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ค ำน ำ 

 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 มาตรา 45 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้คณะกรรมการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ได้แสดงผลส าเร็จในการด าเนินงานที่ส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามอ านาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแสดงผลการด าเนินงานที่ส าคัญออกเป็น 6 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2) การจัดท ารายงาน
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 3) การเสนอแนะมาตราการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4) ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 5) สร้างเสริม 
ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน 6) การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
พร้อมทั้งคณะกรรมการได้สรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการเพ่ือพัฒนางาน 
ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 
และประชาชนทั่วไป 

 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

2562 

 

 

 

 

 

 

 



ภำพตรำสัญลักษณ์ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
   

 
 

รูปทรงดอกบัว 
คือ ความมีคุณธรรม ความเอ้ืออาทรระหว่างเพ่ือนมนุษย์อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย 
 
รูปคนล้อมเป็นวงกลม 
คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส าคัญ
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ  
 
รูปมือ 
คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ 
 
สีน  ำเงิน 
คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม 
คือ ความมุ่งม่ัน อดทนในการท างานเพื่อประชาชน 
คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม 
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  
 

 

 

 

 

 

 



ภำพคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ชุดที่ 3 
 

นำยวัส ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นำงฉัตรสุดำ จันทร์ดียิ่ง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

นำงประกำยรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

นำยสุรเชษฐ์ สถิตนิรำมัย 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

(ลาออก 5 เมษายน 2560) 

นำงอังคณำ นีละไพจิตร 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

(ลาออก 1 สิงหาคม 2562) 

นำงเตือนใจ ดีเทศน์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

(ลาออก 1 สิงหาคม 2562) 
 

นำยชำติชำย สุทธิกลม 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

(ลาออก 31 พฤษภาคม 2562) 



สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผู้บริหาร 



 

นายวัส ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ประวัติการศึกษา 
ปี 2518 นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2521 เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ปี 2534 Master of Laws (LL.M.) Southern Methodist University (SMU) USA. 
ปี 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการท างาน 

- นิติกร กรมแรงงาน (ก่อนจัดตั้งกระทรวงแรงงาน) 
- นิติกร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ผู้พิพากษาศาลจังหวัด ปากพนัง นครสวรรค์ ชลบุรี และศาลแขวงพระนครใต้ 
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และศาลจังหวัดสุพรรณบุรี 
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
- ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3 
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 2 และศาลอุทธรณ์ ภาค 3 
- รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 6 
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจ าส านักประธานศาลฎีกาท าหน้าที่ staff ของเลขาธิการ

ส านักงานศาลยุติธรรมก ากับงานด้านกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม 
- ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  

และคดีเลือกตั้ง 
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา สังกัดศาลฎีกา ส านักงานศาลยุติธรรม 
- กรรมาธิการวิสามัญในร่าง พรบ. ที่ส านักงานศาลยุติธรรมเป็นเจ้าของร่าง 
- กรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 



- อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต  

- อาจารย์พิเศษบรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
- งานวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายในการสัมมนาและทางวิทยุกระจายเสียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ประวัติการศึกษา 

- อนุบาล โรงเรียนเฉลิมวิทยาบางเมือง 
- ป. 1 - 7  โรงเรียนเซนต์จอห์น 
- มศ. 1 - 5 โรงเรียนสตรีวิทยา 
ปี 2521 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปี 2526 สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปี 2531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปี 2533 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปี 2542 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปี 2544 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการท างาน 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฉัตรสุดา 
- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ 26 ปี 
- ผู้ประนีประนอมประจ าศาลจังหวัดสมุทรปราการ และ ศาลแขวงสมุทรปราการ 
- อนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 
- กรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กภาคเอกชน และสาขากฎหมายภาคเอกชน 

ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดสมุทรปราการ 
- อนุกรรมการธิการด้านสตรี ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
- กรรมการสมาคมสตรีไทย แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
- กรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร 
- กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ 



รางวัลที่เคยได้รับ 

- รางวัลเกียรติยศ แม่ศรีเรือน ประจ าปี 2549 
- สตรีไทยดีเด่น ประจ าปี 2557 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
- นารีศรีสตรีวิทยา จาก สตรีวิทยาสมาคม ปี 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ประวัติการศึกษา 

ปี 2519 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปี 2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปี 2553 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า 

ประวัติการท างาน 

- สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 
- ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (ส.พ.ส.) 
- นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
- ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- อาจารย์ก ากับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า 
- ผู้พิพากษาศาลสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
- ผู้พิพากษาศาลสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
- ประธานผู้ประนีประนอม ศาลจังหวัดนนทบุรี 
- ผู้ประนีประนอมประจ าศาลจังหวัดนนทบุรี, ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ศาลอาญา 
- รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
- รองประธานมูลนิธิสตรีเพ่ือสันติภาพ 
- รองประธานมูลนิธิหมอ 19 บาท 

- 
รองประธานกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าจังหวัด
นนทบุรี ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

- กรรมการอ านวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
- กรรมการอ านวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 



- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร 
- กรรมการเตรียมการใช้บังคับกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

- 
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรสัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร ของส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกล้า 

- 
กรรมการจัดท าหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ.2553 ของสภาผู้แทนราษฎร 

- อนุกรรมาธิการด้านสตรี ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- อนุกรรมการด้านกฎหมายของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ 

- อนุกรรมาธิการด้านเด็ก และเยาวชนในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของวุฒิสภา 

- อนุกรรมาธิการด้านกฎหมายในคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ของสภาผู้แทนราษฎร 
- อนุกรรมาการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากองทุน ด้านกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
- อนุกรรมการจัดท าข้อบังคับประธานศาลฎีกา ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ส านักงานศาลยุติธรรม 
- วิทยากรพิเศษบรรยายและฝึกปฏิบัติการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) 

มาใช้ในการประชุมกลุ่ม หลักสูตร Facilitation ของส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก กระบวนการยุติธรรมทางเลือกยุติธรรม
สมานฉันท์ ยุติธรรมชุมชน และฝึกปฏิบัติในหลักสูตรวิทยากรตัวคูณให้ข้าราชการศูนย์ยุติธรรมจังหวัด 
กระทรวงยุติธรรม ของส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

- วิทยากรพิเศษบรรยายการน าแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)  
มาใช้ในการประนีประนอมข้อพิพาทในความขัดแย้งตามบริบทต่าง ๆ 

- วิทยากรพิเศษ บรรยาย หลักและเทคนิคการไกล่เกลี่ยและวิธีปฏิบัติในหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูงของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

- วิทยากรพิเศษ บรรยาย หลักการและเทคนิคการไกล่เกลี่ยทางแพ่งและทางอาญาและฝึกปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ให้ปลัดอ าเภอและผู้ไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 



- วิทยากรพิเศษ บรรยายการน าแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)  
มาใช้ในศาลยุติธรรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาชั้นต้น” รุ่นที่ 3/14/15/16/17/18 ของสถาบันพัฒนาข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการ 

- วิทยากรพิเศษ บรรยายการน าแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)  
มาใช้ในการประนอมข้อพิพาททางอาญาของ ส านักระงับข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม  
และศาลจังหวัดนนทบุรี 

- วิทยากรพิเศษ บรรยายการน าแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)  
มาใช้กับการประนีประนอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ 
ให้ส านักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาและสังคม 

- วิทยากรพิเศษ บรรยายหลักสูตรการสาระส าคัญ บทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบ แนวทางปฏิบัติ 
ในการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา และการสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน  
และเครือข่ายชุมชนตาม พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ.2553 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดน าระเบียบข้อบังคับในเรื่องระบบการไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
- ที่ปรึกษาของสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

รางวัลที่เคยได้รับ 

- ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้เป็น “บุคคลผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” ประจ าปี 2553 

- ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้เป็น “ครอบครัว
ไทยมีสุข สภาสตรีแห่งชาติ” ประจ าปี 2553 

- ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2552 ของมูลนิธิ
ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังสุสิงห์ 

- ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจ าปี 2551 ของกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ 

- ได้รับเข็มศาลยุติธรรมส าหรับผู้ท าคุณประโยชน์ จากส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554 
- ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ พ.ศ. 2557 และ ได้รับรางวัล  

