
 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธมินุษยชนแห่งชำต ิ

รำยงำนสรุปผลกำรเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กสม. 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร  
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กำรเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำน กสม. 

ที่มำ : 

ในห้วงเดือนมิถุนำยน 2564 ซึ่งปรำกฏสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดระลอกที่ 3 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
รัฐได้มีขั้นตอน/กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบัติให้มีกำรเข้ำร่วมประชุมที่อำคำร
รัฐสภำ และก ำหนดแนวปฏิบัติกรณีบุคคลจำกหน่วยงำนภำยนอกเข้ำไปภำยในอำคำรรัฐสภำ ให้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง  
พ.ศ. 2564 และขอให้ผู้มำชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำรเป็นผู้ที่ได้รับกำรฉีดวัคซีน หรือ หำกยังไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีน
ให้แสดงผลกำรตรวจที่โรงพยำบำลออกให้แล้วด้วย1 โดยในเบื้องต้นคณะกรรมำธิกำรไม่ได้มีมำตรกำร/แนวทำงใน
กำรให้ประชุมผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่อย่ำงใด  

อย่ำงไรก็ตำม ต่อมำในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงสิงหำคม 2564 คณะกรรมำธิกำรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประชุม
เป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อำท ิZoom Meetings , Cisco Webex Meetings 

กำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน กสม. : 

ปัจจุบันกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ กสม. เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 562 ดังนั้น ขั้นตอน/กิจกรรม 
กรอบระยะเวลาการน าเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน กสม. (เสนอผ่าน ครม.) รวมทั้ง
แนวปฏิบัติต่าง ๆ จึงเป็นตามที่ฝ่ายรัฐก าหนด อีกทั้งภายหลังการรัฐประหาร 2557 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 256 วรรค 6 ซึ่งบัญญัติให้ส านักงาน กสม. เป็นหน่วยงานที่เป็น
อิสระการในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ได้ถูกยกเลิก และไม่ปรากฏความ
ดังกล่าวในการประกันความเป็นอิสระของส านักงาน กสม. ในเรื่องการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด าเนินการอ่ืน ในกฎหมายสูงสุดของประเทศอีกต่อไป 

ดังนั้น แม้ข้อก าหนดในการด าเนินของรัฐในขั้นตอน/กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะไม่สอดคล้องกับประกาศของส านักงาน กสม. โดยความ
เห็นชอบของประธาน กสม. กรณีประกาศมาตรการเร่งด่วนส าหรับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งให้เลื่อนการประชุมของส านักงานที่ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนออกไปก่อน หรือให้
ประชุมผ่านทางแอปพลิเคชัน รวมถึงกิจกรรมที่มีการรวมหมู่คณะหากหลีกเลี่ยงได้  แต่ภายใต้ข้อจ ากัดทาง

                                                        
1
 หนังสือคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สภำผู้แทนรำษฎร ด่วนที่สุด 

ที่ สผ 0017.13/3028 ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2564 และ หนังสือคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภำ ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ 1) 0009/ว 01773 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2564 

2
  ให้คณะกรรมกำรเสนองบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมกำรและส ำนักงำนไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ

รำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณหรือร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ในกำรเสนองบประมำณดังกล่ำวให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินตำมมำตรำ 58 วรรคสองประกอบด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรให้ไม่เพียงพอให้คณะกรรมกำรเสนอค ำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมำธิกำร
พิจำรณำงบประมำณของสภำผู้แทนรำษฎรได้โดยตรง 

ในกำรเสนองบประมำณรำยจ่ำยตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมกำรแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทรำบถึงรำยได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 
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กฎหมายดังกล่าวข้างต้น ส านักงานจึงมิอาจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติได้ โดยส ำนักงำน กสม. ได้เข้ำร่วมกำรประชุม
ชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมแนวปฏิบัติที่
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญก ำหนด ดังนี้ 
 

ล ำดับ ชื่อ วัน-เดือน-ปี สถำนทีป่ระชุม 
สภำผู้แทนรำษฎร 

1. คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 สภำผู้แทนรำษฎร 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 ก.ค. 64 
 

