
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ 6/๒๕๖๒ 
วันพุธที ่3 เมษายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 

ผู้มาประชุม   
1. นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธาน 
2. นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการ 
3. นางสาวอัจฉรา ฉายากุล ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กรรมการ 

4. นางหรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการ 
5. นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการ 
6. นายคมสรรค์ เมธีกุล  ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง กรรมการ 
7. นางพิมธนัชย์ ลีลาชัย ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรรมการ 
8. นางสาวณิรมณ เชื้อไทย ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน กรรมการ 
9. นางสาวชุลีพร เดชข า ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  
10. นายชนินทร์ เกตุปราชญ์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรรมการ 
11. นางสาววัลลภา ศารทประภา ผู้อ านวยการส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรรมการ 
12. นางสาวเกศริน เตียวสกุล ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรรมการ 
13. นางสาวอังคณา สังข์ทอง ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน กรรมการ 
14. นางสาวสุกัญญา ต้นสายเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

แทนผู้อ านวยการส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กรรมการ 

15. นางสาวสายสมร ทองมหา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
แทนผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

กรรมการ 

16. นางสาวน้ าผึ้ง คณาฤทธิ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

กรรมการและ
เลขานุการ 

17. นางสาวเสาวณี มณีรังษีสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวชมพูนิกข์ ณ นคร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ติดราชการ 

  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
ส านักบริหารกลาง  
1. นางสาวสุวิภา เลอเลิศศักดา ผู้อ านวยการกลุ่มงานคลัง 
2. นายศรุติพงศ์ จิราดิษพงศ ์ ผู้อ านวยกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3. นางสาววรพร นรเศรษฐวิวัฒน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร 
4. นางสาวจิราภรณ์ ทองค าวัฒนะ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัสดุ 
5. นายครรชิต เพิ่มลาภ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. ครั้งท่ี 6/๒๕๖๒ วันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒ 
ผ่านการรับรองฯ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒ 

ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
6. นายจรรยา แผนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน 
7. นางสาวเสาวภา พิลาคง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 

แทนผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
8. นางสาวทัศริน  ไกวัลวรรธนะ นักจัดการงานทั่วไป 
9. นางสาววสุนธรา กนิษฐานุพงศ์ เจ้าหน้าที่โครงการติดตามและประเมินผลการฯ 

  
ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
10. นางสาวนงเยาว์ อบสุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 1 
11. นางสาววันรุ่ง แสนแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5 
12. นางสาวพรนภา มีชนะ ผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 6 
13. นายภาณุพันธ์ สมสกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 
14. นางสาวญาณนันท ์นนทวรรธนะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 

แทนผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2 
15. นายอาทิตย์ ร่มพนาธรรม นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 

แทนผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3 
16. ว่าที่ ร.ต. พงษ์ธร กาบบัว นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 

แทนผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7 
17. นางรจนศม สุบงกช นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 

  
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
18. นางนภัทร รัชตะวรรณ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ 

บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
19. นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย 
20. นางสาวอัตถิยา เดวีเลาะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
21. นายประพาส สาริกานนท ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 

  
ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
22. นายจุมพล ขุนอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน 
 
ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
23. นางเพ็ชรา เปลี่ยนศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1 
24. นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 

แทนผู้อ านวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1 
ส านักกฎหมาย  
25. นางสาวเบ็ญจวรรณ อนุรักษ์รัชดา ผู้อ านวยการกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1 
26. นางสาวนุชจรีย์ นันทพัฒน์ศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 2 
27. นายภาณุวัฒน์ ทองสุข นิติกรช านาญการพิเศษ 
28. นายโกเมศ สุบงกช นิติกรช านาญการ 
29. นายเอกลักษณ์ ภูมิศาสตรา นิติกรปฏิบัติการ 
30. นายพงศธร  รักษาการ นิติกร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. ครั้งท่ี 6/๒๕๖๒ วันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒ 
ผ่านการรับรองฯ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒ 

ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน  
31. นางสาวสุพรรณี ชาติสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
32. นายวรพจน์ พวงสุวรรณ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานสารสนเทศ 
33. นายนพดล คงสมฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
 เมื่อคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาครบองค์ประชุมแล้ว 
นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร
ส านักงาน กสม. กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการลงนามระหว่าง
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ก่อน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ และที่ผ่านมาส านักงานได้เสนอ กสม. ออกระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
องค์กรโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กรเป็นส าคัญ ส่วนการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนได้มีการด าเนินการแล้วเสร็จเป็นจ านวนมากโดยมีเรื่องค้างน้อยลง ทั้งนี้ การเร่งรัดงานตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนอาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเครียดได้ จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาดูแลผู้ปฏิบัติงานตามสมควรเพ่ือมิให้เกิด
ความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน งานด้านส่งเสริมได้มีศูนย์ภูมิภาคซึ่งก าลังยกระดับขีดความสามารถให้ด าเนินการ
ได้ด้วยตนเอง เช่น ศูนย์ขอนแก่น สามารถด าเนินการได้เป็นอย่างดี และส านักงานมีเป้าหมายมุ่งไปสู่การท างาน
ร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนระหว่าง กสม. กับองค์กรเครือข่ายในการด าเนินงานของศูนย์ นอกจากนี้ ศูนย์ภูมิภาค    
ทุกศูนย์ในอนาคตควรจะมีห้องสมุดดิจิตอลที่สามารถสืบค้นข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว        
ในส่วนของหลักสูตรเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษาที่ได้มีการบรรจุไว้ในระดับประถมและอุดมศึกษา มีการเจรจากับ
กระทรวงศึกษาธิการในการจัดท าแผนการเรียนรู้ และงบประมาณในการจัดพิมพ์คู่มือ/เอกสารประกอบกิจกรรม
การเรียนรู้ต่อไป  

  มติที่ประชุม   
  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   2.1 สรุปความคืบหน้าในการด าเนินงานที่ส าคัญโดยเฉพาะในส่วนของความส าเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน  
   นายคมสรรค์ เมธีกุล ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง รายงานต่อประชุมว่า ตามที่
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สั่งการให้ส านักบริหารกลางบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง สรุปความคืบหน้าในการด าเนินงาน  
ที่ส าคัญ โดยเฉพาะในส่วนของความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน นั้น 
   ส านักบริหารกลาง โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้มีหนังสือติดตามสรุปความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ โดยเฉพาะในส่วนของความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ซึ่งส านัก/หน่วยได้รายงาน
สรุปความคืบหน้าในการด าเนินงานที่ส าคัญเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. ครั้งท่ี 6/๒๕๖๒ วันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒ 
ผ่านการรับรองฯ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

   มติที่ประชุม  
   รับทราบผลความคืบหน้าในการด าเนินงานที่ส าคัญของส านัก/หน่วย และให้ส านัก/หน่วย 
เพ่ิมการรายงานผลความคืบหน้าของงานส าคัญที่นอกเหนือจากงานตามแผนปฏิบัติการ และงานตามมติ
คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ในคราวต่อไปด้วย 