GOLD STAR ในฐานะผู้ประนีประนอม ผู้มีผลงานการไกล่เกลี่ยประสบผลส าเร็จดีเด่น ประจ าปี 2552 
และ 2553 ของส านักระงับข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม 

- ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “คนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี” ประจ าปี พ.ศ. 2555 
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “แม่ดีเด่น” ประจ าปี 2555 ของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานคร 
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจ าปี 2556 ประเภท แม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น “สตรีไทยดีเด่น” ประจ าปี 2557 ของสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
- ได้รับรางวัล “ตาราอวอร์ด” ประจ าปี 2557 จากเสถียรธรรมสถาน 



 

 

 

 

 

 

นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(ลาออก 5 เมษายน 2560) 

ประวัติการศึกษา 

ปี 2521 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปี 2523 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปี 2528 ประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปี 2531 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ แพทยสภา 
ปี 2538 ประกาศนียบัตรนักบริหารชั้นสูง กระทรวงสาธารณสุข 
ปี 2551 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า 
ปี 2553 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ประวัติการท างาน 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
- สาธารณสุขนิเทศก์ 
- รักษาการผู้อ านวยการส านักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์นเรนทร) 
- รักษาการเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- กรรมการองค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 
- กรรมการบริหารบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ ากัด (บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม) 
- กรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

นางอังคณา นีละไพจิตร 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(ลาออก 1 สิงหาคม 2562) 

ประวัติการศึกษา 

- ชั้นเตรียมประถม – มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ธนบุรี 
ปี 2523 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปี 2555 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า 
ปี 2560 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสิทธิมนุษยชนศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ประวัติการท างาน 

- รับราชการพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช 
- ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (Justice for Peace Foundation) 
- คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือสิทธิมนุษยชน (ครส.) (ปี 2550-2558) 
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
- กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
- กรรมาธิการวิสามัญศึกษาสอบสวนปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(ปี 2549-2550) 
- กรรมการกองทุน สมชาย นีละไพจิตร 
- กรรมการโครงการพลเมืองคนกล้า สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ผู้เขียนรายงานประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Country 

Reporter-International Covenant on Civil and Political Rights) ปี 2551 
- กรรมาธิการวิสาสมัยติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วุฒิสภา (ปี 2551-2554) 
- อนุกรรมาธิการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และการปรับกระบวนทัศน์การอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธี วุฒสิภา 

(ปี 2551-2554) 
- อนุกรรมการยุทธศาสตร์ชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ปี 2553 - 2558) 



- อนุกรรมการติดตามผู้เสียหาย และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ปี 2553 - 2554) 

- สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี 2554 - 2557) 
- 
 

กรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ วุฒิสภา (ปี 2555 - 2557) 

- 
 

อนุกรรมาธิการติดตามการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน คุณภาพชีวิต การบริการสาธารณสุขและสถานภาพสตรี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา (ปี 2555 - 2557) 

- 
 

อนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา (ปี 2555 - 2557) 

- อนุกรรมาธิการศึกษาและประเมินกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา (ปี 2555 - 2557) 
- 
 

คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(ปี 2555) 

- Board of the Directors, Asian Human Rights Commission (AHRC) and Asian Legal Resource 
Center (ALRC) (ปี 2553 - 2558) 

- กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ปี 2558 - ปัจจุบัน) 
- ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิและ 

ความเสมอภาคทางเพศสภาพ รองประธานอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รางวัลที่เคยได้รับ 
- รางวัลบุคคลเกียรติยศ มูลนิธิโกมลคีมทอง (กุมภาพันธ์ 2549) 
- รางวัลดีเด่นผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มีนาคม 2549) 
- รางวัลนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (รับแทนนายสมชาย นีละไพจิตร) จากคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human Rights Commission) (มีนาคม 2549) 
- รางวัลนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกวางจู (Gwangju Prize for Human Rights) มูลนิธิ 18 พฤษภาคม 

เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี 
- 
 

รางวัล/การยกย่อง “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Women Human Rights Defender)”  
จากสภาสหภาพยุโรป (ปี 2549) 

- รางวัลสตรีดีเด่น สาขาสิทธิมนุษยชน กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (มีนาคม 2550) 
- รางวัลอโชก้าเฟลโลว์ (Asoka Fellowship 2007) (ปี 2550) 
- รางวัลพระราชทาน “ผู้หญิงอิสระ” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
- รางวัล “ผู้หญิงคิดบวก (Think Positive Women Award 2008)” จาก BSC Cosmetology  

(วันที่ 27 มิถุนายน 2551) 
- รางวัลผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา (กรกฎาคม 2556) 
- รางวัล/การยกย่อง “สตรีผู้ประสบความส าเร็จของโลก (Women of Achievement)” จากองค์การ 

เพ่ือความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) 
 



งานเขียน 
- ค าน าหนังสือ “ความทรงจ าของพ่อ” ฉบับแปลภาษาไทย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย 
- ค าน าหนังสือ “อุ้มหายทนายสมชาย” คณะท างานด้านปกป้องนักสิทธิมนุษยชน ปี 2549 
- ค าน าหนังสือ “การไต่สวนการตาย” คณะท างานยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ ปี 2550 
- หนังสือ “บันทึกนอกบรรทัด : 4 ปีที่หายไป” คณะท างานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ปี 2551 
- 
 

“บทบาทและความท้าทายของผู้หญิงมาเลย์มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย”  
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ปี 2553 

- “การบังคับให้สูญหายในประเทศไทย” มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ พฤษภาคม 2555 
- 
 

“การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง : ส ารวจอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น” ประเทศไทย 
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ปี 2555 

- 
 

“การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม : สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” น าเสนอ UN Women 
เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- อิสริยาภรณ์ Le’gion d’honneur ระดับ chevalier จากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

(ปี 2554) 
- จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (ปี 2551) 
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปี 2560) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเตือนใจ ดีเทศน์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(ลาออก 1 สิงหาคม 2562) 

ประวัติการศึกษา 

ปี 2517 รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา - มานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2543 ปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปี 2557 ปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
ปี 2559 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปี 2560 ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชนบทศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติส่วนตัว  
 เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์ หรือครูแดง เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2495 เป็นบุตรของ 
พลโทหม่อมหลวงขาบ กุญชร และนางอุไร เปรมัษเฐียร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา ตั้งแต่เป็นนิสิตซึ่งศึกษาและเรียนรู้หมู่บ้านชาวไทย
ภูเขาในจังหวัดภาคเหนือตั้งแต่ปี 2514 – 2517 
 หลังจากเรียนจบได้เข้าหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร (บอ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2517 – 2519 ได้
เริ่มบทบาท “ครูดอย” ที่หมู่บ้านปางสา ในลุ่มแม่น้ าจัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้าน 
ชนชาติพันธุ์ลีซู ลาหู่ จีนยูนนาน อาข่า และเมี่ยน จึงได้แรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้เชื่อมความเข้าใจที่ดีระหว่างพ่ีน้อง
ชาวเขาและชาวไทยพ้ืนราบ 
 ต่อมาปี 2520 - 2527 ได้ร่วมงานกับกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาผู้ ใหญ่ 
แบบเบ็ดเสร็จส าหรับชาวเขาและหลักสูตรการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ได้รับรู้ปัญหาการไร้รัฐ  
ไร้สัญชาติที่เพ่ิมข้ึนในชุมชนชาวเขาภาคเหนือ 
 ในปี 2528 ได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) ด าเนินงานส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนไทย - พม่า ส่งเสริมด้านการศึกษา เกษตรยั่งยืน และปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ เ ริ่ ม
ก่อตั้งองค์กรศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศอข.) เพ่ือความร่วมมือระหว่างผู้น า



