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1. รายนามผู้ชี้แจง 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 

 ล าดับ        ชื่อ – สกุล                      ต าแหนง่ 

1.  นายบุญเกื้อ  สมนึก เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2.  นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

3.  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

4.  นายชนนิทร ์ เกตปุราชญ ์ ผู้อ านวยการส านกัมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

5.  นางหรรษา  บุญรัตน ์ ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

6.  นางสาวชุลีพร  เดชข า ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

7.  นางสาวจิราภรณ์  ทองค าวฒันะ ผู้อ านวยการส านักบรหิารกลาง 

8.  นายพราหมณ์  นิยะบุตร ผู้อ านวยการส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

9.  นางพิมธนัชย ์ ลีลาชัย ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

10.  นางสาวสุกญัญา  ต้นสายเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร ์

 

  

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

2. วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหนว่ยงาน 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน 

 
โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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3. ผลการด าเนินการของหนว่ยงาน 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 วุฒิสภา 

 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา ทีเ่กี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีดังต่อไปนี้ 

ข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงและ
หน่วยงานของรัฐ 

9.2.26  หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 
6)  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(1) ควรมีการตั้งส่วนราชการในระดับภูมิภาคเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ 
ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เนื่องจากปัจจุบันแม้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมี
ศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคแต่เป็นศูนย์ขนาดเล็กโดยใช้ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยและมี
เจ้าหน้าที่จ านวนน้อย ไม่สามารถอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเท่าที่ควร 

(2) ควรทบทวนโครงการที่ได้รับงบประมาณว่าสามารถท าให้ประชาชนเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
มากน้อยเพียงใด เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนส่วนหนึ่งอ้างถึงสิทธิที่ตนมีโดยมิได้ค านึงถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งใช้สิทธิโดยปราศจากขอบเขตและละเมิดสิทธิของผู้อื่น นอกจากนั้นควรก าหนดแผนงาน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังเรื่องการใช้สิทธิที่ถูกต้อง 
แก่เด็กและเยาวชน 

ผลการด าเนินงาน 
(1)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตระหนักถึงความส าคัญกับการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนทั้งประเทศ แม้ในพ้ืนที่อยู่ห่างไกล  
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ว่า “ควรมีการจัดตั้งส่วนราชการในระดับภูมิภาคเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการยื่นเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน...”  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กร
กลางการบริหารงานบุคคล (ก.ส.) ในการประชุม ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ้ืนที่ภาคใต้ และก าหนดกรอบอัตราก าลัง  
โดยมีประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 แล้ว พร้อมกับในคราวการ
ประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็ นชอบให้ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  โดยมีข้อเสนอโครงการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ้ืนที่ภาคใต้ด้วย 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วงเงินงบประมาณ 4,528,100 บาท  
(อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
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โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ มีพ้ืนที่รับผิดชอบในจังหวัดภาคใต้ จ านวน  
14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง 
นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และจังหวัดสตูล การด าเนินการในความรับผิดชอบจะท าให้เกิดผล
กระทบกับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมพูนศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่  และเพ่ือการสนับสนุนการให้บริการ
ประชาชนของรัฐบาลให้เกิดความมั่นคงในพ้ืนที่ด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ 

2. เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ได้รับการด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ล่าช้า  

3. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่มีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก
เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง 

4. เพ่ือให้การเฝ้าระวัง การประเมิน การชี้แจง การให้ความเห็น และการแสดงท่าทีต่อ
สถานการณส์ิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง 

(2)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้น า
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ มาประกอบการด าเนินโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องและเท่าทัน เพ่ือให้สังคมรู้จักเคารพสิทธิ หน้าที่ และด ารงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่าง
เอ้ืออาทร ลดข้อพิพาท และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ท าให้สังคมมีความปลอดภัยและสงบสุข เช่น  

-  โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ได้มีการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่หลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน และกลุ่มตัวแทนภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  

-  โครงการจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไป เช่น ส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ไปยังกรมราชทัณฑ์เพ่ือให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ต้องขังได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน 

-  โครงการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ตลอดจนการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ของตนเอง และเคารพ 
สิทธิของผู้อ่ืน ประกอบกับที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องน าแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความ
ตระหนักและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยต่อไป  

 



ป ี2565
งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

การเบกิจ่าย*
งบประมาณ

ตามร่าง พ.ร.บ.
จ านวน ร้อยละ

งบประมาณรวม 211.7297            138.5984          210.0920        -1.6377 -0.77

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง -                      -                   -                 -           -          

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 61.5692 37.6926 62.1075 0.5383 0.87
  1) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล 61.5692 37.6926 49.1179

และพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพนัธ์ -                     -                   4.5281 -           -          
ระหว่างประเทศ

  3) แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาบริการประชาชน -                     -                   8.4615 -           -          

และพฒันาประสิทธิภาพภาครัฐ

3. งบประมาณรายจ่ายบรูณาการ 1.1437 0.3619 1.0680 -0.0757 -6.62

  1) แผนงานบรูณาการขับเคล่ือน 1.1437 0.3619 1.0680 -0.0757 -6.62

การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 149.0168 100.5440 146.9165 -2.1003 -1.41

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทนุหมุนเวียน - - - - -

6. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครัฐ - - - - -

7. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง - - - - -

8. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทนุส ารองจ่าย - - - - -

หมายเหตุ * ผลเบกิจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

4. งบประมาณภาพรวม
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณป ี2564 - 2565

ป ี2564 เพ่ิม / ลด

-5-
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5. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส าคัญ  
และผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะได้รับ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ 

ข้อขัดข้องที่ได้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 
 

แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส าคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ มีดังนี้ 
 
 

5.1 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     5.1.1  แผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ได้วำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลำกร
ในหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไปให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักเรื่อง  
สิทธิมนุษยชน และให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในสังคมไทย ส่งเสริมกำรเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และ 
สิทธิมนุษยชนในสังคมและร่วมกันสร้ำงวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยกำรพัฒนำควำม
ร่วมมือเครือข่ำย และกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภำค ดังนี้ 

1. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และการแก้ไข
ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ  

วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหำของกลุ่มชำติพันธุ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

2 มิถุนำยน 2553 เรื่อง นโยบำยฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชำวเล และวันที่ 3 สิงหำคม 2553 เรื่อง แนวนโยบำยในกำรฟ้ืนฟูวิถี
ชีวิตชำวกะเหรี่ยง และเพ่ือพัฒนำควำมร่วมมือเครือข่ำยในกำรติดตำมและผลักดัน  (ร่ำง) กฎหมำยและ 
เขตคุ้มครองทำงวัฒนธรรมกลุ่มชำติพันธุ์ 

2) เพ่ือพัฒนำควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำครัฐ ภำคประชำสังคม สถำบันวิชำกำร เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ตำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรพิสูจน์และกำรรับรองควำมเป็น 
คนไทยพลัดถิ่น 

 กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์ คนไทยพลัดถิ่น และไร้สถำนะ รวมทั้ง เครือข่ำยภำครัฐ  

ภำคประชำสังคม และสถำบันกำรศึกษำ จ ำนวนประมำณ 1,000 คน 

2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายท่ีหลากหลายเพื่อสร้างเสริมทุกภาคส่วนของ
สังคมให้ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน  

  วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือรองรับนโยบำยของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตำมหน้ำที่และอ ำนำจตำม

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มำตรำ 26 (5) สร้ำงเสริม  
ทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน ในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและ 
กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กำรระหว่ำงประเทศในด้ำนสิทธิมนุษยชน 
และตำมยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย
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ภำยในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่ำงประเทศเพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงพลัง (Synergy) ในกำรท ำงำนร่วมกัน 
โดยกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนสิทธิมนุษยชนเชิงรุกร่วมกับเครือข่ำยภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม  
ให้ทันต่อสถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นปัจจุบัน  

2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลและสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนน ำไปใช้ประโยชน์ตำมภำรกิจของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรแก้ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มเป้ำหมำย  
ประกอบด้วยเครือข่ำยภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม รวมทั้ง คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติ ผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จ ำนวนประมำณ 600 คน 

3. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนส าหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในการเป็นองค์กร
ร่วมจัดการมอบรางวัลอรรธนารีศวร 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมควำมเสมอภำคของมนุษย์ทุกคน ทั้งเพศหญิง เพศชำย ผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ

และกำรไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เท่ำเทียมโดยเหตุแห่งเพศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ ทั้งกำรส่งเสริมให้มีสิทธิในกำรก่อตั้งครอบครัวของคู่ชีวิตเพศเดียวกัน กำรส่งเสริม 
กำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558 

2) เพ่ือสร้ำงทัศนคติที่ดีและลดอคติและกำรเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
ให้เกิดกำรยอมรับจำกสังคม ลดกำรตีตรำ ลดกำรเลือกปฏิบัติในกำรจ้ำงงำนและอำชีพ กำรคุกคำม และควำม
รุนแรงในสถำนศึกษำและสถำนที่ท ำงำน และกำรเข้ำถึงบริกำรสังคม 

3) เพ่ือพัฒนำควำมร่วมมือกับเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำน เช่น กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ 
ควำมมั่นคงของมนุษย์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม สมำคมฟ้ำสีรุ้งแห่งประเทศไทย และ
เครือข่ำยผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ ในกำรพิจำรณำส่งผู้แทนเป็นคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจำรณำ
และตัดสินรำงวัลอรรธนำรีศวร และกำรจัดมอบรำงวัลแก่ผู้มีผลงำนดีเด่นด้ำนควำมหลำกหลำยทำงเพศ 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ประกอบด้วยกลุ่มผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ เครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม สมำคม
ฟ้ำสีรุ้งแห่งประเทศไทย และเครือข่ำยผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ จ ำนวนประมำณ 400 คน 

4. โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for 
Human Rights) 

หลักกำรและเหตุผล 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พยำยำมขับเคลื่อนงำนด้ำนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่ำง

ต่อเนื่องตำมบทบำทหน้ำที่และอ ำนำจตำมที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
2560 มำตรำ 247 (5) สร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน และ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 27 (2) 
ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียม
กัน และกำรเคำรพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืน ซึ่งอำจแตกต่ำงกันในทำงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
ศำสนำ อำทิ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริม กำรปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กำรศึกษำกำรวิจัย
และกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน และกำรจัดท ำแผนกำรส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560 - 
2565 กำรจัดตั้งศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคต่ำง ๆ ทั่วประเทศ และกำรจัดท ำ
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หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำย จ ำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 
สิทธิมนุษยชนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับประชำชนทั่วไป หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับบุคลำกรใน
กระบวนกำรยุติธรรม หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับภำคธุรกิจ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับ
ผู้บริหำรระดับสูง ตลอดจนกำรจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำ 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับชั้น
ปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษำตอนต้น ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เพ่ือเป็นกำรสร้ำงแนวทำงกำรเรียนรู้ และกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ศึกษำให้กับเยำวชน ตลอดจนน ำคู่มือดังกล่ำวไปประยุกต์ใช้กับสถำนศึกษำในพ้ืนที่ต่ำง ๆ และในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรเยำวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและ 
ยืนเคียงข้ำงสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ภำยใต้หัวข้อ “สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid 19)” เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนให้แก่เยำวชน 
และสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจ ซึ่งสอดรับ
กับปีแห่งกำรรณรงค์ขององค์กำรสหประชำชำติในเรื่องของกำรส่งเสริมให้เยำวชนมีส่วนร่วมสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้สังคมเกิดกำรเคำรพสิทธิและเสรีภำพ ภำยใต้หัวข้อ “เยำวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้ำง 
สิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)” 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ เกิดผลอย่ำงชัดเจนและ
ต่อเนื่อง เป็นโครงกำรต้นแบบและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติจึงไดว้ำงแผนด ำเนินโครงกำรเยำวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้ำงสิทธิมนุษยชน (Youth Standing 
Up for Human Rights) เพ่ือพัฒนำและต่อยอดให้เยำวชนคนรุ่นใหม่ในสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ที่ถูกต้องและเท่ำทันเรื่องสิทธิมนุษยชน สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยไปยังเพ่ือน ๆ ครู อำจำรย์ ผู้ปกครอง หรือผู้น ำ
ชุมชนที่ใกล้เคียงได้ รวมทั้งสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันของตนเองได้อย่ำงมีควำมสุข  
โดยค ำนึงถึงบริบทของสังคมไทย ซึ่งจะช่วยให้สังคมรู้จักเคำรพสิทธิ หน้ำที่ ด ำรงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่ำงเอ้ืออำทร 
ลดข้อพิพำท และข้อขัดแย้งต่ำง ๆ ส่งผลต่อสังคมท่ีมีควำมปลอดภัย และสงบสุข 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้เยำวชนคนรุ่นใหม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเท่ำทันเรื่องสิทธิมนุษยชน 

สำมำรถขยำยผลกำรสร้ำงเครือข่ำยไปยังกลุ่มเยำวชน นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์ ผู้ปกครอง หรือผู้น ำ
ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงได ้

2) เพ่ือให้เยำวชนคนรุ่นใหม่สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันของ
ตนเองได้อย่ำงมีควำมสุข และมีผลงำนหรือนวัตกรรมกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

3) เพ่ือให้สังคมรู้จักเคำรพสิทธิ หน้ำที่ ด ำรงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่ำงเอ้ืออำทร ลดข้อพิพำท และ
ข้อขัดแย้งต่ำง ๆ ท ำให้สังคมมีควำมปลอดภัย และสงบสุข 

4) เพ่ือให้สอดรับกับปีแห่งกำรรณรงค์ขององค์กำรสหประชำชำติในเรื่องของกำรส่งเสริม  
ให้เยำวชนมีส่วนร่วมสร้ำงในกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สังคมเกิดกำรเคำรพสิทธิและเสรีภำพ ภำยใต้หัวข้อ เยำวชนคน
รุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้ำงสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) 

5) เพื่อพัฒนำและต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมกำรส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
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กลุ่มเป้ำหมำย 
ประกอบด้วยเยำวชนแกนน ำ และครูพ่ีเลี้ยงหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำในสถำนศึกษำระดับ

มัธยมศึกษำและระดับอุดมศึกษำทั่วประเทศ รวมจ ำนวนประมำณ 500 คน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) เยำวชนคนรุ่นใหม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเท่ำทันเรื่องสิทธิมนุษยชน สำมำรถ

ขยำยผลสร้ำงเครือข่ำยไปยังเยำวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษำ ครู อำจำรย์ ผู้ปกครอง หรือผู้น ำชุมชนที่
ใกล้เคียงได ้

2) เยำวชนคนรุ่นใหม่สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันของตนเองได้
อย่ำงมีควำมสุข และเกิดนวัตกรรมกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  

3) สังคมรู้จักเคำรพสิทธิ หน้ำที่ ด ำรงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่ำงเอ้ืออำทร ลดข้อพิพำท และข้อ
ขัดแย้งต่ำง ๆ ท ำให้สังคมมีควำมปลอดภัย และสงบสุข 

5. โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

หลักกำรและเหตุผล 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เป็นองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญที่มีหน้ำที่และอ ำนำจตำม

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 247 (5) สร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคม 
ให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 27 (2) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และกำรเคำรพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืน  
ซึ่งอำจแตกต่ำงกันในทำงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศำสนำ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
จึงได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ พ.ศ. 2560 - 2565 โดยมุ่งเน้นกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยในประเทศและ
พันธมิตร เพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงพลังกำรท ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนและเกิดกำรประสำนกำรท ำงำนร่วมกับ
เครือข่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษำและ
ประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคขึ้น จ ำนวน 12 แห่ง อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยมีภำรกิจส ำคัญ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน 2) รับและส่งเรื่องเกี่ยวกับกำรร้องเรียนให้ส ำนักงำน รวมทั้ง  
ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรร้องเรียน 3) ประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตำมที่ได้รับมอบหมำย  
4) เฝ้ำระวัง และติดตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน 5) รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล  
ด้ำนสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นเพ่ือเสนอประเด็นกำรศึกษำวิจัยด้ำนสิทธิมนุษยชน 6) ประสำนหรือแสวงหำควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเอกชน ภำคประชำสังคม สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนอ่ืน ๆ  
เพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดกิจกรรมในพ้ืนที่อันจะเป็นกำรขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักให้กับประชำชนในพ้ืนที่ ตลอดจนเป็นกำรระดมภำคีเครือข่ำยเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในประเด็นสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ร่วมกันทั้งในส่วนของ
ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมให้เกิดผลตำมวัตถุประสงค์อย่ำงเป็นรูปธรรม  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงได้วำงแผนด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรมภำยใต้ศูนย์ศึกษำและ
ประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคขึ้น  

 



- 10 - 
 

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเป็นหน่วยงำนประสำนกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชำชนในพ้ืนที่ 
2) เพ่ือให้ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเป็นศูนย์กลำงกำรส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ โดยจัดให้มีกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักด้ำนสิทธิ
มนุษยชนให้กับประชำชนในพ้ืนที่ และขยำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงพ้ืนที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทำงวิชำกำรประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน 

3) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ท ำงำนระหว่ำงศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิ
มนุษยชนในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ 

 กิจกรรมและกลุ่มเป้ำหมำย 
โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรมภำยใต้ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค 

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม และมีกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้ 

1) กิจกรรมกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภำค จ ำนวน 12 แห่ง กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค และบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมจ ำนวน
ประมำณ 20 คน 

2) กิจกรรมกำรสัมมนำเพ่ือขับเคลื่อนควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์ศึกษำและประสำนงำน 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค จ ำนวน 12 แห่ง กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และ
บุคลำกรของศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค วิทยำกร คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ ผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมจ ำนวนประมำณ 70 คน 

3) กิจกรรมกำรสัมมนำวิชำกำรด้ำนส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ของศูนย์ศึกษำ
และประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค จ ำนวน 12 แห่ง กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย 1) ผู้แทนภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม 2) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ในภูมิภำค 3) นักวิชำกำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันกำรศึกษำ 4) นิสิต นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป  
ที่สนใจ รวมทั้ง วิทยำกร 5 คน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมจ ำนวนประมำณ 70 คน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเกิดควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
2) ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเป็นหน่วยงำนประสำนกำร

ด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชำชนในพ้ืนที่ 
3) ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเป็นศูนย์กลำงกำรส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ โดยจัดให้มีกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักด้ำนสิทธิ
มนุษยชนให้กับประชำชนในพ้ืนที่ และขยำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงพ้ืนที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทำงวิชำกำรประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน 

4) ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคมีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
ท ำงำนระหว่ำงศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ 

5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ประสำนพลังภำคีเครือข่ำยร่วมกับทุก
ภำคส่วนในพื้นท่ี โดยมีศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเป็นศูนย์กลำง 
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5.1.2  แผนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

       รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 บัญญัติให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรตรวจสอบและรำยงำนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทุกกรณีโดยไม่ล่ำช้ำ และเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกันหรือแก้ไขกำรละเมิด 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำรเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงำนของรัฐหรือ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้วำงแผน 
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจเพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ในทุกมิติ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม อ ำนวยควำมยุติธรรมมีประสิทธิภำพและเป็นไปอย่ำงเสมอ
ภำค สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงสิทธิและเสรีภำพของประชำชนกับประโยชน์สำธำรณะ โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของประเทศชำติและประชำชนเป็นส ำคัญ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
 

5.1.3  แผนการด าเนินงานในการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเพ่ือประเมิน
สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนภำยในประเทศ เพ่ือเสนอต่อรัฐสภำและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ 
ต่อประชำชน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มแีผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1. จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ประจ ำปี 2564 

2.  จัดท ำข้อมูลสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนที่เห็นควรติดตำมเฝ้ำระวังในปี 2564 ประเด็นสิทธิทำง
กำรเมืองและสิทธิพลเมือง งำนจัดท ำฐำนข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิทำงกำรเมืองและสิทธิพลเมือง 
 

5.1.4  แผนการด าเนินงานในการจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย  
และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส ำน ักงำนคณะกรรมกำรส ิทธ ิมน ุษยชนแห่งชำติ ด ำเน ินกำรเพื ่อส ่งเสร ิมและคุ ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ด้วยกำรจัดท ำข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมตลอดทั้งกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
และติดตำม/เฝ้ำระวังกฎหมำยหรือร่ำงกฎหมำยที่อำจหรือไม่สอดคล้องหลักสิทธิมนุษยชนที่อำจมีผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยศึกษำและจัดท ำควำมเห็นเบื้องต้นต่อกฎหมำยหรือร่ำงกฎหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอ
ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนได้วำงแผน 
กำรด ำเนินงำนในโครงกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน 

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีและบังคับใช้กฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่ง

ใด ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 2) ประชำชนได้รับควำมคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำนเพิ่มมำกข้ึน จำกกำรที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมี

กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งใด ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
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2. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนได้รับทรำบเนื้อหำสำระของพระรำชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 
2) กำรรับฟังควำมคิดเห็นและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ

ด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 
3) ได้รับข้อเสนอในกำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับหลักกำรสำกล 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักกฎหมาย 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักกฎหมำยสำมำรถจัดท ำข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ให้ควำมเห็นทำง
กฎหมำย และตอบข้อหำรือภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพ่ือตอบสนองต่อภำรกิจ 
ในกำรปกปอ้งและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้อย่ำงแท้จริง 

2) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักกฎหมำยมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และแนวปฏิบัติในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

4. โครงการจัดท า “วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน” 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีบทควำมวิชำกำรเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ 

ด้ำนกฎหมำยสิทธิมนุษยชนต่อสำธำรณะ 
 2) หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และประชำชนมีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยสิทธิมนุษยชนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกวำรสำรกฎหมำยสิทธิมนุษยชนไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรเคำรพสิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน 

 3) เกิดควำมตระหนักรู้ของหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนเกี่ยวกับกำรบัญญัติหรือก ำหนด
กฎหมำย กฎ ระเบียบหรือค ำสั่งใด ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

5. การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) เพ่ือเป็นกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีหน้ำที่และอ ำนำจที่

สอดคล้องกับหลักกำรสำกล ซึ่งก ำหนดให้สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติต้องมีหน้ำที่และอ ำนำจและควำม
รับผิดชอบครอบคลุมถึงกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่ำงกว้ำงขวำงที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ 

 2) เพ่ือเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร  
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีอ ำนำจในกำรไกล่เกลี่ย 
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 3) เพ่ือปรับปรุงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 ในมำตรำที่เกี่ยวข้องกับกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
 

5.1.5  แผนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้วำงแผนกำร
ด ำเนินภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรแสดงบทบำทของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ของประเทศไทยในกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศท่ีคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นสมำชิก และ 
ในกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำนในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. แผนงานในกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (Global Alliance of National  Human Rights Institutions - GANHRI) 

1.1  เข้ำรับกำรประเมินสถำนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติครั้งต่อไป ในรอบกำร
ประชุมที่ 1 (session 1) ของปี 2565 (เบื้องต้นคณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ หรือ SCA (Sub-Committee on 
Accreditation) ก ำหนดไว้ในเดือนมีนำคมหรือพฤษภำคม 2565) ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ต้องจัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้ SCA ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม 2564  

1.2  เข้ำรับกำรพิจำรณำประเมินสถำนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ซึ่งมีขั้นตอน 
กำรด ำเนิน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือและควำม
เข้ำใจในกำรแก้ไขกฎหมำยเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรปำรีสและข้อเสนอของ SCA 

(2) SCA เปิดรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น ข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 
ข้อมูลจำกภำคประชำสังคม และข้อมูลจำกผู้ถืออำณัติของกลไกพิเศษ 

(3) กรณี SCA ได้รับข้อมูลจำกภำคประชำสังคม จะส่งให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ พิจำรณำท ำควำมเห็นชี้แจง โดยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจะท ำกำรชี้แจงเป็นหนังสือ 
หรือชี้แจงในชั้นกำรตอบสัมภำษณ์เลยก็ได้ โดยองค์กรภำคประชำสังคมที่มักจะน ำเสนอควำมเห็นและส่งข้อมูล
ให้ SCA ได้แก่ เครือข่ำยองค์กรพัฒนำเอกชนด้ำนสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติแห่งเอเชีย (Asian NGO 
Network on National Human Rights Institutions:  ANNI)  และมู ลนิ ธิ ศั กยภำพชุ มชน  ( People’ s 
Empowerment Foundation: PEF) 

(4) ส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กำรสหประชำชำติ หรือ OHCHR 
(The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) ซึ่งเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของ 
SCA จะจัดท ำสรุปสำระส ำคัญ (Summary) จำกเอกสำรที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจัดส่งให้
ทั้งหมด และส่งสรุปสำระส ำคัญดังกล่ำวมำให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตรวจสอบควำมถูกต้อง 
และแก้ไขหำกพบว่ำมีควำมผิดพลำดในกำรสรุปข้อเท็จจริง 

(5) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เข้ำรับกำรสัมภำษณ์เพ่ือตอบข้อซักถำมของ 
SCA ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 

 ผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 กำรได้รับสถำนะ ‘A’ จะท ำให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้รับกำรยอมรับและ 

มีควำมน่ำเชื่อถือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
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2. แผนงานในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions – APF) 

2.1 เข้ำร่วมกำรประชุมเครือข่ำยผู้บริหำรระดับสูง (Senior Executive Officers: SEOs)  
ช่วงประมำณเดือนพฤษภำคม 2564 ผ่ำนระบบออนไลน์ 

2.2 เข้ำร่วมกำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งที่ 26 ช่วงประมำณเดือนกันยำยน 2564 ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 

ผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้มีโอกำสได้แสดงวิสัยทัศน์และน ำเสนอผลกำร

ด ำเนินงำนที่ส ำคัญให้สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติอ่ืน ๆ ในภูมิภำค ท ำให้ผู้แทนองค์กำรระหว่ำงประเทศและ
ภำคประชำสังคมที่เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติอ่ืน ๆ ในภูมิภำคด้วย นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกให้มีควำมสัมพันธภำพที่ดี
และมีควำมเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นเป็นพ้ืนฐำนของควำมร่วมมือระหว่ำงกันในอนำคตต่อไป 

3. แผนงานในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) 

3.1 เข้ำร่วมกำรประชุมกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) 

(1) เข้ำร่วมกำรประชุมประจ ำปีของ SEANF ครั้งที่ 19 ณ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 
(ประมำณเดือนกันยำยน 2565) 

(2) เข้ำร่วมกำรประชุมระดับเจ้ำหน้ำที่ (Technical Working Group: TWG) ของ SEANF  
ณ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (ประมำณเดือนกุมภำพันธ์หรือมีนำคม 2565 และเดือนมิถุนำยนหรือ
กรกฎำคม 2565) จ ำนวน 2 ครั้ง 

3.2 เข้ำร่วมกำรประชุมโครงกำรในกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ณ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (ประมำณเดือนเมษำยน - 
กันยำยน 2565) จ ำนวน 2 ครั้ง 