ณ ส ำนักงำน กสม. ห้องประชุม 
704 ชั้น 7  
โดยประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนกิส ์
Application : Zoom Meetings 

2. คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สมัมนำ 
ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำง เหมำบริกำร 
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไป รำชกำรต่ำงประเทศ 
งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน และ 
งบรำยจ่ำยอื่น 

วันอังคำรที่ 20 ก.ค. 64  ณ อำคำรรัฐสภำ ห้องประชุม
กรรมำธิกำรงบประมำณ (สผ.) 
CB 401 โซนกลำง ชั้น 4 

3. คณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ ์
และ ICT 
 

วันอังคำรที่ 20 ก.ค. 64 ณ อำคำรรัฐสภำ ห้องประชุม
กรรมำธิกำรงบประมำณ (สผ.)  
N 407 (ห้อง 402 เดิม) ชั้น 4 

4. คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำน 
บูรณำกำร 2 : แผนงำนบูรณำกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวดั
ชำยแดนภำคใต้ 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ก.ค. 64  
 

ณ อำคำรรัฐสภำ ห้องประชุม
งบประมำณ (สผ.) N 402 ชั้น 4 
(ห้อง 417 เดิม) ชั้น 4  

วุฒิสภำ 
5. คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ

ศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภำ  

วันศุกร์ที่ 6 สิงหำคม 2564  
เวลำ 13.00 – 17.00 น. 
 

ณ ส ำนักงำน กสม. ห้องประชุม 
704 ชั้น 7  
โดยประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนกิส ์
Application : Cisco Webex 
Meetings 

6. คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำควำม
เชื่อมโยงงบประมำณกับแผนแมบ่ท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำร
ปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ
ศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภำ 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 ส.ค. 64 
เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
 

ณ ส ำนักงำน กสม. ห้องประชุม 
704 ชั้น 7  
โดยประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนกิส ์
Application : Cisco Webex 
Meetings 
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สรุปผลกำรพิจำรณำวงเงินงบประมำณของส ำนักงำน กสม. ภำยหลังกำรเข้ำร่วมประชุมต่อคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงส ำนักงำนได้รับกำร
จัดสรรเบื้องต้นเพ่ือเสนอกรรมำธิกำรพิจำรณำ จ ำนวน 210,092,000 บำท (สองร้อยสิบล้านเก้าหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) ถูกปรับลดขั้นกรรมำธิกำร จ ำนวน 200,000 บำท ในรำยกำรโครงกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมวงเงินคงเหลือภำยหลังกำรปรับลดทั้งสิ้น จ ำนวน 209,892,000 บำท 
(สองร้อยเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้  
 

คณะที ่ ชื่อ วงเงินที่เสนอ วงเงินที่ปรับลด วงเงินคงเหลือ 

    
คณะกรรมำธิกำร

พิจำรณำ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนษุยชนแห่งชำติ 210,092,000 200,000 209,892,000 

คณะที ่1 คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 สภำผู้แทนรำษฎร 

210,092,000  - 210,092,000 

คณะที ่2 คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สมัมนำ 
ประชำสมัพันธ์ ค่ำจ้ำง เหมำบริกำร ค่ำจ้ำง 
ที่ปรึกษำ ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำรต่ำงประเทศ งบด ำเนินงำน งบเงิน
อุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น 

45,519,400  - 45,519,400  

คณะที ่3 คณะอนุกรรมำธิกำรครภุัณฑ์ และ ICT 16,788,100  200,000  16,588,100  

 ปรับลด 1 รำยกำร คือ    

  - โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4,000,000  200,000  3,800,000  

คณะที ่4 คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบรูณำกำร 2 : 
แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต ้

1,068,000  -  1,068,000  

คณะที ่5 คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำ 
ร่ำงพระรำชบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภำ  

- - - 

คณะที่ 6 คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำควำมเช่ือมโยง
งบประมำณกับแผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตร์
ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภำ 