ชุมชนชาวเขา สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการปกครอง จึงเกิดแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และแก้ไขปัญหาพืชเสพติดบนพื้นท่ี ปี 2534 – 2539 
 เตือนใจได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดเชียงราย ในปี 2543 ซึ่งได้ท างานกับเครือข่าย
ชุมชนชาวไทยภูเขา นักวิชาการ ภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่รัฐ และสื่อมวลชน เพ่ือแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ  
ไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาเด็กไร้สัญชาติ โดยเฉพาะตามพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 
 ต่อมาได้ท างานในหน้าที่สมาชิกภานิติบัญญัติ (สนช.) เสนอพระราชบัญญัติการท าทะเบียนราษฎร 
(ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 รวมถึง พระราชบัญญัติสัญญาติ  
(ฉบับ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่งท าให้ผู้ประสบปัญหาสถานะบุคคลกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงชาวไทยพลัดถิ่น สามารถเข้าถึงสิทธิ
ในการรับรองสัญชาติไทย จ านวนนับแสน 
 เตือนใจ ในฐานะเลขาธิการ และผู้บริหารของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ได้ริเริ่มงานแก้ปัญหา 
“ผู้เฒ่าไร้สัญชาติ” ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเป็นกลุ่มชายขอบกลุ่มท้าย ๆ ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาสถานะทาง
กฎหมาย 
 ปี 2558 - ปัจจุบัน เตือนใจเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา
คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่อง 
 เตือนใจสมรสกับนายธนูชัย ดีเทศน์ เพ่ือนรุ่นพ่ีบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ซึ่งรับราชการในหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาในพ้ืนที่บ้านปางสา จังหวัดเชียงราย และปัจจุบัน
เกษียณอายุราชการในต าแหน่งข้าราชการระดับ 9 กระทรวงแรงงาน มีบุตรและธิดา 2 คน คือ นางสาวเพียรพร ดี
เทศน์ (ปัจจุบันประกอบอาชีพนักพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ) และนายบวร ดีเทศน์ (ปัจจุบันประกอบ
อาชีพนักบินพาณิชย์)  
ประวัติการท างาน 

- เลขานุการโครงการศูนย์การเรียนเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
- สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงราย (ปี 2543 - 2549) และเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมาธิการกิจการเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมาธิการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

- สมาชิกสภานิติบัญญ ติแห่งชาติ (ปี 2549 - 2551) และเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา
และแนวทางแก้ไขการใช้สถานะทาง กฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ 
และชนพื้นเมือง 

- กรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
- ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) และเป็นเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 
- ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฯ ส านักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 
- กรรมการคัดเลือกรางวัลลูกโลกสีเขียว 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชาติชาย สุทธิกลม 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ลาออก 31 พฤษภาคม 2562) 

ประวัติการศึกษา  

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2520 
- ประกาศนียบัตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 35 วิทยาลัยการปกครอง 
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 วิทยาลัยนักบริหาร 
- ประกาศนียบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 16 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตรผู้บริหารงานกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการยุติธรรม 
- ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชั้นสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า 

ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2520 เริ่มรับราชการที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2536 ผู้อ านวยการกองตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
พ.ศ. 2541 ผู้อ านวยการส านักปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2543 รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2549 ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
พ.ศ. 2554 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ก.พ. 2556  
- ก.ย. 2557 

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ครบเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2557) 

 
 

 

 

 



ภาพผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

นายโสพล จริงจิตร 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 

นายบุญเกื้อ สมนึก 
รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นางหรรษา บุญรัตน์ 
ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน 
ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

นายคมสรรค์ เมธีกุล 
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



ค่านิยมองค์กร 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
          ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์กร  
ด้วยการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางและหลักการร่วมกันในการปฏิบัติงานให้องค์กรบรรลุ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานในการด าเนินงานและให้ความส าคัญกับการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรที่เก่ียวข้อง เช่น ภารกิจ พันธกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน เป็นต้น จนสามารถก าหนด
ค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ RIGHTS โอกาสนี้ จึงขอประกาศค่านิยม
องค์กรของส านักงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
R : Respect  การเคารพและให้เกียรติกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อ 

เพ่ือนร่วมงาน ประชาชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่เลือกปฏิบัติ 

I :Impartial  การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม ปราศจากอคติและ 
มีเหตุผล 

G : Great 
Professional  

มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติงาน รอบรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
และสหวิทยาการ ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจและเข้าถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ปัญหาความเดือดร้อนและความรู้สึกของประชาชนผู้ถูกละเมิดหรือผู้ได้รับผลกระทบ  
มีทักษะในการท างาน มีจิตบริการ กระตือรือร้น ตลอดจนสามารถป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ พึงตระหนักในหน้าที่และการปฏิบัติตน 
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา มีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญในการคิด 
แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ยึดมั่นและยืนหยัดในความถูกต้อง โดยไม่หวั่นเกรงต่อ
กระแสสังคม และพร้อมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึน 

H : High 
Performance  

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมการท างานเพ่ือให้เป็นองค์กร 
ที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

T : Trust  เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ด้วยการปฏิบัติงาน
อย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้  

S : Synergy  มีความสามัคคี ผสานความร่วมมือในการท างาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ภายใต้บรรยากาศแห่งความเข้าใจ ช่วยเหลือสนับสนุนการท างาน 
ซึ่งกันและกัน เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สร้างพลังความร่วมมือกับเครือข่าย 
ทุกภาคส่วนในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ความส าคัญกับการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในองค์กร และภายนอกทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ เอกชน 
ประชาสังคม และชุมชน 

 
 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 



บทที่ 1 บทน ำ 
 

1. ที่มำของรำยงำน กฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ได้จัดท าขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าด้วยคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 45 ที่ก าหนดให้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการ 
สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

2. หน้ำที่และอ ำนำจ และโครงสร้ำงองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มีสถานะเป็นองค์กรอิสระ บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 200 ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอ
มาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่กระท าหรือละเลยการกระท าดังกล่าวเพ่ือด าเนินการ 
ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือด าเนินต่อไป 

(2) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(3) ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
(4) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่น

ในด้านสิทธิมนุษยชน 
(5) จัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อ

รัฐสภา 
(6) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีสถานะเป็น “องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ” และมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 257 ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและเสนอมาตรการ
การแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท าหรือละเลยการกระท าดังกล่าวเพ่ือด าเนินการ  
ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

(2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียน  
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(3) การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ากฎ ค าสั่ง 

หรือการกระท าอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาที่เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 



(4) การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย และเป็นกรณี 
ที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(5) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(6) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
(7) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอ่ืน

ในด้านสิทธิมนุษยชน 
(8) จัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และเสนอต่อ

รัฐสภา 
(9) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด 2 และให้องค์กรอิสระและองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าวอ านาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องและความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และ
ศาลปกครอง และการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายจึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
(2) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรืออันไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการ
การแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่กระท า หรือละเลยการกระท าดังกล่าว เพ่ือด าเนินการในกรณี  
ที่ปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

(3) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภา  และ
คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(4) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
(5) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การ  

อ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน 
(6) จัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อ

รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(7) ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อรัฐสภา 
(8) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าไปเป็นภาคีสนธิสัญญา

เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(9) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนซึ่งก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ 

 



รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
มีสถำนะเป็นองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ และมำตรำ 247 บัญญัติให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า 
และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง  
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
(6) หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผล
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชน  
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย  

2.1 หน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และ มาตรา 27 บัญญัติ  
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า
และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง  
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา  
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ ค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 



6) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย 
และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้ง ในการให้ความช่วยเหลือหรือ
เยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

7) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของ แต่ละบุคคล
ที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกันในทาง วัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิต และศาสนา 

8) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชน และ องค์การ
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 

9) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ 
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๒.๒ หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 

๔๗ ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ และมาตรา 48 บัญญัติให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก าหนด  
ไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 

2. อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
กรรมการ 

3. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์  
ในการสนับสนุนภารกิจ และหน้าที่ของคณะกรรมการ 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 

2.3 โครงสร้ำงองค์กร  
 การจัดโครงสร้างขององค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 9 ส านัก 1 หน่วยงาน ดังแผนภาพ 

 

 

 



แผนภำพที่ 2 โครงสร้ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์องค์กร 
 

“เป็นสถำบันอิสระในกำรร่วมสร้ำงสังคมให้เคำรพสิทธิมนุษยชน” 

 
 

1. ด าเนินงานให้ เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วน  
อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 

3. ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่มีมาตรฐาน 

4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 

 

เป้ำประสงค์หลัก  
“ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนรวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค” 

เป้ำประสงค์รอง  
1. ข้อเสนอแนะของ กสม. เกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายของรัฐบาลตลอดจน 

การตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

2. กสม. มีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิงรุกและเน้นประเด็นส าคัญ  
ที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

3. กสม. มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือเป็นสถาบันหลักในด้านสิทธิมนุษยชน  
4. การด าเนินงานของ กสม. ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน สูงยิ่งขึ้น 
5. ยกสถานะ กสม. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



แผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2565 
แผนยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2560 - 2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของ
คณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

กลยุทธ์ที่ 1.2  : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน 

 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่  

กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

 
 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชน
ตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

 

 

 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหาร   
ราชการแผ่นดิน รวมถึงการด าเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดัน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

 

 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ                        
เพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน    

 

 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของ กสม.  
ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

 

 
 

 
 



กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง  
แสดงท่าทตีอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5.1 : ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business 
Process Redesign) 

กลยุทธ์ที่  5.2 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

กลยุทธ์ที่ 5.4 : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้ 
การก ากับดูแลของ กสม. 

