั ง คั บ  มุ่ ง ห ม า ย ใ ห้ 
รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือสอบสวนการหายสาบสูญโดยถูกบังคับซึ่งได้กระท า  
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐด้วย จึงมีมติให้มีมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ ง ต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 
และมาตรา 42 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรเร่งติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต ารวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา  

ที่รับผิดชอบการสืบหาตัวนาย ก จนกว่าจะทราบสถานที่อยู่และชะตากรรมภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ผลการตรวจสอบฉบับนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้ง 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 

คณะรัฐมนตรีควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับเนื้อหาตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล  
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง  

มอบให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานต ารวจ
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แห่งชาติ  และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว  
โดยให้กระทรวงยุติธรรมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองคดีอาญา ได้แจ้งไปยังกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 2 เพื่อได้โปรด
ก าชับให้เร่งติดตามสืบหาตัวนาย ก จนกว่าจะทราบสถานที่อยู่และชะตากรรม เพ่ือมิให้เกิดความล่าช้าและให้มี
หนังสือแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทราบโดยตรง จนกว่าการ
ด าเนินการจะเสร็จสิ้น 

4. สิทธิพลเมืองและสิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและอาจได้รับผลกระทบไม่มี
ส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการขอประทานบัตรท า เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และการอนุญาตให้ท าเหมืองแร่ดังกล่าวอาจท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
กระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่าส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสตูลรับค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) 
ของบริษัท เอ ในพ้ืนที่เขาโต๊ะกรัง อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล จะกระทบต่อการด ารงชีพปกติ และอาจเกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มี
ประวัติศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสถานที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ เช่น โรงเรียน และ
มัสยิด โดยกระบวนการพิจารณาค าขอไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับการพิจารณาค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ของบริษัท เอ ซึ่งเจ้าพนักงานแร่ประจ าท้องที่ได้ปิดประกาศ
ค าขอประทานบัตรของบริษัท เอ โดยแก้ไขเขตการปกครองพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรให้ถูกต้อง และได้รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบเข้าร่วมในกระบวนการแล้ว ส่วนประเด็นการให้ประทานบัตร
ท าเหมืองแร่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตินั้น กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มีการพิจารณาทบทวนพ้ืนที่
แหล่งหินอุตสาหกรรมเดิมว่า มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่  เพ่ือการท าเหมืองตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 หรือไม่ โดยเฉพาะพ้ืนที่เขาโต๊ะกรังที่อยู่ในแหล่งหินอุตสาหกรรม ที่อาจเป็นป่าน้ า
ซับซึม แต่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ไม่ได้ก าหนดบทนิยามหรือความหมายของ “ป่าน้ าซับซึม” ไว้เป็นการ
เฉพาะ ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ยังไม่ได้อนุญาตให้บริษัท เอ  
ท าประโยชน์ในเขตป่าเพ่ือการท าเหมืองแร่ และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ยังไม่มีการอนุญาต
ประทานบัตร ดังนั้น ไม่อาจรับฟังได้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่องทั้งสองประเด็น อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. การพิจารณาอนุญาตให้บริษัท เอ ท าประโยชน์ในพ้ืนที่เขาโต๊ะกรังตามค าขอประทานบัตรในส่วนที่

เป็นพ้ืนที่ “ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 ควรพิจารณา 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณค่าทางนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพที่จะต้องสูญเสียไปอย่าง
ถาวร หากมีการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือท าเหมืองแร่เป็นส าคัญ  รวมตลอดถึงพิจารณาผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นต่อพ้ืนที่รอบข้าง ทั้งพ้ืนที่แหล่งน้ าและพ้ืนที่ป่าชุมชน โดยจัดท าความเห็นในเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต  

2. ก่อนที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะพิจารณาอนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่ใน
พ้ืนที่เขาโต๊ะกรัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในแหล่งหินอุตสาหกรรมชื่อ “เขาลูกช้าง” จังหวัดสตูล กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรร่วมกันก าหนดบทนิยามหรือความหมายค าว่า “ป่าน้ าซับซึม”  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. 2560 ให้ชัดเจน หลังจากก าหนดบทนิยามหรือความหมายดังกล่าวแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมควรทบทวน
แหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศดังกล่าวว่า พ้ืนที่บริเวณเขาโต๊ะกรังเป็นพ้ืนที่ป่าน้ าซับซึมหรือไม่ ก่อนที่จะ
ด าเนินการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ 

พ.ศ.  2560 พ้ืนที่ที่ จะก าหนดให้ เป็นเขตแหล่ งแร่ เ พ่ือการท าเหมืองต้องไม่ ใช่ พ้ื นที่แหล่งต้นน้ าหรือ 
ป่าน้ าซับซึม กรมทรัพยากรธรณีในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ได้
ด าเนินการก าหนดค านิยาม "แหล่งต้นน้ าหรือป่าน้ าซับซึม" ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่
แห่งชาติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดค านิยามโดยคณะอนุกรรมการด้านจัดท าแผนแม่บทบริหาร
จัดการแร ่

5. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ หายตัวไปที่อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง 

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากภรรยาของนายพอละจี หรือบิลลี่ 

รักจงเจริญ และเครือข่ายกะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ขอให้ตรวจสอบ กรณีนายพอละจี หรือบิลลี่ รัก
จงเจริญ ผู้น ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  หายตัวไป  
ไม่สามารถติดต่อได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จนถึงปัจจุบัน 
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การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ขอให้ตรวจสอบการ

ควบคุมตัวนายพอละจี โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นประเด็นเดียวกันกับที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาศาลฎีกา 
ที่ 7237/2558 ซึ่งเป็นกรณีตามมาตรา 39 (1) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติสั่งยุติเรื่อง หากเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือ 
ค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว ประเด็นการท าหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ในการสืบสวนสอบสวนการหายตัวไปของนายพอละจีนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ พนักงาน
สอบสวนด าเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การ
หายตัวไปของนายพอละจีมาโดยตลอดนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์จากภรรยาของนายพอละจี อันถือได้ว่า
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิของภรรยาของนายพอละจีตาม
สมควรแล้ว ในชั้นนี้จึงไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น จึงมี
มติให้ยุติเรื่อง ส าหรับประเด็นการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรากฏว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มี
ประกาศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ก าหนดให้กรณีการหายตัวไปของนายพอละจี เป็นคดีพิเศษ และใช้อ านาจ
และกลไกที่มีอยู่ในการสืบสวนสอบสวนกรณีการหายตัวไปของนายพอละจี จนทราบความคืบหน้า  เป็นเรื่องที่ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39 (5) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง  

อนึ่ง ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 และต่อมาคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติ
เห็นชอบหลักการการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ ดังกล่าว อันเป็นการแสดงเจตจ านงที่จะเข้าเป็นภาคีอย่างชัดแจ้ง 
แต่ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้ถอนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ออกจากการพิจารณาของรัฐสภาตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ เพ่ือน าไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับการบังคับให้บุคคล  
สูญหาย จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกรมสอบสวนคดี
พิเศษและคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) 
ประกอบมาตรา 42 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. กรมสอบสวนคดี พิ เศษควรมีแนวปฏิบัติ ให้กรณีการบั งคับให้บุคคลสูญหายเป็นคดี พิ เศษ 

โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ร้องขอ หรือในกรณีที่ผู้ร้องขอมีคุณสมบัติที่ไม่ครบถ้วนอันไม่ใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ
ยุ ติ ธรรมต่ อบุ คคลที่ ถู กบั งคับให้ สูญหายและครอบครั ว  ในระหว่ างที่ ประเทศไทยยั ง ไม่ มี กฎหมาย 
ภายในเพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: CED)  
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2. คณะรัฐมนตรีควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 
การกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับเนื้อหาตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเสนอต่อรัฐสภา 

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง 

มอบให้กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานศาลยุติธรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้กระทรวงยุติธรรม 
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งว่า การรับคดีอาญาอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยตรง เดิมผู้ร้องขอต้องเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น และเห็นว่าค วรจะ
ขยายกรอบในการพิจารณาออกไปโดยไม่จ ากัดเฉพาะตัวผู้เสียหายเท่านั้น จึงได้มีการแก้ไขประกาศ กคพ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ  
พ.ศ. 2561 โดยไม่ได้ก าหนดให้ผู้ร้องขอต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้น ผู้พบเห็นการกระท าความผิดสามารถร้องขอให้
คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษได้ เว้นแต่เป็นความผิดต่อส่วนตัว  
ผู้ร้องขอต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีผู้ร้องขอ เมื่อเห็นว่ามีเหตุอันควรเสนอให้เป็นคดีพิเศษ หน่วยงาน
ในสังกัดสามารถรวบรวมเรื่องเสนอต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือพิจารณา หากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เห็นชอบ ก็ให้ด าเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการคดีพิเศษต่อไป ดังนั้น การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวจึง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว 

6. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้เสียหายและพยานในคดีถูกข่มขู่คุกคามและเกรงจะ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน 

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้เสียหายและ

บุคคลในครอบครัวซึ่งมีฐานะเป็นพยานในคดีข่มขืนกระท าช าเราถูกข่มขู่คุกคามจากกลุ่มผู้ต้องหา และเกรงจะไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรโคกกลอย จังหวัดพังงา 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ภายหลังจากที่ผู้ร้องได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวนสถานีต ารวจภูธรโคกกลอยเพ่ือขอให้ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธร
โคกกลอยได้รับค าร้องทุกข์ไว้ท าการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งยื่นค าร้องต่อศาล
จังหวัดพังงาให้เพิกถอนค าสั่งปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาซึ่งอาจจะข่มขู่คุกคามผู้ร้องและครอบครัว และจัดให้มีการชี้
ตัวผู้ต้องหาโดยป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหามองเห็นผู้เสียหาย อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ความคุ้มครองผู้ร้องและ
ผู้เสียหายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว แต่การกระท าของพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรโคกกลอยที่ให้
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บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเข้าฟังการสอบสวนและถ่ายภาพออกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคม เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในกรณีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน การร้องทุกข์แทนผู้เสียหาย การค านึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติเพศ
สภาวะ (Gender Sensitivity) การจัดให้มีกระบวนการฟ้ืนฟูเยียวยาทางด้านจิตใจ จึงมีมติให้มีมาตรการหรือ
แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ 
(3) ประกอบมาตรา 36 และมาตรา 42 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางที่ เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ ไขการละเ มิดสิทธิมนุษยชน  
และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรก าชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนให้เป็นไปตามประมวล
ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 29 ความลับ บทที่ 1 ว่าด้วยข้อราชการอันพึงสงวนเป็นความลับโดย
เคร่งครัด พร้อมทั้งควรประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกันพึงระมัดระวังและเก็บรักษาข้อมูลที่
เกี่ยวกับผู้เสียหายหรือพยานในคดีไว้เป็นความลับ โดยน าข้อมูลตามค าร้องนี้ไปเป็นกรณีตัวอย่าง ภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

1.1 ควรพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการร้องทุกข์แทนผู้เสียหาย เมื่อมีเหตุสมควร
จ าเป็นที่ เชื่อได้ว่าผู้ เสียหายอาจได้รับอันตรายหรือได้รับผ ลกระทบจากการร้องทุกข์ดังกล่าว ในกรณี 
ที่เกิดเหตุกับพยานในระหว่างที่อยู่ในมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน  
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

1.2 ควรเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักและค านึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติ
เพศสภาวะในการสอบสวนด าเนินคดีเกี่ยวกับเพศและการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุความรุนแรงทางเพศ 
โดยพิจารณาก าหนดให้มีการเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว 

1.3 ควรประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือองค์กร
ภาคประชาสังคม เพ่ือด าเนินการจัดให้มีกระบวนการฟื้นฟูเยียวยาทางด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้เสียหายในคดี
ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีคดีความผิดเกี่ยวกับเพศท่ีผู้เสียหายเป็นเด็กและอยู่ระหว่างการคุ้มครอง
ความปลอดภัยตามมาตรการพิเศษ 

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ควรพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ที่เหมาะสมให้แก่สถานแรกรับ เพ่ือสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลผู้ตกเป็นผู้เสียหายและผู้ติดตาม 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย 
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และการเพ่ิมโครงสร้างอัตราก าลังของข้าราชการและงบประมาณในบ้านพักเด็กและครอบครัวแต่ละจังหวัดให้
เพียงพอ เป็นต้น 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองคดีอาญา แจ้งว่า ได้มีหนังสือก าชับการปฏิบัติไปยังหน่วยงานใน

สังกัดที่เก่ียวข้องให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปแล้ว 
2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แจ้งว่า ได้ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ดังนี้ 
2.1 กรณีท่ีมีบุคคลใดกระท าความผิด ตามมาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้ มครองพยานในคดีอาญา พ .ศ .  2546  โดยส านั กงานคุ้ มครองพยานได้ ก าหนดแนวทางปฏิบั ติ 
ที่เหมาะสมในการร้องทุกข์แทนพยานที่มีอยู่ในมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 กล่าวคือ ส านักงานคุ้มครองพยานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครอง  
ความปลอดภัยพยานจะรับมอบอ านาจจากพยานในการยื่นค าร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่แทนพยานผู้ เสียหาย 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) (7) หรือเป็นผู้ยื่นค ากล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่  
แทนพยานผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (8)  

2.2 จัดท าหลักสูตรด้านการคุ้มครองพยาน โดยก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นชุด
รักษาความปลอดภัยพยาน เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองพยาน แนวปฏิบัติที่
เหมาะสมต่อพยาน และจิตวิทยาการอยู่ร่วมกับพยาน ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ชุด
คุ้มครองความปลอดภัยพยานต้องตระหนักและค านึงถึงความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเพศสภาวะ การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของพยาน โดยแนวทางการปฏิบัติภารกิจคุ้มครองพยานที่เป็นผู้หญิงนั้น ส านักงานคุ้มครอง
พยานได้วางหลักปฏิบัติให้ต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอยู่ในชุดคุ้มครองความปลอดภัยพยานดังกล่าวทุกครั้ง 

2.3 วางมาตรการแนวทางการช่วยเหลือพยาน ตามมาตรฐาน 4 ด้าน ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรม แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่
ถู กต้อง  ค .ศ .  1985 ได้ แก่  การ เข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธ รรมและได้ รั บการปฏิบั ติ อย่ า ง เป็นธรรม  
การได้รับการชดเชยความเสียหายจากผู้กระท าความผิด การได้รับการชดเชยความเสียหายจากรัฐ และการให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย โดยภารกิจการคุ้มครองพยานที่ผ่านมาในด้านการให้ความช่วยเหลือได้
ค านึงถึงสภาพจิตใจของพยานซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานที่เป็นผู้ เสียหายในคดี 
ค้ามนุษย์ คดีที่เกี่ยวกับเพศ คดีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งพยานเหล่านี้ต้องได้รับการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจจากผู้เชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ จึงมีการประสานการท างานร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรภาคประชา
สังคม เช่น มูลนิธิ A 21 มูลนิธิ Hug Project มูลนิธิพิทักษ์สตรี เป็นต้น เพ่ือด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟู และปรับสภาพ
ร่างกายและจิตใจของพยานผ่านเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และจิตแพทย์ 

ทั้งนี้ กรณีผู้เสียหายและบุคคลในครอบครัวซึ่งมีฐานะเป็นพยานในคดีข่มขืนกระท าช าเราที่ได้ยื่น
ร้องเรียนต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยส านักงานคุ้มครองพยาน ได้
ด าเนินการพาพยานและครอบครัวพยาน รวม 4 คน เข้าพบจิตแพทย์เพ่ือท าการรักษาฟ้ืนฟูสภ าพจิตใจที่
โรงพยาบาลมนารมย์ (ระยะเวลาประมาณสองปี) ซึ่งจิตแพทย์ผู้ท าการรักษาได้ประเมินผลการรักษาว่าพยานและ
ครอบครัวของพยานมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมากแล้ว แต่ยังคงต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง 
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7. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  และสิทธิในทรัพย์สิน 
กรณีกล่าวอ้างว่า ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัว ตรวจยึดทรัพย์สิน และตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม 
(DNA) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ร้อง สามี

ของผู้ ร้ อง  บุคคลในครอบครั ว  และคณะท างานกิจกรรมศูนย์การ เรี ยนรู้ อั ลกุ รอาน ถูก เจ้ าหน้ าที่  
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ  
กรมทหารพรานที่ 42 ควบคุมตัว ตรวจยึดทรัพย์สิน และตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย   

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีการร้องเรียนข้างต้นแล้วเห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่

ศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก า รคดี พิ เ ศษจั งหวั ดช ายแดนภาค ใต้  ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษ  และ เจ้ าหน้ าที่ ทหา ร 
หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 42 เข้าควบคุมตัวและตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ร้องกับพวก โดยอาศัยอ านาจตาม
กฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 และก าหนดให้ผู้ร้องทั้งสองไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เป็นประจ าทุก
เดือน โดยอาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นการใช้อ านาจ
ที่เกินกว่ากรณีที่จ าเป็น อันส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ไม่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน 
(Principle of Proportionality) และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 และการ
ตรวจเก็บสารพันธุกรรมของผู้ร้องและพวกมิใช่การด าเนินการในฐานะพนักงานสอบสวนที่จะต้องด าเนินการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมาย เมื่อผู้ร้องกับพวกซึ่งได้รับความเสียหายจากการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าว มิอาจใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้ตามสมควรการกระท านั้นย่อมเป็นการกระทบต่อสาระส าคัญ
แห่งสิทธิของผู้ร้องและพวก อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้มีมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการ
ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ศูนย์
ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหน่วยงาน
ต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 42 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
1. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ควรพิจารณาเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ร้อง  

ทั้งสองกับพวกตามความเหมาะสม 
2. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน  
เป็นส าคัญ ส าหรับการใช้อ านาจตรวจสารพันธุกรรมแก่บุคคลใด ๆ ควรด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ซึ่งเป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะที่จะตรวจผู้ต้องหา 
ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับความยินยอมและเป็นคดีอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกเกิน 3 ปี ซึ่งมีความ
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จ าเป็นที่จะต้องใช้สารพันธุกรรมเป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญาที่ได้มีการ
แจ้งข้อกล่าวหาผู้ใดไว้แล้ว  

3. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ควรเพ่ิมมาตรการการควบคุมการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ทหารตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไป
ตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 

4. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ควรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายพิเศษด้านความม่ันคงแต่ละฉบับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายและเคารพต่อ
หลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น ในการใช้อ านาจออก
ค าสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องมีเหตุผลความจ าเป็นเพียงพอและค านึงถึงการ
เคารพสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของประชาชน อีกท้ังไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น โดยจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด 

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรด าเนินการและบังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตาม
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมปกติให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของสถานการณ์ก่อนที่จะประสานให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อ านาจตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงเพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างแท้จริง 

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กรมสอบสวนคดี พิเศษ ได้ด าเนินการแจ้งผลรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมก าชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการและ
แนวทางตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมโดยจะต้องค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
กฎหมายด้วยแล้ว 

8. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า การเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ กระทบต่อ
สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และกลุ่มชาติพันธุ์  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า คณะรัฐมนตรี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี  ให้ขึ้นบัญชีกลุ่มป่าแก่ง
กระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยผู้ร้องเห็นว่า กลุ่มป่าแก่งกระจานมีความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมชนเผ่า
กะเหรี่ยงมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และยัง
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งจัดให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อาจเป็นการ
ละเมิดสิทธิชุมชน 
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การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อนที่รัฐบาลไทยจะเสนอกลุ่มป่า 

แก่งกระจานเป็นมรดกโลก ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน
กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแก่ชุมชนในพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ได้ส ารวจและจัดท าข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้สอดรับกับมาตรการการแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและอุทยานแห่งชาติในการอนุรักษ์ 
จัดการ และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดทั้งยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในเขตกลุ่มป่าแก่งกระจานด้วย ในชั้นนี้จึงเห็นว่า  
ข้อร้องเรียนของผู้ร้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม เพ่ือประโยชน์ใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลและชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงให้มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 
26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ควรพิจารณาก าหนดแนวทางด าเนินการมาตรการในการเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกข้างต้น  
เป็นแผนปฏิบัติการระยะยาวหรือเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการบริหารจัดการพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  
ซึ่งจะช่วยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการพื้นที่และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกับชุมชน  

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ควรพิจารณาก าหนดสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ในคณะกรรมการ  
ที่ปรึกษาพ้ืนที่คุ้มครอง หรือ PAC ของพ้ืนที่คุ้มครองทั้ง 4 แห่งในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้มีความเหมาะสมและ
ทั่วถึง โดยน าข้อมูลจ านวนประชากรและเขตพ้ืนที่การปกครองไปประกอบการพิจารณาด้วย 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งว่า มีการด าเนินงานในพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  

2 ประเด็น ดังนี้  
1. ปัจจุบันได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 

พฤศจิกายน 2561 โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ท าการตรวจสอบและก าหนดขอบเขตการบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ และจัดท าโครงการหรือแผนงานเสนอเพ่ือขอรับ
การอนุญาตตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรและ
ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นที่ยอมรับในการให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และจะ
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ได้น าข้อแนะน าและแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของราษฎรในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการกลุ่มป่าแก่งกระจานต่อไป  

2. ได้ก าหนดแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับพ้ืนที่ (Protected Area Committee: 
PAC) โดยก าหนดให้มีองค์ประกอบจากผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ในส่วนของอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน โดยมีผู้แทนจากภาคประชาชน ชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพ้ืนที่บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย 
จ านวน 2 คน และมีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) แจ้งให้
อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยพิจารณาตัวบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ 
(PAC) โดยให้มีสัดส่วนของผู้แทนชุมชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ได้แจ้งให้หน่วยงานสังกัดในพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการ
ในการก าหนดสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ในคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาพ้ืนที่คุ้มครองให้มีความเหมาะสมและท่ัวถึงแล้ว 

9. สิทธิในการจัดการที่ดิน และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน ทั้งที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีนโยบายจัดสรรที่ดินให้
ชุมชนแล้ว ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าราษฎรกลุ่ม
สิทธิชุมชนต าบลชุมโค ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณรอบสนามบินพาณิชย์จังหวัดชุมพรที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
หนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น และป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมโค ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ก่อนมี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 และ ฉบับที่ 134 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 ก าหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เรียกร้องสิทธิในที่ดินมาโดยตลอด แต่ยังคงไม่ได้รับ
เอกสารรับรองสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด ทั้งที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีนโยบายให้จัดสรรที่ดิน
ท ากินบริเวณดังกล่าวให้แก่ชุมชนแล้ว  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดชุมพรและกรมป่าไม้ได้ด าเนินการตาม

นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่แล้ว รวมทั้งยังได้
ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา
การถือครองที่ดินของราษฎรในพ้ืนที่พิพาทให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและระเบียบกฎหมาย ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินการ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการที่จังหวัดชุมพร และกรมป่าไม้ไม่จัดที่ดิ นที่เหลือจากการก่อสร้าง
สนามบินพาณิชย์จังหวัดชุมพรให้ชุมชน เป็นการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมี
มติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาตามค าร้องเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และมีข้อเท็จจริงว่ารายชื่อราษฎร
และจ านวนเนื้อที่ที่ครอบครองเพ่ิมขึ้นทุกครั้ง ซึ่งอาจจะน าไปสู่ความยากล าบากในการแก้ไขปัญหานี้ในอนาคต 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงให้มี
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อจังหวัดชุมพร 
กรมท่าอากาศยาน คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชุมพร (คทช. จังหวัดชุมพร) และคณะอนุกรรมการจัดหา
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ที่ดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
1. กรมท่าอากาศยาน ผู้เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่แท้จริง ควรยื่นค าขออนุญาตใช้ประโยชน์บริเวณ

สนามบินพาณิชย์จังหวัดชุมพร รวมทั้งบริเวณโดยรอบที่คาดว่าจะมีแผนการก่อสร้างเพ่ือขยายสนามบินในอนาคต 
ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น และป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมโค ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/8 ประกอบมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559  

2. เมื่อกรมท่าอากาศยานได้รับอนุญาตแล้ว จังหวัดชุมพรควรด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนที่รอบสนามบิน
พาณิชย์จั งหวัดชุมพรส่วนที่ เหลือจากการขออนุญาตใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน และข้อมูล  
ผู้ครอบครองพ้ืนที่เดิม พร้อมประสาน คทช.  จังหวัดชุมพร ให้น าเสนอพ้ืนที่พร้อมข้อมูลพ้ืนที่และข้อมูล 
ผู้ครอบครองพ้ืนที่เดิมต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และในระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพรต้องยื่นค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอีกครั้ง 

3. เมื่อ คทช. จังหวัดชุมพร ได้รับการประสานจากจังหวัดชุมพรให้เสนอพ้ืนที่ต่อคณะอนุกรรมการจัดหา
ที่ดินแล้ว คทช.  จังหวัดชุมพรควรน าเสนอพ้ืนที่พร้อมข้อมูลพ้ืนที่และข้อมูลผู้ครอบครองพ้ืนที่ เดิมต่อ
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่เป้าหมายอีกครั้ง 

4. เมื่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินควร
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) อนุมัติให้ด าเนินการจัดที่ดินให้ชุมชน และเมื่อ คทช. 
อนุมัติให้ด าเนินการแล้ว ให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินด าเนินงานตามขั้นตอนโดยส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการจัด
ที่ดินและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด าเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนตามหลักเกณฑ์ต่อไป  
พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้ คทช. จังหวัดชุมพร ทราบ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กรมท่าอากาศยาน แจ้งว่า ได้ยื่นค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานชุมพร รวมทั้งบริเวณโดยรอบที่

คาดว่าจะมีแผนการก่อสร้างเพ่ือขยายท่าอากาศยานในอนาคตเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1. ค าขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมโค เนื้อที่ 64 ไร่ 
2. ค าขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น เนื้อที่ 

1,513.82 ไร่ 
3. ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 

29.18 ไร ่
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10. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานของรัฐน าแบบจ าลองส าหรับประเมิน
ค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการท าลายป่าไม้ มาเป็นฐานในการฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่ง
เรียกค่าเสียหายโดยไม่เป็นธรรม 

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช มีหนังสือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด น าแบบจ าลองส าหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบาง
ประการหลังการท าลายป่าไม้ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณค่าเสียหายจากกลุ่มชาวบ้านสมาชิก เครือข่าย
ของผู้ร้องที่ถูกด าเนินคดีอาญาในข้อหาบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ผู้ร้องเห็นว่าแบบจ าลองดังกล่าว มิได้เป็นไปตามหลักวิชาการและไม่เป็นที่ยอมรับของสากล เป็นการออกกฎที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ยกเลิกและ
ยุติการด าเนินคด ี

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า การที่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช น าแบบจ าลองส าหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการท าลายป่าไม้ เพ่ือใช้
เป็นฐานในการฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่ถูกด าเนินคดีในข้อบุกรุกพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติหรือป่าสงวนตามประเด็นในค าร้องนี้ จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณาของศาลยุติธรรมที่จะพิจารณา
และพิพากษาในการกระท าของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท าความผิดเท่านั้น ดังนั้น จึงยังไม่อาจถือได้ว่า เป็นการ
กระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลดังกล่าว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม 
ประเด็นการก าหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกร้องซึ่งฟ้องคดีบุคคลที่ถูกด าเนินคดีในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือ
ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 มาตรา 97 นั้น  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและป้องกันทรัพยากรป่า
ไม้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และมีอ านาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก 
ผู้ท าลาย หรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็น  
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในการด าเนินการคิดค่าเสียหายทางแพ่ง เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชจะต้องมีการคิดค านวณเพ่ือให้ทราบจ านวนค่าเสียหายที่จะน าไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม โดยกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีการน าหลักเกณฑ์การคิดค านวณค่าเสียหายจากการก าหนดค่าเสียหายที่ตายตัว
ตามเนื้อที่ของป่าที่ถูกท าลาย มาเป็นการใช้แบบจ าลองส าหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลัง
การท าลายป่าไม้ แต่การก าหนดค่าเสียหายแก่บุคคลที่ถูกด าเนินคดีในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือป่า
สงวนจะต้องใช้เท่าใดนั้น ศาลที่พิจารณาจะเป็นผู้ก าหนดตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงย่อมท าให้เชื่อได้ว่า แบบจ าลองดังกล่าวของกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังคงมีข้อโต้แย้งและขาดความน่าเชื่อถือทางวิชาการในการที่จะน าไปเป็นหลักเกณฑ์ในการ
คิดค านวณค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาและด าเนินคดี จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ กรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชควรศึกษา

และทบทวนงานวิจัยว่าด้วยความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและ
หลักเกณฑ์การค านวณค่าเสียหายจากผู้ท าลาย หรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ตลอดจนแบบจ าลองส าหรับประเมินค่าเสียหาย  
ทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการท าลายป่าไม้ ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกด าเนินคดีต่อไป 

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น าไปพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว  

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้วดังนี้ 
2.1 ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

บัญญัติว่า ผู้ใดกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการท าลายหรือ 
ท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายสูญหายหรือ  
เสียหายไปนั้น 

2.2 เนื่องจากการท าลายหรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ อันก่อให้เกิดปัญหา
ภัยแล้ง น้ าท่วม และปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นบริเวณกว้าง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วไป ดร.พงษ์ศักดิ์  วิทวัชชุติกุล อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์
การฟ้ืนฟูและจัดการต้นน้ า ร่วมกับคณะวิจัยของส่วนวิจัยต้นน้ า ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า กรม อุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้คิดและพัฒนาแบบจ าลองส าหรับประมาณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการ
หลังการท าลายป่า เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณค่าเสียหายแก่บุคคลที่ถูกด าเนินคดีในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยแบบจ าลองส าหรับประเมินค่าเสียหายทาง
สิ่งแวดล้อมบางประการหลักการท าลายป่าไม้ เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ประเมินการเปลี่ยนแปลงการ
ท างานตามหน้าที่ของโครงสร้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ โดยน าปัจจัยด้านโครงสร้างของระบบนิเวศอัน
ประกอบด้วย ปัจจัยน้ าฝน ปัจจัยพืชคลุมดิน ปัจจัยสภาพภูมิประเทศ และปัจจัยดิน มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
แบบจ าลองที่เป็นสากลระดับโลก เพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนาส าหรับการประเมินค่าการสูญเสียดินและน้ า 
รวมถึงน าผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นแนวคิดในการก าหนดรูปลักษณะต่าง ๆ ของแบบจ าลอง 
และประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยวิธี Cost Replacement Method หรือ 
Customer Value Management (CVM) 
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2.3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า ส่วนวิจัย  
ต้นน้ า มีสถานีวิจัยต้นน้ า ที่ศึกษาองค์ประกอบของระบบนิเวศป่าไม้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท าลาย 
ป่าไม้ จ านวน 16 สถานี กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศ ได้น าข้อมูลผลกระทบที่มีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
มาสร้างเป็นสมการคณิตศาสตร์ ส าหรับประเมินคุณค่าและมูลค่าของผลกระทบจากการท าลายป่าไม้ ซึ่งผลลัพธ์ที่
ไ ด้ จ า กสมการคณิ ตศ าสตร์ จ ะถู กน า มาทดสอบ เ พ่ื อปรั บแก้ ใ ห้ แบบจ า ลอ ง ได้ ผ ลลั พธ์ ใ ก ล้ เ คี ย ง  
ความเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนี้แบบจ าลองดังกล่าวยังได้ถูกน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การพิจารณาคดี สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 
การเข้าชี้แจงกับคณะกรรมการรัฐสภา คณะกรรมการวุฒิสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

2.4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณากฎหมายล าดับรองว่า
ด้วยการค านวณการก าหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับกรณีเรียกให้ผู้กระท าความผิดต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  
ซึ่งคณะท างานฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. .... โดยจะก าหนดมูลค่าให้สาธารณชนรับรู้และ
สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้เพ่ือสามารถน ามาใช้ประกอบการประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติซึ่ งมีผู้
ก่อให้เกิดความเสียหาย และจะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี หรือหากมีการศึกษาเพ่ือประเมินมูลค่าที่เป็นที่น่าเชื่อถือ
ในทางวิชาการอ่ืนก็ให้ก าหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติชนิดดังกล่าวตามมูลค่านั้น 

11. สิทธิพลเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข่มขู่คุกคามกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องและชาวบ้าน “กลุ่มคนรักษ์ 

บ้านเกิดบ าเหน็จณรงค์” ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อาจสร้างมลพิษให้แก่
ชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมแสดงออกในการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินของกลุ่มผู้ร้อง ถูกเจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ 
และฝ่ายปกครอง แสดงพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า  

มีการเชิญกลุ่มผู้ร้องเข้าพบเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่คุกคาม 
การห้ามชาวบ้านในพ้ืนที่ไม่ให้ปิดป้ายคัดค้านการก่อสร้างในพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ส่วนบุคคล และผู้น าท้องที่
ข่มขู่ชาวบ้านว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากรัฐบาล นั้น มีมติให้ยุติเรื่อง  

