
ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง  การแบ่งสว่นราชการภายในและขอบเขตหนา้ที่และอ านาจของส่วนราชการ 

ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 
พ.ศ.  2561 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  49  (1)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕6๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เรื่อง  การแบ่ง  
ส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการ
ภายในและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕6  ลงวันที่  28  ตุลาคม  ๒๕๕6 

ข้อ ๔ ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้  
โดยให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๑) ส านักบริหารกลาง 
(2) ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(3) ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(4) ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
(5) ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
(6) ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(7) ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
(8) ส านักกฎหมาย 
(9) ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๕ ส านักบริหารกลาง  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

งานพิธีการ  งานรักษาความปลอดภัย  งานช่วยอ านวยการ  และปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

(๓) จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคล  รวมทั้งการเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม 

(๔) พัฒนาระบบงานและจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ   
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

(5) บริหารงบประมาณและแผนการเงิน  ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  
และการพัสดุ 

(6) จัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(7) ปฏิบัติงานที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(8) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ ให้ส านักบริหารกลาง  แบ่งออกเป็น  5  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  และงานช่วยอ านวยการ 
 (ข) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

และติดตามการด าเนินการตามนโยบาย  ค าสั่ง  หรือการมอบหมายของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและรายงานความก้าวหน้า  พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 (ค) สนับสนุนงานเลขานุการของผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ง) สนับสนุนการด าเนินงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  ศาสนพิธี  และพิธีการต่าง ๆ 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(๒) กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  รวมทั้งการเสริมสร้างวินัย 

และระบบคุณธรรม 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวินัย  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์   และข้อก าหนด 

ทางจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ง) จัดท าโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การวางแผนก าลังคน  การก าหนดต าแหน่ง  
การก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   และกรอบอัตราก าลังของข้าราชการ  พนักงานราชการ   
และลูกจ้าง 

 (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  การเลื่อนระดับ   
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อน
ค่าตอบแทน 

 (ฉ) ด าเนินการเกีย่วกับการจัดท า  และรักษาทะเบยีนประวตัิ  การควบคุมการเกษียณอายุ
ราชการ  การจัดท าข้อมูลทรัพยากรบุคคล 

 (ช) จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ  ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
และลูกจ้าง 

 (ซ) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบ าเหน็จบ านาญ  งานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(กบข.)  และงานประกันสังคม 

 (ฌ) จัดระบบงานด้านสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ญ) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 (ฎ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(๓) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) พัฒนาระบบงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านกังานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ  

รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 (ค) จัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม่ 
 (ง) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับบุคลากรของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (จ) จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (ฉ) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(๔) กลุ่มงานคลัง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ควบคุม  ก ากับ  ตรวจสอบ  และจัดระบบงานการเงินทุกประเภทและการบัญชี 

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ข) ด าเนินการรับ - เบิกจ่าย  และน าส่งเงินทุกประเภท 
 (ค) ด าเนินการจัดท าบัญชีและทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง 
 (ง) จัดท าแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกระทรวงการคลัง 
 (จ) ด าเนินการขออนุมัติเงินประจ างวดและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ  รวมทั้งควบคุม  

และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (ฉ) จัดท ารายงานการเงิน  การบัญชี  และฐานะเงินงบประมาณ 
 (ช) ด าเนินการเก็บรักษาและควบคุมเงินคงเหลือ 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(๕) กลุ่มงานพัสดุ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ควบคุม  ก ากับ  ตรวจสอบ  และจัดระบบงานพัสดุ 
 (ข) ด าเนินการจัดท าบัญชีและทะเบียนคุมเกี่ยวกับพัสดุ 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ   โดยวางแผนการจัดซื้อ  จัดหา  จัดจ้าง   

จ้างเหมาบริการ  ด าเนินการท าสัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง  รวมทั้งควบคุมเก็บรักษา  เบิกจ่ายและจ าหน่ายพัสดุ 
 (ง) ควบคุม  ตรวจสอบ  และดูแลรักษาอาคารสถานที่  ยานพาหนะ  ระบบสาธารณปูโภค  

