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ภาพเครื่อ่� งหมายราชการของ
สํํานัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
รูู ปทรงดอกบััว
คืือ ความมีีคุุณธรรม
ความเอื้้อ� อาทรระหว่่างเพื่่อ� นมนุุษย์์

รูู ปคนล้้อมเป็็นวงกลม
คืือ ความร่่วมมืือกัันของทุุกภาคส่่วนในสัังคม
เพื่่อ� ให้้เกิิดพลัังในการเสริิมสร้้างวััฒนธรรม
สิิทธิิมนุุษยชนให้้เป็็นส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในกระบวนการ
พััฒนาประเทศ

รูู ปมืือ
คืือ การโอบอุ้้�มคุ้้�มครองศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นมนุุษย์์
สิิทธิิและเสรีีภาพของทุุกภาคส่่วนของสัังคม
ทั้้ง� ในระดัับประเทศและระหว่่างประเทศ
ด้้วยหลัักแห่่งความเสมอภาคและภราดรภาพ

สีีน้ำำ��เงิิน
คืือ ความมุ่่�งมั่่น� อดทนในการทำำ�งาน
เพื่่อ� สร้้างความสามััคคีีและการประสานพลััง
จากทุุกภาคส่่วนของสัังคมในการเสริิมสร้้าง
วััฒนธรรมสิิทธิิมนุุษยชนในสัังคมไทย

ค่่านิิยมองค์์กร

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กสม. ได้้เห็็นความสำำ�คััญของการพััฒนาองค์์กร โดยมุ่่�งหวัังให้้บุุคลากรร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้
บรรลุุวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจที่่�กำำ�หนด ภายใต้้แนวคิิดการทำำ�งานอย่่างมีีส่่วนร่่วม บุุคลากรของสำำ�นัักงาน กสม.
ทั้้�งจากฝ่่ายบริิหารและฝ่่ายปฏิิบััติิงานได้้ร่่วมกัันกำำ�หนดค่่านิิยมองค์์กร คืือ “RIGHTS” เพื่่�อนำำ�มาเป็็น
กรอบแนวคิิดในการปฏิิบััติิงานที่่�มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์� อัันจะนำำ�ไปสู่่�องค์์กรที่่�เป็็นเลิิศ ซึ่่�งได้้ประกาศใช้้ค่่านิิยมองค์์กร
เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2562 โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

Respect
การเคารพและให้้ เ กีียรติิ กัั น ยอมรัั บ
และเห็็ นคุุ ณ ค่่ า ในความเป็็ น มนุุ ษ ย์์ ปฏิิ บัั ติิ
ต่่อเพื่่�อนร่่วมงาน ประชาชนด้้วยความเคารพ
ในศัั ก ดิ์์� ศ รีีความเป็็ น มนุุษย์์อย่่างเท่่ า เทีียมกัั น
โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ

Impartiality
การปฏิิ บัั ติิ ง านโดยยึึดหลัั ก การ
สิิทธิิมนุุษยชน มีีความยุุติิธรรม ปราศจากอคติิ
และมีีเหตุุผล

High Performance
เป็็นองค์์กรที่่มีี� ประสิิทธิิภาพสููง สร้้างสรรค์์
นวััตกรรมการทำำ�งานเพื่่อ� ให้้เป็็นองค์์กรที่่�ทัันสมััย
ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อองค์์กร ประชาชน
และประเทศชาติิ

Synergy

มีีความสามััคคีี ผสานความร่่วมมืือใน
การทำำ�งาน โดยการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� รัับฟััง
ความคิิ ด เห็็ นที่่� แ ตกต่่ า ง ภายใต้้ บ รรยากาศ
แห่่งความเข้้าใจ ช่่วยเหลืือสนัับสนุุนการทำำ�งาน
ซึ่่� ง กัั น และกัั น เพื่่� อ มุ่่�งไปสู่่� เ ป้้ า หมายเดีี ย วกัั น
สร้้างพลัังความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วน
ในการส่่งเสริิมคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน ให้้ความ
สำำ�คััญกัับการประสานงานระหว่่างหน่่วยงาน
ทั้้�งภายในองค์์กร และภายนอกทั้้�งที่่�เป็็นองค์์กร
ภาครััฐ เอกชน ประชาสัังคมและชุุมชน

R
I
G
H
T
S

Great Professional

มีีความรู้้�ความเข้้าใจในศาสตร์์และศิิลป์์ของ
การปฏิิ บัั ติิ ง าน รอบรู้้�เรื่่� อ งสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนและ
สหวิิทยาการ ปฏิิบััติิงานด้้วยความเข้้าใจและเข้้าถึึง
สถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ปััญหาความเดืือด
ร้้อนและความรู้้�สึึกของประชาชนผู้้�ถููกละเมิิดหรืือ
ผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ มีีทัักษะในการทำำ�งาน มีีจิิตบริกิ าร
กระตืือรืือร้้น ตลอดจนสามารถป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาที่่เ� กิิดขึ้นจ
�้ ากการปฏิิบัติั งิ านได้้ พึึงตระหนัักใน
หน้้าที่่แ� ละการปฏิิบัติั ตน
ิ อย่่างมีีคุุณธรรม จริิยธรรม
และจรรยา มีีความรัับผิดิ ชอบ มีีความกล้้าหาญใน
การคิิด แสดงความคิิดเห็็น ตััดสิินใจ ยึึดมั่่�นและ
ยืืนหยััดในความถููกต้้อง โดยไม่่หวั่่�นเกรงต่่อกระแส
สัังคม และพร้้อมรัับผิิดชอบต่่อผลที่่�เกิิดขึ้้�น

Trust

เป็็นองค์์กรที่่�ได้้รัับความเชื่่�อถืือและได้้รัับ
การยอมรัับจากทุุกภาคส่่วน ด้้วยการปฏิิบััติิงาน
อย่่างมีีมาตรฐาน โปร่่งใส และตรวจสอบได้้
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สารจากประธานกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ตระหนัักดีีว่่าสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นเรื่่�องของทุุกคนในสัังคม
ที่่�จะต้้องร่่วมมืือกัันในการส่่งเสริิม
ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา เพื่่�อนำำ�พาสัังคมไทย
ไปสู่่�การเคารพในสิิทธิิมนุุษยชนและ
การอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสัันติิสุุข

รายงานผลการปฏิิ บัั ติิ ง านคณะกรรมการ
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ ประจำำ�ปีี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 จัั ดทำำ�ขึ้้� นต ามบทบัั ญ ญัั ติิ ม าตรา 45
แห่่ ง พระราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนููญว่่ า ด้้ ว ย
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
ที่่กำ� �หนด
ำ ให้้คณะกรรมการจััดทำ�ำ รายงานประจำำ�ปีเี สนอต่่อ
คณะรััฐมนตรีีและรััฐสภา ภายในหนึ่่�งร้้อยแปดสิิบวััน

นัับแต่่วัันสิ้้�นปีีงบประมาณ โดยสรุุปปััญหา อุุปสรรค
และข้้อเสนอแนะในการดำำ�เนิินการ รวมถึึงเผยแพร่่ให้้
ประชาชนทราบเป็็นการทั่่�วไป
รายงานผลการปฏิิ บัั ติิ ง านคณะกรรมการ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (กสม.) ฉบัับนี้้�เป็็นรายงาน
ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านตามรอบปีี ง บประมาณ ระหว่่ า ง
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จึึงปรากฏผลงานของ กสม. ทั้้�งชุุดที่�่ 3 และชุุดที่่� 4
โดยชุุ ดปัั จจุุ บัั น ได้้ เ ริ่่� ม ปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ตั้้� ง แต่่ วัั นที่่�
31 พฤษภาคม 2564 ซึ่่� ง ถืือว่่ า มีีความท้้ า ทายใน
การทำำ�งานอย่่างยิ่่�งเพราะสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน
ของประเทศไทยในขณะนั้้� นมีี เหตุุ ก ารณ์์ สำ�คั
ำ ัญ
ที่่ต่� อ่ เนื่่อ� งมาจากปีี 2563 ได้้แก่่ การชุุมนุุมทางการเมืือง
และการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ที่่�มีีผลกระทบ
กัับชีีวิิตและสิิทธิิของผู้้�คนในทุุกด้้าน แต่่อย่่างไรก็็ตาม
กสม. ทั้้� ง คณะมีีความพร้้ อ มและความมุ่่�งมั่่� น ใน
การทำำ� งานเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ผลสัั ม ฤทธิ์์� ใ นการส่่ ง เสริิ ม
และคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างต่่อเนื่่�องทัันทีี
กสม. ชุุดที่�่ 4 ตระหนัักดีีว่่า สิิทธิิมนุุษยชน
เป็็นเรื่่�องของทุุกคนที่่�จะต้้องร่่วมมืือกัันในการส่่งเสริิม
ป้้ อ งกัั น และแก้้ ไขปัั ญ หา เพื่่� อ นำำ� พาสัั ง คมไทยไปสู่่�
การเคารพในสิิทธิิมนุุษยชนและการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่าง
สัั น ติิ สุุ ข จึึงได้้ กำำ�หนด แนวนโยบายพื้้� น ฐานสำำ�หรัั บ
การดำำ�เนิินงานโดยมุ่่�งเน้้นการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ด้้วยความรวดเร็็วและเป็็นธรรมด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีี
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สารสนเทศมาสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานและการแก้้ไข
ปัั ญ หาอย่่ า งทัั นท่่ ว งทีี การส่่ ง เสริิ ม วัั ฒ นธรรม
การเคารพสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน การสร้้ า งและสนัั บส นุุ น
กระบวนการความร่่วมมืือขององค์์กรเครืือข่่ายทั้้ง� ในและ
ต่่างประเทศ การสร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อบทบาทของ
กสม. ในระดัับสากล และการพััฒนาสำำ�นัักงาน กสม.
ให้้มุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�มีีสมรรถนะสููง
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ กสม. จะบรรลุุผลสำำ�เร็็จ
เกิิดประโยชน์์ต่อ่ ประเทศชาติิและประชาชนส่่วนรวมได้้
ก็็ด้ว้ ยความร่่วมมืือจากรััฐบาล องค์์กรต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ทั้้� ง ภาครัั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัั ง คม และ
สถาบัันการศึึกษาในการแก้้ไขปััญหาด้้านการละเมิิด
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน สนัั บส นุุ น การทำำ� งานเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม
ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชน ทั้้�งที่่�เป็็น
รายกรณีีและในเชิิงระบบ ด้้วยความจริิงใจและมุ่่�งเน้้น
ผลประโยชน์์ของส่่วนรวมอย่่างแท้้จริิง ในโอกาสนี้้�
กสม. จึึงขอขอบคุุ ณ รัั ฐ บาล และองค์์ ก รต่่ า ง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องไว้้ ณ โอกาสนี้้�

นางสาวพรประไพ กาญจนริินทร์์
ประธานกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
กุุมภาพัันธ์์ 2565
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บทนำ�

บทสรุุ ปผู้้�บริ ิหาร

รายงานผลการปฏิิบััติิงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการปฏิิ บัั ติิ ง านคณะกรรมการ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (กสม.) ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เป็็ น การดำำ� เนิิ น การตามบทบัั ญ ญัั ติิ
มาตรา 45 แห่่งพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญ
ว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
รายงานครอบคลุุ ม ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านระหว่่ า งวัั นที่่�
1 ตุุ ล าคม 2563 ถึึงวัั นที่่� 30 กัั น ยายน 2564
ในการดำำ�เนิินงาน กสม. ให้้ความสำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิ
หน้้ า ที่่� ต ามที่่� ก ฎหมายบัั ญ ญัั ติิ การตอบสนองต่่ อ
ยุุทธศาสตร์์ กสม. และแนวนโยบายพื้้�นฐานของ กสม.
ชุุดที่�่ 4 โดยประสานความร่่วมมืือกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ
เพื่่อ� ร่่วมสร้้างสัังคมที่่เ� คารพสิิทธิิมนุุษยชน และยึึดหลััก
ความโปร่่งใส กล้้าหาญ เที่่�ยงธรรม ปราศจากอคติิ
เป็็ น กลาง และสร้้ า งสรรค์์ ใ นการทำำ� งาน เพื่่� อ ให้้
เป็็นที่�่พึ่่�งของประชาชนได้้ โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน
สรุุปได้้ดัังนี้้�

ผลสััมฤทธิิการดำำ�เนิินงาน
1. การตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ได้้รัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียนกรณีีกล่่าวอ้้างว่่ามีีการกระทำำ�หรืือละเลย
การกระทำำ�อัั น เป็็ น การละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนทั้้� ง สิ้้� น
593 เรื่่� อ ง ประเด็็ นที่่� มีี การร้้ อ งเรีียนมายัั ง กสม.
มากที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ สิิทธิิในกระบวนการ
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ยุุติธิ รรม สิิทธิิในเสรีีภาพและร่่างกาย และสิิทธิิพลเมืือง
กสม. ได้้ ต รวจสอบเรื่่� อ งร้้ อ งเรีียนที่่� ไ ด้้ รัั บ
และจัั ดทำำ� รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิ ด
สิิทธิิมนุุษยชนเสร็็จสิ้้�นในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวม 153 เรื่่�อง โดยเป็็นเรื่่�องที่่มีี� การกระทำำ�หรืือละเลย
การกระทำำ�อัั น เป็็ น การละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน และ
กสม. มีีข้้ อ เสนอแนะเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น แก้้ ไขการละเมิิ ด
สิิทธิิมนุุษยชนไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง 33 เรื่่�อง
ส่่วนใหญ่่เป็็นเรื่่อ� งสิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย
และสิิ ท ธิิ ใ นกระบวนการยุุ ติิ ธ รรม เป็็ น เรื่่� อ งที่่� ไ ม่่ มีี
การกระทำำ�หรืือการละเลยการกระทำำ�อันั เป็็นการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนแต่่มีีข้้อเสนอแนะในการส่่งเสริิมและ
คุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนไปยัั ง หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
53 เรื่่อ� ง และเป็็นเรื่่อ� งที่่มีี� การฟ้้องร้้องเป็็นคดีอี ยู่่ใ� นศาล
หรืือเรื่่� องที่่� ศาลมีีคำำ�พิิพากษา คำำ�สั่่�งหรืือคำำ�วิินิิจฉััย
เสร็็จเด็็ดขาดแล้้ว และไม่่อยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจของ
กสม.1 หรืือเป็็นเรื่่�องที่่�ส่่งไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พิิ จ ารณาดำำ� เนิิ น การ หรืือไม่่ มีี ประเด็็ น การละเมิิ ด
สิิทธิิมนุุษยชน 67 เรื่่�อง
กสม. ชุุดที่่� 4 ให้้ความสำำ�คััญกัับการคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชนด้้วยความรวดเร็็วและเป็็นธรรม จึึงได้้
ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การตรวจสอบเรื่่� อ งร้้ อ งเรีียน
การละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนให้้ แ ล้้ ว เสร็็ จภ ายในระยะ
เวลาที่่� กำำ�หนด ในระเบีี ย บ โดยให้้ ก ารดำำ� เนิิ น การ
ดัังกล่่าวเป็็นหนึ่่�งในตััวชี้้�วััดหลัักของ กสม. รวมทั้้�ง

ตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 มาตรา 39

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ได้้ ใช้้ วิิ ธีี การประสานการคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
กัั บหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งมากขึ้้� น ซึ่่� ง หลายคำำ�ร้้ อ ง
สามารถช่่วยแก้้ไขปััญหาของผู้้�ร้้องได้้ ในระยะเวลา
ไม่่นาน เช่่น กรณีีการดำำ�เนิินคดีีล่่าช้้าสามารถดำำ�เนิินการ
แล้้วเสร็็จภายในเวลาเพีียง 1 เดืือน เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� กสม. ได้้ ทำำ� การติิ ดต ามผล
การดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทาง
ในการป้้ อ งกัั นหรืื อแก้้ ไขการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
หรืือในการส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนใน
รายงานของ กสม. รวม 53 ฉบัับ พบว่่า หน่่วยงาน
ของรัั ฐ หรืือเอกชนได้้ ดำำ� เนิิ น การตามข้้ อ เสนอแนะ
ของ กสม. ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
และนำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขปััญหาจนเกิิดผลสำำ�เร็็จอย่่างเป็็น
รููปธรรมรวม 49 ฉบัับ คิิดเป็็นร้้อยละ 92.45 เช่่น
ข้้อเสนอแนะเกี่่ย� วกัับสิิทธิิชุมุ ชนที่่เ� สนอให้้หน่ว่ ยงานรััฐ
ที่่�ถููกร้้องเรีียนระงัั บโครงการหรืือทบทวนโครงการ
หรืือดำำ�เนิินโครงการให้้สอดคล้้องกัับหลัักการชี้้�แนะ
ของสหประชาชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน และ
ข้้อเสนอแนะเพื่่อ� ให้้เจ้้าหน้้าที่่รั� ฐั ปฏิิบัติั งิ านโดยยึึดหลััก
สิิทธิิมนุุษยชน เป็็นต้้น
2. การจััดทำำ�รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
	ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศ
เป็็ นหน้้ า ที่่� แ ละอำำ�น าจที่่� กำำ�หนด ในรัั ฐ ธรรมนููญ
และกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยคณะกรรมการสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
แห่่ ง ชาติิ กสม. ได้้ จัั ดทำำ� รายงานประจำำ�ปีี 2563
และส่่ ง ไปยัั ง รัั ฐ สภาและคณะรัั ฐ มนตรีี เมื่่� อ วัั นที่่�
26 มีีนาคม 2564 ซึ่่�งอยู่่�ภายในระยะเวลา 90 วััน
นัับแต่่วัันสิ้้�นปีีปฏิิทิินตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด รายงาน
ได้้ นำำ� เสนอการประเมิิ นส ถานการณ์์ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
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โดยแบ่่งออกเป็็น 4 ส่่วนหลััก ได้้แก่่ 1) สถานการณ์์
ที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ งกัั บ เหตุุ ก ารณ์์ เ ฉพาะ 2) สถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง 3) สถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม และ
4) สถานการณ์์ของกลุ่่�มบุุคคล ได้้แก่่ กลุ่่�มเด็็ก ผู้้�สููงอายุุ
คนพิิการ สตรีีและความเสมอภาคระหว่่างเพศ และ
ผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิ
ในส่่วนของรายงานประจำำ�ปีี 2564 กสม. ได้้จััด
ทำำ�แผนงานตามที่่�กำำ�หนดในมาตรา 41 ของกฎหมาย
ว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ และ
ได้้ติดต
ิ ามสถานการณ์์สิทิ ธิิมนุุษยชนในประเทศมาตั้้ง� แต่่
ต้้นปีี 2564 จากแหล่่งข้้อมููลต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�มาประมวล
วิิเคราะห์์และจััดทำำ�รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
สิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทยปีี 2564 ต่่อไป
3. การเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิม
และคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ได้้มีีรายงาน
ข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิม
และคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน รวมทั้้�งการแก้้ไขปรัับปรุุง
กฎหมาย กฎ ระเบีี ย บ หรืือคำำ�สั่่� ง ใด ๆ เพื่่� อ ให้้
สอดคล้้องกัับหลัักสิิทธิิมนุุษยชนโดยเป็็นข้อ้ เสนอแนะ
ต่่อคณะรััฐมนตรีีและต่่อหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องรวม 8 เรื่่อ� ง
อาทิิ การแก้้ ไขปรัั บ ปรุุ ง ประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอื่่� นที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การยุุ ติิ ก ารตั้้� ง ครรภ์์
ผลกระทบด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 กระบวนการบริิหาร
จัั ด การทะเบีี ย นประวัั ติิ อ าชญากร และนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนหรืือผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิมนุุษยชน
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บทนำ�

4. การสร้้างเสริิมทุุกภาคส่่วนของสัังคมให้้ตระหนััก
	ถึึงความสำำ�คััญของสิิทธิิมนุุษยชน
กสม. ชุุ ดที่่� 4 มีีนโยบายสำำ�คัั ญ ในการส่่ ง เสริิ ม
วััฒนธรรมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน การดำำ�เนิินงาน
ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ประการหนึ่่�ง ได้้แก่่ การจััดอบรมเพื่่อ� เสริิมสร้้าง
ความตระหนัักด้้านสิิทธิิมนุุษยชนให้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
ต่่าง ๆ เช่่น นัักบริิหารระดัับสููง ภาคธุุรกิิจเอกชน
บุุคลากรทางการศึึกษา รวมถึึงการจััดทำำ�คู่่�มืือการจััด
การเรีียนรู้้�สิิ ท ธิิ มนุุ ษยชนศึึกษาในระดัั บอุุ ดมศึึกษา
นอกจากนี้้� ยัังมีีการพััฒนาความร่่วมมืือกัับภาคีีเครืือข่่าย
ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคมและชุุมชน
ในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน ตลอดจน
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ส ถาบัั นวิิ ช าการในท้้ อ งถิ่่� น เป็็ นที่�่ พึ่่� ง ของ
ชุุมชนในการส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชนและแก้้ไขปััญหา
การละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในพื้้� นที่�่ โ ดยมีีการจัั ดตั้้� ง
ศููนย์์ ศึึ กษาและประสานงานด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนใน
ภููมิิภาคเพิ่่�มเติิม 6 แห่่ง ในขณะเดีียวกััน กสม. ให้้
ความสำำ�คััญกัับการสื่่�อสารข้้อมููลข่่าวสารและความรู้้�
ความเข้้ า ใจด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนต่่ อ ประชาชนอย่่ า ง
สม่ำำ�� เสมอผ่่ า นสื่่� อ ในรููปแบบและช่่ อ งทางต่่ า ง ๆ
ทั้้�งรายการวิิทยุุ สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ วารสารสิิทธิิมนุุษยชน
การออกแถลงการณ์์ เ กี่่� ย วกัั บส ถานการณ์์ ด้้ า น
สิิทธิิมนุุษยชนที่่�สำำ�คััญ และการแถลงข่่าวเด่่นประจำำ�
สััปดาห์์
5. การศึึกษาวิิจััยด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ได้้ศึึกษาวิิจััย
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน 3 เรื่่�อง ได้้แก่่ (1) สิิทธิิมนุุษยชน
กัับการจััดการอากาศสะอาดเพื่่อ� สุุขภาพ (2) การคุ้้�มครอง
และส่่ ง เสริิ ม สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนผู้้�ต้้ อ งขัั ง สููงอายุุ และ
(3) การส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนในบริิบท
ของเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารออนไลน์์
รวมทั้้� ง ได้้ ขัั บ เคลื่่� อ นผลการศึึกษาวิิ จัั ย ในประเด็็ น

ธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชนให้้องค์์กร หน่่วยงานต่่าง ๆ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และประชาชนทั่่�วไปที่่สน
� ใจได้้รับั ทราบและ
นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
6. การส่่งเสริิมความร่่วมมืือและการประสานงาน
	ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ
กสม. ได้้เข้้าร่่วมประชุุมกัับสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิของประเทศต่่าง ๆ ภายใต้้กรอบความร่่วมมืือ
ทั้้�งในระดัับโลก และระดัับภููมิภิ าค รวมทั้้�งมีีความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานของสหประชาชาติิ องค์์กรต่่างประเทศ
ภาคประชาสัังคม และคณะทููตานุุทููตในประเทศไทย
เพื่่� อ แลกเปลี่่� ย นความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ การดำำ� เนิิ น งาน
ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในประเด็็ นต่่ า ง ๆ ปัั ญ หาด้้ า น
สิิทธิิมนุุษยชนในประเทศและในภููมิิภาค การสนัับสนุุน
ด้้านการฝึึกอบรมบุุคลากร และการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ที่่�อยู่่�ในความสนใจร่่วมกััน นอกจากนี้้� กสม. ยัังได้้
จััดทำำ�รายงานสถานการณ์์สิทิ ธิิมนุุษยชนในประเทศไทย
เพื่่�อเป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับประกอบการพิิจารณาทบทวน
สถานการณ์์สิทิ ธิิมนุุษยชนในประเทศไทยตามกระบวนการ
UPR รอบที่่� 3 ของคณะมนตรีีสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
แห่่งสหประชาชาติิด้้วย
ในการดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ เข้้ า รัั บ การประเมิิ น
สถานะให้้กลัับสู่�ส่ ถานะ A กสม. ได้้ส่ง่ ข้้อมููลการดำำ�เนิินการ
ในประเด็็นต่า่ ง ๆ ที่่เ� ป็็นข้อ้ ห่่วงกัังวลของคณะอนุุกรรมการ
ประเมิินสถานะ (SCA) และประธาน กสม. (ชุุดที่่� 3)
ได้้ ชี้้� แจงการดำำ� เนิิ น การเพิ่่� ม เติิ ม ผ่่ า นการสัั ม ภาษณ์์
แบบทางไกลเมื่่�อเดืือนธัันวาคม 2563 อย่่างไรก็็ดีี
SCA มีีความเห็็ น ให้้ เ ลื่่� อ นการพิิจารณาสถานะของ
กสม. ออกไป 18 เดืือน โดยมีีข้้ อ ห่่ ว งกัั ง วลใหม่่
ในบางประเด็็ น ซึ่่� ง กสม. ชุุ ดที่่� 4 ได้้ ดำำ� เนิิ น การ
ประสานงานกัับฝ่่ายต่่าง ๆ ทั้้�งฝ่่ายบริิหาร ฝ่่ายนิิติบัิ ญ
ั ญััติิ
และภาคประชาสัั ง คมเพื่่� อ เร่่ ง แก้้ ไขข้้ อ ห่่ ว งกัั ง วล
ดัังกล่่าวแล้้ว

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7. การดำำ� เนิิ น งานของสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน กสม.)
สำำ�นัักงาน กสม. ได้้รัับจััดสรรงบประมาณรายจ่่าย
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็็นงบเงิินอุุดหนุุน
จำำ�น วน 211,729,700 บาท มีีผลการใช้้ จ่่ า ยงบ
ประมาณรวมทั้้� ง สิ้้� น 180,839,427 บาท คิิ ด เป็็ น
ร้้อยละ 85 สำำ�หรัับงบประมาณคงเหลืือสำำ�นัักงาน
กสม. นำำ�ไปใช้้ดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณถััดไป
กสม. ได้้ให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาสำำ�นัักงาน
กสม. สู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�มีีสมรรถนะสููง โดยนำำ�ระบบ
เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั และการบริิหารจััดการด้้านสารสนเทศ
มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการบริิหารจััดการและพััฒนา
องค์์ความรู้้� รวมถึึงการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร
และการเสริิมสร้้างและพััฒนากระบวนการทำำ�งานและ
การบริิ ห ารจัั ด การให้้ เ กิิ ด ผลสัั ม ฤทธิ์์� โ ดยมีีกิิ จ กรรม
สำำ�คััญใน 4 ด้้าน ได้้แก่่ (1) การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศ
ให้้เป็็นแหล่่งรวบรวมความรู้้�และข้้อมููลด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ของประเทศไทยและต่่างประเทศ ตลอดจนการสื่่อ� สาร
เกี่่ย� วกัับสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทย
ที่่ทั� นสมั
ั ยั (2) การพััฒนาแอปพลิิเคชั่่น� เพื่่อ� เพิ่่�มช่่องทาง
การให้้บริิการประชาชน (3) การเตรีียมการจััดตั้้�ง
สำำ�นัั ก งาน กสม. พื้้� นที่่� ภ าคใต้้ ณ จัั ง หวัั ดส งขลา
ครอบคลุุม 14 จัังหวััดภาคใต้้ เพื่่อ� ให้้ประชาชนในพื้้�นที่�่
เข้้าถึึงกลไกการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ได้้โดยง่่าย และ (4) การพััฒนาสมรรถนะและเสริิมสร้้าง
ค่่านิิยมบุุคลากร
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ปััญหาอุุปสรรคและข้้อเสนอแนะ
จากการดำำ�เนิินงานในปีีที่ผ่่� า่ นมา กสม. พบปััญหา
อุุ ป สรรคและข้้ อ จำำ�กัั ดบ างประการในส่่ ว นที่่� เ กี่่� ย ว
กัั บหน้้ า ที่่� แ ละอำำ�น าจตามกฎหมายใน 2 ประเด็็ น
ประเด็็นแรก ได้้แก่่ การที่่�รััฐธรรมนููญและกฎหมาย
ประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิบััญญััติิให้้ กสม. มีีหน้้าที่่�ในการชี้้�แจงและ
รายงานข้้อเท็็จจริิงที่่�ถููกต้้องโดยไม่่ชัักช้้าในกรณีีที่่�มีี
การรายงานสถานการณ์์ เ กี่่� ย วกัั บ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนใน
ประเทศไทยโดยไม่่ ถูู กต้้ อ งหรืือไม่่ เ ป็็ นธ รรม เพื่่� อ
เผยแพร่่ให้้ประชาชนทราบเป็็นการทั่่�วไป ซึ่่�ง SCA
เห็็ นว่่ า หน้้ า ที่่� แ ละอำำ�น าจดัั ง กล่่ า วไม่่ ส อดคล้้ อ งกัั บ
บรรทััดฐานการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ข� องสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิตามหลัักการปารีีส และอาจมีีผลกระทบต่่อ
ความเป็็นอิสิ ระในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ทั้้� ง� ที่่อ� าจเกิิดขึ้นจริ
�้ งิ
หรืือที่่เ� ป็็นการรัับรู้้� ส่่วนประเด็็นที่่ส� อง ได้้แก่่ กฎหมาย
ไม่่ได้้บััญญััติิให้้อำำ�นาจแก่่ กสม. ในการดำำ�เนิินการให้้
คู่่� ก รณีีทำำ� ความตกลงเพื่่� อ ประนีีประนอมและแก้้ ไข
ปัั ญ หาการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน ซึ่่� ง เป็็ นหน้้ า ที่่�
ที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการปารีีสและจะช่่วยให้้ กสม.
สามารถแก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนได้้อย่่าง
รวดเร็็ว
ทั้้�งนี้้� กสม. ได้้มีีการประสานงานกัับทั้้ง� ฝ่่ายบริิหาร
และฝ่่ายนิิติบัิ ญ
ั ญััติเิ พื่่อ� ให้้มีีการแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมาย
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง อัันจะส่่งผลให้้ กสม. ทำำ�หน้า้ ที่่ใ� นการคุ้้�มครอง
ผู้้�ได้้รัับความเสีียหายจากการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นการสร้้างความเชื่่อ� มั่่น�
ต่่อบทบาทของ กสม. ในระดัับสากล

18

Executive Summary

National Human Rights Commission Performance
Report Fiscal Year 2021
The annual report of the National
Human Rights Commission (NHRCT) for fiscal
year 2021 is prepared in accordance with
Section 45 of the Organic Act on the National
Human Rights Commission of 2017. Between
1 October 2020 and 30 September 2021,
the NHRCT aimed to effectively discharge
the functions mandated to it in legislation
and achieve its strategic goals in line
with the policy guidelines set out by
the fourth Commission. It did so through
collaboration with various sectors in order
to create a society that is respectful of
human rights while upholding the principles
of transparency, courage, justice, objectivity,
and impartiality to ensure public trust.
The work of the NHRCT for FY 2021 can be
summarized as follows:

Summary of major activities
1. Conducting investigations into alleged
human rights violations.
In FY 2021, the NHRCT received 593
complaints alleging commission or
omission of acts which constituted human
rights violations. The top three types
of rights with the largest number of
complaints were the rights in the

1

administration of justice, the right to liberty
and security of persons, and civil rights
respectively.
The NHRCT issued a total of 153
investigation reports, 83 of which involved
complaints received in FY 2021 while 70
others related to complaints made in
the previous years. Of the 153 investigation
reports, there were 33 cases where human
rights violations were found and the NHRCT
made recommendations to concerned
agencies to prevent and address human
rights abuses. The majority of the violations
pertained to the rights in the administration
of justice and to the liberty and integrity of
persons. In 53 investigation reports, there was
no human rights violation but the NHRCT
suggested ways to relevant government
departments to promote and protect human
rights. Other 67 investigation reports included
cases where no violation was found or dealt
with matters that were the subject of court
cases or court judgements or did not fall
within the scope of NHRCT’s responsibilities
and power1 and were referred to competent
authorities for consideration.
The fourth Commission focuses on
the prompt and equitable protection of
human rights. It has taken actions to ensure

According to the Organic Act on the National Human Rights Commission, B.E. 2560 (2017), section 39

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

that the investigations into complaints of
human rights abuses are completed within
the timeframe set forth in the regulation,
making this action one of its key
performance indicators. The NHRCT has also
resorted more to coordinating with
relevant authorities to provide human
rights protection. This approach has assisted
in resolving a complainant’s problem
in a relatively short period of time, such as
the case of delayed prosecution, which can
be solved within one month.
Additionally, the NHRCT has followed up
on the implementation of recommendations
made in 53 NHRCT investigation reports on
measures or guidelines for the prevention
or rectification of human rights violations or
for the promotion and protection of human
rights. It is found that the recommendations
in 49 reports, or 92.45 percent, had been
implemented by government departments
or private entities in whole or in part, leading
to the effective solution of the problem. This
included the recommendations on community
rights made to government agencies in
response to petitions to suspend, review,
or implement a project in accordance with
the United Nations Guiding Principles
on Business and Human Rights and on
the performance of duty of state officers in
accordance with human rights principles.
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2. Preparation of the country’s human rights
situation report.
It is a responsibility and power
prescribed in the Constitution and the
statute establishing the National Human
Rights Commission. The NHRCT prepared
the 2020 human rights situation report and
sent it to the National Assembly and Cabinet
on 26 March 2021, within 90 days as required
by law. The report gives an evaluation of
the state of human rights in four major
sections: 1) human rights situation in specific
circumstances; 2) the situation of civil and
political rights; 3) the situation of economic,
social, and cultural rights; and 4) human rights
situation of specific groups, including children,
the elderly, persons with disabilities, women,
and gender equality, and persons with status
and rights problems.
According to Section 41 of the Law
on the National Human Rights Commission,
the NHRCT has made a work plan for its 2021
report and has been monitoring the country’s
human rights situation from various sources
since the beginning of 2021 in order to analyze
and prepare a report on Thailand’s human
rights situation for next year.
3. Recommendations on measures or
guidelines for the promotion and
preservation of human rights.
In FY 2021, the NHRCT issued 8 reports
to the Cabinet and relevant agencies
proposing recommended actions or
guidelines for the promotion and protection
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of human rights as well as amendments
to laws, rules, regulations, or orders to accord
with human rights principles. These
include revisions to the Penal Code and
other laws related to abortion, human
rights impacts of the COVID-19 pandemic,
the criminal record management procedure,
and protection of human rights defenders.
4. Raising awareness of the importance
of human rights in all sectors of society.
One of the fourth Commission’s
policy is to promote a culture of human rights
respect. To this end, the NHRCT organized
human rights awareness training for a variety
of target groups, including senior executives,
private business organizations, and educational
professionals. It has also developed a
manual on human rights education at
university level. Collaboration with network
partners such as the government, commercial
sector, civil society, and the community has
been established to promote and protect
human rights. Six new human rights education
and coordination centers have been set
up in the region in the NHRCT efforts to
encourage and support local academic
institutions to have a role in promoting human
rights and resolving human rights breaches in
their respective communities. The NHRCT
places a high value on regularly communicating
information and knowledge about human
rights to the public via a variety of media
and channels, such as radio programs, print
media, as well as human rights journals.
Public statements were issued on key human
rights situations and press conference was
held on a weekly basis.

5. 5Research on human rights.
The NHRCT has undertaken research
studies on three human rights issues.
(1) human rights and clean air
management for health; (2) human rights
protection and promotion for elderly
prisoners; and (3) human rights
promotion and protection in the information
technology and online communication
context. In addition, it has promoted
the utilization of research findings on business
and human rights concerns among various
organizations, relevant authorities, and
the general public.
6. Promoting international collaboration
and coordination in the field of human
rights.
The NHRCT participated in meetings
with national human rights institutions from
a variety of countries as part of global and
regional cooperation, including collaboration
with United Nations agencies, international
organizations, civil society, and foreign
embassies in Thailand, to exchange views on
human rights operations on a variety of issues,
including human rights issues in the country
and region, support for personnel training,
and the implementation of activities of
common interest. The NHRCT also prepared
a report on the state of human rights
in Thailand to be used as input for
the review of Thailand’s human rights
situation in the 3rd UPR cycle of the UN
Human Rights Council.
In its effort to regain the A status,
the NHRCT sent written information
to the Sub-Committee on Accreditation

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(SCA) on the actions taken to address
the SCA concerns, and the Chair of third
Commission provided further details via a
teleconference interview in December
2020. However, SCA decided to defer
the matter for 18 months due to other new
issues of concern. The fourth Commission
has already addressed such issues by
collaborating with several agencies, including
the administration, the legislative branch,
and civil society sectors.
7. Operation of the NHRCT Office.
The budget allocation for the NHRCT
in FY 2021 was 211,729,700 baht, of which
a total of 180,839,427 baht was spent,
accounting for 85 percent of the budget.
The NHRCT has authorized the use of
the remaining money by the NHRCT Office
in the next fiscal year.
The NHRCT has made it a priority to
develop the NHRCT office toward
a high-performing organization by using digital
technology and information management
as instruments for knowledge management
and development, enhancing personnel
potential, and streamlining work processes
and management. Toward this end, important
activities were carried out in four areas:
(1) the development of an information center
to be a source of knowledge and information
on human rights in Thailand and abroad, and
to communicate about the human rights
situation in Thailand; (2) the development
of an application to increase the channels of
service to the people; (3) the preparation to
set up a regional office in Songkhla, covering
all the 14 southern provinces to facilitate

21

people’s easy access to human rights
promotion and protection mechanism;
and (4) capacity development and personnel
values enhancement.

Recommendation
During the course of the year, the NHRCT
has found some obstacles and limitations
in relation to its statutory authorities.
The first issue relates to the provisions in
the constitution and organic act establishing
the Human Rights Commission requiring
the NHRCT to promptly explain and present
factual information in the case of
inaccurate or unjust reporting on the state
of human rights in Thailand for public
acknowledgement. The SCA believes that
such function and power are inconsistent
with the Paris Principles’ performance
standards for National Human Rights
Institutions and may jeopardize their
independence in carrying out their tasks,
whether real or perceived. The second issue
is that the legislation does not empower
the NHRCT to convene parties to reach
an agreement on resolving human rights
abuses, which is in line with the Paris Principles
and will allow the NHRCT to swiftly resolve
human rights breaches.
The NHRCT has collaborated with both
the executive and legislative branches to revise
relevant laws. This will enable the NHRCT to
effectively protect victims of human rights
breaches and increase trust in the NHRCT’s
position at the international level.

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ชุุดที่่� 3

นางประกายรััตน์์ ต้้นธีีรวงศ์์

กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ทำำ�หน้้าที่่�แทนประธานกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
พ้้นจากการปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่� เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2564

นางฉััตรสุุดา จัันทร์์ดีียิ่่�ง

กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
พ้้นจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤษภาคม 2564

ภาพผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทน คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ชุุดที่่� 3
(ประกาศแต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2562)

นายสมณ์์ พรหมรส

กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
พ้้นจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤษภาคม 2564

นางภิิรมย์์ ศรีีประเสริิฐ

กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
พ้้นจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤษภาคม 2564

นางสาวอารีีวรรณ จตุุทอง

กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
พ้้นจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤษภาคม 2564

นายสุุวััฒน์์ เทพอารัักษ์์

กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ทำำ�หน้้าที่่�แทนประธานกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
พ้้นจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ชุุดที่่� 4

นางสาวพรประไพ กาญจนริินทร์์

ประธานกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

นางปรีีดา คงแป้้น

กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุชาติิ เศรษฐมาลิินีี
กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

นางสาวปิิติิกาญจน์์ สิิทธิิเดช
กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

นางสาวศยามล ไกยููรวงศ์์

กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

นายวสัันต์์ ภััยหลีีกลี้้�

กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

ภาพผู้้�บริ ิหารสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

นายบุุญเกื้้�อ สมนึึก

เลขาธิิการคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

นางสาวรตญา กอบศิิริิกาญจน์์

รองเลขาธิิการ
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

นางหรรษา บุญรัตน์

ที่ปรึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล

นายชนินทร์ เกตุปราชญ์

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

นางสาวชุลีพร เดชขํา

นายคมสรรค์ เมธีกุล

ที่ปรึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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บทที่ 1

บทนำำ�
1.1 ที่่�มาของรายงาน

รายงานผลการปฏิิบััติิงานของ กสม. ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้้จัดทำ
ั ำ�ขึ้นต
้� ามพระราชบััญญััติิ
ประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่ ง ชาติิ พ.ศ. 2560 มาตรา 45 ที่่� กำำ�หนด ให้้
ภายในหนึ่่�งร้้อยแปดสิิบวัันนัับแต่่วัันสิ้้�นปีีงบประมาณ
ให้้ ค ณะกรรมการจัั ดทำำ� รายงานประจำำ�ปีี เ สนอต่่ อ
คณะรััฐมนตรีีและรััฐสภา โดยอย่่างน้้อยให้้คณะกรรมการ
สรุุปปััญหา อุุปสรรค และข้้อเสนอแนะในการดำำ�เนิินการ
ด้้วย และเผยแพร่่ให้้ประชาชนทราบเป็็นการทั่่�วไป

1.2 หน้้าที่่แ� ละอำำ�นาจ และโครงสร้้างสำำ�นักั งาน

เมื่่� อ มีีการประกาศใช้้ รัั ฐ ธรรมนููญแห่่ ง ราช
อาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 และต่่อมาได้้มีี
การตราพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
ซึ่่�งมีีผลใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 13 ธัันวาคม 2560 ได้้มีี
การยกเลิิกพระราชบััญญััติคิ ณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่ ง ชาติิ พ.ศ. 2542 โดยมาตรา 60 วรรคหนึ่่� ง
บััญญััติิให้้ประธานกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
และกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ซึ่ง่� ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
อยู่่ใ� นวัันก่อ่ นวัันที่พ่� ระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญนี้้�
ใช้้บัังคัับพ้้นจากตำำ�แหน่่งนัับแต่่วัันที่่�พระราชบััญญััติิ
ประกอบรััฐธรรมนููญนี้้�ใช้้บังั คัับ แต่่ให้้ยังั คงปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�
ต่่อไปจนกว่่าประธานกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
และกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิที่�่แต่่งตั้้�งขึ้้�นใหม่่
จะเข้้ารัับหน้้าที่่�

1.2.1	หน้้าที่่�และอำำ�นาจของกสม.
	ต า ม บ ท บัั ญ ญัั ติิ ข อ ง รัั ฐ ธ ร ร ม นูู ญ แ ห่่ ง
ราชอาณาจัั ก รไทย พุุ ท ธศัั ก ราช 2560 กสม.
มีีสถานะเป็็ น องค์์ ก รอิิ ส ระตามรัั ฐ ธรรมนููญ โดยที่่�
รัั ฐ ธรรมนููญแห่่ ง ราชอาณาจัั ก รไทย พุุ ท ธศัั ก ราช
2560 มาตรา 247 และพระราชบัั ญญัั ติิประกอบ
รัั ฐ ธรรมนููญว่่ า ด้้ ว ยคณะกรรมการสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 บััญญััติิให้้ กสม.
มีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจ ดัังนี้้�
1)	ตรวจสอบและรายงานข้้อเท็็จจริิงที่่�ถููกต้้อง
เกี่่ย� วกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนทุุกกรณีี โดยไม่่ล่า่ ช้้า
และเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางที่่� เ หมาะสม
ในการป้้ อ งกัั นหรืื อแก้้ ไขการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
รวมทั้้� ง การเยีียวยาผู้้�ได้้ รัั บ ความเสีียหายจาก
การละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนต่่ อ หน่่ ว ยงานของรัั ฐ หรืือ
เอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2)	จััดทำำ�รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศเสนอต่่อรััฐสภาและ
คณะรััฐมนตรีี และเผยแพร่่ต่่อประชาชน
3) เสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางใน
การส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนต่่ อ รัั ฐ สภา
คณะรััฐมนตรีี และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมตลอด
ทั้้�งการแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมาย กฎ ระเบีียบ หรืือคำำ�สั่่ง�
ใด ๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
4)	ชี้้� แ จงและรายงานข้้ อ เท็็ จจริิ ง ที่่� ถูู กต้้ อ ง
โดยไม่่ชักั ช้้าในกรณีีที่่มีี� การรายงานสถานการณ์์เกี่่ย� วกัับ
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในประเทศไทยโดยไม่่ ถูู กต้้ อ งหรืือ
ไม่่เป็็นธรรม
5)	สร้้างเสริิมทุุกภาคส่่วนของสัังคมให้้ตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญของสิิทธิิมนุุษยชน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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6)	หน้้ า ที่่� แ ละอำำ�น าจอื่่� นต ามที่่� กำ�หนด
ำ
ไว้้ ใ น
พระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญนี้้�หรืือกฎหมายอื่่น�
ประกอบกัับพระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญ
ว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
มาตรา 27 บัั ญ ญัั ติิ ว่่ า เพื่่� อ ประโยชน์์ ใ นการปฏิิ บัั ติิ
หน้้าที่่�ตามมาตรา 26 ให้้คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�และ
อำำ�นาจ ดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
1)	ส่่งเสริิม สนัับสนุุน และร่่วมมืือแก่่บุุคคล
หน่่วยงานของรััฐ และภาคเอกชน ในการศึึกษาวิิจััย
และเผยแพร่่ ค วามรู้้�และพัั ฒ นาความเข้้ ม แข็็ ง ด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชน รวมตลอดทั้้�งในการให้้ความช่่วยเหลืือ
หรืือเยีียวยาแก่่ผู้้�ถููกละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน	
2)	ส่่งเสริิมและเผยแพร่่ให้้เด็็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่่�วไปตระหนัักถึึงสิิทธิิมนุุษยชนของแต่่ละ
บุุคคลที่่�ทััดเทีียมกััน และการเคารพในสิิทธิิมนุุษยชน
ของบุุ ค คลอื่่� น ซึ่่� ง อาจแตกต่่ า งกัั น ในทางวัั ฒ นธรรม
ประเพณีี วิิถีีชีีวิิตและศาสนา
3)	ส่่งเสริิมความร่่วมมืือและการประสานงาน
ระหว่่างหน่่วยงานของรััฐ องค์์กรเอกชนและองค์์การ
ระหว่่างประเทศในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
4) เสนอความเห็็ นต่่ อ คณะรัั ฐ มนตรีีเกี่่� ย วกัั บ
การที่่�ประเทศไทยจะเข้้าเป็็นภาคีีหรืือการปฏิิบััติิตาม
หนัั ง สืือสัั ญ ญาเกี่่� ย วกัั บ การส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชน
5) ออกระเบีียบหรืือประกาศเพื่่�อปฏิิ บััติิการ
ตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญนี้้�
6) หน้้ า ที่่� แ ละอำำ�น าจอื่่� นต ามที่่� กำ�หนด
ำ
ไว้้ ใ น
พระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญนี้้�หรืือกฎหมายอื่่น�

1.2.2	หน้้าที่่�และอำำ�นาจของสำำ�นัักงาน กสม.
พระราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนููญว่่ า ด้้ ว ย
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
มาตรา 47 บััญญััติิให้้มีีสำำ�นัักงาน กสม. เป็็นส่่วน
ราชการและมีีฐานะเป็็นนิติิ บุิ คุ คล อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับ
ดููแลของคณะกรรมการ และมาตรา 48 บััญญััติิให้้
สำำ�นัักงานมีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจ ดัังนี้้�
1)	รัับผิิดชอบงานธุุรการและดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้
คณะกรรมการบรรลุุภารกิิจและหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในรััฐธรรมนููญ พระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญนี้้�
และกฎหมายอื่่�น
2)	อำำ�น วยความสะดวก ช่่ ว ยเหลืือส่่ ง เสริิ ม
และสนัั บส นุุ น การปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการ
และกรรมการ
3) 	ศึึกษา รวบรวม วิิเคราะห์์ข้อ้ มููล และสนัับสนุุน
ให้้มีีการวิิจััยเกี่่�ยวกัับงานของคณะกรรมการ รวมทั้้�ง
ประสานงานกัับหน่่วยงานของรััฐ องค์์กรเอกชน หรืือ
องค์์ ก รอื่่� น ใดในด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน เพื่่� อ ประโยชน์์
ในการสนัับสนุุนภารกิิจและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
4) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�มีีกฎหมายกำำ�หนด
หรืือที่่�คณะกรรมการมอบหมาย
1.2.3 โครงสร้้างสำำ�นัักงาน กสม.
การจััดโครงสร้้างสำำ�นัักงาน กสม. เป็็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ
เรื่่�อ ง การแบ่่ ง ส่่ ว นราชการภายในและขอบเขต
หน้้าที่่�และอำำ�นาจของส่่วนราชการในสัังกััดสำำ�นัักงาน
กสม. พ.ศ. 2561 และการแบ่่งส่่วนราชการภายใน
และขอบเขตหน้้ า ที่่� แ ละอำำ�น าจของส่่ ว นราชการ
ในสัังกัั ดสำำ�นัักงาน กสม. (ฉบัับที่�่ 2) พ.ศ. 2564
ประกอบด้้วย 10 สำำ�นััก และ 1 หน่่วย ดัังแผนภาพที่่� 1
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กลุมงาน
สื่อสารองคกร

กลุมงาน
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 3

กลุมงานวิจัย
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานคลัง

กลุมงาน
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 7

กลุมงาน
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 6

กลุมงาน
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 5

กลุมงานศูนยศึกษา
และประสานงาน
ดานสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค

กลุมงานพัฒนา
ความรวมมือ
เครือขาย

กลุมงาน
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 2

กลุมงานนโยบาย
และยุทธศาสตร

กลุมงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

กลุมงาน
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 4

กลุมงานสงเสริม
สิทธิมนุษยชน

กลุมงาน
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 1

กลุมงานอํานวยการ
กิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กลุมงานบริหาร
งานทรัพยากรบุคคล

กลุมงานพัสดุ

ฝายชวยอํานวยการ

ฝายชวยอํานวยการ

ฝายชวยอํานวยการ

สํานักสงเสริม
การเคารพ
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานบริหารทั่วไป

สํานักคุมครอง
สิทธิมนุษยชน

สํานักกิจการ
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แหงชาติ

สํานัก
บริหารกลาง

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กลุมงานเฝาระวังและ
ประเมินสถานการณ
สิทธิมนุษยชน 3

กลุมงานติดตาม
และสารบบสํานวน

กลุมงานมาตรฐาน
รายงานการคุมครอง
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานกลั่นกรอง
รับเรื่องรองเรียนและ
ประสานการคุมครอง
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานเฝาระวังและ
ประเมินสถานการณ
สิทธิมนุษยชน 1
กลุมงานเฝาระวังและ
ประเมินสถานการณ
สิทธิมนุษยชน 2

ฝายชวยอํานวยการ

สําานักมาตรฐาน
และติดตาม
การคุมครอง
สิทธิมนุษยชน

ฝายชวยอํานวยการ

สํานักเฝาระวัง
และประเมิน
สถานการณ
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานพันธกรณี
และมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ

กลุมงานความรวมมือ
สิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ 2

กลุมงานความรวมมือ
สิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ 1

ฝายชวยอํานวยการ

สํานัก
สิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ

หนวยตรวจสอบภายใน

ที่มา: สํานักกิจการ กสม. (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

กลุมงานสารสนเทศ

กลุมงานสงเสริมและ
เฝาระวังสถานการณ
สิทธิมนุษยชน
กลุมงานคอมพิวเตอร
และระบบงาน
เครือขาย
กลุมงานเสนอแนะ
การแกไขปรับปรุง
กฎหมาย 2
กลุมงานนิติการ

กลุมงานคุมครอง
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานบริหาร

สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
พื้นที่ภาคใต

กลุมงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และฐานขอมูล

ฝายชวยอํานวยการ

สํานักดิจิทัล
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานเสนอแนะ
การแกไขปรับปรุง
กฎหมาย 1

ฝายชวยอํานวยการ

สํานัก
กฎหมาย

ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

แผนภาพที่ 1 โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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วิสัยทััศน์์ พัันธกิจ และเป้้าประสงค์์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เปนสถาบันอิสระในการรวมสรางสังคมใหเคารพสิทธิมนุษยชน”

บทที่

01

บทที่

02

พันธกิจ (Mission)

1. ดําเนินงานใหเกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตาม
2. สงเสริมความรูความเขาใจและสรางความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน
แกทุกภาคสวนอยางทั่วถึง และคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียม
3. ทํางานรวมกับทุกภาคสวนในลักษณะเครือขายอยางเปนระบบ
ดวยกระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
4. ประสานความรวมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ (Goals)

เปาประสงคหลัก

“ทุกภาคสวนของสังคมมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค”

เปาประสงครอง

1. ขอเสนอแนะของ กสม. เกิดผลใหมีและเปลี่ยนแปลง
ในดานนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพื่ออนุวัติ
การตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
จะตองปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง
กับหลักสิทธิมนุษยชน
2. กสม. มีประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเฉพาะการทํางานเชิงรุก
และเนนประเด็นสําคัญ ที่มีผลกระทบตอสังคมทั้งดานการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชน
3. กสม. มีความเขมแข็งทางวิชาการเพื่อเปนสถาบันหลัก
ในดานสิทธิมนุษยชน
4. การดําเนินงานของ กสม. ไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชนสูงยิ่งขึ้น
5. ยกสถานะ กสม. ใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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1.4	ยุุทธศาสตร์์คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560-2565

	ยุุทธศาสตร์์ กสม. พ.ศ. 2560-2565 ประกอบด้้วย 5 ยุุทธศาสตร์์ 17 กลยุุทธ์์ ดัังนี้้�

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1
กลยุุทธ์์ที่่� 1.1
กลยุุทธ์์ที่่� 1.2
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
กลยุุทธ์์ที่่� 2.1
กลยุุทธ์์ที่่� 2.2
กลยุุทธ์์ที่่� 2.3
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
กลยุุทธ์์ที่่� 3.1
กลยุุทธ์์ที่่� 3.2
กลยุุทธ์์ที่่� 3.3
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
กลยุุทธ์์ที่่� 4.1
กลยุุทธ์์ที่่� 4.2
กลยุุทธ์์ที่่� 4.3
กลยุุทธ์์ที่่� 4.4
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5
กลยุุทธ์์ที่่� 5.1
กลยุุทธ์์ที่่� 5.2
กลยุุทธ์์ที่่� 5.3
กลยุุทธ์์ที่่� 5.4
กลยุุทธ์์ที่่� 5.5

ส่่งเสริิมและติิดตามให้้ทุุกภาคส่่วนของสัังคมเกิิดการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนตามที่่ไ� ด้้รัับการรัับรอง
ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย กฎหมายไทย และพัันธกรณีีระหว่่างประเทศ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่ป� ระเทศไทยจะต้้องปฏิิบัติั ติ าม
ติิดตามและผลัักดัันให้้ภาครััฐปฏิิบัติั ติ ามข้้อเสนอแนะที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของคณะกรรมการประจำำ�สนธิิสัญ
ั ญา
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่ป� ระเทศไทยเป็็นภาคีี
ติิดตามและสนัับสนุุนให้้หน่ว่ ยงานภาครััฐปฏิิบัติั ติ ามแผนสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
เน้้นการดำำ�เนิินงานที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงเชิิงโครงสร้้างของภาครััฐและภาคเอกชน
โดยการขัับเคลื่่อ� นและผลัักดัันอย่่างเป็็นระบบ เพื่่อ� ป้้องกัันและแก้้ปััญหาด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
เน้้นภารกิิจในด้้านการให้้ข้อ้ เสนอแนะนโยบายและข้้อเสนอในการปรัับปรุุงกฎหมายที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ต่่อรััฐสภา
และคณะรััฐมนตรีีเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับหลักั สิิทธิิมนุุษยชน
กำำ�หนดประเด็็นปัญ
ั หาหรืือพื้้�นที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั ในการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�ปีี
สนัับสนุุนบทบาทของภาคธุุรกิิจในการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
มุ่่�งการทำำ�งานร่่วมกัับเครืือข่่ายภายในประเทศและพัันธมิิตรในเวทีีระหว่่างประเทศ เพื่่อ� ให้้เกิิดการ
สร้้างพลััง (synergy) ในการทำำ�งานร่่วมกััน
พััฒนาการดำำ�เนิินงานและจััดให้้มีีแผนการสร้้างเครืือข่่ายและทำำ�งานร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน และชุุมชน
ในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ส่่งเสริิมให้้สถาบัันวิชิ าการในท้้องถิ่่น� เป็็นที่พึ่่่� ง� ของชุุมชนเพื่่อ� การส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชนและแก้้ไขปััญหา
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนในพื้้�นที่่�
เสริิมสร้้างความร่่วมมืือกัับพันธมิ
ั ติ รในเวทีีระหว่่างประเทศในการแลกเปลี่่ย� นความรู้้�
เพื่่อ� ประโยชน์์ในการทำำ�งานและพััฒนาศัักยภาพขององค์์กร
ส่่งเสริิมความรู้ค�้ วามเข้้าใจและสร้้างความตระหนัักในเรื่อ�่ งสิิทธิิมนุุษยชนสื่่อ� สารเกี่่ย� วกัับสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทยรวมทั้้�งผลงานสำำ�คััญของคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ต่่อสาธารณชนอย่่างถููกต้้องและทั่่ว� ถึึง
พััฒนางานส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชนและจััดให้้มีีแผนในการส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับ
สิิทธิิมนุุษยชนที่่�ครอบคลุุมเนื้้�อหา กลุ่่�มเป้้าหมาย และกระบวนการที่่�หลากหลายและเหมาะสม
พััฒนากลไก ติิดตาม เฝ้้าระวัังสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน และชี้้�แจง แสดงท่่าทีีตอบสนองต่่อปััญหา
และสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนที่่�สำำ�คััญอย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิิภาพ
จััดให้้มีีศููนย์์กลางความรู้้�และแหล่่งข้้อมููลด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
พััฒนาการสื่่�อสารองค์์กร/การประชาสััมพัันธ์์
เสริิมสร้้างและพััฒนากระบวนการทำำ�งานและการบริิหารจััดการองค์์กร
ให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์� โดยยึึดมั่่�นคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานในภารกิิจหลัักขององค์์กร (Core Business Process Redesign)
พััฒนาการบริิหารจััดการองค์์กร ทรััพยากรบุุคคล และงบประมาณอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ด้้วยความเป็็นธรรมและโปร่่งใส
พััฒนาให้้เป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� (Learning Organization)
จััดให้้มีีสถาบัันพััฒนาระบบและองค์์ความรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของ กสม.
พััฒนาระบบการทำำ�งานขององค์์กรให้้ทัันกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารดิิจิิทัลั (Digital)

ความเชื่่�อมโยงระหว่่างยุุทธศาสตร์์และกลยุุทธ์์ แสดงได้้ดัังภาพที่่� 2 ดัังนี้้�

ยุทธศาสตร์ที่ 5

เสริิมสร้้างและพััฒนากระบวนการ
ทำำ� งานและการบริิ ห ารจัั ด การ
องค์์ ก รให้้เกิิ ด ผลสัั ม ฤทธิ์์� โดย
ยึึดมั่่�นคุุณธรรมและความโปร่่งใส

กลยุุทธ์์ที่่� 5.1 ปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ� งานในภารกิิ จหลัั ก ขององค์์ ก ร
(Core Business Process Redesign)
กลยุุ ทธ์์ ที่่� 5.2 พัั ฒ นาการบริิ ห าร
จััดการองค์์กร ทรััพยากรบุุคคลและ
งบประมาณอย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ
ด้้วยความเป็็นธรรมและโปร่่งใส
กลยุุทธ์์ที่่� 5.3 พััฒนาให้้เป็็นองค์์กร
แห่่งการเรีียนรู้้� (Learning Organization)
กลยุุทธ์ที่์ �่ 5.4 จััดให้้มีีสถาบัันพัฒ
ั นา
ระบบและองค์์ความรู้้�ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชน
ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของ กสม.
กลยุุ ทธ์์ ที่่� 5.5 พัั ฒ นาระบบการ
ทำำ�งานขององค์์กรให้้ทันกั
ั บั เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่� อ สารดิิ จิิ ทัั ล
(Digital)

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ส่่งเสริิมความรู้�ค้ วามเข้้าใจ และ
สร้้างความตระหนัั ก ในเรื่�่ อ ง
สิิ ทธิิมนุุษยชน สื่่�อสารเกี่่�ยวกัับ
สถานการณ์์ ด้้ านสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ในประเทศไทย รวมทั้้�งผลงาน
สำำ�คัญ
ั ของ กสม. ต่่อสาธารณชน
อย่่างถููกต้้องและทั่่ว� ถึึง

กลยุุทธ์์ที่่� 4.1 พััฒนางานส่่งเสริิม
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนและจัั ด ให้้ มีี แผนใน
การส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับ
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� ค รอบคลุุ ม เนื้้� อ หา
กลุ่่�มเป้้าหมาย และกระบวนการที่่�
หลากหลายและเหมาะสม
กลยุุทธ์์ที่่� 4.2 พััฒนากลไก ติิดตาม
เฝ้้าระวัังสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน
และชี้้�แจง แสดงท่่าทีีตอบสนอง
ต่่อปััญหาและสถานการณ์์
สิิทธิิมนุุษยชน ที่่�สำำ�คััญอย่่างถููกต้้อง
และมีีประสิิทธิิภาพ
กลยุุทธ์ที่์ ่� 4.3 จััดให้้มีีศููนย์ก์ ลางความ
รู้้�และแหล่่งข้้อมููลด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
กลยุุ ทธ์์ ที่่� 4.4 พัั ฒ นาการสื่่� อ สาร
องค์์กร/การประชาสััมพัันธ์์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่่�งการทำำ� งานร่่ ว มกัั บ เครืือข่่ า ย
ภายในประเทศและพัั น ธมิิ ตร
ในเวทีีระหว่่างประเทศเพื่่อ� ให้้เกิิด
การสร้้างพลัั ง (synergy) ใน
การทำำ�งานร่่วมกััน

กลยุุทธ์์ที่่� 3.1 พััฒนาการดำำ�เนิินงาน
และจััดให้้มีีแผนการสร้้างเครืือข่่าย
และทำำ� งานร่่ ว มกัั บภ าคีีเครืือข่่ า ย
ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สัังคม นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนและ
ชุุ ม ชนในการส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชน
กลยุุ ทธ์์ ที่่� 3.2 ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ส ถาบัั น
วิิชาการในท้้องถิ่่น� เป็็นที่พึ่่่� ง� ของชุุมชน
เพื่่�อการส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชนและ
แก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ในพื้้�นที่่�
กลยุุทธ์ที่์ ่� 3.3 เสริิมสร้้างความร่่วมมืือ
กัับพัันธมิิตรในเวทีีระหว่่างประเทศ
ในการแลกเปลี่่� ย นความรู้้� เพื่่� อ
ประโยชน์์ในการทำำ�งานและพััฒนา
ศัักยภาพขององค์์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เน้้นการดำำ� เนิิ น งานที่่�ก่่อ ให้้เกิิ ด
การเปลี่่ย� นแปลงเชิิงโครงสร้้างของ
ภาครััฐและภาคเอกชน โดยการ
ขัับเคลื่่�อนและผลัักดัันอย่่างเป็็น
ระบบ เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ปััญหา
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

กลยุุทธ์์ที่่�2.1 เน้้นภารกิิจในด้้านการ
ให้้ข้อ้ เสนอแนะนโยบาย และข้้อเสนอ
ในการปรัั บ ปรุุ ง กฎหมายที่่� สำำ�คัั ญ
ต่่อรััฐสภาและคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
กลยุุทธ์ที่์ ่� 2.2 กำำ�หนดประเด็็นปัญ
ั หา
หรืือพื้้� นที่่� สำำ�คัั ญ ในการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ประจำำ�ปีี
กลยุุทธ์ที่์ �่ 2.3 สนัับสนุุนบทบาทของ
ภาคธุุรกิิจในการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่่งเสริิมและติิดตามให้้ทุุกภาคส่่วน
ของสัั ง คมเกิิ ด การเคารพสิิ ท ธิิ
มนุุษยชนตามที่่�ได้้รัับการรัับรอง
ต า ม รัั ฐ ธรร ม นูู ญ แ ห่่ ง ร า ช
อาณาจัั ก รไทย กฎหมายไทย
และพัันธกรณีีระหว่่าง ประเทศ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ประเทศไทย
จะต้้องปฏิิบััติิตาม

กลยุุทธ์์ที่่� 1.1 ติิดตามและผลัักดััน
ให้้ ภ าครัั ฐ ปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ เสนอแนะ
ที่่� สำ�คั
ำ ั ญ ของคณะกรรมการประจำำ�
สนธิิ สัั ญ ญาด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่�
ประเทศไทยเป็็นภาคีี
กลยุุทธ์์ที่่� 1.2 ติิดตามและสนัับสนุุน
ให้้หน่่วยงานภาครััฐปฏิิบััติิตามแผน
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

แผนภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกลยุทธ

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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บทที่ 1

1.5 นโยบายคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (กสม.) ชุุดที่่� 4
ตามที่่� กสม. ได้้เริ่่�มปฏิิบััติิหน้้าที่่�หลัังจากมีีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้้าฯ
แต่่งตั้้ง� ประธานกรรมการและกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ เมื่่อ� วัันที่่� 25 พฤษภาคม
2564 นั้้�น กสม. ตระหนัักถึึงความท้้าทายในการเข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�ส่่งเสริิมและ
คุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทย ในสภาวะที่่�เกิิดวิิกฤติิการณ์์แพร่่ระบาด
ของโรคไวรััสโควิิด 19 ซึ่่�งมีีผลกระทบกัับชีีวิิตและสิิทธิิของผู้้�คนในทุุกด้้าน ไม่่ว่่า
ด้้านสุุขภาพ เศรษฐกิิจ สัังคม ทำำ�ให้้ประชาชนบางกลุ่่�ม ได้้รัับผลกระทบอย่่าง
รุุนแรงอย่่างไม่่เคยมีีมาก่่อน รวมถึึงความท้้าทายจากการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็วของ
สัังคม และโลกปััจจุุบัันจากความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี ผลกระทบของระบบนิิเวศ
และความซัับซ้้อนของปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�ทั้้
� �งทางด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม
กสม. ตระหนัักดีีว่่าสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นเรื่่�องของทุุกคนในสัังคม ที่่�จะต้้องร่่วมมืือกัันในการส่่งเสริิม
ป้้ อ งกัั น และแก้้ ไขปัั ญ หา เพื่่� อ นำำ� พาสัั ง คมไทยไปสู่่� ก ารเคารพในสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน และการอยู่่�ร่่ ว มกัั น
อย่่ า งสัั น ติิ สุุ ข ด้้ ว ยความเชื่่� อ มั่่� น และการมีีส่่ ว นร่่ ว มเป็็ นสำำ�คัั ญ ขณะเดีี ย วกัั น การทำำ� งานของ กสม.
จะต้้ อ งมีีความโปร่่ ง ใส กล้้ า หาญ เที่่� ย งธรรม ปราศจากอคติิ เป็็ น กลาง และสร้้ า งสรรค์์ เ ป็็ นที่่� พึ่่� ง
ของประชาชนได้้ กสม. จึึงได้้กำ�หนด
ำ
แนวนโยบายพื้้�นฐานสำำ�หรับั การดำำ�เนิินงานของ กสม. ชุุดที่่� 4 ไว้้ ดัังนี้้�

1
2
3

มุ่่�งเน้้นการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนด้้วยความรวดเร็็วและเป็็นธรรม
โดยการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้ประชาชนได้้รัับการคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชน และการแก้้ไขปััญหาอย่่างทัันท่่วงทีี รวมทั้้�งการแก้้ปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่�เกิิดจากปััญหาเชิิงโครงสร้้างอย่่างเป็็นระบบ โดยจะร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนไม่่ว่่าจะเป็็นภาครััฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคมในการแก้้ไขปรัับปรุุงนโยบาย ระเบีียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิิบััติิงาน
ให้้สอดคล้้องกัับรััฐธรรมนููญและกฎหมายระหว่่างประเทศที่่�ประเทศไทยเป็็นภาคีี
ส่่งเสริิมวััฒนธรรมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
การเคารพในศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ การเคารพความแตกต่่างในความคิิดเห็็น ความเชื่่�อ เชื้้�อชาติิ
ศาสนา เพศ ภาษา หรืือสถานะอื่่�นใด รวมทั้้�งการเคารพสิิทธิิและเสรีีภาพภายใต้้กรอบของกฎหมาย
อัันจะนำำ�ไปสู่่�ความปรองดองในสัังคม การไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ไม่่ใช้้ถ้้อยคำำ�ที่่�แสดงถึึงการดููถููก ดููหมิ่่�น
หรืือสร้้างความเกลีียดชััง หรืือลดทอนศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ของผู้้�อื่่�น เพื่่�อให้้ทุุกคน ทุุกกลุ่่�มในสัังคม
อยู่่�ร่่วมกัันได้้โดยสัันติิ
สร้้างและสนัับสนุุนกระบวนการความร่่วมมืือขององค์์กรเครืือข่่ายทั้้�งในและต่่างประเทศ
ให้้มีีความเข้้มแข็็งในการขัับเคลื่่�อนงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน โดยร่่วมกัับทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาคประชาชน
ประชาสัังคม ภาคเอกชน ภาครััฐ รวมถึึงสถาบัันวิิชาการ สื่่�อมวลชน และคนรุ่่�นใหม่่

4

สร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อบทบาทของ กสม. ในระดัับสากล
โดยผลัักดัันให้้มีีการแก้้ไขบทบััญญััติิของกฎหมายที่่�ยัังอาจไม่่สอดคล้้องกัับหลัักการปารีีส ในประเด็็น
หน้้ า ที่่� แ ละอำำ�น าจของ กสม. ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ให้้ กสม. มีีศัั ก ยภาพเพิ่่� ม มากขึ้้� น ในบทบาทหน้้ า ที่่�
เพื่่�อความผาสุุกของประชาชน ก่่อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นแก่่ประชาชนและประชาคมระหว่่างประเทศ
จนส่่งผลให้้ กสม. ได้้รัับการปรัับสถานะจากระดัับ B กลัับคืืนสู่่�สถานะ A ซึ่่�งจะช่่วยให้้ กสม.
ทำำ�หน้้าที่่�เพื่่�อปกป้้องและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนให้้ประชาชนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และเป็็นการเรีียกคืืนศัักดิ์์�ศรีี
ของประเทศไทยในเวทีีสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศด้้วย

5

เร่่งพััฒนาสำำ�นัักงาน กสม. ให้้มุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่มีีส
� มรรถนะสููง
บนฐานคิิดในการนำำ�ระบบเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั และการบริิหารจััดการสารสนเทศระบบคลัังข้้อมููล (Big Data)
มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการบริิหารจััดการและพััฒนาองค์์ความรู้้�ขององค์์กร (KM) รวมทั้้�งเสริิมสร้้าง
วััฒนธรรมองค์์กรและคุุณภาพชีีวิิตของบุุคลากรในองค์์กรให้้ดีแี ละมีีความสุุขในการทำำ�งาน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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1.6 ภาพรวมด้้านทรััพยากรบุุคคลและงบประมาณ

1.6.1 ภาพรวมด้้านทรััพยากรบุุคคล
	ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 สำำ�นัักงาน กสม. มีีบุุคลากรปฏิิบััติิหน้้าที่่� จำำ�นวน 286 คน จำำ�แนก
เป็็นข้้าราชการ 144 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 50.35 พนัักงานราชการ 63 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 22.03 พนัักงาน
จ้้างเหมาบริิการ 62 คน คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 21.68 ที่่ป� รึึกษา/เลขานุุการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการประจำำ�ประธานกรรมการ
และกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ 15 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 5.24 โดยสำำ�นัักที่่�มีีบุุคลากรปฏิิบััติิงานมากที่่�สุุด
คืือ สำำ�นัักบริิหารกลาง จำำ�นวน 62 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 21.68 สำำ�นัักคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน จำำ�นวน 54 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 18.88 และสำำ�นัักส่่งเสริิมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน จำำ�นวน 41 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 14.34
ตามลำำ�ดัับ รายละเอีียดตามตารางที่่� 1 ดัังนี้้�

บทที่

01

บทที่

02

ตารางที่่� 1 จำำ�นวนบุุคลากรของสำำ�นัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ จำำ�แนกตามสำำ�นััก
สำำ�นััก/กลุ่่�มงาน

กงาน
ข้้าราชการ พนัั
ราชการ

-

บทที่

03

7

ที่่�ปรึึกษาประจำำ� กสม./เลขานุุการ
และผู้้�ช่่วยเลขานุุการประจำำ�
ประธานกรรมการและกรรมการ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

-

-

-

-

15

15

สำำ�นัักบริิหารกลาง

24

15

21

2

-

62

สำำ�นัักกิิจการ กสม.

9

6

4

-

-

19

สำำ�นัักคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน

33

15

6

-

-

54

สำำ�นักั ส่่งเสริิมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

18

6

17

-

-

41

สำำ�นัักเฝ้้าระวัังและประเมิิน
สถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน

10

4

-

-

-

14

สำำ�นัักมาตรฐานและติิดตาม
การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน

13

6

5

-

-

24

9

3

-

-

-

12

10

3

3

-

-

16

สำำ�นัักดิิจิทัิ ัลสิิทธิิมนุุษยชน

8

3

6

-

-

17

หน่่วยตรวจสอบภายใน

3

2

-

-

5

144

63

2

15

286

รวม

-

รวม

7

สำำ�นัักกฎหมาย

-

ลููกจ้้าง
บุุคลากร
สำำ�นัักงาน สำำ�นัักงาน
กสม.
กสม.

เลขาธิิการ กสม./ รองเลขาธิิการ
กสม./ ที่่�ปรึึกษาสำำ�นัักงาน กสม./
ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการ กสม.

สำำ�นักั สิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ

-

พนัักงาน
จ้้างเหมา
บริิการ

บทที่

ที่่�มา: สำำ�นัักบริิหารกลาง (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)

62

04

บทที่

05

บทที่

06

34

บทที่ 1

1.6.2 ภาพรวมด้้านงบประมาณ
	สำำ�นักั งาน กสม. ได้้รับจั
ั ดส
ั รรงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จำำ�นวน 211,729,700 บาท
ซึ่่ง� ลดลงจากปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำำ�นวน 10,812,600 บาท โดยได้้รับจั
ั ดส
ั รรงบประมาณใน 3 แผนงานหลััก
คืือ แผนงานบุุคลากรภาครััฐ แผนงานพื้้�นฐาน และแผนงานบููรณาการ รายละเอีียดจำำ�แนกตามตารางที่่� 2 ดัังนี้้�
ตารางที่่� 2 การเปรีียบเทีียบงบประมาณประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564
หน่่วย : บาท
งบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรร
แผนงาน
1. แผนงานบุุคลากรภาครััฐ
2. แผนงานพื้้�นฐาน
2.1 ผลผลิิตการส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน
2.2 ผลผลิิตการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
3. แผนงานบููรณาการ
3.1 แผนงานบููรณาการขัับเคลื่่�อน
การแก้้ไขปััญหาจัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้
รวมทั้้�งสิ้้�น

เพิ่่�ม/ลด

ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

งบประมาณ

147,248,100

149,016,800

1,768,700

1.20

74,721,200
45,531,300
29,189,900

61,569,200
48,022,500
13,546,700

-13,152,000
2,491,200
-15,643,200

-17.60
5.47
-53.59

573,000
573,000

1,143,700
1,143,700

570,700
570,700

99.60
99.60

-

-

-

-

222,542,300

211,729,700

-10,812,600

-4.86

ร้้อยละ

ที่่�มา: สำำ�นัักกิิจการ กสม. (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)

1.7	ความเชื่่�อมโยงยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนการปฏิิรููปประเทศ แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 และยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ข� อง กสม. และสำำ�นักั งาน กสม. เชื่่อ� มโยงกัับยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ
แผนการปฏิิรููปประเทศ แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิและ
ยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 ดัังรายละเอีียดตามแผนภาพที่่� 3

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6: ด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ

ยุุทธศาสตร์์จััดสรร
งบประมาณ 2564

1. เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับดำ�ำ เนิินการแล้้วเสร็็จ
	ภายใน 90 วััน (ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 60)
2.	ผู้้�ร้้องเรีียนมีีความพึึงพอใจต่่อผลการให้้บริิการ
(ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80)
3.	จํํานวนรายงานผลการตรวจสอบข้้อเสนอแนะที่่�มีี
การนํําไปปฏิิบััติหรืื
ิ อมีีการตอบสนอง
(ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 75)

ผลผลิิต: คุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน

1. ประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายในพื้้�นที่่� 3 จัังหวััดชายแดน
	ภาคใต้้เข้้ารัับการอบรม (300 คน)
2.	ร้้อยละของประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายในพื้้�นที่่� 3 จัังหวััด	
ชายแดนภาคใต้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจ และตระหนัักถึึง
ความสํําคััญของสิิทธิิมนุุษยชน (ร้้อยละ 75)

โครงการ: โครงการอํํานวยความยุุติธรร
ิ มและ
เยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบ

แผนงานบููรณาการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไขปััญหา
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
เป้้าหมาย: ประชาชนได้้รับั การคุ้้�มครองและส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน
เจ้้าหน้้าที่่/� รััฐ มีีความรู้้� ความเข้้าใจในเรื่อ่� งสิิทธิิมนุุษยชน

1. ประชาชนได้้รัับการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนตามรััฐธรรมนููญ กฎหมาย พัันธกรณีีระหว่่างประเทศด้้านสิิทธิิมนุุษชนที่่�ประเทศไทยจะต้้องปฏิิบััติิตาม
2. ประชาชนมีีความรู้้� ความเข้้าใจ และตระหนัักในหลัักสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างทั่่�วถึึง เพื่่�อลดปััญหาการกระทํําอัันเป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนภายในประเทศ

1.	จํํานวนคนที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมเผยแพร่่ความรู้้�
และสร้้างความตระหนัักถึึงความสํําคััญของ
สิิทธิิมนุุษยชน (30,000 คน)
2.	ร้้อยละของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ได้้รับรู้้�
ั และเข้้าใจ
และตระหนัักถึึงความสํําคััญของสิิทธิิมนุุษยชน
(ร้้อยละ 75)

ผลผลิิต: การส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน

ที่่�มา: สํํานัักกิิจการ กสม. (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)

ผลสััมฤทธิ์์�หน่่วยงาน

ตััวชี้้�วััดหน่่วยงาน

ผลผลิิต/โครงการ

เป้้าหมายการให้้บริิการ
หน่่วยงาน

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5: การเสริิมสร้้างความมั่่�นคงแห่่งชาติิ
เพื่่�อการพััฒนาประเทศสู่่�ความมั่่�นคงและยั่่�งยืืน

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6: การบริิหารจััดการภาครััฐ การป้้องกัันการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ
และธรรมาภิิบาลในสัังคมไทย

แผนพััฒนาเศรษฐกิิจฯ
ฉบัับที่่� 12

เป้้าหมายการให้้บริิการหน่่วยงานที่่� 2
ประชาชนได้้รัับการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ตามรััฐธรรมนููญ กฎหมาย และพัันธกรณีีระหว่่างประเทศ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ที่่�ประเทศไทยต้้องปฏิิบััติิตาม

แผนแม่่บทที่่� 1: ความมั่่�นคง

แผนแม่่บทที่่� 20: การบริิการประชาชนและ ประสิิทธิิภาพภาครััฐ
แผนแม่่บทที่่� 17: ความเสมอภาคและหลัักประกััน ทางสัังคม

แผนแม่่บทภายใต้้
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ

เป้้าหมายการให้้บริิการหน่่วยงานที่่� 1
ทุุกภาคส่่วนของสัังคมได้้รัับการส่่งเสริิมให้้มีี
ความรู้้� ความเข้้าใจ และตระหนัักถึึงความสํําคััญ
ของสิิทธิิมนุุษยชน

แผนการปฏิิรููปที่่� 1: ด้้านการเมืือง

แผนการปฏิิรููปที่่� 1: ด้้านการเมืือง
แผนการปฏิิรููปที่่� 2: ด้้านการบริิหารราชการแผ่่นดิิน

แผนการปฏิิรููปประเทศ

บทที่ 1

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1: ด้้านความมั่่�นคง

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1: ด้้านความมั่่�นคง

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6: ด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ

ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี

แผนภาพที่่� 3 ผัังความเชื่่อ� มโยงยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนการปฏิิรููปประเทศ แผนแม่่บทภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12
และยุุทธศาสตร์์การจััดสรรงบประมาณประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

35
รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

36

บทที่

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเปรียบเทียบงบประมาณ
และผลการดําเนินงาน
ระหว่างปีที่ผา่ นมา
ก�บปีงบประมาณ�����������

2

38

บทที่ 2

การเปรี ียบเทีียบงบประมาณและผลการดำำ�เนิินงาน
ระหว่่างปีีที่่�ผ่่านมากัับปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจััดสรรงบประมาณของประเทศที่่�ผ่่านมา
จนถึึงปััจจุุบัันให้้ความสำำ�คััญกัับความต่่อเนื่่�องในการ
บริิ ห ารราชการแผ่่ นดิิ น เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นยุุ ท ธศาสตร์์
และนโยบายของรััฐบาลให้้ประสบผลสำำ�เร็็จอย่่างเป็็น
รููปธรรมและเมื่่อ� มีีการประกาศใช้้ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
(พ.ศ. 2561-2580) เมื่่อ� วัันที่�่ 8 ตุุลาคม 2561 เป็็นต้น้ มา
แนวทางการจััดสรรงบประมาณได้้มุ่่�งเน้้นการจััดสรร
งบประมาณที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นเป้้ า หมายยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ
แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนการปฏิิรููป
ประเทศ แผนพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมแห่่ ง ชาติิ
ฉบัับที่�่ 12 โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดต่่อประชาชน
ถึึงแม้้ว่่าสถิิติิการจััดสรรงบประมาณสำำ�หรัับสำำ�นัักงาน
กสม. ในช่่ ว งที่่� ผ่่ า นมาจนถึึงปัั จจุุ บัั นจ ะมีีวงเงิิ น
งบประมาณจำำ�น วนไม่่ ม ากเมื่่� อ เปรีียบเทีียบกัั บ
ส่่วนราชการหรืือองค์์กรอิิสระอื่่�น ๆ แต่่คณะกรรมการ
ได้้ กำำ�หนด เป้้ า หมายการทำำ� งานให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ และความต้้องการของประชาชน

โดยมุ่่�งเน้้ น การทำำ� งานเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชนอย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม ในบทที่่� 2
สำำ�นัั ก งาน กสม. ได้้ จัั ดทำำ�ข้้ อ มููลเชิิ ง สถิิ ติิ เ กี่่� ย วกัั บ
งบประมาณที่่� ไ ด้้ รัั บ การจัั ดส รร ผลการเบิิ ก จ่่ า ย
ผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดในภาพรวมที่่�ปรากฏ
ในพระราชบัั ญ ญัั ติิ ง บประมาณรายจ่่ า ยประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ดัังนี้้�

2.1 การจััดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

	สำำ�นัั ก งาน กสม. ได้้ รัั บจัั ดส รรงบประมาณ
รายจ่่ า ยประจำำ�ปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2560-2564
เป็็นงบรายจ่่ายอื่่�นและงบเงิินอุุดหนุุน ประกอบด้้วย
ค่่าใช้้จ่่ายงบบุุคลากร ค่่าใช้้จ่่ายงบดำำ�เนิินงาน และ
ค่่าใช้้จ่่ายงบลงทุุน จำำ�แนกรายละเอีียด ตามตารางที่่� 3
และแผนภาพที่่� 4

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

39

ตารางที่ 3 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
Ǣǎ˟ǞǗȥǏǨǌ

ปงบประมาณ

รายการ
คาใชจายบุคลากร

ปงบประมาณ

ปงบประมาณ

ปงบประมาณ

พ.ศ.2561
136,034,500

พ.ศ.2562
141,613,300

พ.ศ.2563
147,248,100

พ.ศ.2564
149,016,800

86,936,100

75,843,400

71,090,900

71,495,400

52,178,700

850,000

-

3,000,000

3,789,800

10,534,200

คาใชจายงบดำเนินงาน
คาใชจายงบลงทุน

รวม

ปงบประมาณ

พ.ศ.2560
128,669,800

บทที่

01

บทที่

02

216,455,900 211,877,900 215,704,200 222,542,300 211,729,700

ที่มา: สํานักกิจการ กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

บทที่

03

แผนภาพที่ 4 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
บทที่

04

59.44%

ปี 2560

ปี 2561

216,455,900

211,877,900

0.39%
40.16%

65.65%
1.39%
32.96%

64.20%
35.80%

บทที่

05

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

215,704,200

222,542,300

211,729,900

32.96%

66.17%
1.70%

คาใชจายบุคลากร

คาใชจายงบดำเนินงาน

คาใชจายงบลงทุน

70.38%
24.64%
4.98%

บทที่

06

ผลการ
เบิิกจ่่าย

ร้้อยละ

ผลการ
เบิิกจ่่าย
ร้้อยละ

งบประมาณ
ที่่�ได้้รัับ
จััดสรร
ผลการ
เบิิกจ่่าย
ร้้อยละ

ปีีงบประมาณ 2562
(1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62)
งบประมาณ
ที่่�ได้้รัับ
จััดสรร
ผลการ
เบิิกจ่่าย

ร้้อยละ

ปีีงบประมาณ 2563
(1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63)

งบประมาณ
ที่่�ได้้รัับ
จััดสรร

ผลการ
เบิิกจ่่าย

ร้้อยละ

ปีีงบประมาณ 2564
(1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64)

850,000

453,500 53

-

-

-

75,843,400 61,676,097 81

3,000,000 2,905,676 97

71,090,900 50,385,802 71

3,798,800 3,635,000 96

71,495,400 54,825,600 77

10,534,200 3,704,200 35

52,178,700 40,829,127 78

ที่่�มา: สำำ�นัักบริิหารกลาง (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)

รวม 216,455,900 199,529,300 92 211,877,900 193,779,835 91 215,704,200 184,738,880 86 222,542,300 193,323,900 87 211,729,700 180,839,427 85

ค่่าใช้้จ่่าย
งบลงทุุน

งบประมาณ
ที่่�ได้้รัับ
จััดสรร

ปีีงบประมาณ 2561
(1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61)

หน่วย: บาท

128,669,800 125,445,000 97 136,034,500 132,103,738 97 141,613,300 131,447,402 93 147,248,100 134,863,300 92 149,016,800 136,306,100 91

งบประมาณ
ที่่�ได้้รัับ
จััดสรร

ค่่าใช้้จ่่าย
86,936,100 73,630,800 85
งบดำำ�เนิินงาน

ค่่าใช้้จ่่าย
งบบุุคลากร

รายการ

ปีีงบประมาณ 2560
(1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60)

ตารางที่่� 4 การเปรีียบเทีียบผลการเบิิกจ่่ายงบประมาณของสำำ�นัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ระหว่่างประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 สำำ�นัักงาน กสม. ได้้รัับการจััดสรรงบประมาณเป็็นงบเงิินอุุดหนุุน โดยจำำ�แนกรายการค่่าใช้้จ่่ายตามตารางที่่� 4

2.2 การเปรีียบเทีียบงบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรรและผลการเบิิกจ่่ายเงิินงบประมาณ ระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
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หน่่วยนัับ

แผน

20

80
-

ร้้อยละ

ร้้อยละ
ร้้อยละ

คน

ตััวชี้้�วััด
1. 	ร้้อยละของประชาชนที่่�ได้้รัับความรู้้�และเข้้าใจ
ผลสำำ�เร็็จในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
เพิ่่�มขึ้้�นจากที่่�ผ่่านมา

2. ร้้อยละของประชาขนที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
เรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนมีีความรู้้�ความเข้้าใจเพิ่่�มขึ้้�น

3. ร้้อยละของประชาชนได้้รัับรู้้�และเข้้าใจ และตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของสิิทธิิมนุุษยชน

4. จำำ�นวนคนที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมเผยแพร่่ความรู้้� และ
	สร้้างความตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสิิทธิิมนุุษยชน

ผลผลิิตที่่� 1: การส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน

แผน

20

80
-

20

87
-

แผน

-

75
20,000

59.19

93
-

75

30,000 253,261

84
63,395

83

-

-

-

-

ผล

แผน

ปีี 2563

ผล

ปีี 2562

ผล

ปีี 2561

ผล

ปีี 2560

แผนงานพื้้�นฐานด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ

แผนงาน/ผลผลิิต/ตััวชี้้�วััด

-

-

88

-

-

75

30,000 461,874

ผล

ปีี 2564
แผน

ตารางที่่� 5 การเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานในภาพรวมของสำำ�นัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำำ�นัักงาน กสม. มีีผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดที่่�ปรากฏในพระราชบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำำ�นวน 2 แผนงาน ประกอบด้้วย 1. แผนงานพื้้�นฐานด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ และ 2. แผนงานบููรณาการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไข
ปััญหาจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ทั้้�งนี้้� สามารถแสดงผลการดำำ�เนิินงานในภาพรวมที่่�ปรากฏในพระราชบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564 ปรากฏตามตารางที่่� 5

2.3 การเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานในภาพรวม

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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บทที่

01

บทที่

02

บทที่

03

บทที่

04

บทที่

05

06

บทที่

50

70
80
-

ร้้อยละ

ร้้อยละ

ร้้อยละ

4.	จำำ�นวนรายงานผลการตรวจสอบที่่�มีีมาตรการแก้้ไข
	ปััญหาและ/หรืือข้้อเสนอแนะที่่�หน่่วยงานตอบสนอง
และ/หรืือนำำ�ไปแก้้ไขปััญหาด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

5.	จำำ�นวนรายงานข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายและ/หรืือ
	ข้้อเสนอในการปรัับปรุุงกฎหมายที่่�คณะรััฐมนตรีี
มอบหมายให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับไปดำำ�เนิินการและ/ ร้้อยละ
	หรืือเข้้าสู่่�การพิิจารณาของรััฐสภาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
ร้้อยละ

3. จำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ
	ภายใน 8 เดืือน ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

6. 	ผู้้�ร้้องเรีียนมีีความพึึงพอใจต่่อผลการให้้บริิการ
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

7. 	จำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ
	ภายใน 90 วััน ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

8. 	จำำ�นวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้้อเสนอแนะที่่มีี�
การนำำ�ไปปฏิิบััติหรืื
ิ อมีีการตอบสนอง ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ ร้้อยละ

60

70

ร้้อยละ

2. เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับในปีีงบประมาณดำำ�เนิินการ
	จนเป็็นที่่�ยุุติิไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

200

แผน

-

-

89

51

78

42

16

59

ผล

ปีี 2560

เรื่่�อง

หน่่วยนัับ

ตััวชี้้�วััด
1. 	จำำ�นวนเรื่่�องที่่�มีีมาตรการแก้้ไขปััญหาและหรืือ
	ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายที่่�เสนอต่่อรััฐสภา
คณะรััฐมนตรีี และหรืือข้้อเสนอแนะต่่อหน่่วยงาน
	ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ผลผลิิตที่่� 2: การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน

แผนงาน/ผลผลิิต/ตััวชี้้�วััด

-

-

80

70

50

60

-

-

แผน

-

-

93

82

71

67

-

-

ผล

ปีี 2561

75

75

80

-

-

-

-

-

แผน

92

86

83

-

-

-

-

-

ผล

ปีี 2562

75

60

80

-

-

-

-

-

แผน

80

75

94

-

-

-

-

-

ผล

ปีี 2563

75

60

80

-

-

-

-

-

แผน

93

60

90

-

-

-

-

-

ผล

ปีี 2564
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หน่่วยนัับ

ปีี 2561

ปีี 2562

-

-

เล่่ม
ร้้อยละ

คน
ร้้อยละ

147

300

คน

-

-

-

-

540

-

-

-

-

613

-

-

-

2,000

-

-

-

-

ตััวชี้้�วััด
เรื่่�อง
1. จำำ�นวนเรื่่�องที่่�มีีการศึึกษาวิิจััยด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
2. องค์ความรู้ที่สามารถน�ำไปต่อยอดเชิงลึกหรือ
ร้้อยละ
	น�ำไปแก้ไขปัญหาในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
3. องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ
	ภาคเอกชน สัังคม ชุุมชน พร้้อมนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
	ถ่่ายทอด	องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี หรืือกำำ�หนดเป็็นนโยบาย ร้้อยละ
ในการดำำ�เนิินงานขององค์์กร
-

-

2

2

-

50

2

-

50

1

-

50

2

-

50

1

2,000

-

แผนงานบููรณาการวิิจััยและนวััตกรรม / โครงการศึึกษาวิิจััยเพื่่�อพััฒนาองค์์ความรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน*

ตััวชี้้�วััด
1.	จำำ�นวนผู้้�เข้้าอบรม
2. คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก
ในการเคารพสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่าร้อยละ
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
	ภาคใต้เข้ารับการอบรม
5. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน

-

1

50

-

-

-

1

50

78

75
-

-

-

-

-

ผล

ปีี 2563

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
แผนงานบููรณาการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไขปััญหาจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ / โครงการสร้้างความเข้้มแข็็งในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้

แผนงาน/ผลผลิิต/ตััวชี้้�วััด

ปีี 2560

-

-

-

75

300

-

-

-

แผน

-

-

-

87

112

-

-

-

ผล

ปีี 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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หน่่วยนัับ

แผน

ผล

แผน

ผล

ปีี 2561
แผน

ผล

ปีี 2562
แผน

คน

900

909

-

-

-

-

-

-

-

แผน

-

ผล

ปีี 2564

ที่่�มา: สำำ�นัักงานกิิจการ กสม. (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)
* หมายเหตุุ: ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำำ�นัักงานได้้รัับการจััดสรรงบประมาณการศึึกษาวิิจััยด้้านสิิทธิิมนุุษยชนจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
	จำำ�นวน 3 เรื่่�อง วงเงิินงบประมาณ 2,121,600 บาท

ตััวชี้้�วััด
1. ประชาชน เครืือข่่ายภาคประชาสัังคม ได้้รัับความรู้้�
ความเข้้าใจ และตระหนัักเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนเกี่่�ยวกัับ	
แรงงานต่่างด้้าว กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�และการค้้ามนุุษย์์

ผล

ปีี 2563

แผนงานบููรณาการจััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์ / โครงการขัับเคลื่่�อนการจััดการปััญหาแรงงานต่่างด้้าวและการค้้ามนุุษย์์

แผนงาน/ผลผลิิต/ตััวชี้้�วััด

ปีี 2560
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สัมฤทธิผลของ
��������ิ�ง���������ม�

บทที่

3

46

บทที่ 3

สััมฤทธิิผลของการดำำ�เนิินงานในภาพรวม
3.1 การตรวจสอบและรายงานข้้อเท็็จจริิง 3.1.1	สถิิติิการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ได้้รัับเรื่่�อง
เกี่่�ยวกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช
2560 มาตรา 247 (1) บััญญััติิให้้ กสม. มีีหน้้าที่่�
และอำำ�นาจในการตรวจสอบและรายงานข้้อเท็็จจริิง
ที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนทุุกกรณีี
โดยไม่่ล่่าช้้า และเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทาง
ที่่�เหมาะสมในการป้้องกัันหรืือแก้้ไขการละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชน รวมทั้้�งการเยีียวยาผู้้�ได้้รัับความเสีียหาย
จากการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนต่่อหน่่วยงานของรััฐหรืือ
เอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. มีีผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการตรวจสอบและรายงานข้้อเท็็จจริิง
เกี่่�ยวกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ดัังนี้้�

ร้้องเรีียนกรณีีกล่่าวอ้้างว่่ามีีการกระทำำ�หรืื อละเลย
การกระทำำ�อัั น เป็็ น การละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนหรืือ
การปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นธรรม และเรื่่�องที่่� กสม. เห็็นควร
ให้้มีีการพิิจารณา รวมทั้้�งสิ้้น� 593 เรื่่อ� ง เมื่่อ� จำำ�แนกข้้อมููล
ตามประเภทสิิทธิิมนุุษยชนที่่�มีีการร้้องเรีียน พบว่่า
สิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรมมีีการร้้องเรีียนมากที่่�สุุด
จำำ�นวน 159 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 26.81 รองลงมา
คืือ สิิ ท ธิิ แ ละเสรีีภาพในชีีวิิ ต และร่่ า งกาย จำำ�น วน
95 เรื่่� อ ง คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 16.02 สิิ ท ธิิ พ ลเมืือง
จำำ�นวน 52 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 8.77 และสิิทธิิของ
บุุคคลในทรััพย์์สิิน 42 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 7.08
ส่่วนประเภทสิิทธิิอื่�่น ๆ ที่่�มีีการร้้องเรีียน เช่่น สิิทธิิ
และความเสมอภาคทางเพศ สิิทธิิสตรีี การเลืือกปฏิิบัติั ิ
โดยไม่่เป็็นธรรมต่่อบุุคคล และสิิทธิิชุมุ ชน รายละเอีียด
ตามแผนภาพที่่� 5

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนภาพที่่� 5 สถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนจำำ�แนกตามประเภทสิิทธิิมนุุษยชนในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01

จํานวนเรื่อง

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 159

26.81%

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 95
สิทธิพลเมือง 52
สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
สิทธิและความเสมอภาคทางเพศ สิทธิสตรี
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
สิทธิชุมชน
สิทธิในการไดรบั บริการสาธารณสุขของรัฐ
สิทธิทางการเมือง
สิทธิแรงงาน
สิทธิเด็ก
สิทธิและสถานะบุคคล
สิทธิทางการศึกษา
สิทธิของผูสูงอายุ
สิทธิในที่อยูอาศัย
สิทธิของผูบริโภค
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
อืน่ ๆ

บทที่

16.02%
บทที่

8.77%
7.08%
4.89%

42
29
28
4.72%
20
3.37%
19
3.20%
15
2.53%
2.20%
13
9
1.52%
1.52%
9
0.84%
5
5
0.84%
3
0.51%
2 0.34%
1 0.17%
87

ที่่�มา : สำำ�นัักมาตรฐานและติิดตามการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)

02

บทที่

03

รวมทั้้�งสิ้้น� 593 เรื่่�อง

บทที่

04

บทที่

05

14.67%

บทที่

06

48

บทที่ 3

เมื่่�อพิิจารณาในเชิิงพื้้�นที่�่เกิิดเหตุุแล้้ว2 พบว่่า
เรื่่� อ งที่่� มีี การร้้ อ งเรีียนว่่ า ละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนหรืือ
เรื่่�องที่่� กสม. หยิิบยกเพื่่�อตรวจสอบ ในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เป็็นเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้�้นในภาคกลางมากที่่�สุุด
จำำ�นวน 187 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 31.53 รองลงมา
คืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ จำำ�นวน 173 เรื่่�อง
คิิดเป็็นร้้อยละ 29.17 และภาคใต้้ จำำ�นวน 72 เรื่่�อง
คิิดเป็็นร้้อยละ 12.14 (แผนภาพที่่� 6) และหากจำำ�แนก
ผู้้�ร้้ อ งเรีียนตามเพศพบว่่ า เพศที่่� เข้้ า มาร้้ อ งเรีียน
มากที่่�สุุด คืือ เพศชาย จำำ�นวน 265 คน คิิดเป็็น

ร้้อยละ 44.69 รองลงมา คืือ เพศหญิิง จำำ�นวน 135 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 22.77 และบุุคคลหลากหลายทางเพศ
จำำ�นวน 114 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 19.22 (แผนภาพที่่� 7)
และพบว่่า ช่่องทางที่่�มีีผู้้�ร้้องเรีียนเข้้ามามากที่่�สุุด คืือ
ทางไปรษณีีย์์ จำำ�นวน 261 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 44.01
รองลงมา คืือ ทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จำำ�นวน
231 เรื่่� อ ง คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 38.95 และร้้ อ งเรีียน
ด้้วยตนเอง จำำ�นวน 55 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 9.27
(แผนภาพที่่� 8)

แผนภาพที่่� 6 สถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนจำำ�แนกตามพื้้�นที่่�เกิิดเหตุุในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
173 เรื่อง
29.17%

ภาคเหนือ
26เรื่อง
4.38%

ภาคตะวันตก
16 เรื่อง
2.70%

ภาคกลาง
187 เรื่อง

31.53%

ภาคตะวันออก
39 เรื่อง
6.58%

ภาคใต
72 เรื่อง

12.14%

รวมทั้งสิ้น 593 เรื่อง

ไมระบุพื้นที่เกิดเหตุ
79 เรื่อง
13.32%

ตางประเทศ
1 เรื่อง
0.17%

ที่มา: สํานักมาตรฐานและติดตามการคุมครองสิทธิมนุษยชน
(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
2

ประกาศคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ เรื่่�อง กำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�ของศููนย์์ศึึกษาและประสานงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ในภููมิิภาคและเขตพื้้�นที่่�ภาคกลางและกรุุงเทพมหานคร แบ่่งเป็็น 7 ภููมิิภาค

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนภาพที่่� 7 สถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนจำำ�แนกตามเพศของผู้้�ร้้องเรีียนในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวย: คน

เพศชาย

265

เพศหญิง

135

บุคคลหลากหลายทางเพศ

114

กลุมบุคคล

15

ไมระบุ

64

รวม

ที่มา: สํานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

เพศชาย

เพศหญิง

บุคคลหลาก
หลายทางเพศ

กลุ่มบุคคล

593

บทที่

01

บทที่

02

บทที่

03

ไม่ระบุ

บทที่

04

44.69% 265 คน

22.77% 135 คน

19.22% 114 คน

2.53% 15 คน

10.79% 64 คน

แผนภาพที่่� 8 สถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนจำำ�แนกตามเพศของผู้้�ร้้องเรีียนในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บทที่

05

1 ไปรษณีย

44.01%

261 เรื่อง

1ไปรษณีย

2 จดหมายอิเล็กทอนิกส
38.95%

231 เรื่อง

3 รองเรียนดวยตัวเอง
9.27%

55 เรื่อง

4 กสม. เห็นควรใหมีการตรวจสอบ

231
4.55%เรื่่�อง
27 เรื38.95%
่อง

เล็ก
ทอนิกส
2 จดหมายอิ

3 รดอวงเรียตัยวนเอง

7

เว็บไซต
สํานักงาน
กสม.