กลยุทธ์ที่ 5.5 : พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารดิจิทัล (Digital) 

ดังแผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (แผนภาพที่ 3.1) และแผนภาพ 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (แผนภาพที่ 3.2) ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  5  : เสริมสร้ างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กร 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 
 

 
 



 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 3.1 : ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์และกลุยทธ์ 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดัน 
ให้ภาครัฐปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะที่ส าคัญ 
ของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา 
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาคี 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุน 
ให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม 
แผนสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้าน 
การให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีท่ีส าคัญเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดประเด็นปัญหา 
หรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของ 
ภาคธุรกจิในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการด าเนินงานและ
จัดให้มีแผนการท างานรว่มกับ 
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และชุมชนในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือ 
กับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ  
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน ์
ในการท างานและพัฒนาศักยภาพ 
ขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการ 
ในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน 
เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่  

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผน 
ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุม
เนื้อหา กลุ่มเปา้หมาย และกระบวนการ
ที่หลากหลายและเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม  
เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนษุยชน  
และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนอง 
ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ที่ส าคัญอยา่งถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสาร
องค์กร/การประชาสัมพันธ ์

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนยก์ลางความรู้
และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานในภารกจิหลักขององค์กร  
(Core Business Process Redesign) 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม
และโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างานของ
องค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารดิจิทัล (Digital) 

กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบ 
และองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้ 
การก ากับดูแลของ กสม. 

ส่งเสริมและติดตำมให้ทุกภำคส่วน
ของสังคมเกิดควำมตระหนักและ
เคำรพสิทธิมนุษยชนตำมที่ได้รับ
กำรรับรองตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย กฎหมำยไทย 
และพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 

ด้ำนสิทธิมนษุยชนที่ประเทศไทย
จะต้องปฏิบัติตำม 

 

เน้นกำรด ำเนินงำนที่ก่อให้เกิด 
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำง
หรือระบบกำรบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน รวมถึงกำรด ำเนินธุรกิจ
ภำคเอกชน โดยกำรขับเคลื่อนและ
ผลักดันอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือป้องกนั

และแก้ปญัหำ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
 มุ่งกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย

ภำยในประเทศและพันธมิตร 
ในเวทีระหว่ำงประเทศ 
เพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงพลัง 

(synergy) ในกำรท ำงำนร่วมกัน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

และสร้ำงควำมตระหนัก 
ในเร่ืองสิทธิมนุษยชน  

สื่อสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ 
ด้ำนสิทธิมนษุยชนในประเทศไทย 
รวมทั้งผลงำนส ำคัญของ กสม.  
ต่อสำธำรณชนอย่ำงถูกต้อง 

และทั่วถึง 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
 เสริมสร้ำงและพัฒนำ 

กระบวนกำรท ำงำน 
และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่น
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
 

ที่มำ : แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 
 



 

แผนภำพที่ 3.2 :  ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์
“เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน” 

พันธกิจที่ 1 
ด าเนินงานให้เกิด 

การปฏิบัตติามรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย พันธกรณี 
ระหว่างประเทศ 

ด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทย 

จะต้องปฏิบัตติาม 

พันธกิจที่ 2 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนัก 
ในหลักสิทธิมนุษยชน 

แก่ทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

อย่างเท่าเทียมกัน 

พันธกิจที่ 3 
ท างานร่วมกับทุกภาคส่วน

ในลักษณะเครือข่าย 
อย่างเป็นระบบ  

ด้วยกระบวนการปฏิบตัิงาน 
ที่มีมาตรฐาน 

พันธกิจที่ 4 
ประสานความร่วมมือ 

กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
ระดับนานาชาต ิ

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและตดิตาม 

ให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน

ตามที่ได้รับการรับรอง 
ตามรัฐธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจักรไทย 
กฎหมายไทย และพันธกรณี

ระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศ

ไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
เน้นการด าเนินงาน 

ที่ก่อให้เกิด 
การเปลีย่นแปลง 
เชิงโครงสร้างของ 

ภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยการขับเคลื่อนและ
ผลักดันอย่างเป็นระบบ 

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
มุ่งการท างาน 

ร่วมกับเครือข่าย
ภายในประเทศและ

พันธมิตรในเวท ี
ระหว่างประเทศ 

เพื่อให้เกิด 
การสร้างพลัง (synergy)  

ในการท างานร่วมกัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมความรู ้

ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักในเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ ์
ด้านสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศไทย รวมทั้ง
ผลงานส าคัญของ กสม. 

ต่อสาธารณชน 
อย่างถูกต้องและทั่วถึง 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
เสรมิสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยยึดมั่นคณุธรรมและความโปร่งใส 

ที่มำ : แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 
 



 

 แผนภำพกลยุทธ์ของแผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2565 

        

  เป้าประสงค์หลัก 

 

  เป้าประสงค์รอง                            

 

 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 

 

กระบวนการ 
ท างานภายใน 

 

 

ที่มำ : แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 
 

ภำพที่ 4 : แผนที่กลยุทธข์องแผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดัน 
ให้ภาครัฐปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะที่ส าคัญ 
ของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา 
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาคี 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุน 
ให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการใหข้้อเสนอแนะ 
นโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
ที่ส าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้อง 
กับหลักสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ 
ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจ
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนา 
การด าเนินงานและจัดให้มแีผน 
การสร้างเครือข่ายและท างาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
นักปกป้องสิทธิมนษุยชนและ
ชุมชน ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือ 
กับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ  
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน ์
ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการ 
ในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน 
เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ 
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
และจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ 
สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย  
และกระบวนการทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหา
และสถานการณ์สิทธิมนษุยชนที่ส าคัญอยา่งถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/
การประชาสัมพันธ ์

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนยก์ลางความรูแ้ละ
แหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ในภารกิจหลกัขององค์กร  
(Core Business Process Redesign) 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างานของ
องค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารดิจิทัล (Digital) 

กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบ 
และองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
ภายใต้การก ากับดูแลของ กสม. 

ข้อเสนอแนะของ กสม. เกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบาย 
ของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพื่ออนุวัตกิารตามพันธกรณี 
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

และปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 

กสม. มีประสิทธภิาพในการท างาน 
โดยเฉพาะการท างานเชิงรุกและ 

เน้นประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคม 
ทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 

กสม. มีความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ 

เพื่อเป็นสถาบันหลัก 
ในด้านสิทธิมนุษยชน 

 

การด าเนินงานของ กสม. 
ได้รับความเชื่อมั่น 

จากประชาชนสูงยิ่งขึ้น 
 

การยกสถานะ กสม. 
ให้เป็นที่ยอมรับ 

ในระดับนานาชาต ิ
 
 

ทุกภาคส่วนของสังคมมคีวามรูค้วามเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรภีาพ และความเสมอภาค 

การเรียนรู้และ
การเติบโต 



 

 
 

4. ภำพรวมด้ำนทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ภำพรวมด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยาน ๒๕๖๒ ส านักงาน กสม. มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ จ าแนกเป็นข้าราชการ 
154 คน พนักงานราชการ 50 คน พนักงานจ้างเหมาบริการ 48 คน ผู้ช านาญการประจ า กสม. และผู้ช่วย
ปฏิบัติงาน 11 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1  

ตำรำงท่ี 1 จ านวนบุคลากรของส านักงาน กสม. จ าแนกตามส านัก/กลุ่มงาน  

ส ำนัก/กลุ่มงำน ข้ำรำชกำร พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน
จ้ำงเหมำ
บริกำร 

ลูกจ้ำง รวม 

เลขาธิการ กสม. /รองเลขาธิการ / 
ผู้ช่วยเลขาธิการ/ที่ปรึกษาส านักงาน กสม.  

