หน่วยงานอิสระของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เอกสารประกอบการชี้แจง
เสนอ

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วุฒิสภา
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หน้า
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รายนามผู้ชี้แจง
วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน
งบประมาณในภาพรวมที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นงบบุคลากร แผนงาน
พื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ

1
2
5

4.

สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2563
และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไข
แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สาคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์
และแผนงานบูรณาการ ที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ตามแบบ สว. 002)
รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการ
ที่เป็นการดาเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ
(ระบุด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)
ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562-2564)
และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจาเป็น
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1. รายนามผู้ชี้แจง
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - นามสุกล
นายบุญเกื้อ สมนึก
นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน
นางสาวหรรษา บุญรัตน์
นางสาวชุลีพร เดชขา

ตาแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

พันธกิจ
1. ด าเนิ น งานให้ เ กิ ดการปฏิบัติ ต ามรัฐ ธรรมนูญ กฎหมาย พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัตติ าม
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลั กสิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
3. ทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐาน
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 บัญญัติให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิม นุษยชนทุกกรณีโดยไม่
ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน
รวมทั้งการเยี ย วยาผู้ ไ ด้รั บ ความเสี ย หายจากการละเมิ ดสิ ทธิม นุษ ยชนต่ อ หน่ว ยงานของรัฐ หรือ เอกชนที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
3. เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
4. ชี้ แ จงและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งโดยไม่ ชั ก ช้ า ในกรณี ที่ มี ก ารรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
5. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
6. หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดาเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดาเนินการให้แจ้ง
เหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคานึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยแผลผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญด้วย
ตามพระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
2560 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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มาตรา 26 คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่
ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน
รวมทั้งการเยี ย วยาผู้ ได้รั บ ความเสี ย หายจากการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนต่อหน่ว ยงานของรัฐ หรือเอกชนที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
3. เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
4. ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
5. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
มาตรา 27 เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ และ
อานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
1. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษาวิจัย
และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลื อหรือ
เยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละ
บุ ค คลที่ ทั ด เที ย มกั น และการเคารพในสิ ท ธิม นุ ษยชนของบุ ค คลอื่ น ซึ่ง อาจแตกต่า งกั นในทางวัฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา
3. ส่ งเสริ มความร่ ว มมือและการประสานงานระหว่างหน่ว ยงานของรัฐ องค์ กรเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
4. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็ นภาคีหรือการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
5. ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
6. หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา 48 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการและดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภ ารกิจและหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
2. อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
กรรมการ
3. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
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โครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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3. งบประมาณภาพรวม
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ปี 2563
งบประมาณ
ที่ได้รับ

งบประมาณปี 2563-2564
ปี 2564

การเบิกจ่าย*

งบประมาณ
ตาม ร่าง พ.ร.บ.

เพิ่ม / ลด
จานวน

ร้อยละ

งบประมาณรวม

222.5423

131.9460

215.7297

- 6.81 - 3.0601

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
1) งบดาเนินงาน
2) งบเงินอุดหนุน
3) งบรายจ่ายอื่น
3. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
1) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย

147.2481
147.2481
74.7212
74.7212

99.9827
99.9827
31.7683
31.7683

149.0168
149.0168
65.5692
65.5692

1.7687
1.2012
1.7687
1.2012
- 9.152 - 12.2482
- 9.152 - 12.2482

0.5730
0.5730
-

0.1950
0.1950
-

1.1437
1.1437
-

หมายเหตุ * ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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0.5707
0.5707
-

99.5986
99.5986
-

4. สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2563
และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และมาตรา 27
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการ ละเมิด
สิ ทธิ มนุ ษยชนต่อหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อเอกชนที่เกี่ยวข้อง การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ต่อประชาชน การเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม การสร้า งเสริมทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน และหน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังต่อไปนี้

1. ผลการดาเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-15 มิถุนายน 2563 และจัดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมถึงข้อเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จานวน 316 รายงาน ประกอบด้วย
 ข้อเสนอแนะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จานวน 3 รายงาน
 รายงานที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จานวน 25 รายงาน
 รายงานที่ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่มีข้อเสนอแนะมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สิ ทธิมนุ ษยชน หรื อข้อเสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ม ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน หรือ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ งใด ๆ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ หลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน จานวน 61 รายงาน
 รายงานที่ยุติเรื่ อง เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค า
พิพากษา คาสั่ง หรือคาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว หรือไม่พบประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการแก้ไขปัญหา
แล้ว หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 227 รายงาน
ทั้งนี้ มีผลสาเร็จของการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ จานวน 18 รายงาน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหา
พนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการพิจารณาจัดทาข้อเสนอแนะ กรณีพนักงาน
จ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยเมื่อปี 2552 และปี 2553
ได้ตรวจสอบข้อเท็จ จริ งและรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ
-6-

เชิงนโยบายต่อคณะรั ฐ มนตรี และหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องแล้ ว แต่ยังไม่มีความคื บหน้า ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
อย่างเป็นรูปธรรม และยังคงมีเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็ นว่า รัฐโดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดจ้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการในรูปแบบของสัญญาจ้างทาของเพื่ออาพรางสัญญาจ้างแรงงานอั นเป็นนิติสัมพันธ์
ที่แท้จริงส่งผลให้พนักงานจ้างเหมาบริการไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะลูกจ้าง ทั้งที่ในทางปฏิบัติมีลักษณะการ
ทางานที่ไม่แตกต่างจากข้าราชการหรื อพนั กงานราชการ อาจเป็นเหตุให้ส่วนราชการต่าง ๆ มีการปฏิบัติ
ที่แตกต่างกันต่อบุคคลที่ทางานในลักษณะอย่างเดียวกันด้วยเหตุแห่งสถานะของการจ้างแรงงาน ซึ่งอาจเป็น
การปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ กลุ่ ม พนั ก งานจ้ า งเหมาบริ ก าร อี ก ทั้ ง เวลาก็ ล่ ว งเลยมานาน หลั ง จาก
ทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเมื่อปี 2553 สมควรที่จะมีการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังโดยรัฐ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ท างาน ได้ รั บ รายได้ สวั ส ดิ ก ารการประกั น สั ง คม และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ที่ เ หมาะสมแก่ ก ารด ารงชี พ
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 74 และเพื่อให้
สอดคล้ องกับ แนวคิดเรื่ อง “งานที่มีคุณค่า ” ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization: ILO) ซึ่งหมายถึงงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลในชีวิตการทางานและแนวคิด
เรื่อง “งานที่มีคุณค่า” และยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒ นาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองและสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนไว้แล้ว จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับ ปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้ องกับ หลั ก
สิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 ดังนี้
ข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
1. เพื่อเป็ น การแก้ ไขปั ญหาและเยียวยาพนัก งานจ้างเหมาบริ การอย่า งเร่ งด่ว น คณะรัฐ มนตรี
ควรมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการพิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการในการ
คุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานของพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยอาจพิจารณาการใช้ระบบพนักงานของรัฐ
ในการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุ ข หรืออาจพิจารณาให้สิ ทธิประโยชน์ที่ไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานของสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น การให้ค วามคุ้มครองลูกจ้างรับเหมา
ค่าแรงให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติจนกว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
นี้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
2. สานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.พ.ร. ควรเร่งศึกษาและพิจารณาทบทวนกรอบอัตรากาลังคน
ภาครั ฐ ในปั จจุ บั น ให้ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับภาระหน้าที่ของส่ ว นราชการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรของส่วนราชการในระยะยาว
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3. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงมาพิจารณาแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานจ้างเหมาบริการของส่วนราชการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
หรื อมาตรฐานขั้น ต่าที่ลู กจ้ า งโดยทั่ว ไปพึง มีสิ ทธิ ไ ด้รับ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคม
ความสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่ง
มอบหมายให้สานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวง
แรงงาน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้สานักงาน ก.พ. สรุปผลการพิจารณา
ผลการดาเนินการดังกล่าวในภาพรวม ต่อมาสานักงาน ก.พ. ได้เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ
2. สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า
2.1 เห็ น ด้ ว ยว่ า พนั ก งานจ้ า งเหมาบริ ก ารควรได้ รั บ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ พึ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และแนวคิดเรื่อง
"งานที่มีคุณค่า" ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2.2 สานักงาน ก.พ. ร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการบริหารกาลังคน
และวิ ธี การท างานภาครั ฐ ในยุ ค Disruption เพื่ อวิ เคราะห์ ปั ญหาและทบทวนบทบาท ภารกิ จ ตลอดจน
กระบวนงานของภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ว่างานประเภทใดที่ภาครัฐ
ควรทา และงานประเภทใดที่ควรถ่ายโอนให้ภาคส่วนอื่นดาเนินการ รวมทั้ง การทบทวนอัตรากาลัง การสรรหา
และเลือกสรร การพัฒนาความรู้ ทักษะ และรูปแบบการจ้างงานภาครัฐต่อไป
3. สานักงาน ก.พ. ชี้แจงดังนี้
3.1 มาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ ที่ต้องการลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุค คล
ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหากรณีการจ้างเหมาบริการนั้น เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวเป็นการดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น
3.2 ส านั ก งาน ก.พ. ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารพนั ก งานราชการขึ้ น ตามระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
เป็นผู้พิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นทางเลือก
การจ้างงานภาครัฐที่มี ความยืดหยุ่น สามารถจ้างได้ตั้งแต่งานบริการ งานเทคนิค งานวิชาการ งานวิชาชีพ
เฉพาะ ไปจนถึงงานที่มีความพิเศษและต้องการใช้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในระดับสูง ทั้งนี้ ให้จ้างงานตาม
สัญญาจ้างรอบละไม่เกิน 4 ปี และสามารถต่อสัญญาจ้างได้ตามภารกิจ ซึ่งปัจจุบันส่วนราชการจ้างพนักงาน
ราชการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง
3.3 กรณีการจ้างเหมาบริการ เป็นการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลาง
เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างเหมาบริการ โดยยึดหลักการว่าเป็นลักษณะงาน
ที่รัฐไม่ดาเนินการและสามารถใช้การจ้างเหมาเอกชนดาเนินการแทนได้ แต่จ้างจากงบประมาณประเภทอื่น
ที่มิใช่งบบุคลากร ซึ่งส่วนราชการจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึก ษาแนวทาง
และความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว สานักงาน ก.พ. จึงได้รวบรวมข้อมูลการจ้างเหมาบริการและประเด็น
ปัญหา ได้รายงานผลการดาเนินการไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ระยะเร่งด่วน (เฉพาะหน้า) กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) จะจัด ทาหนังสือซักซ้อม
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการ ให้ดาเนินการจ้างให้ถูกต้องตามประเภทการจ้างงาน หากเป็นการจ้าง
เหมาบริการ (จ้างทาของ) ต้องไม่ดาเนินการในลักษณะการจ้างแรงงาน โดยต้องไม่มีลักษณะการควบคุมบังคับ
บัญชา หรือการลงชื่อปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามวั ตถุประสงค์ของการจ้างงานเป็นสาคัญ สาหรับการจ่าย
อัตราค่าจ้าง ควรพิจารณาในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม ต้องไม่จ่ายในอัตราที่ต่าเกินไป โดยคานึงถึงสภาพ
การทางาน ลักษณะงาน และอัตราตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้รับจ้าง และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
(2) ระยะยาว (เชิงระบบ) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงานและกรมบัญชีกลาง
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยสานักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ประสานและ
สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อนามาประกอบการพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมต่อไป
2. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ กรณี
การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับทราบปัญหาอุปสรรคของคนพิการในการใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ ทั้งจากเรื่องร้ องเรียนที่ได้รับและข้อมูลที่ได้รับทราบทั้งจากคนพิการเองและที่ปรากฏเป็นข่าวตาม
สื่อต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตประจาวันของคนพิการและเป็นอุปสรรคทาให้คนพิการไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกับบุคคลอื่นได้ตามเจตนารมณ์และหลักการของอนุสัญญาว่ าด้วยสิทธิของคน
พิการซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงเห็นควรให้มี การศึกษาปัญหา
อุปสรรคของคนพิการในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้าและทางอากาศ
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ (accessibility) จากระบบขนส่งสาธารณะของคน
พิการแบบองค์รวม และจัดทาข้อเสนอแนะที่จะเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึง
ระบบขนส่งสาธารณะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบของคนพิการทั้งจากแหล่งข้อมูลเปิด งานวิจัย ข้อกฎหมาย และ
การจัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้แทนภาครัฐและผู้แทนองค์กรคนพิการ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว
นามาวิเคราะห์เปรีย บเทีย บกับสิทธิที่ได้รั บ การรับรองทั้งในตราสารระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน
ของไทย เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบแล้วมีความเห็นว่า กฎหมายภายในได้รับรองสิทธิคนพิการและรัฐมีนโยบายที่จะ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ใ ห้ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม แต่การปฏิบัติ
ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายและนโยบายที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ า งต้ น ในหลายกรณี ส่ ง ผลให้ ค นพิ ก าร
ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างแท้จริงและประสบปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในทุกระบบ
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ทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางน้า ทางราง และทางถนน ซึ่งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่
การขาดอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ ข้อจากัดของยานพาหนะ และปัญหาการออกแบบ
ที่ไม่ได้คานึงถึงการใช้งานของคนพิการ จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่ งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวง
คมนาคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมโยธาธิการและผังเมือง และกระทรวงมหาดไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 247 (3) และพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญว่า ด้ว ยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42 ดังนี้
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง
1. คณะรัฐมนตรีควรกาหนดเป็นนโยบายว่า ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการใช้งานของประชาชน
ทั่วไปควรใช้แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรืออารยสถาปัตย์เป็นกรอบในการพัฒนา และในการดาเนิน
โครงการด้านนี้ควรกาหนดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือกับองค์กรคนพิการ ทั้งในขั้นตอนของการออกแบบ
และการดาเนิ น โครงการ เพื่อประกัน ว่าระบบขนส่ งที่จะพัฒ นาต่อไปในอนาคตได้คานึงถึงความต้องการ
ที่จาเป็นของคนพิการทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งสาธารณะดังกล่าว
ได้อย่างแท้จริง และเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องแก้ไขดัดแปลงระบบในภายหลังซึ่งอาจมีข้อจากัดและไม่สามารถทา
ได้เต็มที่
2. คณะรั ฐ มนตรี ควรพิจ ารณามอบหมายกระทรวงคมนาคมเป็น หน่ว ยงานหลั ก ในการติด ตาม
ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่คนพิการ
ต้องเผชิญตามที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ และจัดทาแผนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี ก ลไกในการก ากั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตามการแก้ ไ ข/ปรั บ ปรุ ง ระบบขนส่ ง สาธารณะทุ ก ระบบ
ทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ/หรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง ให้คนทุกกลุ่ มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ อย่ างเสมอภาคและเท่าเทีย มโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ รวมถึงประชากรกลุ่ มอื่นที่อาจมีข้อจากัด
ในการเข้ า ถึ ง เช่ น เด็ ก และผู้ สู ง อายุ นอกจากนี้ ควรพิ จ ารณาน าต้ น แบบสถานี ข นส่ ง และยานพาหนะ
ที่ได้ศึกษาไว้ เช่น ต้นแบบท่าเรือ และต้นแบบรถแท็กซี่ ไปขยายผลสู่การปฏิบัติโดยเร็ว
3. กระทรวงคมนาคม โดยสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ควรร่วมกับกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ พิ จ ารณาจั ด ท ามาตรฐานสิ่ ง อ านวยความสะดวกในระบบขนส่ ง สาธารณะ
ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า และทางอากาศ ที่เป็นมาตรฐานสากลและเชื่อมต่อกันได้ทุกระบบ ตั้งแต่การ
เดินทางออกจากบ้าน การเข้าถึงตัวสถานี/อาคารสิ่งปลู กสร้าง การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ การเข้าถึง
อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก การเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจุด
เชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขและนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น
4. คณะรัฐมนตรีควรสนับสนุนให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาอุปกรณ์
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ โดยให้คนพิการมีส่วนร่วม
ให้ความเห็นและอาจดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนที่ส นใจตามนโยบายประชารัฐ รวมถึงร่วมกันสร้างความรู้
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ความเข้าใจและทักษะในการอานวยความสะดวกหรือช่วยเหลือคนพิการแก่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและ
ประชาชนอย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง
คณะรั ฐ มนตรี ควรมอบหมายให้ กระทรวงคมนาคมร่ว มกับกรมส่ ง เสริมและพัฒ นาคุณภาพชี วิ ต
คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงกาหนดลักษณะ
หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยกาหนดอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นขั้นต่าที่ยานพาหนะ
แต่ละประเภทต้องจัดให้มี ทั้งนี้ โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งควร
พิจารณามาตรการให้กฎกระทรวงดังกล่าว และกฎกระทรวงกาหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอานวย
ความสะดวก หรื อบริ การในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้ คนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้พ.ศ. 2555 มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนในการให้บริการขนส่งสาธารณะ
ทีต่ อบสนองความต้องการจาเป็นของคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม
ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รองนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม) สั่ ง และปฏิ บั ติ ราชการแทนนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้มี คาสั่ ง
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก รับเรื่องกรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ
ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้กระทรวงคมนาคมสรุปผล
การพิจารณาผลการดาเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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3. สิทธิพลเมืองอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่า นาย ก ถูกบังคับให้สูญ
หายจากบ้านพัก
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นาย ก ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์จานวนสี่คน ควบคุมตัวออกไปจากบ้านพัก ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยไม่ทราบว่านาไปที่แห่งใด และไม่มีการแจ้งให้ญาติทราบ
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า การที่นาย ก ถูกกลุ่มบุคคล
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหารวมอยู่ด้วย บังคับนาตัวออกไปจากบ้านพักในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2558 โดยไม่ปรากฏเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย จนถึงปัจจุบันยังไม่พบตัวนาย ก เป็นการกระทา
ที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของนาย ก ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญ
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณี
จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม อั น เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิม นุษ ยชน และยั ง เป็ น กรณี ก ารหายสาบสู ญ โดยถู ก บัง คั บตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ มุ่งหมายให้รัฐ
ภาคีแต่ละรัฐต้องดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสอบสวนการหายสาบสูญโดยถูกบังคับซึ่งได้กระทาโดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐด้วย จึงมีมติให้มีมาตรการหรือแนวทางที่ เหมาะสมในการป้องกันหรือ
แก้ ไ ขการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบ
มาตรา 36 และมาตรา 42 ดังนี้
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สานักงานตารวจแห่งชาติควรเร่งติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีตารวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
ที่รับผิดชอบการสืบหาตัวนาย ก จนกว่าจะทราบสถานที่อยู่และชะตากรรมภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน รวมตลอดทั้ง
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง
คณะรัฐมนตรีควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทา
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับเนื้อหาตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไป
ความสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่ง
มอบให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่ าว

- 12 -

โดยให้ กระทรวงยุ ติธ รรมสรุ ป ผลการพิจ ารณาหรือผลการดาเนินการดังกล่ าวในภาพรวมแล้ ว ส่งให้ ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ โดยกองคดี อ าญา ได้ แ จ้ ง ไปยั ง กองบั ญ ชาการต ารวจภูธ รภาค 2
เพื่อได้โปรดกาชับให้เร่งติดตามสืบหาตัวนาย ก จนกว่าจะทราบสถานที่อยู่และชะตากรรม เพื่อมิให้เกิดความ
ล่าช้าและให้มีหนังสือแจ้งความคืบหน้าและผลการดาเนินการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทราบโดยตรง
จนกว่าการดาเนินการจะเสร็จสิ้น
4. สิทธิพลเมืองและสิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและอาจได้รับผลกระทบ
ไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการพิ จ ารณาการขอประทานบั ต รท าเหมื อ งแร่ หิ น อุ ต สาหกรรมชนิด หิน ปูน
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และการอนุญาตให้ทาเหมืองแร่ดังกล่าวอาจทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
กระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่าสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูลรับคาขอประทานบัตรทาเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) ของบริษัท เอ ในพื้นที่เขาโต๊ะกรัง อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล จะกระทบต่อการดารงชีพปกติ และ
อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชนใกล้เ คียง ซึ่งเป็นชุมชน
โบราณที่มีประวัติศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสถานที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ เช่น
โรงเรียน และมัสยิด โดยกระบวนการพิจารณาคาขอไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบ
อย่างแท้จริง
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็ นว่า ประเด็นการรับฟังความคิดเห็ นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาคาขอประทานบัตรทาเหมืองแร่ ของบริษัท เอ ซึ่งเจ้าพนักงานแร่ประจาท้องที่
ได้ปิดประกาศคาขอประทานบัตรของบริษัท เอ โดยแก้ไขเขตการปกครองพื้นที่ที่ขอประทานบัตรให้ถูกต้อง
และได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเข้าร่วมในกระบวนการแล้ว ส่วนประเด็น
การให้ประทานบัตรทาเหมืองแร่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตินั้น กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มีการ
พิจ ารณาทบทวนพื้น ที่ แหล่ งหิ น อุตสาหกรรมเดิมว่า มีลั กษณะต้องห้ า มไม่ ให้ ก าหนดให้ เป็ นเขตแหล่ ง แร่
เพื่อการทาเหมืองตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 หรือไม่ โดยเฉพาะพื้นที่เขาโต๊ะกรังที่อยู่ในแหล่งหิน
อุตสาหกรรม ที่อาจเป็นป่าน้าซับซึม แต่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ไม่ได้กาหนดบทนิยามหรือความหมาย
ของ “ป่าน้าซับซึม” ไว้เป็นการเฉพาะ ประกอบกับพนักงานเจ้ าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
ยังไม่ได้อนุญาตให้บริษัท เอ ทาประโยชน์ในเขตป่าเพื่อการทาเหมืองแร่ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ยังไม่มีการอนุญาตประทานบัตร ดังนั้น ไม่อาจรับฟังได้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติ
เรื่ อ งทั้ ง สองประเด็ น อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ เป็ น การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชนและป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา
247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 26 (3) ดังนี้