โสตทัศนูปกรณ์  และระบบรักษาความปลอดภัย 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๗ ส านักกิจการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) อ านวยการ  สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ด้านบริหาร 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  กลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ  พร้อมเสนอความเห็นตามที่ได้รับ

มอบหมาย  เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ประธานกรรมการ 
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๔) ติดตามและประสานงานการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประเด็นการเข้าร่วมประชุม 
ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๕) ติดตามและประสานการด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
ด้านบริหาร  และรายงานความก้าวหน้า  พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
และกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์การอิสระอื่น 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(7) จัดท าทะเบียนประวัติประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(8) จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  แผนงบประมาณ  

รวมทั้งจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(9) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของนโยบาย  แผนงาน  และแผนงบประมาณ 

(10) จัดท าร่างรายงานประจ าปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
(11) บริหารจัดการงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 
(12) รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 
(13) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ ให้ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   แบ่งออกเป็น  1  ฝ่าย   

๓  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
(1) ฝ่ายช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  กลั่นกรองเรื่อง  งานช่วยอ านวยการ  ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  งานระเบียบแบบแผน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  และติดต่อ 
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุ   ครุภัณฑ์   
เก็บรักษาเอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักกิจการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม  จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ด าเนินการจัดจ้างท ารูปเล่ม  ออกแบบ  และจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  หรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประกอบการเสนอต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี   
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(2) กลุ่มงานอ านวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   มีหน้าที่และอ านาจ  
ดังนี้ 

 (ก) อ านวยการ  สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติด้านบริหาร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ค) ติดตามและประสานการด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
และรายงานความก้าวหน้า  พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 (ง) ศึกษา  วิเคราะห์  กลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ  พร้อมเสนอความเห็นตามที่
ได้รับมอบหมาย  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการ  
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (จ) ติดตามและประสานงานการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประเด็นการเข้าร่วมประชุม 
ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์การอิสระอื่น 

 (ช) จัดท าทะเบียนประวัติประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) จัดท านโยบายยุทธศาสตร์  เป้าหมายการด าเนนิงาน  ก าหนดกรอบวงเงนิงบประมาณ  

แผนงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  และด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการจัดท าค าของบประมาณ

และจัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ตลอดจนวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ   

 (ค) ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จา่ย  
เงินงบประมาณ 

 (ง) ติดตาม  วิเคราะห์  ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย  
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 (จ) วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ 
การปรับปรุงและพัฒนา 

 (ฉ) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ช) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ   
 (ซ) จัดท าร่างรายงานประจ าปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณา 
 (ฌ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(4) กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ศึกษาปัญหา  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  

ตลอดจนการก าหนดโจทย์การศึกษาวิจัยเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ข) จัดท าข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยและแผนการศึกษาวิจัยประจ าปีของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ค) ด าเนินการบริหารจัดการโครงการศึกษาวิจัยตามแผนการศึกษาวิจัยประจ าปี 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 (ง) รวบรวม  และประมวลข้อมูล  เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยไปขับเคลื่อนทางวิชาการ 
และสังคม  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ตลอดจน
เสริมสร้างความตระหนัก  และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน   

 (จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานความร่วมมือแก่บุคคล  หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ในการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน  หาแหล่งเงินทุนและ 
แหล่งศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

 (ฉ) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการศึกษาวิจัยตามแผนงานการศึกษาวิจัย
ประจ าปีและแผนงานโครงการประจ าปี  พร้อมทั้งจัดท ารายงานการศึกษาวิจัยและผลงานการศึกษาวิจัย
ประจ าปีหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (ช) ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  และสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๙ ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(1) พิจารณา  เสนอความเห็น  วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  ควบคุมและก ากับดูแล  

การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
(2) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กรอื่น   

เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล   
(3) ด าเนินการสืบสวน  หรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นค าร้อง  หรือเรื่องที่คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบโดยไม่ล่าช้าทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ  เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(4) จัดท าร่างรายงานผลการพิจารณาหรือร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รวมทั้งก าหนดมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับ 
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(5) พิจารณาเสนอความเห็นในกรณีที่มีการโต้แย้งรายงานผลการพิจารณาหรือรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  การพัฒนารูปแบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการใน 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(8) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ขอ้ ๑๐ ให้ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย  7  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  กลั่นกรองเรื่อง  งานช่วยอ านวยการ  ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  งานระเบียบแบบแผน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  และติดต่อ 
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ง) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 (จ) พัฒนาระบบงาน  รูปแบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง  

สิทธิมนุษยชน 
 (ฉ) จัดระบบงานทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   

เพื่อประโยชน์ในการศึกษา  วิเคราะห์  และค้นคว้า 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(2) กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ๑  ถึง  7  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) พิจารณา  เสนอความเห็น  วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  ควบคุมและก ากับดูแล 

การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ข) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กรอื่น
เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล 

 (ค) ด าเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นค าร้อง   หรือเรื่องที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระท า  
หรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ล่าช้าทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ   
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ง) รับผิดชอบส านวนค ารอ้ง  เสนอความเห็นในเรือ่งที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน
และเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติ 
ที่ไม่เป็นธรรม  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (จ) จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 (ฉ) พิจารณาเสนอความเห็นในกรณีที่มีการโต้แย้งรายงานผลการพิจารณาหรือรายงาน  
ผลการตรวจสอบ 

 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๑ ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา  เพ่ือสร้างความตระหนักถึง

หลักสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน  และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจ
แตกต่างกันในทางวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และศาสนา 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ  การเคารพ  และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ของทุกภาคส่วนในสังคม 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  รวมทั้ง  
ส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

(๔) พัฒนามาตรการและกลไก  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปกป้อง  คุ้มครอง  และพิทักษ์  
สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(๕) ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน  
ชุมชน  ท้องถิ่น  และภาคประชาสังคม  และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเปน็เครอืข่ายในการส่งเสรมิ  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(๖) ประสานการพัฒนาระบบและวิธีการท างานในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๗) เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 
และการรวมกลุ่มของเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งกลไกเครือข่าย 
ในการติดตาม  เฝ้าระวัง  และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท  ภารกิจ  และกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 
(๙) ด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความรู้   ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่า  

การเคารพ  และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
(๑๐) ติดตาม  ประมวลและวิเคราะห์ข่าว  บทความ  และข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ต่อบทบาท  
ภารกิจ  และภาพลักษณ์องค์กร  ตลอดจนชี้แจงท าความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน 

(๑๑) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีแก่สาธารณชนในบทบาท   ภารกิจ   
และกิจกรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(12) พัฒนาองค์ความรู้  การปรับเปลี่ยนเจตคติ  เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ภาคประชาสังคมและประชาชน  ตลอดจนสื่อมวลชน 

(๑3) ผลิตสื่อ  รณรงค์  และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
(14) จัดท าวารสารวิชาการ 
(๑5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานโฆษกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   รวมทั้งประสาน

และอ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว   การแถลงข่าว  และการให้สัมภาษณ์ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๑6) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๒ ให้ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย  4  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  กลั่นกรองเรื่อง  งานช่วยอ านวยการ  ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  งานระเบียบแบบแผน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  และติดต่อนัดหมาย 
ที่เป็นภารกิจของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม  จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๒) กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา  ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้เกิดความตระหนัก  เห็นคุณค่า  และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 (ข) ส่ง เสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการเคารพและการปฏิบัติตาม  
หลักสิทธิมนุษยชนในทุกภาคส่วนในสังคม 

 (ค) ส่งเสริม  สนับสนุน  และผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน   
รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

 (ง) พัฒนามาตรการและกลไก  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 (จ) จัดท าวารสารวิชาการ 
 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(๓) กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  และภาคประชาสังคม  และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ข) ประสานการพัฒนาระบบและวิธีการท างานในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กร
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ค) เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน   
และการรวมกลุ่มของเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งกลไกเครือข่าย 
ในการติดตาม  เฝ้าระวังและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 (ง) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท  ภารกิจ  และกิจกรรมขององค์กรเครือข่าย 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