3.3 เข้ำร่วมกำรประชุมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) กับคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)    
ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย และกรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย (ประมำณเดือนเมษำยน - 
กันยำยน 2565) จ ำนวน 2 ครั้ง 

3.4 กิจกรรมควำมร่วมมือระหว่ำง SEANF กับ AICHR โดยกำรสนับสนุนของ APF  
ในประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศกับสิทธิมนุษยชน (Climate Change and Human Rights)  
ซึ่งกิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) กำรมีพ้ืนที่ควำมร่วมมือร่วมกันระหว่ำง SEANF กับ AICHR  
ในประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะมีกำรหำรือร่วมกันในรำยละเอียดต่อไป 
โดยอำจจะมีกำรประชุมหำรือร่วมกันอย่ำงเป็นทำงกำร กำรจัดให้มีพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมเห็นและข้อมูล
ระหว่ำงกันทำงออนไลน์ หรือกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหรือกำรสัมมนำร่วมกัน และ ( 2) กำรพัฒนำ
ศักยภำพให้กับเจ้ำหน้ำที่ของสมำชิก SEANF ในประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศกับสิทธิมนุษยชน 
(Climate Change and Human Rights) ซึ่งส ำหรับในส่วนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำตินั้น 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติสำมำรถจะด ำเนินกำรผลักดันต่อเนื่องในประเด็นหมอกควันข้ำมแดน 
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(Transboundary Haze) ร่วมกับผู้แทนไทยใน AICHR และ ACWC ซึ่งได้เคยมีกำรประชุมร่วมกันและเห็นชอบ
ให้มีกำรผลักดันในประเด็นนี้ในระดับภูมิภำค เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2562 

4. แผนการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ติดตำมกำรด ำเนินกำรของภำครัฐในฐำนะสถำบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่เป็นกลไกกำรตรวจสอบอิสระ (Independent monitoring mechanism) ในกำรปฏิบัติ
ตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี เพ่ือส่งเสริมและติดตำมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเกิด
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมที่ได้รับกำรรับรองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยไทย และ
พันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตำม โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีแผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

4.1 เข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรประจ ำสนธิสัญญำเพ่ือทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน
ตำมสนธิสัญญำที่ประเทศไทยเป็นภำคี จ ำนวน 1 กำรประชุม คือ กำรประชุมของคณะกรรมกำรประจ ำกติกำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights: ICESCR) ซึ่งคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติก ำลังจัดท ำรำยงำนคู่ขนำน
เพ่ือส่งให้คณะกรรมกำรประจ ำกติกำดังกล่ำวพิจำรณำควบคู่กับรำยงำนที่จัดท ำโดยรัฐบำล โดยข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จะมีวัตถุประสงค์ส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ ให้เกิดกำร
เคำรพและกำรปฏิบัติตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี 

4.2 จัดส่งรำยงำนคู่ขนำนกำรปฏิบัติตำมกติกำ ICESCR กรำบเรียนนำยกรัฐมนตรีเพ่ือน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตำมควำมเห็นและข้อเสนอแนะตำมรำยงำน
คู่ขนำนดังกล่ำว ซึ่งนับว่ำเป็นช่วยกำรส่งเสริมให้เกิดควำมเคำรพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

4.3 เตรียมกำรจัดท ำรำยงำนคู่ขนำนกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิ
มนุษยชนฉบับอื่น ๆ กรณีที่รัฐบำลมีกำรเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน (Treaty bodies) ที่เก่ียวข้อง 

4.4 ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของรัฐบำลตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนคู่ขนำนกำรประเมิน
สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตำมกระบวนกำร Universal Periodic Review รอบที่ 3 และ
รำยงำนคู่ขนำนตำมหนังสือสัญญำที่ประเทศเป็นภำคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติ ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564 

 
5.1.6  แผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของบุคลำกรให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม 
แผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2565 ในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้วำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพ่ือพัฒนำประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนขององค์กร ดังนี้ 
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1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  และตระหนักรู้ถึง
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตลอดจนสำมำรถใช้ศักยภำพดังกล่ำวในกำร
ปฏิบัติงำน และน ำมำสร้ำงสรรค์ต่อยอดในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรจัดกำร และ 
กำรให้บริกำรที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนเกิดควำมเข้ำใจและตระหนักรู้
ถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ สำมำรถใช้ศักยภำพดังกล่ำวในกำรปฏิบัติงำน 
และน ำมำสร้ำงสรรค์ต่อยอดในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำร 
ที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

3. โครงการเสริมสร้างความรู้เฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ได้รับกำรเสริมสร้ำงและเพ่ิมพูนให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้และเชี่ยวชำญในงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ที่สำมำรถตอบสนองต่อเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ได้รับกำรเสริมสร้ำงและเพ่ิมพูนให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้และเชี่ยวชำญในงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ สำมำรถ
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ตลอดจนเกิด
ควำมเข้ำใจและตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตลอดจนสำมำรถ
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ใช้ศักยภำพดังกล่ำวในกำรปฏิบัติงำน และน ำมำสร้ำงสรรค์ต่อยอดในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
กำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตระหนักถึงบทบำทและควำมส ำคัญของตนเองที่มีต่อองค์กร รู้สึกมี

ส่วนร่วม และมั่นใจว่ำตนเองและเพ่ือนร่วมงำนจะสำมำรถน ำพำองค์กรให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำตำมเป้ำหมำย  
ที่ก ำหนด 

กลุ่มเป้ำหมำย 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
1) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับทรำบนโยบำยและมีทิศทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ตลอดจน 

มีเวทแีลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพองค์กร 
2) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตระหนักถึงบทบำทและควำมส ำคัญของตนเองที่มีต่อองค์กร รู้สึกมีส่วน

ร่วม และม่ันใจว่ำตนเองและเพ่ือนร่วมงำนจะสำมำรถน ำพำองค์กรให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
3) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรเสริมทักษะและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน สร้ำงบรรยำกำศ

แห่งกำรเรียนรู้ และส่งเสริมควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมยั่งยืน 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
วัตถุประสงค์ 
1) เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะ และประสบกำรณ์ให้แก่บุคลำกรของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
2) พัฒนำสมรรถนะและศักยภำพของบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผล 
 เป้ำหมำย 
1) เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ทักษะ และประสบกำรณ์โดยเข้ำรับกำรอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก 
2) เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome) บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติที่เข้ำรับกำรอบรม ส ำเร็จกำรอบรมตำมที่หลักสูตรก ำหนดและจัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมเสนอ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

 กลุ่มเป้ำหมำย 
ข้ำรำชกำร และพนักงำนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับควำมรู้  ควำมเข้ำใจ 

และพัฒนำทักษะที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 
 2) บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำ

ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 
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5.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
5.2.1 แผนการด าเนินงานการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้วำงแผนกำรด ำเนินงำนให้มี 
"ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพ้ืนที่ภำคใต้" เป็นส่วนรำชกำรในพ้ืนที่น ำร่อง เพ่ือด ำเนินงำน
ตำมหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พุทธศักรำช 2560 และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้องกับกติกำระหว่ำงประเทศ 2 ฉบับ และอนุสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน  
7 ฉบับ ที่ประเทศไทยเป็นภำคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตำม รวมทั้งหลักกำรปำรีสเกี่ ยวกับสถำนะของ
สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่รับรองโดยที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติ ตำมข้อมติที่ 48/134 เมื่อวันที่ 20 
ธันวำคม 2536 โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพ้ืนที่ภำคใต้ที่จะตั้งขึ้นนี้ มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในจังหวัดภำคใต้ จ ำนวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมรำช พังงำ ภูเก็ต ระนอง 
สุรำษฎร์ธำนี ตรัง นรำธิวำส ปัตตำนี พัทลุง ยะลำ สงขลำ และจังหวัดสตูล กำรด ำเนินกำรในควำมรับผิดชอบ
จะท ำให้เกิดผลกระทบกับคุณภำพชีวิตและเพ่ิมพูนศักยภำพของประชำชนในพ้ืนที่  และเพ่ือกำรสนับสนุน 
กำรให้บริกำรประชำชนของรัฐบำลให้เกิดควำมม่ันคงในพื้นที่ด้วย 

โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนที่สำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำง
ทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและทันต่อสถำนกำรณ์ในพ้ืนที ่

2. เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ได้รับกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยไม่ล่ำช้ำ  

3. เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักเรื่องสิทธิ
มนุษยชนอย่ำงทั่วถึง 

4. เพ่ือให้กำรเฝ้ำระวัง กำรประเมิน กำรชี้แจง กำรให้ควำมเห็น และกำรแสดงท่ำทีต่อสถำนกำรณ์ 
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและถูกต้อง 

 
5.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

5.3.1 แผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อรองรับการใช้งานดิจิทัล 
หลักกำรและเหตุผล 
ในยุคที่ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน

ส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นเหตุให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนและปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ตำมนโยบำย
และแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บท
หลักในกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำร
ให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  ที่มุ่งพัฒนำไปสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ของประเทศไทย โดยก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนเป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภำพรวมทั้งให้หน่วยงำนของรัฐ มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐและกำรท ำงำนให้
มีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้ำด้วยกันอย่ำงมั่นคงปลอดภัย 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรรับเรื่องร้องเรียน  
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน  
กำรติดตำมแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรจัดท ำข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งกำรชี้แจงและรำยงำนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้ำ ซึ่งระบบสำรสนเทศ  
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังขำดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงระบบภำยในหน่วยงำนและบำงส่วนยังท ำงำนด้วยระบบเอกสำร
และยังไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐำนข้อมูล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงได้มี
แนวคิดพัฒนำ/ปรับปรงระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพ่ือให้สำมำรถ
รองรับกระบวนกำรท ำงำนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลและมีมำตรฐำนตำมข้อก ำหนดของกำรเชื่อมโยงและ  
กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนและรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำรำยกำรบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพ่ือ
ประกอบกำรตัดสินใจ (Data Driven Decision) ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน และผู้บริหำรส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และสอดคล้องกับกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพบริกำรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็วและทันต่อกำรใช้งำน และตอบสนองและสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริกำรประชำชน 
โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรบริกำรด้ำนข้อมูลสิทธิมนุษยชนส ำหรับกำรท ำงำนเชิงรุกในอนำคต  
และปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนใหม่ ๆ สู่กำรท ำงำนในรูปแบบดิจิทัลมำกยิ่งขึ้น เพ่ือกำรเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และช่วยขับเคลื่อนให้หน่วยงำนให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยและเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นกลไกและเครื่องมือสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติในรูปแบบดิจิทัลและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน 
2) เพ่ือให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีรำยกำรบัญชีข้อมูล (Data 

Catalog) ในรูปแบบดิจิทัลและเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
3) เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชนให้รองรับกำรท ำงำนในเชิง

บูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนด้วยมำตรฐำนเดียวกันและรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

เป้ำหมำย 
1) เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  มีรำยกำรบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
ทั้งหมดของหน่วยงำนและมีระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกันและได้ใช้
ประโยชน์จำกระบบในด้ำนต่ำง ๆ เช่น รับเรื่องร้องเรียน กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และกำรติดตำมแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งเชื่อมโยง
และบูรณำกำรข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2) เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต มีรำยกำรบัญชีข้อมูล (Data Catalog)  

ในรูปแบบดิจิทัล และใช้ระบบดิจิทัลเทคโนโลยีขับเคลื่อนภำรกิจของส ำนักงำน โดยมีกระบวนกำรท ำงำนที่ง่ำย 
สะดวก และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรรับเรื่องร้องเรียน กำรตรวจสอบกำรละเมิด  
สิทธิมนุษยชน กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ
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กำรติดตำมแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรจัดท ำข้อมูลและสถิติได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว  
และครอบคลุมภำรกิจทุกด้ำน เป็นต้น 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนท ำงำนให้อยู่ใน

รูปแบบดิจิทัลตำมภำรกิจในแต่ละด้ำน โดยสำมำรถให้บริกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ผู้บริหำร 
และบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้มีควำมสะดวก ใช้งำนง่ำย ทันสมัย 
ปลอดภัย และมีข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจอย่ำงรอบด้ำนและมีประสิทธิภำพ 

2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีควำมพร้อมในกำรท ำงำนเชิงรุกและ 
น ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
5.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กำรขับเคลื่อนแก้ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยเฉพำะกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมและกำรเยียวยำผู้ได้รับ
ผลกระทบ จ ำเป็นต้องอำศัยภำคประชำชนในพ้ืนที่ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทของสถำนกำรณ์เข้ำมำ 
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนงำนในทุกมิติให้เป็นกลไกระดับภูมิภำคที่ประชำชนในพ้ืนที่สำมำรถเข้ำถึงและเข้ำมำมี  
ส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ 
มีกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงเสนอขอรับกำรจัดสรรและได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนแก้ปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ เพ่ือด ำเนินกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน  
1 โครงกำร คือ โครงการสร้างเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีรำยละเอียดที่ส ำคัญ ดังนี้ 

หลักกำรและเหตุผล 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จึงได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ผ่ำนกำรด ำเนินโครงกำรส ำคัญในกำรเผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้ ง
กฎหมำยระหว่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภำรกิจในมิติด้ำนกำรพัฒนำของแผนงำนอ ำนวยควำมยุติธรรม
และเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวั ดชำยแดนภำคใต้  
พ.ศ. 2562 - 2565 โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ด ำเนินงำนอบรมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฝ่ำยควำมมั่นคงระดับ
ผู้บังคับบัญชำและระดับผู้ปฏิบัติให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่  และ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชนให้กับประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนที่สำมำรถน ำควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำร  
ด้ำนสิทธิมนุษยชนไปใช้  เพ่ือให้เกิดกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของตนเองอย่ำงถูกต้อง แต่ทั้งนี้   
กำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้โดยเฉพำะในมิติด้ำนกำรพัฒนำ จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ต้องพัฒนำกลุ่มเครือข่ำยภำคประชำสังคม ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรสิทธิมนุษยชน พันธกรณี
ระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี บทบำทหน้ำที่และภำรกิจของคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรอ ำนวยกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญอันจะ
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น ำไปสู่กำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภำพของประชำชนตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พุทธศักรำช 2560 

ดังนั้น เพ่ือให้กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จึงวำงแผนด ำเนินโครงกำรสร้ำงเสริมควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือสร้ำงเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรสิทธิมนุษยชนให้กับ
กลุ่มเครือข่ำยภำคประชำสังคม อำทิ กลุ่มนิสิตนักศึกษำและเยำวชน กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงำน กลุ่มตัวแทน
วิชำชีพต่ำง ๆ เช่น สื่อมวลชน ทนำยควำม เป็นต้น รวมถึงภำรกิจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ควบคู่ไปกับกำรสนับสนุนให้กลุ่มเครือข่ำยภำคประชำสังคมได้มีบทบำทในกำรเข้ำมำร่วมด ำเนินงำนกับ 
ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำยใต้ โดยจะพัฒนำเป็นกลไกกำร
ท ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบของกลุ่มเครือข่ำยภำคประชำสังคม ซึ่งเป็นกลไกในระดับภูมิภำค  
ที่ประชำชนในพ้ืนที่สำมำรถเข้ำถึงและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนร่วมกับ 
ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำยใต้ อันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงเสริมให้
ทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรสร้ำงสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนำกลุ่มเครือข่ำยภำคประชำสังคมให้สำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน และกระบวนกำร

ท ำงำนเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบในเชิงพ้ืนที่มำใช้ก ำหนดบทบำทของกลุ่มเครือข่ำย    
ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำงำนกับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติซึ่งจะเป็นกำรสนับสนุนหน้ำที่ของคณะกรรมกำร          
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรท ำงำนเชิงพ้ืนที่อย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ือกำรอ ำนวยกำรส่งเสริมและคุ้มครอง      
สิทธิมนุษยชน 

เป้ำหมำย 
1) เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) กลุ่มเครือข่ำยภำคประชำสังคมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิ

มนุษยชนและเข้ำใจรวมถึงสำมำรถประเมินถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่  โดยสำมำรถ
น ำไปก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับภำรกิจของศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิ
มนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

2) เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome) กลุ่มเครือข่ำยภำคประชำสังคมสำมำรถท ำงำนอย่ำงมีส่วน
ร่วมกับคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่พัฒนำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพ่ือที่จะน ำกรอบแนวทำงกำรท ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับศูนย์ศึกษำและ
ประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้อันจะน ำไปสู่กำรท ำงำนอย่ำงเชื่อมโยงกับภำรกิจ
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มเป้ำหมำย  
ประชำชนซึ่ งเป็นสมำชิกกลุ่มเครือข่ำยภำคประชำสังคม อำทิ กลุ่มเยำวชน นิสิต  นักศึกษำ 

สถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงำน กลุ่มตัวแทนในสำขำอำชีพต่ำง ๆ  เป็นต้น จ ำนวน 100 คน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
กลไกของผู้ท ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนเชิงพ้ืนที่ที่มีรูปแบบของกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมกับกลุ่ม

เครือข่ำยภำคประชำสังคมในพ้ืนที่กับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยน ำไปสู่กำรท ำงำนที่เชื่อมโยง
กับคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรสร้ำงเสริมให้ทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
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สิทธิมนุษยชนอันเป็นกระบวนกำรร่วมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้  

 
5.5 แผนการด าเนินงานศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน (ขอรับงบประมาณผ่านส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ก ำหนดแผน 
กำรด ำเนินงำนศึกษำวิจัยด้ำนสิทธิมนุษยชน เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนพัฒนำนโยบำยและปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ เป็นเรื่องส ำคัญของสังคมไทย 
เพ่ือพัฒนำประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนขององค์กร จ ำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. การศึกษาวิจัย เรื่อง ธุรกิจเหมืองทองค ากับการละเมิดสิทธิชุมชน: ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์สถำนกำรณ์ และวิพำกย์ผลกระทบจำกธุรกิจเหมืองแร่ทองค ำ 
ที่อำจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต้นน้ ำภำคตะวันออก และพ้ืนที่อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้ง เสนอแนะมำตรกำร
หรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำธุรกิจเหมืองแร่
ทองค ำที่อำจกระทบต่อสิทธิชุมชน และแนวทำงในกำรฟ้ืนฟูเยียวยำในอนำคต โดยผลที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยนี้
จะเป็นฐำนข้อมูลส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยใหม่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำธุรกิจเหมืองแร่ทองค ำ 
ในพ้ืนที่ต้นน้ ำของประเทศไทย และพ้ืนที่อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยให้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และ
ส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้เกิดกำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในอนำคต 
 

2. การศึกษาวิจัย เรื่อง ผลกระทบของอุตสาหกรรมเกษตรกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: 
น้ าตาลกับห่วงโซ่อุปทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลกระทบ และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบของ
อุตสำหกรรมเกษตรกับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : น้ ำตำลกับห่วงโซ่อุปทำน รวมทั้ง พัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำย 
กลไกหรือมำตรกำรที่มีประสิทธิภำพ ตลอดจน แนวปฏิบัติที่ดีในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : น้ ำตำลกับห่วงโซ่
อุปทำน 

3. การศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในมิติการ
ส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรคุกคำมและ
รูปแบบกำรคุกคำมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรของภำคธุรกิจ  และพัฒนำข้อเสนอเชิง
กฎหมำย นโยบำย กลไกมำตรกำรที่มีประสิทธิภำพ รวมถึง  แนวปฏิบัติที่ดีในกำรส่งเสริมและคุ้มครอง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเน้นบทบำทหรือกำรด ำเนินกำรของภำคธุรกิจบนฐำนแนวคิดสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights - based Approach: HRBA) แนวคิดกำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หลักกำร
ชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ (United Nations Guiding Principles on Business and  Human 
Rights: UNGPs) และปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิและควำมรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของ
สังคมในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำน (UN Declaration on Human Rights 
Defenders) มำใช้เพ่ือแสวงหำหรือพัฒนำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ มำตรกำร กลไก หรือเครื่องมือต้นแบบมีควำม
เหมำะสมส ำหรับส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของภำค
ธุรกิจ อันจะท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ต้นแบบทำงกฎหมำย นโยบำย กลไก หรือแนวปฏิบัติที่ดีในกำรส่งเสริมและ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนส ำหรับภำคธุรกิจ เพ่ือเผยแพร่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทของ
ภำคธุรกิจในกำรส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษชนต่อไป 
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ปัญหาอุปสรรคและขอ้ขัดข้องที่ได้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ได้รับกำรเสนอจัดสรรงบประมำณในร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 215,729,700 บำท เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตในกำรปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่ประชำชน 
ในสังคมไทย และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ท าให้ถูกปรับลดงบประมาณลงในชั้นกรรมาธิการ จ านวน 4,000,000 บาท ในรายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ  ท าให้มี
งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น จ านวน 211,729,700 บาท  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ได้ประสำนควำมร่วมมือ 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนกับพันธมิตรในเวทีระหว่ำงประเทศ เพ่ือติดตำมพัฒนำกำรที่ส ำคัญด้ำนสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และตัวอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพ 
สิทธิมนุษยชนในประเด็นส ำคัญที่อยู่ในควำมสนใจร่วมกัน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและภำพลักษณ์ท่ีดี
ในเวทีระหว่ำงประเทศ และภำรกิจติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมพันธกรณีและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศมำอย่ำงต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2564 ทั่วโลกจะประสบปัญหำกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และส่งผลกระทบต่อภำรกิจกำรเข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือในกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ได้มีกำรประสำนควำมร่วมมือหรือเข้ำร่วมประชุมด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศที่ส ำคัญ โดยผ่ำนกำร
ประชุมผ่ำนแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 

 

 
 



- 24 - 
 

6. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรร

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมวงเงินทั้งสิ้น 
211,729,700 บาท (สองร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน” และพันธกิจ 
จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้  

 
เป้าประสงค์หลัก  
ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
 
เป้าประสงค์รอง 
1. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้าน

นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิงรุก
และเน้นประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือเป็นสถาบันหลักในด้าน 
สิทธิมนุษยชน 

4. การด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน 
สูงยิ่งขึ้น 

5. การยกสถานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์

ที่จะด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2560-2565 ดังต่อไปนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่าง
ประเทศเพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผล
สัมฤทธิ์โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 ประกอบกับพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และมาตรา 27 
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง 
ที่ถูกต้องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ต่อประชาชน การเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลัก 
สิทธิมนุษยชน การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม  
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน และหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  
 

1. ผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2563 – 16 เมษายน 2564 จ านวนทั้งหมด 147 รายงาน ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอแนะตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จ านวน 7 รายงาน  (2) รายงานที่มีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน จ านวน 19 รายงาน (3) รายงานที่ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่มีข้อเสนอแนะมาตรการ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน หรือข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน หรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน จ านวน 57 รายงาน และ (4) รายงานที่ยุติเรื่อง เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็น
คดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว หรือไม่พบประเด็นละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือมีการแก้ไขปัญหาแล้ว หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ จ านวน 64 รายงาน โดยมีผลส าเร็จของงานด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ดังนี้ 
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 1. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษา : 
ผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี 

 ประเด็น/ความเป็นมา 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรของ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน ซึ่ง คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาด้านการจราจรและความไม่สะดวก  
ในการเดินทางอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้แก่ ผิวจราจรช ารุด จ านวน 
19 ฉบับ แบริเออร์บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นและล้ าผิวจราจร จ านวน 3 ฉบับ เศษดินร่วง ผิวจราจร และ
ฝุ่นละออง จ านวน 1 ฉบับ การปล่อยน้ าลงบนผิวจราจรและผิวจราจรมีน้ าท่วมขัง จ านวน 5 ฉบับ  
แผ่นคอนกรีตงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคช ารุด จ านวน 1 ฉบับ การปิดเบี่ยงจราจร จ านวน 11 ฉบับ การตีเส้น
จราจรและทางม้าลาย จ านวน 4 ฉบับ การยกเลิกทางเดินคนข้าม จ านวน 12 ฉบับ การปิดการจราจรไม่มีการ
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ฉบับ และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันท่อระบายน้ า จ านวน 1 ฉบับ จึงได้แต่งตั้ง
คณะท างานศึกษาผลกระทบจากนโยบายโครงสร้างในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ผลกระทบด้าน
การจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของกฎหมาย 
หลักสิทธิมนุษยชน เอกสารงานวิจัย ข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานของรัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย (1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (3) กองบัญชาการต ารวจนครบาล/กองบังคับการต ารวจจราจร (4) กรุงเทพมหานคร 
(5) จังหวัดนนทบุรี และ (6) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งการรับ
ฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ (Google form) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านการจราจร 
มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 190 ราย การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า 
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้เริ่มเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการก่อสร้างในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2560 และเริ่มด าเนินการก่อสร้างในช่วงกลางปี 2561 มีก าหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี  
3 เดือน ก าหนดเดินรถช่วงที่ 1 จากทั้งหมด 3 ช่วง ประมาณปลายปี 2564 ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก โมโนเรล จ ากัด ผู้ได้รับสัมปทาน 
มีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะก่อสร้าง ซึ่งเป็นมาตรการตามรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาในทุกรอบ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา  
ในด้านความคืบหน้าในการด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ณ เดือนกันยายน 
2563 มีความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ 64.27 แบ่งเป็น 1) งานก่อสร้างงานโยธา (Civil Works): แผนงาน  
ร้อยละ 45.09 การด าเนินการมีความก้าวหน้า ร้อยละ 64.85 และ 2) งานระบบรถไฟฟ้า (M&E System 
Works): แผนงาน ร้อยละ 53.41 การด าเนินการมีความก้าวหน้า ร้อยละ 59.71 โดยพบปัญหาและอุปสรรค
ส าคัญในช่วงที่ผ่านมา คือ 
 1)  ผลกระทบด้านการจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างที่ต้องปิดช่องจราจรบางส่วนตลอด
แนวโครงการฯ หรือการปิดจราจรในบางเส้นทางในบางช่วงเวลา ได้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน 
ได้แก่ ความล่าช้าในการรื้อย้ายสาธารณูปโภค อาทิ สายไฟฟ้า สายสื่อสารและท่อน้ าประปาในบริเวณการ
ก่อสร้างสถานีหลายจุด และปัญหาการส่งมอบพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการก่อสร้างในบางจุด ซึ่งขณะนี้ได้มีการแก้ไข
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ปัญหาเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการย้ายต าแหน่งสถานีใน 2 จุด คือ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีและสถานี
นพรัตน์ ท าให้ต้องจัดท ารายงาน EIA ใหม่ สืบเนื่องจากปัญหาและอุปสรรคดังที่กล่าวมานั้น เป็นผลให้เมื่อวันที่ 
20 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้พิจารณาข้อเสนอ
เรื่องการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับเอกชนผู้รับสัมปทาน 
และมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ออกไปอีก 365 วัน หรือ 1 ปี 
จากเดิมก าหนดก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 เป็นเดือนตุลาคม 2565 นอกจากนั้นในช่วงต้นปี 
2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การก่อสร้าง
ได้รับผลกระทบด้วย เช่น การขาดแคลนแรงงานบางส่วน และการชะลอการรื้อย้ายสาธารณูปโภค 
โดยหน่วยงานภาครัฐอันเนื่องมาจากนโยบายการท างานที่บ้าน (Work from home) เป็นต้น 