ส าหรับประเด็นที่รองหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร) สั่งให้กลุ่มผู้ร้องถอดเสื้อที่มี
ข้อความคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือให้ใส่เสื้อกลับด้าน หรือไม่ให้ใส่เสื้อที่มีข้อความคัดค้านเข้าร่วมประชุม  
เห็นว่า เป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงมีมติว่า  
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการ
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ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  แห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิควรก าชับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งระมัดระวังการกระท าที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือเรียน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ รองผู้อ านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร) นายอ าเภอทุกอ าเภอ ขอให้ท่านแจ้งก าชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

12. เสรีภาพในการชุมนุม สิทธิพลเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า การควบคุม 
แกนน าคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อ าเภอเทพาจังหวัดสงขลา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ยินยอมและอ านวยความสะดวก  
ในการชุมนุมและใช้เป็นข้อกล่าวอ้างในการสลายการชุมนุม และควบคุมแกนน าคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในพ้ืนที่อ าเภอเทพาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีกรณีการกล่าวหาผู้ชุมนุมบางคนในลักษณะดู
หมิ่นเหยียดหยาม ท าลายชื่อเสียงเกียรติยศ และมีการประกาศให้เขตพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และ
อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด

สงขลาได้ใช้กุญแจมือล่ามข้อมือผู้ต้องหาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาชนสงขลา -ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้า 
ถ่านหิน และใช้โซ่ร้อยเข้าด้วยกัน เพ่ือน าตัวไปยังศาลจังหวัดสงขลา เป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กติการะหว่ างประเทศว่ าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี อันเป็นระเบียบปฏิบัติภายในของผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
สงขลา และมีผลท าให้ผู้ต้องหาต้องเสื่อมเสียต่อสิทธิและเสรีภาพทางร่างกายเกินกว่าความจ าเป็น ถือว่าเป็นการ
กระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้มีมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 ดังนี้ 



(30) 
 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติควรก าชับและตักเตือนเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา ใช้

เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องหา โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี  

(2) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติควรสั่งการให้ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา พิจารณาหามาตรการ
เยียวยาความเสียหายแก่กลุ่มผู้ต้องหา จ านวน 16 คน ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาชนสงขลา -ปัตตานี ไม่เอา
โรงไฟฟ้าถ่านหิน อันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว  

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองคดีอาญา ได้แจ้งไปยังกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 ด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว 

13. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า โครงการอ่างเก็บน้ าแม่ค าอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของกลุ่ม 
ชาติพันธุ์  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า  

การด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ของกรมชลประทาน เพ่ือศึกษาความเหมาะสม
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย และ
ที่ดินท ากินของประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รวมทั้งพ้ืนที่ธรรมชาติและ
ทรัพยากรป่าไม้อาจถูกท าลาย 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันการด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ค า 

ของกรมชลประทาน อยู่ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องด าเนินการตามแนวทางการ  
มีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ร้องและประชาชน 
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ตามขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในชั้นนี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือการละเลยการ
กระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติ เรื่อง อย่างไรก็ตาม หากมีการด าเนินโครงการ  
ย่อมส่งผลให้ต้องมีการอพยพประชาชนออกจากที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน
และกลุ่ มชาติ พันธุ์  รวมทั้ งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือเป็นการส่ ง เสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ กรม
ชลประทาน และจังหวัดเชียงราย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. กรมชลประทาน และจังหวัดเชียงราย ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบและพิจารณาทางเลือกอ่ืน 

ในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์และสังคม โดยเฉพาะวิถี
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ชีวิตของกลุ่มชาติ พันธุ์  และต้องสอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนในกรอบสหประชาชาติ   
เรื่อง การจัดการน้ า และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นการปกป้องและฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ า และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบนบกอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ป่าต้นน้ า 

2. กรมชลประทาน และจังหวัดเชียงราย ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ และก าหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมประชาชน
หรือผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย เ พ่ือให้สามารถเข้ าร่ วมแสดงความคิดเห็นได้อย่ า งคร บถ้ วน เ พ่ือให้ประชาชน 
ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ และน าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ รวมถึงความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไปพิจารณาประกอบด้วย  

3. กรมชลประทาน ควรตระหนักว่า หากจ าเป็นต้องด าเนินโครงการดังกล่าว และต้องใช้วิธีการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ทั้งที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ แม้จะมีกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้
อ านาจตามกฎหมายเพ่ือการเวนคืนได้ก็ตาม แต่ควรเวนคืนเท่าที่จ าเป็นและส่งผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด 
ร วมทั้ ง ต้ อ ง มี ก า รชด ใช้ ค่ าทดแทนที่ เ ป็ น ธ ร รมภ าย ใน เ วลา อันควร  แล ะ เยี ย วยาคว าม เสี ยหาย 
ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียสละทรัพย์สินของตนหรือสิทธิบางอย่างเป็นพิเศษ เช่น สิทธิท ากิน หรือ
สิทธิในที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งควรต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เพียงพอต่อการด ารงชีพอย่างมี
ศักดิ์ศรี โดยคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับต้องไม่น้อยกว่าเดิมก่อนที่จะถูกเวนคืน และควรพิจารณาน าหลักการตาม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในเรื่องสิทธิในที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่มีวิถี
ชีวิตในการอยู่อาศัยและท ากินในพื้นท่ีดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาประกอบด้วย  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า ได้แจ้งให้โครงการชลประทานเชียงรายน าข้อเสนอแนะฯ ของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาอย่างรอบด้านและครบถ้วน รอบ
ด้านอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาด าเนินการแล้ว   

14. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า โครงการศึกษาออกแบบและจัดท าแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ า 
เวียงหนองหล่มขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้ศึกษาออกแบบและจัดท าแผนแม่บทพัฒนา
พ้ืนที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่ม อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และเสนอแนวคิดและน ารูปแบบการพัฒนาให้พ้ืนที่ชุ่มน้ า
ดังกล่าวเป็นบึงเก็บน้ าคล้ายกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ขัดกับสภาพพ้ืนที่เดิมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการคุ้มครองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 และมติทบทวนเมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ผู้ร้องเห็นว่า หากมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ย่อมกระทบต่อสิทธิชุมชนที่ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรพ้ืนที่ดังกล่าว อีกท้ังประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการศึกษาออกแบบและจัดท าแผนแม่บท

พัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่มของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และจัดให้มีวิธีมีช่องทาง
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นสิทธิ
ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญแล้ว ในชั้นนี้ ไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือการละเลยการกระท า
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม พื้นที่ชุ่มน้ าเวียง
หนองหล่มเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญต่อประชาชน ซึ่งควร
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อจังหวัดเชียงราย  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้  

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
จังหวัดเชียงรายควรให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ด้วยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้องคุ้มครอง และเพ่ิมพูน

ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศ ควบคู่กันกับการสร้างความตระหนัก 
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ตลอดจนการบูรณาการการจัดการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้ง
เร่งรัดการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่มเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า ได้แจ้งรายงานฯ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ส านักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดเชียงรายพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

15. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า โครงการแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ า  
ล้านช้าง-แม่น้ าโขง  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ าล้านช้าง -แม่น้ าโขง  
พ.ศ. 2558-2568 เพื่อปรับปรุงร่องน้ าทางเดินเรือในแม่น้ าโขงตอนบน อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ริมฝั่งแม่น้ าโขง 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันการด าเนินโครงการปรับปรุงร่องน้ าทาง

เดินเรือในแม่น้ าโขงตอนบน อยู่ระหว่างศึกษา ส ารวจ และออกแบบโครงการ เพ่ือน าไปสู่การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสังคม ในขณะที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้แทนรัฐบาลแห่ง
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สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อยุติโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดน
ระหว่างประเทศไทย และ สปป. ลาว ยังไม่ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้กระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ านานาชาติและ เป็นเส้นแบ่งเขตแดน
ระหว่างประเทศไทย และ สปป. ลาว การด าเนินการใด ๆ หรือมีโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในแม่น้ า
โขงจึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อระบบนิเวศ วิถีชีวิต และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการพัฒนาโครงการในแม่น้ าโขง จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ าในภาพรวมของ

ประเทศไทยควรยกระดับความส าคัญของแม่น้ าโขงซึ่ งเป็นแม่น้ าที่ เชื่อมโยงและไหลผ่านหลายพ้ืนที่  
ของประเทศไทย โดยการส่งเสริมและอนุรักษ์ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จาก
แม่น้ าโขงให้สอดคล้องกับหลักการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 6 และ
เป้าหมายที่ 15 ที่มุ่งเน้นการปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ า และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
บนบกอย่างยั่งยืน และในการด าเนินการต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการ บ ารุงรักษา และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ผู้ประสานงานหลักฝ่ายไทย ในฐานะคณะกรรมการแม่น้ าโขงแห่งชาติไทย 

แจ้ งว่ า คณะกรรมาธิการแม่น้ า โขง (MRC)  ได้ ให้ ค ามั่ นสัญญาระหว่ างกันภายใต้ข้ อตกลงแม่น้ า โขง  
พ.ศ. 2538 (1995 Mekong Agreement) มีนโยบายในการยกระดับความส าคัญของแม่น้ าโขง โดยการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากแม่น้ าโขงที่สอดคล้องกับ เป้าหมายที่ 6 
และเป้าหมายที ่15 ในกรอบสหประชาชาติแล้ว 

16. สิทธิได้รับบริการสาธารณสุข สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ต้องกัก ชาวจีนถูก
ท าร้ายร่างกายโดยไม่ได้รับการรักษา  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ร้องเป็น

บุคคลสัญชาติจีน และเป็นบิดาของผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ต้องกักชาวจีน โดยผู้เสียหายเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง 
เพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการตรวจสอบรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน   
ท าให้ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และเคยถูกเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ท าร้ายร่างกาย ผู้เสียหายเดินทางมายังประเทศไทย โดยใช้การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว และยื่นค าร้องเพ่ือ
ขอสถานะผู้ลี้ภัยต่อส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ แต่ได้รับการปฏิเสธค าร้อง ขอเป็น 
ผู้ลี้ภัย ต่อมาศาลได้มีค าพิพากษาว่าผู้เสียหายอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินก าหนดระยะเวลาอนุญาต และถูกส่งตัวไป



(34) 
 
ยังสถานกักตัวคนต่างด้าว ต่อมามีผู้ต้องกักรายอ่ืนท าร้ายร่างกายผู้เสียหายจนกระดูกหัก แต่ยังไม่ได้รับการรักษา
ตามความเหมาะสม  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการรักษาพยาบาล ส านักงานตรวจคน

เข้าเมืองได้ด าเนินการให้ผู้เสียหายได้รับสิทธิในการรับบริการด้านสาธารณสุข และเป็นการปฏิบัติตามค าสั่ง
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง มาตรฐานของสถานกักตัวคนต่างด้าว ในด้านการรักษาพยาบาล และมาตรฐานใน
เรื่องการประเมินเพ่ือคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2554 แล้ว จึงถือไม่ได้ว่าส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้กระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่อง ส่วนการร้องขออ่ืน ๆ ของผู้เสียหาย ได้แก่ การขอให้ผู้ถูกร้องปล่อยตัว การขอ
หนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทย รวมถึงการขอให้ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติพิจารณาค า
ขอสถานะผู้ลี้ภัยนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่จะด าเนินการให้ได้ จึงเป็นกรณีตามมาตรา 39 (2) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 กรณีที่ผู้เสียหายมีความประสงค์จะ
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นความประสงค์ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
เห็นควรแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ต้องกักให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น 
จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรสั่งการให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประสานความร่วมมือกับ  

กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ในการจัดให้มีระบบการรักษาพยาบาลและบริการด้านสาธารณสุขตาม
หลักสิทธิขั้น พ้ืนฐานให้แก่ผู้ ต้องกัก ภายใต้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้ เ พียงพอ  
โดยสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ทั้งนี้  ควรให้ความส าคัญกับการดูแลในกรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดแยกระดับความฉุกเฉินและ
มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. 2554  

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรสั่งการให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ตรวจ
ตราและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องกัก ตามค าสั่งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง มาตรฐาน
ของสถานกักตัวคนต่างด้าว โดยน าหลักการตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ ต้ อ งขั ง  (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners:  Mandela Rules)  
ไปเป็นมาตรฐานส าหรับการปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้ ภายใต้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอ
ให้แก่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 



(35) 
 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองคดีอาญาแจ้งว่า ได้แจ้งไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ  

และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

17. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าโรงงานน้ ามันปาล์มปล่อยน้ าเสียก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า โรงงาน

น้ ามันปาล์มของบริษัทน้ ามันปาล์มแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณในจังหวัดตรัง ปล่อยน้ าเสียลงสู่ล ารางสาธารณะ 
เส้นทางสัญจร สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน และสวนผลไม้ ส่งผลให้น้ าในล ารางสาธารณะเน่าเสีย ราษฎรที่พัก
อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุการณ์ที่โรงงานน้ ามันปาล์มปล่อย 

น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว และน าไปใช้รดสวนปาล์มน้ ามันซึ่งมีน้ าที่ไหลออกนอกเขตพ้ืนที่โรงงาน ท าให้ราษฎรที่
อยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทั้งยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญและกระทบต่อสิทธิที่จะอยู่อาศัย  
ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมใน
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนต่อบริษัทน้ ามันปาล์ม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และเทศบาลต าบล ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 และมาตรา 42 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
1. บริษัทน้ ามันปาล์ม ควรเร่งด าเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบอันเกิดขึ้น

จากเหตุการณ์น้ าเสียไหลออกนอกเขตพ้ืนที่ โรงงานให้ครบถ้วนและเป็นธรรม ทั้งนี้  ตามนัยมาตรา 96  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

2. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังควรพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
ด้วยการสั่งให้ผู้ถูกร้องปรับปรุงแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสียในกรณีท่ีระบบบ าบัดน้ าเสียของบริษัทน้ ามันปาล์มดังกล่าว 
หรือคุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสียยังไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

3. เทศบาลต าบล ควรพิจารณาแก้ไขเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เลขที่ 66/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ของบริษัทน้ ามันปาล์มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ าเสียให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งก าหนดห้ามระบายน้ าทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. บริษัทน้ ามันปาล์ม ควรประกอบกิจการและปฏิบัติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งเน้นการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชุมชนหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง 
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2. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 และเทศบาลต าบลนาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ควรเพ่ิมมาตรการพิเศษในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานของบริษัทน้ ามันปาล์มดังกล่าว 
อย่างต่อเนื่องโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน เพ่ือป้องกันไม่ให้ก่อมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน เนื่องจากที่ตั้ ง โรงงานของบริษัทน้ ามันปาล์ม อยู่บนเนินเขาและใกล้แหล่งน้ าสาธารณะ 
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีเหตุการณ์น้ าเสียของโรงงานไหลออกนอกเขตที่หลายครั้ง  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. เทศบาลต าบล แจ้งว่า ได้แก้ไขเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

และเพ่ิมมาตรการพิเศษในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน โดยมอบหมายให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน และร่วมมือกับ
เครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมต าบลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว 

2. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีหนังสือแจ้งว่า ได้มีข้อสั่ งการและตรวจสอบติดตาม  
ผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่
ผู้ประกอบการ โดยพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามอ านาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และมีมาตรการพิเศษในการเฝ้าระวังและตรวจการ
ประกอบกิจการโรงงานของบริษัทน้ ามันปาล์มดังกล่าวแล้ว 

3. บริษัทน้ ามันปาล์ม แจ้งว่า ได้มีการเจรจาและชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยทันที ส าหรับการประกอบกิจการและปฏิบัติตามหลักการเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชุมชนและบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการน าน้ าเสีย
บ่อสุดท้ายไปใช้ประโยชน์ เพ่ือป้องกันน้ าซึมออกจากสวนปาล์ม และมีมาตรการให้พนักงานผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
พ้ืนที่และรายงานต่อผู้บริหารโดยตรงทุกวัน และกรณีน้ าเสียของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ผ่านมาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม จากการตรวจวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหาร พบว่า น้ าเสียดังกล่าวมีธาตุอาหารที่สามารถน าไป
เป็นปุ๋ยได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนวิธีการน าน้ าเสียบ่อสุดท้ายไปใช้ประโยชน์ โดยเป็นระบบน้ าหยดและน้ า
ฝอยเพ่ือใช้ทดแทนการให้ปุ๋ยแก่ต้นปาล์มในพ้ืนที่ภายในสวนปาล์มของบริษัทฯ ภายหลังจากการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว บริษัทได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหากับผู้ร้องเรียนมาโดยตลอด ปรากฏว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2562 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีปัญหาน้ าเสียไหลลงล ารางสาธารณะและพ้ืนที่ของผู้ร้องเรียนและพ้ืนที่ข้างเคียงอีก  

18. เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม 

ความเป็นมา 
ผู้ร้องที่ 1 เป็นเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และผู้ร้องที่ 2 เป็นเกษตรกรในพ้ืนที่

อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เห็นว่า ผู้ถูกร้องได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี โดยเมื่อปี 2561 ได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองประแกดเสร็จแล้ว 1 แห่ง และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างอีก 3 แห่ง รวมทั้งมีโครงการที่จะผลักดันอีกอย่างน้อย 1 โครงการในเขตรอยต่อของจังหวัด
ระยองและจังหวัดจันทบุรี เพ่ือผันน้ าจากแหล่งต้นน้ าบริเวณป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก เพ่ือรองรับ
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โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตอุตสาหกรรม ท าให้อาจมีแนวโน้มที่จะเกิด
ปัญหาความขัดแย้งในการจัดสรรน้ าระหว่างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมข้ึนในอนาคต อีกท้ัง โครงการเหล่านี้
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีที่ต้องพ่ึงพาแหล่งน้ ามาแต่ดั้งเดิม จึงขอให้ตรวจสอบ 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องได้ด าเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า

ขนาดกลางในพ้ืนที่อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าคลองประแกด อ่างเก็บน้ า
คลองหางแมว อ่างเก็บน้ าคลองพะวาใหญ่ อ่างเก็บน้ าคลองวังโตนด โดยมีแผนการผันน้ าบางส่วนจากอ่างเก็บน้ าทั้ง 
4 แห่ง ไปยังอ่างเก็บน้ าประแสร์ จังหวัดระยอง เพ่ือส่งน้ าต่อไปยังพ้ืนที่อุตสาหกรรมของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ร้องมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารจัดการน้ าซึ่งอาจท าให้เกิดผล
กระทบต่อพ้ืนที่ท าการเกษตร ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ให้ผู้ถูกร้องจัดท าแผนการบริหารจัดการน้ าให้มีความชัดเจน 
โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกร้องได้มีแผนในการศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างระบบส่งน้ า อย่างเป็นขั้นตอนแล้ว 
อีกทั้งผู้ถูกร้องยังได้แนะน าวิธีปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนสถานีสูบน้ าถาวรจากผู้ถูกร้องให้กับประชาชนที่อยู่
ในพ้ืนที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ าโดยเฉพาะตอนบนของอ่างเก็บน้ าที่ไม่สามารถใช้น้ าในอ่างเก็บน้ าได้เนื่องจากใน
พ้ืนที่ไม่มีระบบชลประทาน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ าได้ ท าให้ฝ่ายผู้ร้องมีความพึงพอใจต่อการชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ าของผู้ถูกร้องดังกล่าวจากข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมาข้างต้นเห็นว่าผู้ถูกร้องได้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองแล้ว จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระท าหรือละเลยการ
กระท าอันเป็นการละเมดิสิทธิมนุษยชน 

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ถูกร้องจะมีแผนในการบริหารจัดการน้ าให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นขั้นตอนแล้ว 
แต่การที่ผู้ถูกร้องมีแผนในการผันน้ าบางส่วนจากอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่าง
เก็บน้ าประแสร์ จังหวัดระยอง เพ่ือส่งน้ าต่อไปยังพ้ืนที่อุตสาหกรรมของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก 
(EEC) อาจท าให้ประชาชนในพื้นที่บางส่วนเกิดความกังวลเกี่ยวกับการผันน้ าดังกล่าว ประกอบกับอ่างเก็บน้ าคลอง
ประแกดได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และมีการกักเก็บน้ าได้แล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีระบบส่งน้ าไปยังพ้ืนที่
บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าโดยเฉพาะตอนบนของอ่างเก็บน้ า ท าให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได ้ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกรมชลประทาน และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 6 ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ดังนี้ 

1. กรมชลประทาน และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 6 ควรด าเนินการบริหารจัดการน้ าโดย
ค านึงถึงสิทธิในการใช้น้ าของบุคคลตามมาตรา 7 และค านึงถึงล าดับความส าคัญในการจัดสรรน้ าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 
โดยเฉพาะในส่วนที่ก าหนดให้สร้างความเข้มแข็งในพ้ืนที่ก่อนที่จะผันน้ าไปที่อ่ืน และจัดตั้งกลไกการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้ าของประชาชนผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีข้อตกลงร่วมกันในการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยค านึงถึงสิทธิของบุคคลหรือชุมชนในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 (2) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย 
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พุทธศักราช 2560 และยังเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 6 สร้าง
หลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Clean Water and 
Sanitation) 

2. กรมชลประทาน ควรด าเนินการเร่งรัดการจัดท าระบบส่งน้ าและสถานีสูบน้ าถาวรของอ่างเก็บน้ า
คลองประแกด เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าที่เข้าไม่ถึงแหล่งน้ าได้มีน้ าใช้ในการท าเกษตรกรรม 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมาย

ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว  โดยให้กระทรวงการคลังสรุปผล 
การพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

 
2. ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้ให้ความส าคัญของการส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ 
และการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งภารกิจดังกล่าว
เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 247 (5) 
สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน
ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

2.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนใต้ ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานชัดเจน และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน 
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้น า “คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” มาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐ 
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยประสานความร่วมมือกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดการ
ฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย การอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความม่ันคง ระดับผู้บังคับบัญชา 
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จ านวน 30 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ระดับผู้ปฏิบัติ จ านวน 70 คน โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ทั้งนี้ มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ ร่วมบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “การให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานตาม
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (CAT) กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ. .... ” 
“พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และกลไกการคุ้มครอง” การอภิปราย เรื่อง 
“การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ และการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคล ตามกฎหมายพิเศษด้านความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.2 โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญในการท างานร่วมกับเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลังใน
การส่ ง เสริมและคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค จึ ง ได้ จั ดตั้ งศูนย์ศึกษาและประสานงาน  
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย (1) ศูนย์ประสานงาน 
สิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี  (2) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้ งร่วมกับ  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก จัดตั้ง
ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (4) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (5) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ จัดตั้งร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (6) ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก จัดตั้งร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
โดยมีภารกิจในการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการ
ระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพ่ือปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมด้าน
การส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ ตลอดจนเป็น
การระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
พ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ 

 (1) โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน 
เนื่องในโอกาสปี พ.ศ. 2562 ซึ่งครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก องค์การสหประชาชาติ

ได้ถือโอกาสพิเศษนี้รณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความส าคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth 
Standing Up for Human Rights)” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้จัดท าโครงการเยาวชน
คนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ขึ้น เพ่ือให้เยาวชนคน
รุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถสร้างเครือข่ายไปยังเพ่ือน ๆ ครู 
อาจารย์ ผู้ปกครอง หรือผู้น าชุมชนที่ใกล้เคียงได้ รวมทั้งสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
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ของตนเองได้อย่างมีความสุข โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะช่วยให้สังคมรู้จัก เคารพสิทธิ หน้าที่ ด ารงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเอ้ืออาทร ลดข้อ
พิพาท และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ส่งผลต่อสังคมที่มีความปลอดภัย และสงบสุข ตลอดจนสอดรับกับปีแห่งการรณรงค์
ขององค์การสหประชาชาติ ในเรื่องของการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการ
เคารพสิทธิและเสรีภาพ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เยาวชนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การด าเนินกิจกรรมของโครงการที่ส าคัญ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้หลักสูตร 
สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน และการประกวดนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกิจกรรมได้ด าเนินการ
ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) รางวัลที่มอบให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่ชนะเลิศ ประเภท
ละ 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพย
วดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จ านวน 100,000 บาท 

 (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainer) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือมุ่งหวังให้ครูผู้สอนในโรงเรียนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of 
Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเพ่ือการน าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค จ านวน 5 แห่ง ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 
287 คน โดยมีกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ การขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ การสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็ น 
สิทธิมนุษยชน รวมถึงการสร้างต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ และการด าเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ส าหรับประเด็นสิทธิมนุษยชนส าคัญ ที่ครูและอาจารย์ส่วน
ใหญพ่บในโรงเรียนและเล็งเห็นว่าควรเร่งด าเนินการให้ความรู้เพ่ือให้เกิดการป้องกันแก้ไข จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่  

(1) การกลั่นแกล้ง  
(2) การใช้ความรุนแรงทั้งในโรงเรียนและครอบครัว  
(3) การคุกคามทางเพศ  
โดยมีข้ อ เสนอแนะที่ บุ คลากรด้ านการศึกษาเห็นว่ า เป็นแนวทาง เ พ่ือการขับ เคลื่ อน  

สิทธิมนุษยชนศึกษาในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
(1) ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บุคลากรด้านการศึกษาทั้งระดับนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ 

ผู้บริหาร ครู รวมถึงผู้ปกครอง และกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ คือ นักเรียน 
(2) การผลักดันให้บรรจุคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

หลักสูตรแกนกลาง  
(3) การประกวดการออกแบบโครงงานสิทธิมนุษยชน การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครูและ

อาจารย์ที่ด าเนินการได้อย่างดีเยี่ยม ดีเด่น ดีมาก  
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(4) การสร้างสถานศึกษาน าร่องเพ่ือเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบสิทธิมนุษยชน 
การสร้างเครือข่ายและศึกษาดูงาน ควบคู่ ไปกับกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 

(5) การผลิตเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนที่หลากหลายและทันสมัย และมีการอบรมแนว
ทางการผลิตสื่อสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้บุคลากรด้านการศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

2.3 การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2562 
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 

2491 (ค.ศ. 1948) และได้ถือเอาวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นความส าคัญของวันดังกล่าวที่ร าลึกถึงการประกาศปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แม้ปฏิญญาฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย แต่ปฏิญญาฉบับนี้ก็มีพลังยิ่งกว่ากฎหมาย
หลายฉบับ เนื่ องจากเป็นเอกสารสิทธิ มนุษยชนส าคัญของโลกที่ แสดงให้ เห็นถึ งความมุ่ งหมายของ 
มวลมนุษยชาติที่ต้องการร่วมกันสร้างความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เพ่ือให้ทุกคนเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยังน าไปใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพ่ือร่วมร าลึกถึงความส าคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งเป็นวันที่สหประชาชาติมีมติรับรอง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

(2) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนสนใจและตระหนักถึงเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ
ภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

(3) เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่หลากหลายให้สาธารณชนได้รับรู้และเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง 

(4) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและประสานการท างานร่วมกัน เป็น
เครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 
ธันวาคม ในหัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ 
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างแนวคิดและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน  
สร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม สร้างความสนใจและการรับรู้ของประชาชน กิจกรรมภายใน
งานประกอบด้วย  

(1) การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรที่มีผลงานดี เด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2562 แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง 
ราชสาริณีสิริ พัชร มหาวัชรราชธิดา และการพระราชทานรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน 
การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

ด้านที ่1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ านวน 1 ราย คือ พระราชวิสุทธิประชานาถ 
(อลงกต ติกฺขปญฺโญ)  

ด้านที่ 2 สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง จ านวน 1 ราย คือ คณะกรรมการคาทอลิก 
เพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ 
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ด้านที่ 3 สิทธิเด็ก จ านวน 2 ราย ได้แก่ (1) นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ และ (2) ส านักงานอัยการคดี
เยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง 

ด้านที่ 4 การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ จ านวน 1 ราย คือ มูลนิธิเพ่ือ
สิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ 

ด้านที่ 5 การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล จ านวน 1 ราย คือ นายวีนัส สีสุข 
ด้านที่ 6 สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย จ านวน 1 ราย คือ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน  

(2) การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” โดยนายวัส ติงสมิตร ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(3) การมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2562 
(4) การเสวนา เรื่อง “สังคมจะดีเมื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”  
(5) การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย เพ่ือเผยแพร่ความรู้

สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่างกว้างขวาง 

การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2562 ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปส่งผลให้เกิดการเผยแพร่
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสู่ประชาชนให้ได้รับรู้และเรียนรู้เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนได้เห็นผลงานของนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน ที่สามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมต่อไป 

2.4 โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights 
Executive Program) 

เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นนักบริหารระดับสูง 
ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การสร้างแนวปฏิบัติขององค์กรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และสื่อมวลชน จ านวน 70 คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้พ้ืนฐานหลักการด้านสิทธิมนุษยชน แนวทาง 
ฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights-Based Approach) ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการ
น าไปประยุกต์ใช้ ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ แนวทางในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการ
ชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจของสหประชาชาติ หลักการของกระบวนการยุติธรรม แนวคิดและวิธีการสันติ
วิธี และประชาเสวนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการหาทางออกในการแก้ไขปัญหา การเยียวยาเพ่ือคุ้มครองและ
ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ตลอดจน ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
และกฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ความรู้กลไกสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติ สนธิสัญญา 
(The Treaty-Based Bodies) และกลไกที่มีที่มาจากกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-Based Bodies) รวมถึง 
Universal Periodic Review (UPR)  กฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติ  และคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมและ
องค์กร การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและ
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องค์กรร่วมกัน และมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน 
ภายในประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ โดยมีกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหาในพ้ืนที่จริง และจัดท าเอกสารวิชาการเชิงนโยบายส่วนบุคคล/กลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเกิดความตระหนักถึงการน าความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ 

2.5 โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา 
การโต้สาระวาทีเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เพ่ือปลูกฝังแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน  

สร้างกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการโต้
สาระวาทีในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่มีแก่นสาระส าคัญและมีประโยชน์บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็นจริง  
มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชน นิสิต นักศึกษาซึ่งก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ด าเนินการจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังให้มีความตระหนักและรู้คุณค่าของการเคารพสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความ
สนใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด 
การพูด การใช้ภาษาและการน าเสนอโดยผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนิน
โครงการ 

2.6  โครงการพัฒนาและจัดท าคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดท าบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพัฒนาแนวทางหรือกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชน 
อย่างเป็นระบบ ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
สิทธิมนุษยชนศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม  
โดยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้น าไปสู่การสร้างเสริม
สมรรถนะด้านสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม และมุ่งเน้นการท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน (Coach) เพ่ือสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับการท าหน้าที่เป็น “วิทยากรกระบวนการด้าน
สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education Facilitators) เพ่ืออ านวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง และเกิดการเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบมากพอที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้ นอกจากนี้ มีการพัฒนาตัวอย่างเครื่องมือส าหรับใช้ในการเป็นวิทยากรกระบวนการด้าน
สิทธิมนุษยชนศึกษาที่เหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
ต่าง ๆ ของสังคม 
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2.7 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights 
Education) ในสังคมไทย” 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และการ
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) ในสังคมไทย” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเผยแพร่และ 
ส่งมอบหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  และคู่มือการจัดการเรียนรู้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาใน
ทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเป็นระบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการยุติธรรม ภาคธุรกิจ  ภาคการศึกษา 
ตลอดจนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม โดยค านึงถึงการผนึกก าลังอย่างมีส่วนร่วม และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบริบทของแต่ละภาคส่วนอันจะน าไปสู่การ
เคารพสิทธิมนุษยชนและตระหนักในสิทธิของผู้อ่ืน และฝังรากกลายเป็นวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนที่จะท า
ให้เกิดสันติสุขในสังคมไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา และคู่มือ
การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ดังนี้ 

(1) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จ านวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย  
  หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน ส าหรับฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ นิสิต นักศึกษา 

รวมถึงประชาชนทั่วไป 
  หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกระบวนการยุติธรรม ส าหรับผู้พิพากษา พนักงาน

อัยการ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั้ง ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง 
  หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส าหรับภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้เห็นประโยชน์ 

ตระหนักถึงความส าคัญ และเป็นต้นแบบในการด าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน 
  หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive 

Program) เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงน าความรู้ไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติให้
เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียในสังคม 

(2) คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือมุ่งหวังให้ครูผู้สอนใน
โรงเรียนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน โดยยึด
โยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงการปลูกฝังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแทรกไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

2.8 โครงการจัดท าวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน  
ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าวารสารกฎหมาย 

สิทธิมนุษยชนฉบับแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ในประเด็นต่าง ๆ บทความเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเพ่ือรับฟังความเห็นทางด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนต่อ
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หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ประกอบด้วยบทความวิชาการ 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่น่าสนใจ ตลอดจนผลงานการ
ศึกษาวิจัย และการประชุม/สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ 

2.9 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไดผ้ลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้

ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ดังนี้ 
(1) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหนังสือ เรื่อง “สิทธิของเธอ สิทธิ

ของฉัน สิทธิของเรา” นอกจากนี้  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ส่งเสริมความรู้ 
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อออนไลน์ โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก ซึ่งไม่ใช้งบประมาณ เช่น การให้
ความรู้ในวันส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ วันขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสากล 21 มีนาคม (International 
Day for the Elimination of Racial Discrimination) วันสตรีสากล 8 มีนาคม (International Women's Day)  
วันยุติการเลือกปฏิบัติ  1 มีนาคม  (Zero Discrimination Day)  วันแรงงานข้ามชาติสากล 18 ธันวาคม 
(International Migrants Day) รวมถึงการเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านรายการ
วิทยุต่าง ๆ  

(2) โครงการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านรายการวิทยุ 
ดังนี้ 

 รายการ “ส านึกของสังคม” โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกอากาศทางสถานี
วิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่นความถี่ 101.5 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 10.05-10.30 น. สัปดาห์ละ 1 ตอน 
จ านวน 25 ตอน 

 รายการ “คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
รัฐสภา คลื่นความถี่ 87.5 MHz ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 21.05-21.30 น.  