 (จ) ดูแลและจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน   เพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 

 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๔) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่า   

การเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ข) ติดตาม  ประมวล  และวิเคราะห์ข่าว  บทความ  และข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ต่อบทบาท  
ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กร  ตลอดจนชี้แจงท าความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน 

 (ค) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีแก่สาธารณชนในบทบาทภารกิจ   
และกิจกรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ง) พัฒนาองค์ความรู้  การปรับเปลี่ยนเจตคติ  และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ภาคประชาสังคมและประชาชน  ตลอดจน
สื่อมวลชน 

 (จ) เผยแพร่มาตรการในการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
หรือแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรมให้สาธารณชนทราบตามมติของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ฉ) ผลิตสื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานโฆษกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   รวมทั้ง

ประสานและอ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว  การแถลงข่าว  และการให้สัมภาษณ์
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(5) กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  มีหน้าที่และอ านาจ  
ดังนี้ 

 (ก) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพื่อการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 (ข) ประสาน  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน 

 (ค) จัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๓ ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  

ดังนี้ 
(1) จัดท าค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน

สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(2) จัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี  
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า 

(3) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล  ข้อเท็จจริง   
เพื่อประกอบการจัดท ารายงาน 

(4) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

(5) จัดท าร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศขึ้นเป็นการเฉพาะ  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

(6) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
(7) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๔ ให้ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย   

๓  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  กลั่นกรองเรื่อง  งานช่วยอ านวยการ  ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  งานระเบียบแบบแผน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  และติดต่อ 
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุ  ครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม  จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ด าเนินการจัดจ้างท ารูปเล่ม  ออกแบบ  และจัดพิมพ์รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี  รวมทั้งด าเนินการเสนอต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  1  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธมินุษยชนด้านสิทธิพลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง  

และจัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว   เพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า   

 (ข) ตรวจสอบข้อมูล  ข้อเท็จจริง  เพื่อประกอบการจัดท ารายงาน   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ค) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

 (ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  2  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ   สังคม  

วัฒนธรรม  และภาคธุรกิจ  และจัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
ดังกล่าว  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า   

 (ข) ตรวจสอบข้อมูล  ข้อเท็จจริง  เพื่อประกอบการจัดท ารายงาน   
 (ค) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง   

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  3  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ   ได้แก่  กลุ่มเด็ก   

กลุ่มสตรี  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มชาติพันธุ์  และกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ  และจัดท าแผนการด าเนินการจัดท า
รายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า   

 (ข) ตรวจสอบข้อมูล  ข้อเท็จจริง  เพื่อประกอบการจัดท ารายงาน   
 (ค) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง   

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
 (จ) รวบรวมข้อมูลร่างรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง  สิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และภาคธุรกิจ  และกลุ่มเฉพาะ  ได้แก่  กลุ่มเด็ก  
กลุ่มสตรี  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มชาติพันธุ์  และกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

 (ฉ) จัดท าค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม   เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

 (ช) จัดท าร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
ขึ้นเป็นการเฉพาะ  เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๕ ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  
ดังนี้ 

(1) จัดระบบงาน  ระบบฐานข้อมูล  และด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้อง  การกลั่นกรอง   
รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และจัดท าส านวนการตรวจสอบ  รวมทั้งการจัดท าสารบบรายงาน  
ผลการตรวจสอบหรือพิจารณา  และข้อเสนอแนะ 

(2) ด าเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
(4) สืบสวน  สอบสวน  และตรวจสอบเพ่ือหาข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และหลักฐานเกี่ยวกับ 

เรื่องร้องเรียน  และเสนอความเห็นในการพิจารณารับเรื่องไว้ตรวจสอบ  รวมทั้งพิจารณากรณีมีค าขอ 
ให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ 

(5) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กร 
ที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ 

(6) กลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและร่างข้อเสนอแนะ  พร้อมจัดท า
ความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

(7) พัฒนาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบ  การวินิจฉัย  และการเสนอมาตรการ  แนวทาง  
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