2)  ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ก่อสร้าง ได้แก่ ปัญหาความล่าช้าในการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและการขอใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานรัฐบริเวณการ
ก่อสร้าง เช่น (1) การรื้อย้ายสายไฟฟ้า ท่อน้ าประปา สายสื่อสารและปัญหาการเจรจาขอใช้พ้ืนที่ของกรมทาง
หลวงบริเวณสถานีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ท าให้มีการส่งมอบพ้ืนที่ล่าช้า (2) การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของ
ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการที่มีหลายหน่วยงาน เช่น การยุบตัวของผิวจราจร ปัญหาน้ าท่วม 
และ (3) การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงก่อสร้างของหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
 (1)  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องติดตาม

การท างานของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ด าเนินการก่อสร้ างให้เป็นไป
ตามแผนงานที่ก าหนดโดยเคร่งครัด เนื่องจากได้มีการขยายเวลาการก่อสร้างจากก าหนดเดิมออกไปอีก 1 ปี 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้การสัญจรผ่านเส้นทางก่อสร้าง โดยเฉพาะการเร่งคืนพ้ืนผิว
การจราจร และการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเป็นส าคัญ โดยไม่ให้การด าเนินโครงการ
ก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นอันตรายต่อประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เดินทาง 

 (2)  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก โมโนเรล 
จ ากัด ควรปรึกษาหารือร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมก าลังพลหรือบุคลากรช่วย
อ านวยการจราจร รวมทั้งจัดท าแผน มาตรการหรือแผนงานด้านการจัดการจราจรตลอดแนวการก่อสร้าง 
รองรับสภาพปัญหาในชั่วโมงเร่งด่วน และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดจนกว่าโครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ  

(3)  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก โมโนเรล จ ากัด 
ควรตรวจสอบและแก้ไขจุดอันตรายและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดแนวการก่อสร้ าง
อย่างต่อเนื่อง เช่น การวางอุปกรณ์ เครื่องมือก่อสร้าง การปรับพื้นผิวจราจรที่ช ารุด รวมถึงบริเวณท่ีเกิดปัญหา
น้ าท่วมขังบนถนน หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจร และหากพบปัญหาต้องเร่งด าเนินการแก้ไข
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

(4)  กระทรวงคมนาคมควรมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดน าประเด็นปัญหาและข้อค้นพบจาก
การด าเนินโครงการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ดังเช่น กรณีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ไปเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนหรือก าหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาให้แก่ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากโครงการของรัฐในอนาคตต่อไป 
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 2. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการยุติการ
ตั้งครรภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

 ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและข้อกฎหมาย รวมถึงการประชุม  
เชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ และองค์กรเอกชนด้าน
สาธารณสุข ด้านสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัว และด้านสิทธิสตรี และจัดท าร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาเอกสารทางวิชาการ บทบัญญัติของกฎหมาย 

หลักการและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจน
สถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์แล้ว เห็นควรมี
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลัก  
สิทธิมนุษยชน ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1)  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
1.1)  กระทรวงสาธารณสุขควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการยุติ

การตั้งครรภ์แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงการให้ค าปรึกษา
ทางเลือกและการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย 
การเจริญพันธุ์ของตนได้อย่างถูกต้องและเข้ารับบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว 

1.2)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน ในส่วนที่เกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมและบริการด้านสังคมสงเคราะห์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการยุติการตั้งครรภ์ โดยต้องสนับสนุนการให้ค าปรึกษาและข้อมูล  
ที่เชื่อถือได้แก่หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และปรับปรุงระบบการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมที่มีอยู่ให้สามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ 

1.3)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขควร
สนับสนุนให้หญิงมีครรภ์มีทางเลือกในการตั้งครรภ์ต่อไปจนกระทั่งคลอดบุตรอย่างปลอดภัย และสามารถเลี้ยง
ดูบุตรต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ เช่น จัดสวัสดิการของรัฐในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องและต่อเนื่อง เพ่ือท าให้เกิด
ความมั่นใจว่าเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมจะได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ  เนื่องจากในกรณีที่ไม่
สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุอายุครรภ์ล่วงเลยระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือไม่อยู่ในกรอบ  
ที่กฎหมายอนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ การคุ้มครองสิทธิของตัวอ่อนในครรภ์ของหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพ่ือให้
คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกได้อย่างปลอดภัย จ าเป็นต้องเตรียมกระบวนการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 



- 29 - 
 

1.4)  คณะรัฐมนตรีควรจัดสรรหรือสนับสนุนงบประมาณแก่กระทรวงสาธารณสุขในการจัด
ให้สถานบริการด้านสาธารณสุขทุกแห่งและทุกระดับทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ  
มีบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ครอบคลุมการให้บริการสุขภาพทางเพศและ อนามัยการเจริญพันธุ์ 
ที่จ าเป็น ซึ่งหมายความรวมถึงการวางแผนครอบครัว การคุมก าเนิด การทดสอบ การตั้งครรภ์  การดูแลและ 
ให้ค าปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตั้งครรภ์ และการยุติการตั้งครรภ์ เพ่ือให้สถานบริการด้านสาธารณสุข  
มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ส าหรับ ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มและ  
ทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

2)  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการยุติ
การตั้งครรภ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

2.1)  รัฐสภาควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 โดยก าหนด
อายุครรภ์ที่เหมาะสมไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือรับรองและคุ้มครองสิทธิของหญิงมีครรภ์ให้สามารถ
ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและ
ปลอดภัย รวมถึงระยะเวลาและความสามารถในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ของผู้รับบริการ โดยอายุ
ครรภ์ที่มีความเหมาะสมในการยุติการตั้งครรภ์ คือ ช่วงอายุครรภ์ระหว่าง 12-20 สัปดาห์ เนื่องจากเป็นช่วง
ระยะเวลาที่ยังมีความปลอดภัยแก่หญิงในการยุติการตั้งครรภ์และตัวอ่อนในครรภ์ยังมีอวัยวะที่ส าคัญ  
ไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะคลอดแล้วมีชีวิตรอดได้อย่างแน่แท้ ประกอบกับเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแก่ 
การรับรู้การตั้งครรภ์ การเข้าถึงช่องทางในการรับบริการให้ค าปรึกษาทางเลือกและการให้บริการยุติการ
ตั้งครรภ์ เพ่ือให้หญิงมีครรภ์มีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอแก่การตัดสินใจ ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่ อ
สุขภาพกายและจิตใจ และสามารถเตรียมความพร้อมหรือวางแผนการใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างเหมาะสม       

2.2)  รัฐสภาควรพิจารณาแก้ไขถ้อยค าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 จากค าว่า 
“นายแพทย์” เป็นค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” เพ่ือให้การคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการ
ยุติการตั้งครรภ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาก าหนดเหตุยกเว้นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 เพ่ิมเติม ให้ครอบคลุมเหตุผลความจ าเป็นในการยุติการตั้งครรภ์ทั้งมิติ
ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ ความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์ ความล้มเหลวในการ
คุมก าเนิด รวมไปถึงเหตุผลความจ าเป็นอ่ืน ๆ โดยน าเรื่องความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
ระยะเวลาในการรับรู้การตั้งครรภ์และการเข้าสู่กระบวนการให้ค าปรึกษาเพ่ือรับบริการยุติการตั้งครรภ์  

มาพิจารณาประกอบด้วย    
2.3)  คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและด าเนินการ

แก้ไขปรับปรุงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์  
ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการสังคม รวมถึงกฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับอ่ืนใดที่อาศัยอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ ให้สอดรับ
กับแนวคิดและหลักการในการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงก าหนดแนวทางหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติ กระบวนการ และขั้นตอนในการยุติการตั้งครรภ์ทั้งก่อนและหลังยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนกลไกในการ
ขับเคลื่อนกฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ให้ครอบคลุมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในสุขภาพและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ของหญิงมีครรภ์ทุกช่วงวัย รวมทั้งการก าหนดให้มีกลไกช่วยเหลือให้การตั้งครรภ์เป็นการ
ตั้งครรภ์ที่พึงประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้การยุติการตั้งครรภ์
เป็นทางเลือกสุดท้ายส าหรับหญิงมีครรภ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ควรมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ
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หลักในการด าเนินการดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาและให้ความเห็นประกอบการด าเนินการด้วย 

 ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก รับเรื่องไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด แพทยสภา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางหรือผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 2) ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่า ประธานรัฐสภาให้ส่งข้อเสนอแนะของ กสม. ไปยัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
 3) ส านักเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งว่า รัฐสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 10 ก ลงวันที่  
6 กุมภาพันธ์ 2564 คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 มีผลใช้
บังคับเป็นกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 81 วรรคสอง 

 3. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง กรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก
นักเรียนโดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 

 ประเด็น/ความเป็นมา 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นความรุนแรงต่อเด็กนักเรียน
โดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก (Child Sexual abuse) เป็นความรุนแรง
รูปแบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ประกอบกับการเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์
เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 กรณีเด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารถูกครูและ
ศิษย์เก่ากระท าช าเรา ถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยที่สาเหตุของ
ปัญหาเกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมาย และระบบการคุ้มครองเด็ก ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
จึงเห็นสมควรให้พิจารณาศึกษา รวบรวมข้อเท็จจริง และวิเคราะห์กรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก
นักเรียนโดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนต่อไป 

 การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาตามหน้าที่และอ านาจแล้วเห็นว่า การด าเนินการ
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหากรณีความรุนแรงทางเพศต่อเด็กนักเรียนโดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  
มีประเด็นและสาระส าคัญที่ต้องพิจารณา 5 ด้าน ดังนี้  

1) ประเด็นด้านนโยบายและกฎหมาย เห็นว่า แม้ประเทศไทยมีการก าหนดนโยบายและบัญญัติ
กฎหมายไว้อย่างชัดเจนว่าการกระท าความรุนแรงทางเพศต่อเด็กเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้ง
ได้ก าหนดโครงสร้างและกลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบการคุ้มครองเด็กครอบคลุมทั้งในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย 
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การคุ้มครองป้องกันมิให้เด็กถูกใช้ความรุนแรงทางเพศ ขั้นตอนและการด าเนินการด้านกระบวนการยุติธรรม 
รวมตลอดทั้งการบ าบัด ฟ้ืนฟูและเยียวยาเด็กที่ถูกกระท าการดังกล่าว แต่ก็ยังคงมีข้อบกพร่องบางประการ  
ซึ่งควรด าเนินการแก้ไขปรับปรุง เช่น ขาดกลไกที่ตอบสนองต่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาในระดับท้องถิ่น
หรือชุมชน ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

2) ประเด็นด้านมาตรการป้องกันความรุนแรงทางเพศ เห็นว่า การป้องกันมิให้ครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาใช้ความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก เป็นกระบวนการส าคัญในการยับยั้งมิให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิม
ขึ้นอีก นอกจากนี้ สถาบันครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่น เป็นกลไกที่มี
ส่วนส าคัญในการป้องกันมิให้เกิดการกระท าความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก แต่การด าเนินการของกลไกดังกล่าว
ยังคงมีข้อบกพร่องและขาดกระบวนการที่ส าคัญ เช่น ขาดแผนการจัดการความเสี่ยงด้านความรุนแรงทางเพศ
ต่อเด็ก ขาดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและยับยั้งมิให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษากระท าความ
รุนแรงทางเพศต่อเด็ก เป็นต้น 

3) ประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรม เห็นว่า แม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมเพ่ือประกันและรับรองสิทธิเด็กจากการถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ โดยมีการบัญญัติ
กระบวนการและขั้นตอนไว้ตามกฎหมายภายในโดยเฉพาะ คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 แต่ยังพบปัญหาและข้อจ ากัดในการด าเนินการ เช่น ขาดการพัฒนา
ช่องทางที่เด็กสามารถเข้าถึงศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จ านวนบุคลากรสหวิชาชีพที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมยังขาดการประสานงานและ
ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

4) ประเด็นด้านการคุ้มครองและเยียวยาเด็กนักเรียนผู้เสียหาย เห็นว่า เมื่อเกิดกรณีกระท าความ
รุนแรงทางเพศต่อเด็กไม่ว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท า จะต้องมีการด าเนินการเพ่ือให้เด็กได้รับการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร็ว ทั้งในการตรวจรักษาทางร่างกาย การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ และการจัดให้มี
กิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูหรือพัฒนาตนเอง แม้ว่าจะมีการด าเนินงานตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด แต่ก็มีประเด็นปัญหาที่ท าให้การคุ้มครองเด็กไม่อาจด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
การคุ้มครองเด็กเมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศยังคงมีการด าเนินการที่ล่าช้าและขาดความชัดเจน  
ขาดการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐที่ครอบคลุมถึงการบ าบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ เป็นต้น 

5) ประเด็นด้านสื่อมวลชน โดยเห็นว่า แม้ปัจจุบันหลักการคุ้มครองสิทธิเด็กท่ีถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงทางเพศจากการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนจะปรากฏชัดเจนทั้งในด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
รวมทั้งมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติซึ่งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนร่วมกันก าหนดขึ้น แต่ก็ยังคงปรากฏว่ามีการ
น าเสนอข่าวที่มีเนื้อหา ความคิดเห็น ภาพ และวิธีการที่ไม่เหมาะสมและมีลักษณะของการกระท าอัน เป็นการ
ละเมิดซ้ า นอกจากนี้ กรณีการลบประวัติข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 
และครอบครัวของเด็ก ตามหลักสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be forgotten) ก็ยังไม่มีหน่วยงานหรือระบบการ
ด าเนินการอย่างเป็นทางการที่จะประกันการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไปยังคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุ้ มครองเด็ก
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าว
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วิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) 
และมาตรา 42 เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1) คณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาด าเนินการก าหนดแนวนโยบายด้านการขจัดความรุนแรงทางเพศ

ต่อเด็กในภาพรวมและก าชับการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดประสานและเชื่อมโยงกัน
ในด้านนโยบาย รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้านการส่งเสริมและคุ้มครองเด็ก พร้อมทั้ง 
สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กแก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติแ ละ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มีจ านวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน มุ่งเน้น
ให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นความ
ละเอียดอ่อนทางเพศและสามารถคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
2.1) ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งก าหนดมาตรการป้องกันเชิงรุกด้วยการจัดท า  

“แผนจัดการความเสี่ยงด้านความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก” และ “แนวปฏิบัติส าหรับเด็กในการป้องกันตนเอง
จากความรุนแรงทางเพศ” โดยให้ประสานความร่วมมือและวางแผนร่วมกับเด็กนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่แต่ละแห่ง และควรมีกระบวนการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนและแนวปฏิบัติดังกล่าวแก่เด็กและบุคคลที่เก่ียวข้องด้วย  

2.2) ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ควรมีการกลั่นกรองและตรวจสอบ
การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งควร  
มีการประเมินด้านสุขภาพจิตและอารมณ์เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย พร้อมกันนี้ ควรก าหนดหลักเกณฑ์ให้
มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “สิทธิเด็ก” และ “บทบาทการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน” ซึ่งจะเป็นการป้องกันยับยั้งมิให้เกิดการกระท าความรุนแรงทางเพศหรือความรุนแรงรูปแบบอ่ืนต่อ
เด็กและเปน็การเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3) ควรพัฒนาช่องทางในการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) เพ่ือให้เด็กหรือผู้พบเห็นสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ค านึงถึงความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาจใช้รูปแบบ
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นการเฉพาะ รวมทั้งควรพัฒนาเป็นช่องทางให้เด็กสามารถขอรับค าปรึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นความรุนแรงทางเพศได้ด้วย พร้อมกันนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับช่ องทาง
ดังกล่าว 

3) คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 มาตรา 14 ควรพิจารณาจัดท า “คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน” ที่เป็นมาตรฐานเฉพาะเกี่ยวกับ
การประสานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมและการคุ้มครองเยียวยาเด็กในคดีความรุนแรงทางเพศ 
โดยอาจพิจารณาตามข้อเสนอแนะทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติฉบับที่ 13 ว่าด้วยสิทธิ
ของเด็กที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงในรูปแบบทั้งปวง และมาตรฐานของยุทธศาสตร์
ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งสามารถด าเนินการได้ในรูปแบบ “ผู้จัดการระบบดูแลเด็ก
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ในคดีความรุนแรงทางเพศ (Care Manager)” ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่เกิดความซ้ าซ้อน รวมทั้งมีการบูรณาการและการเชื่อมโยงข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ  

4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรพิจารณาจัดท า “คู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบัติงาน” เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ วิธีการฟ้ืนฟูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
รวมทั้งกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างพลังอ านาจ แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ โดยอาจถอด
บทเรียนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้จากองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมและด าเนินการช่วยเหลือในบางกรณี เช่น เหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ
ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนหญิง 3 คน ในจังหวัดมุกดาหาร เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ฯลฯ พร้อมกันนี้  
ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวด้วย  

5) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรพิจารณาศึกษาและแก้ไขปรั บปรุง
แนวทางการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่เด็กที่เป็นผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยควรก าหนดแนว
ทางการใช้ดุลพินิจส าหรับกรณีที่ต้องพิจารณาว่าผู้เสียหายมีพฤติกรรมยินยอมหรือไม่นั้น ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะ
และอ านาจการตัดสินใจของเด็ก ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้กระท าความผิดกับเด็กด้วย  

6) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ควรมี
การตรวจสอบการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่อเด็กของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ควรประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการลบประวัติข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว  
ตามหลักสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be forgotten) 

7) องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ควรก ากับดูแลกันเองและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ ซึ่งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนร่วมกันก าหนดขึ้น โดยให้
พึงระมัดระวังและเพ่ิมความตระหนักในเรื่องผลกระทบต่อเด็กและค านึงถึ งสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 
คณะรัฐมนตรี  ควรมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยการก าหนดให้มี “คณะกรรมการคุ้มครองเด็กท้องถิ่น” ในระดับอ าเภอ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ชุมชน และองค์กรเอกชนในพ้ืนที่ได้ มีส่วนร่วม 
ในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพ่ือเสริมสร้างกลไกการด าเนินงานที่มีความใกล้ชิดและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละท้องถิ่น อันจะท าให้การคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กเป็นไปโดยรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น
หน่วยงานหลัก รับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษา
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แนวทางหรือผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2) ส านักงาน กสทช. แจ้งว่า ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ก าหนดว่า กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิใน
ครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจากรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ ส านักงาน 
กสทช. จะส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพเป็นผู้พิจารณาและด าเนินการเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็ว ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพ (Self – Regulation) 
และท่ีผ่านมาส านักงาน กสทช. มีการด าเนินงานส่งเสริมการก ากับดูแลกันเองมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม
ร่วมกับผู้ประกอบกิจการ องค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สื่อมวลชนในสังกัดของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะในการผลิตรายการภายใต้
จริยธรรมวิชาชีพ และส านักงาน กสทช. จะได้ประสานความร่วมมือไปยังสถานีโทรทัศน์ให้เพ่ิมความระมัดระวัง
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจละเมิดสิทธิเด็กโดยเฉพาะกรณีความรุนแรงทางเพศอย่างเคร่งครัดต่อไป 

3) กระทรวงยุติธรรม แจ้งว่า อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหาย ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจ   
กรณีผู้เสียหายเป็นเด็ก ตามข้อเสนอแนะของ กสม. เพ่ือให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและอ านาจการตัดสินใจของเด็ก 
ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้กระท าความผิดกับเด็กด้วย  

 4. การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ กรณีกล่าวอ้างว่า โรงแรมและ
สถานบริการห้ามหญิงข้ามเพศเข้าใช้บริการ  

ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างว่า โรงแรมบริเวณย่าน

ถนนบางลา ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และสถานบันเทิงบริเวณถนนคนเดินเมืองพัทยา ต าบล
หนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ก าหนดเกณฑ์นโยบาย ในลักษณะที่เลือกปฏิบัติต่อหญิงข้ามเพศ
แตกต่างจากบุคคลทั่วไป คือ ไม่ให้หญิงข้ามเพศและบุคคลผิวสีเข้าใช้บริการ ผู้ร้องเห็นว่า การกระท าดังกล่าว
อาจเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศและสีผิว จึงขอให้ตรวจสอบ 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามการร้องเรียนผู้ถูกร้อง 

ได้แก้ไขนโยบายห้ามหญิงข้ามเพศเข้าพักแล้ว ส่วนกรณีสถานบริการได้ประสานท าความเข้าใจในข้อขัดแย้งจน
เป็นที่ยุติแล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ 
และคุ้มครองเกียรติยศ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความเสมอ
ภาคและหลักความเท่าเทียมทางเพศตามที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม และหลักสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ
กระทรวงมหาดไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) 
และมาตรา 42 เพ่ือด าเนินการ ดังนี้  
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันในการ  

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการ ทั้งสถานบริการและโรงแรม  
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
ตลอดจนขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัดมีประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  

 ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1) กรมการปกครอง แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้แจ้งข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปยัง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้ประกอบการโรงแรมในเข ต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า ได้ร่ วมกับกระทรวงมหาดไทย 
ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการ ทั้งสถานบริการและโรงแรม
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ตลอดจนขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัดมีประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพ่ือส่งเสริมให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานเอกชนที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลให้ปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าบุคคลนั้น
จะมีเพศสภาพใด และมีหนังสือประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและ
พนักงานของสถานประกอบการทั้งสถานบริการและโรงแรมให้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

 5. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน  

ประเด็น/ความเป็นมา 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า 
โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดมหาราช อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายหาดของประชาชน กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของ
ประชาชน โดยขอให้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่าง
เพียงพอ 

การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า หาดมหาราชเป็นหาดทรายสาธารณะ
จังหวัดสงขลา มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง 0.59-2.68 เมตรต่อปี ประกอบกับประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาการกัดเซาะถนนในช่วงฤดูมรสุม กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมทะเลเพ่ือป้องกันทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนไม่ให้ได้รับความเสียหายจากคลื่นกัดเซาะ  
จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
(IEE) พบว่า ภายหลังการก่อสร้างเสร็จ ชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดของเขื่อนคอนกรีตขั้นบันไดดังกล่า ว ด้านทิศ
เหนืออาจเกิดการกัดเซาะเพ่ิมขึ้น และในช่วงระยะการก่อสร้างพบปัญหาผลกระทบในเรื่องของอากาศ  
เสียง การจราจร วิถีชีวิต และการท าประมง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า  
การที่ประชาชนในพ้ืนที่และผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ และไม่ได้
รับทราบรายละเอียดของโครงการและข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน เพ่ือใช้ประกอบการแสดงความคิดเห็น  



- 36 - 
 

ข้อห่วงกังวล และการตัดสินใจตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง รวมทั้งมีการด าเนินโครงการที่อาจไม่สอดคล้องกับ
แนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับการท าหน้าที่ของรัฐ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการดังกล่าวตามสิทธิที่ได้มีการรับรองและคุ้มครองไว้ จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

แม้ว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 จะได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการภายใต้กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในพ้ืนที่
จังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2561 ที่ให้ความเห็นชอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดท าแผนแม่บทป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติ
พบว่ายังไม่เป็นผลในรูปธรรม จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 และมาตรา 42 ต่อคณะรัฐมนตรี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมโยธาธิ การและผังเมือง  
(ผู้ถูกร้อง) ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกร้อง) ควรชะลอโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดมหาราช จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 เพื่อปรึกษาหารือร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในการประเมินผลกระทบจากโครงการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่และควร
ด าเนินการต่อไปหรือไม่ ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์โดยตรงจาก
หาดมหาราช มีส่วนร่วมในการด าเนินการและแสดงความคิดเห็นอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในการด าเนินการจะต้อง
เป็นไปโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างครบถ้วน 

2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 16 โดยการสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้กับชุมชนชายฝั่งบริเวณหาด
มหาราช เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว และเข้าถึงสิทธิในการมีส่วนร่วม  
ในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในท้องถิ่นของตนได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่จะเกิดข้ึน 

3) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกร้อง) ควรชะลอการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดมหาราชฯ ในระยะที่ 3 รวมถึงโครงการที่มี
ลักษณะเดียวกันนี้ในพ้ืนที่อ่ืนออกไปก่อน จนกว่ากฎกระทรวงก าหนดเขตพ้ืนที่ใช้มาตรการในการป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง จะมีผลใช้บังคับ  
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ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

1) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณาความจ าเป็นต่อการก่อสร้างหรือ
ขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล ได้แก่ ก าแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง หรือโครงการ กิจกรรม  
ที่มีลักษณะเดียวกัน ให้ต้องจัดท า EIA ตามขนาดหรือระยะทางที่ใช้ข้อมูลในทางวิชาการซึ่งสามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้า เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการในลักษณะดังกล่าว  

2) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม ร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งให้เกิดกลไกการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และกลไกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่มุ่งหวังให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
การบูรณาการ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น  

3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรเร่งการพิจารณาออกกฎกระทรวงก าหนด
เขตพ้ืนที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันคลื่น
ริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เพ่ือให้มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และเหมาะสมกับ
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งสามารถป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
หน่วยงานราชการต่อไป 

ผลด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน
หลักรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
ในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพ่ือน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง น าข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไปแล้ว  

3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งว่า ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  5  
ซึ่งรับผิดชอบบริเวณพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ได้จัดท าโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การกัดเซาะสู่ชุมชนชายฝั่ง 
เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท าให้การด าเนินงานถูกชลอไป ทั้งนี้  
เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบ ต่อไป 
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4) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 
รับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุ ษยชน  
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และอยู่ระหว่างด าเนินการยกร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือผลักดันการจัดท ารายงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เชิงพ้ืนที่: แผนพัฒนาชายฝั่ง
ทะเล ซึ่งการด าเนินการทั้งหมดจะเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 23 จังหวัดแบบ
บูรณาการในภาพรวมของประเทศไทย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558  

 6. สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะ กรณีกล่าวอ้างว่า การไฟฟ้านครหลวง สาขาลาดกระบัง 
ระงับการให้บริการไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม  

ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า 

เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง สาขาลาดกระบังเข้าท าการติดตั้งเครื่องวัดมาตรฐาน (วัดค่าความเที่ยงตรง) 
เพ่ือเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ร้อง โดยให้เหตุผลว่าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของผู้ร้องช ารุด และได้แจ้ง
ให้ผู้ร้องช าระค่าไฟฟ้าเพ่ิมเติม จ านวน 5,128.66 บาท โดยไม่ปรากฏรายละเอียดในการคิดค านวณค่าไฟฟ้า 
ที่เรียกเก็บเพ่ิมเติม ต่อมาผู้ร้องถูกระงับการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากค้างช าระค่าบริการ เป็นเหตุให้มารดาของผู้ร้อง
ซึ่งป่วยเป็นโรคประจ าตัวได้รับผลกระทบจนต้องถูกน าตัวส่งโรงพยาบาล อีกท้ังมีผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความ
เสียหาย จึงขอให้ตรวจสอบ 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่การไฟฟ้านครหลวง  

สาขาลาดกระบัง เรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมเติมจากผู้ร้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้านครหลวง  
ที่ประกาศใช้เป็นการทั่วไปและพอสมควรแก่กรณีแล้ว จึงไม่ปรากฏว่าการไฟฟ้านครหลวง เรียกเก็บค่าบริการ 
(ค่าไฟฟ้า) แก่ผู้ร้องจนเป็นภาระเกินสมควร อันเป็นการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จึงมีมติให้ยุติเรื่อง ทั้งนี้ ผู้ร้องไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้นการระงับการ
ให้บริการไฟฟ้ากรณีมีผู้ป่วยต้องพ่ึงเครื่องมือทางการแพทย์เพ่ือการรักษาพยาบาล และพยานหลักฐานที่ได้จาก
การตรวจสอบยังไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการไฟฟ้านครหลวง สาขาลาดกระบัง ทราบว่าบ้านผู้ร้องมีผู้ป่วย
ต้องพ่ึงเครื่องมือทางการแพทย์เพ่ือการรักษาพยาบาล จึงเป็นการด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกร้องเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นหน่วยให้บริการสาธารณะไฟฟ้าหลักแก่ประชาชนในพื้นที่
ที่กฎหมายก าหนดแต่เพียงองค์กรเดียว ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าย่อมตกอยู่ในภาวะจ ายอมที่จะต้องยอมรับข้อตกลง
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ถูกร้องโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือต่อรองข้อตกลงเป็นอย่างอ่ืนได้ ผู้ถูกร้องจึงถือเป็น
ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการด าเนินงาน 
รวมทั้งจะต้องให้การเยียวยาความเสียหาย แก่ประชาชนผู้ รับบริการเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นจากการด าเนิน
กิจการนั้นด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247(3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ต่อคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้านครหลวง 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1) คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานควรพิจารณาทบทวนมาตรการการระงับการให้บริการ

ไฟฟ้าด้วยเหตุที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถช าระค่าบริการไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสิทธิของผู้รับบริการและครอบครัวอย่างกว้างขวางและรุนแรง โดยเฉพาะต่อประชาชน 
กลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ทางสังคม เช่น ผู้หญิง เด็ก ผู้ย้ายถิ่นฐาน ผู้ พิการ ผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์  
โดยก าหนดให้ใช้มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการสุดท้ายและเท่าที่จ าเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่สามารถหา
มาตรการอื่นทดแทนได้อีกแล้ว และมีผลกระทบน้อยที่สุด เท่าท่ีพึงท าได้ 

2) คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานควรพิจารณาแก้ไขประกาศคณะกรรมการก ากับฯ  
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 โดยการก าหนดเวลาและช่องทางการอ านวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานในการคิดค านวณค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บเพ่ิมเติมได้  

3) การไฟฟ้านครหลวงควรพิจารณาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
เรื่อง มาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง  

4) การไฟฟ้านครหลวงควรอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณีท่ีมีการคิดค านวณค่าไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเมื่อพบว่าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ามีความผิดปกติ 
ทั้งในกรณีที่ต้องเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเพ่ิมเติมหรือต้องคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยเร็วและ  
มีมาตรฐานเดียวกัน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นส าคัญ และควรพิจารณาปรับปรุง
มาตรการบังคับอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอันเป็นสัญญาส าเร็จรูป อย่างหนึ่งให้เกิดความเป็น
ธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามากเกินความจ าเป็น  

5) การไฟฟ้านครหลวงควรประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานของสัญญา
ให้บริการไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่สามารถเข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าเมื่อมีเหตุผลและความจ าเป็น  
ที่ท าให้ไม่สามารถช าระค่าไฟฟ้าได้ เช่น กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่อ งมือทางการแพทย์ 
เพ่ือรักษาพยาบาล มาตรการหรือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ทาง
สังคม หลักเกณฑ์การปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ตรงตามความเป็นจริงเป็นเหตุให้ต้องปรับปรุงยอดการเรียกเก็บค่า
ไฟฟ้าเพ่ิมเติมหรือต้องคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า แล้วแต่กรณีการชี้แจงรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 
รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทราบถึง  
สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง  

6) การไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจควรประกาศนโยบายในเรื่องการท าธุรกิจ ที่เคารพ 
สิทธิมนุษยชน (Policy Announcement on Business and Human Rights)  โดยก าหนดหลักเกณฑ์
มาตรการ หรือตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ  
กับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาล
ไทยได้รับรองแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business 
and Human Rights: NAP) ที่สอดคล้องกับหลักการ UNGPs เพ่ือให้ภาครัฐและภาคธุรกิจได้น าไปปฏิบัติ 
รวมทั้งควรพิจารณาให้มีการจัดท าการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due Diligence) ในการด าเนินกิจการไฟฟ้า ตลอดจนการพิจารณาจัดให้มีกลไกการเยียวยา 
(Remedy Mechanism) ทั้งในช่วงก่อนการด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ และหลังการด า เนินการ  
หากเกิดผลกระทบในด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะน าไปสู่การที่การไฟฟ้านครหลวง จะเป็นหน่วยงานชั้นน าที่มีการ
ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางของสหประชาชาติดังกล่าว  
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ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1) การไฟฟ้านครหลวง แจ้งว่า การไฟฟ้านครหลวงจะมีหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาประเด็นดังกล่าวในวาระเรื่องการปรับปรุงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ  
จะด าเนินการปรับปรุงสัญญาซื้อขายหลังจากได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. รวมทั้ง ด าเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ “ขั้นตอนการรับสิทธิยกเว้นตัดกระแสไฟฟ้า” ผ่านช่องต่างๆ เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทุก
กลุ่ม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนให้พนักงานภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรทราบ 

2) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน แจ้งว่า แผนงานส าคัญประการหนึ่งในการ
ทบทวนและพัฒนามาตรฐานของสัญญาการให้บริการไฟฟ้า ได้แก่ การจัดท าค าประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า 
(Consumer’s Manifestation : Electricity) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 โดยหลักการ
ส าคัญประการหนึ่ง คือ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐที่ต้องด าเนินการให้สมควรแก่เหตุ (Proportionate 
to action)  

 7. สิทธิแรงงานอันเกี่ยวเนื่องกับความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ กรณีกล่าวอ้างว่าลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรงไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับสวัสดิการในการท างาน  

ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า ลูกจ้าง

รับเหมาค่าแรงที่ท างานอยู่ในบริษัท ก ผู้ถูกร้อง ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกร้องได้จ้างลูกจ้าง
บางส่วนโดยวิธีการเหมาค่าแรงมาตั้งแต่ประมาณปี 2544 ปัจจุบันได้จ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรงโดยมอบหมาย
ให้บริษัทรับเหมาค่าแรง 4 แห่ง เป็นผู้จัดหาคนเข้ามาท างาน ทั้งนี้ ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงมีลักษณะการท างาน
เช่นเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของผู้ถูกร้อง สามารถท างานทดแทนกันได้ในทุกกรณีเมื่อได้รับ
มอบหมาย อีกท้ังอัตราส่วนของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงนั้นใกล้เคียงกัน แต่สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการกลับแตกต่างกันมาก กรณีนี้ พนักงานตรวจแรงงานได้ตรวจสภาพการจ้างและการ
ท างานของผู้ถูกร้องแล้วมีค าสั่งให้ผู้ถูกร้องจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง  
ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกจ้างที่ผู้ถูกร้องจ้างเองโดยตรง แต่ผู้ถูกร้องได้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร้องเห็นว่า การที่ผู้ถูกร้องยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งพนักงานตรวจ
แรงงานดังกล่าว ท าให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกร้องมิได้จัดให้ลูกจ้าง

รับเหมาค่าแรงซึ่งท างานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการที่เป็นธรรมโดยเท่าเทียมกันนั้น เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อบุคคล ซึ่งท างานในลักษณะอย่าง
เดียวกันด้วยเหตุแห่งสถานะและรูปแบบการจ้างแรงงานที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจ้าง
แรงงาน ผู้ท างานที่มีคุณค่าเท่ากันกลับไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เท่าเทียมและเป็นธรรม จึงเป็น
การเลือกปฏิบัติและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของแรงงาน อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรง แต่ในระหว่างการตรวจสอบ ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงบางส่วนได้ยื่นฟ้องผู้ถูกร้องต่อศาลแรงงาน
ภาค 2 ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 
วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ต่อมาได้มีการไกล่เกลี่ย
และยอมความกันในชั้นศาลแล้ว จึงเป็นกรณีที่ กสม. ต้องสั่งยุติเรื่องตามมาตรา 39 (1) ประกอบมาตรา 39 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
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อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 จะบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของ
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่บทบัญญัติ
ดังกล่าวยังไม่สามารถคุ้มครองและเป็นหลักประกันสิทธิของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติ โดยมีข้อสังเกตในเรื่องบทก าหนดโทษกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้บัญญัติ
ให้ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่หากพิจารณาถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ผู้ประกอบการ  
ซึ่งถือเป็นนายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงตามความเป็นจริงนั้น อาจมีมูลค่าสูงกว่าจ านวนเงิน
ค่าปรับที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น กสม. จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนกรณีขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ไปยังคณะรัฐมนตรี 
และบริษัท ก (ผู้ถูกร้อง) เพ่ือพิจารณาด าเนินการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42 

 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด
ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

1) บริษัท ก ควรน าหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs)  ในส่วนที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานไปเป็นแนวทาง  
ในการด าเนินธุรกิจที่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการท าสัญญาจ้างเหมาค่าแรง 
และด าเนินการจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง  

2) คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ด าเนินการเพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
อย่างแท้จริง ดังนี้ 
 2.1) ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ยังมีช่องว่างระหว่าง
กฎหมายและทางปฏิบัติ โดยพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้มีความ
ชัดเจนทั้งในเรื่องลักษณะความสัมพันธ์ของการจ้างแรงงานในรูปแบบการจ้างเหมาค่าแรง ขอบเขตและมูลเหตุ
จ าเป็นในการจ้างเหมาค่าแรง และหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติ รวมทั้งควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของบท
ก าหนดโทษ ให้ได้สัดส่วนกับความเสียหายจากการที่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างรับเหมาค่าแรง
และผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกิจการ  
 2.2) เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมในการจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม  
โดยไม่เลือกปฏิบัติตามมาตรา 11/1 แก่ผู้ประกอบกิจการอย่างท่ัวถึงเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกัน 

 ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก รับเรื่องไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางหรือผลการ
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ด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 2) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2564 รับทราบ
สรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  
กรณีขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  
สรุปสาระส าคัญได้ว่า กระทรวงแรงงานได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่า  ที่ประชุม 
มีความเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีความชัดเจนและ 
ไม่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความตัวบทกฎหมาย จึงยังไม่ควรปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว แต่ควรน า
มาตรา 11/1 เข้าสู่กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายต่อไป และให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติหรือ
มาตรการให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา 11/1 มากขึ้น อีกทั้ง บทก าหนดโทษ 
ที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการก าหนดโทษดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการก าหนดโทษ
ทางอาญาตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องแนวทางการก าหนดโทษตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
ด าเนินการเผยแพร่แนวปฏิบัติตามมาตรา 11/1 ให้หน่วยปฏิบัติ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น องค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นต้น ได้ทราบอย่างทั่วถึงในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงให้
น าไปเขียนไว้ในคู่มือพนักงานตรวจแรงงาน และหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานเพ่ือให้การปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 8. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมโดยไม่แสดงหมายจับ 
ไม่แจ้งสิทธิของผู้ต้องหา และไม่ให้ติดต่อทนายความ 

 ประเด็น/ความเป็นมา 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า 
เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จับกุมผู้ร้องและสามีของผู้ร้อง 
โดยไม่ได้แสดงหมายจับโดยไม่แสดงหมายจับและแจ้งสิทธิของผู้ต้องหา อีกทั้งไม่ให้ติดต่อทนายความและ  
ไม่แจ้งให้เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าประเทศไทยทราบถึงการจับกุม 

 การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า ในชั้นนี้ 
ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยาได้กระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้อง จึงมีมติให้ยุติ เรื่ อง อย่างไรก็ตาม กรณีคนต่างด้าวซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา 
หรือผู้ถูกควบคุมตัวในคดีอ่ืนที่มิใช่คดีอาญาถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีต ารวจ ควรมีการแจ้งข้อมูลการจับกุมให้
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวมีสัญชาติทราบ เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เป็นการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้  
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 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1) ควรพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพ่ิมเติมแนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายหรือ

ผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ เพ่ือให้ครอบคลุมกรณีคนต่างด้าวตกเป็นผู้ต้องหา
หรือผู้ถูกควบคุมตัวในคดี อ่ืนที่มิใช่คดีอาญา โดยก าหนดให้สถานีต ารวจผู้รับผิดชอบประสานไปยัง
กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยวเพ่ือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัว เช่น ชื่อ ชื่อสกุล 
สัญชาติ เชื้อชาติ วันเดือนปีที่ถูกจับกุม ข้อหาหรือฐานความผิด สถานที่จับกุมและพฤติการณ์แห่งคดี เป็นต้น 
ให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวมีสัญชาติได้รับทราบและ
ประสานให้ญาติของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้รับทราบด้วย หรือประสานไปยัง
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นโดยตรงเพ่ือด าเนินการดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

2) ควรพิจารณาออกระเบียบในการจัดหาล่ามแปลภาษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีความเป็นกลาง และควรมีมาตรฐานหรือคุณสมบัติเพียงพอที่จะแปล
หรือสื่อสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวกับพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ผู้ต้องหาหรือ  
ผู้ถูกควบคุมตัวได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันสิทธิในฐานะที่เป็นผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัว ตลอดจน
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็น
ธรรม และสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ อันสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

 ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 กองคดีอาญา แจ้งว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดก าชับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องได้ทราบ ในการจัดหาล่ามและแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตของผู้ต้องหาหรือ
ผู้ถูกควบคุมตัวซึ่งเป็นชาวต่างชาติให้ทราบแล้ว  

 9. สิทธิในการจัดการที่ดิน อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณี
กล่าวอ้างว่าราษฎรได้รับผลกระทบจากการเตรียมการประกาศเขตอุทยานแห่งชาตินายูง – น้ าโสม  

ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า 

ราษฎรได้รับผลกระทบ จากการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาตินายูง – น้ าโสม เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก) เจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ลย.11  (ชมน้อย) และเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติ 
นายูง – น้ าโสม ได้เข้าไปในพื้นที่บ้านคอนสา และบ้านสาธร อ าเภอปากชม จังหวัดเลย เพ่ือตรวจสอบการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้และจะยึดคืนพ้ืนที่บริเวณหลังป้ายแนวกันเขตเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาตินายูง – น้ าโสม  
ซึ่งการรังวัดที่ดินให้แก่ประชาชนมีความไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้องหลายขั้นตอน ประชาชนบางกลุ่มไม่มีส่วนร่วม 
และไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องในการด าเนินการ รวมทั้งการด าเนินการดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการขอ
สัมปทานส ารวจและท าเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัทเอกชน 2 แห่ง เนื่องจากพ้ืนที่หลังป้ายแนวกันเขตฯ  
เป็นพ้ืนที่ขอประทานบัตรของบริษัทเอกชนทั้งสองดังกล่าว เพ่ือจะท าให้กระบวนการขอประทานบัตรไม่ต้อง
ผ่านการท าประชาคมหมู่บ้านและมติจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากกรณีตามค าร้องยังอยู่ใน
ขั้นตอนการประกาศเตรียมการอุทยานเท่านั้น ยังไม่ได้มีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและใช้บังคับเป็น
กฎหมาย ในชั้นนี้จึงยังไม่ปรากฏว่ามีการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เห็นควรยุติเรื่องในประเด็นนี้  
อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประกาศอุทยานแห่งชาติ 
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นายูง – น้ าโสม (เตรียมการ) และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ของบริษัทเอกชนทั้งสอง และ
เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการออกอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือค าขอใดตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 หรือการด าเนินการตามค าขอก่อนหน้า จึงเห็นควรเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1) คณะรัฐมนตรีควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2534 เรื่องแนวทางการเข้า

ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่เขตนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และ 
เขตนิคมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการอนุญาตให้ท าเหมืองแร่ ในพ้ืนที่
ป่าโซน C หรือในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ อันส่งผลให้เกิดการอนุญาตให้ท าเหมืองแร่ในเขตป่าลุ่มน้ าชั้น 1  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่แหล่งต้นน้ า หรือในเขตพ้ืนที่ที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เพราะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติที่แท้จริง และไม่เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและอุทยานแห่งชาตินายูง - น้ าโสม ควรชะลอการ
ด าเนินการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เก่ียวข้อง 
และประชาชน โดยใช้แนวทางตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 247 (3) ที่ 1/2560 โดยอาจพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติในอนาคต 

3) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ควรด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการขอส ารวจแร่ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 อันสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 58 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนสามารถใช้สิทธิของตน
ตามที่ได้รับรองไว้ในมาตรา 43 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการมีส่วน
ร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และควรทบทวนการขอหรือต่ออายุอาชญาบัตร ประทานบัตร 
หรือการด าเนินการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่ได้ด าเนินการในบริเวณพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ
พ้ืนที่ที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1)  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและ

ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานหลัก รับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือศึกษาแนวทางหรือผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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 2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งว่า ได้แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เพ่ือสั่งการให้อุทยานแห่งชาตินายูง – น้ าโสม
ไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 10. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร กรณีกล่าวอ้างว่า มีบุคคล
ลักลอบบันทึกเสียงในสถานที่ท างาน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนทางวินัย  

 ประเด็น/ความเป็นมา 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกร้องซึ่งเป็น
พนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกันลักลอบบันทึกเสียงการสนทนาภายใน
ห้องพักอาจารย์ โดยมีมูลเหตุจากการด าเนินการทางวินัยกับผู้บังคับบัญชา ต่อมาได้มีค าสั่งให้ด าเนินการ
สอบสวนทางวินัยกรณีร่วมกันลักลอบบันทึกเสียงการสนทนา ภายหลังได้มีค าสั่งยุติการด าเนินการ ผู้ร้องเห็นว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงขอให้ตรวจสอบ 

 การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า  

ประเด็นที่ 1 กรณีการลักลอบติดตั้งเครื่องบันทึกเสียงภายในห้องพักอาจารย์ แม้การตรวจสอบ
จะไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่ามีการร่วมกันลักลอบติดตั้งเครื่องบันทึกเสียงภายในห้องพัก
อาจารย์ แต่สถานที่เกิดเหตุเป็นห้องพักของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งสามารถเข้า - ออกได้เฉพาะ
บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานเท่านั้น โดยขณะพบเครื่องบันทึกเสียงอยู่ระหว่างการใช้งาน แต่กลับไม่มี
บุคคลแสดงตัวเป็นเจ้าของ อีกทั้งไฟล์เสียงในเครื่องบันทึกเสียงดังกล่าวมีบทสนทนาเกี่ยวกับการน าเครื่อง
บันทึกเสียงไปวางไว้ในสถานที่ใดที่หนึ่ง จึงเชื่อว่าเป็นการลักลอบติดตั้งเครื่องบันทึกเสียง เพ่ือบันทึกเสียงของ
บุคคลโดยปราศจากการยินยอม มีผลให้ฝ่ายผู้ร้องซึ่งอยู่ในห้องพักอาจารย์ดังกล่าวถูกแทรกแซงสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัวและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร จึงถือเป็นการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ประเด็นที่ 2 กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนทางวินัย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและ
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย โดยผล
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีตามที่กล่าวหาไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ยืนยันชัดเจน  
ได้ว่าเครื่องบันทึกเสียงดังกล่าวเป็นของใคร อีกท้ังไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นผู้น าเครื่องบันทึกเสียงไปวางไว้หลัง
โซฟาห้องพักอาจารย์ตามที่มีการกล่าวอ้าง จึงมีค าสั่งให้ยุติเรื่อง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของผู้ร้องทั้งแปดตามสมควรแล้ว ในชั้นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า มีการกระท าหรือละเลยการกระท า
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่อง 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมีมติว่า การลักลอบติดตั้งเครื่องบันทึกเสียงภายใน
ห้องพักอาจารย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการ
ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

  

 



- 46 - 
 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิควรก าหนดมาตรการป้องกันที่เป็นรูปธรรม 
เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคารพในสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว  
แก่บุคลากรในสังกัด โดยให้ด าเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 

 ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แจ้งว่า ได้แจ้งรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานต้นเรื่องให้ทราบ เพ่ือด าเนินการจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางป้องกันให้
บุคคลากรมีความปลอดภัยจากการแทรกสอดในความเป็นอยู่ส่วนตัวในมหาวิทยาลัย โดยให้ มีการก าชับ
บุคคลากรในสังกัดให้ความเคารพในสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลากรของมหาวิทยาลัย และห้ามมิให้
กระท าการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกรณีการร้องเรียนอีก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิได้มีหนังสือแจ้งการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเคารพสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทุกคนปลอดจากการแทรกสอดในความเป็นอยู่ส่วนตัวท าให้ได้รับความอับอาย เดือดร้อน ร าคาญใจ หรือน า
ภาพหรือชื่อเสียงไปใช้ประโยชน์ในทางแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยให้ผู้บริหารก ากับ ดูแลและก าชับ
บุคลากรให้ความเคารพในสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลากรของมหาวิทยาลัย และห้ามมิให้กระท าการใด
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 11. สิทธิชุมชน และสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ กรณีกล่าวอ้างว่ากระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการและก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ  
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ 
โรงคัดแยกขยะ  

ประเด็น/ความเป็นมา 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง (ผู้ถูกร้องที่ 3) ได้อนุญาตให้บริษัท ก (ผู้ถูกร้องที่ 1) และบริษัท ข (ผู้ถูกร้อง
ที่ 2) ก่อสร้างอาคารโรงคัดแยกขยะอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนที่ อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งท่ีมิได้มีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบอย่าง
เพียงพอ และมิได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างถูกต้อง ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่
จ านวนมากมีความห่วงกังวลว่าการด าเนินโครงการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามค าร้องจะไม่ปรากฏการ
กระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะดังกล่าว  
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงการจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะเป็นโรงคัดแยกขยะ  
อันเป็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ โดยมิได้ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลให้แก่ประชาชนผู้มีส่วน
ได้เสียทราบ แม้ว่ากรณีนี้ผู้ถูกร้องที่ 1 และท่ี 2 จะจัดท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแล้ว เพ่ือประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
เนื่องจากเป็นโรงงานล าดับที่ 106 ตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจ าแนกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แตป่ระชาชนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อ
โครงการฯ และไม่ไว้วางใจผู้ประกอบการ อีกทั้งกิจการรับขน คัดแยก และก าจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
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เป็นกิจการที่ในความเป็นจริงย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงวิถีชีวิตของ
ประชาชนโดยรอบจึงควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเช่นกัน ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวง
กว้าง กรณีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
(3) และมาตรา 42 ต่อกระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 1) กระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มี
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกแบบและก่อสร้างสถานที่คัดแยก แปรสภาพ และก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย โดยก าหนดให้สถานที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ก าหนดวิธีการ 
ในการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลโดยละเอียด และ
ก าหนดให้ผู้ประกอบการจัดให้มีแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากการด าเนิน
กิจการต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และน ามาตรฐานในการควบคุมการด าเนินกิจการรับท าการคัดแยก 
 แปรสภาพ และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามหลักวิชาการของกรมควบคุมมลพิษมาเป็นเงื่อนไขในการ
พิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 1.2) ควรบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินการตรวจสอบและติดตาม การด าเนินกิจการคัดแยก  
แปรสภาพ และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็น
การป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่
ในบริเวณใกล้เคียง โดยอาจให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันในการตรวจสอบและติดตามการด าเนินกิจการ
ดังกล่าวร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและภาคประชาสังคม 

 1.3) ควรมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและการบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 1.4) ควรมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมและ
ก ากับดูแลให้บริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานคัดแยกขยะ น าหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่า
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGPs) ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด  
  2) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาควรเร่งพิจารณาจัดท ากฎหมายเฉพาะ เรื่องการบริหาร
จัดการขยะ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยค านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะ สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ และสิทธิในการด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวควร
ประกอบไปด้วยหลักการดังต่อไปนี้ 
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2.1) ให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรภาคประชา
สังคม ในด้านการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ตรวจสอบและร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการและก าจัด
ขยะ รวมทั้งเป็นผู้เสียหายในการกล่าวโทษหรือฟ้องร้องบุคคล ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่เป็น 
ผู้ก่อให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือก าจัดขยะ  

 2.2) ให้มีบทบัญญัติก าหนดให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคมมีสิทธิร้อง
ขอให้หน่วยงานของรัฐแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับอนุญาต  
ให้จัดการหรือก าจัดขยะท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชน  

 2.3) ให้มีบทบัญญัติก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ได้รับใบอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการรับเก็บ รวบรวม เคลื่อนย้าย คัดแยก หรือก าจัดขยะ ด าเนินการจัดให้มีแผนการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการจัดการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมตลอดท้ังวิธีการเยียวยา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยให้ถือเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการด้วย  

 2.4) ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางและคณะกรรมการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดเอกภาพและคล่องตัวในการ
บริหารราชการแผ่นดิน และท าให้การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในประเทศเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

 ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเกี่ยวกับการจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะ 

 12. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 196/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์  

 ประเด็น/ความเป็นมา 
 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คัดค้านการที่บริษัท ก ขอก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ ต่อคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน โดยเห็นว่าอาจจะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาค าร้อง ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง ฝ่ายผู้ถูกร้องและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควร
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อบริษัท ก คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) 
และ (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 และมาตรา 42 ดังนี้ 
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มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กระทรวงอุตสาหกรรม ต้องก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในการติดตาม ตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะค าสั่งที่ให้ระงับการ
ด าเนินการใดที่ได้ด าเนินการก่อนได้รับอนุญาตในระยะเวลาและความถี่ที่เหมาะสม เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย
เกิดความสัมฤทธิ์ผลโดยป้องกันไม่ให้มีการฝ่าฝืนค าสั่งกระท าความผิดซ้ าเป็นเวลานาน อันอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และควรก าชับให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปฏิบัติหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายใน 90 วัน 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1) บริษัท ก ควรประกอบธุรกิจให้ เป็นไปตามกฎหมายซึ่ งได้ให้การปกป้องคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดกรณีการละเมิดกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวอีก 
ประกอบกับควรน าหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจที่ก าหนดไว้ในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGPs) ในเสาหลักที่ 2 การเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ การแสดงเจตน์จ านงเพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบของ
องค์กรต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยการจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) 
และในเสาหลักที่ 3 การเยียวยา ควรจัดให้มีกลไกการร้องเรียนและมาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ อาทิ การจัดให้มีหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกลไกร้องทุกข์เยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ มาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกอบกิจการภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชน  

2) คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ควรปกป้องและคุ้มครองประชาชน หรือชุมชนในพ้ืนที่ต่อ
การถูกละเมิดสิทธิจากองค์กรธุรกิจภายใต้การก ากับดูแล ตามที่ก าหนดไว้ในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่า
ด้ วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : 
UNGPs) เสาหลักท่ี 1 การคุ้มครอง (Protect) โดยควรบังคับใช้กฎหมาย และทบทวนกฎหมายที่ให้การปกป้อง 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอันเกิดจากการด าเนินธุรกิจเป็นระยะเพ่ือแก้ปัญหาช่องว่างที่อาจจะกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน อีกทั้งควรก าหนดความคาดหวัง รวมถึงสื่อให้ทราบถึงความคาดหวัง และให้ค าแนะน าที่มี
ประสิทธิภาพแก่องค์กรธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลให้ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนตลอด
กระบวนการ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
บริษัท ก แจ้งว่า ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

โดยการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการจากผู้เห็น
ต่างเพ่ือที่จะได้ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ตลอดอายุ
โครงการ เผยแพร่ข้อมูล ผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้คณะกรรมการรับทราบ และ 
ให้คณะกรรมการช่วยประชาสัมพันธ์เพ่ือให้คนในชุมชนรับทราบ ถ้าหากคนในชุมชนมีข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นก็สามารถเสนอผ่านคณะกรรมการ เพ่ือเป็นแนวทางให้บริษัทฯ น าไปปรับปรุงต่อไป  และจัดให้มี
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ในหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดให้มีกองทุนประกันสุขภาพโดยมีการน าเงินเข้า
กองทุนในปีแรก 1 ล้านบาท และปีต่อๆ ไปทุกปี ปีละ 5 แสนบาท ปัจจุบันมีเงินในบัญชีกองทุนฯ ทั้งสิ้น  
2 ล้านบาท โดยหากมีผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ  
ทางบริษัทฯ จะพิจารณาช่วยเหลือตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
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 13. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 15/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง เสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา กรณีกล่าวอ้างว่าศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกห้ามนักศึกษามุสลิมไว้เครา บังคับให้เข้าร่วมพิธีกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลัก
ศาสนา รวมทั้งจัดกิจกรรมทางวิชาการตรงกับเวลาประกอบพิธีละหมาด 

ประเด็น/ความเป็นมา 
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวอ้างว่า เมื่อปี 2558 ขณะที่  

ผู้ร้องซึ่งนับถือศาสนาอิสลามก าลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 อยู่ที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
ชั้นคลินิกผู้ถูกร้องนั้น พบว่าผู้ถูกร้องได้มีการกระท าอันเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนา
ของผู้ร้อง ได้แก่ การออกข้อก าหนดห้ามนักศึกษาแพทย์ชายไว้หนวดและเครา การก าหนดให้นักศึกษาแพทย์
ทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและพิธีวันมหิดล และการจัดประชุมเชิงวิชาการ (Friday Conference) ในทุกวัน
ศุกร์ของสัปดาห์ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ผู้ร้องต้องไปละหมาด 

การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาค าร้อง พิจารณาแล้วเห็นว่า พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า กรณีที่ผู้ถูกร้องบังคับให้ผู้ร้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ขัดต่อความเชื่อทางศาสนา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกร้องได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยอนุญาตให้นักศึกษาแพทย์มุสลิมสามารถปลีกตัว
ออกมาจากงานพิธี รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมทดแทนการเข้าร่วมในช่วงพิธีการที่ขัดกับความเชื่อทางศาสนา 
ได้ จึงมีมติให้ยุติเรื่อง กรณีท่ีผู้ถูกร้องจัดกิจกรรมทางวิชาการตรงกับเวลาละหมาดของผู้ร้อง ข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่าผู้ถูกร้องได้บันทึกการประชุมทางวิชาการดังกล่าวเพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ที่ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ
รับชมเทปที่บันทึกไว้แทนการเข้าร่วมกิจกรรมได้ จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระท าหรือละเลยการ
กระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่อง กรณีที่ผู้ถูกร้องออกข้อก าหนดห้ามนักศึกษาแพทย์
ไว้หนวดและเครา พิจารณาแล้วเห็นว่า สิทธิในเสรีภาพในการนับถือศาสนา และการปฏิบัติหรือการประกอบ
พิธีกรรมตามหลักศาสนาได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมถึง
ยังถูกรับรองไว้ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณี
ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น การที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา น าระเบียบมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งว่าด้วยเรื่องการแต่งกาย เครื่องแบบนักศึกษาและบุคลิกภาพของนักศึกษาแพทย์ที่ประกาศใช้เมื่อปี 
2559 ซึ่งมีข้อก าหนดให้นักศึกษาแพทย์ชายห้ามไว้หนวดและเครามาบังคับใช้ ตลอดจนการมีหนังสือตักเตือน
เรื่องการไว้เคราของผู้ร้องเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอาศัยข้อก าหนดตามระเบียบดังกล่าว เป็นการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน ดังนั้น จึงมีมติให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนต่อผู้ถูกร้อง และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 
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 มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 โดยเห็นควรให้ผู้ถูกร้องร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในฐานะหน่วยงานหลัก
ที่เป็นผู้ก าหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่จะน ามาใช้กับนักศึกษา ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับ
การแต่งกายและบุคลิกภาพของนักศึกษาแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการแต่งกาย 
เครื่องแบบนักศึกษาและบุคลิกภาพของนักศึกษาแพทย์ ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2559 ซึงผู้ถูกร้องได้น ามาใช้ก ากับ
ควบคุมการแต่งกายของนักศึกษาแพทย์ที่ศึกษาอยู่กับผู้ถูกร้อง หรือระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแต่งกาย
และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก พ.ศ. 2561 ด้วยการยกเลิกข้อความ  
ในส่วนที่ห้ามไม่ให้นักศึกษาแพทย์ชายไว้หนวดและเคราหรืออาจเพ่ิมเติ มข้อยกเว้นให้มีการไว้เคราได้  
หากมีเหตุผลในการปฏิบัติตามหลักศาสนา  

 ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้  

 ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 คณะแพทยศาสตร์ แจ้งว่า ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษาเพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะของ กสม.  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแต่งกายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก 
พ.ศ. 2561 ข้อ 9 เป็น “นักศึกษาแพทย์ชาย ทรงผมสุภาพ ห้ามท าสีผม ตัดสั้นไม่ปิดหน้า ใบหู และห้ามไว้
หนวดและเครา ให้ตัดเล็บสั้น ห้ามท าสีเล็บ หรืออ่ืนๆ ตามที่สถานปฏิบัติการก าหนด ส าหรับการห้ามไว้เครา
นั้น ให้พิจารณาตามเหตุผลความจ าเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน แต่ไม่ขัดต่อหลักความปลอดภัย
หรือสุขอนามัยของตนเองและผู้อ่ืน”  

 14. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 25/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 
สิทธิพลเมือง กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม  
ทางการเมืองเม่ือปี 2553  

ประเด็น/ความเป็นมา 
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็นผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการเข้ากระชับพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ทหารในเหตุการณ์สลายการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารได้ระดมยิงอาวุธสงคราม
จากบริเวณสะพานชิดลม เข้าไปในบ้านพักของผู้ร้องที่อยู่บริเวณเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยผู้ร้องไม่ได้
เป็นผู้เข้าร่วมการชุมนุมแต่อย่างใด จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ร้องถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณไหล่ขวา
และบ้านพักได้รับความเสียหาย โดยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้ร้องได้เข้ารับการบ าบัดรักษาและเป็นผู้มีรายชื่อ
ได้รับค่าเยียวยากลุ่มที่ 1 โดยมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องผ่านทางผู้ถูกร้อง จนกระทั่งปี 2557  
ผู้ร้องได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกร้องทางโทรศัพท์ว่าไม่สามารถอนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ร้องได้ 
เนื่องจากมีเหตุการณ์รัฐประหารและเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารประเทศใหม่ ผู้ร้องเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากกรณีดังกล่าว จึงขอให้ตรวจสอบ 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาค าร้อง ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง ฝ่ายผู้ถูกร้อง 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควร
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42 เพ่ือด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

1) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ยังคงค้างการพิจารณาเป็นการ
เร่งด่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
กระทรวงยุติธรรมพิจารณาด าเนินการในเบื้องต้นแล้ว   

2) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการศึกษา หรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง 
เพ่ือจัดท าเป็นแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานกลางในการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตให้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่ม 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง

มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ
ข้อเสนอดังกล่าว โดยให้กระทรวงยุติธรรมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวม  
แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป 

15. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 26/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 
เรื่อง การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กรณีกล่าวอ้างว่าสถานศึกษาเอกชนมีข้อสั่งการที่อาจ
น าไปสู่การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  

ประเด็น/ความเป็นมา 
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีกล่าวอ้างว่า ได้ปรากฏการ

เผยแพร่หนังสือกองอ านวยการโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแจ้ง
นโยบายของประธานอ านวยการโรงเรียนในเรื่องการอภิบาลนักเรียน ซึ่งมีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความ 
ไม่เข้าใจต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ผู้ร้องเห็นว่าข้อความดังกล่าวอาจเป็นการปลูกฝัง
ให้เยาวชนเข้าใจผิดต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และอาจเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ จึงขอให้ตรวจสอบ 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาจากค าร้อง ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง ฝ่ายผู้ถูกร้อง 

บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้ว  
จึงมีมติว่าการกระท าของผู้ถูกร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ถูกร้อง และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงศึกษาธิการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 และมาตรา 42 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ผู้ถูกร้องควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องการมอบนโยบายในการอภิบาลนักเรียนในเรื่องการแสดงออก

ของบุคคลที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด รวมทั้งมีการสื่อสารอย่างเป็นทางการและชัดเจนเพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียน โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติด้านการ
ส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ในประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริม
ความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ. 2558” ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการอภิบาลนักเรียนที่ได้มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 กระทรวงศกึษาธิการควรด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ก ากับดูแลและก าชับสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนให้ระมัดระวังเรื่อง

การก าหนดนโยบายหรือการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะในประเด็นการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริม
ความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความ
เสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. 2558” ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 2) เร่งรัดการน าหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. 2558 และหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่
จะต้องปฏิบัติตาม ได้รับรองไว้ ไปประกอบการพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งทางด้านวิชาการและการปลูกฝังทัศนคติ การ
ยอมรับความแตกต่าง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
โรงเรียนเอกชนผู้ถูกร้อง แจ้งว่า กองอ านวยการโรงเรียนได้พัฒนาการสื่อสารและสร้างความ

เข้าใจในนโยบายด้านการการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลัก 
สิทธิมนุษยชน โดยได้มีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการประชุมในระดับผู้บริหารเพ่ือท าความเข้าใจ 
และ มอบหมายนโยบายในการอภิบาลนักเรียน โดยค านึงถึงการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องความ
หลากหลายทางเพศเรียนรู้เพศสภาพตามก าเนิด เพ่ือให้เกิดการเลือกด าเนินชีวิตที่สร้างความสุข และปฏิบัติตน
ต่อกันด้วยความเข้าใจและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่ม 
โรงเรียน เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ด้านสิทธิ บทบาท หน้าที่ และ เสรีภาพ บูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอน 
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละบริบทได้ 
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 16. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 63/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 
เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารท าร้ายร่างกายจนท าให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต  

 ความเป็นมา 
 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่   
17 เมษายน 2563 เวลากลางคืน นาย ก และนาย ข บุตรชายของผู้ร้อง ถูกผู้ถูกร้องจับกุมในขณะที่พักผ่อนอยู่ที่
กระท่อมนาใกล้สวนยางท้ายหมู่บ้าน แล้วถูกน าตัวไปควบคุมเพ่ือซักถามข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่วัดแห่งหนึ่ง 
ในพ้ืนที่ต าบลฝั่งแดง อ าเภอธาตุพนม โดยมีการซ้อมทรมานผู้ถูกควบคุมทั้งสองจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และ
ต่อมานาย ก ได้เสียชีวิตภายหลังจากที่ถูกส่งตัวไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ในสภาพ
ร่างกายคล้ายถูกท าร้ายสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนัก หน้าอกเขียวช้ า จึงขอให้ตรวจสอบ 

 การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไดพิ้จารณาค าร้อง ข้อเท็จจริงจากฝ่ายผู้ร้อง ฝ่ายผู้ถูกร้อง 

ผู้เสียหาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้ว  
จึงสมควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42  

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน 

กองทัพบก และศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติควรก าหนดมาตรการ
และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมแก่เจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการกระท าที่เข้าข่าย
เป็นการซ้อมทรมานผู้ถูกจับหรือผู้ต้องสงสัยในระหว่างท าการจับกุมและควบคุมตัวโดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง รู้เห็นเป็นใจ หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการซ้อมทรมานบุคคล จะต้องถูก
ลงโทษทางวินัยและด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โดยให้ด าเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณายกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท าลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งได้ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ทหารมี
อ านาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการสืบสวน
การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทางอาญาอ่ืน เพ่ือให้การสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดกฎหมาย
อาญาเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ โดยให้เป็นหน้าที่และอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครอง
และต ารวจ รวมถึงเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายปกติ 

2) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีควรจัดความส าคัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ไว้เป็นล าดับแรกเพ่ือให้มีการพิจารณาให้
ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปโดยเร็ว โดยน าหลักการและสาระส าคัญตามอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (CAT) 
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และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (ICPPED) ไปบรรจุ
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาทั้งสองฉบับ โดยเฉพาะการก าหนด
ความรับผิดทางอาญาแก่ผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการ
ซ้อมทรมานไม่ด าเนินการป้องกันหรือระงับการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือปกปิดข้อเท็จจริง ไม่ส่งเรื่องให้
เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมายเพ่ือสอบสวนด าเนินคดี รวมทั้งการก าหนดให้มีกลไกพิเศษในการสืบสวน
สอบสวนคดีทรมานและคดีที่เกี่ยวกับการกระท าให้บุคคลสูญหายโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ
เป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด
แบบบูรณาการ เชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจสืบสวนสอบสวนที่เป็นอิสระ  

3) คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่ายเช่น พนักงานอัยการ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร พนักงานฝ่ายปกครอง แพทย์ จิตแพทย์นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดในกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการซ้อม
ทรมานบุคคล กรณีที่มีการตายเกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน รวมถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่า  
มีการกระท าให้บุคคลสูญหาย พร้อมทั้งจัดท าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยน า
หลักการตามคู่มือการสืบสวนสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิผล กรณีการกระท าทรมานและ
การปฏิบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมและย่ ายีศักดิ์ศรี หรือพิธีสารอิสตันบูล ( Istanbul 
Protocol: Manuel onthe Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, 
Inhuman orDegrading Treatment or Punishment) มาใช้ในการจัดท าแนวทางการสืบสวนสอบสวนและ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นหลักประกันในการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมาน
และสอบสวนด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดอย่างเด็ดขาดมิให้เกิดกรณีการลอยนวลพ้นผิด (Impunity) 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง

มอบหมายให้กระทรวงการยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว โดยให้กระทรวงยุติธรรมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
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2. ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ได้ให้ความส าคัญของการส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริม  
ความร่วมมือ และการประสานงานระหว่างหน่วยภาครัฐ องค์การเอกชน และองค์การอ่ืนด้านสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ตามมาตรา 247 (5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน โดยมี  
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

2.1 การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2563  
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 

(ค.ศ. 1948) และได้ถือเอาวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นความส าคัญของวันดังกล่าวที่ร าลึกถึงการประกาศปฏิญญาสากล  
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แม้ปฏิญญาฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย แต่ปฏิญญาฉบับนี้ก็มีพลังยิ่งกว่า
กฎหมายหลายฉบับ เนื่องจากเป็นเอกสารสิทธิมนุษยชนส าคัญของโลกที่แสดงให้เห็นถึ งความมุ่งหมายของ 
มวลมนุษยชาติที่ต้องการร่วมกันสร้างความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เพ่ือให้ทุกคนเคารพในสิทธิ เสรีภาพ  
ความเสมอภาค และเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยังน าไปใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

(1) เพ่ือร่วมร าลึกถึงความส าคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งเป็นวันที่สหประชาชาติมีมติรับรอง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

(2) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนสนใจและตระหนักถึงเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน  

(3) เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่หลากหลายให้สาธารณชนได้รับรู้และเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง  

(4) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและประสานการท างานร่วมกันเป็น
เครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดงานวันสิทธิมนุษยชน
สากล 10 ธันวาคม ในหัวข้อ “เพราะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ 
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างแนวคิดและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน  
สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม สร้างความสนใจและการรับรู้ของประชาชน โดยกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วย 

(1) การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เพราะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชน ท าหน้าที่แทน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(2) พิธีมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจ าป ี2563 จ านวน 7 รางวัล 

(3) การมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2563  
(4) การแสดงของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

ระดับอุดมศึกษา “โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for 
Human Rights) 

(5) การเสวนา เรื่อง “ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมเคียงข้างสิทธิมนุษยชน”  
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(6) การจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่างกว้างขวาง  

การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2563 ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปส่งผลให้เกิดการ
เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสู่ประชาชนให้ได้รับรู้และเรียนรู้เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการปฏิบัติตนตาม
หลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้เห็นผลงานของนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน ที่สามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมต่อไป 

2.2  โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights 
Executive Program) รุ่นที่ 2 

 เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักบริหาร
ระดับสูง ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติขององค์กรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคล
ในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จ านวน 70 คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้พ้ืนฐานหลักการ 
ด้านสิทธิมนุษยชน แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights-Based Approach) ตลอดจนการวิเคราะห์
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการน าไปประยุกต์ใช้ ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ แนวทางการส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจของสหประชาชาติ หลักการของ
กระบวนการยุติธรรม แนวคิดและวิธีการสันติวิธี และประชาเสวนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการหาทางออกในการแก้ไข
ปัญหา การเยียวยาเพื่อคุ้มครองและขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ตลอดจน ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ความรู้
กลไกสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติ สนธิสัญญา (The Treaty-Based Bodies) และกลไกที่มีท่ีมาจากกฎบัตร
สหประชาชาติ (Charter-Based Bodies) รวมถึง Universal Periodic Review (UPR) กฎหมายและกลไก
สิทธิมนุษยชนระดับชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ  
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กรร่วมกัน และมีกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ภายในประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เชิง
ประจักษ์ โดยมีกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่จริง และจัดท าเอกสารวิชาการ
เชิงนโยบายส่วนบุคคล/กลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทางหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน และเกิดความตระหนักถึงการน าความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการฝึกอบรมไปประยุกต์  
ใช้ในการท างานเพ่ือร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน 

2.3  โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

ยุติธรรม ได้จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และปลูกฝังให้มีความตระหนักและรู้คุณค่าของการเคารพสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด 
การพูด การใช้ภาษาและการน าเสนอ โดยผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที ซึ่งถือเป็นเทคนิคหนึ่ง 
ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือปลูกฝังแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ 
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และจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เยาวชน นิสิต นักศึกษา
ซึ่งก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 

 ผลการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 5 รางวัล ดังนี้ 

 1. รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ นายชนกันต  วิทยศักดิ์พันธุ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ นายปรินทร  กอด ารง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวมนัสยา  พุ่มแก้ว  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) นายกรัน ปาเทลา มหาวิทยาลัยมหิดล และ 2) นางสาวณัฐญา 
จารุเวคิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันโต้วาที
สิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 2563 เมื่อวันอังคารที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 - 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2563 ได้กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เรื่อง “การปกป้องสิทธิเด็กในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคโควิด 19” 

2.4 โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 

 การด าเนินโครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร 
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
แก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนเห็นความส าคัญในการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และร่วมกันขจัดการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนในสังคมให้ลดน้อยลง เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติพร้อมทั้งผลงานของบุคคลและ
องค์กรที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลและองค์กรอ่ืนในสังคม 

 คณะท างานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 ได้ก าหนดรางวัล จ านวน 7 รางวัล โดยบุคคลและ/หรือองค์กรสามารถสมัคร/
เสนอชื่อ ประวัติ และผลงานตามแบบฟอร์มใบสมัคร/เสนอชื่อ และจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ มีบุคคลและ/หรือองค์กรที่สมัครและได้รับการ
เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพ่ือรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 รวมจ านวนทั้งสิ้น 74 ราย ประกอบด้วย ประเภทองค์กร 21 องค์กร 
ประเภทบุคคล 53 คน ทั้งนี้ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะท างาน
พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจ าปี 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 ในแต่ละด้าน รวมจ านวน 7 ราย ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้  
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 1) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 
 2) โครงการสี่หมอชายแดนตาก 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมูลา 
 4) รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ  วรธนารัตน์ 
 5) นางอรนุช  ชัยชาญ 
 6) นายเกรียงไกร  ไชยเมืองดี 
 7) นายสุนทร  สุนทรธาราวงศ์ 

 โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจ าปี 2563 จ านวน 7 รางวัล ในงานวันสิทธิ
มนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2563 “เพราะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติท าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว 

2.5 การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะท างานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

และส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา อันเป็นไปตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 ในกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งครู อาจารย์ ผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษา และผู้บริหาร 
ในระดับอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการการจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชน 
ในระดับอุดมศึกษา ประกอบกับที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการขับเคลื่อนหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาไปยังทุกภาคส่วนของสังคม 

 ทั้งนี้  เนื้อหาในคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษาเกิดจากการประมวล  
องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนจากหลายแหล่งการเรียนรู้ทั้งการศึกษาจากต าราที่เกี่ยวข้อง เอกสารวิชาการของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บทความของนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างคู่มือ  
การปฏิบัติขององค์กรที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้ารายวิชาและหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ตลอดจน
ข้อคิดเห็น เสนอแนะที่ได้จากการประชุม อบรม สัมมนากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึกความร่วมมือกับ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ประกอบด้วย 

 1) องค์ความรู้พ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
ขององค์การสหประชาชาติ อันประกอบด้วย ความหมาย ความส าคัญ และความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกลไกลและการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน
ในวิถีชีวิตประจ าวัน 

 2) การตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนในวาระโลกและในประเทศไทย โดยให้ความส าคัญกับวาระแห่ง 
การขับเคลื่อนให้เยาวชนได้ตระหนักและลุกขึ้นยืนเพ่ือเชิดชูคุณค่าแห่งสิทธิมนุษยชน (Youth stand up for 
Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ ด้วยการปกป้องไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ เสรีภาพ  
ความยุติธรรม และโอกาสที่เท่าเทียม โดยปราศจากการแบ่งแยก ในขณะที่โลกก าลังก้าวเข้าสู่ความท้าทาย 
ในทศวรรษใหม่ ทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ าและการค านึงถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส โดยให้ผู้เรียนสามารถ
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เชื่อมโยงและตระหนักถึงสถานการณ์และความเป็นพลเมืองโลก(Global Issue & Global Citizenship)  
โดยก าหนดเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันให้เป็นจริงในปี  
ค.ศ. 2030 (SDGs) และสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศ 

 3) การปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการใช้ฐานสมรรถนะ
ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้เรียนเป็นกรอบตัวชี้วัดที่เห็นภาพชัดเจน ค านึงถึงความหลากหลายในวิธีการและ
กระบวนการเรียนรู้ซึ่งค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
ผู้เรียน การเสริมพลังแรงบวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาส  
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพโดยค านึงถึงการเรียนหลักการสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นและทฤษฎีการเรียนรู้  
ในกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ด้านสิทธิมนุษยชนที่เปิดกว้าง ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย 
การค านึงถึงความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติ การเคารพซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะมิติทางเพศ การแสดงออก
อย่างจริงใจถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เป็นต้น 

 ทั้งนี้  อยู่ระหว่างปรับแก้ร่างคู่มือตามความเห็นของคณาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพ่ือจัดประชุมรับฟังความเห็นเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง และด าเนินการจัดพิมพ์คู่มือ 
เพ่ือเผยแพร่แก่สถาบันอุดมศึกษา ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และกลุ่มเป้าหมาย
ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนต่อไป 

2.6 โครงการถอดบทเรียนในการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการ
ชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความส าคัญและพยายามขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจเกิดความ
ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนอันจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการเคารพสิทธิมนุษยชนตาม "หลักการ
ชี้แนะขององค์การสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรั บธุรกิจ" (The UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights:UNGP) อย่างยั่งยืน โดยมีการตั้งคณะท างานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน และการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
เครือข่ายภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจไทยในเรื่องการด าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและได้ผลักดันให้ภาค
ธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เป็นภาคธุรกิจน าร่องที่น ากระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ไปปรับใช้ โดยมีการจัดท าคู่มือประเมินผลสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) และการจัดท ารายการเช็คลิสต์ (Checklist) 
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนที่อาจได้รับผลกระทบส าหรับธุรกิจการโรงแรม ทั้งนี้ มีโรงแรมต้นแบบจ านวน 5 แห่ง
ในจังหวัดภูเก็ตที่ได้น าหลักการชี้แนะฯ และคู่มือประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านไปปรับใช้กับธุรกิจ 
ของตน จากความพยายามในการสร้างเสริมความตระหนักและการขับเคลื่อนนโยบายด้านธุรกิจกับ  
สิทธิมนุษยชนของ กสม. และภาคีเครือข่าย ก่อให้เกิดความส าเร็จในการที่ประเทศไทยโดยรัฐบาลได้ผลักดัน
การบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565)  
เพ่ือให้หน่วยงานภาคธุรกิจรัฐวิสาหกิจและภาครัฐที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ รวมทั้งมีระบบการติดตามผล  
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights 
Due Diligence: HRDD) การปรับปรุงมาตรการในการตรวจสอบการประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยคณะท างานขับเคลื่อนธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน และส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
จึงได้ด าเนินโครงการถอดบทเรียนในการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการ
ชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563  
ณ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ จังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรม หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
รายละเอียดของเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทายในการประกอบ
ธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชนและการน าหลักกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียน (Lesson Learned) และใช้วิธีการ
สกัดความรู้และประสบการณ์ที่ฝังลึกจากผู้ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอน  
การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ผลการขับเคลื่อนงานและความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ  
เพ่ือเป็นการทบทวนและสรุปประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของกลุ่มธุรกิจโรงแรมน าร่องในจังหวัดภูเก็ต  
ที่ได้ด าเนินการตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ ซึ่งจะเป็น  
การปรับตัวและเตรียมความพร้อมด้านสิทธิมนุษยชนแก่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมซึ่งต้องเผชิญ  
กับการปิดท าการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกและเป็นการสะท้อน
ถึงผลกระทบด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และประเด็นสิทธิมนุษยชน เช่น ประเด็นสิทธิแรงงาน 
การจ้างงาน ซึ่งเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 หรือสถานการณ์ภัยพิบัติอ่ืน ๆ ตลอดจน
ร่วมกันหาแนวที่เหมาะสมเพ่ือให้ภาคธุรกิจยังคงด าเนินงานและสามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้แม้ต้องเผชิญ
สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว อันจะน าไปสู่การเกิดคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมด้านธุรกิจกับ  
สิทธิมนุษยชนและขยายผลโครงการน าร่องไปสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอ่ืน ๆ ในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการประชุมเพ่ือถอดบทเรียนในการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม จัดท าร่างรายงานผลการถอด
บทเรียนในการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับ  
สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมอ่ืน ๆ ของประเทศต่อไป และส่งเสริมให้มีเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรมที่ด าเนินการตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่ งน าไปสู่การสร้างพ้ืนที่ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Space) ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ 
การท่องเที่ยวและการโรงแรมน าร่อง  