(3) โครงการจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ด้าน 
สิทธิมนุษยชน และเผยแพร่จดหมายข่าวในรูปแบบเอกสารและ E-Newsletter ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย อาทิ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 
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3. การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

3.1 การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2562 
การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี เป็นการ

ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่บัญญัติในมาตร 247 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2 5 6 0  แ ละม าต ร า  2 6  ( 2 )  ข อ ง พ ร ะร า ชบั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อบรั ฐ ธ ร ร มนู ญ ว่ า ด้ ว ยค ณ ะก ร รม ก า ร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560  

ส าหรับรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2562
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประมวลข้อมูลจากเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในปี 2562 ข้อมูล
จากภาคเอกชน ภาคประชาชน การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ และข้อมูลจากการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งได้จัดการรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การลงพ้ืนที่
สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลในบางกรณี แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ ที่
ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในและหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณี  
ที่จะต้องปฏิบัติตาม เพ่ือประเมินสถานการณ์สิทธิในแต่ละด้านและจัดท าข้อเสนอแนะ โดยได้แบ่งได้ 
แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น 4 ด้าน ตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญในบริบทของประเทศไทย ได้แก่ (1) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (2) 
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (3) ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ และ (4) ด้านสิทธิมนุษยชนใน
ประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย 

3.2 การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการด าเนินงานตามหน้าที่
และอ านาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และ 27 และแผน
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเสมอภาค 
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในรายงาน
ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แบ่งผลการด าเนินงาน
ออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

(1) การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(2) การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
(3) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(4) การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน 
(5) การส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
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(6) การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
(7) การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

ทั้งนี้  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ เสนอรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  [www.nhrc.or.th] ในรูปแบบ E-Book และไฟล์ 
word ส าหรับผู้พิการทางสายตา  

 
5. ผลการด าเนินงานด้านการศึกษาวิจัย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการด าเนินการวิจัย 
ด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เรื่อง สิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากร
น้ าโดยใช้แนวทางสันติวิธี: กรณีศึกษาพ้ืนที่ต้นน้ าของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยด้าน
สิทธิมนุษยชนสู่สังคม โดยเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยให้แก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้ขับเคลื่อนผลงานศึกษาวิจัย เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 
6. ผลการด าเนินงานด้านสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับพันธมิตรในเวที
ระหว่างประเทศ เพ่ือติดตามพัฒนาการที่ส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ตัวอย่างที่ดีในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นส าคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน  
ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ และภารกิจติดตามผลการด าเนินการ
ตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ทั่วโลกจะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งผลกระทบต่อ
ภารกิจการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการประสานความร่วมมือหรือเข้าร่วมประชุมด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศที่ส าคัญ ดังนี้ 

6.1 ความร่วมมือในกรอบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human 
Rights Institutions: GANHRI)  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้
กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions: GANHRI) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยเป็นการรวมตัวกันของสถาบัน
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้
เป็นไปตามหลักการปารีสและการเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท าหน้าที่ ให้การสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกแก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการประสานงานกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ และกลไกภายใต้สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
บทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้เร่งปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือขอทบทวนสถานะ ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกปรับลดสถานะจาก “A” เป็น 
“B” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 และส่งเรื่องเพ่ือขอรับการพิจารณาประเมินสถานะไปยังฝ่ายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 โดย
ได้รับแจ้งว่า SCA ก าหนดการพิจารณาประเมินสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรอบการประชุม
ของ SCA ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ดังนั้น ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึง ได้เข้าพบผู้แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือประสานงานและหารือการ
เตรียมการในประเด็นการขอทบทวนสถานะดังกล่าว อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการของ 
SCA แจ้งว่า การประชุมเพ่ือพิจารณาประเมินสถานะในห้วงเดือนมีนาคม 2563 มีความจ าเป็นที่จะต้องเลื่อน
ออกไปก่อนอย่างไม่มีก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

6.2 ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum 
of National Human Rights Institutions: APF) 

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia Pacific 
Forum of National Human Rights Institutions: APF) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับโลกของ GANHRI ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วยสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จ านวน 25 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนการ
ท างานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองของสมาชิกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกใน
การพัฒนาศักยภาพและร่วมกันรับมือต่อประเด็นท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ส านักงาน
เลขานุ การของ  APF ตั้ ง อยู่ ที่ นครซิ ดนี ย์  เ ครื อรั ฐออส เตร เลี ย  โดย ในปี งบประมาณ พ .ศ .  2563  
มีกิจกรรมการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ปี 2563 (2020 National Human Rights Institutions Accreditation Workshop) ระหว่างวันที่  20-22 
มกราคม 2563 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ส าหรับใช้ในการประเมิน
สถานะโดยคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) เช่น ความเป็นอิสระ
และความคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ โครงสร้างองค์กรการด าเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้
อ านาจหน้าที่ของกฎหมายจัดตั้ง บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการให้ค าปรึกษาแก่รัฐบาลในการ
เข้าเป็นภาคีตราสารด้านสิทธิมนุษยชน การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่รัฐบาลเพ่ือให้รัฐบาลได้บรรลุผลตาม
ข้อเสนอแนะของรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) และรายงานคณะกรรมการประจ า
อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นภาคี เป็นต้น โดยการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก



(49) 
 
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 ประเทศ ได้แก่ กาตาร์ มองโกเลีย เกาหลี  
ซามัวร์ นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อิรัก อุซเบกิสถาน คูเวต และปาเลสไตน์  

ในการประชุมครั้งนี้  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุม และ 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพ่ือนสมาชิกใน APF เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมการเข้ารับ 
การประเมินสถานะและการตอบข้อซักถามของ SCA รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขจาก
ประสบการณ์ของเพ่ือนสมาชิก น าข้อมูลที่ ได้รับมาประกอบการเตรียมการตอบข้อซักถามในขั้นตอน  
การสัมภาษณ์ของ SCA และการด าเนินการภายหลังการพิจารณาประเมินสถานะ ตลอดจนน าข้อมูลความรู้ 
ที่ได้รับมาพัฒนางานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความสอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถบรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

(2) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานระดับภูมิภาค เรื่อง สิทธิมนุษยชนว่า
ด้วยความเสมอภาคทางเพศและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Regional Blended 
Learning Course on Human Rights, Gender Equality and Environment in the Framework of 
SDGs-Workshop for NHRIs) ร่วมกับสถาบัน Raoul Wallenberg (Raoul Wallenberg Institute of 
Human Rights and Humanitarian Law: RWI) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ สีลม 
กรุงเทพมหานคร โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานในประเด็น
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงเข้ากับกรอบ SDGs โดยการ
ประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
ติมอร์ เลสเต และซามัว 

6.3 ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East 
Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) 

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก 6 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และติมอร์ เลสเต ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการประสาน
ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(SEANF) เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ส าคัญและมุ่ง
พัฒนาความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมิติต่าง ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF ปี 2560-2564 (SEANF Strategic Plan 2017-2021) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 SEANF มีการประชุมในกรอบความร่วมมือที่ส าคัญ คือ การประชุมประจ าปีของ SEANF 
(SEANF Annual Meeting) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2562 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์ เลสเต โดยมีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้  

(1) การสัมมนาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิคนพิการ รวมทั้ง
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีดีและ



(50) 
 
การด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิคนพิการของสมาชิก SEANF และการสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต 

(2) การประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ 16 โดยมีสาระส าคัญ อาทิ 1) การรับรองร่างรายงาน
พ้ืนฐานของ SEANF และแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2019  
2) การแลกเปลี่ยนพัฒนาการและการด าเนินการที่ส าคัญของสมาชิก SEANF 3) การรายงานความคืบหน้าล่าสุด
ของการจัดตั้ งส านั กงานเลขาธิการถาวรของ SEANF 4) การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการจัดการ 
ไต่สวนสาธารณะว่าด้วยการบังคับสูญหายและการจัดท ารายงานการตรวจสอบ เรื่อง การค้ามนุษย์ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย 5) การพิจารณาร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วย 
การป้องกันการทรมาน และ 6) การน าเสนอรายละเอียดโครงการจัดกิจกรรมของ SEANF ว่าด้วยธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชน: การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่า
ด้ วยธุ รกิจและสิทธิมนุษยชน ที่ ก าหนดจัดขึ้น โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ 
ของประเทศไทย 

6.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติ 
การด าเนินงานความร่วมมือร่วมกับกลไกของสหประชาชาติเป็นการด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งเพ่ือรับทราบข้อมูลผลการ
ปฏิบัติของความร่วมมือในภาครัฐ แนวทางการด าเนินงานที่เป็นไปได้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคด้านต่าง ๆ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานของ
สหประชาชาติ ดังนี้  

6.4.1 การประชุมหารือระดับภู มิภาคว่าด้วยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน (Regional 
Dialogue on the Role of NHRIs in addressing Climate Change as a Trans-boundary Human Rights 
Issue) ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานข้าหลวงใหญ่ 
เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: 
OHCHR) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (Commission on Human Rights of the 
Philippines: CHRP) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
เกี่ยวกับการติดตามและส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการพัฒนาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียในการแก้ไขปัญหาที่ข้าม
พรมแดน โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

6.4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายในการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
(Workshop on policy framework for the promotion of responsible business and corporate 
social responsibility in Thailand) จัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนกับภาครัฐจากหลากหลาย
หน่วยงานเกี่ยวกับกรอบนโยบายระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ รวมทั้งเพ่ือ
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ระบุนโยบายที่มีอยู่และช่องว่าง และเสนอความเห็นยุทธศาสตร์ร่วมกันที่ภาครัฐสามารถน าไปปฏิบัติได้ โดย มี
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานคณะท างานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมทั้งเน้นย้ าถึงความส าคัญที่ภาคธุรกิจต้องศึกษา
และน าหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

6.4.3 การประชุมเชิ งปฏิบัติการว่าด้วยการทบทวนโครงการครึ่ งรอบของโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (The Mid-Term Review process of UNDP Thailand Country Programme 
2017-2021) รอบปี 2560-2564 จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  
ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานของโครงการที่ UNDP ให้
ความส าคัญในมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ และเพ่ือเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามโครงการของ UNDP ในระยะ 2 ปีข้างหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาจากทั้ง
หน่วยงานของภาครัฐ และหน่วยงานสหประชาชาติ 

6.4.4 การประชุมหารือของเครือข่ายสหประชาชาติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานส าหรับภูมิภาค
เอ เ ชี ย - แปซิฟิ ก  (Consultation of the UN Network on Migration for Asia and the Pacific) 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานข้าหลวง
ใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights:  OHCHR)  และองค์ การระหว่ างประเทศเ พ่ื อการโย กย้ ายถิ่ นฐาน ( International Organization 
for Migration: IOM) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียใน
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งการจัดล าดับความส าคัญของประเด็น
ส าหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และน าข้อมูลที่ได้รับจากที่ประชุมไปประมวลเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
รัฐบาลของประเทศสมาชิกสหประชาชาติในภูมิภาคนี้ในการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการ
โยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration: GCM) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการทบทวนผลการปฏิบัติตามข้อตกลง GCM ใน
ระดับภูมิภาค (Regional Review) ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานของเครือข่ายสหประชาชาติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน การบริหารจัดการกองทุนรวมระหว่างประเทศ
เพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ นี้ เป็นการสนับสนุนให้
การขับเคลื่อน GCM เป็นไปอย่างก้าวหน้าและเป็นประโยชน์สูงสุด 

6.5 ความร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและกลไกด้าน  

สิทธิมนุษยชนของอาเซียนอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย  
สิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับหน่วยงานและกลไกด้าน  
สิทธิมนุษยชนของอาเซียน ดังนี้  

6.5.1 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการท าให้สิทธิในการพัฒนาเกิดผลในทางปฏิบัติ           
เพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียน หรือ AICHR Consultation on the Realization of the Right to 
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Development to Enhance the ASEAN Community ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR ร่วมมือกับกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและ
กระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย โดยการ
สนับสนุนทางด้านงบประมาณจากคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน (AICHR) มูลนิธิ 
Heinrich-Bolls ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และคณะกรรมการ
ประสานงานคริสตจักรช่วยเหลือการพัฒนา ( Interchurch Coordination Committee Development Aid: 
ICCO) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เสริมสร้างการปฏิบัติตามปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AHRD) 2) เปิดรับ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาในเชิงหลักเกณฑ์และความก้าวหน้าของการปฏิบัติให้เกิดผลจริงที่
เกี่ยวกับสิทธิในการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 35-37 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน 3) ก าหนดแนวทาง
ต่อไปที่ AICHR และองค์กรของอาเซียน (Sectoral Bodies) สามารถจะด าเนินการเพ่ือลดช่องว่างของการพัฒนา
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จและความท้าทายของสิทธิในการ
พัฒนาในอาเซียน  

6.5.2 การประชุมหารือระดับภู มิภาคของ AICHR ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการ 
ในประชาคมอาเซียน (ประเด็นมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ) หรือ AICHR Regional Dialogue on 
the Mainstreaming of the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community 
(Gender Perspectives on Disability Rights) และการประชุมคู่ขนานส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (National Human Rights Institutions (NHRI) side event) การประชุมหารือระดับภูมิภาคของ 
AICHR ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2562 ณ 
โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ การแลกเปลี่ยนมุมมอง การอภิปรายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี และการสนับสนุนความร่วมมือ
ที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการในภูมิภาค ซึ่งประเด็นการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียนเป็นกิจกรรม
หลักท่ี AICHR ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ AICHR ได้จัดกิจกรรมที่ให้ความส าคัญในการส่งเสริมสิทธิของคน
พิการ โดยเฉพาะมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ ซึ่ง AICHR ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานเฉพาะด้านของอาเซียน
เข้าร่วมการประชุมหารือเพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญและทิศทางยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันในอาเซียน 
และพยายามลดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับคนพิการ ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก 
ส าหรับการประชุมคู่ขนานส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institutions (NHRI) 
side event) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ต่อเนื่องกับการประชุมหารือระดับภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการ
ขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน (ประเด็นมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ)  เพ่ือให้สถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการด าเนินการที่เก่ียวกับสิทธิคนพิการ  

6.5.3 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และ
ข้อมูลข่าวสารในอาเซียน (ข้อ 23 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน) หรือ AICHR Consultation on 
Freedom of Opinion, Expression and Information in ASEAN (Article 23 of the ASEAN Human 
Rights Declaration: AHRD) ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ด้วยการสนับสนุนของ
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องค์กรเ พ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ( United States Agency for International 
Development: USAID) รัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และรัฐบาลอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และข้อมูลข่าวสารในอาเซียน และการ
แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และ
ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเสรีภาพของสื่อ ซึ่งการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าร่างข้อเสนอแนะการปฏิบัติตาม
ข้อ 23 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Recommendation on the Implementation of Article 23 of 
the AHRD) ซึง่ได้รับการก าหนดให้เป็นโครงการส าคัญในปี 2562  