(8)  จัดระบบงาน  และด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ  
แนวทาง  หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   และการเยียวยาผู้ได้รับ 
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทั้ งระบบการจัดเก็บส านวนการตรวจสอบ 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(9) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่    
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๖ ให้ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย   
3  กลุ่มงาน  ดังนี้ 

(๑) ฝ่ายช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  กลั่นกรองเรื่อง  งานช่วยอ านวยการ  ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  งานระเบียบแบบแผน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  และติดต่อ 
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม  จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  มีหน้าที่  
และอ านาจ  ดังนี้ 

 (ก) จัดระบบงาน  ระบบฐานข้อมูล  และด าเนนิการเกีย่วกับการรับค าร้อง  การกลั่นกรอง  
รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และจัดท าส านวนการตรวจสอบ  รวมทั้งการจัดท าสารบบรายงาน  
ผลการตรวจสอบหรือพิจารณา  และจัดระบบงานและระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 (ข) ด าเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเพ่ือให้คู่กรณีท าความตกลงในการประนีประนอม

และระงับข้อพิพาท  แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  พร้อมทั้ง
จัดท าข้อตกลงระหว่างคู่กรณีไว้เป็นหนังสือ 

 (ง) ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
 (จ) สืบสวน  สอบสวน  และตรวจสอบเพ่ือหาข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และหลักฐานเกี่ยวกับ  

เรื่องร้องเรียน  และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณารับเรื่องไว้ตรวจสอบของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ฉ) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กร
ที่มีอ านาจหน้าที่เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล 

 (ช) ด าเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ล่าช้า  ในกรณีที่คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ตรวจสอบ 

 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิ เคราะห์   กลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณา 

และร่างข้อเสนอแนะ  พร้อมจัดท าความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  เพ่ือพัฒนาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบ  การวินิจฉัย   

และการเสนอมาตรการ  แนวทาง  หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ค) จัดท าสรุปย่อรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ง) ศึกษา  และวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน  เพ่ือเสนอประเด็นในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ซ้ ารูปแบบเดิม 

 (จ) ตรวจสอบเพื่อหาข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐาน  พร้อมจัดท าความเห็นกรณี  
มีค าขอให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ 

 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) จัดระบบงานติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ  แนวทาง  หรือข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รวมทั้งวางระบบและดูแลการจัดเก็บส านวนการตรวจสอบ 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  และเอกสารต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง 

 (ข) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการตามมาตรการ  แนวทาง  หรือข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ค) ตรวจสอบ  วิเคราะห์  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการ  แนวทาง   
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ  และจัดท าความเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอเพื่อยตุิ  
การติดตามผลการด าเนินการในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการ  แนวทาง   
หรือข้อเสนอแนะแล้ว  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

 (ง) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการ   
หรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจาก  
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 (จ) จัดท าความเห็นและข้อเสนอในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานไม่ด าเนินการตามมาตรการ
หรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   หรือด าเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ในการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี 

 (ฉ) จัดท าข้อมูลและเอกสารเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินการตามมาตรการ   แนวทาง   
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   หรือผลการด าเนินการของรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๗ ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   และส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในด้านการต่างประเทศ   
(๒) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ด้านสิทธิมนุษยชน 
(๓) ติดต่อประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์การสหประชาชาติ   สถาบัน   

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศตา่ง ๆ   องค์การระหว่างประเทศ  องค์กรภาครัฐและเอกชน  ตลอดจน  
สถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุล  และองค์การระหว่างประเทศที่ประจ าอยู่ในประเทศไทย 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานสถานการณ์  ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญหรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศและภูมิภาค 

(๕) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ   ทั้งในระดับ 
ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค  เช่น  ความร่วมมือด้านสิทธิมนษุยชนกับสหประชาชาต ิ ความร่วมมอื
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับระหว่างประเทศ   ระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก   
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และกลไกต่าง ๆ  ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  เป็นต้น 

(๖) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานสถานการณ์  พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

(๗) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  เ พ่ือให้ข้อเสนอแนะในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน 