- 13 -

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. การพิจ ารณาอนุ ญาตให้ บ ริ ษัท เอ ทาประโยชน์ในพื้นที่เขาโต๊ ะกรังตามคาขอประทานบั ต ร
ในส่ ว นที่ เ ป็ น พื้ น ที่ “ป่ า ” ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พ.ศ. 2484 ส านั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ที่ 13
ควรพิจารณาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณค่าทางนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่จะต้องสูญเสียไปอย่างถาวร หากมีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อทาเหมืองแร่เป็นสาคัญ รวมตลอดถึง
พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่รอบข้าง ทั้งพื้นที่แหล่งน้าและพื้นที่ป่าชุมชน โดยจัดทาความเห็นใน
เรื่องดังกล่าวเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาต
2. ก่อนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะพิจารณาอนุญาตประทานบัตรทาเหมืองแร่
ในพื้นที่เขาโต๊ะกรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ในแหล่งหินอุตสาหกรรมชื่อ “เขาลูกช้าง” จังหวัดสตูล กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มควรร่ ว มกั น ก าหนดบทนิ ย ามหรื อ ความหมายค าว่ า
“ป่ า น้ าซั บ ซึ ม ” ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ก าหนดให้ เ ป็ น เขตแหล่ ง แร่ เ พื่ อ การท าเหมื อ งตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ให้ชัดเจน หลังจากกาหนดบทนิยามหรือความหมายดังกล่าวแล้ว กระทรวง
อุตสาหกรรมควรทบทวนแหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศดังกล่าวว่า พื้นที่บริเวณเขาโต๊ะกรังเป็นพื้นที่ป่าน้า
ซับซึมหรือไม่ ก่อนที่จะดาเนินการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ. 2560 พื้นที่ที่จะกาหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมืองต้องไม่ใช่พื้นที่แหล่งต้นน้าหรือป่าน้า
ซับซึม กรมทรัพยากรธรณีในฐานะสานั กงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริห ารจัดการแร่แห่ งชาติ
ได้ดาเนินการกาหนดคานิยาม "แหล่งต้นน้าหรือป่าน้าซับซึม" ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
แร่แห่งชาติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณากาหนดคานิยามโดยคณะอนุกรรมการด้านจัดทาแผนแม่ บท
บริหารจัดการแร่
5. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ หายตัวไปที่อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากภรรยาของนายพอละจี หรือบิลลี่
รักจงเจริญ และเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ขอให้ตรวจสอบ กรณีนายพอละจี หรือบิลลี่
รั ก จงเจริ ญ ผู้ น ากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ก ะเหรี่ ย งบ้ า นบางกลอย อ าเภอแก่ ง กระจาน จั ง หวั ด เพชรบุ รี หายตั ว ไป
ไม่สามารถติดต่อได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จนถึงปัจจุบัน
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ขอให้ตรวจสอบ
การควบคุมตัวนายพอละจี โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นประเด็นเดียวกันกับที่ศาลฎีกามีคาพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 7237/2558 ซึ่งเป็นกรณีตามมาตรา 39 (1) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติสั่งยุติเรื่อง หากเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคาพิพากษา คาสั่ง หรือ
คาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว ประเด็นการทาหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในการสืบสวนสอบสวนการหายตัวไปของนายพอละจีนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พนักงาน
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สอบสวนดาเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
การหายตั ว ไปของนายพอละจี ม าโดยตลอดนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งทุ ก ข์ จ ากภรรยาของนายพอละจี
อันถือได้ว่าสานักงานตารวจแห่งชาติได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของภรรยาของ
นายพอละจีตามสมควรแล้ว ในชั้นนี้จึงไม่ปรากฏว่ามีการกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น จึงมีมติให้ยุติเรื่ อง สาหรับประเด็นการดาเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรากฏว่า
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 กาหนดให้กรณีการหายตัวไปของนายพอละจี
เป็นคดีพิเศษ และใช้อานาจและกลไกที่มีอยู่ในการสืบสวนสอบสวนกรณีการหายตัวไปของนายพอละจี จนทราบ
ความคื บ หน้ า เป็ น เรื่ อ งที่ ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเหมาะสมแล้ ว จึ ง มี ม ติ ใ ห้ ยุ ติ เ รื่ อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39
(5) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง
อนึ่ง ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 และต่อมาคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้มีมติเห็นชอบหลักการการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ ดังกล่าว อันเป็นการแสดงเจตจานงที่จะเข้าเป็นภาคี
อย่างชัดแจ้ง แต่ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้ถอนร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ออกจากการพิจารณาของรัฐสภา
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เพื่อนาไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการบังคับให้บุคคลสูญหาย จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้ มครอง
สิทธิมนุษยชนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42 ดังนี้
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษควรมี แ นวปฏิ บั ติ ใ ห้ ก รณี ก ารบั ง คั บ ให้ บุ ค คลสู ญ หายเป็ น คดี พิ เ ศษ
โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้ร้องขอ หรือในกรณีที่ผู้ร้องขอมีคุณสมบัติที่ไม่ครบถ้วนอันไม่ใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมต่อบุคคลที่ถู กบังคับให้สูญหายและครอบครัว ในระหว่างที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
ภายในเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสู ญ โดยถู ก บั ง คั บ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance: CED)
2. คณะรัฐมนตรีควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับเนื้อหาตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเสนอต่อรัฐสภา
ความสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่ง
มอบให้กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานศาล
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ยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้
กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้ว
ส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งว่า การรับคดีอาญาอื่นที่ไม่ได้อยู่ในอานาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยตรง เดิมผู้ร้องขอต้องเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น และเห็นว่าควรจะ
ขยายกรอบในการพิจารณาออกไปโดยไม่จากัดเฉพาะตัวผู้เสียหายเท่านั้น จึงได้มีการแก้ไขประกาศ กคพ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ
พ.ศ. 2561 โดยไม่ได้กาหนดให้ผู้ร้องขอต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้น ผู้พบเห็นการกระทาความผิดสามารถร้อง
ขอให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษได้ เว้นแต่เป็นความผิดต่อส่วนตัว
ผู้ ร้ องขอต้ องเป็ น ผู้ เสี ย หายเท่ านั้ น ในกรณีที่ไม่ มีผู้ ร้ อ งขอ เมื่ อเห็ นว่ามีเ หตุ อั นควรเสนอให้ เ ป็น คดี พิ เ ศษ
หน่วยงานในสังกัดสามารถรวบรวมเรื่องเสนอต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณา หากอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบ ก็ให้ดาเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการคดีพิเศษต่อไป ดังนั้น การปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าวจึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว
6. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้เสียหายและพยานในคดีถูกข่มขู่คุกคามและ
เกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นขอให้ ต รวจสอบ กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า
ผู้เสียหายและบุคคลในครอบครัวซึ่งมีฐานะเป็นพยานในคดีข่มขืนกระทาชาเราถูกข่มขู่คุกคามจากกลุ่มผู้ต้องหา
และเกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรโคกกลอย
จังหวัดพังงา
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิ ทธิม นุ ษยชนแห่ งชาติ พิจ ารณาแล้ ว เห็ นว่า ภายหลั งจากที่ผู้ ร้องได้ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ
พนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรโคกกลอยเพื่อขอให้ดาเนินคดีแก่ผู้กระทาความผิด พนักงานสอบสวนสถานี
ตารวจภูธรโคกกลอยได้รับคาร้องทุกข์ไว้ทาการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยื่น
คาร้องต่อศาลจังหวัดพังงาให้เพิกถอนคาสั่งปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาซึ่งอาจจะข่มขู่คุกคามผู้ร้องและครอบครัว
และจัดให้มีการชี้ตัวผู้ต้องหาโดยป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหามองเห็นผู้เสียหาย อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เสียหายตามที่ กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว แต่การกระทาของพนักงานสอบสวนสถานี
ตารวจภูธรโคกกลอยที่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเข้าฟังการสอบสวนและถ่ายภาพออก
เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรมของ
ผู้หญิงและเด็กผู้ หญิ งในกรณีเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน การร้องทุกข์แทนผู้เสี ย หาย
การคานึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติเพศสภาวะ (Gender Sensitivity) การจัดให้มีกระบวนการฟื้นฟูเยียวยา
ทางด้านจิตใจ จึงมีมติให้มีมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด สิทธิมนุษยชน
และมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ทธิ ม นุ ษยชนต่ อ กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสานักงานตารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 และมาตรา
42 ดังนี้
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มาตรการหรื อ แนวทางที่ เ หมาะสมในการป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ขการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สานักงานตารวจแห่งชาติควรกาชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนให้เป็นไปตามประมวล
ระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 29 ความลับ บทที่ 1 ว่าด้วยข้อราชการอันพึงสงวนเป็นความลับ
โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งควรประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกันพึงระมัดระวังและเก็บรักษา
ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ผู้เสี ยหายหรื อพยานในคดีไว้เป็นความลับ โดยนาข้อมูลตามคาร้องนี้ไปเป็นกรณีตัว อย่าง
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสานักงานตารวจแห่งชาติ
1.1 ควรพิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการร้องทุกข์แทนผู้เสียหาย เมื่อมีเหตุ
สมควรจาเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้เสียหายอาจได้รับอันตรายหรือได้รับผลกระทบจากการร้องทุกข์ดังกล่าว ในกรณี
ที่เกิดเหตุกับพยานในระหว่างที่อยู่ในมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546
1.2 ควรเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักและคานึงถึงความละเอียดอ่อน
ในมิติเพศสภาวะในการสอบสวนดาเนินคดีเกี่ยวกับเพศและการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุความรุนแรง
ทางเพศ โดยพิจารณากาหนดให้มีการเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว
1.3 ควรประสานความร่ วมมือกับกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ
องค์กรภาคประชาสังคม เพื่ อดาเนินการจัดให้มีกระบวนการฟื้นฟูเยียวยาทางด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องให้ แก่
ผู้เสียหายในคดีที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีคดีความผิดเกี่ยวกับเพศที่ผู้เสียหายเป็นเด็กและ
อยู่ระหว่างการคุ้มครองความปลอดภัยตามมาตรการพิเศษ
2. กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ค วรพิ จ ารณาก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ
ที่เหมาะสมให้ แก่ส ถานแรกรั บ เพื่อสร้ างหลั กประกัน ความปลอดภัย ให้ แก่ บุค คลผู้ ต กเป็นผู้ เสี ย หายและ
ผู้ติดตาม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัย และการเพิ่มโครงสร้างอัตรากาลังของข้าราชการและงบประมาณในบ้านพักเด็กและครอบครัวแต่ละ
จังหวัดให้เพียงพอ เป็นต้น
ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยกองคดีอาญา แจ้งว่า ได้มีหนังสือกาชับการปฏิบัติไปยังหน่วยงาน
ในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไปแล้ว
2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แจ้งว่า ได้ดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ดังนี้
2.1 กรณี ที่ มี บุ ค คลใดกระท าความผิ ด ตามมาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 23 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 โดยสานักงานคุ้ มครองพยานได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมในการร้องทุกข์แทนพยานที่มีอยู่ในมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พยานในคดี อ าญา พ.ศ. 2546 กล่ า วคื อ ส านั ก งานคุ้ ม ครองพยานหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด คุ้ ม ครอง
ความปลอดภัย พยานจะรับ มอบอานาจจากพยานในการยื่น คาร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่แทนพยานผู้ เสี ย หาย
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ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) (7) หรือเป็นผู้ยื่นคากล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่แทน
พยานผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (8)
2.2 จัดทาหลักสูตรด้านการคุ้มครองพยาน โดยกาหนดให้พนักงานเจ้ าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
เป็นชุดรักษาความปลอดภัยพยาน เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองพยาน
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยาน และจิตวิทยาการอยู่ร่วมกับพยาน ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองความปลอดภัยพยานต้องตระหนักและคานึงถึงความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเพศสภาวะ
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของพยาน โดยแนวทางการปฏิบัติภารกิจคุ้มครองพยานที่เป็นผู้หญิง
นั้ น ส านั กงานคุ้มครองพยานได้ว างหลั กปฏิบัติให้ ต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ ห ญิงอยู่ ในชุดคุ้มครองความ
ปลอดภัยพยานดังกล่าวทุกครั้ง
2.3 วางมาตรการแนวทางการช่ว ยเหลื อพยาน ตามมาตรฐาน 4 ด้าน ตามปฏิญญาว่าด้ว ย
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการอานวยความยุติธรรม แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อานาจ
หน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ค.ศ. 1985 ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับการปฏิ บัติอย่างเป็นธรรม
การได้รับการชดเชยความเสียหายจากผู้กระทาความผิด การได้รับการชดเชยความเสียหายจากรัฐ และการให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย โดยภารกิจการคุ้มครองพยานที่ผ่านมาในด้านการให้ความช่วยเหลือ
ได้คานึงถึงสภาพจิตใจของพยานซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งพยานที่เป็นผู้เสียหายในคดี
ค้ า มนุ ษ ย์ คดี ที่ เ กี่ ย วกั บ เพศ คดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก ซึ่ ง พยานเหล่ า นี้ ต้ อ งได้ รั บ การฟื้ น ฟู ส ภาพจิ ต ใจจาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จึงมีการประสานการทางานร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
องค์กรภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิ A21 มูลนิธิ Hug Project มูลนิธิพิทักษ์สตรี เป็นต้น เพื่อดาเนินการบาบัด
ฟื้นฟู และปรับสภาพร่างกายและจิตใจของพยานผ่านเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และจิตแพทย์
ทั้งนี้ กรณีผู้เสียหายและบุคคลในครอบครัวซึ่งมีฐานะเป็นพยานในคดีข่มขืนกระทาชาเราที่ได้ยื่น
เรื่องร้องเรียนต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสานักงานคุ้มครอง
พยานได้ดาเนินการพาพยานและครอบครัวพยาน รวม 4 คน เข้าพบจิตแพทย์เพื่อทาการรักษาฟื้นฟูสภาพ
จิตใจที่โรงพยาบาลมนารมย์ (ระยะเวลาประมาณสองปี) ซึ่งจิตแพทย์ผู้ทาการรักษาได้ประเมินผลการรักษาว่า
พยานและครอบครัวของพยานมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมากแล้ว แต่ยังคงต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง
7. สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในชี วิ ต และร่ า งกาย และสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น
กรณีกล่าวอ้างว่า ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัว ตรวจยึดทรัพย์สิน และตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม
(DNA) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ร้อง
สามีของผู้ ร้ อง บุ คคลในครอบครั ว และคณะทางานกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้อัล กุรอาน ถูกเจ้าหน้าที่ศูนย์
ปฏิบั ติการคดีพิเศษจั งหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ทหารหน่ว ยเฉพาะกิ จ
กรมทหารพรานที่ 42 ควบคุมตัว ตรวจยึดทรัพย์สิน และตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ พิ จ ารณากรณี ก ารร้ อ งเรี ย นข้ า งต้ น แล้ ว เห็ น ว่ า การที่
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วย
เฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 42 เข้าควบคุมตัวและตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ร้องกับพวก โดยอาศัยอานาจ
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ตามกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 และกาหนดให้ผู้ร้องทั้งสองไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เป็น
ประจาทุกเดือนโดยอาศัยอานาจตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
เป็นการใช้อานาจที่เกินกว่ากรณีที่จาเป็น อันส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ไม่สอดคล้ องกับ
หลั กความได้สั ดส่ ว น (Principle of Proportionality) และเจตนารมณ์ข องพระราชบัญ ญัติ กฎอัย การศึ ก
พุทธศักราช 2457 และการตรวจเก็บสารพันธุกรรมของผู้ร้องและพวกมิใช่การดาเนินการในฐานะพนักงาน
สอบสวนที่จะต้องดาเนินการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามกฎหมาย เมื่อผู้ร้องกับพวก
ซึ่งได้รับความเสียหายจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว มิอาจใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้ตามสมควรการ
กระทานั้นย่อมเป็นการกระทบต่อสาระสาคัญแห่งสิทธิของผู้ร้องและพวก อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จึ งมีมติให้ มีมาตรการหรื อ แนวทางที่เ หมาะสมในการป้ อ งกันหรื อ แก้ ไขการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนต่ อ กรม
สอบสวนคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะ
กิจ กรมทหารพรานที่ 42 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1)
ประกอบมาตรา 36 ดังนี้
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ควรพิจารณาเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ร้อง
ทั้งสองกับพวกตามความเหมาะสม
2. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ควรกาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและคานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
เป็นสาคัญ สาหรับการใช้อานาจตรวจสารพันธุกรรมแก่บุคคลใด ๆ ควรดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ซึ่งเป็นอานาจของพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะที่จะตรวจ
ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับความยินยอมและเป็นคดีอาญาที่มีอัตราโทษจาคุกเกิน 3 ปี
ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ส ารพั น ธุ ก รรมเป็ น พยานหลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ พิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ ง
ในคดีอาญาที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ใดไว้แล้ว
3. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ควรเพิ่มมาตรการการควบคุมการใช้อานาจของ
เจ้าหน้าที่ทหารตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่ าว
เป็นไปตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
4. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ควรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงแต่ล ะฉบั บให้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
เคารพต่ อ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบหรือ แนวปฏิ บัติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ง ครั ด เช่น
ในการใช้อานาจออกคาสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องมีเหตุผลความจาเป็น
เพียงพอและคานึงถึงการเคารพสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของประชาชน อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชน
เกิ น ความจ าเป็ น โดยจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกองอ านวยการรัก ษาความมั่ น คงภายในภาค 4 ว่ า ด้ ว ย
วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการ ณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด
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5. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรดาเนินการและบังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่และอานาจของหน่วยงาน
ตามขั้น ตอนของกระบวนการยุ ติธ รรมปกติ ให้ ส อดคล้ องกับระดั บความรุน แรงของสถานการณ์ ก่ อ นที่ จ ะ
ประสานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อานาจตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อให้ การคุ้มครองสิ ทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างแท้จริง
ความสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดาเนินการแจ้งผลรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมกาชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการและ
แนวทางตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมโดยจะต้องคานึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามกฎหมายด้วยแล้ว
8. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า การเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ กระทบ
ต่อสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และกลุ่มชาติพันธุ์
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นขอให้ ต รวจสอบกรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า
คณะรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มีการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
ให้ขึ้นบัญชีกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยผู้ร้องเห็นว่า กลุ่มป่าแก่ง
กระจานมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานและที่อยู่อาศัย
ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและยังไม่ได้รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งจัดให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ อาจเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิ ทธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พิจารณาแล้ ว เห็ นว่า ก่อนที่รัฐ บาลไทยจะเสนอกลุ่ ม ป่ า
แก่งกระจานเป็ น มรดกโลก ได้ป ระชาสั มพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็ นเกี่ยวกับการขอขึ้ น
ทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแก่ชุมชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป และกรมอุทยานแห่งชาติ
สั ตว์ป่ า และพัน ธุ์พืช ได้ส ารวจและจั ดทาข้ อมูล เพื่อ แก้ไ ขปั ญหาที่ดิน ทากิน และที่ อยู่ อาศัย ให้ ส อดรั บ กั บ
มาตรการการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ และ
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า มีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและอุทยาน
แห่งชาติในการอนุ รักษ์ จัดการ และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดทั้งยังได้ประสานความร่ว มมื อ กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในเขตกลุ่มป่าแก่ง
กระจานด้วย ในชั้นนี้จึงเห็นว่า ข้อร้องเรียนของผู้ร้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้ยุติ
เรื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนของบุคคลและชุมชนที่ อ าศัย
อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ควรพิจารณากาหนดแนวทางดาเนินการมาตรการในการเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกข้างต้น
เป็นแผนปฏิบัติการระยะยาวหรือเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
ซึ่งจะช่วยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการพื้นที่และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับชุมชน
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ควรพิจารณากาหนดสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง หรือ PAC ของพื้นที่คุ้มครองทั้ง 4 แห่งในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้มีความเหมาะสมและ
ทั่วถึง โดยนาข้อมูลจานวนประชากรและเขตพื้นที่การปกครองไปประกอบการพิจารณาด้วย
ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งว่า มีการดาเนินงานในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
2 ประเด็น ดังนี้
1. ปัจจุบันได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2561 โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันทาการตรวจสอบและกาหนดขอบเขตการบริหารเพื่อการอนุรักษ์ และจัดทาโครงการหรือแผนงานเสนอ
เพื่อขอรับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินของ
ราษฎรและปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นที่ยอมรับในการให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน และจะได้นาข้อแนะนาและแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่ วมของ
ราษฎรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการดาเนินการจัดทาแผนการจัดการกลุ่มป่าแก่งกระจาน
ต่อไป
2. ได้ ก าหนดแนวทางในการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาระดั บ พื้ น ที่ ( Protected Area
Committee: PAC) โดยกาหนดให้มีองค์ประกอบจากผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ในส่วน
ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีผู้แทนจากภาคประชาชน ชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพื้นที่บ้านโป่งลึก
และบ้านบางกลอย จานวน 2 คน และมีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน
แห่งชาติ (PAC) แจ้งให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยพิจารณาตัวบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) โดยให้มีสัดส่วนของผู้แทนชุมชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
กรมอุทยานแห่งชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แจ้งให้หน่วยงานสังกัดในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน พิจารณา
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการในการกาหนดสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนกลุ่มชาติ พันธุ์
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองให้มีความเหมาะสมและทั่วถึงแล้ว
9. สิทธิ ใ นการจัด การที่ดิ น และสิทธิ ของบุค คลในทรั พย์สิน กรณี กล่า วอ้างว่าหน่วยงานของรัฐ
ไม่ออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน ทั้งที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีนโยบายจัดสรรที่ดิน
ให้ชุมชนแล้ว ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าราษฎร
กลุ่มสิทธิชุมชนตาบลชุมโค ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณรอบสนามบินพาณิชย์จังหวัดชุมพรที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น และป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมโค ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
- 21 -