6.5.4 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 22 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อา เ ซี ย น ที่ เ กี่ ย ว กั บ เ ส รี ภ า พ ใ น ก า ร นั บ ถื อ ศ า สน า แ ล ะ ค ว า ม เ ชื่ อ  ( AICHR Consultation on 
the Implementation of Article 22 of the ASEAN Human Rights Declaration on Freedom of 
Religion and Belief) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR ด้วยการสนับสนุนของส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวที
แลกเปลี่ ยนผลการปฏิบัติและประสบการณ์ที่ เกี่ ยวกับ เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่ อ 
ในอาเซียน และหารือเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดท าข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อ 22 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซียน (Recommendation on the Implementation of Article 22 of the AHRD) โดยเป้าหมายสูงสุดเพื่อ
ใช้ เป็น เครื่ องมือในการยกระดับสันติภาพและความสมานฉันท์ของอาเซี ยน ซึ่ ง เป็นประชาคมที่ มี  
ความหลากหลายในเรื่องศาสนาและความเชื่อ  

6.6 ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ รวมทั้งองค์กร
ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งขาติได้ประสานความร่วมมือกับสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และแนวทางการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับการท างานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับระหว่างประเทศที่ส าคัญ ดังนี้ 

6.6.1 ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของต่างประเทศ 
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “การติดตามด้านสิทธิมนุษยชน 

เพื่อการจัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน”(Regional Workshop on Human Rights 
Monitoring for UPR) ระหว่างวันที่  29-30 ตุลาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย ร่วมกับองค์กร UPR Info ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหา 
ผลก าไรที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review:  UPR)  และองค์กร Aurora Consultancy ซึ่ ง เป็นองค์การ 
ที่ปรึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และเอเชีย-แปซิฟิก ในการติดตามประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการน าข้อเสนอแนะ
จากกระบวนการ UPR ไปปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าข้อมูลและการติดตามข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะ
การจัดท าตัวชี้วัดในการเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนและการติดตามผลการน าข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR 
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ไปปฏิบัติให้เกิดผลของรัฐบาล โดยมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ 
UPR บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการติดตามและประเมินความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชน การใช้
ประโยชน์จากตัวชี้วัด และแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัดตามเอกสารตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้เพ่ิมเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Human Rights Indicators Tables updated with the sustainable development Goals 
(SDGs) indicators) ที่จัดท าขึ้นโดยส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights: OHCHR) รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และจัดท ารายงาน UPR คู่ขนาน  

(2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการแสวงหาบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในภูมิภาคเอเชีย  (Promoting Human 
Rights in the fisheries and aquaculture sectors in Asia-Exploring the role of National Human 
Rights Institutions) จัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก (Danish Institute of Human Rights: DIHR) 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโรยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยการสัมมนา
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการมหาสมุทรที่ยั่งยืน-การใฝ่หาวิธีการสิทธิมนุษยชนในภาคส่วนการประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของสวีเดน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือถึงขอบเขตการพัฒนาบทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และเพ่ือที่จะพัฒนา
หลักความส าคัญของหน้าที่และศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนในภาคส่วนการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่จากสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ภาคส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

6.6.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไดใ้ห้การต้อนรับ Mrs. Fatouma Bouzegzi ตุลาการสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งการเยือนนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนตุลาการของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ 
( International Association of the Supreme Administrative Jurisdictions:  IASAJ)  ป ร ะจ า ปี  2 5 62  
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแนะน าประวัติความเป็นมา บทบาทหน้ าที่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รวมทั้ ง 
การประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืน องค์กรเครือข่าย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ 

6.6.3 ความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ โดยการประชุมหารือระดับสูง 
ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: การพัฒนากลไกด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียนให้มีประสิทธิภาพและ
น่ า เชื่ อถื อ (Evolving an Effective and Credible ASEAN Human Rights System:  A High Level Dialogue on 
Human Rights Promotion and Protection)  ระหว่ า ง วั นที่  2 9 - 30  พฤศจิ กายน  2563  ณ  โ ร งแรม 
เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยคณะท างานเพ่ือกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (The Working Group for an 
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ASEAN Human Rights Mechanism) และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุ โสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ 
Meeting: SOM) เนื่องในโอกาสครบรอบที่จะต้องมีการทบทวนเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ AICHR  
ซึ่งก าหนดให้การทบทวนทุก 5 ปี โดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers' 
Meeting: AMM) ได้มอบหมายให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียน (SOM) รับผิดชอบในการทบทวน TOR 
ของ AICHR ดังกล่าว รวมถึงการหารูปแบบในการติดตามการท างานของ AICHR ที่เหมาะสมต่อไป  

6.7 การติดตามผลการด าเนินการตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความร่วมมือกับสหประชาชาติ เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงานด้าน

สิทธิมนุษยชนในประเทศสอดคล้องกับบรรทัดฐานและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของไทยที่ เกิดจาก  
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ โดยการจัดท ารายงานคู่ขนานเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศที่ได้รับการจัดตั้งตามสนธิสัญญา (Treaty bodies) เพ่ือติดตาม 
การด าเนินการของรัฐภาคีให้เป็นไปตามพันธกรณีและเจตนารมณ์ของสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐบาลในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยให้ดียิ่งขึ้น การให้ข้อมูลต่อกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติจัดท าในรูปของรายงานซึ่งคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอต่อกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติคู่ขนานไปกับรายงานที่จัดท าโดย
รัฐบาล เพ่ือประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศจากมุมมองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่
อาจแตกต่างไปจากรัฐบาล กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติจะพิจารณาข้อมูลดังกล่าว  พร้อมทั้งข้อมูลที่ได้
จากองค์กรภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ ประกอบกับข้อมูลที่เสนอโดยรัฐบาล ก่อนที่จะสรุปความเห็นและให้
ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการ
จัดท ารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้  

(1) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 
ในทุ ก รู ปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination:  CERD)  
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้น าส่งรายงานดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CERD และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี  
เพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานคู่ขนานดังกล่าว  โดยรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

(2) รายงานคู่ขนานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ ย่ ายีศักดิ์ ศรี  (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment: CAT) ฉบับที่  2 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ารายงานคู่ขนานดังกล่าว ทั้งนี้ จะได้จัดส่งให้คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา 
CAT ใช้พิจารณาควบคู่กับรายงานของรัฐบาลต่อไป 

นอกจากการจัดท ารายงานคู่ขนานเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประจ าสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศแล้ว (Treaty bodies) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศด้าน 



(56) 
 
สิทธิมนุษยชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ตามพันธกรณีและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความหลากหลาย  
อาทิ การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (International Conference 
on the Protection of the Rights of Migrant Workers) ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงกาฐมาณฑุ 
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้
แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการแสดงบทบาทในการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย ทั้งการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน รวมถึงการมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

 
7. ผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญต่องานด้านการบริหารจัดการและ 
การพัฒนาองค์กร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

7.1 งานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีตามหมายก าหนดการของส านักพระราชวัง งานรัฐพิธี ศาสนพิธี และงานพิธีต่าง ๆ  
ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจ าตลอดมาซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดง
ความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ โดยที่งานพระราชพิธี เป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรืองานที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ งานพระราชกุศลต่าง ๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินโครงการส าคัญเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ โครงการนิทรรศการ 
“เฉลิมพระเกียรติพระภูมี พระบารมีปกเกล้าชนชาวไทย” โดยการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติผ่านพระ
ฉายาลักษณ์ในช่วงต่าง ๆ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 และเพ่ือให้
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติ 
แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยังทรง
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

7.2 ผลงานด้านพัฒนาองค์กร 
7.2.1 การจัดการความรู้ในองค์กร ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการด าเนินงาน

เพ่ือพัฒนาส านักงานให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (KM ส านักงาน กสม.)  
เพ่ือจัดการความรู้ในองค์กร ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินกิจกรรมสร้างพ้ืนที่เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ (Morning talk/ สภากาแฟ) 
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การจัดท าคลังความรู้และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น  

7.2.2 การเสริมสร้างคุณธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้  
และสร้างพ้ืนที่ให้บุคลากรขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการน าค่านิยมร่วม (Share Values) ค าว่า “RIGHTS” ที่ได้มี
การประกาศใช้มาเป็นแนวทางและหลักการร่วมกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร ภายใต้
แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งจากระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรมีคนดี คนเก่ง คนมีคุณภาพ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และร่วมสร้างบรรยากาศการท างานที่สอดประสานกันอย่างสม่ าเสมอ ผ่านกิจกรรมที่เกิดจากความ
ร่วมมือของบุคลากรในองค์กร อาทิ 1) กิจกรรมสุขเต็มอ่ิมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายแก่บุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้บริการจ าหน่ายอาหารกลางวันราคาประหยัดที่สามารถ
รับประทานได้จนอ่ิม ในราคาเพียง 25 บาท และรณรงค์การลดปริมาณขยะด้วยการให้น าภาชนะส่วนตัวมาใส่
อาหารเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กรที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้มอบเงินเพ่ือเป็นทุนในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนอาหาร ผลไม้ เพ่ือให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 2) กิจกรรมบริจาคปฏิทิน เพ่ือส่งมอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ส าหรับท าบัตรค า และ
สื่อการสอนอักษรเบรลล์ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม วัฒนธรรมองค์กรที่ดี และมีจิต
สาธารณะ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้เชิญชวนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร  และ
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่า โดยได้ส่งมอบให้แก่
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 3) กิจกรรมจิตอาสา ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ท าความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพ่ือเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม เสริมสร้าง
ค่านิยมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ เสียสละต่อสังคมส่วนรวม และ 4) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
องค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ “การประกวดค าขวัญ เพ่ือรณรงค์ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสริมสร้างทัศนคติ และ
ค่านิยมด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการปลูกจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม  
อันน าไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใส 

7.3 ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการด าเนินการตามภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร

เพ่ือเพ่ิมพูนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งในลักษณะการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการฝึกอบรม/สัมมนาโดยด าเนินการเอง และการ



(58) 
 
ด าเนินการร่วมกับองค์กรเครือข่าย การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก  
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

7.3.1 การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการจัดท า
หรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ และอ านาจของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลักในการปฏิบัติราชการ และความรู้พ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร ก่อให้เกิดความรู้สึกรักและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

7.3.2 การด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแผนการจัด
โครงการ/หลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ/หลักสูตร ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระส าคัญในการด าเนินการ ดังนี้  

(1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “พนักงานเจ้าหน้าที่” เพ่ือรองรับการฝึกอบรมบุคลากร 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามค าสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือตรวจสอบและ
รวบรวมข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(2) โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพ่ือรองรับการฝึกอบรมบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือจัดจ้างใหม่ ให้มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน 
และหลักในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร 

(3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครอง” เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองแก่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

7.3.3 การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
ทั้งในหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เ พ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ  
ของบุคลากรการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ รวมถึง  
การฝึกอบรมในหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้ด าเนินการจัดส่ง
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือฝึกอบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
จ านวนทั้งสิ้น 21 โครงการ/หลักสูตร  

7.4 ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและบุคลากร เพ่ือให้เกิดการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

7.4.1 การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน และ
ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน  
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7.4.2 การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

7.4.3 การให้บริการเว็บไซต์ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
7.4.4 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video 

Conference เพ่ือรองรับภารกิจการประชุม/การปฏิบัติงานนอกสถานที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง การประชุมระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  

7.4.5 การพัฒนาระบบ Active Directory Domain Controller (AD) เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลผู้ใช้งานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สามารถก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  

7.4.5 โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชนร่วมกับกรมการปกครองเพ่ือยกระดับ
การบริการด้ านสิทธิมนุ ษยชนของส านั กงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ  สืบ เนื่ องจาก 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่องมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  
(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ได้มีการด าเนินการเชื่อมโยงระบบและการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการให้บริการภาครัฐร่วมกับกรมการ
ปกครองเพ่ือยกระดับการบริการด้านสิทธิมนุษยชนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

7.5 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญ เรื่อง การส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจด้าน

สิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนได้ โดยค านึงถึงการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่ วถึง โดยเฉพาะการสื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตน ปกป้องสิทธิ ตลอดจน
ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม เพ่ือให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และเกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง 
เพราะเราเชื่อว่าความรู้เป็นพลังส าคัญที่จะช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจึงได้
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย ให้สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูล  ความรู้ต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ภายในศูนย์
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยให้เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้าน
การสืบค้นข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตได้ หรือผู้ที่ต้องการ
ค าแนะน าด้านสิทธิมนุษยชนก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา นอกจากนี้  เพ่ือตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ ไลน์ ยูทูป และเฟซบุ๊ก ในการกระจายองค์
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจ ากัดด้านการ
เข้าถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/เครือข่าย/โครงการต่าง ๆ เช่น 1) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) เครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศ 
ด้านกฎหมายและการเมืองการปกครอง (Thai Law Politics) 3) โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) 4) โครงการภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย 
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(ThaiLIS) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกับ  Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law 
(RWI) และ 5) โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

7.5 ผลการด าเนินงานด้านหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีนโยบายในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน  

เพ่ือรวบรวมเอกสาร บริหารจัดการดูแลเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึงข้อมูลประวัติ
ความเป็นมา และหลักฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับการประเมินว่าสมควรจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาล รวมทั้งให้บริการและเผยแพร่เอกสาร
จดหมายเหตุซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ขององค์กรที่น ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประชาชนทั่วไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างการจัดท าสื่อวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ประวัติจากค าบอกเล่า 
(Oral History) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์จากค าบอกเล่าของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประกอบด้วย การศึกษาและรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
การสรรหาและการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชีวประวัติบุคคล ผลงานที่โดดเด่น
หรือเหตุการณ์ส าคัญ หรือกรณีศึกษาท่ีเป็นบทเรียนส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน 
 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 
ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน) 
 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1.  ด้ านกฎหมาย  ในกรณี ที่ คณะกรรมการ 

สิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ เห็ นสมควรด า เนิ นการ 
ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย  ป ร ะ นี ป ร ะ นอมข้ อพิ พ าท ใ นด้ า น 
สิทธิมนุษยชน 

การไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทการประนีประนอมเป็น 
การระงับข้อพิพาททางเลือกที่นานาชาติ น ามาใช้ยุติ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับหลักการว่าด้วย
สถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน (Paris Principles) เนื่องจากมีความ
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม สามารถยุติปัญหา 
ความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการระงับ 
ข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยน ามาซึ่งความพึงพอใจของ 

1.  เ พื่ อ ใ ห้ ก ฎ หม า ย ว่ า ด้ ว ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติสอดคล้องกับหลักการว่าด้วย
สถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน (Paris Principles) ที่ก าหนดให้การไกล่
เกลี่ยการประนีประนอมและการยุติข้อพิพาทอยู่ใน
บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน จึงสมควรบัญญัติให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการ 
ไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่นเดียวกับที่
เคยบัญญัติ ไ ว้ ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป 
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ผู้ขัดแย้ง จึงเป็นเครื่องมือในการให้ความคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์  ลดปัญหา 
ความขัดแย้ง ความรุนแรงในสังคม สร้างเสริมให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 27 บัญญัติให้ในระหว่างการพิจารณา
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอาจ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้คู่กรณีท าความตกลงเพื่อประนีประนอมและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ แต่พระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ไม่ได้บัญญัติให้คณะกรรมการ 
มีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการไกล่เกลี่ยบุคคล
หรือหน่วยงาน  

  

2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีการไม่ได้รับข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการจัดท า
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้ า น 
สิทธิมนุษยชนของประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 247 (2) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาตรา 26 (2) ประกอบมาตรา 40 ก าหนดหน้าที่และ
อ านาจของ กสม. ในการจัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ ซึ่งการ
จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวนี้ต้อง
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 
อย่างรอบด้าน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ในปัจจุบันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้
มีกระบวนการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาสังคมที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนในแต่ละด้าน โดยมีการสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็น การมีหนังสือขอข้อมูลสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน สถิติและผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน โดยภาพรวมได้รับความ

2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวข้อง และองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 
ควรร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูล
ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ครบถ้วน 
รอบด้าน ทันต่อสถานการณ์ และสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลการด า เนินการดั งกล่ าว ใน เชิ ง โครงสร้ า ง
กระบวนการบริหารจัดการ และผลการด าเนินการ 
ทั้งในระดับผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) 
รวมถึงผลกระทบ (impact) ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญในการ
จัดท า รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้ าน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศว่ามีพัฒนาการมากน้อย
เพียงใด และเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือไม่  
อย่างไร 
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ร่วมมือเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามพบข้อเท็จจริงว่า มี
บางหน่วยงานไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งมีบาง
หน่วยงานไม่ตอบหนังสือขอข้อมูล มีบางหน่วยงานไม่
จัดส่งข้อมูลภายในก าหนดระยะเวลา นอกจากนี้ยัง
ปรากฏปัญหาเกี่ยวกับช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล โดย
หน่วยงานส่วนใหญ่เก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ แต่
รายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
จัดเก็บตามปีปฏิทิน จึงส่งผลให้ได้ข้อมูลในการจัดท า
รายงานไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร 