โทรศัพท

6

บทที่

06

5

มีการ
4 ใหตรวจสอบ

กสม. เห็นควร

ศูนยประสานงานฯ
ของ กสม.

5 ศูนยประสานงานฯของ กสม.
2.19%

13 เรื่อง

6 โทรศัพท

0.84%

5 เรื่อง

7 เว็บไซตสํานักงานกสม.
0.17%

1 เรื่อง

รวมทั้งสิ้น 593 เรื่อง

ที่มา: สํานักมาตรฐานและติดตามการคุมครองสิทธิมนุษยชน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
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บทที่ 3

3.1.2 การดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับเรื่อ่� งร้้องเรีียน
กสม. ได้้ พิิ จ ารณาเรื่่� อ งร้้ อ งเรีียนที่่� ไ ด้้ รัั บ ในปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำำ�นวน 593 เรื่่�อง เห็็นควร
รัับไว้้เป็็นคำำ�ร้้องและดำำ�เนิินการตรวจสอบการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชน จำำ�นวน 220 เรื่่อ� ง คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 37.10
รัับไว้้ดำำ�เนิินการประสานการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
กัั บหน่่ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่� อ แก้้ ไขปัั ญ หา จำำ�น วน
100 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 16.86 รัับไว้้ดำำ�เนิินการ

ศึึกษาวิิจััย เพื่่�อจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะในการส่่งเสริิมและ
คุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน จำำ�น วน 45 เรื่่� อ ง คิิ ด เป็็ น
ร้้ อ ยละ 7.59 รัั บ ไว้้ ดำำ� เนิิ น การช่่ ว ยเหลืืออื่่� น ๆ
จำำ�นวน 37 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 6.24 และไม่่รัับไว้้
ดำำ�เนิินการเนื่่�องจากไม่่อยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจของ
กสม. หรืืออยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจขององค์์กรอิิสระ
อื่่� น จำำ�น วน 191 เรื่่� อ ง คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 32.21
รายละเอีียดตามแผนภาพที่่� 9

แผนภาพที่่� 9 สรุุปผลการพิิจารณาดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับเรื่่�องร้้องเรีียนในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
45

เรื่อ่� ง

100
เรื่อ่� ง

37

เรื่อ่� ง
รัับไว้้ศึึกษา วิิจััย เพื่่�อจััดทำำ�
ข้้อเสนอแนะในการส่่งเสริิม
และคุ้้�มครอง
รัับไว้้ประสาน
สิิทธิิมนุุษยชน
การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
รัับไว้้ดำำ�เนิินการช่่วยเหลืืออื่่�น ๆ3
กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อแก้้ไขปััญหา

รัับไว้้ตรวจสอบ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน

ผลการพิิจารณา/
ตรวจสอบเรื่อ่� งร้้องเรี ียน

220

191

เรื่อ่� ง
ไม่่อยู่่�ในหน้้าที่่�และ
4
อำำ�นาจของ กสม.
หรืืออยู่่�ในหน้้าที่่หรืื
� อ
อำำ�นาจขององค์์กรอิิสระอื่่น�

เรื่อ่� ง

ที่่�มา : สำำ�นัักมาตรฐานและติิดตามการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)

เช่่น การให้้คำำ�ปรึึกษาข้้อกฎหมายเพื่่�อให้้เข้้าถึึงสิิทธิิของตน (การขอรื้้�อฟื้้น� คดีี การขอไกล่่เกลี่่�ยชั้้�นบัังคัับคดี)ี
ประสานการจััดหาทนายเพื่่�อช่่วยเหลืือคดีี เป็็นต้น้
4
เช่่น เรื่่�องที่่�มีีการฟ้้องร้้องเป็็นคดีอี ยู่่�ในศาล หรืือเรื่่�องที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษา คำำ�สั่่�ง หรืือคำำ�วินิิ ิจฉััยเสร็็จเด็็ดขาดแล้้ว
	หรืือเรื่่�องที่่�ไม่่มีีข้้อเท็็จจริิงที่่ชั� ดั เจนให้้พิิจารณา หรืือเรื่่�องที่่�เป็็นการแสดงความคิิดเห็็นทั่่�วไป เป็็นต้น้
3

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1.3 การประสานการคุ้้�มครองสิิ ทธิิมนุุ ษยชนกัั บ
หน่่วยงานภาครััฐ องค์์กรเอกชน ภาคประชาสัังคม
หรืือบุุคคลในการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
นอกจากกรณีีเรื่่อ� งร้้องเรีียนที่่� กสม. รัับไว้้ตรวจสอบ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนแล้้ว กสม. ได้้ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยมุ่่�งไปสู่่ผ� ลสััมฤทธิ์์� จึึงได้้ปรัับแนวทางการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน โดยมุ่่�งเน้้นภารกิิจ
ในการประสานการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่�งเป็็น
วิิ ธีี การรููปแบบหนึ่่� ง ในการคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
เพื่่� อ นำำ� ไปสู่่� ก ารแก้้ ไขปัั ญ หาความเดืือดร้้ อ นของ
ประชาชนอย่่างรวดเร็็วและทัันต่่อสถานการณ์์ อีีกทั้้�ง
สามารถเยีียวยาความเสีียหายได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
โดยใช้้วิิธีีการประสานงานกัับหน่่วยงานของรััฐ องค์์กร
เอกชน หรืือองค์์กรอื่่�นใดในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน หรืือ
การประสานกัับบุคุ คลอื่่น� ใดในการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ซึ่่� ง อาศัั ย ความร่่ ว มมืือของทุุ ก ภาคส่่ ว นที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ในการแก้้ ไขปัั ญ หาความเดืือดร้้ อ นของประชาชน
ให้้ ต อบสนองต่่ อ สภาพปัั ญ หาและเป้้ า หมายของ
คำำ�ร้้องเรีียนได้้โดยตรง ภายในกรอบของการคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชนและเป็็นเรื่่�องที่่�อยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจ
ของหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องโดยตรงเพื่่อ� ให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�
อย่่างรวดเร็็ว เช่่น
- เรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในกระบวนการ
ยุุติธรร
ิ ม กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าพนัักงานสอบสวนหลายท้้องที่่�
ดำำ� เนิิ น คดีีล่่ า ช้้ า หรืือกรณีีผู้้�ต้้ อ งขัั ง ถููกอายัั ดตัั ว ไว้้

51

ดำำ� เนิิ น คดีี แ ต่่ ค ดีี ไ ม่่ มีี ความคืืบหน้้ า ทำำ� ให้้ ไ ม่่ ไ ด้้ รัั บ
สิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ต้้องขัังตามกฎหมายราชทััณฑ์์
จากการประสานการคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนไปยัั ง
สถานีีตำำ�รวจต้้นสังั กััดของพนัักงานสอบสวนที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบ
สำำ�น วนการสอบสวน ส่่ ง ผลให้้ พ นัั ก งานสอบสวน
เร่่ ง รัั ด การดำำ� เนิิ น คดีี ใ ห้้ มีี ความคืืบหน้้ า จนกระทั่่� ง
สามารถสรุุปสำำ�นวนการสอบสวนเสนอไปยัังพนัักงาน
อัั ย การเพื่่� อ พิิ จ ารณาคดีี ข องผู้้�ร้้ อ งได้้ ร วดเร็็ ว ยิ่่� ง ขึ้้� น
โดยบางเรื่่�องสามารถดำำ�เนิินการประสานการคุ้้�มครอง
ได้้แล้้วเสร็็จภายในระยะเวลาเพีียง 1 เดืือน เท่่านั้้�น
เนื่่� อ งจากพบว่่ า เป็็ น คดีีที่่� ศ าลได้้ มีีคำำ�พิิ พ ากษา
ถึึงที่่� สุุ ด แล้้ ว หรืือบางคดีี พ นัั ก งานอัั ย การได้้ มีีคำำ�สั่่� ง
เด็็ ด ขาดไม่่ ฟ้้ อ งผู้้�ต้้ อ งหาผ่่ า นไปนานหลายปีี แ ล้้ ว
แต่่พนัักงานสอบสวนยัังไม่่ได้้มีีหนัังสืือขอถอนอายััด
ผู้้�ต้้องหาไปยัังเรืือนจำำ�ที่่�เป็็นสถานที่่�คุุมขัังในปััจจุุบััน
- เรื่่อ� งร้้องเรีียนเกี่่ย� วกัับสิิทธิิและสถานะบุุคคล
อัั น เกี่่� ย วเนื่่� อ งกัั บ สิิ ท ธิิ ค นพิิ ก าร กรณีีคนพิิ ก าร
ขอความช่่วยเหลืือให้้ได้้รัับสััญชาติิไทยโดยการเกิิด
(หลัั ก ดิิ น แดน) โดยขอให้้ ป ระสานขอเอกสาร
จากหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่� อ ประกอบการพิิ สููจน์์
สััญชาติิของผู้้�เสีียหาย จากการประสานการคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชนไปยัังสถานคุ้้�มครองและพััฒนาคนพิิการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�เสีียหายในพื้้�นที่่�จัังหวััดสมุุทรสาคร
ปรากฏว่่ า หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งได้้ จัั ดส่่ ง เอกสาร
ประกอบการพิิสููจน์์สััญชาติิของผู้้�เสีียหายเพื่่�อมอบให้้
ผู้้�ร้้ อ งไปดำำ� เนิิ น การต่่ อ ไป และกรมการปกครอง
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บทที่ 3

ได้้ ป ระสานให้้ ผู้้�ร้้ อ งและผู้้�เสีียหายดำำ� เนิิ น การเรื่่� อ ง
การพิิสููจน์์สััญชาติิ ณ กรมการปกครองตามหน้้าที่่�และ
อำำ�นาจแล้้ว ทำำ�ให้้ปัญ
ั หาตามคำำ�ร้อ้ งเรีียนได้้รับั การแก้้ไข
อย่่างเหมาะสมภายในระยะเวลา 4-5 เดืือน
- เรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในข้้อมููลส่่ วน
บุุคคล กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าบุุคลากรทางการแพทย์์เปิิดเผย
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ซึ่่�งเป็็นกรณีี
ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�พยาบาลผู้้�ถููกร้้องได้้โพสต์์ภาพถ่่ายรายชื่่�อ
ของผู้้�ร้้ อ งและผู้้�ป่่ ว ยรายอื่่� นที่่� เข้้ า รัั บ การรัั ก ษาตัั ว
ที่่� โรงพยาบาลเอกชนแห่่ ง หนึ่่� ง ในจัั ง หวัั ดนน ทบุุ รีี
ลงบนสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ (เฟซบุ๊๊�ก) โดยตั้้ง� ค่่าการเผยแพร่่
แบบสาธารณะ จากการประสานการคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชน โรงพยาบาลซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานต้้นสัังกััด
ได้้ดำ�ำ เนิินการตรวจสอบข้้อเท็็จจริงิ และว่่ากล่่าวตัักเตืือน
ผู้้�ถููกร้้องแล้้ว ต่่อมาผู้้�ถููกร้้องได้้ลบข้้อความพร้้อมทั้้�ง
แสดงคำำ� ขอโทษต่่ อ ผู้้�ป่่ ว ยที่่� ถูู กละเมิิ ด สิิ ท ธิิ บนสื่่� อ
สัังคมออนไลน์์ อัันเป็็นการยุุติกิ ารกระทำำ�ที่ก�่ ระทบสิิทธิิ
ในข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ ค คล สิิ ท ธิิ ใ นความเป็็ น อยู่่�ส่่ ว นตัั ว
เกีียรติิยศ และชื่่�อเสีียง และถืือว่่าได้้มีีการเยีียวยา
ต่่ อ ผู้้�เสีียหายในรููปแบบหนึ่่� ง ด้้ ว ยแล้้ ว ซึ่่� ง เป็็ น เรื่่� อ ง
ที่่�ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จภายในระยะเวลาเพีียง 1 เดืือน
จากตััวอย่่างข้้างต้้นเป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งที่่�สะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จจากการประสานการคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชนจนเกิิดผลสััมฤทธิ์์� สามารถแก้้ไขปััญหา
อย่่ า งเป็็ นรูู ปธรรมและทัั นท่่ ว งทีี ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ
แผนยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานของ กสม. ปีี 2560-2565
ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 1 ส่่งเสริิมและติิดตามให้้ทุุกภาคส่่วน
ของสัังคมเกิิดการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนตามที่่�ได้้รัับ
การรัั บรองตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
กฎหมายไทย และพัั นธ กรณีีระหว่่ า งประเทศ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ประเทศไทยจะต้้องปฏิิบััติติ าม

3.1.4 การตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ได้้ดำำ�เนิิน
การตรวจสอบคำำ�ร้้ อ งที่่� ไ ด้้ รัั บ ในปีี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 รวมกัั บคำำ�ร้้ อ งสะสมที่่� ไ ด้้ รัั บก่่ อ นปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัั ดทำำ� รายงานผล
การตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน รวมทั้้�งสิ้้น� 153
เรื่่�อง เป็็นคำำ�ร้้องในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำำ�นวน
83 เรื่่อ� ง และเป็็นคำำ�ร้อ้ งก่่อนปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำำ�นวน 70 เรื่่�อง ได้้แก่่ เรื่่�องที่่�มีีการกระทำำ�หรืือละเลย
การกระทำำ�อันั เป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน และ กสม.
มีีข้้ อ เสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางที่่� เ หมาะสม
ในการป้้ อ งกัั นหรืื อแก้้ ไขการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช
2560 มาตรา 247 (1) จำำ�นวน 33 เรื่่�อง คิิดเป็็น
ร้้ อ ยละ 21.57 เรื่่� อ งที่่� ไ ม่่ มีี การกระทำำ�หรืื อละเลย
การกระทำำ�อัันเป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน โดย กสม.
อาจมีีข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิม
และคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนต่่อรััฐสภา คณะรััฐมนตรีี
และหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง รวมตลอดทั้้� ง การแก้้ ไข
ปรัับปรุุงกฎหมาย กฎ ระเบีียบหรืือคำำ�สั่่�งใด ๆ เพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับหลัักสิิทธิิมนุุษยชนตามรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 มาตรา
247 (3) จำำ�นวน 53 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 34.64 และ
เรื่่�องที่่�ตรวจสอบแล้้วยุุติิเรื่่�อง เนื่่�องจากมีีการฟ้้องร้้อง
เป็็นคดีีอยู่่�ในศาลหรืือเรื่่�องที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษา คำำ�สั่่�ง
หรืือคำำ�วินิิ จฉั
ิ ยั เสร็็จเด็็ดขาด หรืือส่่งเรื่่อ� งไปยัังหน่่วยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งพิิ จ ารณาดำำ� เนิิ น การ หรืือมีีข้้ อ สัั ง เกต
หรืือข้้อเสนอแนะให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องพิิจารณา
ดำำ�เนิินการตามที่่�เห็็นสมควร เป็็นต้้น จำำ�นวน 67 เรื่่�อง
คิิดเป็็นร้้อยละ 43.79 รายละเอีียดตามตารางที่่� 6

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่่� 6 ผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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หน่่วย: เรื่่�อง

จำำ�นวน

ร้้อยละ

1. 	มีีการกระทำำ�หรืือละเลยการกระทำำ�อันั เป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน5
และมีีข้้อเสนอแนะเพื่่�อป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน รวมทั้้�ง
การเยีียวยา

33

21.57

2. ไม่่มีีการกระทำำ�หรืือละเลยการกระทำำ�อันั เป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษชน6
แต่่มีีข้้อเสนอแนะเพื่่�อส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน รวมทั้้�ง
การปรัับปรุุงกฎหมายให้้สอดคล้้องกัับหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
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34.64

3. 	ตรวจสอบแล้้วยุุติิเรื่่�อง
3.1 เนื่่�องจากมีีการฟ้้องร้้องเป็็นคดีีอยู่่�ในศาลหรืือเรื่่�องที่่�ศาล
		มีีคำำ�พิิพากษา คำำ�สั่่ง� หรืือคำำ�วิินิจฉั
ิ ัยเสร็็จเด็็ดขาดแล้้ว
		 และไม่่อยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจของกสม.7 (23 เรื่่�อง)
3.2 โดยส่่งเรื่่�องไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องพิิจารณาดำำ�เนิินการ
		 (22 เรื่่�อง)
3.3 โดยมีีข้้อสัังเกตหรืือข้้อเสนอแนะให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง		
		พิิจารณาดำำ�เนิินการตามที่่�เห็็นสมควร (9 เรื่่�อง)
3.4 ไม่่มีีประเด็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน (7 เรื่่�อง)
3.5 ได้้รับั การแก้้ไขจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง (4 เรื่่�อง)
3.6 	ผู้้�ร้้องประสงค์์ขอถอนเรื่่�อง (2 เรื่่�อง)
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43.79

ผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน

รวม

บทที่

01

บทที่

02

บทที่

03

บทที่

04

153

100.00

บทที่

05

ที่่�มา : สำำ�นัักมาตรฐานและติิดตามการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)

ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 การพิิ จ ารณา
เรื่่�องร้้องเรีียนที่่� กสม. รัับเป็็นคำำ�ร้้องไว้้ตรวจสอบและ
จััดทำำ�รายงานการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
รวมทั้้�งเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางที่่�เหมาะสม
ในการป้้ อ งกัั นหรืื อแก้้ ไขการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
รวมทั้้�งสิ้้�น 33 เรื่่�อง ตััวอย่่างเช่่น กรณีีการชุุมนุุม
ทางการเมืืองในระหว่่างเดืือนกรกฎาคม–ธัันวาคม

2563 กรณีีกล่่ า วอ้้ า งว่่ า ศููนย์์ แ พทยศาสตร์์ ศึึ กษา
ชั้้�นคลิินิิกห้้ามนัักศึึกษามุุสลิิมไว้้เครา และบัังคัับให้้
เข้้าร่่วมพิิธีีกรรมที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักศาสนา กรณีี
กล่่าวอ้้างว่่านายทหารมีีคำำ�สั่่ง� ลงโทษทหารกองประจำำ�การ
ทำำ�ให้้ได้้รับบ
ั าดเจ็็บ เป็็นต้น้ รายละเอีียดสามารถสแกน
ดาวน์์โหลดได้้ทาง QR code ที่่�ปรากฏ

QR code: กรณีีตััวอย่่างผลการพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียนที่่� กสม. รัับเป็็นคำำ�ร้้องไว้้ตรวจสอบ
และจัั ดทำำ� รายงานผลการพิิ จ ารณา รวมทั้้� ง เสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการป้้ อ งกัั น
หรืือแก้้ไขการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 มาตรา 247 (1)
ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 มาตรา 247 (3)
7
ตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 มาตรา 39
5
6

บทที่

06

54

บทที่ 3

1)	รายงานการตรวจสอบการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ
มนุุษยชนที่่มีีข้้
� อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางของ
กสม. ในการป้้องกัันหรืือแก้้ไขการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
		
รายงานการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่� มีีข้้อ เสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางของ กสม.
ในการป้้ อ งกัั นหรืื อแก้้ ไขการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จำำ�น วน 33 เรื่่� อ ง
ส่่วนใหญ่่เป็็นประเภทสิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย
จำำ�นวน 10 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 30.30 เช่่น กรณีีกล่่าว
อ้้างว่่านายทหารมีีคำำ�สั่่�งลงโทษทหารกองประจำำ�การ
ทำำ�ให้้ได้้รัับบาดเจ็็บอัันเป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
และกรณีีกล่่าวอ้้างว่่าผู้้�บัังคัับบััญชาทำำ�ร้้ายร่่างกาย
และจิิ ต ใจต่่ อ ผู้้�ใต้้ บัั ง คัั บบัั ญ ชาและเยาวชนที่่� อ ยู่่� ใ น
การควบคุุม และสิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม จำำ�นวน
9 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 27.27 เช่่น กรณีีกล่่าวอ้้างว่่า

เจ้้าหน้้าที่่�ตำ�ำ รวจชุุดปราบปรามยาเสพติิดเข้้าตรวจค้้น
กุุฏิิโดยไม่่มีีหมายค้้น และกรณีีกล่่าวอ้้างว่่าพนัักงาน
สอบสวนดำำ� เนิิ น คดีีล่่ า ช้้ า เป็็ นต้้ น รองลงมาเป็็ น
การเลืือกปฏิิ บัั ติิ โ ดยไม่่ เ ป็็ นธ รรม/ความเสมอภาค
และการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ จำำ�นวน 3 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อย
ละ 9.09 เช่่น กรณีีกล่่าวอ้้างว่่ามีีการเลืือกปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้�ติิ ด เชื้้� อ เอชไอวีีในการเข้้ า ร่่ ว มเป็็ นส มาชิิ ก ชมรม
ฌาปนกิิจสงเคราะห์์ และกรณีีกล่่าวอ้้างว่่าสถานศึึกษา
เอกชนมีีนโยบายที่่อ� าจนำำ�ไปสู่่ก� ารเลืือกปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยเหตุุ
แห่่งเพศ และสิิทธิิชุมุ ชน จำำ�นวน 3 เรื่่อ� ง คิิดเป็็นร้อ้ ยละ
9.09 เช่่น กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าโรงงานแปรรููปไม้้ยางพารา
ปล่่อยน้ำำ��เสีียทำำ�ให้้ได้้รัับความเสีียหาย กรณีีคััดค้้าน
โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนขนาด 150 เมกะวััตต์์
เป็็นต้น้ รายละเอีียดตามตารางที่่� 7 และสามารถสแกน
ดาวน์์โหลดได้้ทาง QR code ที่่�ปรากฏ

QR code: กรณีีตัั ว อย่่ า งรายงานการตรวจสอบการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� มีีข้้ อ เสนอแนะ
มาตรการหรืือแนวทางของ กสม. ในการป้้องกัันหรืือแก้้ไขการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตารางที่่� 7 รายงานการตรวจสอบการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� มีีข้้ อ เสนอแนะมาตรการหรืือแนวทาง
		ที่่�เหมาะสมในการป้้องกัันหรืือแก้้ไขการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่่วย: เรื่่�อง
ประเภทสิิทธิิมนุุษยชน
จำำ�นวน
ร้้อยละ
1) สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย
10
30.03
2) สิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม
9
27.27
3) การเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรม/ความเสมอภาคและการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
3
9.09
4) สิิทธิิชุุมชน
3
9.09
5) สิิทธิิเด็็ก
2
6.06
6) สิิทธิิของบุุคคลในทรััพย์์สิิน
2
6.06
7) สิิทธิิในที่่ดิ� ิน
1
3.03
8) สิิทธิิในความเป็็นอยู่่�ส่่วนตััว
1
3.03
9) เสรีีภาพในการชุุมนุุม
1
3.03
10) เสรีีภาพในการปฏิิบััติิเพื่่�อประกอบพิิธีีกรรมทางศาสนา
1
3.03
รวม
33
100.00

บทที่

01

บทที่

02

บทที่

03

บทที่

04

ที่่�มา : สำำ�นัักมาตรฐานและติิดตามการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 )

2)	รายงานการตรวจสอบการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ
มนุุษยชนที่่มีีข้้
� อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางของ
กสม. ในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
		
รายงานการตรวจสอบการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ
มนุุษยชนที่่�มีีข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางของ
กสม. ในการส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จำำ�น วน 53 เรื่่� อ ง
ส่่วนใหญ่่เป็็นประเภทสิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและ
ร่่างกาย จำำ�นวน 15 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 28.30
เช่่ น กรณีีกล่่ า วอ้้ า งว่่ า ไม่่ ไ ด้้ รัั บ ความเป็็ นธ รรม
จากการเยีียวยาผู้้�ได้้ รัั บ ผลกระทบจากการชุุ ม นุุ ม
ทางการเมืือง เมื่่�อปีี 2553 กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าเจ้้าหน้้าที่่�

ตำำ�รวจปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการตรวจหรืือทดสอบหาสาร
เสพติิดโดยละเมิิดศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ เป็็นต้้น
รองลงมาเป็็นสิิทธิิในทรััพย์์สิิน จำำ�นวน 7 เรื่่�อง คิิดเป็็น
ร้้อยละ 13.21 เช่่น กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าได้้รับค่
ั ่าทดแทน
ในอัั ต ราที่่� ไ ม่่ เ ป็็ นธ รรมจากการถููกเวนคืืนที่่� ดิิ น และ
สิ่่�งปลููกสร้้าง กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าหนัังสืือสำำ�คััญสำำ�หรัับ
ที่่�หลวง (นสล.) ทัับซ้้อนกัับที่่�ดิินทำำ�กิินของประชาชน
และกรณีีสิิทธิิชุุมชน จำำ�นวน 6 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ
11.32 เช่่น กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าการประกอบกิิจการรัับซื้้อ�
น้ำำ��ยางและผลิิตยางแผ่่นส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และชุุมชน เป็็นต้้น รายละเอีียดตามตารางที่่� 8 และ
สามารถสแกนดาวน์์โหลดได้้ทาง QR code ที่่�ปรากฏ

QR code: กรณีีตััวอย่่างรายงานการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่มีีข้
� อ้ เสนอแนะมาตรการ
หรืือแนวทางของคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน

บทที่

05

บทที่

06
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ตารางที่่� 8 รายงานการตรวจสอบการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� มีีข้้ อ เสนอแนะมาตรการหรืือแนวทาง
ในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่่วย: เรื่่�อง
ประเภทสิิทธิิมนุุษยชน
จำำ�นวน
ร้้อยละ
1) สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย

15

28.30

2) สิิทธิิในทรััพย์์สิิน

7

13.21

3) สิิทธิิชุุมชน

6

11.32

4) การเลืือกปฏิิบััติิไม่่เป็็นธรรม

5

9.43

5) สิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม

3

5.66

6) สิิทธิิความเป็็นอยู่่�ส่่วนตััว

3

5.66

7) สิิทธิิในการจััดการที่่�ดิิน

2

3.77

8) สิิทธิิในการรัับบริิการสาธารณสุุข

2

3.77

9) สิิทธิิพลเมืือง

1

1.89

10) สิิทธิิและสถานะบุุคคล

1

1.89

11) สิิทธิิแรงงาน

1

1.89

12) สิิทธิิคนพิิการ

1

1.89

13) สิิทธิิในสวััสดิิการสัังคม

1

1.89

14) เสรีีภาพในการประกอบอาชีีพ

1

1.89

15) เสรีีภาพในการติิดต่่อสื่่�อสาร

1

1.89

16) เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น

1

1.89

17) เสรีีภาพในการเดิินทาง

1

1.89

18) 	ศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นมนุุษย์์

1

1.89

53

100.00

รวม

ที่่�มา : สำำ�นัักมาตรฐานและติิดตามการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)
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3.1.5 การติิดตามผลการดำำ�เนิินการตามมาตรการ
หรืือแนวทางของ กสม. ในการป้้องกัันหรืือแก้้ไข
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน หรืือในการส่่งเสริิมและ
คุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำำ�นัักงาน กสม.
ได้้ติดต
ิ ามผลการดำำ�เนิินการตามรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน รวมทั้้�งสิ้้�น 53 เรื่่�อง เช่่น
สิิทธิิชุุมชน จำำ�นวน 22 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 41.51
สิิทธิิในกระบวนการยุุติธิ รรม จำำ�นวน 9 เรื่่�อง คิิดเป็็น
ร้้อยละ 16.98 สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย
จำำ�น วน 7 เรื่่� อ ง คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 13.21 เป็็ นต้้ น
(ตารางที่่� 9) โดย กสม. ได้้ พิิ จ ารณารัั บ ทราบผล
ดำำ� เนิิ น การของหน่่ ว ยงานของรัั ฐ หรืือเอกชน และ
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มีีมติิให้้ยุุติิการติิดตามผลการดำำ�เนิินการ เนื่่�องจาก
หน่่วยงานของรััฐหรืือเอกชนได้้ดำ�ำ เนิินการตามมาตรการ
หรืือแนวทางหรืือข้้อเสนอแนะของ กสม. ทั้้�งหมดหรืือ
บางส่่วนที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ จำำ�นวน 49 เรื่่�อง คิิดเป็็น
ร้้อยละ 92.45 หรืือไม่่อาจดำำ�เนิินการตามมาตรการ
หรืือแนวทางหรืือข้้อเสนอแนะ กสม. ได้้โดยมีีเหตุุผล
อัั นส มควร จำำ�น วน 3 เรื่่� อ ง คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 5.66
รวมถึึงกรณีีหน่่วยงานได้้รัับข้้อเสนอแนะเพื่่�อนำำ�ไปใช้้
ประกอบการพิิจารณาตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจ จำำ�นวน
1 เรื่่� อ ง หรืือคิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 1.89 ตามระเบีี ย บ
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิว่า่ ด้้วยการติิดตาม
ผลการดำำ� เนิิ น การด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน พ.ศ. 2564
(ตารางที่่� 10)

ตารางที่่� 9 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่ไ� ด้้ติดต
ิ ามผลการดำำ�เนิินการในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
หน่่วย: เรื่่�อง
ประเภทสิทธิมนุษยชน

จำำ�นวน

ร้้อยละ

22

41.51

2) 	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

9

16.98

3) 	สิทธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย

7

13.21

4) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม/ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

5

9.43

5) 	สิทธิเด็ก

2

3.77

6) 	สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน

2

3.77

7) 	สิทธิพลเมือง

2

3.77

8) 	สิทธิในที่ดิน

1

1.89

9) 	สิทธิผู้สูงอายุ

1

1.89

10) เสรีภาพในการนับถือศาสนา

1

1.89

11) 	สิทธิและสถานะบุคคล

1

1.89

53

100.00

1) 	สิทธิชุมชน

รวม
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บทที่

01

บทที่

02

บทที่

03

บทที่

04

บทที่

05

บทที่

06
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บทที่ 3

ตารางที่่� 10 เหตุุของการยุุติิการติิดตามผลการดำำ�เนิินการตามเงื่่�อนไขที่่�กำ�หนด
ำ
ไว้้ในระเบีียบคณะกรรมการ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิว่า่ ด้้วยการติิดตามผลการดำำ�เนิินการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน พ.ศ. 2564 ข้้อ 22
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่่วย: เรื่่�อง
เหตุุแห่่งการยุุติิการติิดตาม

จำำ�นวน

ร้้อยละ

49

92.45

2) กรณีีหน่่วยงานของรััฐหรืือเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่อาจดำำ�เนิินการ
	ตามมาตรการหรืือแนวทางหรืือข้้อเสนอแนะของ กสม. ได้้
โดยมีีเหตุุผลอัันสมควร

3

5.66

3) กรณีีหน่่วยงานได้้รัับข้้อเสนอแนะของ กสม. เพื่่�อนำำ�ไปใช้้
ประกอบการพิิจารณาตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจ

1

1.89

53

100.00

1) กรณีีหน่่วยงานของรััฐหรืือเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ดำำ�เนิินการ
	ตามมาตรการหรืือแนวทางหรืือข้้อเสนอแนะของ กสม.
	ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญแล้้ว
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1)	ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับสิิทธิิชุุมชน จำำ�นวน
22 ฉบัั บ กสม. มีีข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการขอให้้
หน่่วยงานรััฐที่่�ถููกร้้องเรีียนระงัับโครงการหรืือทบทวน
โครงการ หรืือดำำ�เนิินโครงการให้้สอดคล้้องกัับหลักั การ
ชี้้แ� นะของสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยธุุรกิิจกับั สิิทธิิมนุุษยชน
แต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการหรืือคณะทำำ� งานโดยให้้ มีี
องค์์ประกอบจากทุุกภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง หรืือการจััดตั้้ง�
กลไกในการตรวจสอบการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ที่่�เป็็นรููปธรรมเพื่่�อแก้้ไขปััญหาอย่่างเร่่งด่่วน การจััด
รัั บฟััง ความคิิ ด เห็็ น ของประชาชนในพื้้� นที่่� แ ละผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย และคำำ�นึึงถึึงกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชน ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
พุุทธศัักราช 2560 เพื่่อ� ให้้ประชาชนเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร
ในทุุ ก มิิ ติิ การจัั ดทำำ�ข้้ อ ตกลงร่่ ว มกัั น ระหว่่ า งส่่ ว น
ราชการและประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบ เพื่่�อกำำ�หนด
แนวทางการแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน การติิดตามตรวจ
สอบและควบคุุมดููแลการประกอบกิิจการของผู้้�ถููกร้้อง
ตามอำำ�น าจหน้้ า ที่่� อ ย่่ า งใกล้้ ชิิ ด หรืือให้้ ดำำ� เนิิ น การ
ตรวจสอบการออกเอกสารสิิทธิิที่ดิ่� นิ ของรััฐที่่ค� ลาดเคลื่่อ� น

หรืือไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย รวมทั้้�งเสนอแนะให้้เยีียวยา
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบ โดยเสนอให้้ พิิ จ ารณาสนัั บส นุุ น
งบประมาณเร่่ ง ด่่ ว น และได้้ มีีข้้ อ เสนอแนะเพื่่� อ ให้้
ภาคเอกชนดำำ� เนิิ น การโดยนำำ�หลัั ก กระบวนการ
ตรวจสอบสิิทธิิมนุุษยชนรอบด้้าน (Human Rights
Due Diligence) ในด้้านความเสี่่�ยงและผลกระทบ
จากการดำำ� เนิิ น การตามหน้้ า ที่่� ใ นการเคารพของ
ภาคธุุ ร กิิ จ รวมทั้้� ง การกำำ�หนด มาตรการเยีียวยา
ความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการประกอบธุุรกิิจ
ผลดำำ� เนิิ น การ/ผลสัั ม ฤทธิ์์� : หน่่ ว ยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะของ กสม.
เช่่น จัังหวััดนครศรีีธรรมราชได้้ตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
เพื่่�อทบทวนโครงการก่่อสร้้างท่่าเทีียบเรืือที่่�อ่่าวเตล็็ด
หรืือทบทวนใบอนุุญาตการประกอบกิิจการ จััดตั้้�ง
คณะทำำ�งานระดัับจัังหวััดเพื่่�อแก้้ไขปััญหาและติิดตาม
ตรวจสอบการประกอบกิิ จ การ การจัั ด การปัั ญ หา
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของปลาหมอสีีคางดำำ�
โดยกรมประมงได้้ เร่่ งกำำ�จััด ปลาหมอสีีคางดำำ� และ
จ่่ายเงิินเยีียวยาเกษตรกรผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ กรณีีโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขุุดลอกพื้้�นที่ชุ่่�่� มน้ำำ��หนองแด และกรณีีบริิษัทั ตรัังน้ำำ��มันั
ปาล์์ม จำำ�กััด ได้้แก้้ไขปััญหาและเยีียวยาผู้้�ร้้องและ
ผู้้�ได้้ รัั บ ผลกระทบจนมีีความพึึงพอใจ รวมทั้้� ง กรณีี
โครงการของรัั ฐ และภาคเอกชนได้้ จัั ด การรัั บฟัั ง
ความคิิดเห็็น กระบวนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง และประชาชน ตามรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 เพื่่�อให้้เข้้า
ถึึงข้้อมููลข่่าวสารทั้้�งก่่อนและหลัังการจััดทำำ�รายงาน
ประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น
สำำ�หรัั บ กรณีีหน่่ ว ยงานไม่่ อ าจดำำ� เนิิ น การ
ตามข้้อเสนอแนะของ กสม. ได้้โดยมีีเหตุุผลอัันสมควร
เช่่น กสม. มีีข้้อเสนอแนะให้้การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เผยแพร่่ความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินการ
ที่่�เป็็นปััจจุุบัันของโครงการฮััจยีีและโครงการมายตง
แต่่ กฟผ. ไม่่อาจดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะของ กสม.
เนื่่�องจากอยู่่�ระหว่่างรอความชััดเจนในการกำำ�หนด
ลำำ�ดัับและขนาดโครงการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��ของรััฐบาล
สาธารณรัั ฐ แห่่ ง สหภาพเมีียนมา จึึงจะสามารถ
กำำ�หนดทิิ ศ ทางในการพัั ฒ นาโครงการดัั ง กล่่ า วได้้
หรืือข้้อเสนอแนะให้้กระทรวงคมนาคมและกรมเจ้้าท่่า
นำำ�ผลการศึึกษาและจััดทำ�ำ รายงานผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
ในระดัับยุุทธศาสตร์์ (SEA) สำำ�หรัับแผนการพััฒนา
พื้้� นที่่� ช ายฝั่่� ง ทะเลภาคใต้้ ไ ปประกอบการพิิ จ ารณา
แต่่ ก ระทรวงคมนาคมได้้ ย กเลิิ ก สัั ญ ญากัั บบริิ ษัั ท
ที่่�ปรึึกษาที่่�เป็็นคู่่�สััญญาเพื่่�อยุุติิโครงการ เนื่่�องจาก
องค์์การยููเนสโก (UNESCO) ได้้ประกาศขึ้้�นทะเบีียน
พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวเป็็นอุุทยานธรณีีโลก (Satun UNESCO
Global Geopark) หรืือกรณีีให้้ ก รมเจ้้ า ท่่ า นำำ� ผล
การศึึกษาผลกระทบเชิิงยุุทธศาสตร์์สำำ�หรัับการพััฒนา
พื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลภาคใต้้ และแผนแม่่บทการพััฒนา
พื้้� นที่่� ช ายฝั่่� ง ทะเลภาคใต้้ ไ ปประกอบการดำำ� เนิิ น
การศึึกษาทบทวนและจัั ดทำำ� รายงานการวิิ เ คราะห์์
ผลกระทบสิ่่� งแวดล้้ อมภายใต้้ สัั งกัั ด แต่่ ก รมเจ้้ า ท่่ า
แจ้้งว่่าได้้ว่่าจ้้างบริิษััทวิิศวกรที่่�ปรึึกษาดำำ�เนิินการและ
ได้้มอบหมายให้้บริิษััทฯ นำำ�ข้้อเสนอแนะของ กสม.
ไปใช้้ประกอบการพิิจารณาดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าว
หรืือกรณีีประทานบัั ต รโครงการเหมืืองแร่่ หิิ น
อุุตสาหกรรมชนิิดหินปููน
ิ ที่่มีีข้
� อ้ เสนอแนะให้้หน่ว่ ยงาน
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จััดรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชนผู้้�ได้้รัับผลกระทบ
และกำำ�หนด มาตรการในการติิ ดต ามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมให้้เคร่่งครััด รวมทั้้�งแนวทาง
ในการเยีียวยาความเสีียหายแก่่ ป ระชาชนที่่� ไ ด้้ รัั บ
ผลกระทบอย่่างชััดเจนและเป็็นธรรม ซึ่่�งหน่่วยงาน
ได้้ ดำำ� เนิิ น การอยู่่�ก่่ อ นแล้้ ว ตามที่่� ก ฎหมายกำำ�หนด
จึึงเป็็นกรณีีที่่�หน่่วยงานได้้ดำำ�เนิินการตามมาตรการ
หรืือแนวทางที่่�มีีผลเช่่นเดีียวกัันกัับข้้อเสนอแนะของ
กสม. เป็็นต้น้
2)	ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในกระบวนการ
ยุุ ติิ ธรร ม จำำ�น วน 9 ฉบัั บ กสม. มีีข้้ อ เสนอแนะ
ไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ให้้สำำ�นัักงานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิกำำ�กัับดููแลให้้พนัักงานสอบสวนปฏิิบััติิตาม
คำำ�สั่่� ง สำำ�นัั ก งานตำำ� รวจแห่่ ง ชาติิ ที่่� 419/2556
ลงวัั นที่่� 1 กรกฎาคม 2556 เรื่่� อ ง การอำำ�น วย
ความยุุติธิ รรมในคดีีอาญา การทำำ�สำำ�นวนการสอบสวน
และมาตรการควบคุุ ม ตรวจสอบ เร่่ ง รัั ด คดีี อ าญา
และให้้ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ตำำ� รวจศึึกษาคู่่�มืื อการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชนที่่� กสม. จััดทำำ�และเผยแพร่่
ทาง www.nhrc.or.th ให้้ ก องอำำ�น วยการรัั ก ษา
ความมั่่�นคงภายในภาค 4 ส่่วนหน้้า พิิจารณาเยีียวยา
ความเสีียหายแก่่ผู้้�ร้อ้ ง ให้้คณะรััฐมนตรีีเร่่งหามาตรการ
แก้้ไขปััญหาให้้แก่่กรมราชทััณฑ์์เพื่่อ� แก้้ไขปััญหาจำำ�นวน
ผู้้�ต้้ อ งขัั ง เกิิ น ความจุุ ข องเรืือนจำำ�หรืื อทัั ณ ฑสถาน
รวมทั้้� ง เพิ่่� ม จำำ�น วนบุุ ค ลากรทางการแพทย์์ เ พื่่� อ ให้้
การรัักษาพยาบาลผู้้�ต้้องขัังครอบคลุุมทั้้�งกลางวัันและ
กลางคืืน จัั ด อบรมเจ้้ า หน้้ า ที่่� ร าชทัั ณ ฑ์์ ใ ห้้ มีี ความรู้้�
ความเข้้าใจด้้านสิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงหลัักการพื้้�นฐาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรฐานการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง และ
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บทที่ 3