     2.2  ติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละส านัก/หน่วย 
   นางสาวสุกัญญา ต้นสายเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ รายงาน
ว่าตามที่ส านักบริหารกลางได้มีหนังสือขอให้ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ติดตาม
ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ และแจ้งผลการติดตามฯ นั้น 
   ในการนี้ ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอรายงานความก้าวหน้าผลการ
ปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  
   รับทราบการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) และ
มอบหมายส านัก/หน่วย เร่งการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผน กรณีแผนงานใดด าเนินการ 
ไม่ทันหรือไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ท าเรื่องคืนงบประมาณก่อนสิ้นสุดไตรมาส ๓ เพ่ือน างบประมาณไปใช้ใน
โครงการใหม่ที่จ าเป็น ส าหรับแผนงานใดที่ไม่ชัดเจนว่าจะด าเนินการได้หรือไม่ ให้ส่งคืนงบประมาณ  
มาก่อน โดยอาจเสนอขออนุมัติใช้งบประมาณใหม่ หากมีเง่ือนไขสามารถด าเนินการได้ในภายหลัง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   3.1 การแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   นายศรุติพงศ์ จิราดิษพงศ์ ผู้อ านวยกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล  เสนอต่อที่
ประชุมว่า โดยที่ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายเครื่องแบบ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 11 
ก าหนดว่า การแต่งเครื่องแบบตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้แต่งตามหมายของส านักพระราชวั ง หรือระเบียบ 
หรือตามท่ี กสม. หรือเลขาธิการ กสม. ก าหนด ในโอกาสอันควร  
   ส านักบริหารกลางได้เสนอต่อที่ประชุมส านักงาน กสม. ในการประชุมครั้งที่ 2/2562  
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาเรื ่องการแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
พนักงานราชการส านักงาน กสม. ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้  
   1. ข้อดี ได้แก ่
       1.1 หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน การแต่งเครื่องแบบจะเป็นการบ่งบอกว่า 
เจ้าหน้าที่ใดมีหน้าที่ใด ซึ่งจะท าให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการสามารถติดต่อได้สะดวก 
       1.2 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
       1.3 หากแต่งเครื่องแบบทุกวันจะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. ครั้งท่ี 6/๒๕๖๒ วันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒ 
ผ่านการรับรองฯ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒ 

   2. ข้อเสีย ได้แก ่
       2.1 การแต่งเครื่องแบบไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เสี่ยงภัยอาจจะเป็นการเสี่ยงต่อ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       2.2 เครื่องแบบจะเป็นการแบ่งแยกสถานะ ยศ ชั้น ต าแหน่ง ของบุคลากรในสังกัด  

   ในการนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางการแต่งเครื่องแบบในการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการส านักงาน กสม. ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยเครื่องแบบและการ 
แต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2561 ข้อ 11 โดยรอบด้าน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. เพ่ือพิจารณาใน 2 แนวทาง ดังนี้ 

  แนวทางที่ 1 ก าหนดให้แต่งเครื่องแบบเป็นประจ าในโอกาสอันควรตามที่เลขาธิการ กสม. ก าหนด 
  แนวทางที่ 2 ก าหนดให้แต่งเครื่องแบบไม่เป็นประจ าตามความเหมาะสม 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม  
   เห็นชอบให้ส านักบริหารกลางเสนอเลขาธิการ กสม. พิจารณาก าหนดร่างหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ โดยใช้แนวทางที่ ๒   
เป็นหลัก ยกเว้นกรณีที่ต้องแต่งเครื่องแบบตามหมายของส านักพระราชวัง หรือในงานพระราชพิธี หรืองานรัฐพิธี 
หรืองานพิธี แล้วแต่กรณีที่ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมงานต้องแต่งเครื่องแบบ และให้น าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอให้
คณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. พิจารณาต่อไป      

  3.2 ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับ การจ่าย และ
การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. .…  
  นายโกเมศ สุบงกช นิติกรช านาญการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะท างานยกร่าง
ระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาร่าง
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. .... แล้วมีมติใน
การประชุมคณะท างานยกร่างฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ให้น าร่างระเบียบฯ ที่ได้ปรับแก้ไข
ตามความเห็นของคณะท างานฯ แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. เพ่ือรับฟังความเห็น  
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติที่ประชุม  
     เห็นชอบในสาระส าคัญของร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. .... นี้ และให้ส านักกฎหมายแจ้งเวียนร่างระเบียบเพ่ือขอทราบ
ความเห็นและข้อเสนอของส านัก/หน่วย ในการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญส่งให้ส านัก
กฎหมาย ภายใน ๗ วัน เพ่ือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาปรับปรุงก่อนเสนอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. ครั้งท่ี 6/๒๕๖๒ วันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒ 
ผ่านการรับรองฯ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒ 