ก่อนมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 และ ฉบับที่ 134 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่ งชาติ พ.ศ. 2507 กาหนดให้ บ ริ เวณดังกล่ าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เรียกร้องสิ ทธิในที่ดินมาโดยตลอด
แต่ยังคงไม่ได้รับ เอกสารรั บรองสิ ทธิในที่ดินแต่อย่างใด ทั้งที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช. )
มีนโยบายให้จัดสรรที่ดินทากินบริเวณดังกล่าวให้แก่ชุมชนแล้ว
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดชุมพร และกรมป่าไม้ได้ดาเนินการ
ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอานาจหน้าที่แล้ว รวมทั้ ง
ยังได้ติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน พิจารณาแก้ไข
ปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่พิพาทให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและระเบียบกฎหมาย
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการที่จังหวัดชุมพร และกรมป่าไม้ไม่จัดที่ดินที่เหลือจาก
การก่อสร้างสนามบินพาณิชย์จังหวัดชุมพรให้ชุมชน เป็นการกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิด
สิ ทธิมนุ ษยชนจึงมีมติให้ยุ ติ เรื่ อง อย่ างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาตามคาร้องเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และ
มีข้อเท็จจริงว่ารายชื่อราษฎรและจานวนเนื้อที่ที่ครอบครองเพิ่มขึ้นทุกครั้ง ซึ่งอาจจะนาไปสู่ความยากลาบาก
ในการแก้ไขปัญหานี้ในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการ
ละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน ต่อจั งหวัดชุมพร กรมท่าอากาศยาน คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชุมพร
(คทช. จังหวัดชุมพร) และคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ดังนี้
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. กรมท่าอากาศยาน ผู้เข้าใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ที่แท้จริง ควรยื่นคาขออนุญาตใช้ประโยชน์บริเวณ
สนามบิ น พาณิช ย์ จั งหวัดชุมพร รวมทั้งบริ เวณโดยรอบที่คาดว่าจะมีแผนการก่อสร้างเพื่อขยายสนามบิน
ในอนาคต ซึ่ ง อยู่ ใ นเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า หนองไซและป่ า ทุ่ ง วั ว แล่ น และป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า ชุ ม โค
ต่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/8 ประกอบมาตรา 13/1
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
2. เมื่อกรมท่าอากาศยานได้รั บ อนุญาตแล้ว จังหวัดชุมพรควรดาเนินการจัดทาข้อมูล พื้นที่ ร อบ
สนามบินพาณิชย์จังหวัดชุมพรส่วนที่เหลือจากการขออนุญาตใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน และข้อมูล
ผู้ ครอบครองพื้น ที่เดิม พร้ อมประสาน คทช. จังหวัดชุมพร ให้ นาเสนอพื้นที่พร้อมข้อมูล พื้นที่และข้ อ มู ล
ผู้ ค รอบครองพื้ น ที่ เ ดิ ม ต่ อ คณะอนุ ก รรมการจั ด หาที่ ดิ น และในระหว่ า งขั้ น ตอนการด าเนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุม พรต้องยื่นคาขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอีกครั้ง
3. เมื่อ คทช. จังหวัดชุมพร ได้รับการประสานจากจังหวัดชุมพรให้เสนอพื้นที่ต่อคณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดินแล้ว คทช. จังหวัดชุมพรควรนาเสนอพื้นที่พร้อมข้อมูลพื้นที่และข้อมูลผู้ครอบครองพื้นที่เดิมต่อ
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เป้าหมายอีกครั้ง
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4. เมื่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินควร
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) อนุมัติให้ดาเนินการจัดที่ดินให้ชุมชน และเมื่อ คทช.
อนุมัติให้ดาเนินการแล้ว ให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินดาเนินงานตามขั้นตอนโดยส่งข้อมูลให้ คณะอนุกรรมการ
จั ดที่ดิน และคณะอนุ กรรมการส่ งเสริ มและพัฒ นาอาชีพดาเนินการจัดที่ ดินให้ ชุมชนตามหลั กเกณฑ์ต่อไป
พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้ คทช. จังหวัดชุมพร ทราบ
ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กรมท่าอากาศยาน แจ้งว่า ได้ยื่นคาขออนุญาตใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานชุมพร รวมทั้งบริเวณ
โดยรอบที่คาดว่าจะมีแผนการก่อสร้างเพื่อขยายท่าอากาศยานในอนาคตเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. คาขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมโค เนื้อที่ 64 ไร่
2. คาขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น เนื้อที่
1,513.82 ไร่
3. คาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ /อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่
29.18 ไร่
10. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานของรัฐนาแบบจาลองสาหรับประเมิน
ค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทาลายป่าไม้ มาเป็นฐานในการฟ้องร้องดาเนินคดีทางแพ่ง
เรียกค่าเสียหายโดยไม่เป็นธรรม
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่า กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด นาแบบจาลองสาหรับประเมินค่าเสียหายทาง
สิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทาลายป่าไม้ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคานวณค่าเสียหายจากกลุ่มชาวบ้าน
สมาชิกเครือข่ายของผู้ร้องที่ถูกดาเนินคดีอาญาในข้อหาบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ร้องเห็นว่าแบบจาลองดังกล่าว มิได้เป็นไปตามหลักวิชาการและไม่เป็นที่ยอมรับของ
สากล เป็นการออกกฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
แต่อย่างใด จึงขอให้ยกเลิกและยุติการดาเนินคดี
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า การที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช นาแบบจาลองสาหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทาลายป่าไม้ เพื่อใช้เป็น
ฐานในการฟ้องร้ องดาเนิ น คดีทางแพ่งเรี ย กค่าเสี ยหายจากบุคคลที่ถูกดาเนินคดีในข้อบุกรุกพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติหรือป่าสงวนตามประเด็นในคาร้องนี้ จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณาของศาลยุติธรรมที่จ ะ
พิจารณาและพิพากษาในการกระทาของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทาความผิดเท่านั้น ดังนั้น จึงยังไม่อาจถือ
ได้ว่า เป็นการกระทาหรือการละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลดังกล่าว จึงมีมติให้ยุติ
เรื่อง อย่างไรก็ตาม ประเด็นการกาหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกร้องซึ่งฟ้องคดีบุคคลที่ถูกดาเนินคดีในข้อหาบุกรุก
พื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 มาตรา 97 นั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการดูแล
รักษาและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และ
มี อ านาจฟ้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายจากผู้ ท าลาย หรื อ ท าให้ สู ญ หายหรื อ เสี ย หายแก่ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ อั น เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในการดาเนินการคิดค่ าเสียหายทางแพ่ง
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เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะต้องมีการคิดคานวณเพื่อให้ทราบจานวนค่าเสียหายที่จะ
นาไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีการนาหลักเกณฑ์การคิดคานวณ
ค่าเสียหายจากการกาหนดค่าเสียหายที่ตายตัวตามเนื้อที่ของป่าที่ถูกทาลาย มาเป็นการใช้แบบจาลองสาหรับ
ประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทาลายป่าไม้ แต่การกาหนดค่าเสียหายแก่บุคคลที่ถูก
ดาเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวนจะต้องใช้เท่าใดนั้น ศาลที่พิจารณาจะเป็นผู้กาหนด
ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงย่อมทาให้
เชื่อได้ว่า แบบจาลองดังกล่าวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังคงมีข้อโต้แย้งและขาดความ
น่าเชื่อถือทางวิชาการในการที่จะนาไปเป็นหลักเกณฑ์ในการคิดคานวณค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาและ
ดาเนินคดี จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3)
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26
(3) ดังนี้
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชควร
ศึกษาและทบทวนงานวิจัยว่าด้วยความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และหลักเกณฑ์การคานวณค่าเสียหายจากผู้ทาลาย หรือทาให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็น
ทรั พยากรธรรมชาติซึ่ง เป็ น ของรั ฐ หรื อ เป็ นสาธารณสมบัติ ข องแผ่ นดิน ตามพระราชบัญญั ติส่ งเสริ ม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ตลอดจนแบบจาลองสาหรับประเมินค่าเสียหาย
ทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทาลายป่าไม้ ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกดาเนินคดีต่อไป
ความสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นาไปพิจารณาดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้วดังนี้
2.1 ตามมาตรา 97 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า ผู้ใดกระทาหรือละเว้นการกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทาลาย
หรือทาให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลายสูญหายหรือเสีย
หายไปนั้น
2.2 เนื่องจากการทาลายหรือทาให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ อันก่อให้เกิด
ปัญหาภัยแล้ง น้าท่วม และปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นบริเวณกว้าง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วไป ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัชชุติกุล อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านอนุรักษ์การฟื้นฟูและจัดการต้นน้า ร่วมกับคณะวิจัยของส่วนวิจัยต้นน้า สานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้า
กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่ า และพัน ธุ์พืช ได้คิดและพัฒ นาแบบจาลองส าหรับประมาณค่าเสี ยหายทาง
สิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทาลายป่า เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคานวณค่าเสียหายแก่บุคคลที่ ถูก
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ดาเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยแบบจาลอง
สาหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลักการทาลายป่าไม้ เป็นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ที่ใช้ประเมินการเปลี่ยนแปลงการทางานตามหน้าที่ของโครงสร้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ โดยนา
ปัจจัยด้านโครงสร้างของระบบนิเวศอันประกอบด้วย ปัจจัยน้าฝน ปัจจัยพืชคลุมดิน ปัจจัยสภาพภูมิประเทศ
และปัจจัยดิน มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบบจาลองที่เป็นสากลระดับโลก เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาสาหรับ
การประเมินค่าการสูญเสียดินและน้า รวมถึงนาผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นแนวคิดในการ
ก าหนดรู ป ลั ก ษณะต่ า ง ๆ ของแบบจ าลอง และประเมิ น มู ล ค่ า สิ่ ง แวดล้ อ มตามหลั ก วิ ช าเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ด้วยวิธี Cost Replacement Method หรือ Customer Value Management (CVM)
2.3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้า ส่วนวิจัยต้นน้า
มีสถานีวิจัยต้นน้า ที่ศึกษาองค์ประกอบของระบบนิเวศป่าไม้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทาลายป่าไม้
จานวน 16 สถานี กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศ ได้นาข้อมูลผลกระทบที่มีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
มาสร้ า งเป็ น สมการคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ ประเมิ น คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ของผลกระทบจากการท าลายป่ า ไม้
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากสมการคณิตศาสตร์จะถูกนามาทดสอบเพื่อปรับแก้ให้แบบจาลองได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงความ
เป็ น จริ ง มากที่ สุ ด นอกจากนี้ แ บบจ าลองดั ง กล่ า วยั ง ได้ ถู ก น าเสนอในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาคดี สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาที่จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การเข้าชี้แจงกับคณะกรรมการรัฐสภา คณะกรรมการวุฒิสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
2.4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แต่งตั้งคณะทางานพิจารณากฎหมายลาดับรอง
ว่าด้วยการคานวณการกาหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับกรณีเรียกให้ผู้กระทาความผิดต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
ซึ่งคณะทางานฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการคานวณมูล ค่าของทรั พยากรธรรมชาติ พ.ศ. .... โดยจะกาหนดมูลค่าให้สาธารณชนรับรู้
และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้เพื่อสามารถนามาใช้ประกอบการประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งมีผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย และจะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี หรือหากมีการศึกษาเพื่อประเมินมูลค่าที่เป็น
ที่น่าเชื่อถือในทางวิชาการอื่นก็ให้กาหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติชนิดดังกล่าวตามมูลค่านั้น
11. สิทธิพลเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่
ของรัฐข่มขู่คุกคามกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติได้รับเรื่องร้องเรี ยนจากผู้ร้องและชาวบ้าน “กลุ่มคนรัก ษ์
บ้านเกิดบาเหน็จณรงค์” ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อาจสร้างมลพิษให้แก่
ชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมแสดงออกในการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินของกลุ่มผู้ร้อง ถูกเจ้าหน้าที่ทหาร
ตารวจ และฝ่ายปกครอง แสดงพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า
มีการเชิญกลุ่มผู้ร้ องเข้าพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงการจัดงานทอดผ้ าป่าสามัคคีที่มีลักษณะเป็นการข่ มขู่
คุกคาม การห้ามชาวบ้านในพื้นที่ไม่ ให้ปิดป้ายคัดค้านการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคล และ
ผู้นาท้องที่ข่มขู่ชาวบ้านว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากรัฐบาล นั้น มีมติให้ยุติเรื่อง
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สาหรับประเด็นที่รองหัวหน้าศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร) สั่งให้กลุ่มผู้ร้องถอดเสื้อที่ มี
ข้อความคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือให้ใส่เสื้อกลับด้าน หรือไม่ให้ใส่เสื้อที่มีข้อความคัดค้านเข้าร่วมประชุม
เห็นว่า เป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย และกติการะหว่างประเทศว่าด้ว ยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง จึงมีมติว่า
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุ ษยชนต่อหัวหน้าศูน ย์ดารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 ดังนี้
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หัวหน้าศูนย์ดารงธรรมจั งหวัดชัยภูมิควรกาชับเจ้าหน้าที่ของส่ว นราชการที่เกี่ยวข้องกับ การจัด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งระมัดระวังการกระทาที่อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ความสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือเรียน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ รองผู้อานวยการ
รั กษาความมั่น คงภายในจั งหวัดชัยภูมิ (ฝ่ ายทหาร) นายอาเภอทุกอาเภอ ขอให้ ท่านแจ้งกาชับเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการรับฟังความคิ ดเห็นของประชาชนในกรณีต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป
12. เสรีภาพในการชุมนุม สิทธิพลเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า การควบคุม
แกนนาคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อาเภอเทพาจังหวัดสงขลา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ยินยอมและอานวยความสะดวกในการ
ชุมนุมและใช้เป็นข้อกล่าวอ้างในการสลายการชุมนุม และควบคุมแกนนาคัดค้านโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
ถ่ า นหิ น ในพื้ น ที่ อ าเภอเทพาโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย นอกจากนี้ ยั ง มี ก รณี ก ารกล่ า วหาผู้ ชุ ม นุม บางคน
ในลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยาม ทาลายชื่อเสียงเกียรติยศ และมีการประกาศให้เขตพื้นที่อาเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี และอาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นพื้ นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
สงขลาได้ใช้กุญแจมือล่ามข้อมือผู้ต้องหาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาชนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้ า
ถ่ า นหิ น และใช้ โ ซ่ ร้ อ ยเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ น าตั ว ไปยั ง ศาลจัง หวัด สงขลา เป็ น การกระท าที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี อันเป็นระเบียบปฏิบัติภายในของผู้บังคับการตารวจภูธร
จังหวัดสงขลา และมีผลทาให้ผู้ต้องหาต้องเสื่อมเสียต่อสิทธิและเสรีภาพทางร่างกายเกินกว่าความจาเป็น ถือว่า
เป็นการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิ มนุษยชน จึงมีมติให้มีมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน
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หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 ดังนี้
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(1) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติควรกาชับและตักเตือนเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องหา โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี
(2) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติควรสั่งการให้ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสงขลา พิจารณาหามาตรการ
เยียวยาความเสียหายแก่กลุ่มผู้ต้องหา จานวน 16 คน ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ ายประชาชนสงขลา-ปัต ตานี
ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน อันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
ความสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยกองคดีอาญา ได้แจ้งไปยังกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 9 ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว
13. สิ ทธิ ชุ มชน กรณี กล่ าวอ้ างว่ า โครงการอ่ างเก็ บน้ าแม่ ค าอาจส่ งผลกระทบต่ อวิ ถี ชี วิ ตของกลุ่ม
ชาติพันธุ์
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า การ
ดาเนินโครงการอ่างเก็บน้าแม่คา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ของกรมชลประทาน เพื่อศึกษาความเหมาะสม
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย และ
ที่ดินทากินของประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รวมทั้งพื้นที่ธรรมชาติ
และทรัพยากรป่าไม้อาจถูกทาลาย
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันการดาเนินโครงการอ่างเก็บน้าแม่คา
ของกรมชลประทาน อยู่ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องดาเนินการตามแนวทางการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ร้องและประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ตามขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในชั้นนี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีการกระทาหรือการละเลย
การกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม หากมีการดาเนินโครงการย่อม
ส่งผลให้ต้องมีการอพยพประชาชนออกจากที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน
และกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ กรมชลประทาน และ
จังหวัดเชียงราย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. กรมชลประทาน และจังหวัดเชียงราย ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบและพิจารณาทางเลือกอื่นในการ
บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์และสังคม โดยเฉพาะวิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพันธุ์ และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ เรื่อง การจัดการ
น้ า และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบนิ เ วศทางบก ที่ มี เ ป้ า หมายมุ่ ง เน้ น การปกป้ อ งและฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศ
ที่เกี่ยวข้องกับน้าและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบนบกอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ป่าต้นน้า
2. กรมชลประทาน และจังหวัดเชียงราย ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารให้ ป ระชาชนรับทราบ และกาหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็ นให้ ครอบคลุ ม
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ประชาชนได้ มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ และนาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ รวมถึงความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไปพิจารณาประกอบด้วย
3. กรมชลประทาน ควรตระหนักว่า หากจาเป็นต้องดาเนินโครงการดังกล่าว และต้องใช้วิธีการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ แม้จะมีกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้อานาจตามกฎหมายเพื่อการเวนคืนได้ก็ตาม แต่ควรเวนคืนเท่าที่จาเป็นและส่งผลกระทบต่อชุมชน
ให้ น้ อยที่สุ ด รวมทั้งต้องมีการชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควร และเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียสละทรัพย์สินของตนหรือสิทธิบางอย่างเป็นพิเศษ เช่น สิทธิทากิน
หรือสิทธิในที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งควรต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เพียงพอต่อการดารง
ชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับต้องไม่น้อยกว่าเดิมก่อนที่จะถูกเวนคืน และควรพิจารณานา
หลักการตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในเรื่องสิทธิในที่อยู่อาศัย
ของชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตในการอยู่อาศัยและทากินในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาประกอบด้วย
ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า ได้แจ้งให้โครงการชลประทานเชียงรายนาข้อเสนอแนะฯ ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาอย่างรอบด้านและครบถ้วน
รอบด้านอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดาเนินการแล้ว
14. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า โครงการศึกษาออกแบบและจัดทาแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ชุ่ มน้า
เวียงหนองหล่มขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นขอให้ ต รวจสอบกรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า
กรมโยธาธิการ และผังเมือง โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้ศึกษาออกแบบและจัดทา
แผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่ม อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และเสนอแนวคิดและนารูปแบบ
การพัฒนาให้พื้นที่ชุ่มน้าดังกล่าวเป็นบึงเก็บน้าคล้ายกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ขัดกั บสภาพพื้นที่เดิมที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการคุ้มครองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2543 และมติทบทวนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ผู้ร้องเห็นว่า หากมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ย่อมกระทบต่อสิทธิชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง
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การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการศึกษาออกแบบและจัดทาแผน
แม่บทพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่มของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และจัดให้
มีวิธีมีช่องทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยเข้าไปมีส่วนร่ว มในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญแล้ว ในชั้นนี้ ไม่ปรากฏว่ามีการกระทา
หรือการละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดาเนินโครงการดังกล่าว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่มเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ซึ่งมีความสาคัญต่อประชาชน ซึ่งควรสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็น
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนต่อจังหวัดเชียงราย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3)
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26
(3) ดังนี้
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
จังหวัดเชียงรายควรให้ความสาคัญกับพื้นที่ชุ่มน้า ด้วยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องคุ้มครอง และเพิ่มพูน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศ ควบคู่กันกับการสร้างความตระหนัก
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
ตลอดจนการบูรณาการการจัดการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการ บารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
รวมทั้งเร่งรัดการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่มเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับชาติ
ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า ได้แจ้งรายงานฯ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว
15. สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า โครงการแผนพั ฒ นาการเดิ น เรื อ ระหว่ า งประเทศในแม่ น้ า
ล้านช้าง-แม่น้าโขง
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นขอให้ ต รวจสอบกรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบโครงการแผนพัฒ นาการเดินเรือ ระหว่างประเทศในแม่น้าล้ านช้าง-แม่น้าโขง
พ.ศ. 2558-2568เพื่อปรับ ปรุงร่อ งน้ าทางเดิน เรือ ในแม่น้าโขงตอนบน อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีว ิต และ
สิ่งแวดล้อมริมฝั่งแม่น้าโขง
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันการดาเนินโครงการปรับปรุงร่องน้า
ทางเดินเรือในแม่น้าโขงตอนบน อยู่ระหว่างศึกษา สารวจ และออกแบบโครงการ เพื่อนาไปสู่การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ในขณะที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้แทน
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อยุติโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
- 29 -