คณะรััฐมนตรีีควรพิิจารณาใช้้นโยบายกระบวนการ
ยุุติิธรรมทางเลืือก เช่่น การเบี่่�ยงเบนคดีีอาญาออก
จากกระบวนการยุุติิธรรมกระแสหลััก ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้คดีี
ความขึ้้�นสู่่�การพิิจารณาของศาลน้้อยลง และทำำ�ให้้
ผู้้�เสีียหายได้้รัับการเยีียวยาความเสีียหายได้้มากขึ้้�น
และกระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู	
ผลดำำ�เนิินการ/ผลสััมฤทธิ์์�: หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ได้้ ดำำ� เนิิ น การตามข้้ อ เสนอแนะของ กสม. โดย
สำำ�นัั ก งานตำำ� รวจแห่่ ง ชาติิ ไ ด้้ มีีหนัั ง สืือกำำ�ชัั บ ให้้
พนัั ก งานสอบสวนดำำ� เนิิ น การสอบสวนให้้ เ สร็็ จสิ้้� น
โดยเร็็วตามที่่กำ� �หนด
ำ ไว้้ในคำำ�สั่่ง� สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
ที่่� 419/2556 ลงวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2556 อย่่าง
เคร่่งครััด และได้้แจ้้งให้้เจ้้าหน้้าที่่ผู้้�� เกี่่ย� วข้้องศึึกษาคู่่�มืือ
การปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าหน้้าที่่ตำ� �ำ รวจตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่� กสม. จััดทำำ�และเผยแพร่่ทาง www.nhrc.or.th
กองอำำ�นวยการรัักษาความมั่่�นคงภายในภาค 4 ส่่วนหน้้า
ได้้ เ ยีียวยาความเสีียหายทั้้� ง ด้้ า นร่่างกายและจิิตใจ
ให้้ แ ก่่ ผู้้�ร้้ อ ง คณะรัั ฐ มนตรีีโดยกระทรวงยุุ ติิ ธ รรม
รัับข้้อเสนอแนะของ กสม. เพื่่�อไปศึึกษาข้้อมููลและ
จัั ดทำ�ำ แผนงบประมาณ ทั้้� ง ด้้ า นทรัั พ ยากรและ
บุุคลากร เพื่่�อกำำ�หนดสถานที่่�ที่�่เหมาะสมกัับผู้้�ต้้องขััง
แต่่ ล ะประเภท และจะจัั ดทำ�คำ
ำ �ำ ของบประมาณ
สนัับสนุุนเพื่่�อให้้ผู้้�ต้้องขัังได้้รัับการรัักษาพยาบาลให้้
ครอบคลุุมยิ่่�งขึ้้�น กรมราชทััณฑ์์ได้้จััดหลัักสููตรอบรม
เจ้้าหน้้าที่่ร� าชทััณฑ์์ให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
และหลัักการพื้้�นฐานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับมาตรฐานการปฏิิบัติั ิ
ต่่อผู้้�ต้อ้ งขััง ตามข้้อกำำ�หนดขั้้นต่ำ
� �ำ� ขององค์์กรสหประชาชาติิ
ในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังมาโดยตลอด
สำำ�หรัับการพิิจารณาให้้กระบวนการยุุติิธรรม
ทางเลืือก เช่่ น การเบี่่� ย งเบนคดีี อ าญาออกจาก
กระบวนการยุุติิธรรมกระแสหลััก ปััจจุุบัันมีีมาตรการ
เพื่่อ� การเบี่่ย� งเบนคดีอี าญาออกจากกระบวนการยุุติธิ รรม
กระแสหลัั ก ที่่� สำ�คั
ำ ั ญ เช่่ น ระเบีี ย บศาลยุุ ติิ ธ รรม
ว่่าด้้วยแนวทางการปฏิิบััติิงานการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท
ก่่ อ นฟ้้ อ งคดีี พ.ศ. 2562 มาตรการพิิ เ ศษแทน
การดำำ�เนิินคดีีอาญา มาตรา 86 ตามพระราชบััญญััติิ
ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิจิ ารณาคดีเี ยาวชน
และครอบครััว พ.ศ. 2553

3)	ข้้อเสนอแนะเกี่่� ย วกัั บ สิิ ท ธิิ แ ละเสรีีภาพ
ในชีีวิิ ต และร่่ า งกาย จำำ�น วน 7 ฉบัั บ กสม.
มีีข้้อเสนอแนะเพื่่อ� ให้้หน่ว่ ยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องตามการร้้องเรีียน
ตรวจสอบข้้ อ เท็็ จจริิ ง อย่่ า งรวดเร็็ ว และเป็็ นธ รรม
และพิิ จ ารณาเยีียวยาผู้้�ได้้ รัั บ ความเสีียหายทั้้� ง ทาง
ร่่ า งกายและจิิ ต ใจ เสนอให้้ ก รมสอบสวนคดีีพิิ เ ศษ
(DSI) รัับกรณีีการบัังคัับให้้บุุคคลสููญหายเป็็นคดีีพิิเศษ
โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีผู้้�ร้้องขอ และคณะรััฐมนตรีีควรเร่่ง
พิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปราม
การทรมานและการกระทำำ�ให้้บุุคคลสููญหาย พ.ศ. ....
ให้้สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาตามอนุุสัญ
ั ญาระหว่่างประเทศ
ว่่าด้้วยการคุ้้�มครองบุุคคลทุุกคนจากการหายสาบสููญ
โดยถููกบัังคัับ ให้้สำำ�นักั งานตรวจคนเข้้าเมืืองจััดทำำ�ระบบ
คััดกรองเพื่่�อแยกประเภทผู้้�ต้้องกััก และเพิ่่�มบริิการ
ทางการแพทย์์แก่่ผู้้�ต้้องกัักให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
ขั้้�นต่ำำ��ของสหประชาชาติิ
ผลดำำ� เนิิ น การ/ผลสัั ม ฤทธิ์์� : หน่่ ว ยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะของ กสม.
โดยตรวจสอบข้้อเท็็จจริงิ ตามอำำ�นาจหน้้าที่่� เร่่งติิดตาม
หาตััวบุุคคลสููญหาย พิิจารณาเยีียวยาความเสีียหายให้้แก่่
ผู้้�ร้อ้ ง และคณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบร่่างพระราชบััญญััติิ
ป้้องกัันและปราบปรามการทรมานและการกระทำำ�ให้้
บุุคคลสููญหาย พ.ศ. .... ตามที่่�กระทรวงยุุติิธรรมเสนอ
และให้้สำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการกฤษฎีกี าตรวจพิิจารณา
ปััจจุุบัันสำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎรแจ้้งว่่า
ข้้อเสนอแนะของ กสม. เกี่่�ยวกัับร่่างพระราชบััญญััติิ
ป้้องกัันและปราบปรามการทรมานและการกระทำำ�ให้้
บุุคคลสููญหาย พ.ศ. .... ได้้ส่่งไปยัังคณะกรรมาธิิการ
วิิสามััญพิิจารณาร่่างฯ เพื่่�อประกอบการพิิจารณาแล้้ว

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่่ ว นกรณีีให้้ ก รมสอบสวนคดีีพิิ เ ศษ (DSI)
รัั บ กรณีีการบัั ง คัั บ ให้้ บุุ ค คลสููญหายเป็็ น คดีีพิิ เ ศษ
โดยไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องมีีผู้้�ร้้องขอ กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ
ได้้แก้้ไขประกาศ กคพ. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
ในการร้้องขอและเสนอให้้ กคพ. มีีมติิให้้คดีีความผิิด
ทางอาญาใดเป็็นคดีีพิิเศษ พ.ศ. 2561 และกรณีีให้้
สำำ�นัักงานตรวจคนเข้้าเมืืองจััดทำำ�ระบบคััดกรองเพื่่�อ
แยกประเภทผู้้�ต้้องกััก และเพิ่่�มบริิการทางการแพทย์์
นั้้� น ปัั จจุุ บัั นมีี ระเบีี ย บสำำ�นัั ก นายกรัั ฐ มนตรีีว่่ า ด้้ ว ย
การคัั ด กรองคนต่่ า งด้้ า วที่่� เข้้ า มาในราชอาณาจัั ก ร
และไม่่ ส ามารถเดิิ น ทางกลัั บ ประเทศอัั น เป็็ น
ภููมิิลำำ�เนาได้้ พ.ศ. 2562 มีีผลบัังคัับใช้้ในวัันที่่� 22
มิิถุนุ ายน 2563 และสำำ�นักั งานแพทย์์ตรวจคนเข้้าเมืือง
มีีแพทย์์ตรวจคนเข้้าเมืือง และแพทย์์มููลนิิธิิคณะสงฆ์์
พระเยซููเจ้้า (เยซููอิิสต์์) ตรวจรัักษาให้้กับผู้้�ต้
ั อ้ งกัักที่่เ� จ็็บ
ป่่วยเป็็นประจำำ�ทุกุ วััน เป็็นต้น	
้
4)	ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการเลืือกปฏิิบััติิโดย
ไม่่ เ ป็็ น ธรรมต่่ อ บุุ คค ล จำำ�น วน 5 ฉบัั บ กสม.
มีีข้้อเสนอแนะเพื่่�อให้้หน่่วยงานภาครััฐและเอกชน
ปฏิิบััติิตามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด บัังคัับใช้้กฎหมาย
อย่่างเป็็นธรรม และขจััดการเลืือกปฏิิบััติิต่่อบุุคคล
ด้้วยเหตุุแห่่งเพศหรืือความพิิการ การเสนอให้้ยกเลิิก
การตรวจหาเชื้้�อเอชไอวีีก่่อนรัับเข้้าทำำ�งาน การขอให้้
รััฐบาลผลัักดัันการตรากฎหมายว่่าด้้วยการเลืือกปฏิิบัติั ิ
ต่่อบุุคคลขึ้้�นใช้้บัังคัับ เร่่งผลัักดัันและขัับเคลื่่�อนให้้
ทุุ ก จัั ง หวัั ดมีี ประกาศข้้ อ ปฏิิ บัั ติิ ใ นการส่่ ง เสริิ ม
ความเสมอภาคและขจััดการเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็น
ธรรมระหว่่างเพศตามพระราชบััญญััติิความเท่่าเทีียม
ระหว่่างเพศ พ.ศ. 2558
ผลดำำ� เนิิ น การ/ผลสัั ม ฤทธิ์์� : บริิ ษัั ท เอกชน
(ผู้้�ถููกร้้อง) ได้้ยกเลิิกการตรวจหาเชื้้�อเอชไอวีีก่่อนรัับ
พนัักงานเข้้าทำำ�งานทุุกตำำ�แหน่่ง กระทรวงสาธารณสุุข
ได้้กำำ�ชัับสถานพยาบาลให้้ปกปิิดข้้อมููลด้้านสุุขภาพ
ผู้้�ป่่ ว ยตามจริิ ย ธรรมทางการแพทย์์ และรัั ฐ บาล
โดยกรมคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ แ ละเสรีีภาพได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง
คณะทำำ�งานยกร่่างพระราชบััญญััติขิ จััดการเลืือกปฏิิบัติั ิ
ต่่อบุุคคล พ.ศ. .... กระทรวงการพััฒนาสัังคมและ
ความมั่่�นคงของมนุุ ษย์์ได้้ดำำ�เนิิ นการเพื่่� อขัั บเคลื่่� อน

61

ให้้ ทุุ ก จัั ง หวัั ดมีี ประกาศข้้ อ ปฏิิ บัั ติิ ใ นการส่่ ง เสริิ ม
ความเสมอภาคและขจัั ด การเลืือกปฏิิ บัั ติิ โ ดยไม่่
เป็็ นธ รรมระหว่่ า งเพศตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ค วาม
เท่่ า เทีียมระหว่่ า งเพศ พ.ศ. 2558 และร่่ ว มกัั บ
กระทรวงมหาดไทยให้้ความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ผู้้�ประกอบการ
และพนัักงานของสถานประกอบการ เพื่่อ� ให้้ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของการให้้บริิการอย่่างเท่่าเทีียมกััน และ
ไม่่เลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมระหว่่างเพศ
5)	ข้้อเสนอแนะเกี่่� ย วกัั บ สิิ ท ธิิ เ ด็็ ก จำำ�น วน
2 ฉบัับ กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพื่่อ� ให้้กระทรวงศึึกษาธิิการ
กำำ�ชัับบุุคลากรทางการศึึกษา และจััดอบรมแนวทาง
การปฏิิบััติิต่่อเด็็กโดยไม่่ใช้้ความรุุนแรง และเสนอแนะ
ให้้คณะรััฐมนตรีีพิิจารณามอบหมายหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ให้้ ดำำ� เนิิ น การจัั ด การศึึกษาตั้้� ง แต่่ เ ด็็ ก ก่่ อ นวัั ย เรีียน
จนถึึงระดัั บมัั ธ ยมศึึกษาตอนต้้ น ในพื้้� นที่่� พัั ก พิิ ง
ชั่่ว� คราว หรืือศููนย์์อพยพ เพื่่อ� ให้้มีีมาตรฐานที่่เ� หมาะสม
ตามพระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542
และพระราชบััญญััติิการศึึกษาภาคบัังคัับ พ.ศ. 2545
ผลดำำ� เนิิ น การ/ผลสัั ม ฤทธิ์์� : กระทรวง
ศึึกษาธิิการได้้จัดทำ
ั ำ�ร่า่ งคู่่�มืือการคุ้้�มครองและช่่วยเหลืือ
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บทที่ 3

เด็็กนัักเรีียนของสถานศึึกษา (ฉบัับพััฒนา พ.ศ. 2563)
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวปฏิิบััติิงานของบุุคลากรทางการศึึกษา
และคณะรัั ฐ มนตรีี โดยกระทรวงมหาดไทยได้้จััด
การศึึกษาตั้้�งแต่่ก่่อนวััยเรีียนจนถึึงระดัับมััธยมศึึกษา
ภายในพื้้�นที่พั่� กั พิิงชั่่ว� คราวหรืือศููนย์์อพยพ ครอบคลุุม
ตามพระราชบััญญััติกิ ารศึึกษาภาคบัังคัับ พ.ศ. 2545 และ
ความในมาตรา 54 รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
พุุทธศัักราช 2560 แล้้ว แต่่ไม่่ได้้เป็็นไปตามหลัักสููตร
และมาตรฐานของพระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2542 เนื่่� อ งจากจำำ� เป็็ นต้้ อ งจัั ด การศึึกษา
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บหลัั ก สููตรการศึึกษาของเมีียนมา
เพื่่อ� ให้้เด็็กที่่จบ
� การศึึกษาในช่่วงชั้้นต่
� า่ ง ๆ ไปเทีียบเคีียง
กัับหลัักสููตรของเมีียนมา อัันเป็็นประเทศมาตุุภููมิิได้้
6)	ข้้อเสนอแนะเกี่่� ย วกัั บ สิิ ท ธิิ ข องบุุ คค ลใน
ทรัั พย์์ สิิ น จำำ�น วน 2 ฉบัั บ กสม. มีีข้้ อ เสนอแนะ
เพื่่�อให้้กรมชลประทานชดใช้้ค่่าแห่่งที่่�ดิินของผู้้�ร้้อง
ซึ่่ง� ถููกนำำ�ไปใช้้เพื่่อ� ก่่อสร้้างอ่่างเก็็บน้ำำ��ห้ว้ ยฝั่่ง� แดง จัังหวััด
อุุบลราชธานีี และให้้ผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดชัยั ภููมิิ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ และกรมชลประทานร่่ ว มกัั น
เร่่งรััดการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงและแก้้ไขปััญหาจาก
ผลกระทบของโครงการก่่อสร้้างอ่่างเก็็บน้ำ�ำ� โปร่่งขุุนเพชร
จัังหวััดชััยภููมิิ รวมทั้้�งชดเชยเยีียวยาผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ
ผลดำำ�เนิินการ/ผลสััมฤทธิ์์�: คณะรััฐมนตรีีได้้มีี
มติิเมื่่�อวัันที่่� 2 กรกฎาคม 2562 อนุุมััติจ่ิ ่ายเงิินชดเชย
ให้้กัับราษฎรผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากโครงการก่่อสร้้าง
อ่่างเก็็บน้ำ��ำ รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 13,933,122.50 บาท
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ช่่วยเหลืือและบรรเทา
ความเดืือดร้้อนจากโครงการอ่่างเก็็บน้ำ��ำ โปร่่งขุุนเพชร
โดยคณะรััฐมนตรีีมีีมติิให้้จ่่ายเงิินช่่วยเหลืือค่่าขนย้้าย
และค่่ า รื้้� อ ย้้ า ยให้้ กัั บผู้้�มีี สิิ ท ธิิ ต ามหลัั ก เกณฑ์์ และ
แต่่งตั้้ง� คณะทำำ�งานตรวจสอบคุุณสมบััติแิ ละจััดหาที่่ดิ� นิ
กรณีีโครงการอ่่างเก็็บน้ำำ��โปร่่งขุุนเพชร จัังหวััดชััยภููมิิ
เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563
7)	ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับสิิทธิิพลเมืือง จำำ�นวน
2 ฉบัับ กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพื่่�อให้้คณะรััฐมนตรีีเร่่ง
พิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปราม
การทรมานและการกระทำำ�ให้้บุุคคลสููญหาย พ.ศ. ....
ให้้สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาตามอนุุสัญ
ั ญาระหว่่างประเทศ

ว่่าด้้วยการคุ้้�มครองบุุคคลทุุกคนจากการหายสาบสููญ
โดยถููกบัังคัับ และให้้สำ�นั
ำ กั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิกำ�กั
ำ บดูู
ั แล
ให้้พนัักงานสอบสวนปฏิิบัติั ติ ามคำำ�สั่่ง� สำำ�นักั งานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิ ที่่� 419/2556 เรื่่�องการอำำ�นวยความยุุติิธรรม
ในคดีีอาญา การทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนและมาตรการ
ควบคุุม ตรวจสอบ เร่่งรััดคดีีอาญา
ผลดำำ� เนิิ น การ/ผลสัั ม ฤทธิ์์� : คณะรัั ฐ มนตรีี
ได้้พิิจารณาดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะของ กสม.
โดยเมื่่�อวัันที่�่ 23 มิิถุุนายน 2563 มีีมติิเห็็นชอบร่่าง
พระราชบััญญััติป้ิ อ้ งกัันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทำำ�ให้้บุุคคลสููญหาย พ.ศ. .... ตามที่่�กระทรวง
ยุุ ติิ ธ รรมเสนอ และให้้ สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีีกาตรวจพิิจารณา ปััจจุุบัันสำำ�นัักงานเลขาธิิการ
สภาผู้้�แทนราษฎรแจ้้งว่่าข้้อเสนอแนะของ กสม. เกี่่ย� วกัับ
ร่่างพระราชบััญญััติป้ิ อ้ งกัันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทำำ�ให้้บุุคคลสููญหาย พ.ศ. .... ได้้ส่่งไปยััง
คณะกรรมาธิิการวิิสามััญพิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติฯิ
เพื่่� อ ประกอบการพิิ จ ารณา และสำำ�นัั ก งานตำำ� รวจ
แห่่ ง ชาติิ แจ้้ ง ว่่ า ได้้ กำ�ชั
ำ ั บหน่่ว ยงานในสัั ง กัั ด เพื่่� อ ให้้
พนัั กงานสอบสวนและข้้ า ราชการตำำ� รวจในสัั ง กัั ด
ปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ด้้ ว ยความระมัั ด ระวัั ง และเป็็ น ไปตาม
คำำ�สั่่ง� สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ที่่� 419/2556
8)	ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในการจััดการ
ที่่�ดิิน จำำ�นวน 1 ฉบัับ กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพื่่�อให้้
กองทัั พ เรืือและหน่่ วยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง พิิ จารณาให้้
กลุ่่�มราษฎรได้้อยู่่อ� าศััยและประกอบอาชีีพในพื้้�นที่เ�่ ดิิม
หรืือจััดสรรพื้้�นที่ที่�่ เ่� หมาะสมพร้้อมทั้้�งเยีียวยาตามความ
เหมาะสม
ผลดำำ�เนิินการ/ผลสััมฤทธิ์์�: กองทััพเรืือและ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ประชุุมร่่วมกัับสำำ�นัักงานปลััด
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี เพื่่�อแก้้ไขปััญหา เมื่่�อวัันที่�่ 24
เมษายน 2562 ได้้ข้้อสรุุปว่่า กองทััพเรืือมีีความจำำ�เป็็น
เร่่ ง ด่่ ว นในการใช้้ พื้้� นที่�่ ต ามข้้ อ พิิ พ าท จึึงให้้ จัั ง หวัั ด
ฉะเชิิงเทรา อำำ�เภอบางน้ำำ��เปรี้้�ยว และกรมธนารัักษ์์
ดำำ� เนิิ น การสำำ� รวจข้้ อ มููลผู้้�บุุ ก รุุ ก ที่่� ดิิ นบริิ เวณศููนย์์
เกษตรกรรมทหารเรืือโยธะกา เพื่่�อคััดกรองผู้้�ที่่�สมควร
ได้้รัับการช่่วยเหลืือ รวมถึึงการจััดทำำ�แผนการบริิหาร
จัั ด การและเคลื่่� อ นย้้ า ยประชาชนออกจากที่่� ดิิ น

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยจะบรรเทาความเดืือดร้้อนของราษฎรที่่�ถููกยกเลิิก
สััญญาเช่่า ด้้วยการจััดสรรที่่�ดิินให้้แต่่ละครอบครััว
เพื่่อ� อยู่่อ� าศััย ประมาณ 3-5 ไร่่ และที่่ดิ� นทำ
ิ ำ�กินิ ประมาณ
10 ไร่่ ตลอดจนมีีแผนโยกย้้ ายราษฎรไปอยู่่� อ าศัั ย
ในที่่�ราชพััสดุุแปลงใหม่่
9)	ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�สููงอายุุ จำำ�นวน
1 ฉบัั บ กสม. มีีข้้ อ เสนอแนะเพื่่� อ ให้้ ก รมส่่ ง เสริิ ม
การปกครองท้้องถิ่่�นพิิจารณาดำำ�เนิินการให้้ผู้้�สููงอายุุ
ในเรืือนจำำ�ได้้รัับเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุตามสิิทธิิที่่�พึึงมีี
ผลดำำ� เนิิ น การ/ผลสัั ม ฤทธิ์์� : กรมส่่ ง เสริิ ม
การปกครองท้้องถิ่่�นมีีหนัังสืือถึึงผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
ทุุกจัังหวััดเกี่่�ยวกัับแนวทางปฏิิบััติิการรัับเบี้้�ยยัังชีีพ
ผู้้�สููงอายุุ โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�สููงอายุุที่ต้่� อ้ งขัังอยู่่ใ� นเรืือนจำำ�/
ทััณฑสถาน มอบอำำ�นาจให้้ผู้้�บััญชาการเรืือนจำำ�รัับลง
ทะเบียี นและนำำ�คำำ�ขอลงทะเบียี นรัับเบี้้�ยยัังชีีพมายื่่นต่
� อ่
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่นต
� ามภููมิิลำ�ำ เนาหรืือที่่เ� รืือนจำำ�
ตั้้�ง อยู่่� และกรมราชทััณ ฑ์์ไ ด้้มีีหนััง สืือแจ้้ ง เรืือนจำำ� /
ทััณฑสถาน สถานกัักขััง และสถานกัักกััน เพื่่�อซัักซ้้อม
แนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�ในเรืือนจำำ�มีีสิิทธิิได้้รัับ
เบี้้�ยยัังชีีพของผู้้�สููงอายุุ
10)	ข้้ อ เ ส น อ แ น ะ เ กี่่� ย ว กัั บ เ สรีี ภ า พ ใ น
การนัับถืือศาสนา จำำ�นวน 1 ฉบัับ กสม. มีีข้้อเสนอแนะ
ให้้ผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดเชีียงใหม่่เร่่งดำำ�เนิินการตรวจสอบ
ข้้ อ เท็็ จจริิ ง และทำำ� ความเข้้ า ใจกัั บชุุ ม ชนต่่ า ง ๆ
ให้้ตระหนัักเกี่่�ยวกัับเสรีีภาพในการนัับถืือศาสนาตาม
ที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองและคุ้้�มครองไว้้ในรััฐธรรมนููญ รวมทั้้�ง
การหาแนวทางพิิจารณาหรืือคััดกรองกฎหรืือระเบีียบ
ใด ๆ ที่่อ� อกโดยชุุมชน เพื่่อ� ป้้องกัันมิใิ ห้้กฎหรืือระเบียี บ
ที่่อ� อกนั้้�นขัดต่
ั อ่ ระเบียี บ กฎหมายและหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
และให้้นายอำำ�เภอฝางจััดการสานเสวนาผู้้�นำำ�ชุุมชน
และชาวชุุ ม ชนที่่� มีีข้้ อ พิิ พ าทในประเด็็ น เสรีีภาพใน
การนัับถืือศาสนา
ผลดำำ�เนิินการ/ผลสััมฤทธิ์์�: จัังหวััดเชีียงใหม่่
มอบหมายให้้ อำำ� เภอฝางตรวจสอบข้้ อ เท็็ จจริิ ง และ
จััดประชุุมเพื่่อ� ชี้้แ� จงสร้้างความเข้้าใจให้้กับผู้้�ที่
ั เ่� กี่่ย� วข้้อง
ในชุุมชที่่�มีีข้้อพิิพาทนได้้ทราบถึึงสิิทธิิตามรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย โดยให้้ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน คณะกรรมการ
ชุุมชน และประชาชนในหมู่่�บ้า้ น ทั้้�งผู้้�ที่นั�่ บถืื
ั อศาสนาพุุทธ
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และศาสนาคริิสต์์ได้้ร่่วมกัันทบทวนข้้อตกลงเดิิม และ
จััดทำำ�ข้้อตกลงเกี่่�ยวกัับแนวทางปฏิิบััติิการทำำ�กิิจกรรม
ของผู้้�นัับถืือศาสนาคริิสต์ใ์ นชุุมชนขึ้้น� มาใหม่่ จนเป็็นที่ยุ�่ ติุ ิ
ของทุุกฝ่่าย
11)	ข้้อเสนอแนะเกี่่ย� วกัับสิิทธิิและสถานะบุุคคล
จำำ�น วน 1 ฉบัั บ กสม. มีีข้้ อ เสนอแนะเพื่่� อ ให้้
คณะรััฐมนตรีีกำำ�หนดแนวทางและคุ้้�มครองกลุ่่�มชาติิพันธุ์์�
ั
ในไทยให้้สามารถอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสัันติิสุุข และคงไว้้
ซึ่่�งอััตลัักษณ์์ โดยไม่่ถููกละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
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ผลดำำ� เนิิ น การ/ผลสัั ม ฤทธิ์์� : คณะรัั ฐ มนตรีี
โดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหา
กรณีีกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�มานิิ เช่่น การให้้ได้้รัับสิิทธิิพื้้�นฐาน
ด้้ า นสาธารณสุุ ข สิิ ท ธิิ ท างการศึึกษา และปัั จจุุ บัั น
รัั ฐ บาลมอบหมายให้้ ศููนย์์ ม านุุ ษ ยวิิ ท ยาสิิ ริิ นธ ร
(องค์์การมหาชน) เป็็นหน่่วยงานหลัักในการจััดทำำ�
ร่่ า งพระราชบัั ญ ญัั ติิ ส่่ ง เสริิ ม และอนุุ รัั ก ษ์์ วิิ ถีีชีีวิิ ต
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� พ.ศ. .... เพื่่� อ แก้้ ไขปัั ญ หาชาติิ พัั นธุ์์�
อย่่างเป็็นระบบ การติิดตามผลการดำำ�เนิินการข้้างต้้น
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จจากข้้อเสนอแนะของ
กสม. จากการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
จนเกิิ ด ผลสัั ม ฤทธิ์์� อัั น เป็็ น การดำำ� เนิิ น การใน
ด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนและเยีียวยาผู้้�เสีียหาย
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ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากการกระทำำ� หรืือละเลย
การกระทำำ� ของกรณีีหน่่ ว ยงานของรัั ฐ หรืือเอกชน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การแก้้ ไขปัั ญ หาอย่่ า งเป็็ น
รููปธรรม สอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงาน
ของ กสม. ปีี 2560-2565 ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 1 ส่่งเสริิม
และติิดตามให้้ทุุกภาคส่่วนของสัังคม เกิิดการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชนตามที่่�ได้้รัับการรัับรองตามรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย กฎหมายไทย และพัันธกรณีี
ระหว่่ า งประเทศด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� ป ระเทศไทย
จะต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ต าม และยุุ ท ธศาสตร์์ ที่�่ 2 เน้้ น
การดำำ�เนิินงานที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงเชิิงโครงสร้้าง
ของภาครััฐและภาคเอกชน โดยการขัับเคลื่่�อนและ
การผลัักดัันอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

3.2 การเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทาง
ในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน

ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ได้้จััดทำำ�
ข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและ
คุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนรายกรณีี รวมตลอดทั้้�งการแก้้ไข
ปรัับปรุุงกฎหมาย กฎ ระเบีียบ หรืือคำำ�สั่่�งใด ๆ เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับหลักั สิิทธิิมนุุษยชน ทั้้�งที่่เ� ป็็นข้อ้ เสนอแนะ
ที่่� เ สนอโดยตรงต่่ อ คณะรัั ฐ มนตรีีและหน่่ ว ยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง จำำ�นวน 8 เรื่่�อง ได้้แก่่ 1) กรณีีศึึกษา:
ผลกระทบด้้านการจราจรของโครงการก่่อสร้้างรถไฟฟ้้า
สายสีีชมพูู ช่่วงแคราย–มีีนบุุรีี 2) การแก้้ไขปรัับปรุุง
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการยุุติิการตั้้�งครรภ์์ 3) กรณีีปััญหาความรุุนแรง
ทางเพศต่่ อ เด็็ ก นัั ก เรีียนโดยครููหรืือบุุ ค ลากรทาง
การศึึกษา 4) ผลกระทบด้้าสิิทธิิมนุุษยชนต่่อสถานการณ์์
การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19 ระลอกใหม่่ 5)
การจำำ�หน่า่ ยรายการบุุคคลออกจากฐานข้้อมููลทะเบียี น

และการระงัับความเคลื่่�อนไหวทางทะเบีียนราษฎร
ในพื้้�นที่จั�่ งั หวััดเชีียงใหม่่ 6) กระบวนการบริิหารจััดการ
ทะเบียี นประวััติอิ าชญากร 7) นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
หรืือผู้้�พิิ ทัั ก ษ์์ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน และ 8) ผลกระทบ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 รายละเอีียดสามารถสแกนดาวน์์โหลด
ได้้ทาง QR code ที่่�ปรากฏ

3.3 การจัั ด ทำำ�ร ายงานผลการประเมิิ น
สถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศ

การจััดทำ�ำ รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศเป็็นหน้้าที่่�และอำำ�นาจ
ของ กสม. ตามมาตรา 247 (2) ของรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 และมาตรา
26 (2) ของพระราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนููญ
ว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
โดยกำำ�หนดให้้ กสม. เสนอรายงานดัังกล่่าวต่่อรััฐสภา
และคณะรัั ฐ มนตรีี และเผยแพร่่ ต่่ อ ประชาชน
โดยการจััดทำำ�รายงานต้้องแล้้วเสร็็จภายใน 90 วัันนับั แต่่
วัันสิ้้�นปีีปฏิิทิิน ตามมาตรา 40 ของพระราชบััญญััติิ
ประกอบรััฐธรรมนููญฯ
รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชนของประเทศไทยเป็็นรายงานตามปีีปฏิิทินที่
ิ มีี�่
เนื้้�อหาครอบคลุุมระยะเวลาระหว่่างเดืือนมกราคม–
ธัันวาคมของแต่่ละปีี ในการจััดทำำ�รายงานดัังกล่่าว
กสม. ได้้ ใ ช้้ ข้้ อ มููลจากการติิ ดต ามเหตุุ ก ารณ์์ ที่่� มีี
ผลกระทบต่่ อ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� เ กิิ ดขึ้�้ นตล อดทั้้� ง ปีี
รวมทั้้� ง จากเรื่่� อ งร้้ อ งเรีียนที่่� กสม. ได้้ รัั บจ ากเวทีี
เสวนาและเวทีีรัับฟัังความเห็็นจากภาคประชาสัังคม
ตลอดจนข้้ อ มููลจากหน่่ ว ยงานของรัั ฐ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
แล้้วนำำ�มาประมวลวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบกัับกฎหมาย
ภายในและพัันธกรณีีระหว่่างประเทศด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

QR code: กรณีีตัั ว อย่่ า งข้้ อ เสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชน รวมตลอดทั้้�งการแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมาย กฎ ระเบีียบ หรืือคำำ�สั่่�งใด ๆ เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับหลัักสิิทธิิมนุุษยชน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของไทย ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 กสม.
มีีการดำำ�เนิินงานในส่่วนของการจััดทำ�ำ รายงานดัังกล่่าว
ดัังนี้้�
3.3.1 การจััดทำำ�รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทยปีี 2563
กสม. ได้้จัดทำ
ั �ำ รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทยปีี 2563 ส่่งให้้
รััฐสภาและคณะรััฐมนตรีี เมื่่�วัันที่่� 26 มีีนาคม 2564
ซึ่่�งเป็็นไปตามระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด รวมทั้้�ง
ได้้เผยแพร่่รายงานฉบัับเต็็มทางเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงาน
กสม. รายงานได้้นำำ� เสนอการประเมิิ นส ถานการณ์์
ด้้ านสิิ ทธิิ มนุุษยชน โดยแบ่่งออกเป็็น 4 ส่่ วนหลััก
ได้้แก่่ 1) สถานการณ์์ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับเหตุุการณ์์เฉพาะ
2) สถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง
3) สถานการณ์์ ด้้ านสิิ ท ธิิ ท างเศรษฐกิิ จ สัั ง คมและ
วััฒนธรรม และ 4) สถานการณ์์ของกลุ่่�มบุุคคล
การประเมิิ นส ถานการณ์์ ด้้า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับเหตุุการณ์์เฉพาะ เป็็นการประเมิิน
ผลกระทบด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของเหตุุ ก ารณ์์ สำำ�คัั ญ
ที่่� เ กิิ ดขึ้้� นตล อดทั้้� ง ปีี 2 เหตุุ ก ารณ์์ เหตุุ ก ารณ์์ แรก
คืือ การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบ
ต่่อทั้้�งสิิทธิิด้้านสุุขภาพ เศรษฐกิิจของประเทศและ
รายได้้ของประชาชน รายงานได้้นำำ�เสนอมาตรการ
ของรััฐบาลในการควบคุุมโรคและรัักษาผู้้�ป่่วย รวมถึึง
การช่่ ว ยเหลืือประชาชนกลุ่่�มต่่ า ง ๆ ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผล
กระทบด้้านเศรษฐกิิจเพื่่อ� คุ้้�มครองสิิทธิิของประชาชนใน
การมีีมาตรฐานการดำำ�รงชีีวิิตที่เ่� หมาะสมผ่่านมาตรการ
เยีียวยาทางการเงิิ น ตลอดจนปัั ญ หาอุุ ป สรรคใน
การเข้้ า ถึึงความช่่ ว ยเหลืือของประชากรบางกลุ่่�ม
ส่่ ว นเหตุุ ก ารณ์์ ที่่� ส อง ได้้ แ ก่่ การชุุ ม นุุ ม เรีียกร้้ อ ง
ทางการเมืืองของนัักเรีียน นัักศึึกษาและประชาชน
ซึ่่� ง เกิิ ดขึ้้� น เกืือบตลอดทั้้� ง ปีี รายงานได้้ ป ระเมิิ น
สถานการณ์์ ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การใช้้ เ สรีีภาพในการชุุ ม นุุ ม
ข้้อจำำ�กััดในการใช้้เสรีีภาพดัังกล่่าวภายใต้้มาตรการ
ควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
และการปฏิิ บััติิของเจ้้ าหน้้าที่่� ในการดููแลการชุุมนุุม
ตามกฎหมายภายในและมาตรฐานสากล
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ในด้้ า นสิิ ท ธิิ พ ลเมืืองและสิิ ท ธิิ ท างการเมืือง
รายงานได้้ประเมิินสถานการณ์์สิทิ ธิิมนุุษยชนที่่เ� กี่่ย� วกัับ
การเข้้าถึึงความยุุติิธรรมของประชาชน การป้้องกััน
การกระทำำ�ทรมานและการกระทำำ�ให้้บุุคคลสููญหาย
ปัั ญ หาการคุุ ก คามนัั ก ปกป้้ อ งสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน โทษ
ประหารชีีวิิ ต สถานการณ์์ จัั ง หวัั ด ชายแดนภาคใต้้
และการช่่วยเหลืือเยีียวยาแก่่ผู้้�ได้้รัับผลกระทบจาก
เหตุุการณ์์รุนุ แรง เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น
การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ
สัังคมและวััฒนธรรม ครอบคลุุมประเด็็นต่่าง ๆ ได้้แก่่
ประเด็็นสิิทธิิแรงงาน ทั้้�งแรงงานในระบบ แรงงาน
นอกระบบ และแรงงานข้้ า มชาติิ ประเด็็ น สิิ ท ธิิ
ด้้านสุุขภาพ อาทิิ การพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพ และ
ปััญหาฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก (PM 2.5) ประเด็็นสิิทธิิ
ด้้านการศึึกษา เกี่่�ยวกัับปััญหาการเข้้าถึึงและคุุณภาพ
การศึึกษา ประเด็็นเรื่่อ� งการส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ที่่�เคารพสิิทธิิมนุุษยชน และประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิ
ชุุมชนในบริิบทของการบริิหารทรััพยากรธรรมชาติิ
อาทิิ การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินในเขตป่่าอนุุรัักษ์์ ปััญหา
ที่่� อ ยู่่� อ าศัั ย และที่่� ทำำ�กิิ น ของกลุ่่�มชาติิ พัั นธุ์์� และ
การดำำ�เนิินโครงการของรััฐที่่มีี� ผลกระทบต่่อชุุมชน
ในด้้านสิิทธิิของกลุ่่�มบุุคคล เป็็นการประเมิิน
สถานการณ์์ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของกลุ่่�มเด็็ ก ผู้้�สููงอายุุ
คนพิิการ สตรีี รวมถึึงความเสมอภาคระหว่่างเพศ และ
ผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิ โดยมีีประเด็็นสำำ�คััญ เช่่น
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย ปััญหาเด็็กถููกกระทำำ�รุุนแรง
ถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ และถููกกลั่่�นแกล้้ง (Bullying)
ทั้้�งในโรงเรีียนและทางโซเชีียลมีีเดีีย การคุ้้�มครองสิิทธิิ
ในสวััสดิิการสัังคมของผู้้�สููงอายุุที่ทำ่� �ำ งาน การจััดระบบ
ดููแลสุุขภาพผู้้�สููงอายุุอย่่างทั่่�วถึึง และการคุ้้�มครอง
ผู้้�สููงอายุุจากการถููกละเลยทอดทิ้้�งและการใช้้ความรุุนแรง
ในรููปแบบต่่าง ๆ การเพิ่่�มเบี้้�ยความพิิการสำำ�หรัับเด็็ก
และผู้้�มีีรายได้้น้้อย การเข้้าถึึงการศึึกษา การขนส่่ง
สาธารณะและการทำำ�งานของคนพิิการ การเข้้าถึึง
การยุุติิการตั้้�งครรภ์์ที่่�ปลอดภััย ปััญหาความรุุนแรงใน
ครอบครััว การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมของกลุ่่�มบุุคคล
หลากหลายทางเพศในเรื่่�องการก่่อตั้้�งครอบครััว และ
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บทที่ 3

การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินการให้้สถานะ/สััญชาติิ
แก่่คนไร้้รััฐกลุ่่�มต่่าง ๆ เป็็นต้้น
ทั้้ง� นี้้� สามารถดาวน์์โหลด รายงานผลการประเมิิน
สถานการณ์์ ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของประเทศไทย
ปีี 2563 ได้้ทาง QR Code ที่่ป� รากฏ
QR code: รายงานผลการประเมิิน
สถานการณ์์ ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ของประเทศไทยปีี 2563

3.3.2 การจััดทำำ�รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทยปีี 2564
กสม. ได้้ จัั ดทำำ� แผนการจัั ดทำำ� รายงานตาม
ที่่�กำ�หนด
ำ
ในมาตรา 41 ของพระราชบััญญััติิประกอบ
รััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2560 และได้้ติิดตามสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน
ในประเทศไทยตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2564 มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเหตุุการณ์์สำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อสิิทธิิมนุุษยชน
ยัังคงเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้�้นต่่อเนื่่�องมาจากปีี 2563
ได้้แก่่ การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และการชุุมนุุม
ทางการเมืือง นอกจากนี้้� กสม. ได้้ติิดตามพััฒนาการ
ในประเด็็นสิิทธิิต่่าง ๆ ต่่อเนื่่�องจากปีี 2563 ทั้้�งในส่่วน
ของความคืืบหน้้ า และปัั ญ หาอุุ ป สรรค ตลอดจน
ประเด็็นปััญหาสิิทธิิมนุุษยชนที่่�สำำ�คััญอื่่�น ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น
ในปีี 2564 โดยจะประมวลข้้อมููลจนถึึงเดืือนธัันวาคม
2564 แล้้ ว นำำ� มาวิิ เ คราะห์์ แ ละจัั ดทำำ� รายงานผล
การประเมิิ นส ถานการณ์์ ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของ
ประเทศไทยในปีี 2564 รวมทั้้�งจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะ

แนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ในด้้านต่่าง ๆ เสนอต่่อรััฐสภา คณะรััฐมนตรีี และ
เผยแพร่่ต่่อประชาชนตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดต่่อไป

3.4 การสร้้างเสริิมทุุกภาคส่่วนของสัังคมให้้
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสิิทธิิมนุุษยชน

การดำำ� เนิิ น การของ กสม. ในปีี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้้บรรลุุตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช
2560 ซึ่่� งสอดคล้้ องกัั บบทบาทประการสำำ�คััญของ
หลัั ก การปารีีส ซึ่่� ง สถาบัั น สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ
ทั่่�วโลกจะต้้องมุ่่�งดำำ�เนิินการเพื่่อ� การส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน
(Promotional Function) การสร้้างเสริิมทุุกภาคส่่วน
ของสัังคมให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของสิิทธิิมนุุษยชน
ผ่่ า นการจัั ดกิิ จ กรรมในรููปแบบที่่� หล ากหลายและ
เหมาะสมในแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยเฉพาะผ่่านช่่องทาง
การสื่่�อสารในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เข้้าถึึงประชาชน
แต่่ ล ะกลุ่่�มอย่่ า งทั่่� ว ถึึงและครอบคลุุ ม โดยเฉพาะ
งานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนศึึกษา ทั้้�งในและนอกระบบ
การศึึกษา มีีการสร้้ า งกระบวนการเรีียนรู้้�ร่่ ว มกัั น
การพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้�ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนให้้ เ กิิ ด
ความตระหนัั ก เห็็ นถึึ งคุุ ณ ค่่ า และเคารพศัั ก ดิ์์� ศ รีี
ความเป็็ น มนุุ ษ ย์์ การส่่ ง เสริิ ม และสนัั บส นุุ น ให้้
ทุุ ก ภาคส่่ ว นเกิิ ด ความร่่วมมืือและปฏิิบััติิตามหลััก
สิิทธิิมนุุษยชน โดยเฉพาะการส่่งเสริิมวััฒนธรรมและ
วิิถีีชีีวิติ สิิทธิิมนุุษยชนในสัังคมไทย นอกจากนี้้� กสม.
ยัังได้้ประสานการพััฒนาเครืือข่่ายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
กัับหน่ว่ ยงานภาครััฐ ภาคเอกชน ชุุมชน ท้้องถิ่่�น และ
ภาคประชาสัังคม และสนัับสนุุนให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วม

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็็นเครืือข่่าย ในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
พััฒนาระบบและวิิธีีการทำำ�งานโดยการมีีส่่วนร่่วมของ
เครืือข่่ า ยด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนสำำ�หรัั บ งานด้้ า น
การสื่่� อ สารองค์์ ก รได้้ ดำำ� เนิิ น การสื่่� อ สารสาธารณะ
เพื่่� อ สร้้ า งความรู้้�ความเข้้ า ใจและเห็็ นคุุ ณ ค่่ า
การเคารพและการปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
การจััดทำำ�สื่่�อเพื่่�อพััฒนาองค์์ความรู้้� การปรัับเปลี่่�ยน
เจตคติิ และเผยแพร่่ ค วามรู้้�ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ให้้แก่่หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน ชุุมชน ท้้องถิ่่�น
ภาคประชาสัังคมและประชาชน ตลอดจนสื่่�อมวลชน
เผยแพร่่การส่่งเสริิมและการแก้้ไขปััญหาการละเมิิด
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน หรืือแนวทางการแก้้ ไขการปฏิิ บัั ติิ
ที่่ไ� ม่่เป็็นธรรมให้้สาธารณชน รวมทั้้�งการผลิิตสื่อ่� รณรงค์์
และเผยแพร่่ ค วามรู้้�ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน ตลอดจน
งานศููนย์์ศึึกษาและประสานงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนใน
ภููมิิภาคที่่มุ่่�� งส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้สถาบัันวิชิ าการใน
ท้้องถิ่่น� เป็็นที่พึ่่่� ง� ของชุุมชนเพื่่อ� การส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน
และแก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ประสาน
สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการจััดกิจิ กรรมร่่วมกัับศููนย์ศึึ์ กษา
และประสานงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ได้้ขัับเคลื่่�อน
กระบวนงานเพื่่� อ สร้้ า งเสริิ ม ทุุ ก ภาคส่่ ว นของสัังคม
ให้้ ต ระหนัั ก ถึึงความสำำ�คัั ญ ของสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนเพื่่� อ
ตอบสนองแผนยุุทธศาสตร์์ การดำำ�เนิินงานของ กสม.
พ.ศ. 2560-2565 ได้้แก่่ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 ส่่งเสริิมและ
ติิ ดต ามให้้ ทุุ ก ภาคส่่ ว นของสัั ง คมเกิิ ด การเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชนตามที่่�ได้้รัับการรัับรองตามรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทยกฎหมายไทย และพัันธกรณีี
ระหว่่ า งประเทศด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� ป ระเทศไทย
จะต้้องปฏิิบััติิตาม ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 เน้้นการดำำ�เนิินงาน
ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงเชิิงโครงสร้้างของภาครััฐและ
ภาคเอกชน โดยการขัับเคลื่่�อนและผลัักดัันอย่่างเป็็น
ระบบ เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ปััญหาด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ยุุ ท ธศาสตร์์ ที่�่ 3 มุ่่�งการทำำ� งานร่่ ว มกัั บ เครืือข่่ า ย
ภายในประเทศและพัันธมิิตรในเวทีีระหว่่างประเทศ
เพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างพลััง (Synergy) ในการทำำ�งาน
ร่่วมกััน และยุุทธศาสตร์์ที่�่ 4 ส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจ
และสร้้างความตระหนัักในเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชน สื่่�อสาร
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เกี่่ย� วกัับสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทย
รวมทั้้� ง ผลงานสำำ�คัั ญ ของ กสม. ต่่ อ สาธารณชน
อย่่างถููกต้้องและทั่่�วถึึง
ในส่่วนของการดำำ�เนิินงานตามยุุทธศาสตร์์ที่่� 1
ส่่ ง เสริิ ม และติิ ดต ามให้้ ทุุ ก ภาคส่่ ว นของสัั ง คมเกิิ ด
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน กสม. ได้้ดำำ�เนิินโครงการอบรม
เพื่่�อเสริิมสร้้างความตระหนัักด้้านสิิทธิิมนุุษยชนให้้กัับ
นัักบริิหารระดัับสููง (Human Rights Executive
Program: HREP) รุ่่�นที่่� 2 กลุ่่�มเป้้าหมาย ประกอบด้้วย
ผู้้�บริิหารระดัับสููงจากหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสัังคม และสื่่�อมวลชน จำำ�นวน 70 คน
ให้้สามารถขัับเคลื่่�อนนโยบายและยุุทธศาสตร์์ด้้าน
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน ตลอดจนการสร้้ า งแนวปฏิิ บัั ติิ ข อง
องค์์กรในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมให้้เกิิดการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชนแก่่บุุคคลในองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในสัั ง คม โครงการอบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารวิิ ท ยากร
กระบวนการ (Training of Trainers) ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
เพื่่� อ นำำ�คู่่�มืื อการจัั ด การเรีียนรู้้�สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนศึึกษา
สำำ�หรัั บ การศึึกษาขั้้� นพื้้� น ฐานไปประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ กัั บ
ศึึกษานิิเทศก์์ในพื้้�นที่่�ภููมิิภาคทั่่�วประเทศ เพื่่�อให้้เกิิด
ความรู้้�ความเข้้าใจแนวคิิดสำำ�คัญ
ั เกี่่ย� วกัับสิิทธิิมนุุษยชน
ศึึกษาและแนวทางในการนำำ� เข้้ า ระบบการจัั ด การ
ศึึกษาฐานสมรรถนะและเป็็นการขยายความร่่วมมืือ
กัับภาคส่่วนต่่าง ๆ รวมทั้้�งการสร้้างพื้้�นที่่�แลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ทางวิิชาการประเด็็นด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชน การจััดทำ�ำ
คู่่�มืือการจััดการเรีียนรู้้�สิิทธิิมนุุษยชนศึึกษาในระดัับ
อุุดมศึึกษา เพื่่�อเป็็นคู่�มืื่ อสำำ�หรัับครูู อาจารย์์ ผู้้�สอน
บุุคลากรด้้านการศึึกษา และผู้้�บริิหารสถาบัันอุดุ มศึึกษา
ได้้ พัั ฒ นาทัั ก ษะการจัั ด การเรีียนรู้้�สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนใน
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บทที่ 3