3. ด้านแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามหลักการปารีส ในกรณีการชี้แจงและ
รายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการ
รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 บัญญัติให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป 

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจนี้ ขัดต่อความ
เป็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ตามหลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Paris Principles) และ
ท าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการ 
ตั้งข้อสังเกตจากกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มี
หน้าประเมินสถานะว่าเป็นการท าหน้าที่ที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักการปารีส และอาจน ามาซึ่งการไม่สามารถ 
ปรับสถานะจาก B เป็น A ได้ 

 

3. เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงหลักความเป็นกลาง และเป็น
อิสระของสถาบันแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน โดย
สอดคล้องกับหลักการปารีส จึงได้ก าหนดแนวทางการ
จัดท าชี้แจง ดังนี้ 

(1) เป็นรายงานที่กล่าวถึงสถานการณ์เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนในภาพรวม มิใช่รายงานที่กล่าวถึง
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น รายงานข่าว
หรือรายงานอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายกัน 

(2)  ไม่ เป็นรายงานที่มีลักษณะเป็นการเสนอ
ความเห็นของผู้เขียน 

( 3 )  ไม่ เป็นรายงานที่ จัดท าโดยหน่วยงานของ
สหประชาชาติ ซึ่งมีกระบวนการปรึกษาหารือกับรัฐบาล
ก่อนการเผยแพร่รายงาน 

(4) เนื้อหาในรายงานมีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่เป็นธรรมอันอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

(5) ไม่เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
หน่วยงานรัฐ หรือไม่เป็นประเด็นที่หน่วยงานรัฐได้ 
ชี้แจงแล้ว 

(6) การชี้แจงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติควรเป็นการน าเสนอข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
ตรวจสอบ การจัดท ารายงานและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
หรือข้อเท็จจริงอื่นที่เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป 

(7) ในการชี้แจงหรือจัดท ารายงานข้อเท็จจริง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจพิจารณาให้
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการส าคัญที่เกิดขึ้น
หลังจากช่วงเวลา ที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
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สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ต่อการสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยแก่สาธารณชนทั่วไป 

เมื่อได้ก าหนดแนวทางการชี้แจงไว้ชัดเจนแล้ว 
จะท าให้การท างานตามที่ก าหนดไว้รัฐธรรมนูญได้มี
ประสิทธิภาพและสามารถหยิบยกเป็นเหตุผลต่อกลไก
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ท าหน้าที่ประเมิน
สถานะว่า การท าหน้าที่ดังกล่าวนี้มิได้เป็นเพียงองค์กร 
ที่ท าหน้าที่แก้ต่างหรือเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาล 
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5. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์                   
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการเสนอจัดสรรงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตในการปกป้อง 
คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนในสังคมไทย จ านวน 215,729,700 บาท โดยจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม
งบประมาณรายจ่าย 3 แผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 

กลุ่มงบประมาณรายจ่าย / แผนงาน งบประมาณ (บาท) 
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 149,016,800 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ   149,016,800 
2. งบประมาณรายจ่ายของหนว่ยรับงบประมาณ 65,569,200 

แผนงานพืน้ฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  65,569,200 
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 1,143,700 

แผนงานบูรณาการ: การขับเคลือ่นแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,143,700 
รวมทั้งสิ้น 215,729,700 

ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการเสนอจัดสรรวงเงินงบประมาณ 
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เล่มที่ 15 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (งบประมาณ 1,143,700 บาท) 
1.1 แผนงาน: แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ (งบประมาณ 214,586,000 บาท) 

2.1 แผนงาน: แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
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2.2 แผนงาน: แผนงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

อนึ่ง ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหน้าที่และอ านาจ ดังนี้  

ผลสัมฤทธิ์ที่ 1 ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

(1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จ านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

(2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
(3) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จ านวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการน าไปปฏิบัติหรือ 

มีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
(4) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการอบรม 

จ านวน 300 คน 
(5) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75 
ผลสัมฤทธิ์ที่ 2 ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง 

เพ่ือลดปัญหาการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
(1) ตัวชี้วัดปริมาณ: จ านวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้และสร้างความตระหนักถึง

ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน จ านวน 30,000 คน 
(2) ตัวชี้วัดคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ 

สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75 
(3) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อม

น าไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานขององค์กร ร้อยละ 50 
โดยมีแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส าคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 

5.1 แผนงานพื้นฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.1.1 แผนการด าเนนิงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน และให้เป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตในสังคมไทย ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนในสังคมและร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เกิดข้ึนในสังคมไทย ดังนี้ 
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1. โครงการเวทีภูมิภาค “กสม. พบประชาชน” 
หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 2550 และ 2560 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีหน้าที่และอ านาจในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ เกิดขึ้นใน
สังคม ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว จะบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ
สังคม โดยที่อ านาจหน้าที่ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ ส่งเสริมความร่วมมือและการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือสร้าง
เสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน และจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้เกิดความตระหนักในการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ส าคัญในการ
ด าเนินงานเชิงรุก เพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคม จึงเห็นควรจัดท าโครงการ “กสม. พบ
ประชาชน” เพ่ือขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค 

ทั้งนี้ การจัดเวทีสาธารณะพบประชาชนเป็นการเปิดพ้ืนที่รับฟังปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สะท้อนจากประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่โดยตรง ซึ่งครอบคลุมประชาชนบาง
กลุ่มที่ไม่สามารถมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กสม. ซึ่งมีที่ตั้งส านักงานในกรุงเทพมหานครหรือศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอีกเพียง 6 แห่ง ประกอบกับเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวแทนของภาค
ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และมุมมองในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เชิงพ้ืนที่ร่วมกัน และน าข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีสาธารณะไปใช้ประกอบการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ 
ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประเด็น
สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมในการเคารพสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือชี้แจงสถานการณ์ ผลงานความคืบหน้าเรื่องสิทธิมนุษยชน และวิสัยทัศน์การท างานของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2. เพ่ือรับฟังความเห็นจากเครือข่ายต่าง ๆ และประชาชนในภูมิภาคเกี่ยวกับสถานการณ์ 

สิทธิมนุษยชนในพื้นที่และข้อเสนอในการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

3. เพ่ือน าข้อมูลที่ ได้รับฟังเป็นกรอบการท างานเพ่ือขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย (1) ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม (2) ผู้แทนเครือข่ายชุมชน  

(3) คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (4) นักวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ของสถาบันการศึกษา (5) นักวิจัย และ (6) นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งวิทยากร 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนรับทราบถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมายการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ตลอดจนสถานการณ์ความคืบหน้าในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

ในพ้ืนที่ เป็นกรอบการด าเนินงานในวาระ 7 ปี และได้ข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานสถานการณ์ภายในประเทศ 
และได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เครือข่ายการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนเพิ่มข้ึน 
4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นที่

รู้จักต่อสาธารณชน 

2. โครงการส่งเสริมการน าคู่มือการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนใน 5 ช่วงชั้นไปใช้ในระบบ
โรงเรียนภายใต้การด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 

หลักการและเหตุผล 
สิทธิมนุษยชนเป็นหลักการส าคัญและสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่พึงจะได้รับในการปกป้อง รับรองหรือ

คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ภายใต้บทบัญญัติที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ  

เด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มคนหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคต ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพ่ือท าให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ คือ มีความรู้ มีความสามารถ และเป็น
บุคคลที่ยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชนและหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างความรู้ด้าน  
สิทธิมนุษยชนให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจกับครูในโรงเรียนทุกระดับชั้นในการใช้คู่มือการเรียนการสอน 

ด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน 5 ช่วงชั้น ประกอบด้วย ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ ของโรงเรียน 5 ช่วงชั้น) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ ของโรงเรียน 5 ช่วงชั้น) ที่เข้าร่วมใน

การอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรายละเอียดเนื้อหาของคู่มือการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชน 
และครูที่เข้าร่วมในการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น 
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3. โครงการพัฒนาการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้รากเหง้าใน
ประเทศไทย 

หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรองความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่า
ด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใดจะกระท ามิได้ และรัฐต้องพึงส่งเสริมให้ความคุ้มครอง
ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามสมัครใจได้
อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน เพ่ือให้มีการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
การเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดท ารายงานประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และต้องสร้าง
เสริมทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีหน้าที่และ
อ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
สิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ การเข้าถึงบริการสาธารณสุข รวมทั้ง ด้านสิทธิสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง เป็นต้น การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเป็นไปเพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันในสังคม 

กลุ่มชาติพันธุ์อยู่ภายใต้ค านิยามของ “ชนเผ่าพ้ืนเมือง” หมายถึง ชนต่างเผ่าหรือต่างเชื้อชาติ  
ที่อาศัยรวมกับชนเผ่าอ่ืนที่มีจ านวนมากซึ่งอาจหมายรวมถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย และมีวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างกันไป และคนไร้รัฐ (Stateless Person) หรือคนไร้สัญชาติ มีความหมายถึง  
คนที่ตกหล่นจากการยอมรับของรัฐอธิปไตย ซึ่งกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น อยู่ ในความหมายของคนไร้สถานะ  
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ คือ ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืน โดยเหตุอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต ซึ่งปัจจุบั นผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน  
และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการส ารวจ  
จัดท าทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอ่ืนท านองเดียวกันตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กลุ่มชาติพันธุ์และคนไทยพลัดถิ่น 
ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานในถิ่นทุรกันดาร อยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ เกาะแก่ง และพ้ืนที่บริเวณชายแดน มีข้อจ ากัดและ 
ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการพ้ืนฐาน ซึ่งมีแนวโน้มจะมีข้อจ ากัดมากยิ่งขึ้น เช่น ข้อจ ากัดเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การศึกษา ข้อจ ากัดในการใช้พ้ืนที่ของเกษตรกร การขาดทรัพยากรน้ า และปัญหาจากการ
พัฒนาอันเป็นผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพ่ือให้มีการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  
และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่องนโยบายฟื้นฟู
ชีวิตชาวเล และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนไปปฏิบัติประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่
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อาศัย ที่ท ากินในทะเล การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหาสัญชาติ การส่งเสริมด้านกา รศึกษา  
การส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรม การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ การส่งเสริมชุมชนชาวเลให้เข้มแข็ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวเล ซึ่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับ
เครือข่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพ่ือให้มี
การแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะของคนไทยพลัดถิ่น ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดท า
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น กับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยรังสิต ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ  
และมูลนิธิชุมชนไท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยพลัดถิ่นและบุตรที่ยังไม่ได้รับ
สัญชาติโดยการเกิด ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติอย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นธรรมและ
ทั่วถึงภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมสิทธิของ 
กลุ่มชาติพันธุ์ และการแก้ไขปัญหาของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น จึงได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรม 
รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล กิจกรรมวันชนเผ่าพ้ืนเมือง และการลงพ้ืนที่ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส านั กงานประสานการพัฒนาสั งคมสุขภาวะ และมูลนิ ธิ ชุ มชนไท  
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิสูจน์และ 
การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งเสริมสิทธิ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่นให้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึง
จัดท าโครงการ “พัฒนาการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติและไร้รากเหง้า 
ในประเทศไทย” โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรภาคีเครือข่าย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
เพ่ือส่งเสริมความยั่งยืนในการพัฒนาสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์  และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการ จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล 
2. กิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน

ประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท เพื่อจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อน  

และผลักดันอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 
2. เพ่ือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้รากเหง้า ให้มีโอกาสในการด ารงชีวิต 

อย่างมีศักดิ์ศรี 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในประเทศไทย รวมถึงผู้แทนภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองวิถีชีวิตตาม

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น โดยมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
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แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นสามารถ
เข้าถึงสิทธิของตน และเปิดพ้ืนที่ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล 

 

4. โครงการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 2550 และ 2560 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีหน้าที่และอ านาจในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ เกิดขึ้นใน
สังคม และโดยที่ในปัจจุบันสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกได้ให้ความส าคัญในเรื่องการด าเนินงานของภาค
ธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งการด าเนินงานของภาคธุรกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีความ
เสี่ยงที่อาจละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร สิทธิเด็ก สิทธิผู้หญิง ซึ่งปัจจุบัน
ยังไม่มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ตลอดจนไม่มี
แนวปฏิบัติในระดับนโยบายให้ภาคธุรกิจด าเนินการภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน จึงต้องจัดท าโครงการขับเคลื่อน
ภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน เพ่ือประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน และน าไปสู่การจัดท าคู่มือข้อเสนอแนะ/แนวทางปฏิบัติ ในระดับนโยบายสู่ภาคธุรกิจ ให้ด าเนินการ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ในภาคธุรกิจ 
2. เพ่ือจัดท าคู่มือข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วม

ขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยการผลักดันให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการชี้แนะเรื่อง
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนด้วยการศึกษาและประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และพัฒนาคู่มือ/
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ภาคธุรกิจน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนส าหรับภาคธุรกิจ และตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน เคารพ และ
เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งแสวงหาก าไรเพียงอย่างเดียว  
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5.1.2 แผนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดย
ไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้วางแผนการด าเนินงานตามภารกิจเพ่ือ
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า ในทุกมิติ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม อ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ โดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็น
ส าคัญ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี
แผนการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

5.1.2.1 พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในด้านการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน  

5.1.2.2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดท าร ายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพ่ือลดข้อโต้แย้งและยกระดับ
ความน่าเชื่อถือของรายงาน รวมทั้งเพ่ือให้มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และหรือ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ถูกน าไปปฏิบัติให้เกิดผลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม  

5.1.2.3 พัฒนาระบบการตรวจสอบค าร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยน าแนวทางของ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National 
Human Rights Institutions:  APF)  มาใช้ ผ่ านกิจกรรมการอบรม การสัมมนา กา รห าร ือ ใ นร ะด ับส ูง  
การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

5.1.2.4 ประสานความร่วมมือกับองค์กรอิสระอ่ืนในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
5.1.2.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบโดยมุ่งเน้นวิธีการตรวจสอบเพ่ือลดปริมาณงานค้างอย่าง 

มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี 

5.1.2.6 พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
จัดการและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

5.1.2.7 พัฒนาระบบการจัดเก็บส านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้มาตรฐาน 
5.1.2.8 พัฒนางานระบบงานด้านการไกล่เกลี่ยเรื่องการร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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5.1.3 แผนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีภารกิจในการสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย  ในกรอบ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสมาชิกและในกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยน
แนวทางการด าเนินงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1.3.1 แผนงานการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามการด าเนินการของภาครัฐในฐานะองค์กร

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นกลไกการตรวจสอบที่เป็นอิสระ ( Independent Monitoring Mechanism)  
ในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ (Universal Periodic Review: UPR) 
เพ่ือส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ ได้รับการรับรอง  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญาเพ่ือทบทวนสถานการณส์ิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ จ านวน 2 การประชุม ได้แก่  

(1) การประชุมของคณะกรรมการประจ าอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือ
การลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี  (Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) 

(2) การประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเพ่ือพิจารณารายงานประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนของไทยตามกระบวนการ (Universal Periodic Review: UPR) รอบท่ี 3  

ซึ่ งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ เตรียมการจัดท ารายงานคู่ขนานส่งให้ 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาพิจารณาควบคู่กับรายงานที่จัดท าโดยรัฐบาล  
ซึ่งเป็นเอกสารทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เพ่ือเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม จ านวน 2 ฉบับ 
โดยมีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพ่ือเสริมสร้ างและพัฒนาให้ เกิ ดการเคารพและ 
การปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

5.1.3.2 แผนงานในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกับสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่าง ๆ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก าหนดแผนงานการเข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับต่าง ๆ กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน และหน่วยงานของสหประชาชาติ  
เพ่ือติดตามพัฒนาการที่ส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนตัวอย่าง
ที่ดีในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นส าคัญท่ีอยู่ในความสนใจร่วมกัน สรุปไดด้ังนี้ 
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(1) การประชุมในกรอบความร่วมมือสถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ทั่วโลก (Global Alliance of National  Human Rights Institutions: GANHRI) 

(1.1) การประชุมประจ าปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global 
Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส  