7 - - - 7 

ผู้ช านาญการประจ า กสม. / 
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กสม.  

- - - 11 11 

ส านักบริหารกลาง 28 15 20 - 63 
ส านักกิจการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

11 5 3 - 19 

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 35 12 5 - 52 
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 21 5 10 - 36 
ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน 

10 3 - - 13 

ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

14 6 4 - 24 

ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 9 1 - - 10 
ส านักกฎหมาย 11 - 3 - 14 
ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 6 2 3 - 11 
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 1 - - 3 

รวม 154 50 48 11 263 

ที่มา : ส านักงานบริหารกลาง ส านักงาน กสม. (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562) 

   จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าส านักงาน กสม. มีข้าราชการ จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 58.56 
และมีพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการในสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยส านักหรือกลุ่มงานที่มีบุคลากร
ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ส านักบริหารกลาง (จ านวน 63 คน หรือร้อยละ 23.95) และส านักคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน (จ านวน 52 คน หรือร้อยละ 19.77) ตามล าดับ ส านักหรือกลุ่มงานที่มีบุคลากรมาก 
เป็นล าดับรองลงมา คือ ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน (จ านวน 36 คน หรือร้อยละ 13.69)  
และส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (จ านวน 24 คน หรือร้อยละ 9.13) 

 



 

 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศใช้ในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่   
17 กันยายน 2561 เล่มที่ 135 ตอนที่ 71 ก) มาตรา 5 มาตรา 29 มาตรา 35 และมาตรา 46 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

               หน่วย : บำท 
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน กสม.) 
งบประมำณ  

มำตรำ 5   งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ  141,613,300 
มำตรำ 29  งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอิสระของรัฐ  
              แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

71,913,800 

มำตรำ 35 งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อน 
              การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

494,200 

มำตรำ 46 งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 1,682,900 
รวมทั้งสิ้น 215,704,200 

  

ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 215,704,200 บาท โดยจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้   
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 141,613,300 บาท 

ประกอบด้วย งบบุคลากร จ านวน 134,052,700 บาท และงบด าเนินงาน จ านวน 7,560,600 บาท  
2. แผนงานพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 71,913,800 บาท  

3. แผนงานบูรณาการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,177,100 บาท ประกอบด้วย 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 494,200บาท และแผนงาน 
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 1,682,900 บาท สรุปได้ดังแผนภาพที ่5  

แผนภำพที่ 5 : แผนงานและวงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

 
 
 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
141,613,300 บำท (66%)

แผนงำนพื้นฐำน
71,913,800 บำท (33%)

แผนงำนบูรณำกำร 
2,177,100 บำท 

(1%)

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แผนงำนพื้นฐำน แผนงำนบูรณำกำร 



 

 
 

4.2  ตัวชี้วัดของส ำนักงำน กสม. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562                    
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 215,704,200 บาท ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะต้องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 

แผนงำน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
ตำมพระรำชบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

แผนงำนพื้นฐำน : ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 : กำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน    

ตัวชี้วัด   
1. ร้อยละของประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ

สิทธิมนุษยชน 
ร้อยละ 75 

2. จ านวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

คน  20,000 

ผลผลิตที่ 2 : กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
ตัวชี้วัด   

1. จ านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
      2.    ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3.   จ านวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการน าไปปฏิบัติ 
หรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกวา่ 

 

ร้อยละ 75 

แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ 
โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ตัวชี้วัด     

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพืน้ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

เล่ม 2,000 

แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัด    

1.   จ านวนงานวิจัย เร่ือง 2 
2.   องค์ความรู้ที่สามารถน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน าไปแก้ไขปญัหา 

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ร้อยละ 50 



 

 
 

ที่มำ : กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักกจิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

5. ควำมเชื่อมโยงผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรกับนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 



บทที่ 2 ภาพรวมการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปีที่แล้วกับปทีี่ท ารายงาน 

2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 - 2562 ดังนี้  

 - ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวนทั้งสิ้น 211,877,900 บำท  
โดยมีค่ำใช้จ่ ำยแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ จ ำนวน 136,034,500 บำท ค่ำใช้จ่ำยแผนงำนพ้ืนฐำน  
จ ำนวน 72,128,900 บำท และค่ำใช้จ่ำยแผนบรูณำกำร จ ำนวน 3,714,500 บำท  

 - ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวนทั้งสิ้น 215,704,200 บำท  
โดยมีค่ำใช้จ่ ำยแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ จ ำนวน 141,613,300 บำท ค่ำใช้จ่ำยแผนงำนพ้ืนฐำน  
จ ำนวน 71,913,800 บำท และค่ำใช้จ่ำยแผนบรูณำกำร จ ำนวน 2,177,100 บำท 

 สำมำรถแสดงกำรจัดสรรงบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ   
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2562 รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2 และ แผนภำพที่ 5 

ตารางที่ 2 กำรจัดสรรงบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 – 2562 

                                 หน่วย : บาท 

 
รายการ 

 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

1. ค่าใช้จ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ 
1.1 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 
1.2 ค่ำตอบแทน 
1.3 ค่ำใช้สอย 

136,034,500 
133,105,500 

2,272,000 
657,000  

141,613,300 
134,052,700 

3,270,600 
4,290,000 

2. ค่าใช้จ่ายแผนงานพื้นฐาน 
    2.1 ค่ำตอบแทน 
    2.2 ค่ำใช้สอย 
    2.3 ค่ำสำธำรณูปโภค 
    2.4 ค่ำวัสดุ  

72,128,900 
9,830,600 

52,773,700 
5,053,600 
4,471,000 

68,913,800 
8,907,600 

50,481,600 
5,053,600 
4,471,000 

3. ค่าใช้จ่ายงบลงทุน 
3.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- 3,000,000 
- 

3,000,000 



 
รายการ 

 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

4. ค่าใช้จ่ายแผนบรูณาการ 
4.1 แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
4.2 แผนบูรณำกำรค้ำมนุษย์ 
4.3 แผนงำนยุทธศำสตร์ขับเคลื่อน 

กำรแก้ไขจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

3,714,500 
1,873,600 

- 
1,840,900 

 

2,177,100 
1,682,900 

- 
494,200 

รวม 211,877,900 215,704,200 

ที่มา : แผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ส ำนักงำน กสม. (ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2562) 

แผนภาพที่ 6 กำรจัดสรรงบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 – 2562 

 
ที่มา : แผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ส ำนักงำน กสม. (ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2562) 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 215,704,200 บำท (ซึ่งมีอัตรำเพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 3,826,300 บำท  
คิดเป็นร้อยละ 1.78) โดยมีค่ำใช้จ่ำยแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ จ ำนวน 141,613,300 บำท (ซึ่งมีอัตรำเพ่ิมขึ้น 
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 5,578,800 บำท คิดเป็นร้อยละ 3.93 ) ค่ำใช้จ่ำยแผนงำนพ้ืนฐำน  
จ ำนวน 68,913,800 บำท (ซึ่งมีอัตรำลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 3,215,100 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 4.45) ค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน จ ำนวน 3,000,000 บำท (ซึ่งเป็นอัตรำเพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) 

ค่ำใช้จ่ำยแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ค่ำใช้จ่ำยแผนงำนพื้นฐำน ค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน ค่ำใช้จ่ำยแผนบูรณำกำร

ปี 2561 136,034,500 72,128,900 0 3,714,500

ปี 2562 141,613,300 68,913,800 3,000,000 2,177,100

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ กสม. 
ในปีงบปรมำณ พ.ศ. 2561 - 2562 