ระดัับอุุดมศึึกษาอย่่างรอบด้้าน โดยเนื้้�อหาในคู่่�มืือ
การจััดการเรีียนรู้้�สิิทธิิมนุุษยชนในระดัับอุุดมศึึกษา
เกิิดจากการประมวลองค์์ความรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
จากหลายแหล่่งการเรีียนรู้้� ทั้้�งการศึึกษาจากตำำ�รา
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เอกสารวิิ ช าการของสำำ�นัั ก งาน กสม.
บทความของนัักวิิชาการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ตััวอย่่าง
คู่่�มืือการปฏิิบััติิขององค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง การค้้นคว้้า
รายวิิ ช าและหลัั ก สููตรด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนศึึกษา
ตลอดจนข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะที่่�ได้้จากการประชุุม
อบรม สัั ม มนากัั บส ถาบัั นอุุ ด มศึึกษาที่่� มีีบัั นทึึ ก
ความร่่ ว มมืือกัั บสำำ�นัั ก งาน กสม. และหน่่ ว ยงาน
ด้้านการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในส่่วนของยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 ที่่เ� น้้นการขัับเคลื่่�อน
และผลัั ก ดัั น อย่่ า งเป็็ น ระบบ เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น และ
แก้้ ปัั ญ หาด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน กสม. ได้้ ดำำ� เนิิ น
โครงการถอดบทเรีียนในการดำำ�เนิินงานของ กสม.
ตามหลัักการชี้้แ� นะเรื่่อ� งธุุรกิิจกับั สิิทธิิมนุุษยชนในธุุรกิิจ
การท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม ณ โรงแรมอัันดารา
รีีสอร์์ท เรสซิิเด้้นซ์์ จัังหวััดภููเก็็ต ซึ่ง่� เป็็นโรงแรมต้้นแบบ
ในโครงการนำำ�ร่่อง (Pilot Project) ในการเผยแพร่่
หลัั ก การชี้้� แ นะขององค์์ ก ารสหประชาชาติิ เ รื่่� อ ง
สิิทธิิมนุุษยชนสำำ�หรัับธุุรกิิจ (UNGPs) ไปใช้้ในธุุรกิิจ
การท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อมููล
รายละเอีียดของเหตุุ ปัั จจัั ย ที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความสำำ� เร็็ จ
ตลอดจน ปัั ญ หา อุุ ป สรรค และข้้ อ ท้้ า ทายใน
การประกอบธุุรกิิจตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชนและการนำำ�

คู่่�มืือประเมิินผลสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน (Human
Rights Due Diligence Handbook) และรายการ
ตรวจสอบ (Checklist) ของธุุรกิิจการโรงแรมไปปรัับ
ประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบัติั งิ าน อัันจะนำำ�ไปสู่่ก� ารเกิิดคู่�มืื่ อ
และแนวทางปฏิิบัติั ที่ิ เ่� หมาะสมด้้านธุุรกิิจกับั สิิทธิิมนุุษยชน
และขยายผลโครงการนำำ�ร่่องไปสู่่�ธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว
และการโรงแรมอื่่น� ๆ ในประเทศไทยต่่อไป
ในยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ที่่�มุ่่�งทำำ�งานร่่วมกัับเครืือข่่าย
กสม. ได้้ พัั ฒ นาการทำำ� งานร่่ ว มกัั บภ าคีีเครืือข่่ า ย
ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม นัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน และชุุมชน ในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครอง
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน ตลอดจนการส่่ ง เสริิ ม ให้้ ส ถาบัั น
วิิชาการในท้้องถิ่่�นเป็็นที่่�พึ่่�งของชุุมชนเพื่่�อการส่่งเสริิม
สิิทธิิมนุุษยชนและแก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ในพื้้�นที่่� โดยมีีความร่่วมมืือระหว่่าง กสม. กัับสถาบััน
อุุดมศึึกษา และได้้จััดตั้้�งศููนย์์ศึึกษาและประสานงาน
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในภููมิิภาค และแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการ
อำำ�น วยการศููนย์์ ก ารศึึกษาและประสานงาน
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในภููมิิ ภ าค เพื่่�ออำำ�นวยการและ
สนัั บส นุุ นศููนย์์ ศึึ กษาและประสานงานฯ ที่่� ไ ด้้
จัั ดตั้้� ง ขึ้้� น ซึ่่� ง คณะกรรมการอำำ�น วยการศููนย์์ ฯ
ประกอบด้้วย ผู้้�แทนหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสัังคม นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนในแต่่ละ
พื้้� นที่่� ที่่� เ ป็็ นที่่� ตั้้� ง ของศููนย์์ ศึึ กษาและประสานงานฯ
เป็็นกลไกในการคุ้้�มครองและส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน
สร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในภููมิิ ภ าค
และการพััฒนาความร่่วมมืือทางด้้านวิิชาการ การวิิจััย
และการศึึกษาเรีียนรู้้�อย่่ า งเป็็ น ระบบ การส่่ ง เสริิ ม
และสนัับสนุุนการพััฒนาและประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�
ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนให้้ เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ ชุุ ม ชนและ
สัังคม โดยได้้มีีการจััดตั้้�งศููนย์์ศึึกษาและประสานงาน
ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน จำำ�น วน 6 แห่่ ง ได้้ แ ก่่ 1)
มหาวิิ ท ยาลัั ย อุุ บล ราชธานีี จัั ง หวัั ดอุุ บล ราชธานีี
2) มหาวิิทยาลััยราชภััฏกาญจนบุุรีี จัังหวััดกาญจนบุุรีี
3) มหาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏภูู เก็็ ต จัั ง หวัั ดภูู เก็็ ต
4) มหาวิิทยาลััยพะเยา จัังหวััดพะเยา 5) มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏยะลา จัังหวััดยะลา และ 6) มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
รำำ�ไพพรรณีี จัังหวััดจัันทบุุรีี

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ศููนย์์ศึึกษาและประสานงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ในภููมิิภาค ได้้ดำำ�เนิินกิจิ กรรมในพื้้�นที่่� โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์
เพื่่�อการส่่งเสริิม ปกป้้อง และคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
เพื่่อ� สร้้างและพััฒนากระบวนการเรีียนรู้้�และความเข้้าใจ
ที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชนที่่�สอดคล้้องกัับบริิบท
วิิถีีชีีวิติ และวััฒนธรรมในพื้้�นที่�่ ได้้แก่่ 1) ศููนย์์ศึกึ ษาและ
ประสานงานฯ ณ มหาวิิทยาลััยบููรพา ได้้ดำ�ำ เนิินการ
อบรมออนไลน์์ 2 หลัักสููตร ได้้แก่่ หลัักสููตรสิิทธิิมนุุษยชน
ศึึกษา และหลัักสููตรคนรุ่่�นใหม่่โปร่่งใส เคารพสิิทธิิ
และมีีกิิ จ กรรมสร้้ า งเยาวชน Anti-corruption
Young Leaders 2) ศููนย์์ศึึกษาและประสานงานฯ
ณ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ได้้จัดั ให้้มีีการเสวนาวิิชาการ
ในหััวข้้อ สิิทธิิในการเข้้าถึึงข้้อมููล: บทเรีียนสิิทธิิมนุุษยชน
ภาคอีีสาน (The Rights to information: Freedom
and Liberties of Isan) 3) ศููนย์์ ศึึ ก ษาและ
ประสานงานฯ ณ มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี ได้้จัดั ให้้
มีีการเสวนาวิิชาการในหััวข้้อ สิิทธิิมนุุษยชนท่่ามกลาง
ภาวะโรคระบาดโควิิด 19 บทเรีียนจากภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ 4) ศููนย์์ศึึกษาและประสานงานฯ
ณ มหาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏ ยะลา ได้้ มีี การแปลคู่่�มืื อ
หลัักสููตรการเรีียนรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนศึึกษา 5 ช่่วงชั้้�น
เป็็ นภ าษายาวีี 5) ศููนย์์ ศึึ ก ษาและประสานงานฯ
ณ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี

ได้้ดำำ�เนิินการโครงการสร้้างเสริิมทุุกภาคส่่วนของสัังคม
ให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสิิทธิิมนุุษยชน
ในส่่ ว นของยุุ ทธ ศาสตร์์ ที่่� 4 การส่่ ง เสริิ ม
ความรู้้�ความเข้้าใจและสร้้างความตระหนัักในเรื่่�อง
สิิทธิิมนุุษยชน กสม. ได้้พัฒ
ั นางานส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน
ให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มเป้้าหมายต่่าง ๆ ในสัังคมไทย รวมถึึง
การทำำ� งานในเชิิ ง พื้้� นที่่� ใ ห้้ มีี ผลการดำำ� เนิิ น งานตาม
ตััวชี้้วั� ดั “จำำ�นวนกลุ่่�มเป้้าหมายได้้รับั การส่่งเสริิมเผยแพร่่
ความรู้้� และสร้้างความตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
สิิทธิิมนุุษยชน” รวมทั้้�งสิ้้�น 461,874 คน ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีที่ผ่่� ่านมาประมาณ 20,000 คน ในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 กสม. ได้้มีีการพััฒนาหลัักสููตรสิิทธิิมนุุษยชน
ศึึกษาในกลุ่่�มเป้้าหมายต่่าง ๆ การกระตุ้้�นและสร้้าง
ต้้นแบบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนโดยการมอบรางวััลบุุคคล
และองค์์กรที่่�มีีผลงานดีีเด่่นด้้านการส่่งเสริิม ปกป้้อง
และคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน ประจำำ�ปีี 2563 การสื่่อ� สาร
ข้้อมููลข่่าวสารและความรู้้�ความเข้้าใจด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ต่่อประชาชนผ่่านสื่่�อในรููปแบบและช่่องทางต่่าง ๆ
เช่่น รายการวิิทยุุกระจายเสีียง สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ วารสาร
สิิทธิิมนุุษยชน การออกแถลงการณ์์เกี่่ย� วกัับสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศ และการแถลงข่่าวเด่่น
ประจำำ�สัปั ดาห์์ต่อ่ สื่่อ� มวลชน เพื่่อ� สร้้างความตระหนัักรู้้�
ความเข้้าใจด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในรอบสััปดาห์์ และเพื่่อ� ให้้
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การสื่่� อ สารและเผยแพร่่ ข้้ อ มููลออกสู่่�ส าธารณชนมีี
ความถููกต้้องครบถ้้วน
นอกจากนี้้� กสม. ยัั ง ได้้ จัั ดทำำ� และเผยแพร่่
แถลงการณ์์ ต่่ อ สถานการณ์์ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนสำำ�คัั ญ ใน
รอบปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็็นต่่าง ๆ เพื่่�อ
เป็็นการเสริิมสร้้างและสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับ
สิิทธิิมนุุษยชนผ่่านสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนที่่�สำำ�คััญ
ประกอบด้้วย 1) ประเด็็นปััญหาจัังหวััดชายแดน
ภาคใต้้ เรื่่�อง ขอประณามเหตุุคนร้้ายไล่่ยิิงรถขนสิินค้้า
ระหว่่ างทางในพื้้� นที่�่อำำ�เภอสายบุุ รีี จัังหวัั ดปััตตานีี
เป็็นเหตุุให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิต 3 ราย และเผาทำำ�ลายรถยนต์์
(เมื่่�อวัันที่่� 27 เมษายน 2564) 2) ประเด็็นสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) เรื่่� อ ง ข้้ อ ห่่ ว งใยต่่ อ สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิ ดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระลอกใหม่่ (เมื่่อ� วัันที่่� 12 พฤษภาคม 2564)
3) ประเด็็ น สถานการณ์์ ก ารชุุ ม นุุ ม ทางการเมืือง
เรื่่�อง เหตุุการณ์์สลายการชุุมนุุมเมื่่�อวัันที่่� 16 ตุุลาคม
2563 (เมื่่อ� วัันที่�่ 17 ตุุลาคม 2563) เรื่่อ� ง สนัับสนุุนการเดิิน
หน้้าเจรจาในการแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้งอย่่างสัันติิวิธีีิ
(เมื่่�อวัันที่�่ 22 ตุุลาคม 2563) เรื่่�อง ขอให้้ทุุกฝ่่าย
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การชุุ ม นุุ ม ยึึดมาตรฐานสากลและ
หลีีกเลี่่ย� งการใช้้ความรุุนแรง (เมื่่อ� วัันที่�่ 18 พฤศจิิกายน
2563) เรื่่�อง ขอให้้ทุุกฝ่่ายเคารพหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
ในการชุุมนุุมให้้ใช้้อุปุ กรณ์์อันต
ั รายเท่่าที่่จำ� ำ�เป็็น รวมถึึง
การประกัันสิิทธิิเด็็กและเยาวชนในกระบวนการยุุติธิ รรม

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(เมื่่อ� วัันที่่� 23 มีีนาคม 2564) และเรื่่อ� ง การสัังเกตการณ์์
การชุุมนุุม 7 สิิงหาคม 2564 กสม. ย้ำำ��ขอให้้ทุุกฝ่่ายยุุติิ
การใช้้ความรุุนแรง (เมื่่�อวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2564)
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏสถานการณ์์
ที่่�เยาวชน นัักเรีียน นิิสิิต นัักศึึกษา ต่่างตื่่�นตััวและ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่�ง กสม.
ถืือเป็็ น โอกาสและข้้ อ ท้้ า ทายสำำ�คัั ญ ในดำำ� เนิิ น การ
เพื่่�อสร้้างเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
แก่่ทุุกภาคส่่วนในสัังคม ซึ่่�งนัับว่่ามีีผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่�สััมฤทธิ์์�ผลผ่่านความร่่วมมืือกัับหุ้้�นส่่วนที่่�สำำ�คััญ เช่่น
กระทรวงศึึกษาธิิการ และเครืือข่่ายสถาบัันอุุดมศึึกษา
ทั่่�วประเทศ โดยการสร้้างมาตรฐานและส่่งเสริิมให้้
ความรู้้�ผ่่านการจััดอบรมบุุคลากรด้้านการศึึกษา และ
การจััดทำ�คู่
ำ �มืื่ อการจััดการเรีียนการสอนด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ในระดัับอุุดมศึึกษา เพื่่�อมุ่่�งสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับสิิทธิิ เสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐาน และบทบาทหน้้าที่่�
ความเป็็ น พลเมืืองตามกระบวนการประชาธิิ ป ไตย
และการเคารพในสิิ ท ธิิ เสรีีภาพของผู้้�อื่่� น โดยมีี
เนื้้�อหาสอดคล้้องเกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชนและเสรีีภาพ
ขั้้�นพื้้�นฐานและหน้้าที่่�ความเป็็นพลเมืืองตามมาตรฐาน
สากล และมุ่่�งคำำ�นึึงถึึงการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนของ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่่�มเปราะบางในสัังคม
ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนการทำำ�งานระหว่่าง
หน่่วยงานและองค์์กรในภาคส่่วนต่่าง ๆ โดยเฉพาะ
ศููนย์์ ศึึ กษาและประสานงานด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนใน
ภููมิิภาคทั้้�ง 12 แห่่ง ได้้ดำำ�เนิินกิจิ กรรมด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
เพื่่�ออุุดช่่องว่่างในทางปฏิิบััติิและข้้อกฎหมายที่่�จะนำำ�
ไปสู่่�การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ขจััดความเหลื่่�อมล้ำำ��
และความไม่่ เ ป็็ นธ รรม เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม วัั ฒ นธรรม
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน ไม่่ว่า่ จะเป็็นเด็็ก สตรีี คนพิิการ
ผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มคนหลากหลายทางเพศ กลุ่่�มคนไร้้รััฐ
ไร้้สััญชาติิ แรงงานและกลุ่่�มคนชายขอบ โดยเน้้นย้ำำ��
และส่่ ง เสริิ ม การเคารพในศัั ก ดิ์์� ศ รีีความเป็็ น มนุุ ษ ย์์
การเคารพความแตกต่่างในความคิิดเห็็น ความเชื่่�อ
เชื้้�อชาติิ ศาสนา เพศ ภาษา หรืือสถานะอื่่�นใด รวมทั้้�ง
การเคารพสิิทธิิและเสรีีภาพภายใต้้กรอบของกฎหมาย
อัันจะนำำ�ไปสู่่ค� วามปรองดองในสัังคม การไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ
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ไม่่ใช้้ถ้้อยคำำ�ที่่�แสดงถึึงการดููถููก ดููหมิ่่�น หรืือสร้้างความ
เกลีียดชััง หรืือลดทอนศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ของ
ผู้้�อื่่� น เพื่่� อ ให้้ ทุุ ก คนทุุ ก กลุ่่�มในสัั ง คมอยู่่�ร่่ ว มกัั น ได้้
โดยสัันติิ และร่่วมกัันนำำ�ประเทศไทยไปสู่่�เป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนแห่่งสหประชาชาติิ (SDGs 2030)
และสร้้างสัังคมที่่�สงบสุุขอย่่างยั่่�งยืืนอย่่างแท้้จริิง

3.5 การศึึกษาวิิจััยด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

การศึึกษาวิิจััย ด้้านสิิทธิิ มนุุษยชนเป็็ นภารกิิจ
ของ กสม. ตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญ
ว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
และเป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
ที่่� เ น้้ น การดำำ� เนิิ น งานที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การเปลี่่� ย นแปลง
เชิิงโครงสร้้างอย่่างเป็็นระบบเพื่่อ� ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน โดยกสม. จะนำำ�ผลที่่ไ� ด้้จากการศึึกษา
วิิจััยมาประกอบการจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
ในการส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน ในปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้้รับั การจััดสรรงบประมาณ
สำำ�หรัั บ โครงการศึึกษาวิิ จัั ย จำำ�น วน 3 โครงการ
รวมงบประมาณทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 2,121,600 บาท ดัังนี้้�
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ที่่�

บทที่ 3

ชื่่�อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

1 โครงการศึึกษาวิิจััยเพื่่�อพััฒนาต้้นแบบสิิทธิิในสุุขภาพและการจััดทำ�ำ
มาตรการที่่�เหมาะสมในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
กัับการกำำ�กัับและจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
2 โครงการศึึกษาแนวทางการคุ้้�มครองและส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน
ผู้้�ต้้องขัังสููงอายุุในประเทศไทย
3 โครงการวิิจััยเพื่่�อพััฒนาข้้อเสนอแนะในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชน กรณีีการดำำ�เนิินการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสารออนไลน์์
รวม
การขัั บ เคลื่่� อ นผลการศึึ ก ษาวิิ จัั ย สู่่�สัั ง คม
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำำ�นักั งาน กสม. ได้้ดำำ�เนิิน
การขัับเคลื่่อ� นผลการศึึกษาวิิจัยั ให้้องค์์กรและหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนประชาชนทั่่�วไปที่่�สนใจ
ประเด็็นธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน จำำ�นวน 5 เรื่่�อง ได้้แก่่
(1) มาตรฐานสากลในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน (2) บทบาทของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชน
ในการคุ้้�มครองการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของภาคเอกชน
(3) การตรวจสอบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน
(Human Rights Due Diligence: HRDD)
(4) แนวทางในการส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ข อง
แรงงานข้้ามชาติิในประเทศไทย: กรณีีแรงงานข้้ามชาติิ
ในอุุตสาหกรรมสััตว์์ปีีก และ (5) การประเมิินข้้อมููล
พื้้�นฐานระดัับชาติิด้า้ นธุุรกิิจกับั สิิทธิิมนุุษยชน (National
Baseline Assessment on Businessand Human
Rights: NBA) นโยบายกฎหมาย และมาตรการ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การลงทุุ น ของประเทศ เนื่่� อ งจาก

1,171,600
450,000
500,000
2,121,600

สถานการณ์์ แ พร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19 จึึงได้้
พััฒนาสื่่�อเผยแพร่่และขัั บเคลื่่�อนผลการศึึกษาวิิจััย
ประเด็็ นธุุ ร กิิ จกัั บ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในรููปแบบเอกสาร
สิ่่� ง พิิ ม พ์์ แ ละเอกสารอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ (E-book)
โดยนำำ� เสนอผ่่ า นทาง https://bit.ly/3lpOw8E)
ทั้้ง� นี้้� สามารถดาวน์์โหลดเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้จาก
https://bit.ly/2XfUaCw หรืือ QR code ที่่�ปรากฏ
พร้้อมทั้้�งจััดทำ�ำ แบบสอบถามการประเมิินและ
ทบทวนการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน
(Human Rights Due Diligence) ประเด็็นธุรุ กิิจกับั
สิิทธิิมนุุษยชน ผ่่านระบบออนไลน์์ https://forms.
gle/gcpoRTg3S95caqac6 ทั้้�งนี้้� สำำ�นัักงาน กสม.
ได้้จัดส่
ั ง่ เอกสารสิ่่ง� พิิมพ์์ให้้กับั กลุ่่�มเป้้าหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
จำำ�น วน 675 หน่่ ว ยงาน และให้้ ผู้้�สน ใจแจ้้ ง ขอรัั บ
เอกสารสิ่่ง� พิิมพ์์ได้้ผ่า่ นระบบออนไลน์์ https://forms.
gle/ 37ZVXWA3iHHADbm76

QR code: “ธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน การขัับเคลื่่�อนผลการศึึกษาวิิจััยไปสู่่�การปฏิิบััติิ”
เอกสารฉบัับเต็็ม: https://bit.ly/2XfUaCw
E-book: https://bit.ly/3lpOw8E)

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3.6 การดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่าง
ประเทศ

กสม. ได้้ ดำำ� เนิิ น การตามหน้้ า ที่่� แ ละอำำ�น าจ
ในการส่่ ง เสริิ ม ความร่่ ว มมืือและประสานงานกัั บ
องค์์ ก รต่่ า ง ๆ ในสากล เพื่่� อ ติิ ดต ามพัั ฒ นาการ
ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ แลกเปลี่่ย� น
ประสบการณ์์ แ ละตัั ว อย่่ า งที่่� ดีี ส่่ ง เสริิ ม การเคารพ
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในประเด็็ นสำ�คั
ำ ั ญ ที่่� อ ยู่่�ใ นความสนใจ
ร่่วมกัันเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี โดยเผยแพร่่ท่่าทีีและ
ผลงานขององค์์กรสู่่�สากล ฟื้้�นฟูู ความน่่าเชื่่�อถืือใน
การเป็็นสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิที่เ�่ ป็็นอิสิ ระตาม
“หลัักการปารีีส” (Paris Principles) อัันเป็็นหลัักการ
สากล ตลอดจนติิดตามและประเมิินการปฏิิบััติิตาม
พัั นธ กรณีีระหว่่ า งประเทศที่่� ไ ทยเป็็ นภ าคีีและ
มีีพัันธกรณีีที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึง
เผยแพร่่มาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนสากลเพื่่�อประโยชน์์
ในการส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนภายใน
ประเทศ
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดำำ�เนิินการด้้าน
ต่่างประเทศของ กสม. ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการนำำ�
มาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนสากลเกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 มาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน และยัังได้้
แปลเป็็ นภ าษาไทยเพื่่� อ เผยแพร่่ ต่่ อ สาธารณะ เช่่ น
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 สิิทธิิในการเข้้าถึึงวััคซีีน เป็็นต้้น
ตลอดจนการเผยแพร่่ท่่าทีีและข้้อเสนอแนะของ กสม.
ต่่อกรณีีต่่าง ๆ เป็็นภาษาอัังกฤษไปยัังเครืือข่่ายต่่าง ๆ
ถึึงแม้้ว่่าการระบาดของโรคโควิิค 19 จะส่่งผลกระทบ
ต่่อภารกิิจด้้านต่่างประเทศ เช่่น การเดิินทางเข้้าร่่วม
ประชุุมในต่่างประเทศ หรืือการจััดกิจิ กรรมเพื่่อ� ส่่งเสริิม
ความร่่วมมืือในกรอบความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
อย่่างไรก็็ดีี เครืือข่่ายภาคีี รวมทั้้�ง กสม. ได้้ปรัับใช้้
เทคโนโลยีีในการประชุุมเสมืือนจริิง (Virtual meeting)
เพื่่� อ สานต่่ อ การดำำ� เนิิ น งาน ซึ่่� ง ถึึงแม้้ ว่่ า จะยัั ง คงมีี
ข้้อจำำ�กััดอยู่่�บ้้าง แต่่ก็็สามารถดำำ�เนิินการต่่อไปได้้และ
มีีความก้้าวหน้้าหลายประการ สรุุปสาระสำำ�คััญได้้
ดัังนี้้�
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1.	ความร่่ ว มมืือกัั บ สถาบัั น สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
แห่่งชาติิภายใต้้กรอบความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
ซึ่่�ง กสม. เป็็นสมาชิิกในกรอบความร่่วมมืือ 3 ระดัับ
ดัังนี้้�
1) กรอบความร่่ ว มมืือเครืือข่่ า ยพัั น ธมิิ ตร
ระดัั บ โลกว่่ า ด้้วยสถาบัั น สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ
(Global Alliance of National Human Rights
Institutions: GANHRI) กสม. ได้้เข้้าร่่วมประชุุม
ประจำำ�ปีีและการประชุุมสมััชชาใหญ่่ โดยมีีประเด็็น
สำำ�คัั ญ เกี่่� ย วกัั บ การแลกเปลี่่� ย นข้้ อ มููลผลกระทบ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 และข้้อท้้าทายในการทำำ�งานของสถาบััน
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในช่่วงดัังกล่่าว บทบาทของ
ภาคธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน บทบาทของนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน และผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศในมิิติิสิิทธิิมนุุษยชน
2) กรอบความร่่ ว มมืือระหว่่ า งสถาบัั น
สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนแห่่ งชาติิ ใ นภููมิิ ภาคเอเชีีย-แปซิิ ฟิิก
(Asia Pacific Forum of National Human Rights
Institutions: APF) กสม. ได้้ เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม
ประจำำ�ปีี เ พื่่� อ แลกเปลี่่� ย นประสบการณ์์ ก ารทำำ� งาน
ของสมาชิิก โดยมีีประเด็็นสำำ�คััญในเรื่่�องบทบาทของ
สถาบัั น สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ ใ นการดำำ� เนิิ น การ
ด้้านมนุุษยธรรม การขจััดการเลืือกปฏิิบััติิต่่อสตรีีและ
เด็็กหญิิง และอนามััยเจริิญพัันธุ์์� และมีีการประชุุม
เครืือข่่ายผู้้�บริิหารระดัับสููงของสำำ�นัักงาน (Senior
Executive Officers: SEOs) เพื่่� อ แลกเปลี่่� ย น
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บทที่ 3

ประสบการณ์์การดำำ�เนิินงานของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิในช่่วงระหว่่างสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 เช่่น การติิดตามเฝ้้าระวัังสถานการณ์์
และผู้้�ได้้รัับผลกระทบในมิิติิสิิทธิิมนุุษยชน การรัับ
เรื่่�องร้้องเรีียนและตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
การส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงการนำำ�เทคโนโลยีีมา
ช่่วยในการปฏิิบััติิงาน
3) กรอบความร่่ ว มมืือระหว่่ า งสถาบัั น
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ (South East Asia National Human
Rights Institutions Forum: SEANF) 8
โดยในปีีที่�่ผ่่านมา สมาชิิกได้้ร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ประสบการณ์์และกำำ�หนดแนวทางการทำำ�งานร่่วมกััน
ในประเด็็ นปัั ญ หาสำำ�คัั ญ ของภููมิิ ภ าค มีีการรัั บ รอง
แผนยุุ ท ธศาสตร์์ 5 ปีี (SEANF Strategic Plan
2017-2021) ที่่มีีจุ
� ดุ เน้้นสำำ�คัญ
ั คืือ เรื่่อ� งสิิทธิิในสุุขภาพ
กัับการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 บทบาทภาคธุุรกิิจ
กัั บ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน การป้้ อ งกัั น การทรมาน และ
การพััฒนากรอบความร่่วมมืือให้้เข้้มแข็็ง การจััดทำำ�ร่า่ ง
แนวปฏิิบัติั ว่ิ า่ ด้้วยการใช้้สื่อ่� สัังคมออนไลน์์ (Guidelines
for the Use of SEANF Social Media Platform)
การรัับรองแถลงการณ์์ว่่าด้้วยสถานการณ์์ของแรงงาน
โยกย้้ายถิ่่�นฐานและสมาชิิกในครอบครััวในช่่วงของ
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 รวมถึึงการสร้้าง
ความเข้้ มแข็็ งให้้ กรอบความร่่ วมมืือ เช่่ น การให้้ มีี
การจััดตั้้�งสำำ�นัักงานเลขาธิิการถาวรที่่�กรุุงจาการ์์ตา
การจััดทำำ�เว็็บไซต์์ และในระหว่่างปีี สำำ�นัักงาน กสม.
ได้้ เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ระดัั บ เจ้้ า หน้้ า ที่่� (Technical
Working Group: TWG) แบบทางไกล เพื่่� อ นำำ�
ผลการหารืือไปสู่่�การปฏิิบััติิด้้วย

นอกจากนี้้� ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้้มีี
โครงการเชื่่อ� มโยงการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันระหว่่าง SEANF
กัับกลไกด้้านสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างรััฐบาลในภููมิิภาค
เอเชีียตะวัั น ออกเฉีียงใต้้ ได้้ แ ก่่ คณะกรรมาธิิ ก าร
ระหว่่างรััฐบาลอาเซีียนว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (ASEAN
Intergovernmental Commission on Human
Rights: AICHR) ซึ่่�งถืือเป็็นก้้าวสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้กลไก
สิิทธิิมนุุษยชนระดัับภููมิิภาคที่่�มีีสถานะแตกต่่างกัันได้้
ร่่วมกัันส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนในประเด็็น
ที่่�เป็็นความสนใจร่่วมกััน ได้้แก่่ สิิทธิิในสิ่่�งแวดล้้อม
และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอัันเป็็นปััญหา
ข้้ามพรมแดน9 ตลอดจนการประสานงานระหว่่าง กสม.
และสถาบัั นส มาชิิ ก ของประเทศอื่่� น เพื่่� อ ประสาน
การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างกััน
2.	ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานของสหประชาชาติิ
องค์์กรต่่างประเทศ ภาคประชาสัังคม และคณะ
ทููตานุุทููตที่่�ประจำำ�อยู่่�ในประเทศไทย
กสม. ได้้ รัั บ การติิ ดต่่ อ ประสานงานเพื่่� อ ขอ
กระชัับความร่่วมมืือในด้้านการส่่งเสริิมและคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชนกัับหน่ว่ ยงานของสหประชาชาติิ องค์์กร
ต่่างประเทศ ภาคประชาสัังคม และคณะทููตานุุทููต

สมาชิิกประกอบด้้วยสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในภููมิิภาคที่่�มีีการจััดตั้้�งแล้้ว 6 ประเทศ ได้้แก่่ อิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย
เมีียนมา ฟิิลิิปปิินส์์ ไทย และติิมอร์์ เลสเต
9
ในระหว่่างปีี คณะกรรมาธิิการระหว่่างรััฐบาลอาเซีียนว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนยัังได้้เชิิญสมาชิิก SEANF เข้้าร่่วมการสััมมนา		
ในประเด็็นปััญหาด้้านสิิทธิิมนุุษยชนต่่าง ๆ ด้้วย เช่่น การทบทวนขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมาธิิการระหว่่าง
	รััฐบาลอาเซีียนว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน การปฏิิบััติิตามปฏิิญญาสิิทธิิมนุุษยชนอาเซีียน ข้้อ 14 ว่่าด้้วยการป้้องกัันและ
การต่่อต้้านการทรมาน การป้้องกัันและต่่อต้้านความรุุนแรงสุุดขั้้ว� การบููรณาการสิิทธิิมนุุษยชนในการดำำ�เนิินการด้้าน		
มนุุษยธรรม สิิทธิิด้้านสุุขภาพ เป็็นต้น้
8

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่่�ประจำำ�อยู่่�ในประเทศไทย โดยหลายองค์์กรให้้ความ
สำำ�คััญกัับบทบาทของ กสม. ทั้้�งในด้้านการแลกเปลี่่�ยน
ความเห็็นเกี่่ย� วกัับปัญ
ั หาด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศ
และในภููมิิภาค การให้้การสนัับสนุุนเพื่่�อร่่วมฝึึกอบรม
บุุ ค ลากรภาครัั ฐ และภาคประชาสัั ง คมในด้้ า นสิิ ท ธิิ
มนุุษยชน การพััฒนาฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่ข� องสำำ�นักั งาน
กสม. ให้้ มีี ความเชี่่� ย วชาญเพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งความรู้้�
ความเข้้ า ใจในการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ใ ห้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
มาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ รายละเอีียด
สามารถดาวน์์โหลดได้้ทาง QR code ที่่�ปรากฏ
QR code: 	กิิ จ กรรมความร่่ ว มมืือ
กัั บหน่่ ว ยงานของสหประชาชาติิ
องค์์กรต่่างประเทศ ภาคประชาสัังคม
และคณะทููตานุุ ทููตที่่� ป ระจำำ� อยู่่� ใ น
ประเทศไทย

โดยสรุุปภาพรวมในช่่วงปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็็นความร่่วมมืือระหว่่างประเทศที่่�เป็็นที่่�สนใจ
และต้้ อ งการสร้้ า งความร่่ ว มมืือกัั บ กสม. หรืือได้้
รัั บ การสอบถามถึึงท่่ า ทีีและบทบาทของ กสม.
ทั้้� ง กัั บส ถาบัั น สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ ด้้ ว ยกัั น และ
กัั บหน่่ ว ยงานต่่ า ง ๆ อาจแบ่่ ง เป็็ น 5 กลุ่่�ม ได้้ แ ก่่
1) บทบาทของสถาบัั น สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ
ในช่่วงของการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 รวมถึึง
ปััญหาหรืือผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอัันเกิิดจาก
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิค 19 2) ปััญหาข้้ามพรมแดน
ที่่� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ประเทศต่่ า ง ๆ โดยเฉพาะ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการเคลื่่�อนย้้าย
ถิ่่� น ฐานของบุุ ค คลไม่่ ว่่ า จะเป็็ น แรงงานข้้ า มชาติิ
ผู้้�หนีีภัั ย การสู้้�รบ กลุ่่�มชาติิ พัั นธุ์์� ไร้้ รัั ฐ ไร้้ สัั ญ ชาติิ
ที่่�เดิินทางข้้ามผ่่านพรมแดน และจำำ�เป็็นต้้องอาศััย
ความร่่วมมืือในการคุ้้�มครองสิิทธิิของคนกลุ่่�มเหล่่านี้้�
3) ปัั ญ หาการเมืืองภายในภููมิิ ภ าคที่่� ส่่ ง ผลกระทบ
ต่่ อ ประเทศไทยและสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในภููมิิ ภ าค
ได้้ แ ก่่ ปัั ญ หาความขัั ด แย้้ ง และการสู้้�รบภายใน
เมีียนมา และบทบาทด้้านมนุุษยธรรมของสถาบัั น
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ 4) ประเด็็ นปัั ญ หาใหม่่
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เช่่น สิิทธิิของกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ
การผลัั ก ดัั น เป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืนไปสู่่� ร ะดัั บ
ท้้ อ งถิ่่� น การผลัั ก ดัั น ให้้ สิิ ท ธิิ ใ นที่่� ดิิ น และสิิ ท ธิิ ใ น
สิ่่� ง แวดล้้ อ มให้้ เ ป็็ น สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนประเภทหนึ่่� ง
การขจััดการเลืือกปฏิิบััติิเพราะเหตุุแห่่งวััยและอายุุ
เป็็ นต้้ น 5) ปัั ญ หาสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนภายในประเทศ
ที่่�เป็็นที่่�สนใจของต่่างประเทศ ได้้แก่่ การชุุมนุุมทาง
การเมืืองและเสรีีภาพในการแสดงออกและการชุุมนุุม
การจัับกุุมเยาวชนที่่�เข้้าร่่วมการชุุมนุุม สถานการณ์์
ชายแดนภาคใต้้และการบัังคัับใช้้กฎหมายพิิเศษ รวมถึึง
ปัั ญ หาการซ้้ อ มทรมานและร่่ า งพระราชบัั ญ ญัั ติิ
ป้้องกัันและปราบปรามการทรมานและการกระทำำ�ให้้
บุุคคลสููญหาย พ.ศ. ..... การดำำ�เนิินคดีเี ชิิงยุุทธศาสตร์์
เพื่่� อ ระงัั บ การมีีส่่ ว นร่่ ว มของประชาชนในกิิ จ การ
สาธารณะ (Strategic Lawsuit Against Public
Participation: SLAPP) หรืือการฟ้้ อ งคดีี เ พื่่� อ
ปิิดปากและร่่างพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กรที่่ไ� ม่่แสวงหารายได้้หรืือกำำ�ไรมาแบ่่งปัันกััน
พ.ศ. ..... บทบาทของภาคธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน
3. การติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามพัันธกรณีีระหว่่าง
ประเทศที่่ไ� ทยเป็็นภาคีีและมีีพัันธกรณีีที่่ต้้� องปฏิิบัติั ติ าม
บทบาทของ กสม. ในฐานะสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิมีีหน้า้ ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ประการหนึ่่�ง ได้้แก่่ การติิดตาม
การปฏิิบััติิตามพัันธกรณีีระหว่่างประเทศที่่�ไทยเป็็น
ภาคีีและมีีพัั นธ กรณีีที่่� ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ต ามให้้ เ กิิ ด ผล
ภายในประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง และในทุุกรอบที่่�รััฐบาล
จััดทำำ�รายงานความก้้าวหน้้าของไทยในการปฏิิบัติั ติ าม
พัันธกรณีีเพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการประจำำ�สนธิิสัญ
ั ญา
(treaty bodies) ของสหประชาชาติิ หรืือกลไกอื่่�น
ในระบบสหประชาชาติิ กสม. ถืือเป็็นหน้้าที่่�ที่่�จะต้้อง
จัั ดทำำ� รายงานคู่่� ข นาน (parallel report) เพื่่� อ
ประเมิินความก้้าวหน้้าหรืือความสำำ�เร็็จ ประเด็็นที่ยั่� งั มีี
ข้้อท้้าทายหรืืออุุปสรรค พร้้อมข้้อเสนอแนะเพื่่�อเสนอ
ต่่อคณะกรรมการประจำำ�สนธิิสัญ
ั ญาของสหประชาชาติิ
ทั้้�งนี้้� กสม. ได้้แจ้้งผลการประเมิินให้้แก่่รััฐบาลทราบ
ในคราวเดีียวกัันด้้วย โดยในการจััดทำำ�รายงาน กสม.
จะรัับฟัังข้้อมููลทั้้�งที่่�ได้้รัับจากหน่่วยงานภาครััฐ และ
จากองค์์กรภาคประชาสัังคมอื่่�น ๆ อย่่างรอบด้้าน
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บทที่ 3

เมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2564 กสม. ได้้จััดทำำ�รายงาน
คู่่�ขนานการประเมิิ น สถานการณ์์ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic
Review (UPR) รอบที่่� 3 สำำ�หรับั ประกอบกระบวนการ
พิิ จ ารณาทบทวนสถานการณ์์ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข อ ง ค ณ ะ ม นตรีี สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ย ช น
แห่่งสหประชาชาติิตามรอบ โดยจััดส่ง่ ให้้สหประชาชาติิ
เพื่่�อพิิจารณาคู่่�ขนานไปกัับรายงานที่่�จััดทำำ�โดยรััฐบาล
ทั้้� ง นี้้� รายงานคู่่� ข นานมีีสาระสำำ�คัั ญ ประกอบด้้ ว ย
การประเมิิ น ความก้้ า วหน้้ า ในการดำำ� เนิิ น งานของ
รัั ฐ บาลตามข้้ อ เสนอแนะจากกระบวนการ UPR
รอบที่่� 2 ที่่รั� ฐั บาลรัับมาปฏิิบัติั ิ ความก้้าวหน้้าของคำำ�มั่่น�
โดยสมััครใจของรััฐบาล และข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ ที่่ไ� ทย
รัับมาปฏิิบัติั แิ ต่่ยังั ไม่่มีีความก้้าวหน้้าเท่่าที่่ค� วร ตลอดจน
ข้้อเสนอแนะที่่�แม้้ประเทศไทยจะไม่่ได้้รัับมาปฏิิบััติิ
แต่่ได้้ดำำ�เนิินการจนเกิิดความก้้าวหน้้า และกล่่าวถึึง
สถานการณ์์สิทิ ธิิมนุุษยชนที่่สำ� ำ�คัญ
ั อื่่น� ๆ ได้้แก่่ ผลกระทบ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในระหว่่างการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด 19 สถานการณ์์สิทิ ธิิมนุุษยชนในระหว่่างการชุุมนุุม
ทางการเมืือง สิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรมเกี่่�ยวกัับ
การเข้้าถึึงกองทุุนยุติุ ธิ รรม และสิิทธิิมนุุษยชนกัับปัญ
ั หา
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ พร้้อมด้้วยข้้อเสนอแนะต่่อ
รััฐบาลเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุงสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิ
มนุุ ษ ยชนภายในประเทศให้้ สอดคล้้ องกัั บหลััก การ
สากลมากยิ่่ง� ขึ้้น� รายละเอีียดสามารถดาวน์์โหลดได้้ทาง
QR code ที่่�ปรากฏ

QR code: ร า ย ง า นคู่่� ข น า น ก า ร
ประเมิิ นส ถานการณ์์ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ของประเทศไทยตามกระบวนการ
Universal Periodic Review (UPR)
รอบที่่� 3
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4. การดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ เข้้ารัั บ การประเมิิ น
สถานะของ กสม. ให้้กลัับสู่่�สถานะ A
กสม. ถููกปรัับลดสถานะจาก “A” เป็็น “B”
จากการประเมิินภายใต้้กรอบความร่่วมมืือเครืือข่่าย
พัันธมิติ รระดัับโลกว่่าด้้วยสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
(GANHRI) เมื่่� อ เดืือนมกราคม 2559 ซึ่่� ง สาเหตุุ
สำำ�คัั ญ ที่่� ถูู กลดสถานะเนื่่� อ งจากบทบัั ญ ญัั ติิ ภ ายใต้้
พระราชบััญญััติิคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2542 ที่่� ค ณะอนุุ ก รรมการประเมิิ นส ถานะ
(Sub-Committee on Accreditation: SCA)10
มีีความเห็็นว่่ายัังไม่่สอดคล้้องกัับ “หลัักการปารีีส”
(Paris Principles) ได้้แก่่ กระบวนการสรรหาที่่�ขาด
การมีีส่่วนร่่วมจากภาผประชาสัังคม การขาดการคุ้้�มกััน
ทางกฎหมาย (immunity) ให้้ กัั บ กสม. ในการ
ปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� และประสิิ ท ธิิ ภ าพในการดำำ� เนิิ น งาน
โดยเฉพาะในเรื่่�องความล่่าช้้าในการจััดทำ�ำ รายงาน
การตรวจสอบการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน กรณีี
การชุุมนุุมทางการเมืืองในปีี 2553
อย่่างไรก็็ดีี เมื่่�อได้้มีีการแก้้ไขข้้อห่่วงกัังวลของ
คณะอนุุกรรมการประเมิินสถานะ (SCA) ดัังกล่่าวแล้้ว
กสม. ก็็ ไ ด้้ เ สนอข้้ อ มููลเพื่่� อ ขอเข้้ า รัั บ การประเมิิ น
เพื่่�อปรัับสถานะเป็็น A ซึ่่�งนอกจากจะเป็็นการฟื้้�นฟูู
ความน่่าเชื่่�อถืือขององค์์กรแล้้ว ย่่อมทำำ�ให้้ฝ่่ายต่่าง ๆ
เกิิ ด ความเชื่่� อ มั่่� น ในการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ส่่ ง เสริิ ม และ

คณะอนุุกรรมการประเมิินสถานะ (SCA) ประกอบด้้วยผู้้�แทนจาก 4 ภููมิิภาค 4 ประเทศ ได้้แก่่ แคนาดา โมร็็อกโก 		
ปาเลสไตน์์ และฝรั่่�งเศส