- - - 
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ข้อค ำถำมโดยสรุปของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ในกำรเข้ำร่วมประชุมต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กสม. คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญได้มี ข้อค ำถำมส ำคัญที่มีต่อ 
กำรด ำเนินงำนของ กสม. และส ำนักงำน รวมทั้งงบประมำณที่ได้รับ โดยสรุปสำระส ำคัญเพ่ือประโยชน์ใน 
กำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญในปีงบประมำณต่อไปของส ำนักงำน  
มีดังต่อไปนี้ 

1. กำรเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 สภำผู้แทนรำษฎร เมื่ อวันพฤหัสบดีที่  22 ก.ค. 64 เวลำ 15.00 – 18.30 น.  
ณ ส ำนักงำน กสม. ห้องประชุม 704 ชั้น 7 โดยประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application : Zoom Meetings 

ข้อค ำถำมของคณะกรรมำธิกำร  
- สอบถำมถึงบทบำทหน้ำของ กสม. ณ ปัจจุบัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม  

เช่น สำมำรถฟ้องร้องต่อศำลแทนประชำชนในกรณีตรวจสอบแล้วว่ำมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รึไม่  
- แสดงควำมกังวลถึงบทบำทตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มำตรำ 247 (๔) ซึ่งบัญญัติให้ 

กสม. ชี้แจงและรำยงำนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้ ำในกรณีที่มีกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม โดยมีควำมเห็นว่ำ เป็นบทบำทหน้ำที่ที่ท ำงำน
คล้ำยกับเป็นโฆษกให้แก่รัฐบำล 

- ตั้งข้อสังเกตว่ำ งบประมำณที่ส ำนักงำนได้รับจัดสรรแต่ละปีมีจ ำนวนน้อยมำก จึงเกรงว่ำ จะส่งผลไม่ถึง
ประชำชน  

กำรตอบค ำถำมของส ำนักงำน กสม.  

- ส ำนักงำนตอบค ำถำมในกรณีงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีมีจ ำนวนน้อยมำก ว่ำ รับทรำบ และจะ
น ำข้อสังเกตดังกล่ำวไปพิจำรณำและด ำเนินกำรน ำเสนองบประมำณในปีงบประมำณถัดไป ส่วนควำม
กังวลในเรื่องบทบำทหน้ำของ กสม. นั้น เพ่ือให้ กสม. มีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนเพ่ือคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชำชนได้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตำมมำตรฐำนที่สำกลก ำหนด จึงอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรเพ่ือขอเพ่ิมหน้ำที่และอ ำนำจในเรื่อง กำรไกล่เกลี่ย นอกจำกนี้ กสม. ยังให้ควำมส ำคัญกับเรื่อง
กำรรับส่งเรื่องระหว่ำงกันขององค์กรอิสระ เพ่ือลดภำระข้ันตอน/ลดกำรเดินเรื่องให้กับประชำชน อีกด้วย  

2. กำรเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ . 2565 วุฒิสภำ เมื่อวันศุกร์ที่  6 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 – 17.00 น.  
ณ ส ำนักงำน กสม. ห้องประชุม 704 ชั้น 7 โดยประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application : Cisco Webex 
Meetings 

ข้อค ำถำมของคณะกรรมำธิกำร  

- ขอให้ส ำนักงำนจัดส่งเอกสำรผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ิมเติม ใน 2 กรณี 
ดังต่อไปนี้ 1) กรณีปัญหำควำมรุนแรงทำงเพศต่อเด็กนักเรียนโดยครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ  
2) สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม กรณีกล่ำวอ้ำงว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจับกุมโดยไม่แสดงหมำยจับ ไม่แจ้งสิทธิ
ของผู้ต้องหำ และไม่ให้ติดต่อทนำยควำม  
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โดยส ำนักงำนได้ด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว ตำมหนังสือส ำนักงำน กสม. ด่วนที่สุด  
ที่ สม 0002/2011 ลงวันที่ 13 สิงหำคม 2564 เรื่อง ส่งข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภำ รำยละเอียดดังนี้  

 

 
 