เส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และ สปป. ลาว ยังไม่ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้กระทาหรือละเลยการกระทา
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแม่น้าโขงเป็นแม่น้านานาชาติและ
เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทย และ สปป. ลาว การดาเนินการใด ๆ หรือมีโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพในแม่น้าโขงจึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อระบบนิเวศ วิถีชีวิต และความมั่นคงของประเทศ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการพัฒนาโครงการในแม่น้าโขง จึงให้มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้าในภาพรวมของ
ประเทศไทยควรยกระดั บ ความส าคั ญ ของแม่ น้ าโขงซึ่ ง เป็ น แม่ น้ าที่ เ ชื่ อ มโยงและไหลผ่ า นหลายพื้ น ที่
ของประเทศไทย โดยการส่งเสริมและอนุรักษ์ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์
จากแม่น้าโขงให้สอดคล้องกับหลักการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 6
และเป้าหมายที่ 15 ที่มุ่งเน้นการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้า และส่งเสริมการใช้ประโ ยชน์
ทรัพยากรบนบกอย่างยั่งยืน และในการดาเนินการต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการ
บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ผู้ประสานงานหลักฝ่ายไทยในฐานะคณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติ
ไทย แจ้งว่า คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (MRC) ได้ให้คามั่นสัญญาระหว่างกันภายใต้ข้อตกลงแม่น้าโขง พ.ศ.
2538 (1995 Mekong Agreement) มีนโยบายในการยกระดับความสาคัญของแม่น้าโขง โดยการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากแม่น้าโขงที่สอดคล้องกับ เป้าหมายที่
6 และเป้าหมายที่ 15 ในกรอบสหประชาชาติแล้ว
16. สิทธิได้รับบริการสาธารณสุข สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ต้องกัก
ชาวจีนถูกทาร้ายร่างกายโดยไม่ได้รับการรักษา
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ร้องเป็น
บุคคลสัญชาติจีน และเป็นบิดาของผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ต้องกักชาวจีน โดยผู้เสียหายเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการตรวจสอบรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทาให้ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และเคยถูกเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทาร้ายร่างกาย ผู้เสียหายเดินทางมายังประเทศไทย โดยใช้การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว และยื่นคาร้อง
เพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัยต่อสานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ ภัยแห่งสหประชาชาติ แต่ได้รับการปฏิเสธคาร้องขอเป็น
ผู้ลี้ภัย ต่อมาศาลได้มีคาพิพากษาว่าผู้เสียหายอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกาหนดระยะเวลาอนุญาต และถูกส่งตัว
ไปยังสถานกักตัวคนต่างด้าว ต่อมามีผู้ต้องกักรายอื่นทาร้ายร่างกายผู้เสียหายจนกระดูกหัก แต่ยังไม่ได้รับ
การรักษาตามความเหมาะสม
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การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการรักษาพยาบาล สานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองได้ดาเนินการให้ผู้เสียหายได้รับสิทธิในการรับบริการด้านสาธารณสุข และเป็นการปฏิบัติตามคาสั่ง
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง มาตรฐานของสถานกักตัวคนต่างด้าว ในด้านการรักษาพยาบาล และมาตรฐาน
ในเรื่องการประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 แล้ว จึงถือไม่ได้ว่าสานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้กระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่อง ส่วนการร้องขออื่น ๆ ของผู้เสียหาย ได้แก่ การขอให้ผู้ถูกร้องปล่อยตัว
การขอหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทย รวมถึงการขอให้สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
พิจารณาคาขอสถานะผู้ลี้ภัยนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่จะดาเนินการให้ได้ จึงเป็นกรณีตามมาตรา 39 (2) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง
แห่ งพระราชบั ญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่าด้ ว ยคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 กรณี
ที่ผู้เสียหายมีความประสงค์ จะเข้ารับการรั กษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นความประสงค์ที่อยู่ในหน้าที่และ
อานาจของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง เห็นควรแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ต้อง
กักให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อสานักงานตารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 247 (3) และพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญว่า ด้ว ยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. สานักงานตารวจแห่ งชาติควรสั่งการให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองประสานความร่วมมื อ กับ
กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ในการจัดให้มีระบบการรักษาพยาบาลและบริการด้านสาธารณสุข
ตามหลั กสิ ทธิขั้น พื้น ฐานให้ แก่ผู้ ต้องกัก ภายใต้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้ เพียงพอ
โดยสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ทั้งนี้ ควรให้ความสาคัญกับการดูแลในกรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและ
มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. 2554
2. ส านั กงานตารวจแห่ งชาติควรสั่ งการให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองกาชับเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ให้ตรวจตราและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องกัก ตามคาสั่งสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
เรื่อง มาตรฐานของสถานกักตัวคนต่างด้าว โดยนาหลักการตามข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners:
Mandela Rules) ไปเป็นมาตรฐานสาหรับการปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้ ภายใต้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
และบุคลากรที่เพียงพอให้แก่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยกองคดีอาญาแจ้งว่า ได้แจ้งไปยังสานักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอานาจหน้าที่แล้ว
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17. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าโรงงานน้ามันปาล์มปล่อยน้าเสียก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน
ประเด็นการร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า โรงงาน
น้ามันปาล์มของบริษัทน้ามันปาล์ม แห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณในจังหวัดตรัง ปล่อยน้าเสียลงสู่ลารางสาธารณะ
เส้นทางสัญจร สวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน และสวนผลไม้ ส่งผลให้น้าในลารางสาธารณะเน่าเสีย ราษฎรที่พัก
อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุการณ์ที่โรงงานน้ามันปาล์มปล่อย
น้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้ว และนาไปใช้รดสวนปาล์มน้ามัน ซึ่งมีน้าที่ไหลออกนอกเขตพื้นที่โรงงาน ทาให้
ราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร ธรรมชาติของชุมชน ทั้งยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญและกระทบต่อสิทธิที่จะอยู่อาศัย
ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนต่อบริษัทน้ามันปาล์ม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และเทศบาลตาบล ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 และ
มาตรา 42 ดังนี้
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. บริษัทน้ามันปาล์ม ควรเร่งดาเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กั บผู้ได้รับผลกระทบอัน
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้าเสียไหลออกนอกเขตพื้นที่โรงงานให้ครบถ้วนและเป็นธรรม ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 96
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
2. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังควรพิจารณาดาเนินการตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
ด้วยการสั่งให้ผู้ถูกร้องปรับปรุงแก้ไขระบบบาบัดน้าเสียในกรณีที่ระบบบาบัดน้าเสียของบริษัทน้ามันปาล์ม
ดังกล่าว หรือคุณภาพน้าทิ้งจากการบาบัดน้าเสียยังไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
3. เทศบาลตาบล ควรพิจ ารณาแก้ไขเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิ จการที่เป็นอันตรายต่ อ
สุขภาพ เลขที่ 66/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ของบริษัทน้ามันปาล์มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อย
น้าเสียให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งกาหนดห้ามระบายน้าทิ้งออกนอก
บริเวณโรงงาน
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. บริษัทน้ามันปาล์ม ควรประกอบกิจการและปฏิบัติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งเน้นการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชุมชนหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
2. ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวัด ตรั ง ในฐานะพนั ก งานเจ้ า หน้า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน
พ.ศ. 2535 และเทศบาลตาบลนาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ควรเพิ่มมาตรการพิเศษในการเฝ้ าระวังและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานของบริษัทน้ามันปาล์ ม
ดังกล่าว อย่างต่อเนื่องโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้ก่อมลพิษและผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อมและชุมชน เนื่องจากที่ตั้งโรงงานของบริษัทน้ามันปาล์ม อยู่บนเนินเขาและใกล้แหล่งน้าสาธารณะ
ทีป่ ระชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีเหตุการณ์น้าเสียของโรงงานไหลออกนอกเขตที่หลายครั้ง
ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. เทศบาลตาบล แจ้งว่า ได้แก้ไขเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และเพิ่มมาตรการพิเศษในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน โดยมอบหมายให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน และร่วมมือ
กับเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตาบลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว
2. ส านั กงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีห นังสื อแจ้งว่า ได้มีข้อสั่ งการและตรวจสอบติดตามผล
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อกากับดูแล ให้คาปรึกษาแนะนาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
แก่ ผู้ ป ระกอบการ โดยพิ จ ารณาด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่ งชาติ
ตามอานาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และมีมาตรการพิเศษในการเฝ้าระวังและตรวจการ
ประกอบกิจการโรงงานของบริษัทน้ามันปาล์มดังกล่าวแล้ว
3. บริษัทน้ามันปาล์ม แจ้งว่า ได้ มีการเจรจาและชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยทันที สาหรับการประกอบกิจการและปฏิบัติตามหลั กการเรื่องธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน เพื่อมิให้ ส่ งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชุมชนและบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง บริษัท ฯ ได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการนาน้าเสียบ่อสุดท้ายไปใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันน้าซึมออกจากสวนปาล์ม และมีมาตรการให้พนักงาน
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพื้นที่และรายงานต่อผู้บริหารโดยตรงทุกวัน และกรณีน้าเสียของบริษัท ฯ ซึ่งยังไม่ผ่าน
มาตรฐานน้าทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จากการตรวจวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหาร พบว่า น้าเสีย
ดังกล่าวมีธาตุอาหารที่สามารถนาไปเป็นปุ๋ยได้ ดังนั้น บริษัท ฯ จึงปรับเปลี่ยนวิธีการนาน้าเสียบ่อสุดท้ายไปใช้
ประโยชน์ โดยเป็นระบบน้าหยดและน้าฝอยเพื่อใช้ทดแทนการให้ปุ๋ยแก่ต้นปาล์มในพื้นที่ภายในสวนปาล์มของ
บริษัทฯ ภายหลังจากการดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหากับผู้ร้องเรียนมา
โดยตลอด ปรากฏว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีปัญหาน้าเสียไหลลงลารางสาธารณะและ
พื้นที่ของผู้ร้องเรียนและพื้นที่ข้างเคียงอีก
18. เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้าเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
ความเป็นมา
ผู้ร้องที่ 1 เป็นเกษตรกรในพื้นที่อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และผู้ร้องที่ 2 เป็นเกษตรกร
ในพื้นที่อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เห็นว่า ผู้ถูกร้องได้ดาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้าในพื้นที่อาเภอแก่งหางแมว
จั งหวัดจั น ทบุ รี โดยเมื่อปี 2561 ได้ดาเนิ นการก่อสร้ างอ่า งเก็บ น้าคลองประแกดเสร็จแล้ ว 1 แห่ ง และ
อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างอีก 3 แห่ง รวมทั้งมีโครงการที่จะผลักดันอีกอย่างน้อย 1 โครงการในเขตรอยต่อ
ของจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี เพื่อผันน้าจากแหล่งต้นน้าบริเวณป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบีย งเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตอุตสาหกรรม ทาให้อาจมี
แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความขัดแย้งในการจัดสรรน้าระหว่างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมขึ้นในอนาคต
อีกทั้ง โครงการเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ามาแต่ดั้งเดิ ม
จึงขอให้ตรวจสอบ
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การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องได้ดาเนินโครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้าขนาดกลางในพื้นที่อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จานวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้าคลองประแกด
อ่างเก็บน้าคลองหางแมว อ่างเก็บน้าคลองพะวาใหญ่ อ่างเก็บน้าคลองวังโตนด โดยมีแผนการผันน้าบางส่วน
จากอ่างเก็บน้าทั้ง 4 แห่ง ไปยังอ่างเก็บน้าประแสร์ จังหวัดระยอง เพื่อส่งน้าต่อไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ร้องมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาในการบริหาร
จัดการน้าซึ่งอาจทาให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ทาการเกษตร ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ให้ผู้ถูกร้องจัดทาแผนการ
บริหารจัดการน้าให้มีความชัดเจน โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกร้องได้มีแผนในการศึกษา ออกแบบ และ
ก่อสร้างระบบส่งน้า อย่างเป็นขั้นตอนแล้ว อีกทั้งผู้ถูกร้องยังได้แ นะนาวิธีปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุน
สถานีสูบน้าถาวรจากผู้ถูกร้องให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้าโดยเฉพาะตอนบนของ
อ่างเก็บน้าที่ไม่สามารถใช้น้าในอ่างเก็บน้าได้เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีระบบชลประทาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งน้าได้ ทาให้ฝ่ายผู้ร้องมีความพึงพอใจต่อการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้าของผู้ถูกร้อง
ดังกล่าวจากข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมาข้างต้นเห็นว่าผู้ถูกร้องได้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสิทธิ ที่ได้รับการรับรองและ
คุ้มครองแล้ว จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ถูกร้องจะมีแผนในการบริหารจัดการน้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นขั้นตอน
แล้ว แต่การที่ผู้ถูกร้องมีแผนในการผันน้าบางส่ วนจากอ่างเก็บน้าในพื้นที่ลุ่มน้าคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี
ไปยังอ่างเก็บน้าประแสร์ จังหวัดระยอง เพื่อส่งน้าต่อไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมของระเบียงเศรษฐกิจ พิเ ศษ
ภาคตะวันออก (EEC) อาจทาให้ประชาชนในพื้นที่บางส่วนเกิดความกังวลเกี่ยวกับการผันน้าดังกล่าว ประกอบ
กับอ่างเก็บน้าคลองประแกดได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และมีการกักเก็บน้าได้แล้วบางส่วน แต่ยังไม่มี
ระบบส่งน้าไปยังพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้าโดยเฉพาะตอนบนของอ่างเก็บน้า ทาให้ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่ งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชนต่อกรมชลประทาน และผู้ อานวยการส านักงานทรัพยากรน้า ภาค 6
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ดังนี้
1. กรมชลประทาน และผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 ควรดาเนินการบริหารจัดการน้า
โดยคานึ งถึงสิ ทธิในการใช้น้าของบุ คคลตามมาตรา 7 และคานึงถึงล าดับความสาคัญในการจัดสรรน้าเพื่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรา 40 แห่ งพระราชบัญญัติ ทรั พยากรน้ า พ.ศ. 2561 ประกอบมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 โดยเฉพาะในส่วนที่กาหนดให้สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ก่อนที่จะผันน้าไปที่อื่น และ
จั ดตั้งกลไกการมีส่ วนร่ วมในการบริ ห ารจั ดการน้าของประชาชนผู้ ใช้น้ าในพื้นที่ร่ว มกั บหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยคานึงถึงสิทธิของ
บุคคลหรือชุมชนในการจัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43
(2) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และยังเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในกรอบสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคน และ
มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation)
2. กรมชลประทาน ควรดาเนินการเร่งรัดการจัดทาระบบส่งน้าและสถานีสูบน้าถาวรของอ่างเก็บน้า
คลองประแกด เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้าที่เข้าไม่ถึงแหล่งน้าได้มีน้าใช้ในการทาเกษตรกรรม
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ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รองนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม) สั่ ง และปฏิ บั ติ ราชการแทนนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้มี คาสั่ ง
มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี สานักงบประมาณ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่ าว โดยให้กระทรวงการคลั งสรุปผล
การพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

2. ผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ให้ความสาคัญของการส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริม
ความร่วมมือ และการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นด้านสิทธิมนุษยชน
ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามหน้าที่และอานาจที่ระบุในรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ตามมาตรา 247 (5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง โดยมีผล
การดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
2.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดาเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ภายใต้ แ ผนบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทาคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานชัดเจน และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ประชาชน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้นา “คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่
จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ” มาส่ งเสริ มความรู้ความเข้าใจในหลั กการสิ ทธิมนุษยชนให้ กับเจ้าหน้า ที่รั ฐ และ
หน่วยงานของรัฐผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประสานความร่วมมือกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 4 ส่วนหน้า จัดการฝึกอบรม จานวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย การอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความมั่นคง ระดับ ผู้บังคับบัญชา จานวน 30 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ระดับผู้ปฏิบัติ จานวน 70 คน
โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
ทั้งนี้ มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ร่วมบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “การให้
ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (CAT) กับร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ. ....” “พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภาคี และกลไกการคุ้มครอง” การอภิปราย เรื่อง “การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทาทรมานและ
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การบังคับให้หายสาบสูญ และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคล ตามกฎหมายพิเศษ
ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 โครงการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของศู น ย์ ศึ ก ษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความสาคัญในการทางานร่วมกับเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลัง
ในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิม นุ ษ ยชนในระดั บ ภูมิ ภ าค จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง ศู นย์ ศึ ก ษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา จานวน 6 แห่ง ประกอบด้วย (1) ศูนย์ประสานงานสิ ทธิ
มนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(2) ศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จั ด ตั้ ง ร่ ว มกั บ คณะ
นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (3) ศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ภาคตะวั น ออก
จั ด ตั้ ง ร่ ว มกั บ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา (4) ศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงานด้ า น
สิทธิมนุษยชน ภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (5) ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ จัดตั้งร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6) ศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ภาคตะวั น ตก จั ด ตั้ ง ร่ ว มกั บ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีภารกิจ ในการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ ทธิมนุษยชน ส่งเสริม
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพื่อปฏิบัติงานด้านสิทธิม นุษยชน
ในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทางานร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติได้จัดทาโครงการขับเคลื่ อน
กิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้
(1) โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน
เนื่ อ งในโอกาสปี พ.ศ. 2562 ซึ่ ง ครบรอบ 30 ปี ของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก องค์ ก าร
สหประชาชาติได้ถือโอกาสพิเศษนี้รณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความสาคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมีส่วนร่วม
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่ ยืนเคียงข้าง
สิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)” สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงได้จัดทาโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human
Rights) ขึ้น เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถู กต้องและเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถ
สร้างเครือข่ายไปยังเพื่อน ๆ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง หรือผู้นาชุมชนที่ใกล้เคียงได้ รวมทั้งสามารถนาองค์ความรู้
ที่ได้ไปประยุ ก ต์ใช้ ในชีวิต ประจ าวัน ของตนเองได้ อย่า งมี ความสุ ข โดยคานึงถึงบริบทของสั ง คมไทยและ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะช่วยให้สังคมรู้จัก เคารพสิทธิ
หน้าที่ ดารงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร ลดข้อพิพาท และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ส่งผลต่อสังคมที่มีความปลอดภัย
และสงบสุข ตลอดจนสอดรั บ กับ ปีแห่งการรณรงค์ขององค์การสหประชาชาติ ในเรื่องของการส่ งเสริ มให้
เยาวชนมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
เยาวชนจากสถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การดาเนินกิจกรรมของ
โครงการที่สาคัญ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้หลักสูตรสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน และการประกวดนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกิจกรรมได้ดาเนินการผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และปฏิบัติ
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ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รางวัลที่มอบให้แก่
เยาวชนในสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึ กษาและอุดมศึ กษาที่ชนะเลิ ศ ประเภทละ 1 รางวัล ประกอบด้ว ย
โล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จานวน 100,000 บาท
(2) โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยากรกระบวนการ (Training of Trainer) ด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชนศึกษา
ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ ร่ว มมื อ กั บ บุค ลากรทางการศึ ก ษาจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งหวังให้ครู ผู้สอนในโรงเรียนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
กระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อการนาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
จานวน 5 แห่ง ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 287 คน โดยมีกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนในพื้นที่ การขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ การสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสร้างต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็น
เครือข่ายการเรียนรู้ และการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ สาหรับ
ประเด็น สิ ทธิมนุ ษยชนส าคัญที่ ครู และอาจารย์ ส่ ว นใหญ่ พบในโรงเรียนและเล็ งเห็ น ว่าควรเร่งดาเนิ น การ
ให้ความรู้เพื่อให้เกิดการป้องกันแก้ไข จานวน 3 ประเด็น ได้แก่
(1) การกลั่นแกล้ง
(2) การใช้ความรุนแรงทั้งในโรงเรียนและครอบครัว
(3) การคุกคามทางเพศ
โดยมีข้อเสนอแนะที่บุคลากรด้านการศึกษาเห็นว่าเป็นแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน
ศึกษาในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ดังนี้
(1) ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บุคลากรด้านการศึกษาทั้งระดับนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้บริหาร ครู รวมถึงผู้ปกครอง และกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ คือ นักเรียน
(2) การผลั กดัน ให้ บ รรจุ คู่มื อ การจั ด การเรี ยนรู้สิ ทธิ มนุ ษยชนศึ ก ษาส าหรับ การศึก ษาขั้ น
พื้นฐานในหลักสูตรแกนกลาง
(3) การประกวดการออกแบบโครงงานสิทธิมนุษยชน การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครูและ
อาจารย์ที่ดาเนินการได้อย่างดีเยี่ยม ดีเด่น ดีมาก
(4) การสร้างสถานศึกษานาร่องเพื่อเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบสิทธิมนุษยชน
การสร้างเครือข่ายและศึกษาดูงาน ควบคู่ ไปกับกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
(5) การผลิตเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้สิ ทธิมนุษยชนที่หลากหลายและทันสมัย และมีการ
อบรมแนวทางการผลิตสื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อให้บุคลากรด้านการศึกษาสามารถนาไปปรับใช้ในการสอนได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
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2.3 การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2562
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
2491 (ค.ศ. 1948) และได้ถือเอาวัน ที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นความสาคัญของวันดังกล่าวที่ราลึกถึงการประกาศปฏิญญาสากล
ว่าด้ว ยสิ ทธิมนุ ษยชน แม้ป ฏิญญาฉบั บ นี้ จ ะไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย แต่ปฏิญญาฉบับนี้ก็มีพลั งยิ่ งกว่า
กฎหมายหลายฉบับ เนื่องจากเป็นเอกสารสิทธิมนุษยชนสาคัญของโลกที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายของมวล
มนุษยชาติที่ต้องการร่วมกันสร้างความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เพื่อให้ทุกคนเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยังนาไปใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อร่วมราลึกถึงความสาคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งเป็นวันที่สหประชาชาติมีมติรับรอง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(2) เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนสนใจและตระหนักถึงเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
(3) เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่หลากหลายให้สาธารณชนได้รับรู้และเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง
(4) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและประสานการทางานร่วมกัน
เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัด งานวันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธันวาคม ในหัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์เสริมสร้างแนวคิดและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
สร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม สร้างความสนใจและการรับรู้ของประชาชน กิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วย
(1) การทู ล เกล้ าฯ ถวายรางวั ล องค์ กรที่ มี ผ ลงานดี เด่ นด้ านการส่ งเสริ ม ปกป้ อง และคุ้ มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจาปี 2562 แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชรมหาวัชรราชธิดา และการพระราชทานรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2562 ดังนี้
ด้านที่ 1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จานวน 1 ราย คือ พระราชวิสุทธิประชา
นาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)
ด้านที่ 2 สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง จานวน 1 ราย คือ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
การพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ
ด้านที่ 3 สิทธิเด็ก จานวน 2 ราย ได้แก่ (1) นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ และ (2) สานักงาน
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง
ด้านที่ 4 การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ จานวน 1 ราย คือ มูลนิธิ
เพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
ด้านที่ 5 การขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างชาติ พั น ธุ์ แ ละสถานะบุ ค คล จ านวน 1 ราย คื อ
นายวีนัส สีสุข
ด้านที่ 6 สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย จานวน 1 ราย คือ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
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(2) การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” โดยนายวัส ติงสมิตร ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(3) การมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2562
(4) การเสวนา เรื่อง “สังคมจะดีเมื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
(5) การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย เพื่อเผยแพร่
ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่างกว้างขวาง
การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2562 ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปส่งผลให้เกิดการ
เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสู่ประชาชนให้ได้รับรู้และเรียนรู้เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการปฏิบัติตนตาม
หลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้เห็นผลงานของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ที่สามารถนาไปเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมต่อไป
2.4 โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights
Executive Program: HREP)
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ เป็ น รู ป ธรรม คณะกรรมการ
สิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้ จั ด การฝึกอบรมหลั กสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักบริหาร
ระดับสูง ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติขององค์กรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคล
ในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสั งคม และสื่ อมวลชน จ านวน 70 คน โดยผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมได้รั บความรู้ พื้นฐานหลั กการ
ด้านสิทธิมนุษยชน แนวทาง ฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights-Based Approach) ตลอดจนการวิเคราะห์
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการนาไปประยุกต์ใช้ ความรู้ในเรื่ องสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ แนวทางในการ
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสาหรับธุรกิจของสหประชาชาติ หลักการของ
กระบวนการยุติธรรม แนวคิดและวิธีการสันติวิธี และประชาเสวนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาทางออกในการ
แก้ ไ ขปั ญ หา การเยี ย วยาเพื่ อ คุ้ ม ครองและขั บเคลื่ อนงานสิ ทธิ มนุ ษยชน ตลอดจน ความรู้ ด้ านกฎหมาย
สิ ทธิ มนุ ษยชน พั นธกรณี ระหว่ างประเทศด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน และกฎหมายภายในประเทศที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
สิทธิมนุษยชน ความรู้กลไกสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติ สนธิสัญญา (The Treaty-Based Bodies) และกลไก
ที่มีที่มาจากกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-Based Bodies) รวมถึง Universal Periodic Review (UPR)
กฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศไทย โดยมี
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กรร่วมกัน และมีกิจกรรมศึกษาดู
งานด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ภายในประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
เชิงประจั กษ์ โดยมีกิจกรรมให้ ผู้ เข้ารั บการอบรมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่จริง และจัดทาเอกสาร
วิชาการเชิงนโยบายส่วนบุคคล/กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน และเกิดความตระหนักถึงการนาความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ในการทางานเพื่อร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
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2.5 โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา
การโต้สาระวาทีเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถนามาใช้เพื่อปลูกฝังแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน
สร้างกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น
การโต้สาระวาทีในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่มีแก่นสาระสาคัญและมีประโยชน์บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็น
จริง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชน นิสิต นักศึกษาซึ่งกาลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากทุกภูมิภ าคทั่ว ประเทศ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ไ ด้ ร่ว มกั บ กรมอาเซีย น กระทรวงการ
ต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ดาเนินการจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา
เพื่อส่ งเสริ มให้ เยาวชนมี ความรู้ ความเข้าใจ และปลู กฝั งให้ มีความตระหนั กและรู้ คุณ ค่า ของการเคารพ
สิ ทธิมนุ ษยชน กระตุ้น ให้ เกิดความสนใจเรีย นรู้เรื่ องสิ ทธิมนุ ษยชนในสถาบัน การศึก ษา ตลอดจนพัฒ นา
ศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้ภาษาและการนาเสนอโดยผ่านการเรี ยนรู้จาก
การแข่งขันโต้วาที ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
2.6 โครงการพัฒนาและจัดทาคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ได้ จั ดท าบั นทึ ก ความร่ ว มมื อด้ านการส่ ง เสริ ม
สิทธิมนุษยชนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาแนวทางหรือกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่าง
เป็ น ระบบ ในปี งบประมาณ 2563 ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ได้จัดการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม โดยการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นาไปสู่การสร้างเสริมสมรรถนะ
ด้านสิ ทธิมนุ ษยชนแก่ผู้เรีย นอย่างเหมาะสม และมุ่งเน้นการทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน (Coach) เพื่อสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับการทาหน้าที่เป็น “วิทยากรกระบวนการ
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education Facilitators) เพื่ออานวยความสะดวกและกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง และเกิดการเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบมาก
พอที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ นอกจากนี้ มีการพัฒนาตัวอย่างเครื่องมือสาหรับใช้ในการเป็นวิทยากร
กระบวนการด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาที่ เ หมาะสมในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายต่าง ๆ ของสังคม
2.7 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights
Education) ในสังคมไทย”
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และ
การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) ในสังคมไทย” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่และ
ส่ ง มอบหลั ก สู ต รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาส าหรั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ห ลากหลาย และคู่ มื อ การจั ด การเรี ย นรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน
ศึกษาในทุกภาคส่ ว นของสั งคมอย่ างเป็ นระบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการยุติธรรม ภาคธุรกิจ ภาค
การศึกษา ตลอดจน สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม โดยคานึงถึงการผนึกกาลังอย่างมีส่วนร่วม และมุ่งหวัง
ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบริบทของแต่ละภาค
ส่วนอันจะนาไปสู่การเคารพสิทธิมนุษยชนและตระหนักในสิทธิของผู้อื่น และฝังรากกลายเป็นวัฒนธรรมการ
- 40 -

เคารพสิทธิมนุษยชนที่จะทาให้เกิดสันติสุขในสังคมไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร
สิทธิมนุษยชนศึกษา และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ดังนี้
(1) หลั ก สู ต รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาส าหรั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ห ลากหลาย จ านวน 4 หลั ก สู ต ร
ประกอบด้วย
 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน สาหรับฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ นิสิต นักศึกษา
รวมถึงประชาชนทั่วไป
 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกระบวนการยุติธรรม สาหรับผู้พิพากษา พนักงานอัยการ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั้ง ทหาร ตารวจ และฝ่ายปกครอง
 หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสาหรับภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เห็นประโยชน์
ตระหนักถึงความสาคัญ และเป็นต้นแบบในการดาเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน
 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program
) เพื่อให้นักบริหารระดับสูงนาความรู้ไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติให้เกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียในสังคม
(2) คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งหวังให้ครูผู้สอน
ในโรงเรียนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน
โดยยึดโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงการปลูกฝังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแทรกไปในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.8 โครงการจัดทาวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ 2563 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดทาวารสารกฎหมาย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนฉบั บ แรก โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น แหล่ ง รวบรวมบทความวิ ช าการเกี่ ย วกั บ กฎหมาย
สิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ บทความเกี่ย วกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเพื่อรับฟั งความเห็นทางด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน
จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ ทธิมนุษยชน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม และประชาชน ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาสาระ
ประกอบด้วยบทความวิชาการ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ที่น่าสนใจ ตลอดจนผลงานการศึกษาวิจัย และการประชุม/สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
ที่สาคัญ
2.9 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ 2563 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหนังสือ เรื่อง “สิทธิของเธอ
สิ ทธิของฉัน สิ ทธิของเรา” นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ได้ ส่ งเสริมความรู้
และประชาสั มพัน ธ์ข้ อ มูล ที่ เป็ น ประโยชน์ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก ซึ่งไม่ ใช้งบประมาณ
เช่ น การให้ ค วามรู้ ใ นวั น ส าคั ญ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน อาทิ วั น ขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื้ อ ชาติ ส ากล
21 มีนาคม (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) วันสตรีสากล 8 มีนาคม
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(International Women's Day) วันยุติการเลือกปฏิบัติ 1 มีนาคม (Zero Discrimination Day) วันแรงงาน
ข้ามชาติส ากล 18 ธัน วาคม (International Migrants Day) รวมถึง การเชิญชวนรับฟัง การถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านรายการวิทยุต่าง ๆ
(2) โครงการผลิ ตรายการวิ ทยุ กระจายเสี ยง คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ผู้ บริ ห าร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่ านรายการ
วิทยุ ดังนี้
 รายการ “สานึกของสังคม” โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่นความถี่ 101.5 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 10.05-10.30 น. สัปดาห์
ละ 1 ตอน จานวน 25 ตอน
 รายการ “คุ ย กั บ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ” ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา คลื่นความถี่ 87.5 MHz ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 21.05-21.30 น.
(3) โครงการจดหมายข่ า ว “มุ ม มองสิ ท ธิ์ ” ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมเพื่ อ เผยแพร่ ข่ า วสาร และความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน และเผยแพร่จดหมายข่าวในรูปแบบเอกสารและ E-Newsletter ผ่านเว็บไซต์สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประจาทุกเดือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป
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3. การจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศไทย และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจาปี
3.1 การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจาปี 2562
การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจาปี เป็นการ
ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจที่บัญญัติในมาตร 247 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 และมาตรา 26 (2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560
สาหรับรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิ ทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจาปี 2562
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประมวลข้อมูลจากเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้ นในปี 2562
ข้อมูลจากภาคเอกชน ภาคประชาชน การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ และข้อมูลจากการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งได้จัดการรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่
สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลในบางกรณี แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเ คราะห์และพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ
ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในและหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณี
ที่จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อประเมินสถานการณ์สิ ทธิในแต่ล ะด้านและจัดทาข้อเสนอแนะ โดยได้แบ่งได้แบ่ง
การประเมินสถานการณ์ออกเป็น 4 ด้าน ตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สาคัญในบริบทของประเทศไทย ได้แก่ (1) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(2) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (3) ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ และ (4) ด้านสิทธิ
มนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย
3.2 การจั ดทารายงานผลการปฏิ บัติ งานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการดาเนินงานตาม
หน้ าที่และอานาจที่บั ญญัติไว้ในรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560 มาตรา 247 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และ
27 และยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2565 โดยมุ่งเน้นการส่ งเสริ มและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการเฝ้าระวั งสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ให้เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนในการได้รับการปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
สิทธิมนุษยชนอย่างแท้จ ริง ทั้งนี้ ในรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แบ่งผลการดาเนินงานออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
(1) การตรวจสอบและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2) การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
(3) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(4) การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญด้านสิทธิมนุษยชน
(5) การส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
(6) การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(7) การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
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ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ เ สนอรายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ ด้ า น
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจาปี 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และ
ได้เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [www.nhrc.or.th] ในรูปแบบ
E-Book และไฟล์ word สาหรับผู้พิการทางสายตา

5. ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการดาเนินการวิจัย
ด้านสิ ทธิมนุ ษยชน เพื่อพัฒ นาองค์ความรู้ ส่ งเสริมคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน เรื่อง สิ ทธิชุมชนในการจัดสรร
ทรั พ ยากรน้ าโดยใช้ แ นวทางสั น ติ วิ ธี : กรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ ต้ น น้ าของประเทศไทย ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการ
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัย
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสู่ สั ง คม โดยเผยแพร่ ผ ลการศึ ก ษาวิจัย ให้ แ ก่ อ งค์ ก รและหน่ว ยงานต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป โดยใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ ขั บ เคลื่ อ นผลงานศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งสิ ท ธิ ชุ ม ชนกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

6. ผลการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับพันธมิตรในเวที
ระหว่างประเทศ เพื่อติดตามพัฒนาการที่สาคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และตัวอย่างที่ดีในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นสาคัญที่อยู่ในความสนใจ
ร่วมกัน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ และภารกิจติดตามผลการ
ดาเนินการตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ทั่วโลกจะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งผล
กระทบต่อภารกิจการเข้าร่วมประชุมหรือ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการประสานความร่วมมือหรือเข้าร่วมประชุม
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สาคัญ ดังนี้
6.1 ความร่ ว มมื อ ในกรอบของสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (Global Alliance of National
Human Rights Institutions: GANHRI)
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ประสานความร่ว มมือ ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ภายใต้กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance
of National Human Rights Institutions: GANHRI) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยเป็นการรวมตัว กันของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติให้เป็นไปตามหลักการปารีสและการเป็นผู้นาด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทาหน้าที่
ให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการประสานงานกับคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และกลไกภายใต้สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของ
บทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้เร่งปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนิ น งานเพื่อขอทบทวนสถานะ ในกรณีที่คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติถูกปรับลดสถานะจาก
“A” เป็ น “B” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 และส่ ง เรื่องเพื่อขอรับ การพิจารณาประเมินสถานะไปยั ง ฝ่ า ย
เลขานุ การของคณะอนุ กรรมการประเมิน สถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) เมื่อเดือน
มิถุนายน 2561 โดยได้รับแจ้งว่า SCA กาหนดการพิจารณาประเมินสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชน
แห่ งชาติในรอบการประชุมของ SCA ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ดังนั้น ประธานกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงได้เข้าพบผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประสานงานและหารือ การเตรียมการในประเด็นการขอทบทวนสถานะดัง กล่าว อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการของ SCA แจ้งว่า การประชุมเพื่อพิจารณาประเมินสถานะในห้ว งเดื อน
มีนาคม 2563 มีความจาเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกาหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือ
ในระดับภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับโลกของ GANHRI ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก จานวน 25 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน
การทางานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองของสมาชิกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกในการพัฒนาศักยภาพและร่วมกันรับมือต่อประเด็นท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก
ส านั กงานเลขานุ การของ APF ตั้งอยู่ ที่น ครซิดนีย์ เครือรัฐ ออสเตรเลี ย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีกิจกรรมการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สาคัญ ดังนี้
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปี 2563 (2020 National Human Rights Institutions Accreditation Workshop) ระหว่างวันที่ 20-22
มกราคม 2563 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์สาหรับใช้ในการ
ประเมิน สถานะโดยคณะอนุ ก รรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) เช่น
ความเป็นอิสระและความคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ โครงสร้างองค์กรการดาเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติภายใต้อานาจหน้าที่ของกฎหมายจัดตั้ง บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการให้คาปรึกษา
แก่รัฐบาลในการเข้าเป็นภาคีตราสารด้านสิทธิมนุษยชน การให้คาปรึกษาแนะนาแก่รัฐบาลเพื่อให้รัฐ บาล
ได้บรรลุผลตามข้อเสนอแนะของรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนของประเทศ (UPR) และรายงาน
คณะกรรมการประจาอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นภาคี เป็นต้น โดยการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมประชุม จานวน 10 ประเทศ ได้แก่
กาตาร์ มองโกเลีย เกาหลี ซามัวร์ นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อิรัก อุซเบกิสถาน คูเวต และปาเลสไตน์
ในการประชุม ครั้ งนี้ ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ไ ด้เ ข้า ร่ว มการประชุม และ
ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ กั บ เพื่ อ นสมาชิ ก ใน APF เกี่ ย วกั บ แนวทางการเตรี ย มการเข้ า รั บ
การประเมิน สถานะและการตอบข้ อซั กถามของ SCA รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ ไ ขจาก
ประสบการณ์ ข องเพื่ อ นสมาชิ ก น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ มาประกอบการเตรี ย มการตอบข้ อ ซั ก ถามในขั้ น ตอน
การสัมภาษณ์ของ SCA และการดาเนินการภายหลังการพิจารณาประเมินสถานะ ตลอดจนนาข้อมูลความรู้
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ที่ได้รับมาพัฒนางานของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความสอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถบรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ
(2) การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ แ บบผสมผสานระดั บ ภู มิ ภ าค เรื่ อ ง
สิทธิมนุษยชนว่าด้ วยความเสมอภาคทางเพศและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบเป้า หมายการพัฒนาที่ยั่ ง ยืน
(Regional Blended Learning Course on Human Rights, Gender Equality and Environment
in the Framework of SDGs-Workshop for NHRIs) ร่ ว มกั บ สถาบั น Raoul Wallenberg (Raoul
Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law: RWI) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ย นเรียนรู้
ประสบการณ์การทางานในประเด็น สิ ทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศและสิ่ งแวดล้อม
โดยเชื่อมโยงเข้ากับกรอบ SDGs โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ติมอร์ เลสเต และซามัว
6.3 ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South
East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF)
กรอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก 6 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
เมี ย นมา ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไทย และติ ม อร์ เลสเต ซึ่ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
การประสานความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ทางานที่สาคัญและมุ่งพัฒนาความร่ว มมือในด้านการส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF ปี 2560-2564 (SEANF
Strategic Plan 2017-2021)โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 SEANF มีการประชุมในกรอบความร่ว มมือ
ที่สาคัญ คือ การประชุมประจ าปี ของ SEANF (SEANF Annual Meeting) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22-24
ตุลาคม 2562 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต โดยมีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
(1) การสัมมนาว่าด้ วยสิทธิ ของคนพิการ โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับสถานการณ์สิ ทธิคนพิก าร
รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ที่ดีและการดาเนินการเกี่ยวกับสิทธิคนพิการของสมาชิก SEANF และการสนับสนุนการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต
(2) การประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ 16 โดยมีสาระสาคัญ อาทิ 1) การรับรองร่างรายงาน
พื้นฐานของ SEANF และแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2019
2) การแลกเปลี่ยนพัฒนาการและการดาเนินการที่สาคัญของสมาชิก SEANF 3) การรายงานความคืบหน้า
ล่ าสุ ดของการจั ดตั้ งส านั กงานเลขาธิ การถาวรของ SEANF 4) การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการจั ดการ
ไต่สวนสาธารณะว่า ด้ว ยการบั ง คับ สู ญ หายและการจั ดท ารายงานการตรวจสอบ เรื่อง การค้ามนุษ ย์ ข อง
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติของมาเลเซีย 5) การพิจารณาร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการ
ป้ องกันการทรมาน และ 6) การน าเสนอรายละเอี ย ดโครงการจั ด กิ จ กรรมของ SEANF ว่ า ด้ ว ยธุ รกิ จและ
สิทธิมนุษยชน: การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
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ว่าด้ว ยธุร กิจ และสิ ทธิมนุ ษยชน ที่ กาหนดจัดขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ข อง
ประเทศไทย
6.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติ
การดาเนินงานความร่วมมือร่วมกับกลไกของสหประชาชาติเป็นการดาเนินการเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อรับทราบ
ข้อมูลผลการปฏิบัติของความร่วมมือในภาครัฐ แนวทางการดาเนินงานที่เป็นไปได้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ด้านต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีความร่วมมือร่วมกับหน่วยงาน
ของสหประชาชาติ ดังนี้
6.4.1 การประชุ ม หารื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคว่ า ด้ ว ยบทบาทของสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศซึ่ ง เป็ น ประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ข้ า มพรมแดน
(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 โดยสานักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights: OHCHR) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (Commission on Human
Rights of the Philippines: CHRP) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียเกี่ยวกับการติดตามและส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ประเด็นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการพัฒนาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรมในภูมิภ าคเอเชีย ตลอดจน
การส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ในการแก้ ไขปั ญหาที่ ข้ามพรมแดน โดยเฉพาะในประเด็ น สิ ท ธิ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.4.2 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้า นนโยบายในการส่ ง เสริ ม การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบ (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 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกับ
ภาครัฐจากหลากหลายหน่วยงานเกี่ยวกับกรอบนโยบายระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อระบุนโยบายที่มีอยู่และช่องว่าง และเสนอความเห็นยุทธศาสตร์ร่วมกันที่ภาครัฐ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ โดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานคณะทางานขับเคลื่อนธุรกิจกับ
สิ ทธิมนุ ษยชนและการพัฒ นาที่ยั่ งยื น ได้กล่ าวถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมทั้ง
เน้นย้าถึงความสาคัญที่ภาคธุรกิจต้องศึกษาและนาหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
6.4.3 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การว่ า ด้ วยการทบทวนโครงการครึ่ ง รอบของโครงการพั ฒนา
แห่ ง สหประชาชาติ ป ระจ าประเทศไทย (The Mid-Term Review process of UNDP Thailand Country
Programme 2017-2021) รอบปี 2560-2564 จัดโดยโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP) เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการ
ดาเนินงานของโครงการที่ UNDP ให้ความสาคัญในมิติการพัฒนาด้ านต่าง ๆ และเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานตามโครงการของ UNDP ในระยะ 2 ปีข้างหน้า
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โดยมี ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม มาจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ม าจากทั้ ง หน่ ว ยงานของภาครั ฐ และหน่ ว ยงาน
สหประชาชาติ
6.4.4 การประชุมหารือของเครือข่ ายสหประชาชาติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานสาหรับภูมิภาค
เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก (Consultation of the UN Network on Migration for Asia and the Pacific)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่างสานักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights: OHCHR) และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศเพื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน ( International
Organizationfor Migration: IOM) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในประเด็ น ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐานที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ รวมทั้ ง การจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของประเด็นสาหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และนาข้อมูลที่ได้รับจากที่ประชุมไปประมวลเพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหประชาชาติในภูมิภาคนี้ ในการปฏิบัติตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe,
Orderly and Regular Migration: GCM) อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การทบทวนผล
การปฏิบัติตามข้อตกลง GCMในระดับภูมิภาค (Regional Review) ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 รวมถึง
การรายงานความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น งานของเครื อ ข่ า ยสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน
การบริหารจัดการกองทุนรวมระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งการดาเนินการต่าง ๆ นี้ เป็ นการสนับสนุนให้การขับเคลื่อน GCM เป็นไปอย่างก้าวหน้าและเป็นประโยชน์
สูงสุด
6.5 ความร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานและกลไกด้ า น
สิทธิมนุษยชนของอาเซียนอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติได้เข้าร่ว มการประชุมร่ว มกับหน่วยงานและกลไกด้าน
สิทธิมนุษยชนของอาเซียน ดังนี้
6.5.1 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการทาให้สิทธิในการพัฒนาเกิดผลในทางปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียน หรือ AICHR Consultation on the Realization of the Right to
Development to Enhance the ASEAN Community ระหว่ า งวั น ที่ 11-12 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ
กรุ งจาการ์ตา สาธารณรั ฐ อิน โดนี เซีย โดยผู้ แทนอินโดนีเซียใน AICHR ร่ว มมือกับกระทรวงกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชนและกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
อิน โดนี เซีย โดยการสนั บ สนุ น ทางด้ านงบประมาณจากคณะกรรมาธิ ก ารระหว่ างรั ฐ บาลอาเซียนว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชน (AICHR) มูลนิธิ Heinrich-Bolls สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(OHCHR) และคณะกรรมการประสานงานคริ ส ตจั ก รช่ว ยเหลื อ การพั ฒ นา (Interchurch Coordination
Committee Development Aid: ICCO) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เสริ ม สร้ า งการปฏิ บั ติ ต ามปฏิ ญญา
สิทธิมนุษยชนอาเซียน (AHRD) 2) เปิดรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาในเชิงหลักเกณฑ์และ
ความก้ า วหน้ า ของการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลจริ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นการพั ฒ นาตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 35 -37
ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน 3) กาหนดแนวทางต่อไปที่ AICHR และองค์กรของอาเซียน (Sectoral
Bodies) สามารถจะดาเนินการเพื่อลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4) ติดตาม
และประเมินผลความสาเร็จและความท้าทายของสิทธิในการพัฒนาในอาเซียน
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6.5.2 การประชุ ม หารื อ ระดั บ ภูมิ ภ าคของ AICHR ว่ า ด้ ว ยการขั บ เคลื่อ นสิ ทธิ ข องคนพิก าร
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) และการประชุมคู่ขนานสาหรับสถาบันสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติ (National Human Rights Institutions (NHRI) side event) การประชุมหารือระดับภูมิภาค
ของ AICHR ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม
2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมาธิการระหว่ างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิ ทธิมนุ ษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) มีวัตถุประสงค์ เ พื่ อ
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ การแลกเปลี่ยนมุมมอง การอภิปรายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี และ
การสนับสนุนความร่วมมือที่เกี่ยวกับสิ ทธิคนพิ การในภูมิภาค ซึ่งประเด็นการขับเคลื่ อนสิ ทธิของคนพิ การ
ในประชาคมอาเซียนเป็นกิจกรรมหลักที่ AICHR ให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ AICHR ได้จัดกิจกรรม
ที่ให้ความสาคัญในการส่งเสริมสิทธิของคนพิการ โดยเฉพาะมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ ซึ่ง AICHR
ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานเฉพาะด้านของอาเซียนเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อกาหนดประเด็นสาคัญและทิศทาง
ยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันในอาเซียน และพยายามลดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ สาหรับคนพิการ
ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก สาหรับการประชุมคู่ขนานสาหรับสถาบันสิทธิ มนุษยชน
แห่ งชาติ (National Human Rights Institutions (NHRI) side event) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562
ต่อเนื่องกับการประชุมหารือระดับภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคม
อาเซีย น (ประเด็น มุมมองทางเพศในสิ ทธิของคนพิการ) เพื่อให้ ส ถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติได้มีโ อกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการดาเนินการที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ
6.5.3 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก
และข้อมูลข่าวสารในอาเซียน (ข้อ 23 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน) หรือ AICHR Consultation
on Freedom of Opinion, Expression and Information in ASEAN (Article 23 of the ASEAN
Human Rights Declaration: AHRD) ระหว่ างวั นที่ 8-10 ธั นวาคม 2562 ณ เมื อง Nusa Dua เกาะบาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ด้วยการ
สนั บ สนุ น ขององค์ ก รเพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ า งประเทศของสหรั ฐ อเมริ ก า ( United States Agency for
International Development: USAID) รัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และรัฐบาลอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และข้อมูล
ข่าวสารในอาเซียน และการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การแสดงออก และข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเสรีภาพของสื่อ ซึ่งการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดทาร่างข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อ 23 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Recommendation on
the Implementation of Article 23 of the AHRD) ซึ่งได้รับการกาหนดให้เป็นโครงการสาคัญในปี 2562
6.5.4 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 22 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ เสรี ภ าพในการนั บ ถื อ ศ าสนาและความเชื่ 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 ด้วยการสนับสนุนของสานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็ น เวทีแลกเปลี่ย นผลการปฏิบั ติและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ
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ในอาเซี ย น และหารื อ เกี่ ย วกั บ รู ป แบบในการจั ด ท าข้ อ เสนอแนะการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ 22 ของปฏิ ญ ญา
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอาเซี ย น (Recommendation on the Implementation of Article 22 of the AHRD)
โดยเป้าหมายสูงสุดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับสันติภาพและความสมานฉันท์ของอาเซียน ซึ่งเป็น
ประชาคมที่มคี วามหลากหลายในเรื่องศาสนาและความเชื่อ
6.6 ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ รวมทั้ง
องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งขาติได้ประสานความร่ว มมื อ กับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ า ที่ แ ละแนวทางการด าเนิ น งานของสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทางานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับ
ระหว่างประเทศที่สาคัญ ดังนี้
6.6.1 ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของต่างประเทศ
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “การติดตามด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการ
จั ด ท ารายงานทบทวนสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ”(Regional Workshop on Human Rights
Monitoring for UPR) ระหว่ า งวั น ที่ 29-30 ตุ ล าคม 2562 ณ กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย ร่วมกับองค์กร UPR Info ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กาไรที่มีบ ทบาทส าคัญ ในการขับ เคลื่ อนการดาเนินงานที่เ กี่ยวกับการจัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal Periodic Review: UPR) และองค์ ก ร Aurora Consultancy ซึ่ ง เป็ น องค์ ก าร
ที่ปรึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภ าค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เอเชี ย ใต้ และเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก ในการติ ด ตามประเด็ น ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
การนาข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ไปปฏิบัติ โดยให้ความสาคัญกับการจัดทาข้อมูลและการติดตาม
ข้ อ เสนอแนะ โดยเฉพาะการจั ด ท าตัว ชี้วัด ในการเฝ้ า ระวัง ด้ านสิ ท ธิม นุษ ยชนและการติ ด ตาม ผลการนา
ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ไปปฏิบัติให้เกิดผลของรัฐบาล โดยมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ UPR บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการติดตามและ
ประเมินความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชน การใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด และแนวทางในการกาหนดตัวชี้วัดตาม
เอกสารตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้เพิ่มเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (Human Rights Indicators Tables
updated with the sustainable development Goals (SDGs) indicators) ที่จัดทาขึ้นโดยส านักงานข้าหลวง
ใหญ่ เพื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights: OHCHR) รวมถึงวิธี การเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กาหนด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจั ดทา
รายงาน UPR คู่ขนาน
(2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่า ด้วยการแสวงหาบทบาทของสถาบัน สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในภูมิภาคเอเชีย (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
โดยการสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการมหาสมุทรที่ยั่งยืน-การใฝ่หาวิธีการสิทธิมนุษยชนในภาค
ส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของสวีเดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือถึงขอบเขตการพัฒนาบทบาทสถาบัน
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า และเพื่อที่จะพัฒนาหลักความสาคัญของหน้าที่และศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อเรื่อง
สิทธิมนุษยชนในภาคส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุม
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียที่มีประสบการณ์ในการทางาน
ด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
6.6.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้ให้การต้อนรั บ Mrs. Fatouma Bouzegzi ตุลาการสภาแห่งรัฐแห่ งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
แอลจีเรีย ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งการเยือนนี้เป็น
กิจกรรมส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนตุลาการของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่าง
ประเทศ (International Association of the Supreme Administrative Jurisdictions: IASAJ) ประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนาประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง
การประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับองค์กรอิสระอื่น องค์กรเครือข่า ย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ
6.6.3 ความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ โดยการประชุมหารือระดับสูง
ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: การพัฒนากลไกด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ
และน่ า เชื่ อ ถื อ (Evolving an Effective and Credible ASEAN Human Rights System: A High Level
Dialogue on Human Rights Promotion and Protection) ระหว่ า งวั น ที่ 29-30 พฤศจิ ก ายน 2563
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยคณะทางานเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (The Working
Group for an ASEAN Human Rights Mechanism) และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior
Officials’ Meeting: SOM) เนื่องในโอกาสครบรอบที่จะต้องมีการทบทวนเอกสารขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
AICHR ซึ่งกาหนดให้การทบทวนทุก 5 ปี โดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน (ASEAN Foreign
Ministers' Meeting: AMM) ได้มอบหมายให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียน (SOM) รับผิดชอบในการ
ทบทวน TOR ของ AICHR ดังกล่าว รวมถึงการหารูปแบบในการติดตามการทางานของ AICHR ที่เหมาะสม
ต่อไป
6.7 การติดตามผลการดาเนินการตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความร่วมมือกับสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมให้การดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศสอดคล้องกับบรรทัดฐานและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของไทยที่เกิดจาก
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่า ง ๆ โดยการจัดทารายงานคู่ขนานเสนอ
ต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศที่ได้รับการจัดตั้งตามสนธิสัญญา (Treaty bodies) เพื่อติดตาม
การด าเนิ น การของรั ฐ ภาคี ใ ห้ เ ป็ น ไปตามพั น ธกรณี แ ละเจตนารมณ์ ข องสนธิ สั ญ ญาฉบั บ นั้ น ๆ และ
ให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการดาเนินงานด้านสิทธิ มนุษยชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเคารพและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น การให้ข้อมูลต่อกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติจัดทาในรูปของ
รายงานซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอต่อกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติคู่ขนาน
ไปกั บ รายงานที่ จั ด ท าโดยรั ฐ บาล เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศจากมุ ม มองของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อาจแตกต่างไปจากรัฐบาล กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
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จะพิจารณาข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลที่ได้จากองค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ ประกอบกับข้อมูลที่เสนอ
โดยรัฐบาล ก่อนที่จะสรุปความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อดาเนินการต่อไป
ในช่ว งเดือนตุล าคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติได้
ดาเนินการจัดทารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
(1) รายงานคู่ ข นานการปฏิบั ติ ตามอนุสั ญ ญาว่ า ด้ว ยการขจัด การเลือ กปฏิบั ติ ท างเชื้ อชาติ
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นาส่งรายงานดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการประจ าอนุ สั ญ ญา CERD และเมื่ อ วั น ที่ 16 มี น าคม 2563 ได้ มี ห นั ง สื อ กราบเรี ย น
นายกรั ฐ มนตรี เพื่อทราบและพิจ ารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานคู่ขนานดัง กล่ า ว
โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีคาสั่งมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก
ในการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(2) รายงานคู่ขนานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศักดิ์ ศ รี (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment: CAT) ฉบับที่ 2 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนิน การจั ดทารายงานคู่ขนานดังกล่าว ทั้งนี้ จะได้จัดส่งให้ค ณะกรรมการประจา
อนุสัญญา CAT ใช้พิจารณาควบคู่กับรายงานของรัฐบาลต่อไป
นอกจากการจั ด ท ารายงานคู่ ข นานเสนอต่อ คณะกรรมการผู้ เชี่ย วชาญประจาสนธิสั ญญา
ระหว่างประเทศแล้ว (Treaty bodies) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมระหว่าง
ประเทศด้านสิ ทธิมนุษยชน เพื่อแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับบทบาทของสถาบัน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ตามพั น ธกรณี แ ละมาตรฐานด้ า น
สิทธิมนุษยชนที่มีความหลากหลาย อาทิ การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน (International Conference on the Protection of the Rights of Migrant Workers) ระหว่าง
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยในการประชุม
ดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การแสดงบทบาทในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย ทั้งการรับและพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน รวมถึงการมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7. ผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความสาคัญต่องานด้านการบริหารจัดการและ
การพัฒนาองค์กร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
7.1 งานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีตามหมายกาหนดการของสานักพระราชวัง งานรัฐพิธี ศาสนพิธี และงานพิธีต่าง ๆ
ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจาตลอดมาซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ โดยที่งานพระราชพิธี เป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรงพระ
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กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรือ
งานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ งานพระราชกุศลต่าง ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติได้ดาเนินโครงการส าคัญเพื่อเฉลิ มพระเกีย รติ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ โครงการ
นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติพระภูมี พระบารมีปกเกล้าชนชาวไทย” โดยการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ
ผ่านพระฉายาลักษณ์ในช่วงต่าง ๆ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10
และเพื่อให้ บุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ และประชาชนทั่วไปได้มีส่ วนร่วมในการ
เทิ ดพระเกี ยรติ แสดงพลั ง แห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี น้ อ มส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชบรมนาถบพิ ต ร ณ บริ เ วณหน้ า ศู น ย์ ส ารสนเทศสิ ท ธิม นุ ษ ยชน ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
7.2 ผลงานด้านพัฒนาองค์กร
7.2.1 การจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก ร ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ก าร
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาสานักงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (KM สานักงาน กสม.)
เพื่อจัดการความรู้ในองค์กร กาหนดกรอบนโยบายและแนวทางการดาเนินงานการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่ง
การเรี ย นรู้ และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก ร ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดาเนินกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ (Morning talk/
สภากาแฟ) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การจัดทาคลังความรู้และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
7.2.2 การเสริมสร้างคุณธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ให้ความสาคัญกับการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้
และสร้างพื้นที่ให้บุคลากรขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการนาค่านิยมร่วม (Share Values) คาว่า “RIGHTS”
ที่ได้มีการประกาศใช้ มาเป็นแนวทางและหลักการร่วมกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
องค์กร ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งจากระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรมีคนดี
คนเก่ง คนมีคุณภาพที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และร่วมสร้างบรรยากาศการทางานที่สอดประสานกันอย่างสม่าเสมอ
ผ่านกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร อาทิ 1) กิจกรรมสุขเต็มอิ่มซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายแก่บุคลากรสานั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้บริการจาหน่ายอาหาร
กลางวันราคาประหยัดที่สามารถรับประทานได้จนอิ่ม ในราคาเพียง 25 บาท และรณรงค์การลดปริมาณขยะ
ด้วยการให้นาภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารเพื่อสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบเงินเพื่อเป็นทุนในการจั ดกิจกรรม และสนับสนุนอาหาร
ผลไม้ เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2) กิจกรรมบริจาคปฏิทิน เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพ สาหรับทาบัตรคา และสื่อการสอนอักษรเบรลล์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร
ด้านคุณธรรม วัฒนธรรมองค์กรที่ดี และมีจิตสาธารณะ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้เชิญชวน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ร่ วมบริ จาคปฏิ ทิ นตั้ ง โต๊ ะของปี เก่ า โดยได้ ส่ งมอบให้ แก่ โรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพ กรุ งเทพมหานคร
3) กิจกรรมจิตอาสา ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทาความสะอาดศาสนสถาน
ถวายพระราชกุ ศ ลและน้ อ มร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เนื่อ งในโอกาสวัน คล้ า ยวัน พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
18 ตุล าคม 2562 เพื่อเป็ น การบ าเพ็ญประโยชน์ให้ แก่สั งคม เสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
เสี ย สละต่ อ สั ง คมส่ ว นรวม และ 4) กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมและค่ า นิ ย มองค์ ก รของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ “การประกวดค าขวั ญ เพื่ อ รณรงค์ ป้ อ งกั น และต่อ ต้ า นการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยม
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการปลูกจิตสานึกคุณธรรม จริยธรรม
อันนาไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใส
7.3 ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้มีการดาเนินการตามภารกิจด้านการพัฒ นา
บุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม พู น และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ ส ามารถรองรั บ การปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในลักษณะการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา
โดยดาเนินการเอง และการดาเนินการร่วมกับองค์กรเครือข่าย การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึก อบรมในหลักสูตร
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
7.3.1 การจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการ
จัดทาหรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรใหม่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ และอานาจของสานักงาน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ หลั ก ในการปฏิ บัติ ราชการ และความรู้ พื้ น ฐานด้า นสิ ท ธิม นุษยชน
ตลอดจนเพื่อเสริ มสร้ างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร ก่อให้เกิดความรู้สึ กรักและเป็นส่ วนหนึ่ง
ขององค์กร กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
7.3.2 การดาเนินการฝึกอบรมบุคลากร สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแผนการ
จัดโครงการ/หลักสูตร จานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ/หลักสูตร ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสาคัญในการดาเนินการ ดังนี้
(1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ ” เพื่อรองรับการฝึกอบรมบุคลากร
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคาสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบและ
รวบรวมข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2) โครงการฝึ กอบรมบุ คลากรใหม่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติเพื่อ
รองรับการฝึกอบรมบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือจัดจ้างใหม่ ให้มคี วามรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน
และหลักในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร
(3) โครงการฝึกอบรมหลั กสู ตร “กฎหมายปกครอง” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองแก่บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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7.3.3 การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
ทั้งในหลั กสู ตรส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ป ฏิบัติงาน เพื่อเป็นการพัฒ นาศั กยภาพและขีด ความสามารถของ
บุ ค ลากรการสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่า งหน่ ว ยงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นการดาเนิน งานตามภารกิ จ รวมถึง
การฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้ดาเนินการ
จัดส่งบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อฝึกอบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก จานวนทั้งสิ้น21 โครงการ/หลักสูตร
7.4 ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ เพื่ อเสริ มสร้ างศั กยภาพด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร สนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและบุคลากร เพื่อให้เกิดการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผล
การดาเนินงาน ดังนี้
7.4.1 การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน และ
ระบบฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยด้ านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนงานรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรียนให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
7.4.2 การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถด าเนิ น งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7.4.3 การให้บริการเว็บไซต์ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
7.4.4 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เช่น การเช่าบริการโปรแกรม Zoom
Video Conference เพื่อรองรับภารกิจการประชุม/การปฏิบัติงานนอกสถานที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 รวมถึง การประชุมระหว่า งศูนย์ ศึ ก ษาและประสานงานด้ า น
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
7.4.5 การพัฒ นาระบบ Active Directory Domain Controller (AD) เพื่อปรับปรุงการบริ ห าร
จัดการฐานข้อมูลผู้ใช้งานของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สามารถกาหนดสิทธิ ในการ
เข้าถึงข้อมูล
7.4.5 โครงการบู ร ณาการเชื่ อ มโยงข้ อมูล ด้ว ยเลขบัตรประชาชนร่ว มกับ กรมการปกครองเพื่ อ
ยกระดับการบริการด้านสิทธิมนุษยชนของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากมติ
คณะรั ฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 2 ตุล าคม 2561 เรื่องมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ ประชาชน
(การไม่เรียกสาเนาเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้มีการดาเนินการเชื่อมโยงระบบและการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการให้บริการภาครัฐร่วมกับ
กรมการปกครองเพื่ อยกระดั บ การบริ การด้า นสิ ทธิม นุษยชนของส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยช น
แห่งชาติ
7.5 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้ความสาคัญ เรื่อง การส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนได้ โดยคานึงถึงการอานวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้ อมูล
ข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยเฉพาะ
การสื่ อสารเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศไทย อั นจะเป็ นประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ตน
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ปกป้ องสิ ทธิ ตลอดจนช่ว ยเหลื อ เกื้ อ กูล บุ ค คลอื่ น ๆ ในสั งคม เพื่อให้ เราอยู่ ร่ว มกัน ได้ อย่ างสั นติ สุ ข และ
เกิดความเท่าเทีย มกัน อย่ างแท้จริ ง เพราะเราเชื่อว่าความรู้เป็นพลังสาคัญที่จะช่วยปกป้องสิ ทธิมนุ ษยชน
ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจึ ง ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส ารสนเทศสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ห้ อ งสมุ ด เฉพาะด้ า น
สิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูล ความรู้
ต่าง ๆ ได้โ ดยไม่เสี ย ค่าใช้จ่ ายมากยิ่ ง ขึ้น ภายในศูนย์ส ารสนเทศสิ ทธิมนุษยชน ได้จัดสรรพื้นที่ใช้ส อยให้
เอื้ออานวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการในทุก ๆ ด้านทั้งด้านการสืบค้นข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้
สามารถสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตได้ หรือผู้ที่ต้องการคาแนะนาด้านสิทธิมนุษยชนก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้
คาปรึกษา นอกจากนี้ เพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เปิดให้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ ไลน์ ยูทูป และเฟซบุ๊ก ในการกระจายองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประโยชน์
ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจากัดด้านการเข้าถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกสมาคม/เครื อข่าย/โครงการต่าง ๆ เช่น 1) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) เครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้าน
กฎหมายและการเมืองการปกครอง (Thai Law Politics) 3) โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) 4) โครงการภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
(ThaiLIS) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล
ของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian
Law (RWI) และ 5) โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
7.5 ผลการดาเนินงานด้านหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีนโยบายในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
เพื่อรวบรวมเอกสาร บริหารจัดการดูแลเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึง ข้อมูล
ประวัติความเป็นมา และหลักฐานการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับการประเมินว่าสมควรจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุตามหลัก
วิชาชีพจดหมายเหตุและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาล รวมทั้งให้บริการและ
เผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล ประวัติศาสตร์ขององค์กรที่นามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากรของส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติและประชาชนทั่ว ไป
ในอนาคตได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างการจัดทาสื่อวีดิทั ศน์และ
สื่อประชาสัมพันธ์ประวัติจากคาบอกเล่า (Oral History) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากคาบอกเล่าของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 และผู้บริหาร
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ประกอบด้วย การศึกษาและรวบรวมข้อมูลประวัติ ความ
เป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การสรรหาและการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ภารกิจ อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ชีวประวัติบุคคล ผลงานที่โดดเด่นหรือเหตุการณ์สาคัญ หรือกรณีศึกษาที่เป็นบทเรียนสาคัญ
ด้านสิทธิมนุษยชน
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
ในการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน)
ปัญหา อุปสรรค
1. ด้ านกฎหมาย ในกรณี ที่ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรดาเนินการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน
การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทการประนี ป ระนอมเป็ น
การระงับข้อพิพาททางเลื อกที่นานาชาติ นามาใช้ยุ ติ
ความขัด แย้ ง ที่ เกิด ขึ้น สอดคล้ องกับ หลั กการว่ า ด้ ว ย
สถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Paris Principles) เนื่ อ งจากมี ค วาม
สะดวก รวดเร็ ว และเป็ น ธรรม สามารถยุ ติ ปั ญ หา
ความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการระงับ
ข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยนามาซึ่งความพึงพอใจของ
ผู้ ขั ด แย้ ง จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการให้ ค วามคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และทั น ต่ อ สถานการณ์ ลดปั ญ หา
ความขัด แย้ ง ความรุน แรงในสั ง คม สร้า งเสริม ให้ อ ยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 27 บัญญัติให้ในระหว่างการพิจารณา
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอาจ
ด าเนิ น การไกล่ เกลี่ ยบุคคลหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ คู่ ก รณี ท าความตกลงเพื่ อ ประนี ป ระนอมและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ แต่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 ไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ให้ คณะกรรมการ
มีหน้าที่และอานาจในการดาเนินการไกล่เกลี่ย บุ คคล
หรือหน่วยงาน