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เป็็นอิิสระตามหลัักการสากล
ของ กสม. อัันจะเป็็นผลดีีต่่อประเทศชาติิโดยรวม
โดยหลัังจากการยื่่�นเอกสารชี้้�แจงความก้้าวหน้้าใน
การแก้้ ไขข้้ อ ห่่ ว งกัั ง วล คณะอนุุ ก รรมการประเมิิ น
สถานะ (SCA)ได้้สัมั ภาษณ์์นางประกายรััตน์์ ต้้นธีีรวงศ์์
กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (ชุุดที่่� 3) ผู้้�ปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�
ประธานกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (ในขณะนั้้�น)
แบบทางไกล เมื่่� อ วัั นที่่� 8 ธัั น วาคม 2563 โดยมีี
สาระสำำ�คัญ
ั ที่่ป� ระธานกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ได้้ยืืนยัันว่่ากฎหมายและการดำำ�เนิินการของ กสม.
มีีความสอดคล้้องกัับหลัักการปารีีสโดยสมบููรณ์์แล้้ว
พร้้อมทั้้�งชี้้แ� จงรายละเอีียดการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ด้� า้ นต่่าง ๆ
ทั้้�งในด้้านการส่่งเสริิม ติิดตาม และคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
โดยเฉพาะต่่อประเด็็นปััญหาสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศ
ที่่�เป็็นที่่�สนใจ ต่่อมาคณะอนุุกรรมการประเมิินสถานะ
(SCA) ได้้มีีหนัังสืือแจ้้งเลื่่�อนการพิิจารณา (defer)
ออกไป 18 เดืือน โดยมีีข้้อห่่วงกัังวลใหม่่ 4 ประเด็็น
ดัังนี้้�
(1) ความเป็็นอิสิ ระ (Independence) เนื่่อ� งจาก
หน้้าที่่�และอำำ�นาจตามบทบััญญััติิมาตรา 247 (4) ของ
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560
จะลดทอนความเป็็นอิิสระที่่�แท้้จริิงหรืือที่่�สาธารณะ
รัับรู้้� (Actual or Perceived Independence)
(2) การสรรหาและแต่่งตั้้�ง (Selection and
Appointment) เห็็นว่่าการสรรหาคณะกรรมการ
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ ยัั ง ดำำ� เนิิ น การไม่่ แ ล้้ ว เสร็็ จ
และส่่งผลให้้มีีช่่วงเวลาสั้้�น ๆ ที่่� กสม. ไม่่สามารถ
ลงมติิเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนได้้ จึึงเสนอแนะให้้ผลัักดััน
กระบวนการแต่่งตั้้�งเสร็็จสมบููรณ์์ในเวลาที่่�เหมาะสม
ผ่่านกระบวนการที่่โ� ปร่่งใสและมีีส่่วนร่่วมตามบทบััญญััติิ
ของกฎหมาย
(3)	ข้้ อ เสนอแนะของสถาบัั น สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
แห่่งชาติิ (Recommendation by NHRIs) เกี่่�ยวกัับ
ประสิิ ท ธิิ ผ ลของ กสม. ในการจัั ด การกัั บ ประเด็็ น
ปััญหาด้้านสิิทธิิมนุุษยชนภายในระยะเวลาที่่เ� หมาะสม
โดยเฉพาะประเด็็นการติิดตามเฝ้้าระวััง (Monitoring)
เรื่่�องการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนในการชุุมนุุมโดยสงบ
และการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
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(4)	อำำ�นาจหน้้าที่่�กึ่่�งตุุลาการ (Quasi-judicial
functions) ในการไกล่่เกลี่่ย� เพื่่อ� ช่่วยเหลืือเยีียวยาผู้้�ถููก
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนได้้รวดเร็็วมากขึ้้�น จึึงเสนอแนะ
ให้้ผลัักดัันการขยายหน้้าที่่�และอำำ�นาจในการจััดการ
เรื่่�องร้้องเรีียนให้้รวมถึึงอำำ�นาจในการแสวงหาข้้อยุุติิ
ของข้้อพิิพาทโดยสมานฉัันท์ผ่์ า่ นกระบวนการไกล่่เกลี่่ย�
ถึึงแม้้ ว่่ า กสม. จะมิิ ไ ด้้ รัั บ การประเมิิ น เพื่่� อ
เลื่่�อนเป็็นสถานะ A ในครั้้�งดัังกล่่าว แต่่หลายฝ่่าย
ได้้กล่่าวว่่า ถืือเป็็นสััญญาณที่่�ดีีเพราะไม่่เคยมีีสถาบััน
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิของประเทศใดได้้รับั โอกาสเช่่นนี้้�
มาก่่อน และเป็็นโอกาสอัันดีีที่่� กสม. จะได้้แก้้ไขปััญหา
ข้้อห่่วงกัังวลใหม่่ในช่่วงระยะเวลาดัังกล่่าว ซึ่่�ง กสม.
ได้้ดำำ�เนิินการประสานงานกัับฝ่่ายต่่าง ๆ ทั้้�งกัับฝ่่าย
บริิหาร ฝ่่ายนิิติิบััญญััติิ และภาคประชาสัังคมเพื่่�อ
เร่่งแก้้ไขข้้อห่่วงกัังวลทั้้�ง 4 ข้้อ เช่่น
- การเข้้าพบและมีีหนัังสืือถึึงประธานรััฐสภา
ประธานวุุฒิสภ
ิ า รองนายกรััฐมนตรีีที่่ดูู� แลด้้านกฎหมาย
ในการแก้้ไขบทบััญญััติิมาตรา 26 (4) ของพระราช
บัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนููญว่่ า ด้้ ว ยคณะกรรมการ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 กรณีีการกำำ�หนดให้้
กสม. มีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจในการ “รายงานข้้อเท็็จจริิง
ที่่ถูู� กต้้องโดยไม่่ชักั ช้้าในกรณีีที่่มีี� การรายงานสถานการณ์์
เกี่่� ย วกัั บ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในประเทศไทยที่่� ไ ม่่ ถูู กต้้ อ ง
หรืือไม่่ เ ป็็ นธ รรม” โดยได้้ รัั บ การยืืนยัั นว่่ า รัั ฐ บาล
จะสนัับสนุุนการแก้้ไขกฎหมายในเรื่่�องดัังกล่่าว
- การนำำ�เสนอปััญหาและอุุปสรรคในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�จากการขาดอำำ�นาจไกล่่เกลี่่�ยไว้้ในรายงานผล
การปฏิิ บัั ติิ ง านประจำำ�ปีี เ พื่่� อ เสนอต่่ อ รัั ฐ สภาและ
เผยแพร่่ ต่่ อ สาธารณะ ซึ่่� ง ต่่ อ มาคณะกรรมาธิิ ก าร
กิิจการองค์์กรอิิสระ วุุฒิิสภา ได้้ดำำ�เนิินการศึึกษาโดย
ละเอีียด และเห็็นว่่า กสม. ควรมีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจ
ดัังกล่่าว และเมื่่�อวัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ประธาน
กรรมการสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ ไ ด้้ เข้้ า ร่่ ว มชี้้� แจง
เหตุุผลและให้้ข้้อมููลร่่วมกัับคณะกรรมาธิิการฯ ต่่อที่่�
ประชุุมวุุฒิิสภา และวุุฒิิสภาได้้มีีมติิเอกฉัันท์์ว่่า กสม.
ควรมีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ย
ประนีีประนอมข้้อพิิพาทในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
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บทที่ 3

- การขัับเคลื่่อ� นตามขั้้นต
� อนกฎหมาย เพื่่อ� จััดทำำ�
ร่่างกฎหมายฉบัับแก้้ไข โดยมีีการรัับฟัังความเห็็นจาก
ภาคประชาสัังคม ตลอดจนการสร้้างความตระหนัักรู้้�
แก่่สาธารณะในโอกาสต่่าง ๆ ให้้ตระหนัักถึึงความ
จำำ�เป็็นที่่�พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
จะต้้องกำำ�หนดให้้ กสม.ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความเป็็น
อิิสระสอดคล้้องกัับหลัักการปารีีส
การทำำ�งานของสำำ�นัักงาน กสม. สอดคล้้องกัับ
ยุุ ท ธศาสตร์์ ข อง กสม. ในด้้ า นการส่่ ง เสริิ ม และ
ติิ ดต ามให้้ ทุุ ก ภาคส่่ ว นของสัั ง คมเกิิ ด การเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชนตามที่่�ได้้รัับการรัับรองตามรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย กฎหมายไทย และพัันธกรณีี
ระหว่่ า งประเทศด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� ป ระเทศไทย
จะต้้องปฏิิบัติั ติ าม และยุุทธศาสตร์์ในการมุ่่�งการทำำ�งาน
ร่่วมกัับเครืือข่่ายภายในประเทศและพัันธมิิตรในเวทีี
ระหว่่างประเทศเพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างพลััง (synergy)
ในการทำำ�งานร่่วมกััน
การดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้้ มีี การติิ ดต ามและผลัั ก ดัั น ให้้ ภ าครัั ฐ ปฏิิ บัั ติิ ต าม
ข้้ อ เสนอแนะของ กสม. ตามที่่� ป รากฏในรายงาน
คู่่�ขนานการปฏิิบััติิตามอนุุสััญญาด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่ป� ระเทศไทยเป็็นภาคีีและรายงานคู่่ข� นานการประเมิิน
สถานการณ์์ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของประเทศไทยตาม
กระบวนการ UPR ของ กสม. เพื่่�อให้้เกิิดผลในเชิิงของ
การเปลี่่�ยนแปลงในด้้านนโยบายของรััฐบาล ตลอดจน
การตรากฎหมายเพื่่�ออนุุวััติิการตามพัันธกรณีีระหว่่าง
ประเทศด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� ป ระเทศไทยจะต้้ อ ง
ปฏิิบัติั ติ าม และการปรัับปรุุงกฎหมายให้้สอดคล้้องกัับ
หลัั ก สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน และในขณะเดีี ย วกัั นก็็ ทำำ� งาน
เสริิมสร้้างความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรในเวทีีระหว่่าง
ประเทศในการแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์และความรู้้�
เพื่่อ� ประโยชน์์ในการทำำ�งานและพััฒนาศัักยภาพองค์์กร
ทำำ�ให้้เห็็นบทบาทของ กสม. ในเวทีีระหว่่างประเทศ
ในฐานะสถาบัันหลักั ของประเทศไทยในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
เพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� มั่่�นและยกระดัับสถานะ กสม. ให้้เป็็น
ที่่�ยอมรัับในระดัับนานาชาติิ

3.7	สรุุ ป และวิิ เ คราะห์์ ผ ลการติิ ด ตาม
การดำำ� เนิิ น งานตามหน้้าที่่� แ ละอำำ� นาจของ
คณะกรรมการสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ ต าม
พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
คณะกรรมการสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ
พ.ศ. 2560

ระเบีียบคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ว่่าด้้วยการติิดตามผลการดำำ�เนิินการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
พ.ศ. 2564 ลงวัันที่�่ 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ข้้อ 24
ประกอบกัั บข้้ อ 5 ได้้ กำำ�หนด ให้้ สำำ�นัั ก งาน กสม.
สรุุปและวิิเคราะห์์ผลการติิดตามผลการดำำ�เนิินการ
ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� กสม. ได้้ เ สนอต่่ อ รัั ฐ สภา
คณะรััฐมนตรีี หน่่วยงานของรััฐหรืือเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อเสนอต่่อ กสม. ภายใน 45 วัันนัับแต่่วัันสิ้้�นปีี
งบประมาณ ซึ่่� ง ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
มีีผลดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ของข้้อ 5 ในระเบียี บฉบัับดังั กล่่าว ได้้แก่่ ผลดำำ�เนิินการ
ตามข้้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนและรายงานข้้อเสนอแนะ จำำ�นวน 53 ฉบัับ
(ข้้อ 5 (1) และ (3)) ผลดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชน
ของประเทศ (ข้้อ 5 (2)) ผลดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอ
ในรายงานคู่่�ขนานตามหนัังสืือสััญญาที่่�ประเทศไทย
เป็็นภาคีีและมีีพัันธกรณีีที่่�จะต้้องปฏิิบััติิ (ข้้อ 5 (8))
และผลดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอกรณีีอื่่�นตามที่่� กสม.
กำำ�หนด (ข้้อ 5 (10)) กล่่าวคืือ การเสนอร่่างพระราช
บัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนููญว่่ า ด้้ ว ยคณะกรรมการ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... เพื่่�อ
บััญญััติิให้้ กสม. มีีอำำ�นาจไกล่่เกลี่่�ย และการเสนอ
ขอยกเลิิกมาตรา 247 (4) ของรััฐธรรมนููญแห่่งราช
อาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 และมาตรา 26
(4) แห่่งพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
ผลสำำ� เร็็ จหรืื อผลสัั ม ฤทธิ์์� จ ากการดำำ� เนิิ น การ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของ กสม. ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในกรณีีที่่� กสม. มีีข้้อเสนอแนะไปยััง
ส่่ ว นราชการหรืือเอกชนที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งตามรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน (ข้้อเสนอแนะ
เพื่่�อป้้องกัันหรืือแก้้ไขการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน หรืือ
ข้้อเสนอแนะในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
รวมทั้้�งการแก้้ไขกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
พบว่่าหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ดำำ�เนิินการเป็็นไปตาม
หรืือสอดคล้้องกัับข้้อเสนอแนะของ กสม. ทั้้�งหมดหรืือ
บางส่่วนที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญแล้้ว แม้้ว่่าจะมีีหน่่วยงาน
บางแห่่งไม่่อาจดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะของ กสม. ได้้
แต่่ก็็เพราะมีีเหตุุผลอัันสมควร เช่่น โครงการยัังอยู่่�
ระหว่่างการทบทวนความชััดเจนในการดำำ�เนิินการ
เป็็นต้้น แต่่หน่่วยงานก็็ได้้ตอบรัับข้้อเสนอแนะของ
กสม. เพื่่� อ นำำ� ไปพิิ จ ารณาดำำ� เนิิ น การต่่ อ ไปเมื่่� อ มีี
ความชััดเจนในการดำำ�เนิินโครงการแล้้ว อย่่างไรก็็ดีี
พบว่่า รายงานการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ในด้้ า นสิิ ท ธิิ ชุุ ม ชนมีีประเด็็ นปัั ญ หาการร้้ อ งเรีียน
เกี่่�ยวกัับกระบวนการมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการ
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ หรืือการดำำ� เนิิ น โครงการที่่� มีี
ผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มและประชาชน และ
การเลืือกปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ ผู้้�ติิ ด เชื้้� อ เอชไอวีีในการเข้้ า รัั บ
ราชการตำำ�รวจ ที่่ค� วรหยิิบยกขึ้้น� มาศึึกษาเพื่่อ� พิิจารณา
จััดทำำ�เป็็นข้้อเสนอแนะไปยัังส่่วนราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สำำ�หรับข้
ั อ้ เสนอในรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย และในรายงาน
คู่่�ข นานตามหนัั ง สืือสัั ญ ญาที่่� ป ระเทศไทยเป็็ นภ าคีี
และมีีพัั นธ กรณีีที่่� จ ะต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ต าม ปรากฏว่่ า
การดำำ�เนิินนโยบายของรััฐบาลและการปฏิิบััติิงานของ
ส่่ ว นราชการ รวมทั้้� ง แนวทางการดำำ� เนิิ น การหรืือ
ผลดำำ� เนิิ น การของส่่ ว นราชการที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งซึ่่� ง แจ้้ ง
มายัังสำำ�นัักงาน กสม. ส่่วนใหญ่่มีีความสอดคล้้องกัับ
ข้้ อ เสนอแนะของ กสม. ส่่ ว นข้้ อ เสนอที่่� ยัั ง ไม่่ ไ ด้้
รัั บ แจ้้ ง ผลดำำ� เนิิ น การจากส่่ ว นราชการที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
สำำ�นัักงาน กสม. อยู่่�ระหว่่างการติิดตามผลดำำ�เนิิน
การซึ่่�งน่่าจะปรากฏผลดำำ�เนิินการหรืือความคืืบหน้้า
ในปีีงบประมาณถััดไป ทั้้�งนี้้� มีีหลายกรณีีที่่�หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องยัังไม่่สามารถแจ้้งผลการปฏิิบััติิที่�่ชััดเจนได้้
โดยส่่วนราชการได้้ตอบรัับว่่าเห็็นด้้วยกัับข้้อเสนอของ
กสม. อาจเนื่่�องมาจากข้้อเสนอของ กสม. มีีลัักษณะ
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เป็็นข้อ้ เสนอแนะเชิิงนโยบาย แตกต่่างจากข้้อเสนอแนะ
ในรายงานการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�
เป็็นมาตรการหรืือแนวทางปฏิิบัติั ที่ิ มีี่� ความชััดเจนในตััว
ว่่ า จะให้้ ส่่ ว นราชการปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งไร ด้้ ว ยวิิ ธีี การใด
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนนั้้�น
ส่่ ว นข้้ อ เสนอในรายงานผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ประจำำ�ปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ที่่� ข อให้้
คณะรัั ฐ มนตรีีพิิ จ ารณาสนัั บส นุุ น งบประมาณให้้
กสม. สามารถดำำ�เนิินการพััฒนาระบบฐานข้้อมููลด้้าน
การส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนนั้้� น ในปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำำ�นัักงาน กสม. ได้้รัับจััดสรร
งบประมาณดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวน 8.4615 ล้้านบาท
และสำำ�หรัั บข้้อ เสนอแก้้ ไขเพิ่่� ม เติิ ม พระราชบัั ญ ญัั ติิ
ประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 เพื่่อ� กำำ�หนดให้้ กสม. มีีอำำ�นาจไกล่่
เกลี่่�ยบุุคคลหรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�จะทำำ�ให้้คู่่�กรณีี
ทำำ�ความตกลง เพื่่�อประนีีประนอมและแก้้ไขปััญหา
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน และเพื่่�อยกเลิิกหน้้าที่่�และ
อำำ�นาจของ กสม. ในการชี้้�แจงและรายงานข้้อเท็็จจริิง
ที่่ถูู� กต้้องโดยไม่่ชักั ช้้าในกรณีีที่่มีี� การรายงานสถานการณ์์
เกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทยโดยไม่่ถููกต้้อง
หรืือไม่่เป็็นธรรม ตามมาตรา 26 (4) นั้้�น อยู่่�ระหว่่าง
การดำำ� เนิิ น การตามขั้้�นตอนของการแก้้ ไขกฎหมาย
โดยข้้อเสนอเพื่่�อขอยกเลิิกมาตรา 26 (4) แห่่งพระราช
บัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนููญว่่ า ด้้ ว ยคณะกรรมการ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 รััฐบาลพร้้อมให้้
การสนัั บส นุุ น ส่่ ว นข้้ อ เสนอเพื่่� อ กำำ�หนด ให้้ กสม.
มีีอำำ�นาจไกล่่เกลี่่ย� ยัังมีีความเห็็นต่า่ งกััน หน่่วยงานได้้ตั้้ง�
ข้้อสัังเกตบางประการ เช่่น ปััญหาการบัังคัับใช้้กฎหมาย
เนื่่�องจากมิิได้้บััญญััติิเนื้้�อหา ขั้้�นตอน หรืือหลัักการ
สำำ�คััญไว้้ หรืือความเห็็นที่่�องค์์กรควรใช้้ประโยชน์์จาก
พระราชบััญญััติิการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท พ.ศ. 2562
แทน เป็็นต้น้ ซึ่่�งสำำ�นัักงาน กสม. อยู่่�ระหว่่างการหารืือ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และ กสม. เพื่่�อดำำ�เนิินการก่่อนนำำ�เสนอ
คณะรััฐมนตรีีต่่อไป
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3.8 การบริิหารจััดการและการพััฒนาองค์์กร ในภููมิิภาค อัันจะช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�งานของ กสม.
ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ได้้ ใ ห้้
ความสำำ�คัั ญ และมุ่่�งหวัั ง ในการพัั ฒ นาสำำ�นัั ก งาน
กสม. สู่่� ก ารเป็็ น องค์์ กรที่่� มีี “ ส ม รร ถ น ะ สูู ง
(High Performance)” โดยเน้้ นย้ำำ�� ฐานคิิ ด
ในการนำำ� ระบบเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล และการบริิ ห าร
จัั ด การสารสนเทศระบบคลัั ง ข้้ อ มููล (Big Data)
มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการบริิหารจััดการและพััฒนา
องค์์ ค วามรู้้�ขององค์์ ก ร (KM) รวมถึึงการพัั ฒ นา
ศัั ก ยภาพขีีดความสามารถ และคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ของ
บุุ ค ลากร ตลอดจนเสริิ มสร้้ างวัั ฒนธรรมองค์์ ก รใน
การทำำ� งานอย่่ า งมีีความสุุ ข ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ผลิิ ตภ าพแก่่
องค์์กร และเพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าวภายใต้้
การดำำ�เนิินงานตาม “ยุุทธศาสตร์์ กสม. พ.ศ. 2560–
2565” ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5: การเสริิมสร้้างและพััฒนา
กระบวนการทำำ�งานและการบริิหารจััดการองค์์กรให้้
เกิิดผลสััมฤทธิ์์�โดยยึึดมั่่�นคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ได้้มีีการดำำ�เนิินงาน/กิิจกรรมที่่สำ� �คั
ำ ัญใน 4 ด้้าน ได้้แก่่
การพััฒนาโครงสร้้างองค์์กร การพััฒนากระบวนการ
ปฏิิบัติั งิ าน การพััฒนาสมรรถนะและเสริิมสร้้างค่่านิิยม
บุุคลากร และการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
3.8.1 การพััฒนาโครงสร้้างองค์์กร
(1) การจััดตั้้�งสำำ�นัักงาน กสม.พื้้�นที่่�ภาคใต้้
กสม. ได้้จััดตั้้�งสำำ�นัักงาน กสม.พื้้�นที่่�ภาคใต้้
ณ จัังหวััดสงขลา ให้้เป็็นส่่วนราชการภายในระดัับ
สำำ�นัั ก ของสำำ�นัั ก งาน กสม. โดยมีีพื้้� นที่่� รัั บผิิ ด ชอบ
ครอบคลุุม 14 จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััดกระบี่่� ชุุมพร
ตรััง นครศรีีธรรมราช นราธิิวาส ปััตตานีี พัังงา พััทลุุง
ภููเก็็ ต ยะลา ระนอง สงขลา สตููล และจัั ง หวัั ด
สุุราษฎร์์ธานีี เพื่่�อเป็็นการสร้้างกลไกการทำำ�งานของ
กสม. ในการให้้บริิการด้้านการส่่งเสริิมและคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชนแก่่ประชาชนอย่่างครอบคลุุมและทั่่�วถึึง
ในทุุกภููมิิภาค รวมถึึงสร้้างการประสานความร่่วมมืือ
กัั บ เครืือข่่ า ยภาคประสัั ง คมในพื้้� นที่่� อ ย่่ า งใกล้้ ชิิ ด
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักการปารีีส (Paris Principles)
ที่่�องค์์การสหประชาชาติิ (United Nations: UN)
กำำ�หนดไว้้ ใ นส่่ วนที่่� เ กี่่� ย วกัั บการมีีสำำ�นัั ก งานที่่� จัั ดตั้้� ง

ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
(2) การพััฒนาโครงสร้้างการแบ่่งส่่วนราชการ
และกรอบอััตรากำำ�ลััง
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำำ�นักั งาน กสม.
ได้้ดำำ�เนิินการศึึกษาเพื่่�อปรัับโครงสร้้างการแบ่่งส่่วน
ราชการและกรอบอัั ต รากำำ�ลัั ง เพื่่� อ เป็็ น การพััฒนา
ระบบงานและการบริิหารจััดการองค์์กรให้้สามารถ
ทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนการปฏิิบััติิงานของ
กสม. อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น
โดยได้้จััดจ้้างมููลนิิธิิพััฒนาประสิิทธิิภาพในราชการ
โดยสถาบัั นที่่� ป รึึกษาเพื่่� อ พัั ฒ นาประสิิ ท ธิิ ภ าพใน
ราชการ เป็็นที่ป่� รึึกษาโครงการ ซึ่ง่� จะแล้้วเสร็็จในช่่วงปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
3.8.2 การพััฒนากระบวนการปฏิิบััติิงาน
(1) การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) สำำ�นักั งาน
ป.ป.ช. ได้้ ป ระกาศผลการประเมิิ น ITA ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำำ�นัักงาน กสม. ได้้ผล
คะแนนการประเมิิน 93.28 คะแนน อยู่่�ในระดัับ A
ซึ่่�งเป็็นอัันดัับที่่� 2 ของกลุ่่�มประเภทองค์์กรอิิสระ
(2) การจััดการความรู้ใ�้ นองค์์กร ในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สำำ�นัักงาน กสม. ได้้ดำำ�เนิินการคััดเลืือก
ให้้สำ�นั
ำ กั บริิหารกลางซึ่ง่� เป็็นหน่ว่ ยงานที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบภารกิิจ
สนัับสนุุนทั้้�งในด้้านงานสารบรรณ งานคลััง งานพััสดุุ
งานบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลขององค์์กร
เป็็นหน่ว่ ยงานนำำ�ร่อ่ งในการขัับเคลื่่อ� นงานด้้านการพััฒนา
ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั งิ านโดยใช้้การจััดการความรู้้�
(Knowledge Management: KM) โดยได้้ให้้ความ
สำำ�คััญกัับแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และกำำ�หนดองค์์ความรู้้�
ที่่�สำำ�คััญ (Critical Knowledge) ในการปฏิิบััติิงาน
เพื่่�อจัั ดทำำ� “มาตรฐานการปฏิิบััติิงาน (Standard
Operating Procedure: SOP)” ให้้สามารถนำำ�มาใช้้
เป็็นเครื่่อ� งมืือและแนวทางในการปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากร
ให้้ เ ป็็ น ไปในทิิ ศ ทางเดีี ย วกัั น รวมถึึงช่่ ว ยลดความ
ผิิดพลาดในการปฏิิบััติิงาน โดยสามารถจััดทำำ�คู่่�มืือ
การปฏิิบััติิงานของกลุ่่�มงาน จำำ�นวน 7 กระบวนงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(3) งานยกร่่ า งระเบีียบ และประกาศ
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้้มีีการยกร่่างระเบีียบ
ประกาศและคำำ�สั่่ง� กสม. อาทิิ ร่่างระเบีียบสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยการใช้้
บริิ การศููนย์์สารสนเทศสิิ ทธิิ มนุุ ษยชน พ.ศ. 2564
ยกร่่างประกาศสำำ�นักั งานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ เรื่่�อง มาตรการอำำ�นวยความสะดวกและ
ลดภาระแก่่ประชาชน (การไม่่เรีียกสำำ�เนาบััตรประจำำ�
ตััวประชาชนและสำำ�เนาทะเบีียนบ้้านจากประชาชน)
และร่่างคำำ�สั่่�งคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
เรื่่� อ ง มาตรการในการใช้้ ล ายมืือชื่่� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
ในระหว่่างการเฝ้้าระวัังและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 เป็็นต้้น
3.8.3 การพััฒนาสมรรถนะและเสริิมสร้้างค่่านิิยม
บุุคลากร
สำำ�นักั งาน กสม. ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนา
บุุคลากรเพื่่อ� เพิ่่�มพููนและเสริิมสร้้างศัักยภาพบุุคลากรให้้
สามารถรองรัับการปฏิิบัติั ริ าชการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยการออกแบบและพััฒนาหลัักสููตรการฝึึกอบรม
และการดำำ�เนิินการฝึึกอบรมบุุคลากร รวมถึึงการส่่ง
บุุ ค ลากรเข้้ า รัั บ การฝึึ ก อบรมในหลัั ก สููตรที่่� จัั ด โดย
หน่่วยงานภายนอก มีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
(1) การออกแบบและพัั ฒนาหลัั ก สููตร
การฝึึกอบรม สำำ�นัักงาน กสม. ให้้ความสำำ�คััญกัับ
การพััฒนาบุุคลากรในการขึ้้�นสู่่�ตำำ�แหน่่งระดัับบริิหาร
เพื่่�อส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้มีีความพร้้อม และเหมาะสม
สำำ�หรับั การปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ใ� นตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารให้้สามารถ
ปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดผลสััมฤทธิ์์�
โดยได้้ อ อกแบบหลัั ก สููตรการฝึึ ก อบรมที่่� มีี เนื้้� อ หา
สาระและวิิธีีการฝึึกอบรมที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของ
องค์์กรซึ่่ง� ประกอบด้้วย เนื้้�อหาวิิชา 2 หมวดหลััก ได้้แก่่
1) หมวดความรู้้�/ทัั ก ษะด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน และ
2) หมวดความรู้้�/ทัักษะด้้านการบริิหารและการพััฒนา
องค์์กร เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของบุุคลากรเป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิผล โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้้ว่่าจ้้างสถาบัันส่่งเสริิมการบริิหารกิิจการบ้้านเมืือง
ที่่�ดีี สำำ�นัักงาน ก.พ.ร. เป็็นที่่�ปรึึกษาโครงการจััดทำำ�
หลัั ก สููตรพัั ฒ นาบุุ ค ลากรสำำ�นัั ก งาน กสม. (ระดัั บ
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ผู้้�บริิหาร) เพื่่�อเป็็นหลัักสููตรการฝึึกอบรมในการเตรีียม
ความพร้้อมของบุุคลากรขึ้้�นดำำ�รงตำำ�แหน่่งในระดัับ
บริิหาร จำำ�นวน 3 ระดัับ ได้้แก่่ ระดัับต้น้ ระดัับกลาง และ
ระดัับสููง ในหมวดวิิชาความรู้้�/ทัักษะด้้านการบริิหาร
และการพััฒนาองค์์กร
(2) การฝึึ ก อบรมบุุคลากร สำำ�นัักงาน กสม.
ได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาความรู้้�และทัักษะในการปฏิิบัติั งิ าน
ของบุุ ค ลากรเพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งให้้ บุุ ค ลากรได้้ รัั บ การ
เพิ่่�มพููนความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญและสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็น
ต่่ อการปฏิิบััติิงานตามภารกิิจหน้้าที่่� รวมถึึงทัักษะ
ด้้ า นการบริิ ห ารและการพัั ฒ นาองค์์ ก ร ตลอดจน
แนวความคิิดต่า่ ง ๆ เพื่่อ� พััฒนาประสิิทธิิภาพการปฏิิบัติั งิ าน
ให้้พร้้อมรัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลงของโลกในยุุคดิิจิทัิ ลั
โดยจััดรููปแบบและวิิธีีการฝึึกอบรมที่่คำ� ำ�นึึงถึึงมาตรการ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ประกอบด้้วย
3 หลัักสููตรย่่อย ดัังนี้้�
(2.1) หลัั ก สููตรเสริิ ม สร้้างความรู้้� ด้้ านสิิ ท ธิิ
มนุุษยชน “สัังคมดิิจิิทััลกัับมิิติิงานด้้านการส่่งเสริิม
คุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน” เพื่่อ� เสริิมสร้้างความรู้้�เกี่่ย� วกัับ
การดำำ�เนิินงานตามภารกิิจภายใต้้สถานการณ์์ทางสัังคม
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�สัังคมดิิจิทัิ ัล รวมถึึงมุุมมอง แนวคิิด
เทคนิิ ค และวิิ ธีี การเกี่่� ย วกัั บ การตรวจพิิสููจน์์พยาน
หลัั ก ฐานดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ เป็็ น การพัั ฒ นายกระดัั บทัั ก ษะ
ด้้านการปฏิิบััติิงาน ส่่งเสริิมคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น�
(2.2) หลัักสููตรด้้านการบริิหารและการพััฒนา
องค์์กร “การเสริิ ม สร้้ า งทัั ก ษะและเทคนิิ ค ในการ
ปฏิิ บััติิงานกัั บผู้้�รัับบริิ การ ผู้้�มีีส่่ วนได้้ เสีีย เพื่่� อการ
ปกป้้องคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน” เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�
เกี่่� ย วกัั บ การดำำ� เนิิ น งานตามภารกิิ จหน้้ า ที่่� ภ ายใต้้
หลัั ก แนวคิิ ด การให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บผู้้�รัับบริิ ก าร ผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย รวมถึึงการปฏิิบัติั งิ านที่่จำ� ำ�เป็็นต้อ้ งใช้้ทักั ษะ
สมรรถนะเฉพาะด้้าน เช่่น การให้้คำำ�ปรึึกษา การบริิหาร
จััดการและแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้า และการฝึึกอบรม
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ผู้้� ใช้้ ง านและผู้้�ดููแลระบบงานด้้ า น ICT
เพื่่�อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจทัักษะและความเชี่่�ยวชาญ
ในการแก้้ไขปััญหาในเบื้้�องต้้นได้้
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(2.3) หลัักสููตรเสริิมสร้้างหลัักการและแนวคิิด
ให้้พร้้อมรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง “ความคิิ ด เชิิ ง
สร้้างสรรค์์สู่ก่� ารยกระดัับผลสััมฤทธิ์์ใ� นการปฏิิบัติั งิ าน”
เพื่่อ� เสริิมสร้้างการคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์เพื่่อ� การพััฒนางาน
(Creative Thinking) และการสร้้างพลัังใจเพื่่�อสร้้าง
ผลสััมฤทธิ์์�ในการทำำ�งาน
(3) การส่่ ง บุุ ค ลากรเข้้ารัั บ การฝึึ ก อบรมใน
หลัั ก สููตรที่่� จัั ด โดยหน่่ ว ยงานภายนอก เพื่่� อ เป็็ น
การพััฒนาศัักยภาพและขีีดความสามารถของบุุคลากร
ในการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจ การฝึึกอบรมในหลัักสููตร
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการขึ้้�นสู่่�ตำำ�แหน่่งในระดัับ
ที่่�สููงขึ้้�น รวมถึึงเพื่่�อเป็็นการสร้้างเครืือข่่ายระหว่่าง
หน่่ ว ยงานที่่� ช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม สนัั บส นุุ น การประสาน
ความร่่วมมืือระหว่่างองค์์กร โดยได้้ส่่งบุุคลากรของ
สำำ�นักั งานกสม. เข้้ารัับการฝึึกอบรม/สััมมนาในหลัักสููตร
ที่่� จัั ด โดยหน่่ ว ยงานภายนอกทั้้� ง ในหลัั ก สููตรสำำ�หรัั บ
ผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงาน จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 58 โครงการ/
หลัักสููตร
(4) การเสริิมสร้้างคุุณธรรม วััฒนธรรม และ
ค่่ า นิิ ย มองค์์ ก ร สำำ�นัั ก งาน กสม. ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ
กัับการรณรงค์์เสริิมสร้้างวััฒนธรรม คุุณธรรม และ
ค่่านิิยมร่่วม (Share Values) ขององค์์กร “RIGHTS”
ที่่�ได้้ประกาศใช้้มาเป็็นแนวทางและหลัักการร่่วมกััน
ในการปฏิิบัติั งิ านให้้บรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์์และเป้้าหมายองค์์กร
ภายใต้้แนวคิิดการมีีส่่วนร่่วมของบุุคลากร ทั้้�งจาก
ระดัับผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงาน เพื่่�อให้้องค์์กรมีีคนดีี
คนเก่่ง คนมีีคุุณภาพที่่�มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์� และร่่วมสร้้าง
บรรยากาศการทำำ�งานที่่ส� อดประสานกัันอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
ผ่่ า นกิิ จ กรรม โดยในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
สำำ�นัั ก งาน กสม. ได้้ จัั ดกิิ จ กรรมการแลกเปลี่่� ย น
แบ่่งปัันความรู้้� และสร้้างพื้้�นที่�่ให้้บุุคลากรขององค์์กร
ได้้มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม ได้้แก่่
(4.1) กิิจกรรมเทิิดทููนสถาบัันพระมหากษััตริย์ิ ์
กสม. และบุุคลากรสำำ�นัักงาน กสม. ได้้เข้้าร่่วมงาน
พระราชพิิธีีสำ�คั
ำ ัญต่่าง ๆ อาทิิ พระราชพิิธีีฉััตรมงคล
พระราชพิิธีีเฉลิิมพระชนมพรรษา และพระราชกุุศลต่่าง ๆ
อัันเป็็นการน้้อมรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ และแสดง
ความจงรัักภัักดีี นอกจากนี้้� สำำ�นัักงาน กสม. ยัังได้้จััด

นิิทรรศการประวััติิความเป็็นมา และวิิวััฒนาการของ
ธงชาติิ ไ ทย เนื่่� อ งในวัั น พระราชทานธงชาติิ ไ ทย
28 กัั น ยายน (Thai National Flag Day) เพื่่�อ
บอกเล่่าเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับวิิวััฒนาการการเปลี่่�ยนแปลง
ของธงชาติิ ไ ทย เพื่่� อ เตืือนใจให้้ บุุ ค ลากรสำำ�นัั ก งาน
กสม. และประชาชนทั่่� วไปได้้ รำำ�ลึึ กถึึงการเสีียสละ
เลืือดเนื้้�อของบรรพบุุรุุษ เพื่่�อรัักษาไว้้ซึ่่�งแผ่่นดิิน และ
สร้้างเสริิมความภููมิิใจในความเป็็นชาติิ ณ บริิเวณ
หน้้าศููนย์์สารสนเทศสิิทธิิมนุุษยชน สำำ�นัักงาน กสม.
(4.2) กิิจกรรมรณรงค์์เชิิญชวนบุุคลากร เช่่น
การส่่งความสุุขในวัันสงกรานต์์ผ่า่ นคำำ�อวยพรออนไลน์์
การบริิ จ าคหนัั ง สืือและสื่่� อ การเรีียนรู้้�ผ่่ า นมููลนิิ ธิิ
กระจกเงา ในกิิจกรรม “ปัันสร้้างสุุข” การรัับบริิจาค
ปฏิิ ทิิ นตั้้� ง โต๊๊ะเพื่่� อ มอบให้้ แ ก่่ มููลนิิ ธิิ ช่่ ว ยคนตาบอด
แห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์เพื่่�อนำำ�ไปผลิิต
เป็็ นอัั ก ษรเบรลล์์ ในกิิ จ กรรม “ปฏิิ ทิิ น สื่่� อ รัั ก สู่่�สื่่� อ
การเรีียนให้้น้้อง” และกิิ จ กรรมจิิ ต อาสาบำำ� เพ็็ ญ
ประโยชน์์ “มีีแล้้วแบ่่งปััน” มอบสิ่่�งของอุุปโภคบริิโภค
ให้้ แ ก่่ ป ระชาชนที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ในพื้้�นที่่�เขตหลัักสี่่�

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.8.4 การพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
สำำ�นัักงาน กสม. นำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้
เพื่่� อ สนัั บส นุุ น การขัั บ เคลื่่� อ นงานของ กสม. และ
มุ่่�งไปสู่่�องค์์กรดิิจิิทััล โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้้ดำำ�เนิินการตอบสนองในยุุทธศาสตร์์ที่�่ 4 ส่่งเสริิม
ความรู้้� ความเข้้าใจ และสร้้างความตระหนัักในเรื่่�อง
สิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทย รวมทั้้�งผลงานสำำ�คััญ
ของ กสม. ต่่อสาธารณชนอย่่างถููกต้้องและทั่่�วถึึง และ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 เสริิมสร้้างและพััฒนากระบวนการ
ทำำ�งานและการบริิหารจััดการองค์์กรให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�
ในการตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 สำำ�นัักงาน
กสม. ได้้พััฒนาศููนย์์สารสนเทศสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่�งเป็็น
ห้้องสมุุดด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งแรกของประเทศไทย ให้้
เป็็นแหล่่งรวบรวมความรู้้�และข้้อมููลด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ของประเทศไทยและต่่างประเทศ รวมถึึงการสื่่�อสาร
เกี่่ย� วกัับสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทย
และการนำำ�เสนอผลงานสำำ�คัญ
ั ของ กสม. ต่่อสาธารณชน
อย่่างถููกต้้องและทั่่�วถึึง
ในส่่วนของยุุทธศาสตร์์ที่�่ 5 สำำ�นัักงาน กสม.
ได้้ดำำ�เนิินงานด้้านการบริิการข้้อมููลข่่าวสาร เพื่่�อให้้
การทำำ� งานของสำำ�นัั ก งาน กสม. มีีความโปร่่ ง ใส
ตรวจสอบได้้ และมีีการดำำ�เนิินการอยู่่�บนหลักั ธรรมาภิิบาล
และเพื่่�อให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายในการพััฒนาระบบ
การทำำ�งานให้้ทันกั
ั บั เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร
ดิิจิทัิ ลั สำำ�นักั งาน กสม. ได้้พัฒ
ั นาบุุคลากรเพื่่อ� เสริิมสร้้าง
ความรู้้� ความเข้้ า ใจ และปรัั บ เปลี่่� ย นแนวคิิ ด และ
กระบวนการทำำ�งานยุุคใหม่่เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมใน
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การร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนไปสู่่�การเป็็นองค์์กรดิิจิิทััลต่่อไป
ตลอดจนการพััฒนาระบบสารสนเทศเพื่่�อการรวบรวม
และบริิการสารสนเทศด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและระบบ
ฐานข้้อมููลเครืือข่่ายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน การบููรณาการ
เชื่่� อ มโยงข้้ อ มููลด้้ ว ยเลขบัั ต รประชาชนร่่ ว มกัั บ
กรมการปกครองเพื่่อ� พััฒนาระบบการทำำ�งานให้้ทันสมั
ั ยั
ด้้วยระบบออนไลน์์ การพััฒนาแอปพลิิเคชั่่น� สำำ�นักั งาน
กสม. เพื่่�อการเข้้าถึึงบริิการต่่าง ๆ ของสำำ�นัักงาน
โดยอาศััยเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่ทั� นสมั
ั ัย
เพื่่�อให้้บรรลุุผลตามเป้้าหมายทางยุุทธศาสตร์์
สำำ�นัักงาน กสม. ได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรม ด้้วยการพััฒนา
ระบบฐานข้้อมููล เพื่่�อรองรัับการเป็็นองค์์กรดิิจิิทััล
ตลอดจนการอำำ�น วยความสะดวกในการให้้ บริิ ก าร
ประชาชนโดยการทำำ�งานผ่่ านระบบออนไลน์์ ซึ่่� งมีี
กิิจกรรมที่่สำ� �คั
ำ ัญ ได้้แก่่
(1) การพัั ฒ นาศููนย์์ ส ารสนเทศให้้ เ ป็็ น แหล่่ ง
รวบรวมความรู้้�และข้้ อ มููลด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของ
ประเทศไทยและต่่างประเทศ ตลอดจนการสื่่�อสาร
เกี่่ย� วกัับสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทย
ที่่�ทัันสมััยอยู่่�เสมอ โดยให้้บริิการประชาชนทุุกเพศ
ทุุกวััย ทุุกสถานภาพ ทั้้�งการมาสืืบค้้นข้อ้ มููลด้้วยตนเอง
ที่่�ศููนย์์สารสนเทศสิิทธิิมนุุษยชนซึ่่�งมีีเจ้้าหน้้าที่่�คอย
ให้้คำำ�ปรึึกษา แนะนำำ� หรืือจะใช้้บริิการผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์หลายช่่องทางด้้วยกััน ทั้้�งทางเว็็บไซต์์ ไลน์์
ยููทููป และเฟซบุ๊๊�ก เพื่่�อเป็็นการกระจายองค์์ความรู้้�
ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ใ ห้้ ป ระชาชน
เกิิดการเรีียนรู้้�ได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว สามารถเข้้าถึึง
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แหล่่งข้้อมููลได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง แม้้แต่่สถานการณ์์
การเฝ้้าระวัังและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ยัังไม่่เป็็นอุปุ สรรคต่่อการบริิการประชาชนในการเข้้าถึึง
องค์์ ค วามรู้้�ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน ทำำ� ให้้ บ รรลุุ ผ ลตาม
เป้้าหมายยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
(2) การให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสารราชการของ
สำำ�นัักงาน กสม. นอกจากจะมีีสถานที่่�ทางกายภาพ
ที่่� ส ะดวกในการเข้้ า ถึึงและให้้ บริิ ก ารแล้้ ว ยัั ง ได้้ มีี
การพััฒนาศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารราชการให้้อยู่่�ในรููปแบบ
ของศููนย์์ ข้้ อ มููลข่่ า วสารอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ทำำ� ให้้ มีี
การเข้้ า ถึึงเชื่่� อ มต่่ อ ระหว่่ า งหน่่ ว ยงานของรัั ฐ และ
การรัับบริกิ ารข้้อมููลข่่าวสารของราชการผ่่านทางระบบ
ออนไลน์์ได้้ เพื่่�อให้้ศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารราชการของ
สำำ�นัั ก งาน กสม. มีีความสามารถและสนองต่่ อ
พระราชบััญญััติข้ิ ้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ตลอดจนยัังเกิิดผลต่่อการพััฒนาการบริิหารจััดการ
องค์์ ก ร ทรัั พ ยากรบุุ ค คลและงบประมาณอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพด้้วยความเป็็นธรรมและโปร่่งใส ตาม
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5
(3) การพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจ และปรัับเปลี่่�ยนแนวคิิดและกระบวนการ
ทำำ�งานยุุคใหม่่เพื่่�อก้้าวสู่่�การเปลี่่�ยนผ่่านองค์์กรไปสู่่�
การเป็็นองค์์กรดิิจิิทััล โดยการจััดอบรมบุุคลากรของ
สำำ�นัักงาน กสม. ได้้แก่่ การจััดอบรมระบบสารสนเทศ
เพื่่อ� การรวบรวมและบริิการสารสนเทศด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
และระบบฐานข้้ อ มููลเครืือข่่ า ยด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
การจััดอบรมส่่งเสริิมความรู้้� ความเข้้าใจธรรมาภิิบาล
ข้้อมููล (Data Governance) เพื่่�อขัับเคลื่่�อนสู่่�องค์์กร
ดิิจิิทัลั (Digital Transformation)
(4) การพััฒนาระบบสารสนเทศเพื่่อ� การรวบรวม
และบริิการสารสนเทศด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและระบบ
ฐานข้้อมููลเครืือข่่ายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ในส่่วนของ
การรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนออนไลน์์ให้้สอดคล้้องกระบวนการ
ทำำ�งานในปััจจุุบััน ตลอดจนกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
การบููรณาการเชื่่�อมโยงข้้อมููลด้้วยเลขบััตรประชาชน
ร่่วมกัับกรมการปกครองแทนการเรีียกสำำ�เนาเอกสาร
ซึ่่� ง การดำำ� เนิิ น การทั้้� ง สองกิิ จ กรรมดัั ง กล่่ า วเป็็ น
การพััฒนาระบบออนไลน์์ช่่วยยกระดัับการให้้บริิการ

ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน เพื่่� อ อำำ�น วยความสะดวกให้้ แ ก่่
ประชาชน
(5) การพััฒนาแอปพลิิเคชััน สำำ�นัักงาน กสม.
เพื่่� อ พัั ฒ นาและปรัั บ เปลี่่� ย นรููปแบบการให้้ บริิ ก าร
มาสู่่ก� ารบริิการที่่มุ่่�� งเน้้นการให้้บริกิ ารเชิิงรุุก โดยอาศััย
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ทัันสมััย และเพิ่่�มช่่องทาง
การให้้บริกิ ารประชาชนในด้้านต่่าง ๆ อาทิิ การรัับเรื่่อ� ง
ร้้องเรีียน การติิดตามผลการร้้องเรีียน การประชาสััมพัันธ์์
ข้้อมููลข่่าวสาร กิิจกรรมต่่าง ๆ ของ กสม. การให้้บริกิ าร
ความรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ฯลฯ

การวิเคราะห์ประเมินผล
การปฏิบต
ั งิ าน ตามกรอบแนวทาง
การประเมินผลภาคราชการ
แบบบ�ร�าการ ������
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การวิ ิเคราะห์์ประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ตามกรอบแนวทางการประเมิินผล
ภาคราชการแบบบููรณาการ
(Government Evaluation System: GES)
กสม. ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งการกำำ�กับั การติิดตาม
และการประเมิิ น ผลการดำำ� เนิิ น งานตามพัั นธกิิ จ
เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลในการวิิเคราะห์์พััฒนาและปรัับปรุุง
การดำำ�เนิินงานตามภารกิิจให้้เกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม
และเป็็นที่ป่� ระจัักษ์์ต่อ่ สาธารณชน โดยสำำ�นักั งาน กสม.
ได้้กำำ�หนดตัวั ชี้้วั� ดั (Key Performance Indicator: KPI)
เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการบ่่งชี้้�ความก้้าวหน้้าติิดตาม
และประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านที่่เ� ป็็น “ผลผลิิต (output)

หรืือผลลััพธ์์ (outcome)” ของโครงการ/กิิจกรรมสำำ�คัญ
ั
ตามยุุทธศาสตร์์และภารกิิจของ กสม. ซึ่่�งครอบคลุุม
หน้้าที่่�และอำำ�นาจใน 4 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติิการคุ้้�มครอง
มิิติิการส่่งเสริิม มิิติิการเฝ้้าระวััง และมิิติิงานสนัับสนุุน
พร้้อมมีีการถ่่ายทอด (cascading) ตััวชี้้วั� ดั และเป้้าหมาย
ระดัับองค์์กรลงสู่่�ระดัับหน่่วยปฏิิบััติิ (สํํานััก/หน่่วย)
เพื่่อ� ให้้การขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์สอดคล้้อง (alignment)
และมีีจุุ ดมุ่่� งหมายร่่ ว มกัั น อัั นถืื อได้้ ว่่ า เป็็ น การนำำ�

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระบบการบริิหารแบบมุ่่�งผลสััมฤทธิ์์� (Results Based
Management) มาประยุุกต์์ใช้้ในองค์์กรอย่่างครบครััน
ในการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดตามคำำ�รัับรองการปฏิิบััติิ
ราชการได้้สร้้างกลไกในรููปแบบ “คณะทำำ�งานจััดทำำ�
คำำ�รัับรองการปฏิิบััติิราชการของสำำ�นัักงาน กสม.”
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดกรอบและรายละเอีียด
ตััวชี้้�วััดเพื่่�อเสนอต่่อเลขาธิิการ กสม. และประธาน
กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิพิิจารณาและจััดทำำ�
คำำ�รัับรองการปฏิิบััติิราชการ พร้้อมถ่่ายทอดตััวชี้้�วััด
ลงสู่่�ระดัับผู้้�บริิหาร ผู้้�ปฏิิบััติิงานของสำำ�นัักงาน กสม.
ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งตััวชี้้�วััดที่�่กำำ�หนดจะมีี 2 ลัักษณะ คืือ
“ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ (quantity)” สำำ�หรัับการวััด
หรืือประเมิินผลที่่�เป็็นจำำ�นวนที่่�สามารถนัับได้้ โดย
กำำ�หนดหน่่วยการวััดเป็็น “ร้้อยละ” และ “ตััวชี้้�วััด
เชิิ ง คุุ ณ ภาพ (quality)” สำำ�หรัั บ การวัั ดหรืื อ
ประเมิินงานที่่เ� น้้นความสำำ�คัญั ของขั้้นต
� อนการดำำ�เนิินงาน
โดยกำำ�หนดหน่่วยการวััดเป็็น “ระดัับความสำำ�เร็็จ”
(milestone) โดยอาจมีีการเพิ่่�มเงื่อ่� นไขด้้านระยะเวลา
บุุคคล สถานที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย หรืือกระบวนการ
ทำำ� งานที่่� เ ป็็ น ประเด็็ น หรืือนโยบายสำำ�คัั ญ อีีกด้้ ว ย
การประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการแบ่่ ง ออกเป็็ น
2 ครั้้�ง ได้้แก่่ รอบ 6 เดืือน และ 12 เดืือน ผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบ
ตััวชี้้�วััดจะต้้องจััดส่่งผลการดำำ�เนิินงาน พร้้อมเอกสาร
และหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อคณะทำำ�งานเพื่่�อพิิจารณา
และให้้ ข้้ อ เสนอแนะ จากนั้้� น คณะทำำ� งานจะจัั ดทำำ�
รายงานผลการประเมิิ น เสนอต่่ อ เลขาธิิ ก าร กสม.
เพื่่�อทราบพร้้อมพิิจารณาเสนอรายงานต่่อประธาน
ก ร ร ม ก า ร สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ย ช น แ ห่่ ง ช า ติิ ต า ม ลำำ�ดัั บ
ทั้้� ง นี้้� รายละเอีี ย ดกระบวนการจััดทำำ� คำำ�รัั บรอง
การปฏิิบััติิราชการ ปรากฏตาม QR Code