2.7 โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งประเทศ แต่เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังไม่มีส่วนราชการในภูมิภาค ท าให้ประชาชนที่ประสบปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อย่าง
ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการท างานในมิติด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอาจจะไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนดังกล่าว และเล็งเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้าง
พลังชุมชนในพ้ืนที่ภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพ่ือการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน  



- 62 - 
 

ในพ้ืนที่ภูมิภาค ประกอบกับปัญหาในการด าเนินงานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน  
ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง การระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพ่ือปฏิบัติงาน  
ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา  
จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย (1) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(3) ภาคตะวันออก ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (4) ภาคใต้ ร่วมกั บคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (5) ภาคเหนือ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(6) ภาคตะวันตก ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง มีการด าเนินงานร่ วมกับส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมภารกิจส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้  

(1) ส่งเสริมและด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน 
(2) รับและส่งเรื่องเก่ียวกับการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งให้ค าแนะน าเก่ียวกับการร้องเรียน 
(3) ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย 
(4) เฝ้าระวัง และติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
(5) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นเพื่อเสนอประเด็นการศึกษาวิจัย 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
(6) ประสานหรือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม 

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้มีกลไกในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสร้างความ
เข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดการท างานเชิงรุกในประเด็นสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่
มากยิ่งขึ้นได้มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเพ่ิมขึ้นอีก 6 แห่ง ดังนี้ 

(1) ภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
(2) ภาคตะวันตก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี 
(3) ภาคเหนือ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
(4) ภาคใต้ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
(5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
(6) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา 
โดยมีกิจกรรมความร่วมมือร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่ส าคัญ 

เช่น  
(1) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค นอกจากการจัดตั้งศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเพ่ือให้เป็นกลไกในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
และสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ยังมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและลงนาม
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือสร้างและ
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พัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมในพ้ืนที่ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปกป้องสิทธิของตนเองและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และประเทศชาติ ตลอดจน การสร้างพ้ืนที่ความร่วมมือและการพัฒนาหรือขยายเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ในการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอ านาจของตน 

(2) การจัดสัมมนาวิชาการประเด็นสิทธิมนุษยชน ภายหลังพิธีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดการสัมมนาวิชาการ โดยมีการปาฐกถาเรื่อง “สิทธิสตรี คือ สิทธิมนุษยชน” 
โดย  Ms. Cynthia Veliko ผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  Mrs. Helene Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจ าประเทศไทย 
และ Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ าประเทศไทย การบอกเล่าเสียงจากเยาวชนในประเด็น
สิทธิสตรีโดยนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา หัวข้อ การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมที่มีความหลากหลาย โดยมีเอกอัครราชทูตแคนาดาประจ าประเทศไทย 
เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจ าประเทศไทย เอกอัครราชทูตสวีเดนประจ าประเทศไทย ผู้แทนส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แทนโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย ผู้แทนองค์กร Human Rights Watch (HRW) คณบดีคณะ
รัฐศาสตร์ คณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาคประชาชนและ
นักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 150 คน 

(3) การลงพ้ืนที่ชุมชนร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศและสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือรับฟัง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และประสานการแก้ไขปัญหาร่วมกั บองค์กรภาคี
สหประชาชาติ คณะทูต และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายหลังจากรับฟังปัญหาจากชุมชนที่มีที่อยู่อาศัย  
ในเขตท่ีราชพัสดุ ณ ชุมชนบ้านมั่นคง วัดกุดคูณ จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้ให้ค าแนะน าในเรื่ององค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถให้ค าแนะน า 
ในเรื่องการออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยและการวางผังชุมชนเพ่ือให้สามารถขอเอกสารรับรองการใช้ที่ดินราชพัสดุ
ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ได้ กรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างในการให้สถาบันการศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญในพ้ืนที่ที่ช่วย
อ านวยให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิมนุษยชนอย่างรวดเร็ว 

2.8 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

 นอกจากการจัดตั้ งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เพ่ือให้เป็นกลไก 
ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ตลอดจนมุ่งเน้น 
ให้เกิดการท างานเชิงรุกในประเด็นสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ยังได้มีจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและลงนามร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และ
การศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนเพ่ือสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ที่สอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปกป้องสิทธิของตนเอง
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และส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา 
และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ ตลอดจน การสร้างพ้ืนที่ความร่วมมือและการพัฒนาหรือขยาย
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ในการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกรอบ
ภารกิจ หน้าที่และอ านาจของตน 

 โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

 1) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 2) เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
 3) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 4) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา 

2.9 การจัดสัมมนาวิชาการประเด็นสิทธิมนุษยชน 
 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ภายหลังพิธีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ได้จัดการสัมมนาวิชาการ : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมที่หลากหลาย เสียงจากเยาวชน: 
สิทธิความหลากหลายทางเพศ คือ สิทธิมนุษยชน (LGBTQ Rights are humansrights) โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย Ms. Cynthia Veliko ผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจ า
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ าประเทศไทย Mrs. Helene 
Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจ าประเทศไทย Mr. Åström Gröndahl เอกอัครราชทูต
สมาพันธรัฐสวิสประจ าประเทศไทย Mr. Phil Robertson รองผู้อ านวยการ ส านักเอเชีย องค์กร Human 
Rights Watch (HRW) Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย 
(UNDP) และ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยนิสิต นักศึกษา 
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการต่างได้รับการความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในเรื่อง 
สิทธิมนุษยชนในประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศ สามารถพัฒนาความคิดและทัศนคติจากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลส าคัญระหว่างประเทศ 

2.10   การลงพ้ืนที่ชุมชนร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศและสถาบันอุดมศึกษา 
  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้มีการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือรับฟังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และ
ประสานการแก้ไขปัญหาร่วมกับองค์กรภาคีสหประชาชาติ คณะทูต และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จากรับฟัง
ปัญหาจากชุมชนที่มีที่อยู่อาศัยในเขตที่ราชพัสดุ ณ ชุมชนบ้านมั่นคง วัดกุดคูณ  จังหวัดอุบลราชธานี  
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ขณะนั้น) ได้ให้ค าแนะน าในเรื่ององค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ที่สามารถให้ค าแนะน าในเรื่องการออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยและการวางผังชุมชนเพ่ือจะสามารถขอเอกสาร
รับรองการใช้ที่ดินราชพัสดุตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ได้ กรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างในการให้สถาบันการศึกษาเป็น
กลไกท่ีส าคัญในพ้ืนที่ที่ช่วยอ านวยให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิมนุษยชนอย่างรวดเร็ว 



- 65 - 
 

2.11   โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ 
  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ และภาคประชา

สังคมด าเนินโครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมสิทธิ ของกลุ่มชาติพันธุ์ กิจกรรม 
งานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล “ส่งเสริมวิถีชีวิต สู่การผลักดันกฎหมาย และเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติ
พันธุ์ชาวเล” ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมความเข้มแข็งกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและการประสานภาคี
ความร่วมมือ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ในระดับนโยบายและกฎหมาย และเผยแพร่  
ผลการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลต่อสังคม สาธารณะและนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรูปแบบ
กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและซุ้มแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสินค้าชาวเล การพบปะพูดคุยกับ
เครือญาติของชาวเล การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน การแสดง
ทางวัฒนธรรมชาวเล รองแง็ง กาหยง ฯลฯ และการสรุปประเด็นทางวิชาการเพ่ือแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวเลในพื้นที่ 

   โครงการดังกล่าวช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ในประเด็น
สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในพ้ืนที่ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่สอดคล้องในเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอ่ืน ๆ ผลจากการเสวนาวิชาการ น าไปสู่การผลักดันกฎหมายและ 
เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ทั้งในเรื่องของการทบทวนผลจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 
2553 เรื่อง การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล และ มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง  
การน าเสนอแนวทางการพัฒนาจาก มติ ครม. ทั้งสองมติเป็นกฎหมาย ด้วยการตราเป็นพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์  และการก าหนดพ้ืนที่วัฒนธรรมพิเศษจะคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ 
ให้มีสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร มีสิทธิในที่ดินเพียงพอและสามารถบริหารจัดการในพ้ืนที่ได้ เสริมสิทธิที่ด้อย
กว่าให้มีความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์และในฐานะเป็นพลเมืองเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ตลอดจนการจัดท า
ผังเมือง การจัดตั้งสมัชชากลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือจัดการปัญหาของตนเอง การจัดให้มีสวัสดิการ และความเสมอภาค 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือและกลไกในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ท าให้กลไกการแก้ไข
ปัญหาของรัฐดีขึ้น กลุ่มชาติพันธุ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ท าให้สังคมไทยเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ดีขึ้นไม่ลดทอนคุณค่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

   ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวก าหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 4 ภาค จ านวน 10 เวที  โดยมีข้อเสนอต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีส่วนร่วมในการเร่งรัด ติดตาม “(ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมและคุ้มครอง
กลุ่มชาติพันธุ์” ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ระหว่าง 
การมอบหมายให้มีกลไก/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดกระบวนการติดตามและสนับสนุนให้เกิด 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเรียบร้อยแล้ว 

2.12  โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  
(จังหวัดปัตตานี)  

ความเป็นมา 
การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน เป็นหน้าที่และ

อ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดโดยการ
ด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น  
เพ่ือมุ่งหมายให้เป็นกลไกในระดับระดับภูมิภาคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงาน  
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ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงในการสร้างเสริม
ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้เห็นถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน และเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานกับศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างถูกต้องจึงจ าเป็นต้องให้ภาคประชา
สังคมมีความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน และการท างานร่วมกันในลักษณะเป็นเครือข่ายกับศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจน าไปสู่เป้าหมายของการสร้างเสริมทุกภาค
ส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

การด าเนินงาน  
โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ภายใต้

งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นการด าเนินงานในมิติการพัฒนาของแผนงานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งมีกิจกรรมหลักที่เน้นการเผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องโดยด าเนินงานอบรมให้ความรู้กับตัวแทนภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จังหวัดละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 คน รวมทั้งหมดจ านวน 3 ครั้งโดยมี
กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งหมดจ านวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนกลุ่มตัวแทนภาคประชาสังคม 
มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน โดยส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว การจัดการอบรมเผยแพร่หลัก 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม
ปาร์คอินทาวน์ ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ให้กับตัวแทนภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรม  
ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและกลไกการคุ้มครอง การอบรมเชิงปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรู้เนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่  
การอภิปรายในหัวข้อ โอกาสและความท้าทายของการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 112 คน โดยร้อยละ 87 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตลอดจน
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน และร่วมกันตั้งเครือข่ายผ่านไลน์แอปพลิเคชัน ชื่อ “เครือข่าย 
สิทธิมนุษยชนชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี” 
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3. การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และการชี้แจง
และรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ปี 2563 ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 
ธันวาคม 2563 เสนอรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนมีนาคม 2564 โดยแบ่งการประเมินสถานการณ์เป็น 
4 ด้าน ตามขอบเขตสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญในบริบท
ประเทศไทย ประกอบด้วย  

(1) สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
(2) สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
(3) สถานการณ์ของกลุ่มบุคคล เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ  
(4) สถานการณ์ของประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใย และมีการจัดท ารายงานผลการ

ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศที่เป็นการเฉพาะ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การประเมิน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด 19) และมีความห่วงใยต่อสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเรือนจ า เนื่องจากสภาพของเรือนจ าที่มีความแออัด ผู้ต้องขังอยู่กันอย่าง
หนาแน่น จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว อันส่งผลกระทบต่อสิทธิด้านสุขภาพ 
ของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ า  จึงได้หารือร่วมกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพ่ือรับฟังปัญหา
อุปสรรค และข้อจ ากัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค และร่วมกันหาแนวทางคุ้มครอง 
สิทธิในสุขภาพของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ โดยมีความเห็นว่าเป็นปัญหาระดับนโยบายที่ต้องได้รับการแก้ไข
ตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการยุติธรรม ทั้งการทบทวนกฎหมายที่มีโทษทางอาญาโดยไม่จ าเป็น การใช้
มาตรการทางเลือกอ่ืนในการลงโทษแทนการคุมขัง เช่น การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว รวมถึงการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยระหว่างการพิจารณาคดี ในขณะเดียวกัน 
ควรสนับสนุนให้เรือนจ าได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอและได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด 
19 ส าหรับผู้ต้องขังโดยเร็ว อันจะส่งผลดีต่อการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในกลุ่ม
ผู้ต้องขัง (2) การประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเสรีภาพในชุมนุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นและข้อเรียกร้องทาง
การเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ 
การชุมนุมของประชาชนทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์ ณ บริเวณท าเนียบรัฐบาล และพ้ืนที่การ
ชุมนุมโดยรอบในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ดังกล่าวเป็นไปเพ่ือติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในมิติการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ การด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการดูแลการชุมนุมตามหลักสิทธิมนุษยชน หลักความจ าเป็นและหลักความสัดส่วนกับสถานการณ์  และ 
เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมืองขึ้นเพ่ือเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย 
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4. ผลการด าเนินงานด้านการศึกษาวิจัย  
 4.1 ผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กสม. ด าเนินการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือพัฒนาองค์ 
ความรู้ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร  
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKRs) ในนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563–2570 ซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นหน่วยประสานงานหลัก โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนปฏิบัติการด้าน ววน.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงาน กสม. จ านวน 2,121,600 บาท โดยมีระยะเวลาด าเนินการจ านวน 12 เดือน โดยมีการศึกษาวิจัย
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

 

โดยปัจจุบัน ส านักงาน กสม. ได้น าเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของแผนปฏิบัติการ 
ด้าน ววน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ สกสว. ได้รับทราบแล้วผ่านทางระบบ NRIIS พร้อมมีข้อสังเกต 
ต่อปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ใน 5 ส่วน คือ  (1) การใช้ระบบการบริหารจัดการและการเบิกจายงบ
ประมาณ ในลักษณะที่ใช 2 ระบบควบคูกัน  (2) พ้ืนฐานความเขาใจในการปฏิบัติงานตามระบบกองทุน
ส่งเสริม ววน. กับระบบงบประมาณทั่วไป (งบประมาณแผนดิน) (3) การไมสามารถด าเนินการกิจกรรม/
โครงการที่ เป นลักษณะ outreach เนื่องจากป ญหาการแพร ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ท าให ต องปรับปรุงวิธีและกระบวนการปฏิบัติงาน (4) ความรู  ความเชี่ยวชาญ ที่ เป็นต้นทุนของ 
นักวิจัย/ผูปฏิบัติงาน และ (5) ลักษณะของโครงการที่เปน piecemeal ท าใหสรางผลกระทบเชิงผลลัพธ  
และผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประเมิน ติดตาม และคาดการณไดยาก  

4.2 การขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กสม. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยน าผลการศึกษาวิจัยประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) มาตรฐานสากลในการด าเนินธุรกิจเพ่ือการเคารพสิทธิมนุษยชน  (2) บทบาท 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน (3) การตรวจสอบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) (4) แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ 
ในประเทศไทย : กรณีแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก และ (5) การประเมินข้อมูลพ้ืนฐานระดับชาติ
ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NBA) : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศ  
มาจัดท าโครงการการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน โดยประมวลองค์ความรู้ที่ปรากฏในรายงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรายงานผล 

ที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตน้แบบสิทธิในสุขภาพและการจดัท ามาตรการ 

ที่เหมาะสมในการสง่เสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนกับการก ากับและจัดการอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ 

1,171,600 

2. โครงการศึกษาแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผูต้้องขังสูงอาย ุ
ในประเทศไทย 

450,000 

3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กรณีการด าเนินการด้านเทคโนโลยี 

500,000 
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การตรวจสอบและผลการพิจารณา ของ กสม. เพ่ือใช้เผยแพร่เป็นการทั่วไปกับบุคคล ภาคประชาชน องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานรัฐทั้งภาคปฏิบัติและภาคนโยบาย เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน และสร้าง
รูปธรรมการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงน าไปใช้ประโยชน์
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
5. ผลการด าเนินงานด้านสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับพันธมิตรในเวที
ระหว่างประเทศ เพ่ือติดตามพัฒนาการที่ส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และตัวอย่างที่ดีในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นส าคัญที่อยู่ในความสนใจ
ร่วมกัน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ และภารกิจติดตามผล 
การด าเนินการตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ทั่วโลกจะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และส่งผลกระทบต่อภารกิจการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการประสานความร่วมมือ
หรือเข้าร่วมประชุมด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ส าคัญ ดังนี้ 

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

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้
กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions: GANHRI) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 2536 โดยเป็นการรวมตัวกันของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้เป็นไปตามหลักการปารีสและการเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท าหน้าที่   
ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการประสานงานกับคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และกลไกภายใต้สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้เร่งปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือขอทบทวนสถานะ 
ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกปรับลดสถานะจาก “A” เป็น “B” ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2559 และส่งเรื่องและประสานงานกับฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee  
on Accreditation: SCA) เพ่ือขอรับการพิจารณาประเมินสถานะอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เข้ารับการสัมภาษณ์แบบทางไกลต่อคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA) ประกอบด้วยผู้แทนจาก 
4 ภูมิภาค 4 ประเทศ ประกอบด้วย แคนาดา โมร็อกโก ปาเลสไตน์ และฝรั่งเศสเพ่ือประกอบการประเมิน
สถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) และยืนยันว่ากฎหมายและการด าเนินการของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความสอดคล้องกับหลักการปารีสโดยสมบูรณ์แล้ว ต่อมาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับหนังสือของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA) แจ้งเลื่อนการพิจารณาออกไป 
18 เดือน และมีข้อห่วงกังวลใหม่ 4 ประเด็น ดังนี้ 
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(1) ความเป็นอิสระ (Independence) เนื่องจากหน้าที่และอ านาจตามบบัญญัติมาตรา 247 (4) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะลดทอนความเป็นอิสระที่แท้จริงหรือที่สาธารณะ
รับรู้ (actual or perceived independence)  

(2)  การสรรหาและแต่งตั้ง (Selection and Appointment) SCA เห็นว่าการสรรหาคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จและส่งผลให้มีช่วงเวลาสั้นๆ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติไม่สามารถลงมติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนได้ จึงเสนอแนะให้ผลักดันกระบวนการแต่งตั้งเสร็จสมบูรณ์
ในเวลาที่เหมาะสมผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

(3) ข้อเสนอแนะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Recommendation by NHRIs) เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดการกับประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะประเด็นการติดตามเฝ้าระวัง (Monitoring) เรื่องการเคารพสิทธิในการชุมนุม
โดยสงบและการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

(4) อ านาจหน้าที่กึ่งตุลาการ (Quasi-judicial functions) ในการไกล่เกลี่ยเพ่ือช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รวดเร็วมากขึ้น จึงเสนอแนะให้ผลักดันการขยายหน้าที่และอ านาจในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้รวมถึงอ านาจในการแสวงหาข้อยุติของข้อพิพาทโดยสมานฉันท์ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย   

            โดยที่การกลับคืนสู่สถานะ ‘A’ มีความส าคัญต่อความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้น การด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ความห่วงกังวลของ SCA ทั้ง 4 ประการข้างต้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดยในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประสานกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในระดับต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนให้มีการ
ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 247 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 
(4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และ
การเพิ่มเติมหน้าที่และอ านาจในการไกล่เกลี่ยในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 แล้ว รวมถึงการออกระเบียบรองรับเพื่อประกันความเป็นอิสระของ 
กสม. ให้มีความชัดเจนมากขึ้นในระหว่างที่รอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การยกเลิกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญถือ
เป็นข้อท้าทายที่ส าคัญ เนื่องจากอยู่นอกเหนือขอบเขตหน้าที่และอ านาจ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร รวมถึงการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกัน
ผลักดันให้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ท าให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื ่อนในความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ส าเร็จโดยเร็ว 

 5.2 ความร่วมมือในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF)  

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia Pacific 
Forum of National Human Rights Institutions: APF) ได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 2539 เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือ
ในระดับภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับโลกของ GANHRI ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จ านวน 25 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุน
การท างานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองของสมาชิกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกในการพัฒนาศักยภาพและร่วมกันรับมือต่อประเด็นท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ส านักงานเลขานุการของ APF ตั้งอยู่ที่นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มีกิจกรรมการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศท่ีส าคัญ ได้แก่ ความร่วมมือในโครงการ
ของ APF ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกด้านสิทธิมนุษยชน
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ระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าทางด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการของทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

5.3 ความร่วมมือในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF)  

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South 
East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก 6 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ ไทย และติมอร์ เลสเต ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการประสานความ
ร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(SEANF) เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ส าคัญและ  
มุ่งพัฒนาความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมิติ
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF ปี 2560-2564 (SEANF Strategic Plan 2017-
2021) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 SEANF มีการประชุมในกรอบความร่วมมือที่ส าคัญ คือ การประชุม
ประจ าปีของ SEANF (SEANF Annual Meeting) ครั้งที่ 17 แบบทางไกล ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 
2563 ผ่านแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meeting และ Zoom โดยมีวาระที่ส าคัญ อาทิ 

(1) การแลกเปลี่ยนพัฒนาการและกิจกรรมที่ส าคัญภายหลังการประชุมประจ าปีของ SEANFครั้งที่ 16 
เมื่อปี 2562 โดยสมาชิก SEANF ทุกสถาบัน  

(2) การน าเสนอร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Guidelines for the 
Use of SEANF Social Media Platform) และการให้การรับรองร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว  

(3) การรายงานความคืบหน้าในการจัดท าเว็บไซต์ของ SEANF  
(4) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติ

การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  
(5) การรับรองร่างแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสถานการณ์ของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน และสมาชิก

ในครอบครัวในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
(6) การอภิปรายข้อเสนอของ กสม. ต่อร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน  
(7) การรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF  
(8) การรับรองแถลงการณ์สรุปผลการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ 17  
(9) การส่งมอบต าแหน่งประธาน SEANF ให้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ 17 แบบทางไกล จ านวน 
2 กิจกรรม ได้แก่  

(1) การสัมมนาทางออนไลน์ว่าด้วยการริเริ่มในระดับชาติและระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทรมาน (Webinar on National and International Initiatives on Torture Prevention)  
การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความมุ่งมั่นของ SEANF ในการพัฒนารูปแบบส าหรับกลไกการ
ป้องกันระดับภูมิภาคและการริเริ่มในการป้องกันการทรมาน และส่งเสริมการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายี่ศักดิ์ศรี 
(OPCAT) ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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(2) การหารือทางออนไลน์ ว่าด้วยบุคคลไร้ รั ฐในรั ฐซาบาห์  ( Online Dialogue on 
Statelessness Issues in Sabah) เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลไร้รัฐในซาบาห์  
ซึ่งสถานการณ์ของบุคคลไร้รัฐในซาบาห์เป็นประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดนซึ่งเป็นผลมาจากการ
โยกย้ายถิ่นฐานของบุคคลและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่อดีต โดยมีความขัดแย้งทั้งในทางสั งคม 
เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศและความมั่นคง ที่ท าให้
ปัญหานี้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยรัฐซาบาห์เป็นรัฐหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ที่มีประชากรของทั้ง  
3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ อาศัยอยู่รวมกัน แต่บุคคลเหล่านี้จ านวนมากไม่สามารถ
ได้รับสัญชาติให้เป็นพลเมืองของมาเลเซียได้ เนื่องจากขาดเอกสารในการยืนยันสถานะบุคคล บุคคลเหล่านี้ 
จึงถูกจัดเป็น “บุคคลไร้รัฐ” (Statelessness) การหารือครั้งนี้ได้กล่าวถึงแนวทางของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการไม่ได้รับสัญชาติ (Nationality) จากรัฐบาล ซึ่งปัญหาในการเข้าถึง
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน เช่น ด้านสาธารณสุข การศึกษา การท างาน  

5.4 ความร่วมมือกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอ่ืน  

(1) ความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับนายเรอโนด์ เมเยอร์ ผู้แทนโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ประจ าประเทศไทย และ
หารือร่วมกันเพ่ือหาแนวทางความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

(2) ความร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและกลไกด้าน 

สิทธิมนุษยชนของอาเซียนอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับหน่วยงานและกลไกด้าน 
สิทธิมนุษยชนของอาเซียน ดังนี้  

(2.1) การเสวนา เรื่อง “การทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 รูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom 
จัดโดยผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ร่วมกับกรม
อาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และคณะท างานเพ่ือกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Working Group for 
ASEAN Human Rights Mechanism) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 
ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ AICHR ของประเทศไทย เพ่ือเตรียมการจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของ AICHR ของประเทศไทย เพ่ือให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทสิทธิมนุษยชน  
ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2.2) ความร่วมมือกับอาเซียน (ASEAN) 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและกลไก 

ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน  
ว่ าด้ วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights:  AICHR)  ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับหน่วยงาน และ
กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ดังนี้  
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(1) การเสวนา เรื่อง “ทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (Review Terms of Reference (TOR) of AICHR) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 แบบออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom โดยผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: 
AICHR) ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และคณะท างานเพ่ือกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
(Working Group for ASEAN Human Rights Mechanism) ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีใน
การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ AICHR ของไทย เพ่ือเตรียมการจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงขอบเขตอ านาจหน้าที่ (Terms of Reference: TOR) ของ AICHR ในส่วนของ
ไทย เพ่ือให้มีความครอบคลุม มีความสอดคล้องกับบริบทสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อกลไก
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