(๘) ศึกษาและเผยแพร่พันธกรณีและมาตรฐานสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ  ตลอดจน
กลไกในการด าเนินงาน  เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

(๙) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๘ ให้ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย  ๓  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  กลั่นกรองเรื่อง  งานช่วยอ านวยการ  ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  งานระเบียบแบบแผน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  และติดต่อ 
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ค) ก าหนดวาระการประชุม  จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  ๑  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญทั้งในระดับ

ระหว่างประเทศและภูมิภาค  ได้แก่  คณะกรรมการพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก  และความร่วมมือ
ในกรอบภูมิภาคอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ 

 (ข) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบที่รับผิดชอบ 

 (ค) ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานสถานการณ์  ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ  หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ  หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศและภูมิภาค 

 (ง) ประสานงานและเตรียมการส าหรับการประชุม  หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคล 
หรือผู้แทนองค์กรจากต่างประเทศ  รวมทั้งการจัดท าข้อมูลประกอบการประชุมหรือการพบหารือ   
และการสรุปผล 

 (จ) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุม  การสัมมนากับเครือข่าย 
ความร่วมมือ  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะที่เข้าร่วมประชุม  จัดท าสรุปผลการประชุม  ตลอดจน
น าผลการประชุมมาเผยแพร่  หรือด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามความเหมาะสม 

 (ฉ) ประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือองค์กรจากต่างประเทศเกี่ยวกับ  
การส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ช) ประสานงานเกี่ยวกับการรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงาน   
ณ  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ซ) จัดท าร่างหนังสือโต้ตอบทั่วไป  อ านวยการแปลหรือสรุปเอกสารส าคัญ  จัดล่าม
แปลภาษาในงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

 (ฌ) สนับสนุนและประสานงานในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับสากล 

 (ญ) ประสานงานในเรื่องทุนฝึกอบรมที่เกี่ยวกับต่างประเทศ  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ฎ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๓) กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  ๒  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ  ทั้งในระดับ

ระหว่างประเทศและภูมิภาค  ได้แก่  ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ   สถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และกลไกต่าง ๆ  ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

 (ข) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบที่รับผิดชอบ 

 (ค) ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานสถานการณ์  ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ  
สิทธิมนุษยชน 

 (ง) ประสานงานและเตรียมการส าหรับการประชุม  หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคล  
หรือผู้แทนองค์กรจากต่างประเทศ  รวมทั้งการจัดท าข้อมูลประกอบการประชุมหรือการพบหารือ   
และการสรุปผล 

 (จ) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุม  การสัมมนากับเครือข่าย   
ความร่วมมือ  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะที่เข้าร่วมประชุม   จัดท าสรุปผลการประชุม   
ตลอดจนน าผลการประชุมมาเผยแพร่  หรือด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามความเหมาะสม 

 (ฉ) ประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือองค์กรจากต่างประเทศเกี่ยวกับ   
การส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ช) ประสานงานเกี่ยวกับการรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงาน   
ณ  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ซ) จัดท าร่างหนังสือโต้ตอบทั่วไป  อ านวยการแปลหรือสรุปเอกสารส าคัญ  จัดล่าม
แปลภาษาในงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

 (ฌ) สนับสนุนและประสานงานในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค  และระดับสากลที่ส าคัญ   
หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ  หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศและภูมิภาค 

 (ญ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๔) กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธมินษุยชนระหว่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ศึกษาและวิเคราะห์พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ในประเด็นต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (ข) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา   
ด้านสิทธิมนุษยชน 

 (ค) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล   เ พ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานสถานการณ์ 
พร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

 (ง) ประสานงานและเตรียมการส าหรับการประชุม  หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคล  
หรือผู้แทนองค์กรจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  รวมทั้งการจัดท าข้อมูลประกอบ 
การประชุมหรือการพบหารือ  และการสรุปผล 

 (จ) ศึกษาและเผยแพร่พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง  ๆ  
ตลอดจนกลไกในการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นประโยชน์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