QR code: ก ร ะ บ ว น ก า ร จัั ดทำำ�
คำำ�รัั บ รองการปฏิิ บัั ติิ ร าชการของ
สำำ�นัักงาน กสม.
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สำำ�หรัั บ แนวทางในการวิิ เ คราะห์์ ป ระเมิิ น ผล
การปฏิิบััติิงานของ กสม. และสำำ�นัักงาน กสม. ได้้ใช้้
แนวทางการประเมิินผลภาคราชการแบบบููรณาการ
(Government Evaluation System: GES)
มาเป็็นกรอบแนวคิิดในการวิิเคราะห์์ตั้้ง� แต่่ปีงี บประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามคำำ� แนะนำำ� /ข้้ อ สัั ง เกตของ
คณะอนุุ ก รรมาธิิ ก ารองค์์ ก รอิิ ส ระตามรัั ฐ ธรรมนููญ
วุุฒิสภ
ิ า โดยแนวทาง GES เป็็นระบบการตรวจสอบ
และประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านอย่่ า งเป็็ น เอกภาพ
ที่่เ� น้้นการกำำ�หนดตัวั ชี้้วั� ดั ในการประเมิินผลให้้มีีจำำ�นวน
เท่่ า ที่่� จำำ� เป็็ น และสามารถสะท้้ อ นความพึึงพอใจ
ของประชาชนที่่มีีต่
� อ่ ภารกิิจขององค์์กรอย่่างชััดเจนใน
2 มิิติิ ได้้แก่่ “มิิติิภายนอก” และ “มิิติิภายใน” โดย
กสม. และสำำ�นักั งาน กสม. ได้้นำำ�ผลการดำำ�เนิินงานตััวชี้้วั� ดั
ตามคำำ�รัับรองการปฏิิบััติิราชการประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำำ�นวน 13 ตััวชี้้�วััด มาใช้้ในการวิิเคราะห์์
ประเมิินผลทั้้�ง 2 มิิติิ โดย “มิิติภิ ายนอก” ประกอบด้้วย
(1) การประเมิินประสิิทธิิผล (ผลลััพธ์์/ผลผลิิต) และ
(2) การประเมิินคุุณภาพความพึึงพอใจของประชาชน
ที่่� มีีต่่ อ ผลประโยชน์์ ที่่� ไ ด้้ รัั บจ ากการใช้้ บริิ ก ารและ
ที่่� มีีต่่ อ กระบวนงานให้้ บริิ ก าร และ “มิิ ติิ ภ ายใน”
ประกอบด้้วย (1) การประเมิินประสิิทธิิภาพ และ
(2) การพััฒนาองค์์การ มาเป็็นข้้อมููลในการวิิเคราะห์์
ประเมิินผล ดัังรายละเอีียดปรากฏตามแผนภาพที่่� 10
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ความพึงพอใจ

ความพึึงพอใจ

ระดัับความสํําเร็็จของการจััดทํํารายงานผลการประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน
ของประเทศไทย ประจํําปีี 2564 (ผลการดํําเนิินงาน ปีี 64 ระดัับ 5 /ปีี 63 ระดัับ 5)
ưǨǘǐǘǧǪǖ˰ǎǐǘǧǡ˰ǌǍ˰ǕǨǓ
ระดัับความสํําเร็็การพั
จในการจัั
ดทํํารายงานการติิดตามการปฏิิบััติิตามพัันธกรณีีระหว่่าง
ฒนาองค์กร
ประเทศตามอนุุสััญญาที่่�ประเทศไทยเป็็นภาคีี (ผลการดํําเนิินงาน ปีี 64 ระดัับ 5)

	สํํานัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (ผลการดํําเนิินงาน
	ปีี 64 ร้้อยละ 90.06 /ปีี 63 ร้้อยละ 94.40)
•	ร้้อยละของความพึึงพอใจของคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิต่อ่ การดํําเนิิ
นนาองค์
งานของสํํ
านัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
การพัฒ
กร
แห่่งชาติิ (ผลการดํําเนิินงาน ปีี 64 ร้้อยละ 85 /ปีี 63 ร้้อยละ 80)

•	ร้้อยละความพึึงพอใจของผู้้�รัับบริิการที่่�ยื่่�นเรื่่�องร้้องเรีียนต่่อ

•

•

ภารกิิจด้้านการเฝ้้าระวัังสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน

ระดัับความสํําเร็็จในการจััดกิิจกรรมความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายระดัับภาคในการส่่งเสริิม
	หรืือคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน (ผลการดํําเนิินงาน ปีี 64 ระดัับ 5)
• ระดัับความสํําเร็็ưǨǘǐǘǧǪǖ˰
จความพึ
ขององค์์
ความรู้้�จากงานศึึกษาวิิจัยั ที่่ส� ามารถนํําไปใช้้ประโยชน์์ หรืือแก้้ปัญั หา
ǎงǐǘǧǡ˰
พอใจǌǍ˰ǑǛȴǑǛǛ˝ǓǍ˪ȰǑǛǑǛ˰Ǌȵ
ในการดํําเนิินงานของหน่่วยงาน (ผลการดํําเนิินงาน ปีี 64 ระดัับ 5 /ปีี 63 ระดัับ 5)

•

ภารกิิจด้้านการส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน

การแก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน (ผลการดํําเนิินงาน ปีี 64 ร้้อยละ 92.68 /
ưǨǘǐǘǧǪǖ˰ǎǐǘǧǡ˰ǌǍ˰ǕǨǓ
	ปีี 63 ร้้อยละ 97.22)

•	ร้้อยละของรายงานผลการตรวจสอบที่่�มีีการตอบสนองต่่อข้้อเสนอแนะหรืือมาตรการ

ภารกิิจด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน

ưǨǘǐǘǧǪǖ˰ǎǐǘǧǡ˰ǌǍ˰ǑǛȴǑǛǛ˝ǓǍ˪ȰǑǛǑǛ˰Ǌȵ

การประเมิินประสิิทธิิผล (ผลลััพธ์์/ผลผลิิต)

มิติภายนอก
ưǨǘǐǘǧǪǖ˰ǎǐǘǧǡ˰ǌǍ˰ǕǨǓ

ที่่�มา: สํํานัักบริิหารกลาง (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)

ความร่่ ว มมืือกัั บพัันธมิิ ต ร ในเวทีีระหว่่ า งประเทศ
และการขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดผลที่่�เป็็นรููปธรรม
(ผลการดํําเนิินงาน ปีี 64 ร้้อยละ 100)
• ระดัับความสํําเร็็จในการพััฒนาแอปพลิิเคชัันของ
	สํํานัั ก งานคณะกรรมการสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ
(ผลการดํําเนิินงาน ปีี 64 ระดัับ 5)

•	ร้้อยละความสํําเร็็จของการพััฒนาคู่่�มืือเพื่่�อการสร้้าง

การพัฒนาองค์กร

การพััฒนาองค์์กร

การพัฒนาองค์กร

ความพึงพอใจ

พ.ศ. 2564 ที่่�ดํําเนิินการแล้้วเสร็็จ (ผลการดํําเนิินงาน
	ปีี 64 ร้้อยละ 77.78 /ปีี 63 ร้้อยละ 80.39)
•	ร้้อยละความสํําเร็็จของการจััดทํําระเบีียบ ประกาศ หรืือ
แนวปฏิิบัติั ิ เพื่่อ� รองรัับการดํําเนิินงานตามหน้้าที่่แ� ละอํํานาจ
ความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสิิ
ทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิหรืือสํํานัักงาน
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
(ผลการดํําเนิินงาน ปีี 64 ร้้อยละ 100 /ปีี 63 ร้้อยละ 100)

•	ร้้อยละของโครงการ/กิิจกรรมตามแผนปฏิิบััติิการประจํําปีี

ưǨǘǐǘǧǪǖ˰ǎǐǘǧǡ˰ǌǍ˰ǕǨǓ

การประเมิินประสิิทธิิภาพ

ưǨǘǐǘǧǪǖ˰ǎǐǘǧǡ˰ǌǍ˰ǑǛȴǑǛǛ˝ǓǍ˪ȰǑǛǑǛ˰Ǌȵ

ưǨǘǐǘǧǪǖ˰ǎǐǘǧǡ˰ǌǍ˰ǑǛȴǑǛǛ˝ǓǍ˪ȰǑǛǑǛ˰Ǌȵ

มิติภายใน

แผนภาพที่่� 10 ความเชื่่�อมโยงการดํําเนิินงานของตััวชี้้�วััดตามคํํารัับรองการปฏิิบััติิราชการประจํําปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กัับกรอบแนวทางการประเมิินผล
ภาคราชการแบบบููรณาการ (GES)
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในการนำำ�เสนอผลวิิเคราะห์์ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของ กสม. และสำำ�นัักงาน กสม. ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้้จัดทำ
ั ำ�ข้อ้ มููลตามกรอบ “การประเมิินผล
การปฏิิบััติิราชการแบบบููรณาการ (GES)” ใน 2 มิิติิ
ได้้แก่่ มิิติิภายนอกและมิิติภิ ายใน ดัังนี้้�

มิิติิภายนอก

การประเมิินประกอบด้้วย 2 ประเด็็น ได้้แก่่

1. การประเมิินประสิิทธิิผล (Effectiveness)

ในการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านประสิิทธิิผล
กสม. ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนางานตามภารกิิจ
สำำ�คัั ญ ทั้้� ง ในเชิิ ง คุุ ณ ภาพ โดยกำำ�หนดตัั ว ชี้้� วัั ดที่่� มีี
เกณฑ์์ ก ารประเมิิ น เป็็ นขั้้� นต อน/กระบวนการ
และการประเมิิ น ผลสัั ม ฤทธิ์์� ข องการปฏิิ บัั ติิ ง านใน
เชิิงปริิมาณ ดัังนี้้�
1.1 ภารกิิจด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
การตรวจสอบและรายงานผลการกระทำำ�หรืือ
การละเลยการกระทำำ�อันั เป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
และเสนอมาตรการแก้้ไขที่่�เหมาะสมต่่อบุุคคลหรืือ
หน่่ ว ยงานที่่� ก ระทำำ�หรืื อละเลยการกระทำำ�ดัั ง กล่่ า ว
เพื่่�อดำำ�เนิินการในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น ถืือเป็็นหน้้าที่่�
และอำำ�น าจที่่� สำำ�คัั ญ ของ กสม. ซึ่่� ง การประเมิิ น
ผลสััมฤทธิ์์�ของภารกิิจดัังกล่่าวได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับ
การประเมิิ น ผลลัั พ ธ์์ ข องการดำำ� เนิิ น งาน คืือ
“การติิ ด ตามผลการดำำ� เนิิ น งานของหน่่ ว ยงาน
ที่่� ไ ด้้รัั บ ข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทาง
ที่่� เ หมาะสมในการป้้ อ งกัั น หรืือแก้้ไขการละเมิิ ด
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนจาก กสม.” โดยประเมิิ นจ าก
จำำ�น วนรายงานผลการตรวจสอบซึ่่� ง หน่่ ว ยงาน
หรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้ดำำ�เนิินการเพื่่อ� แก้้ไข ปรัับปรุุง
และพัั ฒ นาตามข้้ อ ห่่ ว งกัั ง วลและข้้ อ เสนอแนะ
กำำ�หนดค่่ า เป้้ า หมายการประเมิิ น ระดัั บที่่� 5 ไว้้ ที่่�
ร้้อยละ 85 ผลการดำำ�เนิินงานคิิดเป็็น ร้้อยละ 92.68
ซึ่่� ง เกิิ น กว่่ า ค่่ า เป้้ า หมายในระดัั บที่�่ 5 และถืือว่่ า
มีีผลการประเมิินอยู่่ใ� นระดัับสููง อย่่างไรก็็ตาม “การรัักษา
มาตรฐานและการยกระดัับในการปฏิิบัติั งิ านอย่่างเป็็น
ระบบ” ถืือเป็็ นข้้ อ ท้้ า ทายอย่่ า งยิ่่� ง ดัั ง นั้้� น กสม.
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จึึงได้้ประกาศใช้้ระเบีียบคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่ ง ชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการติิ ดต ามผลการดำำ� เนิิ น การ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน พ.ศ. 2564 เพื่่�อให้้สำ�นั
ำ ักงาน กสม.
ได้้ มีี แนวทางในการติิ ดต ามผลการดำำ� เนิิ น งานของ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างชััดเจนและเป็็นระบบมาก
ยิ่่� ง ขึ้้� น แต่่ ใ นทางปฏิิ บัั ติิ ก ลัั บมัั ก พบข้้ อ ติิ ดขัั ด ใน
การปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากรระดัับปฏิิบัติั ขิ องสำำ�นักั งาน
กสม. ภายหลัังที่่�มีีการออกระเบีียบ ประกาศ หรืือ
กฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ดัังนั้้�น จึึงควรจััดทำำ�แนวทางหรืือ
มีีการออกแบบระบบการทำำ�งานตามระเบีียบดัังกล่่าว
เพื่่� อ ให้้ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ผู้้�รัั บผิิ ด ชอบมีีแนวปฏิิ บััติิ ที่่� ชััด เจน
โดยคำำ�นึึงถึึงการบููรณาการข้้อมููลของหน่่วยงานภายใน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ลดความซ้ำำ�ซ้
� ้ อ นในการปฏิิ บัั ติิ ง าน
และมีีฐานข้้อมููลสารสนเทศเกี่่�ยวกัับผลการติิดตาม
ความเคลื่่�อนไหวของสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนและ
การดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสัั ง คมในการป้้ อ งกัั น
หรืือแก้้ ไขการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในกรณีีต่่ า ง ๆ
ที่่� มีี ความเชื่่� อ มโยง ครบถ้้ ว นและเป็็ นปัั จจุุ บัั น
ซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุนให้้การติิดตามผลการดำำ�เนิินการ
ด้้านส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนมีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น
1.2 ภารกิิจด้้านการส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน
กสม. ได้้ มีีน โยบายอย่่ า งชัั ด เจนในการสร้้ า ง
ความร่่วมมืือกัับภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสัั ง คม เพื่่� อ ให้้ ก ารส่่ ง เสริิ ม และ
คุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนในสัังคมไทยมีีความเข้้มแข็็ง
โดยการทำำ� งานร่่ ว มกัั บ เครืือข่่ า ยภาคประชาสัั ง คม
(Civil Society Organizations: CSOs) ซึ่่�งเป็็นเสมืือน
ตััวแทนของประชาชน ถืือเป็็นปัจจั
ั ยั สำำ�คัญ
ั ประการหนึ่่�ง
ที่่ทำ� ำ�ให้้เข้้าถึึงและเข้้าใจปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่�ประชาชนเผชิิญได้้อย่่างแท้้จริิง จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีี
การประเมิิ น ผล “ความสำำ� เร็็ จ ในการจัั ด กิิ จ กรรม
ความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายในการส่่งเสริิมหรืือคุ้้�มครอง
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน” ซึ่่� ง เป็็ นตัั ว ชี้้� วัั ด เชิิ ง คุุ ณ ภาพที่่� ใ ห้้
ความสำำ�คัั ญ กัั บขั้้� นต อนการดำำ� เนิิ น งานที่่� มุ่่� งเน้้ น
กระบวนการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่าย ภายใต้้การจััด
กิิจกรรมแบบวิิถีีใหม่่ New Normal โดยใช้้เทคโนโลยีี
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ดิิ จิิ ทัั ล มาช่่ ว ยสนัั บส นุุ น ทำำ� ให้้ ส ามารถดำำ�เนิินงาน
ได้้ บ รรลุุ ต ามค่่ า เป้้ า หมายในระดัั บที่�่ 5 ซึ่่� ง ผู้้�แทน
จากเครืือข่่ายภาคประชาสัังคมได้้มีีเวทีีแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นและนำำ�เสนอข้้อห่่วงกัังวลต่่อสถานการณ์์
ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในประเทศที่่� สำำ�คัั ญ โดย กสม.
ได้้หยิบิ ยกประเด็็น “สถานการณ์์การชุุมนุุมทางการเมืือง”
ซึ่่�งเป็็นข้้อห่่วงกัังวลสำำ�คััญที่่�สอดคล้้องกัับข้้อมููลที่่�ได้้
มาจากเรื่่� องร้้ องเรีียนและการลงพื้้�นที่�่สัังเกตการณ์์
รวมถึึงข้้อเสนอของภาคประชาสัังคมมาจััดประชุุม
กลุ่่�มย่่อย โดยมุ่่�งเน้้นในเรื่่�องสิิทธิิเด็็กในสถานการณ์์
การชุุมนุุม กรณีีแยกสามเหลี่่�ยมดิินแดง ซึ่่�งได้้รัับฟััง
ข้้อเสนอแนะและแสวงหาทางออกร่่วมกัับทุกุ ภาคส่่วน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเพื่่�อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนอย่่างเป็็น
รููปธรรม กสม. ได้้จััดทำำ�ข้้อเสนอแนะในการแสวงหา
แนวทางในการแก้้ ไขปัั ญ หาการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ เ ด็็ ก
รวมถึึงการปกป้้องและคุ้้�มครองความปลอดภััยของเด็็ก
ในสถานการณ์์การชุุมนุุม เสนอต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาการ
ตำำ�รวจแห่่งชาติิ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการพััฒนา
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ และรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงยุุติิธรรม
นอกจากนี้้� ในภารกิิจด้า้ นการส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน
กสม. ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับงานสิิทธิิมนุุษยชนศึึกษา
โดยกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผล “การนำำ�องค์์ความรู้้�
ที่่ไ� ด้้จากงานศึึกษาวิิจัยั ไปใช้้ประโยชน์์ในการส่่งเสริิม
และคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน” ที่่�ได้้มุ่่�งเน้้นการเผยแพร่่
และขัับเคลื่่�อนผลการศึึกษาวิิจััยในประเด็็น “ธุุรกิิจ
กัับสิิทธิิมนุุษยชน (Business and Human Rights)”
ซึ่่�งมีีข้้อเสนอแนะต่่อประเด็็นแรงงาน ชุุมชน ที่่�ดิิน
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม นัั ก ปกป้้ อ ง
สิิทธิิมนุุษยชน การลงทุุนระหว่่างประเทศและบรรษััท
ข้้ามชาติิ โดยได้้นำำ�เสนอผลงานวิิจััยและข้้อค้้นพบ
ผ่่านการประชุุมต่่าง ๆ ที่่�จัดั โดยสำำ�นัักงาน กสม. และ
หน่่วยงานภายนอก อีีกทั้้�งได้้มีีการจััดทำำ�สื่อ่� เพื่่อ� เผยแพร่่
ผลการวิิจัยั จััดส่ง่ ไปยัังหน่่วยงานภาครััฐ ภาคประชาสัังคม
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงสถาบัันการศึึกษา พร้้อมได้้กำำ�หนด
ให้้มีีการประเมิินผลการขัับเคลื่่�อนเผยแพร่่ตามหลััก
วิิชาการ ซึ่่�งได้้นำำ�หลัักการตรวจสอบสิิทธิิมนุุษยชน
อย่่างรอบด้้าน (Human Rights Due Diligence:

HRDD) มาเป็็นกรอบแนวทางในการจััดทำ�ำ แบบสอบถาม
ผลการดำำ� เนิิ น งานเป็็ น ไปตามเกณฑ์์ ก ารประเมิิ น
ในค่่าเป้้าหมาย ระดัับที่่� 5
1.3 ภารกิิจด้้านการเฝ้้าระวัังสถานการณ์์สิทิ ธิิมนุุษยชน
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้้กำำ�หนดให้้มีี
การประเมิิ น ผลกระบวนการ “การจัั ด ทำำ�รายงาน
ผลการประเมิิ น สถานการณ์์ ด้้ านสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ของประเทศไทย” ซึ่่�งเป็็นหน้้าที่่�และอำำ�นาจสำำ�คััญ
อีีกประการ โดยผลการดำำ�เนิินงานในเรื่่�องดัังกล่่าว
เป็็นไปตามเกณฑ์์การประเมิินในค่่าเป้้าหมายระดัับที่�่ 5
คืือ นอกจากสามารถจัั ดทำำ� และส่่ ง รายงานไปยัั ง
รัั ฐ สภา คณะรัั ฐ มนตรีี และหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ภายในเวลาที่่� ก ฎหมายกำำ�หนด แล้้ ว ยัั ง ได้้ กำำ�หนด
ให้้มีีการติิดตามและประมวลความเห็็นจากสมาชิิก
วุุฒิิสภา สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร และจากหน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องที่่มีีต่
� อ่ ข้้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมิิน
สถานการณ์์ฯ เสนอต่่อ กสม. เพื่่�อจะได้้นำำ�มาเป็็น
แนวทางในการจััดทำ�ำ รายงานในปีีถัดั ไป ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� เป็็น
การพััฒนาประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจ
กสม. ได้้มีีข้อ้ เสนอแนะเกี่่ย� วกัับการเผยแพร่่รายงานผล
โดยควรเพิ่่�มรููปแบบวิิธีีการ ช่่องทาง ในการเผยแพร่่
รายงานดัั ง กล่่ า วต่่ อ สาธารณชนโดยการจัั ดทำำ�สื่�่ อ
ที่่�หลากหลายเหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่�อเพิ่่�ม
การรัับรู้้� และขยายความครอบคลุุมกลุ่่�มเป้้าหมาย
อาทิิ การแถลงข่่าวเพื่่�อนำำ�เสนอประเด็็นสาระสำำ�คััญ
ของรายงาน คลิิปสั้้�น หรืือการจััดทำำ�ข้้อมููลหรืือความรู้้�
ในรููปแบบอิินโฟกราฟิิก (infographic) เป็็นต้้น
ในภารกิิ จด้้ า นการเฝ้้ า ระวัั ง สถานการณ์์
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนยัั ง ได้้ กำำ�หนด ให้้ มีี การประเมิิ น
กระบวนการ “จััดทำำ�รายงานคู่่�ขนานการประเมิิน
สถานการณ์์ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของประเทศไทย
ตามกระบวนการ Universal Periodic Review
(UPR) รอบที่่� 3 ของ กสม.” เพื่่� อ จัั ดส่่ ง ไปยัั ง
สหประชาชาติิ ใช้้ ป ระกอบการพิิ จ ารณาควบคู่่�กัั บ
รายงานที่่� จัั ดทำำ� โดยภาครัั ฐ ตลอดจนจัั ดส่่ ง ไปยัั ง
คณะรัั ฐ มนตรีีเพื่่� อ โปรดทราบ และดำำ� เนิิ น การ
ตามข้้ อ เสนอแนะตามที่่� ป รากฏในรายงานคู่่� ข นาน
ซึ่่� ง ในการประเมิิ น ผลการปฏิิบัั ติิร าชการได้้ มุ่่� งเน้้ น

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การมีีส่่วนร่่วมจากทุุกภาคส่่วนโดยให้้มีีการรวบรวม
ข้้อมููลและความเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (stakeholders)
เพื่่อ� ให้้ได้้ข้อ้ มููลอย่่างรอบด้้านมาวิิเคราะห์์ประกอบการ
จััดทำำ�รายงานคู่่�ขนานฯ ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว
ได้้บรรลุุผลตามเกณฑ์์การประเมิินค่า่ เป้้าหมายระดัับที่�่ 5
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ตอบสนองต่่อนโยบายและภารกิิจของ กสม. ได้้ทััน
ท่่วงทีี และ (3) การประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อให้้ประชาชน
และองค์์กรต่่าง ๆ ได้้รัับทราบถึึงหน้้าที่่�และอำำ�นาจ
ของ กสม. เพื่่� อ ที่่� จ ะได้้ เ ป็็ นที่่� พึ่่� ง พิิ ง แก่่ ผู้้�ถูู กละเมิิ ด
สิิทธิิมนุุษยชนในประเทศต่่อไป

2. การประเมิินคุุณภาพความพึึงพอใจของ มิิติิภายใน
ประชาชนที่่� มีีต่่ อ ผลประโยชน์์ ที่่� ไ ด้้รัั บ จาก การประเมิินประกอบด้้วย 2 ประเด็็น ได้้แก่่
การใช้้บริิการและที่่มีีต่
� อ่ กระบวนงานให้้บริิการ
กสม. ได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การประเมิิ น 1. การประเมิินประสิิทธิิภาพ (Efficiency)
ความพึึงพอใจของผู้้�รัั บบริิ ก ารและผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย
(stakeholders) เพื่่�อนำำ�ผลการประเมิินมาปรัับปรุุง
คุุณภาพการให้้บริิการและการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้้แบ่่งกลุ่่�มเป้้าหมายในการประเมิินความพึึงพอใจ
ออกเป็็น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่�หนึ่่�ง คืือ การประเมิิน
“ความพึึงพอใจของผู้้�รัับบริิการที่่�ยื่่�นเรื่่�องร้้องเรีียน
ต่่อสำำ�นักั งาน กสม.” โดยผลการประเมิินความพึึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่่� ใ นระดัั บ “มากที่่� สุุ ด ” หรืือคิิ ด เป็็ น
ร้้อยละ 90.06 เป็็นไปตามค่่าเป้้าหมายในระดัับที่่� 5
รวมทั้้� ง ยัั ง ได้้ นำำ�ข้้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิิ น
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มากำำ�หนดเป็็นเป้้าหมาย
สำำ�คััญในการพััฒนาการให้้บริิการ โดยได้้มีีการจััดทำำ�
แอปพลิิเคชัันเพื่่�อเป็็นอีีกหนึ่่�งช่่องทางในการเข้้าถึึง
การบริิ ก ารได้้ อ ย่่ า งสะดวก รวดเร็็ ว และลดภาระ
ค่่าใช้้จ่่ายของประชาชนผู้้�รัับบริิการ
ในส่่ ว นของการประเมิิ น ความพึึงพอใจ
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�สอง คืือ “ความพึึงพอใจของ กสม.
ที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงาน กสม.” กำำ�หนด
ค่่าเป้้าหมายระดัับที่่� 5 ไว้้ที่่�ร้้อยละ 80 ผลการประเมิิน
ความพึึงพอใจในภาพรวมอยู่่�ในระดัับ “มากที่่�สุุด”
คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 85 อย่่ า งไรก็็ ดีี ยัั ง คงมีีประเด็็ น
การดำำ�เนิินงานที่่� กสม. เห็็นว่่าสำำ�นัักงาน กสม. จำำ�เป็็น
ต้้องเร่่งให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนา ได้้แก่่ (1) การนำำ�
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและการบริิหารจััดการสารสนเทศ
ระบบคลัังข้้อมููล (Big Data) มาสนัับสนุุนการปฏิิบัติั งิ าน
(2) การพิิจารณาทบทวนกฎหรืือระเบีียบต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้
การปฏิิบััติิงานมีีความยืืดหยุ่่�น ลดขั้้�นตอน สามารถ

เป็็นการประเมิินความสามารถในการปฏิิบััติิงาน
จากผลสํําเร็็จตามวััตถุุประสงค์์ โดยคํํานึึงถึึงวิิธีีการ
(means) และความคุ้้�มค่่ า ในการใช้้ ท รัั พ ยากร
(resources) ในการดำำ�เนิินงาน โดยได้้กำำ�หนดให้้มีี
การประเมิิ น ผลจาก “จำำ� นวนโครงการ/กิิ จ กรรม
ที่่� ดำำ� เนิิ น การแล้้วเสร็็ จ และบรรลุุ ผ ลสำำ� เร็็ จต าม
เป้้ า หมายที่่� กำำ�ห นดไว้้เปรีียบเทีียบกัั บ โครงการ/
กิิจกรรมตามแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564” ซึ่่�งได้้กำำ�หนดค่่าเป้้าหมายระดัับที่่� 5
ไว้้ ที่่� ร้้ อ ยละ 90 ผลการดำำ� เนิิ น งานสามารถดำำ� เนิิ น
โครงการตามแผนปฏิิบััติิการฯ สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย
และระยะเวลาที่่�กำำ�หนด ร้้อยละ 77.78 ในส่่วนของ
โครงการ/กิิ จ กรรมที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องยกเลิิกหรืือ
ชะลอการดำำ�เนิินการนั้้�น สืืบเนื่่�องมาจากผลกระทบ
ของสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิ ด 19
ทำำ�ให้้มีีการประกาศใช้้มาตรการล็็อกดาวน์์ในบางพื้้�นที่่�
จึึงก่่ อ ให้้ เ กิิ ดข้้ อ จำำ�กัั ด ในการจัั ด โครงการ/กิิ จ กรรม
ที่่� มีี การรวมกลุ่่�ม รวมถึึงการลงพื้้� นที่่� เพื่่�อตรวจสอบ
แสวงหาข้้อเท็็จจริงิ หรืือจััดเก็็บข้อ้ มููลต่่าง ๆ ตามภารกิิจ
นอกจากนี้้�ยัังมีีปััจจััยด้้านการปรัับเกณฑ์์แ ละรููปแบบ
การดำำ�เนิินการสำำ�หรัับโครงการที่่มีีลั
� กั ษณะเป็็นงานวิิจัยั
เพื่่อ� การพััฒนาด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน
งบประมาณจากสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการส่่ ง เสริิ ม
วิิทยาศาสตร์์วิิจััยและนวััตกรรม ทำำ�ให้้ต้้องปรัับแผน
การดำำ�เนิินงาน และจำำ�เป็็นต้้องชะลอการดำำ�เนิินงาน
ออกไป
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นอกจากนี้้� ยัังได้้กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานในเรื่่�อง “การจััดทำำ�ระเบีียบ ประกาศ
หรืือแนวปฏิิบัติั เิ พื่่อ� รองรัับการดำำ�เนิินงานตามหน้้าที่่�
และอำำ�นาจของ กสม. หรืือสำำ�นัักงาน กสม.” ซึ่่ง� แม้้
การดำำ�เนิินงานตามหน้้าที่่แ� ละอำำ�นาจของ กสม. จะเป็็น
การทำำ�งานในเชิิงทางสัังคม แต่่ต้้องคำำ�นึึงและยึึดถืือ
รัั ฐ ธรรมนููญและกฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่� อ เป็็ น
กรอบในการดำำ�เนิินงาน จึึงได้้กำ�หนด
ำ
ให้้มีีการประเมิิน
ในประเด็็นดังั กล่่าว โดยเป็็นการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ใน “เชิิงคุุณภาพ” ที่่ไ� ด้้กำ�หนด
ำ
ให้้มีีกระบวนการศึึกษา
วิิเคราะห์์ เปรีียบเทีียบเนื้้�อหาของระเบีียบหรืือประกาศ
ในเรื่่� อ งที่่� เ ทีียบเคีียงได้้ กัั บที่่� ใช้้ อ ยู่่� ข องหน่่ ว ยงาน
ของรัั ฐ อื่่� น รวมถึึงการศึึกษาตัั ว อย่่ า งจากสถาบัั น
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ ใ นต่่ า งประเทศ เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น
ข้้อมููลประกอบการทบทวน ระเบีียบ ประกาศ หรืือ
คำำ�สั่่� ง ที่่� มีี ผลบัั ง คัั บ ใช้้ อ ยู่่� ใ นปัั จจุุ บัั นหรืื อจำำ� เป็็ นต้้ อ ง
บัั ญ ญัั ติิ ใ หม่่ ผลการดำำ� เนิิ น งานเป็็ น ไปตามเกณฑ์์
การประเมิินในค่่าเป้้าหมายระดัับที่�่ 5 โดยมีีระเบีียบ
หรืือประกาศในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ เช่่น แนวทางการชี้้�แจง
และรายงานข้้อเท็็จจริงิ กรณีีมีีการรายงานสถานการณ์์
เกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทยโดยไม่่ถููกต้้อง
หรืือไม่่เป็็นธรรม และการติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน เป็็ นต้้ น อย่่ า งไรก็็ ดีี เพื่่� อ ให้้
การปฏิิบััติิตามระเบีียบหรืือประกาศเป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ควรมีีการจััดทำำ�คู่่�มืือ/แนวทาง หรืือ
กำำ�หนด ระบบ/กลไกการทำำ� งานตามระเบีี ย บหรืือ
ประกาศที่่� ไ ด้้ จัั ดทำำ� เพื่่� อ เป็็ น การสร้้ า งความเข้้ า ใจ
ในแนวทางการปฏิิ บัั ติิ ต ามระเบีี ย บหรืือประกาศ
ดัังกล่่าวอย่่างเป็็นรููปธรรมต่่อไป

2. การพัั ฒ นาองค์์ ก าร (Organization
Development)

ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ได้้ มีี แผนงาน
ในการปรัับปรุุงพััฒนางานบริิการประชาชนให้้เป็็น
รููปแบบดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพและคุุ ณ ภาพ
ซึ่่�งสอดรัับกัับนโยบายของ กสม. ชุุดที่�่ 4 ที่่�มุ่่�งหวััง
พััฒนาสำำ�นักั งาน กสม. สู่่ก� ารเป็็นองค์์กรที่่ส� มรรถนะสููง
(high performance) รวมถึึงสอดคล้้องกัับข้อ้ เสนอแนะ
ที่่�ได้้รัับจากการประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�รัับบริิการ

เมื่่�อปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และยุุทธศาสตร์์ชาติิ
20 ปีี จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผล “การพััฒนา
แอปพลิิเคชัันของสำำ�นัักงาน กสม.” โดยมีีเป้้าหมาย
ให้้เป็็นแอปพลิิเคชััน แบบเบ็็ดเสร็็จ หรืือ “all in one”
เพื่่อ� ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ได้้ โ ดยง่่ า ยและทั่่� ว ถึึง รวมทั้้� ง เป็็ นอีี กหนึ่่� ง ช่่ อ งทาง
ในการติิ ดต่่ อ สื่่� อ สารและการให้้ บริิ ก ารประชาชน
โดยการพัั ฒ นาแอปพลิิ เ คชัั น “MeSit (มีีสิิ ท ธิิ ) ”
ซึ่่ง� รองรัับการใช้้งานร่่วมกัับสมาร์์ทโฟน (smartphone)
หรืือแท็็ บ เล็็ ต (tablet) บนระบบปฏิิ บัั ติิ ก าร ทั้้� ง
Window iOS และ Android คาดว่่าจะสามารถเริ่่�ม
เปิิดให้้บริิการภายในปีี 2565
นอกจากนี้้� ยัั ง ได้้ กำำ�หนด ให้้ มีี การประเมิิ น ผล
“การจัั ด ทำำ�ชุุ ด คู่่�มืือเพื่่� อ การสร้้างความร่่ ว มมืือ
กัับพัันธมิิตรในเวทีีระหว่่างประเทศ” ซึ่่�งเป็็นการ
ต่่ อ ยอดและพัั ฒ นาตามข้้ อ สัั ง เกต/ข้้ อ เสนอแนะ
จากการวิิเคราะห์์ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านในรายงาน
ฉบัั บปีี ที่่� ผ่่ า นมา โดยได้้ จัั ดทำำ� รายละเอีียดขั้้� นต อน
การดำำ�เนิินงานในแต่่ละกระบวนงาน (work manual)
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นระบบและมีีมาตรฐานยิ่่�งขึ้้�น
รวมทั้้�ง ยัังได้้มีีการฝึึกอบรมเพื่่�อสร้้างความรู้้�ชุุดคู่่�มืือ
แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของสำำ�นัักงาน กสม. ตลอดจนเผยแพร่่
ในเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงาน กสม. เพื่่�อประโยชน์์ของ
ผู้้�สนใจต่่ อ ไป ทั้้� ง นี้้� การสร้้ า งองค์์ ค วามรู้้�ในงาน
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศให้้เป็็นมาตรฐาน
โดยมีีการเผยแพร่่ อ งค์์ ค วามรู้้�ดัั ง กล่่ า ว รวมถึึง
บทบาทของ กสม. ในเวทีีระหว่่ า งประเทศให้้ แ ก่่
ทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีความเข้้าใจมากยิ่่�งขึ้้�นนั้้�น
ถืือเป็็นการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ

ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินงาน
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ปััญหาอุุปสรรค และข้้อเสนอแนะในการดำำ�เนิินงาน
จากการดำำ�เนิินงานตามหน้้าที่่แ� ละอำำ�นาจของ กสม.
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่่า มีีปััญหาอุุปสรรค
และข้้อจำำ�กัดบ
ั างประการด้้านบทบาทหน้้าที่่ข� อง กสม.
ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช
2560 และกฎหมายว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ และเห็็นควรมีีข้้อเสนอแนะต่่อคณะรััฐมนตรีี
รััฐสภา และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�

5.1	หน้้าที่่แ� ละอำำ�นาจของ กสม. ในการชี้้�แจง
และรายงานข้้อเท็็จจริิงที่่�ถููกต้้องโดยไม่่ชัักช้้า
ในกรณีีที่่� มีี การรายงานสถานการณ์์เกี่่�ยวกัับ
สิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทยโดยไม่่ ถูู กต้้อง
หรืือไม่่เป็็นธรรม อัันไม่่สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�
และอำำ�นาจของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ตามหลัักการปารีีส

รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช
2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบััญญััติปิ ระกอบ
รััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 บััญญััติิให้้
กสม. ชี้้แ� จงและรายงานข้้อเท็็จจริงิ ที่่ถูู� กต้้องโดยไม่่ชักั ช้้า
ในกรณีีที่่มีี� การรายงานสถานการณ์์เกี่่ย� วกัับสิิทธิิมนุุษยชน
ในประเทศไทยโดยไม่่ ถูู กต้้ อ งหรืือไม่่ เ ป็็ นธ รรม
เพื่่อ� เผยแพร่่ให้้ประชาชนทราบเป็็นการทั่่�วไป ซึ่ง่� กสม.
ได้้ เ คยแสดงความกัั ง วลต่่ อ คณะกรรมาธิิ ก ารร่่ า ง
รััฐธรรมนููญในขณะนั้้�นว่่า บทบััญญััติิดัังกล่่าวอาจไม่่
สอดคล้้องกัับหลัักความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิตามหลัักการปารีีส
ต่่อมา กสม. ได้้ดำ�ำ เนิินการเข้้ารัับการประเมิิน
เพื่่� อทบทวนสถานะ (Re-accreditation) กัับคณะ
อนุุกรรมาธิิการประเมิินสถานะ (Sub-Committee
on Accreditation: SCA)11 ของกรอบความร่่วมมืือ
กัับพัันธมิิตรระดัับโลกว่่าด้้วยสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชน
(Global Alliance of National Human Rights
Institutions: GANHRI) ซึ่่ง� ได้้รับข้
ั อ้ สัังเกตจากเครืือข่่าย

องค์์กรทั้้�งในประเทศ และระหว่่างประเทศว่่าหน้้าที่่�
และอำำ�นาจดัังกล่่าวไม่่สอดคล้้องกัับหลักั การปารีีสที่่อ� าจ
มีีผลกระทบต่่อความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ทั้้�งที่่�อาจเกิิดขึ้�้นจริิงหรืือที่่�เป็็นการรัับรู้้� (actual or
perceived impact on independence) ซึ่่ง� กสม.
ได้้มีีการประสานความร่่วมมืือในระดัับต่่าง ๆ ทั้้�งกัับ
ฝ่่ายนิิติิบััญญััติิและฝ่่ายบริิหารเพื่่�อยกเลิิกบทบััญญััติิ
ดัังกล่่าว
การดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เมื่่อ� วัันที่่� 22 กัันยายน 2564 กสม. ได้้มีีหนังั สืือ
เสนอร่่างพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
คณะกรรมการสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ (ฉบัั บที่่� ..)
พ.ศ. .... ต่่อนายกรััฐมนตรีีเพื่่�อเสนอคณะรััฐมนตรีี
พิิจารณา โดยยกเลิิกบทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�และ
อำำ�นาจของ กสม. ในการชี้้�แจงและรายงานข้้อเท็็จจริิง
ที่่ถูู� กต้้องโดยไม่่ชักั ช้้าในกรณีีที่่มีี� การรายงานสถานการณ์์
เกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทยโดยไม่่ถููกต้้อง
หรืือไม่่เป็็นธรรม ตามมาตรา 26 (4) และมาตรา 44
แห่่ ง พระราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนููญว่่ า ด้้ ว ย
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2564 สำำ�นััก
เลขาธิิการคณะรััฐมนตรีีได้้มีีหนัังสืือแจ้้งความคืืบหน้้า
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าวสรุุปได้้ว่่า หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้ให้้ความเห็็นและมีีข้้อสัังเกตว่่าการยกเลิิกบทบััญญััติิ
เกี่่� ย วกัั บหน้้ า ที่่� แ ละอำำ�น าจของ กสม. ตามมาตรา
26 (4) และมาตรา 44 ของพระราชบััญญััติิประกอบ
รััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2560 มีีผลทำำ�ให้้การกำำ�หนดหน้า้ ที่่แ� ละอำำ�นาจของ
กสม. ไม่่สอดคล้้องกัับรัฐั ธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
พุุทธศัักราช 2560 ซึ่่�งนายกรััฐมนตรีีพิิจารณาแล้้ว
ขอให้้สำ�นั
ำ กั งาน กสม. รัับร่า่ งพระราชบััญญััติปิ ระกอบ
รััฐธรรมนููญฯ ไปพิิจารณาทบทวนอีีกครั้้ง� หนึ่่�ง ปััจจุบัุ นั
กสม. อยู่่ร� ะหว่่างการทบทวนร่่างพระราชบััญญััติดัิ งั กล่่าว

เป็็ น คณะอนุุ ก รรมการภายใต้้ ก รอบความร่่ ว มมืือเครืือข่่ า ยพัั นธมิิ ต รระดัั บ โลกว่่ า ด้้ ว ยสถาบัั น สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ
(Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) ซึ่่ง� ได้้พิจิ ารณาปรัับลดสถานะของ กสม. ของประเทศไทย
	จากสถานะ A เป็็น B เมื่่�อเดืือนมกราคม 2559
11

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ข้้อเสนอแนะ รััฐสภา คณะรััฐมนตรีีหรืือหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องควรพิิจารณาให้้การสนัับสนุุน
แก้้ไขพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
โดยยกเลิิกบทบััญญััติิในมาตรา 26 (4) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับบทบาทหน้้าที่่�ของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ

5.2	ข้้อจำำ�กััดด้้านกฎหมาย ในกรณีีที่่� กสม. ของคณะกรรมการในการดำำ� เนิิ น การให้้ คู่่� ก รณีีทำำ�
เห็็นสมควรดำำ�เนิินการประนีีประนอมข้้อพิิพาท ความตกลงเพื่่อ� ประนีีประนอมและแก้้ไขปััญหาการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนไว้้ในพระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญ
ในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
เดิิมพระราชบััญญััติคิ ณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2542 ได้้บััญญััติิให้้ กสม. สามารถ
ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทของคู่่�กรณีีระหว่่างการตรวจสอบ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน เพื่่อ� ให้้ปัญ
ั หาตามคำำ�ร้อ้ งเรีียน
สามารถยุุติิลงได้้ ซึ่่�งเป็็นการกำำ�หนดที่่�สอดคล้้องกัับ
หลัักการปารีีสสำำ�หรัับสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ที่่� มีีอำำ�น าจกึ่่� ง ตุุ ล าการในการรัั บ และพิิ จ ารณาเรื่่� อ ง
ร้้องเรีียนประการหนึ่่�ง คืือ แสวงหาแนวทางยุุติปัิ ัญหา
อย่่างฉัันมิิตรผ่่านกระบวนการไกล่่เกลี่่�ย
แต่่ปััจจุุบัันพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญ
ว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
มิิได้้บัญ
ั ญััติหน้
ิ า้ ที่่แ� ละอำำ�นาจในการไกล่่เกลี่่ย� ข้้อพิิพาท
ของ กสม. ไว้้ ทำำ�ให้้ กสม. ไม่่สามารถไกล่่เกลี่่ย� ข้้อพิิพาท
ของคู่่�กรณีีได้้
การดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กสม. ได้้ พ ยายามผลัั ก ดัั น ให้้ มีี การแก้้ ไ ข
พระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 เพื่่อ� ให้้มีีการบััญญััติิ
หน้้ า ที่่� แ ละอำำ�น าจของ กสม. ในการดำำ� เนิิ น การ
ให้้ คู่่� กรณีีทำำ�ความตกลงเพื่่�อประนีีประนอมและแก้้ไข
ปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนไว้้ในพระราชบััญญััติิ
ประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 ให้้ชััดเจน
เมื่่อ� วัันที่่� 28 มกราคม 2564 กสม. ได้้มีีหนังั สืือ
เสนอร่่างพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
คณะกรรมการสิิ ทธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ (ฉบัั บที่�่ ..)
พ.ศ. .... ต่่อคณะรััฐมนตรีี ซึ่่�งได้้เสนอให้้มีีการแก้้ไข
เพิ่่�มเติิมประเด็็นหนึ่่ง� คืือ การบััญญััติหน้
ิ า้ ที่่แ� ละอำำ�นาจ

ว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินการตามหน้้าที่่แ� ละอำำ�นาจคณะกรรมการ
ในการตรวจสอบและรายงานข้้อเท็็จจริงิ ที่่ถูู� กต้้องเกี่่ย� วกัับ
การละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนทุุ ก กรณีีโดยไม่่ ล่่า ช้้ า ตาม
มาตรา 247 (1) ของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
พุุ ท ธศัั ก ราช 2560 และมาตรา 26 (1) แห่่ ง
พระราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนููญว่่ า ด้้ ว ย
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสอดคล้้องกัับหลักั สากล
ต่่อมาเมื่่อ� วัันที่�่ 24 มีีนาคม 2564 สำำ�นักั เลขาธิิการ
คณะรััฐมนตรีีได้้มีีหนัังสืือแจ้้งความคืืบหน้้าเกี่่�ยวกัับ
การพิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญ
ว่่ า ด้้ ว ยคณะกรรมการสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ
สรุุ ป ได้้ ว่่ า หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งมีีความเห็็ น เพิ่่� ม
เติิมและข้้อสัังเกตบางประการเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนด
ให้้ กสม. มีีอำำ�นาจไกล่่เกลี่่�ยว่่า อาจเป็็นหน้้าที่่�และ
อำำ�นาจที่่�นอกเหนืือไปจากบทบััญญััติิของรััฐธรรมนููญ
แห่่ ง ราชอาณาจัั ก รไทย ประกอบกัั บปัั จจุุ บัั น ได้้ มีี
พระราชบััญญััติิการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท พ.ศ. 2562
ซึ่่�ง กสม. สามารถใช้้กฎหมายดัังกล่่าวดำำ�เนิินการตาม
หน้้าที่่�และอำำ�นาจได้้ และร่่างพระราชบััญญััติิประกอบ
รััฐธรรมนููญฯ ในเรื่่อ� งนี้้� อาจทำำ�ให้้เกิิดปัญ
ั หาข้้อกฎหมาย
ในประเด็็นสิิทธิิการนำำ�คดีีอาญามาฟ้้องเป็็นอัันระงัับ
และปััญหาการบัังคัับใช้้กฎหมาย เนื่่อ� งจากมิิได้้บัญ
ั ญััติิ
เนื้้�อหา ขั้้นต
� อน หรืือหลัักการสำำ�คัญ
ั ไว้้ ซึ่ง่� นายกรััฐมนตรีี
พิิจารณาแล้้ว ขอให้้สำ�นั
ำ กั งาน กสม. รัับร่า่ งพระราชบััญญััติิ
ดัังกล่่าว ไปพิิจารณาทบทวนร่่วมกัับสำำ�นัักงานปลััด
สำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี สำำ�นักั งานคณะกรรมการกฤษฎีกี า
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บทที่ 5