นอกจำกนี้ ยังมีข้อค ำถำมอีกว่ำ ในกำรเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของ กสม. ในกรณีปัญหำควำมรุนแรงทำงเพศต่อเด็กนักเรียนโดยครูหรือบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ นั้น กสม. ได้ส่งข้อเสนอแนะดังกล่ำวให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนของภำครัฐ เช่น ส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร รึไม่  

- มีข้อค าถามถึงแผนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการด าเนินงานที่ส าคัญของ กสม. เช่น ด้ านการ
คุ้มครอง/ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ด้านการต่างประเทศ เป็นต้น ว่ามีแนวทางการด าเนินงานอย่างไร  
เพ่ือยกระดับการท างานขององค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 

- มีข้อค าถามถึงกรณี/ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มาจากการรับเรื่องร้องเรียน ว่าที่ผ่านมามีกรณี/ประเด็น
เด่นในเรื่องใดบ้าง  

- มีการตั้งข้อสังเกตถึงรายละเอียดงบประมาณของส านักงาน ว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นงานประจ าสูงมาก คือ 
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากร และจัดสรรให้ในแผนงานพ้ืนฐานในสัดส่วนสูงถึงประมาณ ร้อยละ 70  
ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด ในขณะที่แผนงานในเชิงยุทธศาสตร์ (รวมแผนบูรณาการ) จัดสรรให้ในวงเงิน
ที่น้อยมาก อีกทั้งยังเป็นลักษณะในการด าเนินโครงการอบรม/สัมมนา อีกด้วย จึงเกรงว่าจะส่งผลกระทบ
การด าเนินงานในภาพรวมของ กสม. 

- ตั้งข้อสังเกตรวมถึงแสดงความห่วงกังวล ว่า ดูเหมือนว่า กสม. จะให้ความส าคัญกับบทบาทการด าเนินงาน
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศหรือความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน มากกว่า/
ให้ความส าคัญกับสถานการณด์้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึนภายในประเทศ 

- มีข้อค าถามว่า กสม. ต้องการให้รัฐตอบสนอง/ด าเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน
ของ กสม. อย่างไร เช่น ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย เป็นต้น  

- มีความเห็นต่อบทบาทของ กสม. ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ว่า ไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความเป็นกลาง โดยเห็นว่า กสม. ไดใ้ห้น้ าหนักกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐมากกว่า 

กำรตอบค ำถำมของส ำนักงำน กสม.  

- ส ำนักงำนตอบค ำถำมในกรณีขอให้ส ำนักงำนจัดส่งเอกสำรผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เพ่ิมเติม ใน 2 กรณี  ว่ำจะด ำเนินกำรจัดส่งรำยละเอียดเพ่ิมเติมให้แก่กรรมำธิกำรวิสำมัญต่อไป  ทั้งนี้  
ต้องค ำนึงถึงเรื่องควำมลับของปัจเจกบุคคลจึงต้องมีกำรปกปิดชื่อไว้ด้วย ส่วนข้อเสนอแนะกรณีปัญหำควำม
รุนแรงทำงเพศต่อเด็กนักเรียนโดยครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นั้น กสม. ได้ส่งข้อเสนอแนะดังกล่ำวให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียในส่วนของภำครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ คณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร กสทช. โดยหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบข้อเสนอแนะดังกล่ำวแล้ว ส่วนข้อเสนอแนะกรณีกล่ำวอ้ำงว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
จับกุมโดยไม่แสดงหมำยจับ ไม่แจ้งสิทธิของผู้ต้องหำ และไม่ให้ติดต่อทนำยควำม ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
คือ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติได้รับทรำบข้อเสนอแนะดังกล่ำวและตอบกลับมำเรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อค ำถำม
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ถึงกำรท ำงำนเชิงยุทธศำสตร์และกำรท ำงำนร่วมกันขององค์กรอิสระ ขอเรียนว่ำมีกำรท ำงำนร่วมกันในกำร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมีกำรส่งต่อเรื่องร้องเรียน/กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเบื้องต้นเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำกำร
ซ้ ำซ้อนในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงองค์กรและเพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรให้แก่ประชำชนซึ่งอยู่ระหว่ำง
พัฒนำกำรท ำงำนร่วมกันให้มีประสิทธิภำพ ส่วนเรื่องของแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญของ กสม. และยกระดับกำรท ำงำนให้ไปสู่มำตรฐำนสำกลนั้น ขอเรียนว่ำ กำรด ำเนินงำน
ของ กสม. เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ กสม. ก ำหนด โดยในด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กสม. ได้มุ่งเน้น
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็นระบบ และมุ่งแก้ไขปัญหำเชิงโครงสร้ำงโดยรวมค ำร้องที่
เกี่ยวข้องมำศึกษำเพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะด้ำนสิทธิมนุษยชนต่อไป ส่วนมีเรื่องร้องเรียน/กรณีตัวอย่างเด่น ๆ 
อ่ืนใดนอกเหนือจากที่น าเสนอในเอกสารขอยกตัวอย่าง เช่น กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้าใน
กระบวนการยุติ ธรรม ซึ่ งผู้ ร้องส่ วนใหญ่ เป็นผู้ ต้องขั ง  เป็นต้น  ทั้ งนี้  ส าหรับข้อห่ วงกั งวลต่าง ๆ  
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้แสดงความกังวล/ห่วงใยต่อบทบาทหน้าที่ของ กสม. นั้น ส านักงานจะน าเรียน
ให้แก่ กสม. เพ่ือได้รับทราบถึงข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ต่อไป 