การประชุมประจ าปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (GANHRI)  
เป็นการประชุมใหญ่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในฐานะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยเป็นสมาชิก 
GANHRI การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับสถาบันสิทธิ มนุษยชน 
ในระดับโลกเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินการ  
ในประเทศต่อไป 

(2) การประชุมในกรอบความร่วมมือเอเชีย -แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of 
National Human Rights Institutions: APF) 

(2.1) การเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรอบ 
ความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้ งที่  26 Annual Gereral Meeting ในฐานะที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยเป็นสมาชิก APF จึงจ าเป็นที่จะต้องมีบทบาทในการประชุมดังกล่าว โดยเฉพาะการ
ร่วมก าหนดนโยบายและท่าทีของ APF ในประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของ 
ทุกภาคส่วน รวมทั้งเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงการท างานในประเทศ ในช่วงเดือนกันยายน 2564  
ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

(2.2) การประชุมผู้บริหารส านักงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior 
Executive Officers: SEO) ในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (APF)  
ของประเทศสมาชิก APF จ านวน 25 ประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริหาร 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะเน้นประเด็นในการบริหารส านักงาน อาทิ บุคลากร งบประมาณ  
การวางแผนยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการปฎิบัติที่ดีระหว่างกัน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 
ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

(3) การประชุมในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภู มิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก 6 ประเทศ ประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ SEANF ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค   

(3.1) การประชุมกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) 

1) การประชุมกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ประจ าปี ครั้งที่ 17 ประมาณเดือนตุลาคม 2563 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
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2) การประชุมกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ประจ าปี ครั้งที่ 18 ประมาณเดือนกันยายน 2564 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

3) การประชุมเตรียมการระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group: TWG) 
ของกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ณ ประเทศมาเลเซีย 
จ านวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม 2564) 

(3.2) การเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการการด าเนินการในกรอบความ
ร่ วม มือระห ว่ างสถาบันสิทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ ในภู มิ ภาค เอ เชี ยตะ วันออก เฉี ยง ใต้  ( SEANF)  
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประมาณเดือนเมษายน-กันยายน 2564) จ านวน 2 ครั้ง  

(3.3) การเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) กับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(AICHR) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประมาณเดือนเมษายน-กันยายน 2564) จ านวน 2 ครั้ง  

(3.4) โครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของ SEANF เพ่ือการขับเคลื่อนหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษา
ดูงานในประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร ประมาณเดือนมิถุนายน 2564 

5.1.4 แผนการจัดท าค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และรายงานประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีหน้าที่และอ านาจในการจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ เพ่ือเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่ อประชาชน รวมถึง 
การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มี
แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

5.1.4.1 การจัดท าค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือเป็นธรรม  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) 
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า  ในกรณี 
ที่มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 มาตรา 44 ก าหนดว่าเมื่อความ
ปรากฏต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่ามีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดย
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดท ารายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
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5.1.4.2 การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2563 
และ ปี 2564 

เพ่ือให้กระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไทยเป็นไปอย่างสมบูรณ์และรอบด้าน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เตรียมการจัดท าแผน 
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในรอบปี 2563 และปี 2564 เพ่ือจัดท ารายงาน 
ผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งข่าวเปิด
ทั่วไป แหล่งข้อมูลจากภาควิชาการ และข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
การตรวจสอบกรณีร้องเรียน การลงพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาข้อเท็จ รวมทั้งได้ขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
ผ่านหนังสือราชการ การประชุม และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานบางแห่ง เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับพันธกรณีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้าน  
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดให้มีโครงการจัดท าร่างรายงาน
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ประจ าปี 2563 โดยจัดท าเค้าโครงประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ที่จะติดตามและจัดท ารายงานในปี 2563 จ านวน 3 กลุ่มประเด็น ดังนี้ 

1) สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อาทิ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การ
กระท าทรมานและบังคับให้บุคคลสูญหาย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ  
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน  

2)  สถานการณ์ด้ านสิทธิด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคมและวัฒนธรรม  อาทิ  สิทธิ แรงงาน  
สิทธิชุมชน (สิทธิเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน สิทธิเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ) ธุรกิจและ  
สิทธิมนุษยชน สิทธิด้านสุขภาพ  

3) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่ มบุคคล อาทิ  สิทธิของเด็ก สิทธิของผู้สู งอายุ   
สิทธิของคนพิการ สิทธิของสตรีและความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล  

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เผยแพร่แผนการด าเนินการจัดท า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2563 ผ่านทางเว็บไซด์ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางแสดงแผนการด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ประจ าปี 2563 

ระยะเวลา ขั้นตอนหลัก กระบวนการ 
ม.ค.-ก.พ. 2563 ขั้นที่ 1 

การวางแผน 
- การประมวลสถานการณ์ท่ีผ่านมา และจัดท าข้อมูลเบื้องต้นพร้อมน าเสนอ

ประเด็นหลักท่ีจะติดตาม 
ก.พ.-ธ.ค. 2563 ขั้นที่ 2 

การเก็บข้อมูล/ตรวจสอบ 
- การรวบรวมข้อมูลภายในส านักงาน กสม 
- การรวบรวมข้อมูลจากภายนอก เช่น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสื่อต่าง ๆ 
- การประชุม/การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มกับบุคคล/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นสิทธิ 
-  
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ระยะเวลา ขั้นตอนหลัก กระบวนการ 
ก.พ.-ธ.ค. 2563 ขั้นที่ 3 

การเปรียบเทียบ/การวิเคราะห์ 
- การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
- การวิเคราะห์และประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนข้างต้น

ของประเด็นน้ัน ๆ  
- การประชุมวิพากษ์การวิ เคราะห์และประเมินผลในเ น้ือหาของรายงาน 

โดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ก.พ. 2563- 
ม.ค. 2564 

ขั้นที่ 4 
การจัดท าร่างรายงาน 

- การจัดท าร่างรายงานตามประเด็น กลุ่มประเด็นและในภาพรวมของรายงาน 
ท้ังฉบับ รวมถึงการบรรณาธิการต่าง ๆ 
- การน าเสนอร่างรายงานต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ 

ก.พ.-มี.ค. 2564 ขั้นที่ 5 
การเสนอรายงานต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรี 

- การจัดพิมพ์และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี พร้อมเผยแพร่ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันส้ิน ปี 2563 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ . สืบค้นที่  http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Situation.aspx.  
ค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2563. 

ส าหรับแผนการด าเนินงานส าหรับการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2564 เพ่ือให้กระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส าหรับการจัดท า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2564 เป็นไปอย่างสมบูรณ์และ
รอบด้าน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงจัดท าโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพ่ือประกอบการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ปี 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท ารายงานผล
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น
และข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาสังคมที่จะสะท้อนถึง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รอบด้าน และเป็ นธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ 
น าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากพ้ืนที่ไปประกอบการพิจารณาจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์  
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564 

5.1.5 แผนการด าเนินงานในการจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  
(1) การจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
(2) การติดตาม/เฝ้าระวังกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่อาจหรือไม่สอดคล้องหลักสิทธิมนุษยชนที่อาจมี

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน โดยศึกษาและจัดท าความเห็นเบื้องต้นต่อกฎหมายหรือร่างกฎหมาย  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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5.1.6 แผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักการและเหตุผล   
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ ใช้ งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุ  

การใช้งานเกิน 5 ปี (ส่วนใหญ่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ซึ่งมีอายุ 
การใช้งานประมาณ 6-8 ปี) ซึ่งสมรรถนะการใช้งานไม่สามารถตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบงานใหม่ ท าให้
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึง
มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมรองรับกับเทคโนโลยี
และซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานและสามารถรองรับกับเทคโนโลยีและระบบงานใหม่ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานการท างานของเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
สภาพช ารุดต้องซ่อมแซมบ ารุงรักษาและหมดอายุการใช้งานแล้ว  

วัตถุประสงค์  
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และเพ่ือ

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ที่มีสมรรถนะเหมาะสม สามารถตอบสนองกับเทคโนโลยีและระบบงานใหม่ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป้าหมาย จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  
(1)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 70 เครื่อง ประกอบด้วย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 22,000 บาท ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 3,800 บาท และ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 
12,000 บาท เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 13 เครื่อง ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์  
ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 31 เครื่อง ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 26 เครื่อง 

(2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 24 เครื่อง 
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 22,000 บาท ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 3,800 บาท และ ชุดโปรแกรม
จัดการส านักงาน 12,000 บาท เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 24 เครื่อง  

(3) เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500 บาท จ านวน 70 เครื่อง (175,000 บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรองรับการ

ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
(1) โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 กิจกรรมที่ 1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและจัดเตรียมสื่อทรัพยากรเพ่ือให้บริการ 
 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
 กิจกรรมที่ 3 โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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 กิจกรรมที่ 4 โครงการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

5.2 แผนงานบูรณาการ: การขับเคลื่อนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการเสนอจัดสรรงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1 โครงการ คือ “โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน” วงเงินงบประมาณ จ านวน 1,143,700 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. หลักการและเหตุผล 
การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน เป็นหน้าที่และอ านาจ

ที่ส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่ รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนด 
โดยการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพ่ือมุ่งหมายให้
เป็นกลไกในระดับภูมิภาคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานได้  ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงการสร้างเสริม
ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน และติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะควบคู่กันไปด้วย  

ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เห็นถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน และเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับ
การสนับสนุน ให้ เ กิดการท างานร่ วมกัน ในลั กษณะเป็น เครื อข่ ายกับศูนย์ศึ กษาและ ประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือน าไปสู่การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การพิทักษ์และ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีแก่ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับสนับสนุน
ภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ตัวแทนภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และได้รับการ

สนับสนุนรวมกันเป็นเครือข่าย จ านวน 300 คน 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละของประชาชนกุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 อีกทั้ง 
เครือข่ายตัวแทนภาคประชาสังคมในแต่ละจังหวัดสามารถก าหนดบทบาทและแนวทางในการมีส่วนร่วมด าเนินงาน
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กับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

4. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตัวแทนภาคประชาสังคม 
5. แนวทางการด าเนินการ มีแผนงาน/กิจกรรมในการด าเนินงาน ดังนี้ 

5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการของตัวแทนภาคประชาสังคมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างเสริม

ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. พื้นที่การด าเนินการ ประกอบด้วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เครือข่ายจากภาคประชาสังคมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปก าหนดแนวทางการท างานในลักษณะ  
เป็นเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ของตนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เ พ่ือ สนับสนุนการสร้างเสริม 
ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน   

8. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการปี 2564  
ประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้มีความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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6. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร ์และแผนงานบูรณาการ  
ที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
ตาราง : ตารางความเชือ่มโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใตแ้ผนแม่บท 
หน่วยงาน ..........หน่วยงานขององค์กรอสิระ/ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ............... 
 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  
(หนว่ย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
และแผนย่อย 

1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ผลผลิตที่ 1 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

เป้ าหมาย :  ประชาชนได้รับการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม 

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ :  
1. จ านวนเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับด าเนินการ 

แล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
2. ผู้ร้องเรียนมคีวามพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3 .  จ า น ว น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ /

ข้อ เสนอแนะที่ มี ก ารน า ไปปฏิบั ติ หรื อมี การ
ตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

เงินงบประมาณ ... 65.5692 ล้านบาท.... 
เงินนอกงบประมาณ ..........-................... 
 
 
 
 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ : ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย : เป้าหมายที่  1 บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของรัฐ ไม่น้อยกว่า 85% 

- แผนย่อย : การสร้างและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เป้าหมายระดับแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐ 

ยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

ตัวชี้ วัดระดับแผนย่อย : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ 
รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง 20%  

 

   

สว. 002 
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  
(หนว่ย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
และแผนย่อย 

- ผลผลิตที่ 2 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการ

ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ :  
จ านวนคนที่ได้รับการสง่เสรมิเผยแพร ่ความรู้ 
และสรา้งความตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน 30,000 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75 

  

2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
เป้าหมาย : ประชาชนได้รับการคุ้มครองและ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่/รัฐ มีความรู้   
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

 
 

เงินงบประมาณ ... 1.1437 ล้านบาท.... 
เงินนอกงบประมาณ ..........-.................. 
 
 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ : ด้านความมั่นคง 
เป้าหมาย : เป้าหมายที่ 1 : ประเทศมีความ

มั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด : ดัชนีสันติภาพโลก อยู่ อันดับ 1 ใน 

75 ของโลก ภายใน 2565 
- แผนย่อย : แผนย่อยที่ 2 การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายระดับแผนย่อย : ภาคใต้มีความสงบ

สุข ร่มเย็น 
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : สถิติจ านวนเหตุ

รุนแรง/สูญเสียลดลง 20% 
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  
(หนว่ย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
และแผนย่อย 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ :  
ประชาชนกลุ่มเปา้หมายในพ้ืนที่ 3 จังหวดัชายแดน
ภาคใต้เขา้รับการอบรม จ านวน 300 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75 

 
 
หมายเหตุ :  1. กรณีท่ีมีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยมากกว่า 1 แผน ขอให้ระบุให้ครบถ้วน 

2. กรณีท่ีมีผลผลิต/โครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานใดไม่สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยใด ๆ ได้ ให้ระบุ 
ชื่อผลผลิต/โครงการ งบประมาณ และชี้แจงเหตุผล 
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7. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ  
ของส่วนราชการที่เป็นการด าเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ (ระบุด้าน ประเด็น

ปฏิรูป และประเด็นปฏริูปย่อย) 
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระ 
หน่วยงาน : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564: จ านวน 215.7297 ล้านบาท  
มีแผนงาน/โครงการที่เป็นการด าเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

1. แผนงานพื้นฐาน 
ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

เงินงบประมาณ 
62.0585 ล้านบาท 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
      ประเด็นการปฏิรูปประเทศ 1. บริการภาครัฐ สะดวก 
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน  
(ภารกิจพ้ืนฐานของส านักงาน) 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 
      ประเด็นการปฏิรูปประเทศ 1. การเสรมิสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 
      พันธกิจที ่2. การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสรมิสร้าง
ส านึก ทักษะ และหน้าที่ของพลเมอืง  
(ภารกิจส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน) 
 
 

เงินงบประมาณ 
3.5107 ล้านบาท 

2. แผนงานบูรณาการ 
ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้

เงินงบประมาณ 
1.1437 ล้านบาท 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 
      ประเด็นการปฏิรูปประเทศ 1. การเสรมิสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมือง และการมสี่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 
      พันธกิจที ่2. การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสรมิสร้าง
ส านึก ทักษะ และหน้าที่ของพลเมอืง 
(โครงการสร้างเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน) 
 



(84) 
 

8. ข้อมลูงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 – 2564)  
และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา  

พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็น 
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ) 

ประเภทรายการ  เงินงบประมาณ พ.ร.บ.   

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย/รายการ/ ปี 2562  ปี 2563   ปี 2564 เหตุผลความจ าเป็น 
แผนงาน/ผลผลิต     (ขั้นกรรมาธิการ)    

รวมทั้งสิ้น 6.1938 6.1938 6.1938 ประกอบด้วย (1) ค่ารักษาความ
สะอาด พื้นที่ 11,580 ตรม./เดือน ๆ 
ละ 99,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
รวม 1,188,000 บาท (2) ค่ารักษา
ความปลอดภัย พื้นที่ 11,580 ตรม./
เดือน ๆ ละ 90,000 บาท จ านวน 12 
เดือน รวม 1,080,000 บาท (3) ค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ เดือน ๆ ละ 46,550 
บาท จ านวน 12 เดือน รวม 558,600 
บาท (4) ค่าจา้งถ่ายเอกสาร ฉบบัละ 
0.50 บาท จ านวน 3,360,000 ฉบับ 
รวม 1,680,000 บาท (5) ค่าจ้างเหมา
ดูแลครุภณัฑ์และระบบในห้องควบคุม
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบความ
ปลอดภยัเครือข่ายสารสนเทศ 
(Server Room) อัตราค่าจ้าง 
140,600 บาท จ านวน 12 เดือน  
รวม 1,687,200 บาท 

งบรายจ่าย : รายจ่ายอ่ืน >> หมวดรายจ่าย  >> 
ค่าใช้สอย >> รายการ : ค่าจา้งเหมาบริการ 6.1938 - - 
งบรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> หมวดรายจ่าย  >> 
ค่าใช้สอย  >> รายการ : คา่จ้างเหมาบริการ - 6.1938 6.1938 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรบัสมดุลและ
พัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครัฐ 6.1938 6.1938 6.1938 
1. ผลผลิต : การส่งเสริมสทิธิมนุษยชน 4.0000 2.2116 2.0646 
2. ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2.1938 3.9822 4.1292 

     

 
 
 
 