สำำ�นัั ก งานอัั ย การสููงสุุ ด และหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ข้้ อ ยุุ ติิ ก่่ อ นนำำ� เสนอคณะรัั ฐ มนตรีีต่่ อ ไป
ในขณะเดีียวกัันคณะกรรมาธิิการกิิจการองค์์กรอิิสระ
ตามรััฐธรรมนููญ วุุฒิสภ
ิ า ได้้จัดทำ
ั ำ�รายงานการพิิจารณา
ศึึกษา เรื่่อ� ง การบริิหารจััดการด้้านกฎหมายในกรณีีที่่�
กสม. เห็็นสมควรดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ยประนีีประนอม
ข้้ อ พิิ พ าทในด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน โดยรองนายก
รััฐมนตรีี (นายวิิษณุุ เครืืองาม) สั่่�งและปฏิิบััติิราชการ
แทนนายกรััฐมนตรีี ได้้มีีคำำ�สั่่�งให้้กระทรวงยุุติิธรรม
รัับรายงานพร้้อมข้้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิิการฯ
ไปพิิจารณาร่่วมกัับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
สำำ�นัั ก งานศาลยุุ ติิ ธ รรม สำำ�นัั ก งานอัั ย การสููงสุุ ด
สำำ�นักั งาน กสม. และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� สรุุปผล
การพิิจารณาหารืือในภาพรวม ก่่อนเสนอคณะรััฐมนตรีี
พิิจารณา
เมื่่�อวัันที่่� 25 สิิงหาคม 2564 กระทรวงยุุติิธรรม
ได้้ จัั ด ประชุุ ม พิิ จ ารณารายงานการพิิ จ ารณาศึึกษา
พร้้ อ มข้้ อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิิ ก ารฯ โดยมีี
ผู้้�แทนจากศาลยุุติธิ รรม สำำ�นักั งานอััยการสููงสุุด กระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุุ ติิ ธ รรม
กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ และสำำ�นัักงาน กสม.
เข้้าร่่วมประชุุม ซึ่่�งผู้้�แทนหน่่วยงานที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
ได้้ให้้ความเห็็นสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกัั นว่่า

เห็็นสมควรให้้ กสม. เสนอแก้้ไขเพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติิ
ประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 เพื่่�อกำำ�หนดให้้ กสม. มีีหน้้าที่่�
และอำำ�น าจในการไกล่่ เ กลี่่� ย ข้้ อ พิิ พ าท ทั้้� ง นี้้� ป ลัั ด
กระทรวงยุุ ติิ ธ รรมในฐานะประธานในการประชุุ ม
ได้้ ม อบหมายให้้ ก รมคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ แ ละเสรีีภาพ
สรุุปผลการหารืือส่่งให้้สำำ�นัักเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี
เ พื่่� อ นำำ� เ สน อ ค ณ ะ รัั ฐ ม นตรีีพิิ จ า ร ณ า ต่่ อ ไ ป
ส่่ ว นรายละเอีียดเกี่่� ย วกัั บหลัั ก เกณฑ์์ แ ละวิิ ธีี การ
ในการไกล่่เกลี่่�ย รวมถึึงความเป็็นไปได้้ในการกำำ�หนด
ให้้ ผ ลของการไกล่่ เ กลี่่� ย มีีสภาพบัั ง คัั บ เช่่ น เดีี ย วกัั บ
พระราชบััญญััติิการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท พ.ศ. 2562
นั้้� น ให้้ เ ป็็ น เรื่่� อ งของการพิิ จ ารณาในชั้้� น การเสนอ
ร่่างกฎหมายของ กสม.
เมื่่�อวัันที่่� 25 ตุุลาคม 2564 สำำ�นัักงาน กสม.
ได้้ ดำำ� เนิิ น การตามคำำ�สั่่� ง นายกรัั ฐ มนตรีี โดยรัั บร่่ า ง
พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญฯ ไปพิิจารณา
ทบทวนร่่ ว มกัั บสำำ�นัั ก งานอัั ย การสููงสุุ ด สำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกี า และสำำ�นักั งานปลััดสำำ�นักั นายก
รััฐมนตรีี เรีียบร้้อยแล้้ว
ปัั จจุุ บัั น อยู่่� ร ะหว่่ า งสรุุ ป ผลการหารืือพร้้ อ ม
ความเห็็นเสนอคณะรััฐมนตรีีพิิจารณาต่่อไป

ข้้อเสนอแนะ รััฐสภาและคณะรััฐมนตรีีควรเร่่งรััดการพิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติิประกอบ
รััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... ตามที่่� กสม. เสนอ เพื่่�อให้้
กสม. มีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการให้้คู่่�กรณีีทำำ�ความตกลงเพื่่�อประนีีประนอมและแก้้ไขปััญหา
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน อัันจะทำำ�ให้้ กสม. สามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการคุ้้�มครองผู้้�ได้้รัับความเสีียหาย
จากการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ไม่่ล่่าช้้าและสอดคล้้องกัับหลัักสากลต่่อไป
ทั้้� ง นี้้� หาก กสม. ได้้ รัั บ การสนัั บส นุุ นจ ากรัั ฐ สภา คณะรัั ฐ มนตรีี และหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ในการแก้้ไขหน้้าที่่�และอำำ�นาจตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 มาตรา 247 (4)
และพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560
มาตรา 26 (4) รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้ กสม. มีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการให้้คู่่�กรณีีทำำ�ความตกลง
เพื่่�อประนีีประนอมและแก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน จะทำำ�ให้้ กสม. สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ในการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพตามมาตรา 28 ของพระราชบััญญััติิ
ประกอบรัั ฐ ธรรมนููญว่่ า ด้้ ว ยคณะกรรมการสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ พ.ศ. 2560 รวมทั้้� ง จะเป็็ น
การสร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อบทบาทของ กสม. ในระดัับสากลตามนโยบายของ กสม. ชุุดปัจจุ
ั บัุ นั

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทที่

หมายเหตุุ : ฉบัับยัังไม่่ได้้รัับการรัับรองจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดินิ

6

100 บทที่ 6

สํํานัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
		 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
		วััสดุุคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
		ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

(หน่่วย : บาท)

หมายเหตุุ

2564

2563

5

80,048,371.96
2,634,732.96
504,399.85
83,187,504.77

70,382,303.38
2,074,319.27
191,034.31
72,647,656.96

6
7

16,451,283.90
3,352,679.04
34,000.00
19,837,962.94

20,255,628.99
3,521,357.34
34,000.00
23,810,986.33

103,025,467.71

96,458,643.29

รวมสิินทรััพย์์
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานการเงิินนี้้�

(นางสาวจิิราภรณ์์ ทองคํําวััฒนะ)
ผู้้�อํํานวยการสํํานัักบริิหารกลาง

(นางสาวรตญา กอบศิิริิกาญจน์์)
รองเลขาธิิการ รัักษาราชการแทน
เลขาธิิการคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

101
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งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

(หน่่วย : บาท)

หมายเหตุุ
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
		 เงินรับฝากระยะสั้น
		รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนนุ ระยะยาว
เงิินทดรองราชการรัับจากคลัังระยะยาว
เงิินรัับฝากระยะยาว
		รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน
สิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
		ทุุน
		 รายได้้สููงกว่่าค่่าใช้้จ่่ายสะสม
รวมสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน

2564

2563

01

บทที่

02

8
9
10
11

รวมหนี้้�สิินและสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน

5,106,971.41
2,927,737.17
8,034,708.58

10,098,326.61
1,018,322.73
11,116,649.34

894,251.12
1,000,000.00
115,863.00
2,010,114.12
10,044,822.70

1,919,253.52
1,000,000.00
38,250.00
2,957,503.52
14,074,152.86

35,560,825.84
57,419,819.17
92,980,645.01

35,560,825.84
46,823,664.59
82,384,490.43

103,025,467.71

96,458,643.29

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานการเงิินนี้้�

(นางสาวจิิราภรณ์์ ทองคํําวััฒนะ)
ผู้้�อํํานวยการสํํานัักบริิหารกลาง

บทที่

(นางสาวรตญา กอบศิิริิกาญจน์์)
รองเลขาธิิการ รัักษาราชการแทน
เลขาธิิการคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

บทที่

03

บทที่

04

บทที่

05

บทที่

06

102 บทที่ 6

สํํานัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

งบแสดงผลการดํําเนิินงานทางการเงิิน
สํําหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

รายได้

รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาค
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบําเหน็จบํานาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รวมค่่าใช้้จ่่าย
รายได้้สููงกว่่าค่่าใช้้จ่่ายสุุทธิิ

(หน่่วย : บาท)

หมายเหตุุ

2564

2563

14

245,092,259.88
2,590,350.00
2,707,940.07
250,390,549.95

254,575,942.79
1,644,535.00
767,595.00
256,988,072.79

15
16
17
18
19
20
21

145,751,518.34
28,077,398.76
813,800.00
41,671,800.45
6,637,070.67
9,255,639.98
7,485,944.36
239,693,172.56
10,697,377.39

145,258,907.10
24,466,941.77
505,300.00
48,456,977.11
6,553,993.25
10,212,336.51
7,406,770.24
242,861,225.98
14,126,846.81

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานการเงิินนี้้�

(นางสาวจิิราภรณ์์ ทองคํําวััฒนะ)
ผู้้�อํํานวยการสํํานัักบริิหารกลาง

(นางสาวรตญา กอบศิิริิกาญจน์์)
รองเลขาธิิการ รัักษาราชการแทน
เลขาธิิการคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 - ตามที่่ร� ายงานไว้้เดิิม
ผลสะสมจากการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดปีีก่่อน
ผลสะสมของการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 - หลัังการปรัับปรุุง
การเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุนสํําหรัับปีี 2563
การเปลี่่�ยนแปลงที่่ทํํ� าให้้ทุุนเพิ่่�ม/ลด
รายได้้สููงกว่่าค่่าใช้้จ่่ายสํําหรัับงวด
กํําไร/ขาดทุุน จากการปรัับมููลค่่าเงิินลงทุุน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

(หน่่วย : บาท)
รายได้้สููง/
ต่ำำ��กว่่า
ค่่าใช้้จ่่ายสะสม

องค์์ประกอบอื่น่�
ของสิินทรััพย์์
สุุทธิิ/ส่่วนทุุน

รวม
สิินทรััพย์์สุุทธิิ
ส่่วนทุุน

35,560,825.84
35,560,825.84

33,017,786.75
(320,968.97)
32,696,817.78

-

68,578,612.59
(320,968.97)
68,257,643.62

บทที่

35,560,825.84

14,126,846.81
46,823,664.59

-

14,126,846.81
82,384,490.43

บทที่

ทุน

รายได้้สููง/
ต่ำำ��กว่่า
ค่่าใช้้จ่่ายสะสม

องค์์ประกอบอื่น่�
ของสิินทรััพย์์
สุุทธิิ/ส่่วนทุุน

รวม
สิินทรััพย์์สุุทธิิ
ส่่วนทุุน

35,560,825.84
35,560,825.84

46,823,664.59
(101,222.81)
46,722,441.78

-

82,384,490.43
(101,222.81)
82,283,267.62

35,560,825.84

10,697,377.39
57,419,819.17

-

10,697,377.39
92,980,645.01

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานการเงิินนี้้�

(นางสาวจิิราภรณ์์ ทองคํําวััฒนะ)
ผู้้�อํํานวยการสํํานัักบริิหารกลาง

01

ทุน

(หน่่วย : บาท)

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 - ตามที่่ร� ายงานไว้้เดิิม
ผลสะสมจากการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดปีีก่่อน
ผลสะสมของการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 - หลัังการปรัับปรุุง
การเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุนสํําหรัับปีี 2564
การเปลี่่�ยนแปลงที่่ทํํ� าให้้ทุุนเพิ่่�ม/ลด
รายได้้สููงกว่่าค่่าใช้้จ่่ายสํําหรัับงวด
กำำ�ไร/ขาดทุุน จากการปรัับมููลค่่าเงิินลงทุุน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

บทที่

(นางสาวรตญา กอบศิิริิกาญจน์์)
รองเลขาธิิการ รัักษาราชการแทน
เลขาธิิการคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

02

03

บทที่

04

บทที่

05

บทที่

06
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สํําหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

หมายเหตุุ 1	ข้้อมููลทั่่�วไป
สํํานัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ จััดตั้้ง� ขึ้้นต
� ามพระราชบััญญััติคิ ณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ต่่อมาถููกยกเลิิกโดยมาตรา 3 แห่่งพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วันที่
ั ่� 13 ธัันวาคม 2560 ตามมาตรา 47
กํําหนดให้้มีีสํํานัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ เป็็นส่ว่ นราชการและมีีฐานะเป็็นนิติิ บุิ คุ คล อยู่่�ภายใต้้
การกํํากัับดููแลของคณะกรรมการ และมาตรา 48 กํําหนดให้้สํํานัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
มีีหน้้าที่่�และอํํานาจ ดัังต่่อไปนี้้�
1.	รัับผิิดชอบงานธุุรการและดํําเนิินการเพื่่�อให้้คณะกรรมการบรรลุุภารกิิจและหน้้าที่่�ตามที่่�กํําหนดไว้้
ในรััฐธรรมนููญ พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญนี้้� และกฎหมายอื่่�น
2.	อํํานวยความสะดวก ช่่วยเหลืือ ส่่งเสริิม และสนัับสนุุน การปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการและกรรมการ
3.	ศึึกษา รวบรวม วิิเคราะห์์ข้้อมููล และสนัับสนุุนให้้มีีการวิิจััยเกี่่�ยวกัับงานของคณะกรรมการ รวม
ทั้้�งประสานงานกัับหน่่วยงานของรััฐ องค์์กรเอกชน หรืือองค์์กรอื่่�นใดในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน เพื่่�อประโยชน์์
ในการสนัับสนุุนภารกิิจและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
4. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�มีีกฎหมายกํําหนดหรืือที่่�คณะกรรมการมอบหมาย
สํํานัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ตั้้�งอยู่่�ที่่�ศููนย์์ราชการเฉลิิมพระเกีียรติิ 80 พรรษา
5 ธัันวาคม 2550 อาคารรััฐประศาสนภัักดีี (อาคาร B) ชั้้น� 6 - 7 เลขที่่� 120 หมู่่�ที่่� 3 ถนนแจ้้งวััฒนะ แขวงทุ่่�งสองห้้อง
เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร 10210
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่่วยงานได้้รัับการจััดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจํําปีี งบเงิินอุุดหนุุน
จํํานวน 211,729,700.00 บาท (ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํํานวน 222,542,300.00 บาท) โดยแยกเป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร จํํานวน 143,923,200.00 บาท ค่่าใช้้จ่่ายดํําเนิินงาน จํํานวน 57,272,300.00 บาท
และค่่าครุุภััณฑ์์ จํํานวน 10,534,200.00 บาท เพื่่�อใช้้จ่่ายในแผนงานบุุคลากรภาครััฐ แผนงานพื้้�นฐาน
ด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบบริิหารจััดการภาครััฐ ผลผลิิตที่่� 1 การส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน และผลผลิิตที่่� 2
การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน และแผนงานบููรณาการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไขปััญหาจัังหวััดชายแดนภาคใต้้

หมายเหตุุ 2 เกณฑ์์การจััดทํํารายงานการเงิิน
รายงานการเงิินนี้้�จััดทํําขึ้้�นตามพระราชบััญญััติวิิ ินััยการเงิินการคลัังของรััฐ พ.ศ. 2561 รายการที่่�ปรากฏ
ในรายงานการเงิินฉบัับนี้้เ� ป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐที่่ก� ระทรวงการคลััง
กํําหนด ซึ่่ง� รวมถึึงหลัักการและนโยบายการบััญชีีภาครััฐ มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐ
และแสดงรายการในรายงานการเงิินตามหนัังสืือกรมบััญชีีกลาง ที่่� กค 0410.2/ว 479 ลงวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2563
เรื่่�อง รููปแบบการนํําเสนอรายงานการเงิินของหน่่วยงานของรััฐ
รอบระยะเวลาบััญชีีเริ่่�มตั้้ง� แต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายนของปีีถััดไป

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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หน่่วยงานที่่�เสนอรายงาน คืือ สํํานัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ซึ่่�งไม่่มีีหน่่วยเบิิกจ่่าย
ในส่่วนภููมิิภาค

หมายเหตุุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบััญชีีภาครััฐฉบัับใหม่่
ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน กระทรวงการคลัังได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีี
ภาครััฐฉบัับใหม่่ และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ ที่่�จะมีีผลใช้้บัังคัับในงวดปััจจุุบัันและงวดอนาคต ดัังนี้้�
-	หลัักการและนโยบายการบััญชีีภาครััฐ วัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ 1 ตุุลาคม 2563
- มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐ ฉบัับที่่� 3 เรื่่�อง นโยบายการบััญชีี การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีี
และข้้อผิิดพลาด วัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ 1 ตุุลาคม 2563
- 	นโยบายการบััญชีีภาครััฐ เรื่่�อง บััตรภาษีี วัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ 1 ตุุลาคม 2564
ฝ่่ายบริิหารเชื่่�อว่่ามาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีฉบัับใหม่่ข้้างต้้น จะไม่่มีีผลกระทบ
อย่่างเป็็นสาระสํําคััญต่่อรายงานการเงิินในงวดที่่นํํ� ามาถืือปฏิิบััติิ

หมายเหตุุ 4	สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สํําคััญ
4.1 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
- เงิินสด หมายถึึง เงิินสดในมืือ เช็็ค ดราฟต์์ และธนาณััติิ หน่่วยงานจะรัับรู้้�เงิินสด และเงิินฝากธนาคาร
ในราคาตามมููลค่่าที่่�ตราไว้้ และแสดงรายการดัังกล่่าวไว้้ในเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดในงบแสดง
ฐานะการเงิิน
- เงิินทดรองราชการ เป็็นเงิินที่�่หน่่วยงานได้้รัับจากรััฐบาลเพื่่�อทดรองจ่่ายเป็็นค่่าใช้้จ่่ายปลีีกย่่อย
ในการดํําเนิิ น งานของหน่่ ว ยงานตามวงเงิิ นที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ และต้้ อ งคืืนให้้ รัั ฐ บาลเมื่่� อ หมดความจํําเป็็ น
ในการใช้้เงิิน แสดงไว้้เป็็นเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ซึ่ง่� มีียอดตรงกัันข้า้ มกัับรายการเงิินทดรองราชการ
รัับจากคลัังภายใต้้หััวข้้อหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
- รายการเทีียบเท่่าเงิิ นสด ได้้แก่่ เงิิ นลงทุุ นระยะสั้้� นที่่�มีีสภาพคล่่ อง ซึ่่�งมีีระยะเวลาครบกํําหนด
ที่่จ� ะเปลี่่ย� นให้้เป็็นเงิินสดได้้ภายใน 3 เดืือน เช่่น เงิินฝากประจํํา บััตรเงิินฝาก และตั๋๋ว� เงิินที่มีีวั
่� นถึึ
ั งกํําหนดภายใน
3 เดืือน แสดงไว้้เป็็นรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
4.2 	ลููกหนี้้�ระยะสั้้�น
ลููกหนี้้�เงิินยืืมในงบประมาณ คืือ จํํานวนเงิินในงบประมาณที่่�หน่่วยงานจ่่ายให้้ข้้าราชการ กรรมการ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ เลขานุุการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการประจํําประธานกรรมการและกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ อนุุกรรมการ พนัักงานราชการ ยืืมเพื่่อ� นํําไปทดรองใช้้จ่า่ ยในการดํําเนิินงานของหน่่วยงาน ซึ่ง่� อยู่่ร� ะหว่่าง
รอรัับชํําระคืืนหรืือรอการส่่งใบสํําคััญชดใช้้
4.3	วััสดุุคงเหลืือ
วััสดุุคงเหลืือ หมายถึึง สิินทรััพย์์ที่่�หน่่วยงานมีีไว้้เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินงานตามปกติิ โดยทั่่�วไปมีีมููลค่่าไม่่สููง
และไม่่มีีลัักษณะคงทนถาวร หน่่วยงานวััดมููลค่่าวััสดุุคงเหลืือในราคาทุุนตามวิิธีีเข้้าก่่อนออกก่่อน
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106 บทที่ 6
4.4 ที่่ดิ� ิน อาคาร และอุุปกรณ์์
- อาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้าง รวมทั้้�งส่่วนปรัับปรุุงอาคาร ทั้้�งอาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างที่่หน่
� ว่ ยงานมีีกรรมสิิทธิ์์�
และไม่่มีีกรรมสิิทธิ์์� แต่่หน่ว่ ยงานได้้ครอบครองและนํํามาใช้้ประโยชน์์ในการดํําเนิินงาน แสดงมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
ที่่�เกิิดจากราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
-	อุุปกรณ์์ ได้้แก่่ ครุุภััณฑ์์ประเภทต่่าง ๆ แสดงมููลค่่าตามมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีที่่�เกิิดจากราคาทุุน
หัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม โดยรัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์ เฉพาะรายการที่่มีีมููลค่
�
่าต่่อหน่่วยตั้้�งแต่่ 10,000.00 บาท ขึ้้�นไป
ยกเว้้นรายการที่่�ได้้มาก่่อนปีีงบประมาณ 2563 รัับรู้้�เป็็นอุุปกรณ์์เมื่่�อมีีมููลค่่าขั้้�นต่ำ�ตั้้
ำ� �งแต่่ 5,000.00 บาท ขึ้้น� ไป
- 	ค่่าเสื่่อ� มราคาบัันทึึกเป็็นค่า่ ใช้้จ่า่ ยในงบแสดงผลการดํําเนิินงานทางการเงิิน คํํานวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตาม
อายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณ ดัังนี้้�
ประเภทสิินทรััพย์์

อายุการใช้งาน (ปี)

- ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า
- ครุุภััณฑ์์สํํานัักงาน
- ครุุภััณฑ์์โฆษณาและเผยแพร่่
- ครุุภััณฑ์์ไฟฟ้้าและวิิทยุุ เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้า
- ครุุภััณฑ์์คอมพิิวเตอร์์
- ครุุภััณฑ์์ยานพาหนะและขนส่่ง
- ครุุภััณฑ์์งานบ้้านงานครััว

20
3, 10
5
5, 20
4
5
10

สํําหรัับสิินทรััพย์์ที่ไ่� ด้้มาตั้้ง� แต่่ปีงี บประมาณ 2558 เป็็นต้น้ ไป หน่่วยงานได้้เปลี่่ย� นแปลงอายุุการใช้้งาน ดัังนี้้�
ประเภทสิินทรััพย์์
- ครุุภััณฑ์์สํํานัักงาน
- ครุุภััณฑ์์งานบ้้านงานครััว
- ไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสํําหรัับสิินทรััพย์์		
ระหว่่างก่่อสร้้าง

อายุการใช้งาน (ปี)
(เดิิม)
(ใหม่่)
10
10

8
5

4.5 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
- สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน ได้้แก่่ ต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงในการพััฒนาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ รวมถึึงระบบ
งานต่่าง ๆ และต้้นทุนุ เว็็บไซต์์ ทั้้�งที่่ไ� ด้้มาจากการจััดซื้้อ� และการจ้้างพััฒนาขึ้้น� โดยหน่่วยงานมีีสิิทธิ์์ค� วบคุุมการใช้้
ประโยชน์์จากสิินทรััพย์์นั้้น� และคาดว่่าจะได้้รับั ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจหรืือศัักยภาพในการให้้บริกิ ารจากสิินทรััพย์์
นั้้�นเกิินกว่่าหนึ่่�งปีี หน่่วยงานแสดงรายการสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนตามราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
-	ค่่าตััดจํําหน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน บัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงบแสดงผลการดํําเนิินงาน ทางการเงิิน
คํํานวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณ 4 ปีี

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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4.6	รายได้้รอการรัับรู้้�
รายได้้รอการรัับรู้้� เป็็นสิินทรััพย์์ที่่�หน่่วยงานได้้รัับความช่่วยเหลืือจากรััฐบาลต่่างประเทศ องค์์การ
ระหว่่างประเทศ หรืือบุุคคลใด ๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการดํําเนิินงานของหน่่วยงานให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ และ
สิิ น ทรัั พ ย์์ รัั บบริิ จ าคโดยมีีผู้้�มอบให้้ หน่่ ว ยงานไว้้ ใช้้ ใ นการดํําเนิิ น งาน รวมทั้้� ง การได้้ รัั บ เงิิ นสดที่�่ มีี เงื่�่ อ นไข
เป็็นข้้อจํํากััดในการใช้้จ่่ายเงิิน ซึ่่�งหน่่วยงานยัังไม่่อาจรัับรู้้�รายได้้
รายได้้รอการรัับรู้้�จะถููกทยอยตััดบัญ
ั ชีีเพื่่อ� รัับรู้้�รายได้้ตามเกณฑ์์ที่เ่� ป็็นระบบและสมเหตุุสมผล ตลอดระยะ
เวลาที่่�จํําเป็็นเพื่่�อจัับคู่่�รายได้้กัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ทยอยรัับรู้้�รายได้้ตามเกณฑ์์สัดส่
ั ่วนของค่่าเสื่่�อมราคา
ของสิินทรััพย์์ที่่�ได้้รัับความช่่วยเหลืือหรืือบริิจาค
4.7 	รายได้้จากงบประมาณ
- รายได้้จากเงิินงบประมาณ หน่่วยงานรัับรู้้�รายได้้เงิินงบประมาณตามที่่ยื่� นคํํ
�่ าขอเบิิกเงิินงบประมาณและ
ได้้รัับการโอนเงิินงบประมาณจากกรมบััญชีีกลาง
- รายได้้จากงบประมาณงบกลาง รัับรู้้�รายได้้เมื่่�อได้้รัับโอนเงิินจากกรมบััญชีีกลางตามที่่ยื่� ่�นคํําขอเบิิกเข้้า
บััญชีีเงิินฝาก รวมทั้้�งการเบิิกจ่่ายตรงจากกรมบััญชีีกลาง
4.8 	รายได้้แผ่่นดิิน
รายได้้แผ่่นดิิน เป็็นรายได้้ที่่�หน่่วยงานไม่่สามารถนํํามาใช้้จ่่ายในการดํําเนิินงาน รัับรู้้�เมื่่�อเกิิดรายได้้ด้้วย
ยอดสุุทธิิหลัังจากหัักส่่วนที่่�จััดสรรเป็็นเงิินนอกงบประมาณตามที่่�ได้้รัับการยกเว้้น รายได้้แผ่่นดิินและรายได้้
แผ่่นดิินนํําส่่งคลัังไม่่ต้้องแสดงเป็็นรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายของหน่่วยงาน แต่่แสดงไว้้ในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินเป็็นรายงานแยกต่่างหาก
4.9	รายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาค
รายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาค ได้้แก่่ รายได้้จากเงิินช่่วยเหลืือและเงิินบริิจาค กรณีีที่่�ไม่่มีีเงื่่�อนไข
หรืือข้้อจํํากััดในการใช้้ รัับรู้้�เป็็นรายได้้ทั้้�งจํํานวนเมื่่�อได้้รัับเงิิน สํําหรัับกรณีีที่่�มีีเงื่�่อนไขเป็็นข้้อจํํากััดที่่�ต้้อง
ปฏิิ บัั ติิ ต ามในการใช้้ จ่่ า ยเงิิ น หรืือกรณีีได้้ รัั บ ความช่่ ว ยเหลืือและบริิ จ าคเป็็ น สิิ น ทรัั พ ย์์ ที่�่ ใ ห้้ ป ระโยชน์์
แก่่หน่่วยงานเกิินหนึ่่ง� ปีี จะทยอยรัับรู้้�เป็็นรายได้้ตามเกณฑ์์สััดส่่วนของค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อการนั้้�นเกิิดขึ้้�น หรืือเกณฑ์์
การคํํานวณค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์ที่่�ได้้รัับตลอดอายุุของสิินทรััพย์์นั้้�น

หมายเหตุุ 5 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

เงิินสดในมืือ
เงิินทดรองราชการ
เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
เงิินฝากคลััง

513.17
840.73
1,000,000.00 1,000,000.00
74,116,495.79 68,490,253.65
4,931,363.00
891,209.00

รวม เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

80,048,371.96 70,382,303.38

บทที่

01

บทที่

02

บทที่

03

บทที่

04

บทที่

05

บทที่

06

108 บทที่ 6
เงิินสดในมืือ จํํานวน 513.17 บาท เป็็นเงิินสดและเช็็คธนาคาร นอกจากส่่วนที่่หน่
� ่วยงานถืือไว้้เพื่่�อใช้้จ่่าย
สํําหรัับการดํําเนิินงานปกติิตามวััตถุุประสงค์์ของหน่่วยงานแล้้ว ยัังรวมถึึงส่่วนที่่�หน่่วยงานได้้รัับไว้้เพื่่�อรอนํําส่่ง
คลัังเป็็นรายได้้แผ่่นดิินตามกฎหมาย ซึ่่�งไม่่สามารถนํําไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของหน่่วยงานได้้
เงิินทดรองราชการ จํํานวน 1,000,000.00 บาท เป็็นเงิินที่่�หน่่วยงานมีีไว้้เพื่่�อใช้้จ่่ายเป็็นค่่าใช้้จ่่าย
ปลีีกย่่อยในหน่่วยงานตามวงเงิินที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากกระทรวงการคลััง ตามระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยเงิิน
ทดรองราชการ พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� จะต้้องส่่งคืืนคลัังเมื่่อ� หมดความจํําเป็็นในการใช้้จ่า่ ย ยอดคงเหลืือสิ้้นปี
� ี ประกอบด้้วย
เงิินสด เงิินฝากธนาคาร และใบสํําคััญที่่�เบิิกจากเงิินทดรองราชการแล้้วรอเบิิกชดเชย
เงิิ นฝ ากคลัั ง เป็็ น เงิิ นที่่� หน่่ ว ยงานฝากไว้้ กัั บ กระทรวงการคลัั ง ภายใต้้ ข้้ อ กํําหนดตามกฎหมาย
โดยไม่่มีีดอกเบี้้�ย ซึ่่�งสามารถเบิิกถอนได้้เมื่่�อต้้องการใช้้จ่่ายตามรายการที่่�กํําหนดไว้้ในระเบีียบที่่�ระบุุข้้อจํํากััด
ในการใช้้จ่่าย
เงิิ นฝ ากคลัั ง จํํานวน 4,931,363.00 บาท (ปีี ง บประมาณ 2563 จํํานวน 891,209.00 บาท)
เป็็นเงิินนอกงบประมาณที่่�มีีข้้อจํํากััดในการใช้้จ่่ายเพื่่�อจ่่ายต่่อไปให้้บุุคคลหรืือหน่่วยงานอื่่�นตามวััตถุุประสงค์์
ที่่� ร ะบุุ ไว้้ ใ นกฎหมายอัั น เป็็ นที่�่ ม าของเงิิ นฝ ากคลัั ง นั้้� น หน่่ ว ยงานไม่่ ส ามารถนํําไปใช้้ จ่่ า ยเพื่่� อ ประโยชน์์
ในการดํําเนิินงานของหน่่วยงานตามปกติิได้้ แต่่มีีหน้้าที่่ถืื� อไว้้เพื่่�อจ่่ายตามวััตถุุประสงค์์ของเงิินฝากคลััง ดัังนี้้�
(หน่่วย : บาท)
2564
2563
เงิินประกัันสััญญา
เงิินประกัันซอง
เงิินประกัันผลงาน
เงิินค่่าธรรมเนีียมสมััครสอบ

662,483.00
1,600,000.00
78,530.00
2,590,350.00

891,209.00
-

รวม เงิินฝากคลััง

4,931,363.00

891,209.00

2564

(หน่่วย : บาท)
2563

หมายเหตุุ 6 ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์

ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า
หััก ค่่าเสื่่อ� มราคาสะสม - ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า
ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า - สุุทธิิ
ครุุภััณฑ์์
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม - ครุุภััณฑ์์
ครุุภััณฑ์์ - สุุทธิิ

12,189,412.62
5,436,503.65
6,752,908.97
94,128,948.76
84,430,573.83
9,698,374.93

12,189,412.62
4,827,033.02
7,362,379.60
98,681,105.48
85,787,856.09
12,893,249.39

รวม ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ

16,451,283.90 20,255,628.99

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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หมายเหตุุ 7 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
27,291,587.24 26,896,757.24
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 25,099,788.20 23,465,279.90
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ - สุุทธิิ
2,191,799.04 3,431,477.34
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
1,160,880.00
89,880.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

3,352,679.04 3,521,357.34

หมายเหตุุ 8 เจ้้าหนี้้�ระยะสั้้น�
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

เจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
เจ้้าหนี้้�รายจ่่ายประเภททุุน
เจ้้าหนี้้�อื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย

3,176,622.84
59,717.25
1,241,074.16
629,557.16

3,680,140.87
3,840,119.00
1,122,059.64
1,456,007.10

รวม เจ้้าหนี้้�ระยะสั้้�น

5,106,971.41 10,098,326.61

บทที่

01

บทที่

02

บทที่

03

บทที่

04

บทที่

05

หมายเหตุุ 9 เงิินรัับฝากระยะสั้้น�
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

เงิินประกัันสััญญา
เงิินประกัันซอง
เงิินประกัันผลงาน
เงิินรัับฝากอื่่�น

1,168,440.00
1,600,000.00
78,530.00
80,767.17

959,959.00
58,363.73

รวม เงิินรัับฝากระยะสั้้�น

2,927,737.17 1,018,322.73

เงิิ นประกัันสััญญา 1,168,440.00 บาท ฝากไว้้ ในบััญชีีเงิินฝากคลััง จํํานวน 546,620.00 บาท
และเงิินฝากสถาบัันการเงิิน 621,820.00 บาท เงิินประกัันซอง 1,600,000.00 บาท และเงิินประกัันผลงาน
จํํานวน 78,530.00 บาท ฝากไว้้ในบััญชีีเงิินฝากคลััง รวมจํํานวน 1,678,530.00 บาท (ตามหมายเหตุุ 5)

บทที่

06
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หมายเหตุุ 10 เจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะยาว
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

รายได้้รอการรัับรู้้�
ครุุภััณฑ์์
เงิินช่่วยเหลืือจากต่่างประเทศ

894,251.12
-

1,478,932.52
440,321.00

รวม เจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะยาว

894,251.12 1,919,253.52

หมายเหตุุ 11 เงิินรัับฝากระยะยาว
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

เงิินประกัันสััญญา

115,863.00

38,250.00

รวม เงิินรัับฝากระยะยาว

115,863.00

38,250.00

เงิินประกัันสััญญา จํํานวน 115,863.00 บาท ฝากไว้้ในบััญชีีเงิินฝากคลััง จํํานวน 115,863.00 บาท
(ตามหมายเหตุุ 5)

หมายเหตุุ 12 ภาระผููกพััน
12.1 ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าดํําเนิินงาน
หน่่วยงานในฐานะผู้้�เช่่ามีีจํํานวนเงิินขั้้�นต่ำำ��ที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคตตามสััญญาเช่่าดํําเนิินงาน ที่่�ไม่่สามารถ
ยกเลิิกได้้ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 และ 2563 ดัังนี้้�
(หน่่วย : บาท)
2564
2563
ไม่่เกิิน 1 ปีี
เกิิน 1 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 5 ปีี

2,675,856.00

6,298,356.00
3,789,084.00

รวม

2,675,856.00 10,087,440.00

ภาระผููกพัั นต ามสัั ญ ญา ระยะเวลาเกิิ น 1 ปีี แต่่ ไ ม่่ เ กิิ น 5 ปีี จำำ�น วน 2,675,856.00 บาท
รายละเอีียดสััญญา ดัังนี้้�
1.	สััญญาเช่่ารถยนต์์ สััญญาเลขที่่� 75/2562 ลงวัันที่่� 16 มกราคม 2562 เช่่ารถยนต์์นั่่�งส่่วนกลาง
จํํานวน 1 คััน และรถยนต์์ประจํําโดยสารส่่วนกลาง ขนาด 12 ที่่นั่่� ง� จํํานวน 2 คััน สััญญาสิ้้นสุ
� ดุ วัันที่่� 30 กัันยายน
2566 ภาระผููกพัันตามสััญญา จํํานวนเงิิน 1,327,656.00 บาท
2.	สััญญาเช่่ารถยนต์์ สััญญาเลขที่่� 71/2563 ลงวัันที่่� 30 มีีนาคม 2563 เช่่ารถยนต์์นั่่�งส่่วนกลาง
จํํานวน 1 คััน สััญญาสิ้้�นสุดุ 30 กัันยายน 2567 ภาระผููกพัันตามสััญญา จํํานวนเงิิน 539,280.00 บาท
3.	สััญญาเช่่ารถยนต์์ สััญญาเลขที่่� 72/2563 ลงวัันที่่� 30 มีีนาคม 2563 เช่่ารถยนต์์โดยสารส่่วนกลาง
จํํานวน 1 คััน สััญญาสิ้้�นสุดุ 30 กัันยายน 2567 ภาระผููกพัันตามสััญญา จํํานวนเงิิน 808,920.00 บาท

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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12.2 ภาระผููกพัันตามสััญญาจััดซื้้�อจััดจ้้างพััสดุุและบริิการอื่่�น ๆ
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 และ 2563 หน่่วยงานมีีภาระผููกพัันที่่�เกิิดจากสััญญาจััดซื้้�อจััดจ้้างพััสดุุและ
บริิการอื่่น� ๆ จํําแนกตามระยะเวลาของสััญญาได้้ ดัังนี้้�
(หน่่วย : บาท)
2564
2563
ไม่่เกิิน 1 ปีี

26,169,886.00

13,399,999.00

รวม

26,169,886.00

13,399,999.00

หมายเหตุุ 13 หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

สํํานัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ มีีคดีีที่่�ถููกฟ้้องร้้องเรีียกค่่าเสีียหาย รวมทั้้�งสิ้้�น 3 คดีี
มููลค่่าฟ้้อง 4,321,828.23 บาท โดยถููกฟ้้องคดีีปกครอง คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
จํํานวน 2 คดีี และถููกฟ้้องให้้ชํําระค่่าเสีียหายจากการบอกเลิิกสััญญาจ้้างปรัับปรุุงสถานที่่�ศููนย์์สารสนเทศ
สิิทธิิมนุุษยชน คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลแพ่่ง จํํานวน 1 คดีี

หมายเหตุุ 14 รายได้้จากงบประมาณ
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

รายได้้จากงบเงิินอุุดหนุุน
	ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
	ค่่าใช้้จ่่ายดํําเนิินงาน
	ค่่าครุุภััณฑ์์
รายได้้จากงบกลาง

143,923,200.00
57,272,300.00
10,534,200.00
33,362,559.88

รวม รายได้้จากงบประมาณ

245,092,259.88 254,575,942.79

142,381,600.00
76,361,900.00
3,798,800.00
32,033,642.79

บทที่

01

บทที่

02

บทที่

03

บทที่

04

บทที่

05

บทที่

06
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บทที่ 6

หมายเหตุุ 15 ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
2564
เงิินเดืือน
ค่่าล่่วงเวลา
เงิินประจํําตํําแหน่่ง
ค่่าตอบแทน
ค่่าจ้้างลููกจ้้างตามสััญญาจ้้าง
ค่่าตอบแทนเหมาจ่่ายแทนการจััดหารถประจํําตํําแหน่่ง
ค่่ารัักษาพยาบาล
เงิินช่่วยการศึึกษาบุุตร
เงิินชดเชย กบข.
เงิินสมทบ กบข.
เงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคม
เงิินสบทบกองทุุนเงิินทดแทนประกัันสัังคม
ค่่าเช่่าบ้้าน
ค่่าเบี้้�ยประกัันสุุขภาพ
รวม ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร

66,621,932.48
32,250.00
7,568,231.93
60,677,058.05
488,358.08
1,777,800.69
3,978,972.50
223,830.25
1,077,263.35
1,615,895.02
406,724.00
46,431.00
497,389.00
739,381.99

(หน่่วย : บาท)
2563
68,736,081.03
112,600.00
7,766,129.14
56,660,416.97
605,008.61
1,695,174.19
5,032,161.72
219,953.25
1,089,674.42
1,634,511.63
534,726.00
27,855.00
528,700.00
615,915.14

145,751,518.34 145,258,907.10

หมายเหตุุ 16 ค่่าบํําเหน็็จบํํานาญ
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

บํํานาญ
เงิินช่่วยค่่าครองชีีพ
บํําเหน็็จดํํารงชีีพ
ค่่ารัักษาพยาบาล
เงิินช่่วยการศึึกษาบุุตร
บํําเหน็็จบํํานาญอื่่�น

22,167,431.42
518,880.00
1,200,000.00
2,555,287.34
25,000.00
1,610,800.00

19,118,577.32
518,880.00
2,000,000.00
2,394,884.45
25,000.00
409,600.00

รวม ค่่าบํําเหน็็จบํํานาญ

28,077,398.76

24,466,941.77

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุุ 17 ค่่าตอบแทน
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

ค่่าตอบแทนอื่่�น

813,800.00

505,300.00

รวม ค่่าตอบแทน

813,800.00

505,300.00

หมายเหตุุ 18 ค่่าใช้้สอย
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

ค่่าใช้้จ่่ายฝึึกอบรม
ค่่าใช้้จ่่ายเดิินทาง
ค่่าซ่่อมแซมและบํํารุุงรัักษา
ค่่าจ้้างเหมาบริิการ
ค่่าธรรมเนีียม
ค่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา
ค่่าใช้้จ่่ายในการประชุุม
ค่่าเช่่าทรััพย์์สินิ
ค่่าโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์
ค่่าใช้้สอยอื่่�น

2,450,265.41
1,861,049.36
313,356.47
20,821,791.99
1,200.00
1,860,600.00
2,413,810.00
5,795,745.64
3,992,399.14
2,161,582.44

7,779,143.52
2,990,443.09
414,168.03
17,618,807.19
12,211.00
1,047,072.50
2,350,970.00
5,968,960.75
978,970.00
9,296,231.03

รวม ค่่าใช้้สอย

41,671,800.45

48,456,977.11

หมายเหตุุ 19 ค่่าวััสดุุ
2564

113

(หน่่วย : บาท)
2563

ค่่าวััสดุุ
ค่่าจััดหาสิินทรััพย์์มููลค่่าต่ำำ�� กว่่าเกณฑ์์

6,411,118.58
225,952.09

6,290,663.25
263,330.00

รวม ค่่าวััสดุุ

6,637,070.67

6,553,993.25

บทที่

01

บทที่

02

บทที่

03

บทที่

04

บทที่

05

บทที่

06
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หมายเหตุุ 20 ค่่าสาธารณููปโภค
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

ค่่าไฟฟ้้า
ค่่าน้ำำ��ประปา
ค่่าโทรศััพท์์
ค่่าบริิการสื่่�อสารและโทรคมนาคม
ค่่าบริิการไปรษณีีย์์

5,891,412.82
26,289.90
1,145,253.38
1,436,556.88
756,127.00

7,283,606.92
22,245.30
950,333.05
1,403,253.84
552,897.40

รวม ค่่าสาธารณููปโภค

9,255,639.98

10,212,336.51

หมายเหตุุ 21 ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจํําหน่่าย
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า
ครุุภััณฑ์์
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

609,470.63
5,241,965.43
1,634,508.30

609,470.63
4,961,534.11
1,835,765.50

รวม ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจํําหน่่าย

7,485,944.36

7,406,770.24

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานฐานะเงิินงบประมาณรายจ่่าย ประจํําปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบสุุทธิิหลัังโอน
เปลี่่�ยนแปลง

รายการ

เงินกันไวเ้ บิก ใบสั่งซื้อ/
เหลอื่ มปี
สัญญา
(การส�ำรองเงิน)
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(หน่่วย : บาท)

เบิิกจ่่าย

คงเหลือ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงิินอุดห
ุ นุุน
		ค่่าใช้้จ่่ายดํําเนิินงาน

-

1,143,700.00

-

-

1,143,700.00

1,143,700.00

-

-

1,143,700.00

-

143,923,200.00
5,093,600.00

-

-

143,923,200.00
5,093,600.00

-

รวม 149,016,800.00

-

-

149,016,800.00

-

-

37,488,300.00
10,534,200.00

-

รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบเงิินอุดห
ุ นุุน
		ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
		ค่่าใช้้จ่่ายดํําเนิินงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิิตการส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน
งบเงิินอุุดหนุุน
			ค่่าใช้้จ่่ายดํําเนิินงาน
			ค่่าใช้้จ่่ายลงทุุน
ผลผลิิตการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
			ค่่าใช้้จ่่ายดํําเนิินงาน

37,488,300.00
10,534,200.00

รวม

61,569,200.00

-

-

61,569,200.00

-

รวมทั้้�งสิ้้�น 211,729,700.00

-

-

211,729,700.00

-

-

13,546,700.00

13,546,700.00
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รายงานฐานะเงิินงบประมาณรายจ่่าย ประจํําปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบสุุทธิิหลัังโอน
เปลี่่�ยนแปลง

รายการ

เงินกันไวเ้ บิก ใบสั่งซื้อ/
เหลอื่ มปี
สัญญา
(การส�ำรองเงิน)

(หน่่วย : บาท)

เบิิกจ่่าย

คงเหลือ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงิินอุุดหนุุน
		ค่่าใช้้จ่่ายดํําเนิินงาน

-

573,000.00

-

-

573,000.00

573,000.00

-

-

573,000.00

-

142,381,600.00
4,866,500.00

-

-

142,381,600.00
4,866,500.00

-

รวม 147,248,100.00

-

-

147,248,100.00

-

รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบเงิินอุุดหนุุน
		ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
		ค่่าใช้้จ่่ายดํําเนิินงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิิตการส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน
งบเงิินอุุดหนุุน
			ค่่าใช้้จ่่ายดํําเนิินงาน
			ค่่าใช้้จ่่ายลงทุุน
ผลผลิิตการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
			ค่่าใช้้จ่่ายดํําเนิินงาน

41,732,500.00
3,798,800.00

-

-

41,732,500.00
3,798,800.00

-

29,189,900.00

-

-

29,189,900.00

-

รวม

74,721,200.00

-

-

74,721,200.00

-

รวมทั้้�งสิ้้น� 222,542,300.00

-

-

222,542,300.00

-

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สํํานัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

รายงานรายได้้แผ่่นดิิน

สํําหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

(หน่่วย : บาท)
2563

2564
รายได้้แผ่่นดิินที่่�จััดเก็็บ
รายได้้แผ่่นดิิน - นอกจากภาษีี
รายได้้แผ่่นดิินจััดเก็็บสุุทธิิ
รายได้้แผ่่นดิินนํําส่่งคลััง
รายได้้แผ่่นดิินรอนํําส่่งคลััง

2,780,454.54
2,780,454.54
2,780,454.54
-

1,999,417.56
1,999,417.56
1,999,417.56
-

-

-

รายการรายได้้แผ่่นดิินสุุทธิิ
รายได้้แผ่่นดิิน – นอกจากภาษีี จํํานวนเงิิน 2,780,454.54 บาท ประกอบด้้วย
2564
รายได้้ดอกเบี้้�ย
รายได้้อื่น่�
รวม รายได้้แผ่่นดิิน - นอกจากภาษีี

(หน่่วย : บาท)
2563

256,928.20
2,523,526.34

402,937.89
1,596,479.67

2,780,454.54

1,999,417.56

บทที่

01

บทที่

02

บทที่

03

บทที่

04

บทที่

05

บทที่

06
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ภาคผนวก

ภาคผนวก

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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120 ภาคผนวก

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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122 ภาคผนวก

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

123

124 ภาคผนวก

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

125

126 ภาคผนวก

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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