(2) การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
ข้อ 14 ว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านการทรมาน (AICHR Consultation on the Implementation 
of Article 14 of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) :  Preventing and Countering 
Torture) ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล จัดโดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR 
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย เป็นกิจกรรมต่อเนื่องตามโครงการของ AICHR ที่จัดขึ้นโดย
สอดคล้องกับปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน ข้อ 14 ที่บัญญัติว่า “บุคคลใดจะถูกกระท าทรมาน หรือถูกปฏิบัติ 
หรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีมิได้” (Article 14 No person shall be subject to 
torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และการด าเนินการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันและการต่อต้านการ
ทรมานระหว่างผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ในอาเซียน โดยภายหลังจากนี้ ผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR จะท าหน้าที่
ในการรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้รับจากเวทีนี้ไปด าเนินการผลักดันเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติในประเด็น  
การป้องกันการทรมานต่อไป  

(3) ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคมระหว่าง
ประเทศ ดังนี้ 

(3.1) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ 
ประจ าประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. 
Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจ าประเทศไทย ที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
และสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์  
กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(3.2) การเข้าร่วมสัมมนา Rainbow Parl การสัมมนาในครั้งนี้เป็นความริเริ่มของรัฐบาล
แคนาดาซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุนประเด็นสิทธิของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ทั่วโลก 
โดยสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจ าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจ า
ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมกับองค์กร ASEAN SOGIE CAUCUS (ASC) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม 
ที่ผลักดันในเรื่องการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยมีสมาชิกประกอบด้วยนักกิจกรรมด้านสิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศจาก 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สิทธิ 
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ของกลุ่ม LGBTQI+ ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะในการด าเนินการของภาครัฐ ฝ่ายนิติบัญญัติ และ 
ในที่ท างานโดยทั่วไป  

(3.3) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมร่วมกับผู้อ านวยการส่วนภูมิภาค 
เอเชีย เซ็นเตอร์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประชุมร่วมกับ 
ดร. เจมส์ โกเมซ ผู้อ านวยการส่วนภูมิภาค เอเชีย เซ็นเตอร์ ประเทศไทย เพ่ือหารือเกี่ยวกับการท างานและ
บทบาทของเอเชีย เซ็นเตอร์ ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก และแนวทางความ
ร่วมมือระหว่างระหว่างเอเชีย เซ็นเตอร์ เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดตั้งขึ้น จ านวน 12 แห่ง ในภาคต่าง ๆ  

5.5 การติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความร่วมมือกับสหประชาชาติเพ่ือส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศสอดคล้องกับบรรทัดฐานและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของไทยที่
เกิดจากการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ โดยการจัดท ารายงาน
คู่ขนาน (Alternative reports) เสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
สนธิสัญญา (Treaty bodies) เพ่ือติดตามการด าเนินการของรัฐภาคีให้เป็นไปตามพันธกรณีและเจตนารมณ์
ของสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ และให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดความเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น การให้ข้อมูลต่อกลไกสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติจัดท าในรูปของรายงานซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ เสนอต่อกลไกด้านสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติคู่ขนานไปกับรายงานที่จัดท าโดยรัฐบาล เพ่ือประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศจากมุมมองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อาจแตกต่างไปจากรัฐบาล กลไกสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติจะพิจารณาข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลที่ ได้จากองค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society 
Organizations: CSOs) ประกอบกับข้อมูลที่เสนอโดยรัฐบาล ก่อนที่จะสรุปความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ
ประเทศไทย (Concluding observations) เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้
ด าเนินการจัดท ารายงานคู่ขนานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา (Treaty bodies) และคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) จ านวน 2 ฉบับ และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการอีก 1 ฉบับ ได้แก่ 

  (1) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT)  

  (2) รายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ 
Universal Periodic Review รอบท่ี 3   

(3) ร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร รม  ( International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:  ICESCR)  
ฉบับที่ 2 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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7. ผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญต่องานด้านการบริหารจัดการและ 
การพัฒนาองค์กร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

7.1 งานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีตามหมายก าหนดการของส านักพระราชวัง งานรัฐพิธี ศาสนพิธี และงานพิธีต่าง ๆ  
ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจ าตลอดมาซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดเีนื่องในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ โดยที่งานพระราชพิธี เป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรือ
งานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ งานพระราชกุศลต่าง ๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินโครงการส าคัญเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  คือ โครงการ
นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติพระภูมี พระบารมีปกเกล้าชนชาวไทย” โดยการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ 
พระราชประวัติผ่านพระฉายาลักษณ์ในช่วงต่าง ๆ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 
รัชกาลที่ 10 และเพ่ือให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประชาชนทั่วไปได้มี 
ส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติ แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงประกอบ 
พระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศูนย์สารสนเทศ 
สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

7.2  ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคลากรของส านักงาน กสม. เพ่ือให้การบริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(1.1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านดิจิทัลสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและสนับสนุนการ
ท างาน รวมทั้งให้มีความเข้าใจด้านข้อมูลอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานย่อยภายในทั้งด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างมาตรฐานของข้อมูล การสร้างเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
หน่วยงานภาครัฐบนพ้ืนฐานของความมั่นคงปลอดภัย และช่วยขับเคลื่อนให้หน่วยงานให้สามารถด าเนินการ
ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นกลไกและเครื่องมือ
สนับสนุนภารกิจ ส านักงาน กสม. และเพ่ือตอบสนองความต้องการในการขอรับบริการ การติดต่อ สื่อสาร และ
การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของส านักงาน กสม. แก่ประชาชน  

 
 



- 76 - 
 

(1.2) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน ส านักงาน กสม. เพ่ือพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การให้บริการของส านักงาน กสม. มาสู่การบริการที่มุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก โดยอาศัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย และเพ่ิมช่องทางการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การร้องเรียนผ่านออนไลน์ 
การติดตามผลการร้องเรียน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของส านักงาน กสม. เป็นแหล่งเรียนรู้และ 
แหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ได้โดยง่าย สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการขอรับบริการ การติดต่อ สื่อสาร และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของส านักงาน 
กสม. แก่ประชาชน  

(1.3) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ระบบรับเรื่องร้องเรียน 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างานออนไลน์ ระบบจัดการ QR-Code ระบบอีการ์ด ระบบการแจ้ง
ซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
กสม. และการเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video Conference เพ่ือรองรับภารกิจการประชุม การปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(1.4) การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชนร่วมกับกรมการปกครอง เพ่ือยกระดับ
การบริการด้านสิทธิมนุษยชนของส านักงาน กสม. และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนา
เอกสารที่ราชการออกให้จากบัตรประชาชน)  

(2) งานด้านการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
การด าเนินงานด้านการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ มีการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เพ่ือให้การ
ท างานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และมีการด าเนินการ 
อยู่บนหลักธรรมาภิบาล  โดยการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ จะต้อง
ประกอบด้วย สถานที่ทางกายภาพที่สะดวกในการเข้าถึงและให้บริการ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถคอย
ให้บริการและตอบค าถาม โดยค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมาย
ก าหนด ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังได้มีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
รูปแบบของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ท าให้มีการเข้าถึงเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการเข้าดู
รวมทั้งการรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านทางระบบออนไลน์ได้ เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความสามารถและตอบสนองต่อตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชนแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จ านวน 2 รุ่น และจัดให้มี
การศึกษาดูงาน ณ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับรางวัลจากการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานรัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2555 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่นประจ าปีงบประมาณ 2560 
เพ่ือที่จะให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไปรับประสบการณ์จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง สามารถปฏิบัต ิ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะส่งผลให้
การด าเนินการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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(3)  ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญ เรื่อง การส่งเสริมความรู้ และความ

เข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนได้ โดยค านึงถึงการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่ วถึง  
โดยเฉพาะการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
ตน ปกป้องสิทธิ ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม เพ่ือให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และ  
เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพราะเราเชื่อว่าความรู้เป็นพลังส าคัญที่จะช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จึงได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูล  
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถ 
ใช้บริการสืบคนข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้จัดสรร
พ้ืนที่ใช้สอยให้เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการสืบค้นข้อมูล อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตได้ หรือผู้ที่ต้องการค าแนะน าด้านสิทธิมนุษยชน 
ก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา  นอกจากนี้เพ่ือตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เปิด
ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ ไลน์ ยูทูป และเฟซบุ๊ก ในการกระจายองค์ความรู้  
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ เป็นประโยชน์ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจ ากัด  
ด้านการเข้าถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการจัดกิจกรรม การบรรยายแนะน า
การเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/เครือข่าย/โครงการต่าง ๆ เช่น 1) สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) เครือข่ายความร่วมมือ
สารนิเทศด้านกฎหมายและการเมืองการปกครอง (Thai Law Politics) 3) โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม 
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โครงการภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด 
ในประเทศไทย (ThaiLIS) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4) ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน กับ  Raoul Wallenberg Institute of Human 
Rights and Humanitarian Law (RWI) 5) โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกลเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

(4)  ผลการด าเนินงานด้านหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีนโยบายในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ 

สิทธิมนุษยชน เพ่ือรวบรวมเอกสาร บริหารจัดการดูแลเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารด้านสิทธิมนุษยชน  
ที่แสดงถึงประวัติความเป็นมา และหลักฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้รับการประเมินว่าสมควรจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ
ตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาลรวมทั้งให้  
บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุเพ่ือเป็นความรู้ ประวัติศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนเพ่ือการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยและการอ้างอิงในอนาคตให้แก่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
ประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ด าเนินการจัดท าสื่อวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด
ประสบการณ์จากค าบอกเล่าของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 และผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือน าไปใช้ในการบริการเผยแพร่ความรู้ประวัติศาสตร์  และงาน 
หอจดหมายเหตุของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย การศึกษาและรวบรวม
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ข้อมูลประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การสรรหาและการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ชีวประวัติบุคคล ผลงานที่โดดเด่นหรือเหตุการณ์ส าคัญ หรือกรณีศึกษา
ที่เป็นบทเรียนส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งได้ด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้ว และด าเนินการเผยแพร่ผ่านยูทูป
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว 
 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปญัหา 
 

จากการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พบว่ามีปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดบางประการ และเห็นควรมีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
รัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.   ด้านบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

1.1 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการชี้แจงและรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม อันไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามหลักการปารีส  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณี  
ที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม เพ่ือเผยแพร่ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้เคยแสดงความกังวลต่อ
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นว่า บทบัญญัติดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส  

ต่อมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินการเข้ารับการประเมินเพ่ือทบทวน
สถานะ (re-accreditation) กับคณะอนุกรรมาธิการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: 
SCA) ของกรอบความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถานบันสิทธิมนุษยชน (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions: GANHRI) ซึ่งได้รับข้อสังเกตจากเครือข่ายองค์กรทั้งในประเทศ  
และระหว่างประเทศว่าหน้าที่และอ านาจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักปารีสที่อาจมีผลก ระทบต่อ 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่อาจเกิดขึ้นจริงหรือที่เป็นการรับรู้ (actual or perceived impact 
on independence) ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการประสานความร่วมมือในระดับต่าง ๆ  
ทั้งกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเพื่อยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะ รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาให้ 
การสนับสนุนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยให้ยกเลิกบทบัญญัติ 
ในมาตรา 247 (4) ทั้งนี้อาจพิจารณาให้การแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ฉบับนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการหรือแยกพิจารณาแก้ไขเฉพาะมาตรานี้ รวมถึงการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยยกเลิกบทบัญญัติ
ในมาตรา 26 (4) เพ่ือให้สอดคล้องกัน 
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1.2)  ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร
ด าเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน 

เดิมพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้ระหว่าง 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่กรณีเพ่ือให้ปัญหา 
ตามค าร้องเรียนสามารถยุติลงได้ ซึ่งเป็นการก าหนดที่สอดคล้องกับหลักการสากลที่ได้ก าหนดหลักการเพ่ิมเติม
ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีอ านาจกึ่งตุลาการในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนประการหนึ่ง 
คือ แสวงหาแนวทางยุติปัญหาอย่างฉันท์มิตรผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย 

แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มิได้บัญญัติหน้าที่และอ านาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการไว้ ท าให้
คณะกรรมการไม่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่กรณีได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พยายามผลักดันให้มี
การแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ 
มีการบัญญัติหน้าที่และอ านาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ให้ชัดเจน โดยได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจในการไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการต่อประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา เพ่ือช่วยพิจารณาผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหนังสือคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม 0008/77 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 รวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....  
ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้เสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประเด็นหนึ่ง คือการบัญญัติหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจคณะกรรมการในการตรวจสอบ
และรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าตามมาตรา 247 (1) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับหลักสากล ทั้งนี้ ตามหนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม 0008/14 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 

ข้อเสนอแนะ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีควรเร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ
เพ่ือให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันจะท าให้คณะกรรมการสามารถท าหน้าที่ 
ในการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ล่าช้าและ
สอดคล้องกับหลักสากลต่อไป 

 

2) ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิบัติตามหน้าที่ของข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (2) บัญญัติให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ
เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 43 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าเมื่อได้รับรายงานดังกล่าว ให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีไม่อาจด าเนินการ 
ได้ หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ต้องแจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ 
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ในทางปฏิบัติ ข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ  
ประเทศไทย รวมถึงในรายงานปี พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความเห็น
ต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการให้ความเห็นและค าอธิบายเกี่ยวกับการด าเนินการและผลด าเนินงาน
ของหน่วยงานนั้น ๆ มากกว่าการแจ้งผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์  
หรือเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลา  

ข้อเสนอแนะ  คณะรัฐมนตรีควรก าชับให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญ 
ในการพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ ตามที่รับรองไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 43  
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7. แผนงานที่อยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่สามารถเชื่อมโยง 

กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
หน่วยงาน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
กระทรวง: หน่วยงำนขององค์กรอิสระ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตำมร่ำง) 210.0920 ล้านบาท 
หมายเหตุ: คณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ์ และ ICT ปรับลด 0.2000 ล้ำนบำท  

 

แบบฟอร์มที่ 1 แผนงานที่อยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ค าชี้แจง ให้หน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำระบุข้อมูลเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของส่วนรำชกำร
ในทุกเป้ำหมำย ที่มีแผนงำน (ได้แก่ แผนงำนพ้ืนฐำน/แผนงำนยุทธศำสตร์/แผนงำนบูรณำกำร) ผลผลิต/
โครงกำร วงเงินงบประมำณ ที่ตรงกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ พร้อมระบุสถำนะของหน่วยงำน 
(เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักหรือสนับสนุน) แผนแม่บทย่อย ยุทธศำสตร์ชำติ และเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดนี้  

 

จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น     63.1755    ล้านบาท 
 

เป้าหมายการให้บริการ - แผนงาน -  
ผลผลิต/โครงการ - งบประมาณ - เป้าหมาย - ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทฯ - สถานะหน่วยงาน / เป้าหมาย-ตัวชี้วัด  
- แผนแม่บทย่อย - เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ยุทธศาสตร์ชาติ -  

1. เป้าหมายการให้บริการ : ทุกภำคส่วนของสังคมไดร้ับ 
กำรส่งเสริมใหม้ีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และตระหนักถึงควำมส ำคญั
ของสิทธิมนุษยชน 

1.1 แผนงานพื้นฐาน ด้ำนกำรปรบัสมดลุและพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   

ผลผลิต : กำรส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน 
งบประมาณ  27.2595 ล้ำนบำท 
เป้าหมาย ทุกภำคส่วนของสังคมได้รับกำรส่งเสริม 

ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญ 
ของสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : จ ำนวนคนท่ีได้รับกำรส่งเสริม 

เผยแพรค่วำมรู้ และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคญั 
ของสิทธิมนุษยชน 40,000 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ด้รบัรู้
และเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน  
ร้อยละ 80 
 

แผนแม่บท : ประเด็น (25) ด้ำนกำรด ำเนินภำรกจิพื้นฐำน 
เพื่อสนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร ์
สถานะหน่วยงาน : หน่วยงำนสนบัสนุน 
เป้าหมายแผนแม่บท : (25.6) กำรด ำเนินภำรกิจพ้ืนฐำน
เพื่อสนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร์ดำ้นกำรปรับสมดลุและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
ตัวชี้วัดแผนแม่บท : ไม่มี (เนื่องจำกเป็นภำรกจิพื้นฐำน) 
 

แผนแม่บทย่อย : (25.6.1) กำรด ำเนินภำรกจิพื้นฐำน 
เพื่อสนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร์ดำ้นกำรปรับสมดลุ 
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : (25.6.1.1) กำรด ำเนินภำรกิจ
พื้นฐำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดลุ
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย : (25.6.1.1(1)) ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน 
เพื่อสนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร์ดำ้นกำรปรับสมดลุ 
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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เป้าหมายการให้บริการ - แผนงาน -  
ผลผลิต/โครงการ - งบประมาณ - เป้าหมาย - ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทฯ - สถานะหน่วยงาน / เป้าหมาย-ตัวชี้วัด  
- แผนแม่บทย่อย - เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ยุทธศาสตร์ชาติ -  

2. เป้าหมายการให้บริการ : ประชำชนได้รับกำรคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย และพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยต้องปฏิบัตติำม 

2.1 แผนงานพื้นฐาน ด้ำนกำรปรบัสมดลุและพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

ผลผลิต : กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
งบประมาณ  21.8584 ล้ำนบำท 
เป้าหมาย ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

ตำมรัฐธรรมนญู กฎหมำย และพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยตอ้งปฏิบัติตำม 

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ :  
1. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงำนเจำ้หน้ำท่ีไดด้ ำเนินกำร

แล้วเสร็จ ภำยในเวลำ 120 วัน ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 60 
2. ผู้ร้องเรยีนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรให้บริกำร  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
3. จ ำนวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ 

ที่มีกำรน ำไปปฏิบัตหิรือมีกำรตอบสนอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
 

แผนแม่บท : ประเด็น (25) ด้ำนกำรด ำเนินภำรกจิพื้นฐำน 
เพื่อสนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร ์
สถานะหน่วยงาน : หน่วยงำนสนบัสนุน 
เป้าหมายแผนแม่บท : (25.6) กำรด ำเนินภำรกิจพ้ืนฐำน
เพื่อสนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร์ดำ้นกำรปรับสมดลุและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
ตัวชี้วัดแผนแม่บท : ไม่มี (เนื่องจำกเป็นภำรกจิพื้นฐำน) 
 

แผนแม่บทย่อย : (25.6.1) กำรด ำเนินภำรกจิพื้นฐำน 
เพื่อสนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร์ดำ้นกำรปรับสมดลุ 
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : (25.6.1.1) กำรด ำเนินภำรกิจ
พื้นฐำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดลุ
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย : (25.6.1.1(1)) ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน 
เพื่อสนับสนุนภำรกิจยุทธศำสตร์ดำ้นกำรปรับสมดลุ 
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 

3. เป้าหมายการให้บริการ : ประชำชนได้รับกำรคุ้มครอง 
และส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน เจ้ำหนำ้ที่/รัฐ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

3.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

โครงการ : อ ำนวยควำมยุติธรรมและเยยีวยำผู้ไดร้ับ
ผลกระทบ 

กิจกรรมหลกั : โครงกำรสร้ำงเสรมิควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต ้

งบประมาณ  1.0680 ล้ำนบำท 
เป้าหมาย ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

ตำมรัฐธรรมนญู กฎหมำย และพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยตอ้งปฏิบัติตำม 

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : ประชำชนซึ่งเป็นสมำชิกกลุ่ม 

ที่จัดตั้งเป็นเครือข่ำยในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 100 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของประชำชนซึ่งเป็นสมำชิก
ของกลุ่มเครือข่ำยทีไ่ด้จดัตั้งในพื้นที่ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
ตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75 

 
 
 

แผนแม่บท : ประเด็น (1) ควำมมัน่คง 
สถานะหน่วยงาน : หน่วยงำนสนบัสนุน 
เป้าหมายแผนแม่บท : (1.2) ประเทศมีควำมมั่นคง 
ในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดแผนแม่บท : อันดับดัชนีสนัติภำพโลก  
อยู่ใน 1 ใน 75 ของโลก ภำยใน 2565 
 

แผนแม่บทย่อย : (1.1.2) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : (1.1.2.2) ภำคใต้มีควำมสงบสุข 
ร่มเย็น 
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย : (1.1.2.2(1)) สถิติจ ำนวน 
เหตุรุนแรง/สญูเสีย ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนควำมมั่นคง 
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เป้าหมายการให้บริการ - แผนงาน -  
ผลผลิต/โครงการ - งบประมาณ - เป้าหมาย - ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทฯ - สถานะหน่วยงาน / เป้าหมาย-ตัวชี้วัด  
- แผนแม่บทย่อย - เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ยุทธศาสตร์ชาติ -  

4. เป้าหมายการให้บริการ : ประชำชนในพ้ืนท่ีภำคใต้  
14 จังหวัดได้รับกำรส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
ตำมรัฐธรรมนญู กฎหมำย และพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัตติำม 

4.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

ผลผลิต : กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่ 
โครงการ : โครงกำรจัดตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติพื้นท่ีภำคใต้ 
งบประมาณ  4.5281 ล้ำนบำท 
เป้าหมาย ประชำชนในพ้ืนท่ีภำคใต้ 14 จังหวัดได้รับ 

กำรส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตำมรัฐธรรมนญู กฎหมำย 
และพันธกรณีระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยต้องปฏิบตัิตำม 

ตัวชี้วัด 
1. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  

ควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีภำคใต้ 
อย่ำงน้อย 3 กิจกรรม 

2. ประชำชนในพ้ืนท่ีภำคใต้ จ ำนวน 14 จังหวัด  
ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม 

3. มีรำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์ดำ้นสิทธิมนุษยชน 
ในพื้นที่ภำคใต ้1 ฉบับ 
 

แผนแม่บท : ประเด็น (2) กำรต่ำงประเทศ 
สถานะหน่วยงาน : หน่วยงำนสนบัสนุน 
เป้าหมายแผนแม่บท : (2.1) กำรต่ำงประเทศไทย 
มีเอกภำพท ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรตภิูมใินประชำคมโลก 
ตัวชี้วัดแผนแม่บท : ตัวช้ีวัดกำรตำ่งประเทศไทย มำกขึ้น 
ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5-10 ภำยในปี 2565 
 

แผนแม่บทย่อย : (2.1.3) กำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลและพันธกรณรีะหว่ำงประเทศ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : (2.1.3.1) ประเทศไทย 
มีกำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลในทุกมติิ  
และสำมำรถมีบทบำทเชิงรุก ในกำรร่วมก ำหนด
มำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย : (2.1.3.1(1)) ระดับควำมร่วมมือ
กับต่ำงประเทศในกำรปรับปรุง/พฒันำมำตรฐำน
ภำยในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
และมำตรฐำนสำกลทีส่ ำคญั มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5-10 
ภำยในปี 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนควำมมั่นคง  

5. เป้าหมายการให้บริการ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีบัญชีข้อมูล (Data catalog)  
เพื่อขับเคลื่อนงำนดิจิทลั และมีระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมลู
ด้ำนสิทธิมนุษยชนใช้ในรูปแบบดิจทิัลเพื่อเชื่อมโยงแบบบูรณำกำร 

5.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

โครงการ : โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
และฐำนข้อมลูด้ำนสิทธิมนุษยชนรองรับกำรใช้งำนดิจิทัล 

งบประมาณ  8.4615 ล้ำนบำท 
เป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

มีบัญชีข้อมูล (Data catalog) เพื่อขับเคลื่อนงำนดิจิทัล และ 
มีระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมลูด้ำนสิทธิมนุษยชนใช้ในรูปแบบ
ดิจิทัลเพื่อเช่ือมโยงแบบบูรณำกำร 

ตัวชี้วัด 
1. มีระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชน 

ใช้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเช่ือมโยงแบบบูรณำกำร 
และใช้ประโยชน์จำกข้อมูล 1 ระบบ 

2. มีบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 1 เล่ม 
 

แผนแม่บท : ประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ 
สถานะหน่วยงาน : หน่วยงำนสนบัสนุน 
เป้าหมายแผนแม่บท : (20.1) บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพ
และมีคณุภำพเป็นท่ียอมรบัของผู้ใช้บริกำร 
ตัวชี้วัดแผนแม่บท : ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพ 
กำรให้บริกำรของภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85  
ภำยในปี 2565 
 

แผนแม่บทย่อย : (20.1.2) กำรพัฒนำบริกำรประชำชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : (20.1.2.1) งำนบริกำรภำครัฐ 
ที่ปรับเปลีย่นเป็นดิจิทลัเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย : (20.1.2.1(1)) ร้อยละของ
กระบวนงำนท่ีส่งผลกระทบต่อประชำชนได้รับกำร
ปรับเปลีย่นให้เป็นดจิิทัล (ด้ำนกำรมีงำนท ำ,ด้ำนกำร
ประกอบธุรกิจ,ด้ำนคณุภำพชีวิตของประชำชน) 355 
กระบวนงำน ภำยในปี 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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10. ผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

แบบฟอร์มที่ 4 ผลสัมฤทธิ์จากการใช้จา่ยงบประมาณตามยุทธศาสตรช์าติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2564  

หน่วย: ล้ำนบำท 

ปีงบประมาณ/ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้ำนควำมมั่นคง 

(แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(แผนงำนพ้ืนฐำน) 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 0.4942 75.2335 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 0.5730 74.7212 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 1.1437 61.5692 

หมายเหตุ: งบประมำณไม่รวมแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ได้ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีควำมรู้   
ควำมเข้ำใจตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 กฎหมำย และพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิบัติตำม ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 2 ด้ำน ได้แก่ ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง และ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
2 ด้ำน ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง และยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  
มีผลสัมฤทธิ์จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ชำติ สรุปไดด้ังนี้ 

1. ยุทธศาสตรช์าติดา้นการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้รับจัดสรรงบประมำณในแผนงำนพ้ืนฐำนด้วย
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ คือ กำรพัฒนำประสิทธิภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีมำตรฐำน ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และมีควำม
ทันสมัย เพ่ือให้ระบบกำรท ำงำนมีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนกำรบังคับใช้
กฎหมำยและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปตำมหลักนิติธรรม ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเท่ำเทียมและ
ทั่วถึง โดยจะส่งผลสนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเด็นยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนอ่ืนๆ ให้สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศได้ตำมที่ก ำหนด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ด ำเนินกำรและ  
ใช้จ่ำยงบประมำณส่วนใหญ่เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้  
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ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่ำวอ้ำงว่ำมีกำรกระท ำหรือ
ละเลยกำรกระท ำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบค ำร้อง และจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจำกนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ขับเคลื่อนแผนงำนตำม
ยุทธศำสตร์ กสม. พ.ศ. 2560-2565 ที่เน้นกำรด ำเนินงำนที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงของภำครัฐ  
และภำคเอกชน โดยกำรขับเคลื่อนและผลักดันอย่ำงเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชน 
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยมีกำรจัดท ำข้อเสนอแนะนโยบำยมำตรกำรหรือแนวทำงในกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งใด ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะที่เสนอโดยตรงต่อนำยกรัฐมนตรี กำรเสนอผ่ำนรำยงำน  
ผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรำยกรณี หรือเรื่องที่คณะกรรมกำรหยิบยกเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
สิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้ำงที่ส ำคัญ ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ทุกภำคส่วนเกิดควำมตระหนัก 
ในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยมีข้อเสนอแนะนโยบำย และข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับ  
หลักสิทธิมนุษยชนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