 (ฉ) ประสานกับกลไกของสหประชาชาติ   กลไกระดับภูมิภาค  และหน่วยงานของรัฐ   
ในการให้ข้อมูล  ความเห็น  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพันธกรณีและมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๙ ส านักกฎหมาย  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(1) ติดตาม  เฝ้าระวัง  ศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ค าสั่งทางปกครอง  ที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน  หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  
หรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 

(2) จัดระบบงานเกี่ยวกับการติดตามการออกกฎหมาย  ส ารวจบทบัญญัติของกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ค าสั่งทางปกครอง  ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน  และระบบงานเกี่ยวกับการจัดท า
ความเห็นต่อกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่งทางปกครอง  ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนหรือไม่สอดคล้องกบั
รัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  หรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณี 
ที่จะต้องปฏิบัติตาม 

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  และสังเคราะห์ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือค าสั่งใด ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(๔) ศึกษา  ตรวจสอบและติดตามการออกกฎหมาย  ตลอดจนส ารวจบทบัญญัติของกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  ค าสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน  ข้อกฎหมาย  ประมวลความเห็นของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์และจัดท าเป็นความเห็นเบื้องต้นเสนอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๕) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับ

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่   รวมทั้งนโยบาย 
และแผนงานต่าง ๆ 

(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา 
(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง 
(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้า  จัดท าเอกสาร  บทความทางวิชาการ  ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับงานกฎหมายและอื่น ๆ 
(๙) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ  และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ 

(๑๐) ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่ง 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(1๑) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคู่กรณีหรือคู่ความ 
ในคดีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  เว้นแต่กรณีเป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคลภายในหน่วยงาน 

(1๒) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๐ ให้ส านักกฎหมาย  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย  3  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  กลั่นกรองเรื่อง  งานช่วยอ านวยการ  ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  งานระเบียบแบบแผน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  และติดต่อ 
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักกฎหมาย 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักกฎหมาย 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม  จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  ๑  และ  2  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ติดตาม  เฝ้าระวัง  ศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย  กฎ  

ระเบียบ  ค าสั่งทางปกครอง  มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  นโยบายและแผนงานต่าง ๆ  

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน  หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  หรือหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 

 (ข) ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย  ตรวจสอบข้อกฎหมาย  ศึกษา 
และประมวลความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เคยมีหรือความเห็นของบุคคลต่าง  ๆ  
ตามที่จ าเปน็  เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และจัดท าเปน็ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ค) ศึกษาและจัดท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือค าสั่งทางปกครองที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ   

 (ง) ศึกษา  ค้นคว้าและวิเคราะห์ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือค าสั่งใด ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

 (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้า  จัดท าเอกสาร  บทความทางวิชาการ 
ซึ่งเกี่ยวกับงานกฎหมายและอื่น ๆ  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน  ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ภาคประชาสังคม  ประชาชน  และสื่อมวลชน   

 (ช) ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า  ตอบข้อหารือทางกฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชน  แก่ส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นและประชาชน 

 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๓) กลุ่มงานนิติการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องและปัญหาต่าง  ๆ  
เกี่ยวกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งในการปฏิบัติหนา้ที่  รวมทั้งกฎ  ข้อบังคบั  
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการรับเรื่องกรณีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากผู้ตรวจการแผ่นดิน    
และการส่งเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน   

 (ข) รวบรวม  ประมวลข้อมูล  ศึกษา  วิเคราะห์  และกลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา  และด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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 (ง) ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่ง 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (จ) วิเคราะห์กฎหมาย  ให้ค าปรึกษา  ความเห็นทางกฎหมาย  ตีความ  และวินิจฉัย 
ข้อกฎหมาย 

 (ฉ) ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า  และตอบข้อหารือทางกฎหมายแก่ส่วนราชการ  หน่วยงานอื่น  
และประชาชน 

 (ช) จัดระบบงาน  พร้อมสารบัญกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  
และมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย 

 (ซ) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคู่กรณีในคดีที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่และอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองและศาลยุติธรรม 

 (ฌ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๑ ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(1) รวบรวม  ประมวลข้อมูลรายงานการตรวจสอบหรือพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชน  เอกสาร