แนวทางการแก้ไข
1. เ พื่ อ ใ ห้ ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ส อดคล้ องกับ หลั กการว่ า ด้ วย
สถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Paris Principles) ที่ ก าหนดให้ ก าร
ไกล่ เ กลี่ ย การประนี ป ระนอมและการยุ ติ ข้ อ พิ พ าท
อยู่ในบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนในการคุ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จึ ง สมควรบั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการ
ไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับ
ที่ เ คยบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป
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ปัญหา อุปสรรค
2. ด้ า นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ กรณี ก ารไม่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการ
จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ ด้ า น
สิทธิมนุษยชนของประเทศ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช
2560 มาตรา 247 (2) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาตรา 26 (2) ประกอบมาตรา 40 ก าหนดหน้ า ที่
และอ านาจของ กสม. ในการจั ด ท ารายงานผล
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ซึ่ ง การจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น สถานการณ์
ดังกล่าวนี้ต้องรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ในปั จ จุ บั น คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
ได้มีกระบวนการทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในแต่ ล ะด้ า น โดยมี ก ารสั ม มนารั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น การมี ห นั ง สื อ ขอข้ อ มู ล สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน สถิติและผลการดาเนิน งานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยภาพรวมได้ รั บ ความ
ร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามพบข้ อ เท็ จ จริ ง
ว่ามีบางหน่วยงานไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งมี
บางหน่วยงานไม่ตอบหนังสือขอข้อมูล มีบางหน่วยงาน
ไม่ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ภายในก าหนดระยะเวลา นอกจากนี้
ยังปรากฏปัญหาเกี่ยวกับช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
โดยหน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ เ ก็บ ข้ อ มู ล ตามปี ง บประมาณ
แต่รายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิ มนุษ ยชน
จัดเก็บตามปีปฏิทิน จึงส่งผลให้ได้ข้อมูลในการจัด ท า
รายงานไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร

แนวทางการแก้ไข
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
ควรร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูล
ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ครบถ้วน
รอบด้ า น ทั น ต่ อ สถานการณ์ และสามารถเชื่ อ มโยง
ข้ อ มู ล การด าเนิ น การดั ง กล่ า วในเชิ ง โครงสร้ า ง
กระบวนการบริ ห ารจั ด การ และผลการด าเนิ น การ
ทั้ ง ในระดั บ ผลผลิ ต (output) ผลลั พ ธ์ (outcome)
รวมถึงผลกระทบ (impact) ซึ่งเป็นข้อมูลสาคัญในการ
จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ ด้ า น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศว่ า มี พั ฒ นาการมากน้ อ ย
เพี ย งใด และเป็ น ไปตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ป ระเทศไทยเป็ น ภาคี ห รื อ ไม่
อย่างไร
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ปัญหา อุปสรรค
3. ด้ า นแนวคิด เกี่ ยวกั บ บทบาทหน้า ที่ และการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ ต ามหลั ก การปารี ส ในกรณี ก ารชี้ แ จงและ
รายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการ
รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา
247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา
26 (4) และมาตรา 44 บัญญัติให้คณะกรรมการสิท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
โดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็น
ธรรม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
การดาเนินการตามหน้าที่และอานาจนี้ ขั ดต่อความ
เป็ น อิ ส ระของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ตามหลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติ
เพื่ อ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Paris Principles)
และทาให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ
การตั้ ง ข้ อ สั ง เกตจากกลไกสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า ง
ประเทศที่ มี หน้ า ประเมิ น สถานะว่ าเป็ นการท าหน้าที่
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส และอาจนามาซึ่งการ
ไม่สามารถปรับสถานะจาก B เป็น A ได้

แนวทางการแก้ไข
3. เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยคานึงหลักความเป็นกลาง และเป็นอิสระ
ของสถาบันแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน โดยสอดคล้อง
กับหลักการปารีส จึงได้กาหนดแนวทางการจัดทาชี้แจง
ดังนี้
(1) เป็น รายงานที่ก ล่า วถึง สถานการณ์เ กี่ย วกับ
สิท ธิม นุ ษ ยชนในภาพรวม มิ ใ ช่ ร ายงานที่ ก ล่ า วถึ ง
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น รายงานข่าว
หรือรายงานอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน
(2) ไม่ เ ป็ น รายงานที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การเสนอ
ความเห็นของผู้เขียน
(3) ไม่ เ ป็ น รายงานที่ จั ด ท าโดยหน่ ว ยงานของ
สหประชาชาติ ซึ่งมีกระบวนการปรึกษาหารือกับรัฐบาล
ก่อนการเผยแพร่รายงาน
(4) เนื้อหาในรายงานมีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ เป็ น ธรรมอั นอาจท าให้ เกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
(5) ไม่ เ ป็ น กรณี ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การของ
หน่ ว ยงานรั ฐ หรื อ ไม่ เ ป็ น ประเด็ น ที่ ห น่ ว ยงานรั ฐ
ได้ชี้แจงแล้ว
(6) การชี้ แ จงของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติ ควรเป็นการนาเสนอข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
ตรวจสอบ การจัดทารายงานและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
หรือข้อเท็จจริงอื่นที่เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป
(7) ในการชี้ แ จงหรื อ จั ด ท ารายงานข้ อ เท็ จ จริ ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจพิจารณาให้
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการสาคัญที่เกิดขึ้น
หลังจากช่วงเวลา ที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ต่อการสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยแก่สาธารณชนทั่วไป
เมื่ อ ได้ ก าหนดแนวทางการชี้ แ จงไว้ ชั ด เจนแล้ ว
จะท าให้ การท างานตามที่ กาหนดไว้ รัฐ ธรรมนู ญ ได้ มี
ประสิทธิภาพและสามารถหยิบยกเป็นเหตุผลต่อกลไก
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศที่ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น
สถานะว่า การทาหน้าที่ดังกล่าวนี้มิได้เป็นเพียงองค์กร
ที่ทาหน้าที่แก้ต่างหรือเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาล
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5. แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สาคัญ
และผลสัมฤทธิ์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ การเสนอจั ด สรรงบประมาณในร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส าหรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดาเนิ น งานตามภารกิ จของส านัก งานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
เพื่อก่อให้เกิดผลผลิตในการปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนในสังคมไทย จานวน
215,729,700 บาท โดยจาแนกเป็น 3 กลุ่มงบประมาณรายจ่าย 3 แผนงาน สรุปได้ดังนี้
กลุ่มงบประมาณรายจ่าย / แผนงาน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
แผนงานพืน้ ฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการ: การขับเคลือ่ นแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
149,016,800
149,016,800
65,569,200
65,569,200
1,143,700
1,143,700
215,729,700

ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ รับการเสนอจัดสรรวงเงินงบประมาณในร่าง
พระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เล่มที่ 15 ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (งบประมาณ 1,143,700 บาท)
1.1 แผนงาน: แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอดคล้อง
และเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ (งบประมาณ 214,586,000 บาท)
2.1 แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
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2.2 แผนงาน: แผนงานบุ คลากรภาครัฐ ซึ่งสอดคล้ องและเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
อนึ่ง ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานคณะกรรมการ
สิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติได้กาหนดเป้ าหมายผลสั มฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหน้าที่และอานาจ ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ที่ 1 ประชาชนได้รั บ การคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
(1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดาเนินการแล้ว เสร็จ ภายในเวลา 90 วัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
(2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
(3) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จานวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนาไปปฏิบัติหรือ
มีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
(4) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการอบรม
จานวน 300 คน
(5) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75
ผลสัมฤทธิ์ที่ 2 ประชาชนมีความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนัก ในหลั กสิ ทธิ มนุ ษยชนอย่ างทั่ ว ถึ ง
เพื่อลดปัญหาการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
(1) ตัว ชี้วัดปริมาณ: จ านวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้และสร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน จานวน 30,000 คน
(2) ตัวชี้วัดคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสาคั ญของ
สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75
(3) ตั วชี้ วั ดเชิ งคุ ณภาพ: องค์ ความรู้ นโยบาย นวั ตกรรม ที่ หน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน สั งคม
ชุมชน พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกาหนดเป็นนโยบายในการดาเนินงาน
ขององค์กร ร้อยละ 50
โดยมีแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สาคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
5.1 แผนงานพื้นฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5.1.1 แผนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแผนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในสังคมไทย ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนในสังคมและ
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ดังนี้
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1. โครงการเวทีภูมิภาค “กสม. พบประชาชน”
หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 2550 และ 2560 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีหน้าที่และอานาจในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้น
ในสังคม ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว จะบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ของสังคม โดยที่อานาจหน้าที่ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ ส่งเสริมความร่วมมือและ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุ ษยชน ตลอดจนการทารายงานผล
การประเมินสถานการณ์สิ ทธิมนุ ษยชน และจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม และ
คุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชนให้ เกิดความตระหนักในการเคารพและการปฏิบัติตามหลั กสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์หลักที่สาคัญในการดาเนินงานเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคม จึงเห็นควร
จัดทาโครงการ “กสม. พบประชาชน” เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ การจัดเวทีสาธารณะพบประชาชนเป็นการเปิดพื้นที่รับฟังปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สะท้อนจากประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่โดยตรง ซึ่งครอบคลุมประชาชน
บางกลุ่มที่ไม่สามารถมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กสม. ซึ่งมีที่ตั้งสานักงานในกรุงเทพมหานครหรือศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอีกเพียง 6 แห่ง ประกอบกับเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวแทนของ
ภาคส่ วนต่ าง ๆ ได้ แก่ ภาครั ฐ สถาบั นการศึ กษา ภาคธุ รกิ จ และภาคประชาสั งคม ได้ มี โอกาสแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์และมุมมองในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่ร่วมกัน และนาข้อมูล
และข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีสาธารณะไปใช้ประกอบการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศ ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาประเด็นสิ ทธิมนุ ษยชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวัฒ นธรรมในการเคารพสิ ทธิมนุ ษยชน
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้แจงสถานการณ์ ผลงานความคืบหน้าเรื่องสิทธิมนุษยชน และวิสัยทัศน์การทางานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2. เพื่อรับฟังความเห็นจากเครือข่ายต่าง ๆ และประชาชนในภูมิภาคเกี่ยวกับสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่และข้อเสนอในการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงาน
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
3. เพื่อน าข้อมูล ที่ได้รั บ ฟังเป็นกรอบการทางานเพื่อขับเคลื่ อนในการแก้ปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้ว ย (1) ผู้ แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม (2) ผู้ แทนเครือข่ายชุมชน
(3) คณะกรรมการอานวยการศู น ย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (4) นักวิช าการ คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ของสถาบั นการศึกษา (5) นักวิจัย และ (6) นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่ว ไปที่สนใจ รวมทั้ง
วิ ท ยากร คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ผู้ บ ริ ห าร และเจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนรับทราบถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมายการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตลอดจนสถานการณ์ความคืบหน้าในเรื่องสิทธิมนุษยชน
2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่ เป็นกรอบการดาเนินงานในวาระ 7 ปี และได้ข้อมูลประกอบการจัดทารายงานสถานการณ์ภายในประเทศ
และได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เครือข่ายการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น
4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห่งชาติ
เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน
2. โครงการส่งเสริมการนาคู่มือการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนใน 5 ช่วงชั้นไปใช้ในระบบ
โรงเรียนภายใต้การดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
หลักการและเหตุผล
สิทธิมนุษยชนเป็นหลักการสาคัญและสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับในการปกป้อง รับรองหรือ
คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ภายใต้บทบัญญัติที่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมายไทย
และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎเกณฑ์อื่น ๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
เด็ กและเยาวชน เป็ น กลุ่ มคนหรื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี ความส าคั ญต่ อ การพัฒ นาประเทศ
ในอนาคต ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อทาให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ คือ มีความรู้ มีความสามารถ และ
เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชนและหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเสริมสร้างความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชนให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ความรู้ ความเข้า ใจกับ ครูใ นโรงเรียนทุ กระดับชั้น ในการใช้ คู่มื อ การเรียนการสอน
ด้านสิทธิมนุษยชน จานวน 5 ช่วงชั้น ประกอบด้วย ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ ของโรงเรียน 5 ช่วงชั้น)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ ของโรงเรียน 5 ช่วงชั้น) ที่เข้ าร่วม
ในการอบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและรายละเอี ย ดเนื้ อ หาของคู่ มื อ การเรี ย นการสอน
สิทธิมนุษยชน และครูที่เข้าร่วมในการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
3. โครงการพัฒนาการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้รากเหง้า
ในประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรองความเสมอภาค สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่ อ
บุคคลไม่ว่าด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
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คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทามิได้ และรัฐต้องพึงส่งเสริม
ให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ดั้งเดิมตามสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน เพื่อให้มีการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จัดทารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน และต้องสร้างเสริมทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีหน้าที่และอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการดาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิเด็ก
สิทธิสตรี สิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ การเข้าถึงบริการสาธารณสุข รวมทั้ง ด้านสิทธิสถานะของ
กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เป็นต้น การปฏิบั ติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเป็นไป
เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันในสังคม
กลุ่มชาติพันธุ์อยู่ภายใต้คานิยามของ “ชนเผ่าพื้นเมือง” หมายถึง ชนต่างเผ่าหรือต่างเชื้อชาติ
ที่อาศัยรวมกับชนเผ่าอื่นที่มีจานวนมากซึ่งอาจหมายรวมถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย และมีวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างกันไป และคนไร้รัฐ (Stateless Person) หรือคนไร้สัญชาติ มีความหมายถึง
คนที่ตกหล่ น จากการยอมรั บ ของรั ฐ อธิป ไตย ซึ่งกลุ่ มคนไทยพลั ด ถิ่น อยู่ในความหมายของคนไร้ส ถานะ
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ คือ ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น โดยเหตุอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต ซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น
และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีวิถีชีวิ ตเป็นคนไทย โดยได้รับการสารวจ
จัดทาทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่น ทานองเดียวกันตามที่กาหนดในกฎกระทรวง กลุ่มชาติพันธุ์และคนไทยพลั ดถิ่น
ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานในถิ่นทุรกันดาร อยู่ในพื้ นที่อนุรักษ์ เกาะแก่ง และพื้นที่บริเวณชายแดน มีข้อจากัดและ
ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการพื้นฐาน ซึ่งมีแนวโน้มจะมีข้อจากัดมากยิ่งขึ้น เช่น ข้อจากัดเข้าถึงสวัสดิการ
ต่าง ๆ การมีส่วนร่วมทางการเมือง การศึกษา ข้อจากัดในการใช้พื้นที่ของเกษตรกร การขาดทรัพยากรน้า และ
ปัญหาจากการพัฒนาอันเป็นผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพื่อให้มีการฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553
เรื่องนโยบายฟื้นฟูชีวิตชาวเล และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนไปปฏิบัติประกอบด้วย การสร้าง
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ที่ทากินในทะเล การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหาสัญชาติ การส่งเสริม
ด้านการศึกษา การส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรม การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ การส่งเสริมชุมชนชาวเล
ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวเล ซึ่งสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมในการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เพื่อให้ มี ก ารแก้ ไ ขปั ญหาเรื่ อ งสิ ทธิ และสถานะของคนไทยพลั ดถิ่ น ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคน
ไทยพลัดถิ่น กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยรังสิต สานักงาน
ประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คนไทยพลัดถิ่นและบุ ตรที่ยังไม่ได้รับสั ญชาติโดยการเกิด ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและ
สัญชาติอย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึงภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
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สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ เห็นความสาคัญของการส่งเสริมสิทธิของ
กลุ่มชาติพันธุ์ และการแก้ไขปัญหาของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น จึงได้ดาเนินกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมรวม
ญาติชาติพันธุ์ชาวเล กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมือง และการลงพื้นที่ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย สานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิสูจน์และการรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์
และคนไทยพลัดถิ่นให้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงจัดทาโครงการ
“พัฒ นาการคุ้มครองและส่ งเสริ มสิทธิมนุ ษยชนของคนไร้รัฐ ไร้สั ญชาติแ ละไร้รากเหง้า ในประเทศไทย”
โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรภาคีเครือข่าย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน
ในการพัฒนาสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งกาหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ จานวน
2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล
2. กิ จ กรรมร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
สานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท เพื่อจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อน
และผลักดันอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
2. เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้รากเหง้า ให้มีโอกาสในการดารงชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศรี
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ในประเทศไทย รวมถึงผู้ แทนภาครัฐ
สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับสิทธิ มนุษยชนและการคุ้มครองวิถีชีวิต
ตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น โดยมี ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น
สามารถเข้าถึงสิทธิของตน และเปิดพื้นที่ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
4. โครงการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 2550 และ 2560 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีหน้าที่และอานาจในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้น
ในสังคม และโดยที่ในปัจจุบันสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกได้ให้ความสาคัญในเรื่องการดาเนินงานของ
ภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งการดาเนินงานของภาคธุรกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
มีความเสี่ยงที่อาจละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร สิทธิเด็ก สิทธิผู้หญิง
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง
ตลอดจนไม่มีแนวปฏิบัติในระดับนโยบายให้ภาคธุรกิจดาเนินการภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน จึงต้องจัดทา
- 65 -

โครงการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่ อาจ
ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และนาไปสู่การจัดทาคู่มือข้อเสนอแนะ/แนวทางปฏิบัติ ในระดับนโยบาย
สู่ภาคธุรกิจให้ดาเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ในภาคธุรกิจ
2. เพื่อจัดทาคู่มือข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ เจ้ าหน้ าที่ของส านั กงานคณะกรมการสิ ทธิ มนุษ ยชนแห่ งชาติ และผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องตลอดจน
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชน
ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยการผลักดันให้ภาคธุรกิจปฏิบัติ ตามหลักการชี้แนะ
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนด้วยการศึกษาและประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิท ธิมนุษยชน และพัฒนา
คู่มือ/ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ภาคธุรกิจนาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดาเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนสาหรับภาคธุรกิจ และตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน
เคารพ และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งแสวงหากาไรเพียงอย่างเดียว
5.1.2 แผนการดาเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีหน้าที่และอานาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ 2564 สานักงานคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแห่งชาติ ได้วางแผนการ
ดาเนินงานตามภารกิจเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้า
ในทุกมิติ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม อานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอ
ภาค สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ โดยคานึงถึงประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแผนการดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้
5.1.2.1 พั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละอ านาจของ
คณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษยชนแห่ ง ชาติ ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในด้านการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5.1.2.2 พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานในการจั ดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อลดข้อโต้แย้งและยกระดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของรายงาน รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ ม าตรการการแก้ ไ ขปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ถูกนาไปปฏิบัติให้เกิดผลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม
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5.1.2.3 พัฒนาระบบการตรวจสอบคาร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยนาแนวทาง
ของความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of
National Human Rights Institutions: APF) มาใช้ผ่านกิจกรรมการอบรม การสัมมนาการหารือในระดับสูง
การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่
5.1.2.4 ประสานความร่วมมือกับองค์กรอิสระอื่นในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
5.1.2.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบโดยมุ่ งเน้ นวิธี การตรวจสอบเพื่ อลดปริ มาณงานค้ างอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
5.1.2.6 พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
5.1.2.7 พัฒนาระบบการจัดเก็บสานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้มาตรฐาน
5.1.2.8 พัฒนางานระบบงานด้านการไกล่เกลี่ยเรื่องการร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.1.3 แผนการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในปีงบประมาณ 2564 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีภารกิจในการสนับสนุน
การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย ในกรอบ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศที่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ ป็ น สมาชิ ก และในกิ จ กรรมเพื่ อ
แลกเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ดังนี้
5.1.3.1 แผนงานการจัดทารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ติดตามการดาเนินการของภาครัฐในฐานะองค์กร
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นกลไกการตรวจสอบที่เป็นอิสระ (Independent Monitoring Mechanism)
ในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนติดตามให้มี
การดาเนินงานตามรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ (Universal Periodic Review: UPR)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และติ ด ตามให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมเกิ ด การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ ทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนการจัดทารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญาเพื่อทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ จานวน 2 การประชุม ได้แก่
(1) การประชุมของคณะกรรมการประจาอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ
หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT)
(2) การประชุมของคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณารายงานประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของไทยตามกระบวนการ (Universal Periodic Review: UPR) รอบที่ 3
ซึ่ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ เ ตรี ย มการจั ด ท ารายงานคู่ ข นานส่ ง ให้
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาพิจารณาควบคู่กับรายงานที่จัดทาโดยรัฐบาล
ซึ่งเป็นเอกสารทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม จานวน
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2 ฉบับ โดยมี ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ เกิดการเคารพและ
การปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5.1.3.2 แผนงานในกรอบความร่ วมมื อ ทางด้า นสิทธิ มนุษ ยชนระหว่า งประเทศกั บสถาบั น
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่าง ๆ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กาหนดแผนงานการเข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับต่าง ๆ กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน และหน่วยงานของสหประชาชาติ
เพื่อติดตามพัฒนาการที่สาคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน
ตัวอย่างที่ดีในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นสาคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน
สรุปได้ดังนี้
(1) การประชุมในกรอบความร่ วมมือสถาบัน ความร่ วมมือสิทธิ มนุษยชนแห่ ง ชาติ
ทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)
(1.1) การประชุมประจาปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global
Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส
การประชุมประจาปีของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติทั่ว โลก (GANHRI)
เป็นการประชุมใหญ่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ในฐานะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยเป็นสมาชิก
GANHRI การประชุ ม ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ เ สริ ม สร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยกั บ สถาบั น สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน
ในระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินการ
ในประเทศต่อไป
(2) การประชุ ม ในกรอบความร่ ว มมื อ เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก (Asia Pacific Forum of
National Human Rights Institutions: APF)
(2.1) การเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรอบ
ความร่ ว มมื อ เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก (APF) ครั้ ง ที่ 26 Annual Gereral Meeting ในฐานะที่ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยเป็นสมาชิก APF จึงจาเป็นที่จะต้องมีบทบาทในการประชุมดังกล่าว โดยเฉพาะ
การร่วมกาหนดนโยบายและท่าทีของ APF ในประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจ
ของทุกภาคส่วน รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางสาหรับการปรับปรุงการทางานในประเทศ ในช่วงเดือนกันยายน
2564 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
(2.2) การประชุมผู้บริหารสานักงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior
Executive Officers: SEO) ในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภ าคเอเชีย -แปซิฟิก (APF)
ของประเทศสมาชิ ก APF จ านวน 25 ประเทศ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเครื อ ข่ า ยผู้ บ ริ ห าร
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะเน้นประเด็นในการบริหารสานักงาน อาทิ บุคลากร งบประมาณ
การวางแผนยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการปฎิบัติที่ดีระหว่างกัน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564
ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
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(3) การประชุ ม ในกรอบความร่ ว มมื อ สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF)
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติเป็ น สมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่ว มมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก 6 ประเทศ ประสานความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ SEANF ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
(3.1) การประชุมกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
1) การประชุมกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (SEANF) ประจ าปี ครั้ ง ที่ 17 ประมาณเดื อ นตุ ล าคม 2563 ณ กรุ ง จาการ์ ต า
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2) การประชุมกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภู มิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ประจาปี ครั้งที่ 18 ประมาณเดือนกันยายน 2564 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
3) การประชุมเตรียมการระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group: TWG)
ของกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศมาเลเซีย
จานวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม
2564)
(3.2) การเข้า ร่ วมการประชุมที่เ กี่ยวข้องกับโครงการการดาเนินการในกรอบ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (SEANF)
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประมาณเดือนเมษายน-กันยายน 2564) จานวน 2 ครั้ง
(3.3) การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) กับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (AICHR) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประมาณเดือนเมษายน-กันยายน 2564)
จานวน 2 ครั้ง
(3.4) โครงการจั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของ SEANF เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และการศึกษาดูงานในประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร ประมาณเดือนมิถุนายน 2564
5.1.4 แผนการจัดทาคาชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริ งที่ถูกต้อง และรายงานประเมิน สถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการจั ดท ารายงานประจ าปี เพื่ อ ประเมิ น
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ เพื่อเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
รวมถึ ง การจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ข องคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีแผนการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
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5.1.4.1 การจัดทาคาชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือเป็นธรรม
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 247 (4) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4)
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ในกรณี
ที่มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 44 กาหนดว่าเมื่อความ
ปรากฏต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่ามีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมให้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดทารายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
5.1.4.2 การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจาปี
2563 และ ปี 2564
เพื่ อ ให้ ก ระบวนการจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
ประเทศไทยเป็นไปอย่างสมบู รณ์และรอบด้าน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เตรียมการจัดทาแผน
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิ ทธิมนุ ษยชนของประเทศไทย ในรอบปี 2563 และปี 2564 เพื่อจัดทา
รายงานผลการประเมิน สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่มีผ ลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนจากแหล่ งต่าง ๆ ได้แก่
แหล่ งข่าวเปิ ดทั่ว ไป แหล่ งข้อมูล จากภาควิช าการ และข้อมูล ที่ได้จากการปฏิบัติง านของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตรวจสอบกรณีร้องเรียน การลงพื้นที่ เพื่อแสวงหาข้อเท็จ รวมทั้งได้ขอข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านหนังสือราชการ การประชุม และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานบางแห่ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับพันธกรณี
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กาหนดให้มีโครงการจัดทาร่างรายงาน
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ประจาปี 2563 โดยจัดทาเค้าโครงประเด็นสิทธิมนุษยชน
ที่จะติดตามและจัดทารายงานในปี 2563 จานวน 3 กลุ่มประเด็น ดังนี้
1) สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อาทิ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
การกระทาทรมานและบั งคับ ให้ บุ คคลสู ญหาย เสรีภ าพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
2) สถานการณ์ด้านสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อาทิ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน
(สิทธิเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน สิทธิเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ) ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
สิทธิด้านสุขภาพ
3) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล อาทิ สิทธิของเด็ก สิทธิของผู้สูงอายุ สิทธิของ
คนพิการ สิทธิของสตรีและความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เผยแพร่แผนการดาเนินการจัดทา
รายงานผลการประเมิ นสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจาปี 2563 ผ่านทางเว็บไซด์ของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางแสดงแผนการดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไทย ประจาปี 2563
ระยะเวลา
ม.ค.-ก.พ. 2563

ขั้นตอนหลัก
ขั้นที่ 1
การวางแผน

กระบวนการ
- การประมวลสถานการณ์ที่ผ่านมา และจัดทาข้อมูลเบื้องต้นพร้อมนาเสนอ
ประเด็นหลักที่จะติดตาม

ก.พ.-ธ.ค. 2563

ขั้นที่ 2
การเก็บข้อมูล/ตรวจสอบ

- การรวบรวมข้อมูลภายในสานักงาน กสม
- การรวบรวมข้อมูลจากภายนอก เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อต่าง ๆ
- การประชุม/การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มกับบุคคล/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นสิทธิ

ก.พ.-ธ.ค. 2563

ขั้นที่ 3
- การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
การเปรียบเทียบ/การวิเคราะห์ - การวิเคราะห์และประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนข้างต้น
ของประเด็นนั้น ๆ
- การประชุมวิพากษ์การวิเคราะห์และประเมินผลในเนื้อหาของรายงาน
โดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ก.พ. 2563ม.ค. 2564

ขั้นที่ 4
การจัดทาร่างรายงาน

- การจัดทาร่างรายงานตามประเด็น กลุ่มประเด็นและในภาพรวมของรายงาน
ทั้งฉบับ รวมถึงการบรรณาธิการต่าง ๆ
- การนาเสนอร่างรายงานต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ

ก.พ.-มี.ค. 2564

ขั้นที่ 5
การเสนอรายงานต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี

- การจัดพิมพ์และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี พร้อมเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสิ้น ปี 2563

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สืบค้นที่ http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Situation.aspx.
ค้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563.

สาหรับแผนการดาเนินงานสาหรับการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้ านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ประจาปี 2564 เพื่อให้กระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสาหรับการจัดทารายงานผล
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจาปี 2564 เป็นไปอย่างสมบูรณ์และรอบด้าน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงจัดทาโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ปี 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการ
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจาปี 2564 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น
และข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ ทธิมนุ ษยชนของผู้ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาสังคมที่ จ ะสะท้ อนถึง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รอบด้าน และเป็นธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนาข้อมูล
หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ จ ากพื้ น ที่ ไ ปประกอบการพิ จ ารณาจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ ด้ า น
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564
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5.1.5 แผนการดาเนินงานในการจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ กาหนดแผนการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
(1) การจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด
ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(2) การติดตาม/เฝ้าระวังกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่อ าจหรือไม่ส อดคล้องหลักสิ ทธิมนุษยชน
ที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน โดยศึกษาและจัดทาความเห็นเบื้องต้นต่อกฎหมายหรือร่างกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.1.6 แผนการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) โครงการจั ดหาครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ช้ ง านครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ มี อ ายุ
การใช้งานเกิน 5 ปี (ส่วนใหญ่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ซึ่งมีอายุการ
ใช้งานประมาณ 6-8 ปี) ซึ่งสมรรถนะการใช้งานไม่สามารถตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบงานใหม่ ทาให้
ครุ ภัณฑ์ดังกล่ าวไม่ส ามารถใช้งานได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ ดั งนั้น ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
รองรับกับเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานและสามารถรองรับ
กั บ เทคโนโลยี แ ละระบบงานใหม่ เพื่ อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานการท างานของเจ้ าหน้ าที่ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สภาพชารุดต้องซ่อมแซมบารุงรักษาและหมดอายุการใช้งานแล้ว
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และ
เพื่อจั ดหาครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ กส าหรั บ งานประมวลผล ที่มีสมรรถนะเหมาะสม สามารถตอบสนองกั บเทคโนโลยี และ
ระบบงานใหม่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป้าหมาย จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
(1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 70 เครื่อง ประกอบด้วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องละ 22,000 บาท ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 3,800 บาท และ ชุดโปรแกรมจัดการ
สานักงาน 12,000 บาท เพื่อทดแทนเครื่ องคอมพิว เตอร์ ปี พ.ศ. 2555 จานวน 13 เครื่อง ทดแทนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2556 จานวน 31 เครื่อง ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2557 จานวน 26 เครื่อง
(2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 24
เครื่อง ประกอบด้ว ย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 22,000 บาท ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 3,800 บาท และ
ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน 12,000 บาท เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ปี พ.ศ. 2557 จานวน
24 เครื่อง
(3) เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500 บาท จานวน 70 เครื่อง (175,000 บาท)

- 72 -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรองรับ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(1) โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและจัดเตรียมสื่อทรัพยากรเพื่อให้บริการ
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
กิจกรรมที่ 3 โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 4 โครงการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5.2 แผนงานบูรณาการ: การขับเคลื่อนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการเสนอจัดสรรงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นแก้ ปั ญ หา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1 โครงการ คือ “โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน” วงเงินงบประมาณ จานวน 1,143,700 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน เป็นหน้าที่และ
อานาจที่สาคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนด
โดยการด าเนิ น งานตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจดั ง กล่ า วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ นั้ น คณะกรรมก าร
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขึ้น เพื่อมุ่งหมายให้เป็นกลไกในระดับภูมิภาคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินงานได้
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิท ธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ รวมถึงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน และติดตาม
เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะควบคู่กันไปด้วย
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เห็นถึงความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน และเข้ามามีส่ว นร่ว มดาเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจาเป็นต้องส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกิดการทางานร่วมกันในลักษณะเป็นเครือข่ายกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนาไปสู่การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นพื้นฐานที่ จะนาไปสู่การพิทักษ์และ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ ป ระเทศไทยเป็ น ภาคีแ ก่ภ าคประชาสั งคมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ ไ ปกั บ
สนั บ สนุ น ภาคประชาสั งคมให้ เข้ามามีบ ทบาทในการดาเนินงานร่ว มกั บศูนย์ศึก ษาและประสานงานด้ า น
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ตัวแทนภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และได้รับ
การสนับสนุนรวมกันเป็นเครือข่าย จานวน 300 คน
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละของประชาชนกุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 อีกทั้ง
เครือข่ายตัวแทนภาคประชาสั งคมในแต่ล ะจังหวัดสามารถกาหนดบทบาทและแนวทางในการมีส่ว นร่ว ม
ดาเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิ ทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตัวแทนภาคประชาสังคม
5. แนวทางการดาเนินการ มีแผนงาน/กิจกรรมในการดาเนินงาน ดังนี้
5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการของตัวแทนภาคประชาสังคมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้าง
เสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. พื้นที่การดาเนินการ ประกอบด้วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เครือข่ายจากภาคประชาสังคมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปกาหนดแนวทางการทางานในลักษณะเป็น
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ของตนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อ สนับสนุนการสร้างเสริมทุกภาค
ส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
8. ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการปี 2564
ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องเหมาะสม
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สว. 002

6. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ
ที่ส่วนราชการได้ตงั้ งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระ
หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย: ล้านบาท ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

1. แผนงานพื้นฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
 ผลผลิตที่ 1 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เป้าหมาย: ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
1. จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
2. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. จานวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ
ที่มีการนาไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เงินงบประมาณ 65.5692 ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ - ล้านบาท
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านการบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายที่ 1: บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัด: ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 85%
แผนย่อย: การสร้างและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมายระดับแผนย่อย: บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมัน่ และเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย: สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิด
กฎหมายลดลง 20%

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย

(หน่วย: ล้านบาท ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
 ผลผลิตที่ 2 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

เป้าหมาย: ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริม
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จานวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่
ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
30,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับรู้
และเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
ร้อยละ 75
2. แผนงานบูรณาการ: ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
เงินงบประมาณ 1.1437 ล้านบาท
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เงินนอกงบประมาณ - ล้านบาท
 โครงการ: โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้
เป้าหมาย: ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่/รัฐ มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการอบรม
จานวน 300 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านความมั่นคง
เป้าหมายที่ 1: ประเทศมีความมั่นคงในทุกมิติและ
ทุกระดับเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด: ดัชนีสันติภาพโลก อยู่ อันดับ 1 ใน 75
ของโลก ภายใน 2565
แผนย่อย: การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง
เป้าหมายระดับแผนย่อย: ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย: สถิติจานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย
ลดลง 20%


7. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการที่เป็นการดาเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ
(ระบุด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระ
หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564: จานวน 215.7297 ล้านบาท
มีแผนงาน/โครงการที่เป็นการดาเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้

แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

งบประมาณ
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินงบประมาณ
62.0585 ล้านบาท

เงินงบประมาณ
3.5107 ล้านบาท

2. แผนงานบูรณาการ
ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

เงินงบประมาณ
1.1437 ล้านบาท
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แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ 1. บริการภาครัฐ สะดวก
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
(ภารกิจพื้นฐานของสานักงาน)
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พันธกิจที่ 2. การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้าง
สานึก ทักษะ และหน้าที่ของพลเมือง
(ภารกิจส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พันธกิจที่ 2. การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้าง
สานึก ทักษะ และหน้าที่ของพลเมือง
(โครงการสร้างเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน)

8. ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562-2564)
และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจาเป็น
หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ประเภทรายการ
งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย/รายการ/
แผนงาน/ผลผลิต
รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย: รายจ่ายอื่น
>> หมวดรายจ่าย >> ค่าใช้สอย
>> รายการ: ค่าจ้างเหมาบริการ

เงินงบประมาณ พ.ร.บ.
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
(ขั้นกรรมาธิการ)

6.1938
6.1938

6.1938
-

6.1938
-

-

6.1938

6.1938

แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

6.1938

6.1938

6.1938

4.0000

2.2116

2.0646

ผลผลิตที่ 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

2.1938

3.9822

4.1292

งบรายจ่าย: เงินอุดหนุน
>> หมวดรายจ่าย >> ค่าใช้สอย
>> รายการ: ค่าจ้างเหมาบริการ

เหตุผลความจาเป็น
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รายการค่าจ้างเหมาบริการประกอบด้วย
1. ค่ารักษาความสะอาด พื้นที่ 11,580
ตารางแมตร เดือนๆ ละ 99,000 บาท
จานวน 12 เดือน รวม 1,188,000 บาท
2. ค่ารักษาความปลอดภัย พื้นที่ 11,580
ตารางแมตร เดือนๆ ละ 90,000 บาท
จานวน 12 เดือน รวม 1,080,000 บาท
3. ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ เดือนๆ ละ 46,550 บาท
จานวน 12 เดือน รวม 558,600 บาท
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฉบับละ 0.50 บาท
จานวน 3,360,000 ฉบับ
รวม 1,680,000 บาท
5. ค่าจ้างเหมาดูแลครุภัณฑ์และระบบ
ในห้องควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบความปลอดภัยเครือข่าย
สารสนเทศ (Server Room)
อัตราค่าจ้าง 140,600 บาท
จานวน 12 เดือน รวม 1,687,200 บาท