  3.3 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
  นายคมสรรค์ เมธีกุล ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง เสนอต่อที่ประชุมว่า  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เห็นชอบร่างมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ      
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 160 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 
  ส านักบริหารกลาง ได้ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานการขออนุมัติไปราชการต่างจังหวัด
และการท าสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ พบว่า มีกรณีที่ผู้บังคับบัญชาขออนุมัติไปราชการต่างจังหวัดกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่างเพศสองต่อสอง ซึ่งเข้าข่ายควรหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นตามแนวปฏิบัติในด้ านพฤติกรรมที่พึง
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ประกอบกับที่ผ่านมามีกรณีอ่ืนซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นปัญหาการ
คุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นมาแล้ว (ข้อมูลปกปิด) ในการนี้ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับการ
ปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานร่วมกัน สร้างความตระหนักรู้ สร้างวัฒนธรรมการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
และเป็นการไม่ยอมรับการกระท าที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ปัญหา
ดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ประกอบกับ ข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ที่ก าหนดว่า 
“ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุท า ให้ผู้ถูกกระท าได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะจ าต้องยอมรับในการกระท านั้น” 
ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
จึงควรก าชับให้ส านัก/หน่วย ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อก าหนดจริยธรรมข้าราชการฯ โดยเคร่งครัด 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

ความเห็นที่ประชุม 
     ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้ก าหนดมาตรการ
หรือแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวควรมีมาตรฐานที่สูงและเคร่งครัดกว่ามติ
คณะรัฐมนตรี และต้องดูแลปกป้องคุ้มครองเหยื่อ รวมทั้งมกีลไกท่ีจะสามารถคุ้มครองปกป้องได้อย่างแท้จริง และ
ในฐานะองค์กรสิทธิมนุษยชนต้องค านึงถึงความหลากหลายทางเพศด้วย  

   มติที่ประชุม 
   เห็นชอบในหลักการให้มีแนวปฎิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างานตามที่ส านักบริหารกลางเสนอ โดยให้น ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมาประกอบการ
ก าหนดแนวปฏิบัติ และมอบหมายให้ส านักบริหารกลางด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑. ยกร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างานของส านักงาน กสม. โดยให้ค านึงถึงความหลากหลายทางเพศด้วย และให้แนวปฏิบัติดังกล่าวมี
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่มีมาตรฐานสูง
กว่ามติคณะรัฐมนตรีข้างต้น รวมทั้งให้ก าหนดมาตรฐานการด าเนินการทางวินัยกับผู้มีพฤติกรรมล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศด้วย 

2. เสนอร่างแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. พิจารณาต่อไป  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. ครั้งท่ี 6/๒๕๖๒ วันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒ 
ผ่านการรับรองฯ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  4.1 โครงการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
    ประธานมอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรูปแบบของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ส าหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู้คือ เครื่องมือ เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่าง
กันในท่ีท างาน รายละเอียดตามเอกสารโครงการที่แนบ 

   มติที่ประชุม 
  รับทราบแนวทางการด าเนินโครงการดังกล่าว และมอบหมายส านัก/หน่วย เตรียมการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานตามโครงการซึ่งส านักบริหารกลาง โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคลากรจะได้แจ้งประสานงานเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  4.2 การติดตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ประจ าปี  
         นางสาวชุลีพร เดชข า ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการติดตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ประจ าปี ว่าควรก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดค ารับรองหรือไม่ และควรให้ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหรือส านักมาตรฐาน
และติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

       มติที่ประชุม  
    ให้ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๒ ของส านักเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน มีหนึ่งตัวชี้วัดตามท่ีก าหนดไว้ในค ารับรองฯ ไปก่อน  ส่วนเรื่องการติดตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานฯ นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามและประเมินสถานการณ์ที่ส านักเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนพึงด าเนินการ เพ่ือเตรียมส าหรับการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ประจ าปีถัดไปอยู่แล้ว 

   4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. ครั้งที่ 6/๒๕๖๒         
วันพุธที ่3 เมษายน 2562 
   นางสาวน้ าผึ้ง คณาฤทธิ์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕62  

   มติที่ประชุม   
   รับรองรายงานการประชุมตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

เลิกประชุมเวลา 16.๓0 น. 

 
(นางสาวน้ าผึ้ง คณาฤทธิ์) 

นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้จดรายงาน/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายคมสรรค์ เมธีกุล) 
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
ผู้ร่วมตรวจรายงานการประชุม 

 