ทางวิชาการเกี่ยวกับงานสิทธิมนุษยชน  ต ารา  รายงานการศึกษาวิจัย  บทความ  ค าพิพากษาของศาล  
ค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  และเอกสารอื่น ๆ  เพื่อการค้นคว้าอ้างอิงและน ามาวเิคราะห์  
และจัดท าเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เหมาะสมแก่สภาพการใช้ประโยชน์ทั้งภายในส่วนราชการ  
และให้บริการ 

(2) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ  เพื่อการบริหารงานและการบริการ 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด  หอจดหมายเหตุ  และงานบริหารจัดการเอกสารต่าง  ๆ 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(5) วางแผนและก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(6) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานกลาง  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
(7) จัดระบบการส ารวจ  รวบรวม  ประมวล  จัดเก็บและควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ข้อมูล

และสารสนเทศ  รวมทั้งการให้บริการ 
(8) ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการบริหารงานและให้บริการ   

ในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(9) พัฒนาระบบฐานข้อมูล  รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
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(๑0) ด าเนินการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูล  สารสนเทศ  และระบบ
เครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ 

(๑1) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศ  
รวมทั้งการสื่อสาร 

(๑2) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๒ ให้ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย  3  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  กลั่นกรองเรื่อง  งานช่วยอ านวยการ  ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  งานระเบียบแบบแผน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  และติดต่อ 
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม  จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(2) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) วางแผนและก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (ข) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานกลาง  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
 (ค) พัฒนาโปรแกรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งการบริหารภายในองค์กร 

และการบริหารเว็บไซต์ขององค์กร 
 (ง) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และช่วยเหลืองานดิจิทัลและโปรแกรมการท างานใหม่  ๆ   

ขององค์กร 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการบริหารงาน 

และให้บริการในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ด าเนินการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูล  สารสนเทศ  และระบบ

เครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ 
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 (ค) พัฒนาและตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยด้านดิจิทัลขององค์กร 
 (ง) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผ่านระบบดิจิทัล 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มงานสารสนเทศ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) รวบรวม  ประมวลข้อมูลรายงานการตรวจสอบหรือพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชน  

เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับงานสิทธิมนุษยชน  ต ารา  รายงานการศึกษาวิจัย  บทความ  ค าพิพากษาของศาล  
ค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  และเอกสารอื่น ๆ  และจัดท าเป็นฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศให้เหมาะสมแก่สภาพการใช้ประโยชน์ทั้งภายในส่วนราชการและให้บริการ 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด  หอจดหมายเหตุ  และงานบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ 
 (ค) จัดระบบการส ารวจ  รวบรวม  ประมวล  จัดเก็บและควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์

ข้อมูลและสารสนเทศ  รวมทั้งการให้บริการ 
 (ง) พัฒนาระบบฐานข้อมูล  รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๓ หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการวางแผนการตรวจสอบและจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อเลขาธกิาร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ 
 ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการที่มีระยะเวลา

ด าเนินการตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี 

(๒) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
ทุกสามเดือนนับแต่วันที่อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี  รวมทั้งจัดท ารายงานผลสรุปการตรวจสอบ
ประจ าปี  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(๓) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง  ๆ  โดยใช้เทคนิค 
และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับทั่วไป  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  วิเคราะห์
และประเมินผลด้านการบริหารและการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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(๔) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบัญชี  
การบริหาร พัสดุ และทรัพย์สิน   ให้ เป็น ไปตามนโยบาย   กฎหมาย   ข้ อบั งคับ   ระ เบี ยบ   
และมติคณะรัฐมนตรี 

(๕) ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินทุกประเภทของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 

(๖) ตรวจสอบและประเมินผลระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ  ภายใน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   วิเคราะห์  ประเมิน  และปรับปรุงประสิทธิผล 
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน   และเสนอแนะวิธีป้องกัน  หรือมาตรการ 
ในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(๗) ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะ  และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ  เพ่ือให ้
การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

(๘) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อจรรยาบรรณและวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน 

ข้อ ๒๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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