(1) ข้อเสนอแนะนโยบำยฯ กรณีปัญหำพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรในหน่วยงำนของรัฐ 
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

(2) ข้อเสนอแนะนโยบำยฯ กรณกีำรเข้ำถึงระบบขนส่งสำธำรณะของคนพิกำร 
(3) ข้อเสนอแนะนโยบำยฯ กรณีผู้สูงอำย ุ
(4) ข้อเสนอแนะนโยบำยฯ กรณีศึกษำ: ผลกระทบด้ำนกำรจรำจรของโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ

สำยสีชมพู ช่วงแครำย-มีนบุรี 
(5) ข้อเสนอแนะนโยบำยฯ กำรยุติกำรตั้งครรภ์เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
(6) ข้อเสนอแนะนโยบำยฯ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำยและคู่มือ

กำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

2.  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยขนอย่างทั่วถึงเพื่อลดปัญหา
การกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
สร้ำงควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย 
ต่อสำธำรณชนอย่ำงถูกต้องและท่ัวถึง โดยมีผลกำรปฏิบัติงำนส ำคัญ ดังนี้ 

(1) พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม  อำทิ  
กำรจัดท ำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำในกลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำย จ ำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้  

(1.1) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส ำหรับนักบริหำรระดับสูง 
(1.2)  หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
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(1.3) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำพ้ืนฐำนในกระบวนกำรยุติธรรม  
(1.4)  หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำพ้ืนฐำน 

(2) พัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและสร้างแหล่งเรียนรู้สิทธิมนุษยชน  
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำรได้ร่วมมือกัน

พัฒนำเครื่ องมือให้กับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คือ “คู่ มือการจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชนศึกษา” 
ให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็กและเยำวชนตระหนักถึง
สิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอำจแตกต่ำงกันในทำง
วัฒนธรรม ประเพณี และศำสนำ  

(3) การกระตุ้นและสร้างบุคคลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights IDOL)
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้ควำมส ำคัญกับกำรค้นหำ สนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูให้มีบุคคลหรือ
องค์กรต้นแบบด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำท ิ

(3.1)  โครงกำรคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนดีเด่น ด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ ำปี และมอบรำงวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” รำงวัลบุคคลและองค์กร
ที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ เป็น
กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่บุคคล และองค์กรที่ อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชนอย่ำงมุ่งมั่น ตลอดจนเป็นกำร
ประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ประวัติ ผลงำนเพ่ือเป็นแบบอย่ำงและแรงบันดำลใจแก่บุคคลอ่ืนในสังคม   

(3.2)  โครงกำรจัดงำนวันสตรีสำกล 8 มีนำคม และประกำศเกียรติยศ "ผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน" ประจ ำปี 

(3.2)  โครงกำรแข่งขันโต้สำระวำทีสิทธิมนุษยชนภำษำอังกฤษระดับอุดมศึกษำ 

(4) การท างานร่วมกับเครือข่ายระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน 
และองค์การอ่ืนด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ  โดยมีผลกำร
ปฏิบัติงำนส ำคัญ ดังนี้  

(4.1)  โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะ

เกิดข้ึนกับประชาชนทั้งประเทศ แต่เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังไม่มีส่วนราชการใน
ภูมิภาค ท าให้ประชาชนที่ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ รว มถึง 
การท างานในมิติด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว และเล็งเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่
ภูมิภาคมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างพลังชุมชนในพ้ืนที่ภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการระดมพลังภาคีเครือข่าย  
สิทธิมนุษยชนเพ่ือการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภูมิภาค ประกอบกับปัญหาในการด าเนินงานเพ่ือสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง  กำรระดมพลังภำคีเครือข่ำย 
สิทธิมนุษยชนเพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม  ที่ผ่ำนมำ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดตั้งศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคร่วมกับ
สถำบันกำรศึกษำ จ ำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย  
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(1) จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ร่วมกับคณะรัฐศำสตร์มหำวิทยำลัย สงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำน ี

(2) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
(3) ภำคตะวันออก ร่วมกับคณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
(4) ภำคใต้ ร่วมกับคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี  
(5) ภำคเหนือ ร่วมกับคณะนิติศำสตร์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
(6) ภำคตะวันตก ร่วมกับคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบุรี  

(7) ภำคตะวันออก ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
(8) ภำคตะวันตก ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

กำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
(9) ภำคเหนือ ณ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 
(10)  ภำคใต้ ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต 
(11)  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

จังหวัดอุบลรำชธำนี 
(12)  จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ จังหวัดยะลำ 

ซึ่งศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคทั้ง 12 แห่ง มีกำร
ด ำเนินงำนร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติภำยใต้โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ที่ครอบคลุม
ภำรกิจส ำคัญด้ำนสิทธิมนุษยชน ดังนี้  

(1) ส่งเสริมและด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน 
(2) รับและส่งเรื่องเกี่ยวกับกำรร้องเรียนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรร้องเรียน 
(3) ประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
(4) เฝ้ำระวัง และติดตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน 
(5) รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นเพ่ือเสนอประเด็นกำร

ศึกษำวิจัยด้ำนสิทธิมนุษยชน 
(6) ประสำนหรือแสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเอกชน  

ภำคประชำสังคม สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
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(4.2)  โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค เช่น  

(1) โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth 
Standing Up for Human Rights) เ พ่ือให้ เยำวชนจำกสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำและอุดมศึกษำ 
ทุกภูมิภำคทั่วประเทศมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำย
กำรท ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงเยำวชน ครู อำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำกับคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ โดยโครงกำรด ำเนินกำรในลักษณะกำรประกวดแนวคิดและแผนงำนเพ่ือผลิตผลงำนนวัตกรรมส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน  

(2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training for Trainers) 
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพ่ือน ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ไปประยุกต์ใช้ 

(5) การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน  
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้มีแถลงกำรณ์คณะกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติไปยังสำธำรณชน เพ่ือให้สังคมรับทรำบถึงข้อเท็จจริงข้อตระหนักรู้ ในหลักสิทธิมนุษยชน 
ต่อสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้สังคมเกิดควำมตระหนัก 
ถึงกำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่ำนอย่ำงกว้ำงขวำง ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
www.nhrc.or.th 

(6) พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดง
ท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้มีกำรติดตำม เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ 
สิทธิมนุษยชน และจัดท ำรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเสนอต่อรัฐสภำและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชำชน ให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ที่เป็นกำรสรุป
สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้องเป็นธรรม และผลประโยชน์ส่วนรวมของชำติเป็นส ำคัญ 

(7) จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการพัฒนาองค์กรที่ยึดม่ันคุณธรรม
และความโปร่งใส และมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ 

1.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐประจ ำปี ตำมแนวทำงของส ำนักงำน ป.ป.ช. ที่สะท้อนกำรด ำเนินงำน  
ที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส อำทิ กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สิน  
กำรป้องกันปัญหำกำรทุจริต และกำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับคะแนนการประเมิน 94.06 คะแนน ระดับ
ผลการประเมินในระดับ A โดยมีคะแนนเป็นล าดับที่ 1 ของประเภทองค์กรอิสระ 5 หน่วยงาน 

2. การจัดการความรู้ในองค์กร ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการพัฒนา
ส านักงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง 

http://www.nhrc.or.th/
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การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร และผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร เช่น กิจกรรมสร้ำงพ้ืนที่
เรียนรู้แบบไม่เป็นทำงกำร กำรศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรจัดท ำคลังควำมรู้และระบบฐำนข้อมูล เป็นต้น 

3. ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน
ให้กับประชำชน โดยค ำนึงถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมช่องทำงในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยและต่ำงประเทศต่อสำธำรณชนอย่ำงทั่วถึง จึงได้เปิดให้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์เพ่ือให้
ประชำชนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนกำรเข้ำถึง และสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด 
24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และตอบโจทย์ 
ยุคดิจิทัล และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0   

4. หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีนโยบายใน
การจัดตั้งหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึงข้อมูล
ประวัติความเป็นมาและหลักฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือแสดง
ให้เห็นควำมมีธรรมำภิบำล รวมทั้งให้บริกำรและเผยแพร่เอกสำรจดหมำยเหตุซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลประวัติศำสตร์ของ
องค์กรที่น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย ให้แก่บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติและประชำชนทั่วไปในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ยุทธศาสตรช์าติดา้นความมั่นคง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้รับจัดสรรงบประมำณในแผนงำนบูรณำกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้มำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม หลำยรูปแบบ 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย และพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตำม ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้แต่งตั้งคณะท ำงำน

จัดท ำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย ผู้แทน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทน
กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ภำค 4 ส่วนหน้ำ รวมถึงผู้แทนส ำนักงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัด
ประชุมเพ่ือจัดท ำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ทั้งในส่วนที่เป็น
แนวคิดพ้ืนฐำน ควำมหมำย และเนื้อหำของสิทธิตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ รัฐธรรมนูญ และกฎหมำย รวมถึง
กำรเคำรพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภำพของผู้อื่นตำมหน้ำที่ของพลเมือง และรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อน ำไป 
ปรับปรุงคู่มือดังกล่ำวให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
มีทำงกำรปฏิบัติงำนที่มีมำตรฐำนชัดเจน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้) 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดโครงกำร

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  โดยน ำ 
“คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้” มำขับเคลื่อนให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
โดยร่วมมือกับกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน ภำค 4 ส่วนหน้ำ จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ 
เจ้ำหน้ำฝ่ำยควำมมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน 
จ ำนวน 2 รุ่น ดังนี้ 

- รุ่นที่ 1 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคง ระดับผู้บังคับบัญชำ จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 32 คน 
- รุ่นที่ 2 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคง ระดับผู้ปฏิบัติ จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 70 คน 
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำวใช้วิธีกำรบรรยำย และอภิปรำยให้ควำมรู้ เกี่ยวกับหลัก 

สิทธิมนุษยชน โดยมีเนื้อหำส ำคัญ ประกอบด้วย  
(1) พันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี และกลไกกำรคุ้มครอง  
(2) กำรให้ควำมคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรทรมำนตำมอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและ 

กำรประติบัติหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) กับร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทรมำนฯ พ.ศ. ....”  

(3) กำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์กรณีถูกกระท ำทรมำนและกำรบังคับให้หำยสำบสูญ และ 
กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรควบคุมตัวบุคคล ตำมกฎหมำยพิเศษด้ำนควำมมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้  

(4) อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือ 
ที่ย่ ำยีศักดิ์ศรี (CAT) กับกำรรำยงำนพิเศษของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  
กำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน เป็นหน้ำที่  

และอ ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยก ำหนดโดยกำร
ด ำเนินงำนตำมหน้ำที่และอ ำนำจดังกล่ำวในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้นั้น คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ขึ้น เพ่ือมุ่งหมำยให้เป็นกลไก
ในระดับระดับภูมิภำคที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและเข้ำมำมีส่วนร่วมด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมถึงในกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชนและติดตำม เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะเป็นกำรเฉพำะควบคู่
กันไปด้วย ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนภำคประชำสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้เห็นถึงควำมส ำคัญของ  
สิทธิมนุษยชน และเข้ำมำมีส่วนร่วมด ำเนินงำนกับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ได้อย่ำงถูกต้องจึงจ ำเป็นต้องให้ภำคประชำสังคมมีควำมเข้ำใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน และ 
กำรท ำงำนร่วมกันในลักษณะเป็นเครือข่ำยกับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัด



 

 
- 91 - 

ชำยแดนภำคใต้ อำจน ำไปสู่เป้ำหมำยของกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ 
สิทธิมนุษยชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 

การด าเนินงาน  
โครงกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน ภำยใต้

งบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เป็นกำรด ำเนินงำนในมิติกำรพัฒนำของแผนงำนอ ำนวยควำมยุติธรรมและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ 
ซึ่งมีกิจกรรมหลักที่เน้นกำรเผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง  
โดยด ำเนินงำนอบรมให้ควำมรู้กับตัวแทนภำคประชำสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตำนี 
ยะลำ และนรำธิวำส จังหวัดละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 คน โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง รวมกลุ่มเป้ำหมำยทั้งสิ้น 
300 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชำชนกลุ่มตัวแทนภำคประชำสังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตลอดจนตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนิน
โครงกำรดังกล่ำว กำรจัดกำรอบรมเผยแพร่หลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24-25 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมปำร์คอินทำวน์ ปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี ให้กับตั วแทน 
ภำคประชำสังคมในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี โดยกิจกรรมประกอบด้วย กำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับหน้ำที่และ
อ ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภำคีและกลไกกำรคุ้มครอง กำรอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรู้ เนื้ อหำด้ำนสิทธิมนุษยชน ประเด็น 
สิทธิมนุษยชนและสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ กำรอภิปรำยในหัวข้อ “โอกำสและควำมท้ำทำยของ 
กำรขับเคลื่อนงำนสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้” มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 112 คน โดยร้อยละ 87 
ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตลอดจนตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน และร่วมกันตั้ง
เครือข่ำยผ่ำนไลน์แอปพลิเคชัน ชื่อ “เครือข่ำยสิทธิมนุษยชนชำยแดนใต้ จังหวัดปัตตำนี” 
 



ภารกิจด้านการส่งเสริม/คุ้มครอง/มาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ปงีบประมาณ

2562
ปงีบประมาณ

2563
ปงีบประมาณ

2564
เพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การพจิารณาเสนอ 4,103,220      4,271,400      5,029,900      
ความเหน็ วางแผน อ านวยการ ประสานงานควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินการ ( 23 คน ) ( 27 คน ) ( 31 คน )
เกีย่วกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด าเนินการสืบสวน และตรวจสอบ
เกีย่วกับเร่ืองที่มีการยืน่ค าร้อง หรือเร่ืองที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ  
เหน็ควรมีการตรวจสอบโดยไม่ล่าช้า จัดท าร่างรายงานผลการพจิารณาหรือร่างรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด าเนินการเกีย่วกับระบบฐานข้อมูล 
การพฒันารูปแบบ หลักเกณฑ์หรือวิธีการในการตรวจสอบขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
งานเลขานุการการประชุม ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติด้านการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนสนันสนุนการจัดระบบงาน ระบบฐานข้อมูล และด าเนินการเกีย่วกับ
การรับค าร้องการกล่ันกรองเร่ืองร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดท าส านวน 
การตรวจสอบ การสืบสวน สอบสวนและตรวจสอบเพื่อหาข้อมูล และหลักฐานเกีย่วกับ
เร่ืองร้องเรียน การกล่ันกรองร่างเพื่อหาข้อมูล และหลักฐานเกีย่วกับเร่ืองร้องเรียน 
การกล่ันกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบฯ และงานอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง  และสนับสนุน
งานด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และภาคส่วนต่าง ๆ 

ภารกิจสนับสนุน
ปงีบประมาณ

2562
ปงีบประมาณ

2563
ปงีบประมาณ

2564
เพื่อช่วยสนับสนุนด้านงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 6,301,690      6,665,543      6,092,358      
และยานพาหนะ งานพธิีการ งานรักษาความปลอดภยั งานช่วยอ านวยการ ( 40 คน ) ( 41 คน ) ( 35 คน )
งานเลขานุการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ งานบริหาร
ทรัพยากรบคุคล งานพฒันาระบบงาน การจัดท าค ารับรองการปฏบิติัราชการ
ของส านักงาน งานเกีย่วกับการเงิน การบญัชี การพสัดุ และงานด้านการรวมรวม
ประมวลข้อมูลรายงานการตรวจสอบหรือพจิารณาด้านสิทธิมนุษยชน เอกสาร   
ทางวิชาการเกีย่วกับงานสิทธิมนุษยชน ต ารา รายงานการศึกษาวิจัย บทความ 
ค าพพิากษาของศาล ค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ  ตามกฎหมาย เพื่อค้นคว้าอ้างอิง 
จัดท าเปน็ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ
งานหอ้งสมุด หอจดหมายเหตุและงานบริหารจัดการเอกสารต่างๆ  การวางแผนและ
ก าหนดแนวทางเพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพฒันาระบบ
 ฐานข้อมูล พฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศ และสนับสนุนงานอ านวยการ สนับสนุน
และประสานงานเกีย่วกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ  ท าหน้าที่
เลขานุการและประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติด้านบริหาร จัดท านโยบาย
และยุทธศาสตร์ขององค์กร แผนปฏบิติังานประจ าป ีแผนงบประมาณการจัดท ารายงาน
ผลการปฏบิติังานประจ าปขีองส านักงานฯ การติดตามและประเมินผล การจัดท า
ร่างรายงานประจ าป ีงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ รวมถึงการสนับสนุน
ศึกษาและใหค้วามเหน็เกีย่วกับบทบญัญัติของกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ค าส่ังทางปกครอง
ที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ จัดระบบงาน  
เกีย่วกับการติดตามการออกกฎหมายต่างๆ

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น (บาท) 10,404,910     10,936,943     11,122,258     
รวมทั้งสิ้น (คน) ( 63 คน ) ( 68 คน ) ( 66 คน )

การจ้างเหมาเอกชนด าเนินการของส านักงาน กสม. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

11. ระบงุบค่าจา้งเหมาบริการทีม่ีลักษณะของการจา้งบคุคล
ทีม่าช่วยปฏบิตัิงาน (ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทัง้ การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากปทีีผ่่านมา
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12. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในชว่งสองปทีี่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัตงิาน 

รูปแบบใหม ่(New Normal) ในสภาวะที่ส่วนราชการ 
ต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประจ าไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้รับผลกระทบจำกกรณีกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีเพ่ือบริหำรงำนของส ำนักงำนอันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ที่ส ำคัญ คือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติถูกปรับลดงบประมำณในรำยกำร
งบประมำณส ำคัญ 2 รำยกำร ได้แก่  

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเสนอค ำ
ของบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม จ ำนวน 4,256,600 บำท ถูกปรับลด คงเหลือ จ ำนวน 
2,176,900 บำท และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เสนอค ำของบประมำณ จ ำนวน 6,081,600 บำท ถูกปรับ
ลด คงเหลือ จ ำนวน 1,088,400 บำท  

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (กำรประชุมด้ำนสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศ) โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเสนอค ำของบประมำณ จ ำนวน 12,574,800 
บำท ถูกปรับลด คงเหลือ จ ำนวน 296,700 บำท และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เสนอค ำของบประมำณ 
จ ำนวน 6,335,200 บำท ถูกปรับลดทั้งหมด  

ในขณะที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ได้แพร่ระบำดอย่ำง
รวดเร็วและรุนแรงขึ้น ประกอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติถูกปรับลดงบประมำณ 
ในรำยกำรงบประมำณส ำคัญดังกล่ำว คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ตระหนักถึงควำมท้ำทำยในกำร
เข้ำมำท ำหน้ำที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในสภำวะวิกฤติ ซึ่งมีผลกระทบกับชีวิตและ 
สิทธิของผู้คนในทุกด้ำน ไม่ว่ำด้ำนสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม ท ำให้ประชำชนบำงกลุ่มได้รับผลกระทบอย่ำง
รุนแรงอย่ำงไม่เคยมีมำก่อน รวมถึงควำมท้ำทำยจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมและโลกปัจจุบันจำก
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ผลกระทบของระบบนิเวศ และควำมซับซ้อนของปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทั้ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตระหนักดีว่ำสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุก
คนในสังคม ที่จะต้องร่วมมือกันในกำรส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหำ เพ่ือน ำพำสังคมไทยไปสู่กำรเคำรพใน
สิทธิมนุษยชน และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ด้วยควำมเชื่อมั่นและกำรมีส่วนร่วมเป็นส ำคัญ ขณะเดียวกัน 
กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจะต้องมีควำมโปร่งใส กล้ำหำญ เที่ยงธรรม ปรำศจำกอคติ 
เป็นกลำง และสร้ำงสรรค์ เป็นที่พ่ึงของประชำชนได้ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงได้ก ำหนด
แนวนโยบำยพื้นฐำน ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรม  โดยกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และกำรแก้ไขปัญหำ  
อย่ำงทันท่วงที รวมทั้งกำรแก้ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจำกปัญหำเชิงโครงสร้ำงอย่ำงเป็นระบบ 
โดยจะร่วมมือกับทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมในกำรแก้ไขปรับปรุงนโยบำย 
ระเบียบ กฎหมำย แนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นภำค ี
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2. ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำรเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ กำรเคำรพ 
ควำมแตกต่ำงในควำมคิดเห็น ควำมเชื่อ เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ ภำษำ หรือสถำนะอ่ืนใด รวมทั้งกำรเคำรพสิทธิ 
และเสรีภำพภำยใต้กรอบของกฎหมำย อันจะน ำไปสู่ควำมปรองดองในสังคม กำรไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ถ้อยค ำ 
ที่แสดงถึงกำรดูถูก ดูหมิ่น หรือสร้ำงควำมเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน เพ่ือให้ทุก
คน ทุกกลุ่มในสังคม อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ 

3. สร้ำงและสนับสนุนกระบวนกำรควำมร่วมมือขององค์กรเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศให้ มี
ควำมเข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยร่วมกับทุกภำคส่วน ทั้งภำคประชำชน ประชำสังคม 
ภำคเอกชน ภำครัฐ รวมถึงสถำบันวิชำกำร สื่อมวลชน และคนรุ่นใหม่ 

4. สร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อบทบำทของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในระดับสำกล   
โดยผลักดันให้มีกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยที่ยังอำจไม่สอดคล้องกับหลักกำรปำรีส ในประเด็นหน้ำที่และ
อ ำนำจของ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีศักยภำพ
เพ่ิมมำกขึ้นในบทบำทหน้ำที่เพ่ือควำมผำสุกของประชำชน ก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชนและประชำคม
ระหว่ำงประเทศ จนส่งผลให้ได้รับกำรปรับสถำนะจำกระดับ B กลับคืนสู่สถำนะ A ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติท ำหน้ำที่เพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ประชำชนได้ดียิ่งขึ้น และเป็นกำร
เรียกคืนศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศด้วย 

5. เร่งพัฒนำส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
สูง บนฐำนคิดในกำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data)  
มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ขององค์กร (KM) รวมทั้งเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรและคุณภำพชีวิตของบุคลำกรในองค์กรให้ดีและมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

ทั้งนี้ เพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติจึงได้ปรับรูปแบบกำรด ำเนินงำนเป็นรูปแบบออนไลน์ อำทิ 

1. กรณีถูกปรับลดงบประมาณในรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  
สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลต่อกำร

ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำวส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ปรับ
รูปแบบกำรด ำเนินงำนจำกกำรฝึกอบรมแบบชั้นเรียน (Classroom) เป็นกำรฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
ในหลักสูตรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภำพ หรือผลสัมฤทธิ์ของกำรฝึกอบรม หรือ
ก ำหนดจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่เหมำะสมพร้อมจัดสถำนที่กำรฝึกอบรมให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนของ
สำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด แต่ส ำหรับหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่มีรูปแบบวิธีกำรด ำเนินกำรแบบกระบวนกำรกลุ่ม
ที่ต้องมีกำรท ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมจ ำเป็นต้องเลื่อนก ำหนดกำรจัด ทั้งนี้  
เพ่ือสุขอนำมัยของบุคลำกร รวมทั้งเป็นกำรรับผิดชอบต่อส่วนรวมในกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
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2. กรณีถูกปรับลดงบประมาณในรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว  

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ประสำนควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนกับพันธมิตร 
ในเวทีระหว่ำงประเทศ เพ่ือติดตำมพัฒนำกำรที่ส ำคัญด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ และตัวอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในประเด็นส ำคัญที่ อยู่ใน
ควำมสนใจร่วมกัน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและภำพลักษณ์ที่ดีในเวทีระหว่ำงประเทศ และภำรกิจ
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมพันธกรณีและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศมำอย่ำงต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ำ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2564 ทั่วโลกจะประสบปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) และส่งผลกระทบต่อภำรกิจกำรเข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือในกรอบ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้มีกำรประสำนควำมร่วมมือ
หรือเข้ำร่วมประชุมด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศท่ีส ำคัญในรูปแบบออนไลน์ อำทิ 

- กำรสัมมนำทำงออนไลน์ว่ำด้วยกำรริเริ่มในระดับชำติและระดับนำนำชำติที่เกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรทรมำน (Webinar on National and International Initiatives on Torture Prevention)  

- กำรหำรือทำงออนไลน์ว่ำด้วยบุคคลไร้รัฐในรัฐซำบำห์ (Online Dialogue on Statelessness 
Issues in Sabah)  

- กำรเข้ำร่วมกำรเสวนำ เรื่อง “ทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำง
รัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน” (Review Terms of Reference (TOR) of AICHR) ครั้งที่ 1  

- กำรเข้ำร่วมกำรประชุมหำรือของ AICHR ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตำมปฏิญญำสิทธิมนุษยชนอำเซียน 
ข้อ 14 ว่ำด้วยกำรป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทรมำน (AICHR Consultation on the Implementation of 
Article 14 of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Preventing and Countering Torture)  

นอกจำกนี้ ส ำนักงำนยังได้มีกำรพัฒนำโครงกำรด้ำนสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและเพ่ิมช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ภำยในองค์กรและบุคคลภำยนอกองค์กร รวมถึงรองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน หรือจำก
เหตุกำรณ์อ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนำคต ดังนี้ 

1)  โครงกำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยไร้สำย (WIFI) เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพอุปกรณ์
เครือข่ำยไร้สำยทดแทนของเดิมที่ใช้งำนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 8 ปี ท ำให้อุปกรณ์
ล้ำสมัยและมีสภำพช ำรุด ไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรปรับปรุง
เครือข่ำยไร้สำย (WIFI) ให้มีประสิทธิภำพเท่ำทันเทคโนโลยีของอุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำยในปัจจุบัน 

2)  โครงกำรเช่ำบริกำร Zoom Video Conference เพ่ิมเติม เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่แพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง และมีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้น กำรเช่ำ
บริกำร Zoom Video Conference ในปัจจุบันไม่สำมำรถรองรับกับกิจกรรมที่มีผู้เข้ำร่วมทำงออนไลน์มำกกว่ำ 
100 อุปกรณ์ ดังนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จึงได้ เช่ำบริกำร Zoom Video 
Conference เพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกำรปฏิบัติงำนด้ำนอื่น ๆ 
เช่น กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรจัดงำนสัมมนำ กำรฝึกอบรมต่ำง ๆ 
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