3. กำรเข้ำร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำควำมเชื่อมโยงงบประมำณกับแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ส.ค. 64 
เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ส ำนักงำน กสม. ห้องประชุม 704 ชั้น 7 โดยประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Application : Cisco Webex Meetings 

ข้อค ำถำมของคณะกรรมำธิกำร  

- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไม่มีข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรที่มีต่อส ำนักงำน กสม. 

- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ไม่มีข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำร แต่มีข้อค ำถำมถึงกำรเชื่อมโยงแผนงำน
ยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ผลผลิต : กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพ้ืนที่ 
ซึ่งเชื่อมโยง กับ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทที่ 2 : กำรต่ำงประเทศ เป้ำหมำย : กำร
ต่ำงประเทศไทยมีเอกภำพ ท ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิ
ในประชำคมโลก แผนย่อย "กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ" ว่ำ มี
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยประจ ำอยู่ในกำรเชื่อมโยงเชิงยุทธศำสตร์ในหัวข้อดังกล่ำว 

กำรตอบค ำถำมของส ำนักงำน กสม. 

- กำรเชื่อมโยงงบประมำณที่ปรำกฏในเอกสำรน ำเสนอคณะอนุกรรมำธิกำรเป็นไปตำมท่ีได้มีกำรเชื่อมโยงตำม 
ร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 

ทั้งนี้ ภำยหลังขั้นตอนกำรเข้ำชี้แจงงบประมำณต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเสร็จสิ้น คณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สภำผู้แทนรำษฎร  
ได้เผยแพร่รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 25653 ซึ่งจะมีผลผูกพันให้ส ำนักงำนต้องตอบค ำถำมกำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
                                                        
3
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร. “รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เล่มที่ 1 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ”. พิมพ์ที่ ส ำนกัพิมพส์ ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร. หน้ำ 515 - 516  
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ในกำรเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 สภำผู้แทนรำษฎร ต่อไป โดยข้อสังเกตในรำยงำนดังกล่ำวที่มีต่อส ำนักงำน กสม.  
มีดังต่อไปนี้ 

2.26 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ : 2.26.4 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  

- ควรปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
ด าเนินการติดตามเรื่องสิทธิมนุษยชนภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหน่วยงานถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือจากองค์การสหประชาชาติซึ่งท าให้เมื่อมี
การประชุมระดับนานาชาติ ประเทศไทยไม่สามารถส่งรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีความมั่นคงด้าน
สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติได้เพราะมีสถานะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

 

 

สิงหาคม 2564 

ส านักกิจการ กสม. ส านักงาน กสม. 
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