หน่วย : บาท



และค่ำใช้จ่ำยแผนบรูณำกำร จ ำนวน 2,177,100 บำท  (ซึ่งมีอัตรำลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
จ ำนวน 1,537,400 บำท คิดเป็นร้อยละ 41.38) ซึ่งสำมำรถแสดงกำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2562 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3 

             หน่วย : บาท 

 
รายการ 

 

งบประมาณปี  
พ.ศ. 2561 

งบประมาณปี  
พ.ศ. 2562 

งบประมาณ 
เพิ่ม/ลด 

 
ร้อยละ 

1. ค่าใช้จ่ายแผนงานบุคลากร 
   ภาครัฐ 

1.1 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 
1.2 ค่ำตอบแทน 
1.3 ค่ำใช้สอย 

136,034,500 
 

133,105,500 
2,272,000 

657,000  

141,613,300 
 

134,052,700 
3,270,600 
4,290,000 

5,578,800 
 

947,200 
998,600 

3,633,000 

3.93 
 

0.71 
30.54 
84.68 

2. ค่าใช้จ่ายแผนงานพื้นฐาน 
    2.1 ค่ำตอบแทน 
    2.2 ค่ำใช้สอย 
    2.3 ค่ำสำธำรณูปโภค 
    2.4 ค่ำวัสดุ  

72,128,900 
9,830,600 

52,773,700 
5,053,600 
4,471,000 

68,913,800 
8,907,600 

50,481,600 
5,053,600 
4,471,000 

- 3,215,100 
- 923,000 

- 2,292,100 
0 
0 

4.45 
9.38 
4.34 
0 
0 

3. ค่าใช้จ่ายงบลงทุน 
3.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- 3,000,000 
- 

3,000,000 
 

3,000,000 
- 

3,000,000 

100 
 

100 

4. ค่าใช้จ่ายแผนบูรณาการ 
4.1 แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและ

นวัตกรรม 
4.2 แผนบูรณำกำรค้ำมนุษย์ 
4.3 แผนงำนยุทธศำสตร์

ขับเคลื่อนกำรแก้ไขจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

3,714,500 
1,873,600 

 
- 

1,840,900 
 

2,177,100 
1,682,900 

 
- 

494,200 

- 1,537,400 
- 190,700 

 
- 

- 1,346,700 

41.38 
10.17 

 
- 

73.15 

รวม 211,877,900 215,704,200 13,331,300 6.18 

ที่มา : แผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ส ำนักงำน กสม. (ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2562) 

 

 

 



2.1.1 การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จัดสรรงบประมำณ  
จ ำนวน 215,704,200 บำท ณ 30 กันยำยน 2562 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 200,352,100 บำท 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4   

                       หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  
ณ 30 กันยายน 2562 

ร้อยละ 
ของการเบิกจ่าย 

1. ค่ำใช้จ่ำยแผนงำนบุคลำกร 
   ภำครัฐ 

141,613,300 
 

131,447,402.12 92.82 

2. ค่ำใช้จ่ำยแผนงำนพื้นฐำน 68,767,274.05 49,177,457.08 71.52 
3. ค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน 3,146,525.95 2,905,675.95 92.34 
4. ค่ำใช้จ่ำยแผนบูรณำกำร 2,177,100 1,208,345 55.50 

รวม 215,704,200 184,738,880.15 85.64 

ที่มา : แผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ส ำนักงำน กสม. (ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2562) 

2.2 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 

 กำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมำณก่อนหน้ำ คือ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ด้วยกำรเปรียบเทียบ
กับภำรกิจหลักขององค์กร คือ ภำรกิจด้ำนกำรคุ้มครองและส่งเสริมด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยพิจำรณำจำกจ ำนวน
ผลผลิตกำรตรวจสอบในรอบปีงบประมำณ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5  

 
ลักษณะงาน 

 

จ านวนผลผลิตการตรวจสอบ 
(ค าร้อง/เรื่อง/โครงการ/ประกาศ) 

 
เพิ่มข้ึน/ลดลง 

(จ านวน) 

 
เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

(ร้อยละ) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

1. สถิติกำรรับเรื่องร้องเรียน 
    ว่ำละเมิดสิทธิมนุษยชน 

232 551 319 57.89 

2. ผลกำรพิจำรณำและตรวจสอบค ำ
ร้องและจัดท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจกำรละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

445 393 - 52 13.23 

ที่มา : แผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ส ำนักงำน กสม. (ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2562) 

 



2.3 ผลการด าเนินการตามที่ได้รับข้อสังเกตหรือค าแนะน าจากรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา  
ในปีท่ีผ่านมา 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้เสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ที่ สม 0005/25 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2561 และเข้ำชี้แจงตำมหนังสือ สว(สนช) 0007/1588 ลงวันที่  
11 เมษำยน 2561 โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมอบหมำยให้นำงประกำยรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และนำยชำติชำย สุทธิกลม กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เป็นผู้แถลงและ
ชี้แจง และในส่วนส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติเป็นผู้ร่วมชี้แจงในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2562 ซึ่งได้รับควำมเห็น 
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจำกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังนี้ 

 1. กำรมองกำรณ์ในอนำคตอันอำจช่วยให้ผู้สูงอำยุสำมำรถเข้ำถึงสิทธิตำมที่รับรองไว้ในกฎหมำยได้  
ส่วนเรื่องกำรแก้ไขปัญหำสิทธิเด็ก พบว่ำรูปแบบกำรละเมิดมีควำมซับซ้อนและเด็กถูกคนใกล้ชิดกระท ำ  
ด้วยควำมรุนแรง จึงควรให้ควำมส ำคัญและท ำให้สังคมเกิดควำมตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว 

 2. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ควรมีกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ ควรน ำระบบกำรประเมินผลภำครำชกำรแบบบูรณำกำร 
(Government Evaluation System : GES) มำใช้  และแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติกับยุทธศำสตร์ชำติให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเพ่ิมกำร
ด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติในปีที่ผ่ำนมำไว้ในรำยงำนประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

 3. กำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ไปปรำกฎตัวในที่สำธำรณะที่เป็นเรื่องรำวทำงกำรเมือง
ของกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ อำจกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือของกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ 
และแนวคิดสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่รับมำจำกต่ำงประเทศ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จึงพึงท ำหน้ำที่
ด้วยควำมระมัดระวัง และไม่ให้เป็นเครื่องมือทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ รับธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ได้บัญญัติเรื่องสิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทยไว้ในหมวด 3 และมำตรำอ่ืน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติจึงอำจรณรงค์ให้ควำมรู้แก่ประชำชนในเรื่องนี้ หรือมิฉะนั้นประชำชนอำจใช้รัฐธรรมนูญเป็น 
ช่องทำงกำรร้องเรียน อันจะเพ่ิมภำระแก่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 



บทที่ 3 การวิเคราะห์รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

3.1 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานในภาพรวม 

การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247(1) บัญญัติให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไข การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลการด าเนินงานด้านการตรวจสอบ
และรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

 3.1  สถิติการรับเรื่องร้องเรียน 

ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กสม. ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 2 การตรวจเรื่องร้องเรียนและ
หมวด 3 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

3.1.1 มอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตรวจเรื่องร้องเรียนดังนี้ 

(1) แสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือพิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนนั้นมีมูลและอยู่ในหน้าที่  
และอ านาจของ กสม. หรือไม่ รวมทั้งอาจใช้วิธีการประสานงานกับหน่ วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชน องค์กรด้านสิทธิมนษุยชนหรือบคุคลเพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิมษุยชน 
แก่ผู้ร้อง โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน และเหมาะสม และอย่างระมัดระวัง (ระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 15) 

(2) จัดท าความเห็นเสนอต่อ กสม. เพ่ือพิจารณาไม่รับไว้เป็นค าร้อง หากเป็นเรื่องที่ห้าม 
มิให้ กสม. รับไว้พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 มาตรา 391

                                                           
1

 เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว, เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรอิสระอื่นหรือองค์กรอื่นรับไว้ด าเนินการแล้ว, เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณา  
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม, เป็นเรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว, เป็นเรื่องที่ กสม. เคยพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม, เป็นเรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว, เป็นเรื่องที่ กสม. เคยพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เว้นแต่จะปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท าให้ผลการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 
 



และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 172 และข้อ 183

3.1.2) มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
จัดท ารายงาน ผลการตรวจสอบเสนอ กสม. พิจารณา โดยในการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  
อาจด าเนินการ ดังนี้ 

(1) เรื่องที่เห็นว่ามีการกระท า หรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ให้เสนอมาตรการ หรือแนวทางในการป้องกัน หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(2) เรื่องที่เห็นว่าควรมีการป้องกัน หรือแก้ไขไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใด  
หรือลักษณะใดขึ้นอีกอาจจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 

(3) เรื่องที่เห็นว่าการกระท าหรือละเลยการกระท านั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
หรือมีเหตุให้ยุติเรื่องระหว่างการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39 วรรคสอง หรือ
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคสามให้เสนอ กสม. ยุติเรื่องและจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่ง กสม. อาจมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานได้ 

3.1.3) มอบหมายส านักงาน กสม. แจ้งผลการพิจารณาของ กสม. ไปยังบุคคลและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องและผู้ร้องและติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางตามข้อ 3 

ปีงบประมาณ 2562 กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งจากผู้ร้องที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผู้พบเห็นว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท า อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
จ านวน 551 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมจ านวน 147 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 26.68 รองลงมาเป็นการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จ านวน 103 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.69  
พ้ืนที่ที่มีค าร้องมากที่สุด คือภาคใต้ จ านวน 108 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.60 รองลงมา คือกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 95 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.24 ผู้ร้องส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 52.09 
รายละเอียดตามตารางที ่6  

  

                                                           
2 เรื่องที่ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาและไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ ทั้งการพิจารณาต่อไปและไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยส่วนรวม, เรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียน, เรื่องที่ กสม. เคยพิจารณาแล้วและไม่ปรากฏหลักฐานหรือ
ข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป, เรื่องที่ผู้ได้รับความเสียหายไม่ประสงค์ให้ กสม. ตรวจสอบ เป็นต้น 
3 เรื่องที่ กสม. เห็นควรไดร้ับการด าเนินการแก้ไขโดยหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรง 



ตารางที่ 6 เรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รับในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามประเภทสิทธิ พ้ืนที่เกิดเหตุ  
และเพศของผู้ร้อง 

 

ประเภทสิทธิ 
เรื่องร้องเรียน 

(จ านวนเรื่อง) ร้อยละ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 147 26.68 

การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 103 18.69 

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 67 12.16 

อื่น ๆ 49 8.89 

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 45 8.17 

สิทธิพลเมือง 45 8.17 

สิทธิชุมชน 40 7.26 

สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน 28 5.08 

สิทธิในกระบวนการทางการปกครอง 12 2.18 

สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข 6 1.09 

สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 5 0.91 

เสรีภาพในการชุมชนและการสมาคม 4 0.73 

รวม 551 100 

 

 

 

 

 
พื้นที่เกิดเหตุ 

เรื่องร้องเรียน 

(จ านวนเรื่อง) ร้อยละ 
ภาคใต้ 108 19.60 
กรุงเทพมหานคร 95 17.24 
ภาคกลาง 86 14.88 
ผู้ร้องไม่ระบุพื้นท่ี 75 13.61 
ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 65 12.34 
ภาคตะวันออก 53 9.62 
ภาคเหนือ 39 7.26 
ภาคตะวันตก 24 4.36 
ต่างประเทศ 4 0.73 
มากกว่า 1 จังหวัด 2 0.36 

รวม 551 100 



 
เพศของผู้ร้อง 

เรื่องร้องเรียน 

(จ านวนเรื่อง) ร้อยละ 
เพศชาย 287 52.09 
เพศหญิง 195 35.39 
ไม่ระบุค าน าหน้าชื่อ 54 9.80 
กลุ่มบุคคล 15 2.72 

รวม 551 100 

ที่มา : ส านักงานมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562) 

 จากตารางที่ 6 ในปีงบประมาณ 2562 เรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รับ ส่วนใหญ่เป็น 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองคิดเป็นจ านวน 268 เรื่อง ได้แก่สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล  
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิพลเมือง สิทธิในข้อมูลข่าวสาร และเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 
และเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จ านวน 119 เรื่อง ได้แก่ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน  
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิชุมชน และสิทธิในการได้รับบริการสาธ ารณสุข ส่วนเรื่อง 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อาจเป็นได้ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

2. ผลการพิจารณาและตรวจสอบค าร้องและจัดท ารายงานผลการตรวจการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมาณ 2562 กสม. สามารถตรวจสอบค าร้องและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 393 เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนที่รับเป็นค าร้องก่อนปีงบประมาณ 2562 และ
สามารถตรวจสอบและจัดท ารายงานในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 387 เรื่องและเป็นเรื่องที่เป็นค าร้อง 
ในปีงบประมาณ 2562 แล้วสามารถตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสร็จในปีเดียวกัน 
เป็นจ านวน 6 เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 7 

                     หน่วย : เร่ือง 
 
 

ผลการตรวจสอบและการจัดท ารายงาน 

ค าร้อง  
 

รวม 

 
 

ร้อยละ 
ก่อน

ปีงบประมาณ 
2562 

ใน
ปีงบประมาณ 

2562 

1. มีการกระท าหรือละเลยการกระท า 
อันเป็นละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- มีมาตรการหรือแนวทางป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิ 

- เสนอมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

67 
 

27 
 

40 

- 
 
- 
 
- 

67 17.04 



 
 

ผลการตรวจสอบและการจัดท ารายงาน 

ค าร้อง  
 

รวม 

 
 

ร้อยละ 
ก่อน

ปีงบประมาณ 
2562 

ใน
ปีงบประมาณ 

2562 

2. ไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท า 
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ 
มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 

157 5 162 41.22 

3. ยุติการตรวจสอบเนื่องจากมีลักษณะ 
ตามระเบียบคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 17  
และข้อ 18 

163 1 164 41.74 

รวม 387 6 393 100 

ที่มา : ส านักงานมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562) 

จากตารางที่  7 เรื่องร้องเรียนที่  กสม. รับไว้เป็นค าร้องเพ่ือตรวจสอบและจัดท ารายงานผล 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่วนใหญ่หรือเกินกว่าครึ่ง (ร้อยละ 41.74) เป็นเรื่องที่ กสม. พิจารณา
แล้ว เห็นควรให้ยุติการตรวจสอบ เนื่องจากเห็นว่าไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็น  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่ต้องมีข้อสังเกต และบางเรื่องมีลักษณะตามระเบียบคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 17 
และ 18 ได้แก่ ผู้ร้องประสงค์ของถอนเรื่องร้องเรียน กสม. เห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ เป็นต้น นอกจากนั้น เป็นเรื่องที่ กสม. เห็นว่า ไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่เห็นควรมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และเรื่องที่ กสม. เห็นว่าเป็นเรื่อง  
ที่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้มีมาตรการหรือแนวทาง 
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเสนอมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในสังกัดใกล้เคียง คือร้อยละ 41.22 และร้อยละ 17.04 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 8 กรณีตัวอย่างผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ กสม. รับเป็นค าร้องไว้ตรวจสอบและจัดท ารายงานผล
การพิจารณาและมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 14 เรื่อง 

1. สิทธิในชีวิตและร่างกาย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้บริโภค กรณีคัดค้านการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายพาราควอต (Paraquat) ของกรมวิชาการเกษตร  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคและ  

มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคเพ่ือขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 กรมวิชาการเกษตร  



ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนและควบคุมการผลิต น าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ด าเนินการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายพาราควอต (paraquat) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายที่อาจจะประกาศห้ามใช้ อันจะน าไปสู่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอตเป็นวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 4 ที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ทั้งที่คณะกรรมการขับเคลื่อน
ปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรู พืชที่มีความเสี่ยงสู งในคราวประชุมครั้ งที่  4/2560 เมื่อวันที่   
5 เมษายน 2560 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบ  
ในหลักการร่างแผนปฏิบัติการ ลด ละ เลิกใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรู พืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด  
เป็นการด าเนินการทีส่่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดภาวะอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นการใช้พาราควอตเป็นสารเคมีป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรเป็นเรื่องการก าหนดนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย  
แม้ว่าพาราควอตมีความเป็นพิษโดยตัวของสารเคมี ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและ  
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีความเห็นและวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปบนพ้ืนฐานของข้อมูล
ทางวิชาการและข้อเท็จจริงที่ไม่สอดคล้องและขาดการรับฟังซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดปัญหาระบบบริหารจัดการ
ที่มีความทับซ้อนและขาดความเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน กลายเป็นช่องว่างที่ท าให้ไม่สามารถก ากับดูแลและ
ควบคุมการใช้พาราควอตได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม ปัญหาดังกล่าวยังรวมไปถึงวัตถุอันตรายอ่ืน ๆ ที่ใช้
เป็นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วย เช่น ไกลโฟเสต (สารก าจัดวัชพืช) และคลอร์ไพรีฟอส (สารเคมีก าจัดแมลง) 
เป็นต้น ประกอบกับกลไกการควบคุมวัตถุ อันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ.ศ. 2535  
ยังไม่อาจขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดการยอมรับ และไม่ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา 
โดยเฉพาะมิติด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืนควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบัน  
การใช้พาราควอตในภาคการเกษตรมีความเกี่ยวพันโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตของเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องด าเนินการให้ประชาชนทุกคนสามารถด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ โดยการก าหนดนโยบาย มาตรการหรือกลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและสอด
ประสานกัน เพ่ือช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ได้ผลผลิต 
ที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย ในขณะที่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในฐานะผู้บริโภคปลอดภัยจาก
อันตรายของสารเคมีและได้รับรู้ข้อมูลที่ เป็นจริง รวมทั้ งเป็นการลดผลกระทบสะสมที่จะเกิดขึ้น  
กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เมื่อปรากฏว่าการใช้สารเคมีทางการเกษตรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของประชาชนและเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม รัฐจะต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดการเยียวยาที่เหมาะสมและ
เป็นธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าการใช้พาราควอตในภาคการเกษตรจะเป็นเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพของบุคคลตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แต่รัฐธรรมนูญ 
ก็ได้บัญญัติให้รัฐต้องดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี อันสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ก าหนดให้รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ และเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการใช้พาราควอตในภาคการเกษตรในระยะยาวอันจะน าไปสู่ความยั่งยืน
ในทุกมิติ จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด 
ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อ



คณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการวัตถุอันตราย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 ดังนี้  

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(1) คณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
ควรก าหนดให้พาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 18  
โดยห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง  

(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดในระยะยาว 
โดยการจัดท ามาตรการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการควบคุมการใช้หรือการเลิกใช้สารเคมีในภาค
การเกษตรทุกชนิดที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกถึงอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาทางเลือกด้านสารชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเกษตร 
ที่ยั่งยืนส าหรับเกษตรกรอย่างเป็นระบบและจริงจัง  

(3) คณะรัฐมนตรีควรจัดให้มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการควบคุมสารเคมีทางการเกษตรโดยพิจารณา
ประกอบร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช พ.ศ. …. ซึ่งจัดท าโดย
คณะท างานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขและองค์กรภาคประชาสังคม 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่ารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการ

แทนนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางและ 
ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขสรุปผลการพิจารณาผลการด าเนินการ
ดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งผลด าเนินการ
สอดคล้องกันว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายในการประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มีมติให้จ ากัด 
การใช้วัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตแล้ว โดยให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพ่ือจ ากัดการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งร่างประกาศฯ ได้ก าหนดให้
เกษตรกรผู้ใช้สารจะต้องผ่านการอบรม ก าหนดหน้าที่ของผู้ขาย ก าหนดชนิดพืชและพ้ืนที่ใช้สาร ให้ผู้ผลิต 
ผู้น าเข้า ผู้ขาย ต้องแจ้งข้อมูลให้ทราบ เป็นต้น มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเร่งด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การเร่งรัดขยายการท าการเกษตรดีที่เหมาะ (GAP) หรือเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ให้ครอบคลุม 
ทั้งประเทศให้ได้ภายใน 2 ปี และร่วมกับหน่วยงานภาควิชาการหรือภาคเอกชน ศึกษาวิจัยหานวัตกรรม  
ในการก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช และแนะน าเกษตรกรให้ใช้สารชีวภัณฑ์ในการก าจัดศัตรูพืช เพ่ือเป็นการลด  
การใช้สารเคมีให้ได้ภายใน 2 ปีเช่นกัน และให้ด าเนินการเผยแพร่ ให้ความรู้ ความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 



การใช้สาร การใช้เครื่องพ่นสาร อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม การฝึกอบรมจะต้องท าให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา และเป้าหมายอย่างชัดเจน  

(3) กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ต่อคณะรัฐมนตรีได้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ให้กระทรวง
สาธารณสุขเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พิจารณาผลจากการใช้วัตถุอันตราย
พาราควอต (Paraquat) ไกลโฟเสต (Glyphosate) และคลอร์ไพรีฟอส (Chlorpyriphos) จากข้อมูลพิษวิทยา 
จากต่างประเทศรวมถึงข้อมูลจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
พบว่าท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2561  
พบว่า ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ได้รับการตรวจมีระดับเอนไซม์สูงกว่าคนทั่วไปและอยู่ในระดับเสี่ยงต่อสุขภาพ 
จากสัดส่วนของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงจะเจ็บป่วยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งข้อมูล
จากงานวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสารพาราควอตในขี้เทาทารกแรกเกิด ซึ่งมีผล
ต่ อ ก า ร ถู ก ท า ล า ย ข อ ง ต่ อ ม ไ ร้ ท่ อ ใ น ลู ก อั ณ ฑ ะ ท า ใ ห้ มี อ สุ จิ ล ด ล ง  แ ล ะ ต่ อ ม ไ ท ร อ ย ด์ 
มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ าที่ท าให้เกิดปัญญาอ่อน ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการและภาวการณ์เจริญเติบโตของเด็ก 
ในอนาคต กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า การใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด เป็นการก่อให้เกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม  
จึงเห็นควรยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิดทันที เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม 
แก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ  

2. การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องหกรายขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า 

บริษัทเอกชนก าหนดให้ผู้สมัครเข้าท างานต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าท างาน หากตรวจพบเชื้อดังกล่าว 
ก็จะถูกปฏิเสธการเข้ารับท างาน โดยที่ลักษณะงานไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อเอชไอวี 
แต่อย่างใด ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า บริษัทเอกชนก าหนดให้ผู้สมัคร 

เข้าท างานต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าท างาน เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 
เป็นการกระท าที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ร้อง โดยอาศัยเหตุแห่งสถานภาพทางสาธารณสุขอันถือเป็นสถานภาพ
อย่างอ่ืน (other status) แม้ว่าบริษัทเอกชนอีกรายหนึ่งชี้แจงว่า ไม่มีนโยบายให้ผู้สมัครงานตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
การด าเนินการให้มีการตรวจเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าท างานเป็นการกระท าของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับจ้าง  
จากบริษัทเอกชนในการคัดเลือกพนักงานเข้าท างาน แต่เมื่อผลของการกระท าดังกล่าวท าให้ผู้ร้องต้องตรวจหา
เชื้อเอชไอวีก่อนเข้าท างาน ย่อมถือได้ว่ามีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการกระท าของผู้ถูกร้องรายอ่ืน 
การกระท าของบริษัทเอกชนทั้งหกเป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights : ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 



( International Covenant on Economic Social and Cultural Rights : ICESCR) อั น เ ป็ น ก า ร ล ะ เ มิ ด 
สิทธิมนุษยชน ต่อผู้ร้องทั้งหก ดังนั้น จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ต่อผู้ถูกร้องทั้งหก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะรัฐมนตรี 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบ
มาตรา 36 และมาตรา 42 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) ผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ควรพิจารณายกเลิกเงื่อนไขการตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อน 

รับเข้าท างานในทุกต าแหน่ง และด าเนินการตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการ  
ด้านเอดส์ในสถานที่ท างาน ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทางการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์
และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 รวมทั้งการจัดท ามาตรฐานการบริหารจัดการ
เอดส์ ในสถานประกอบการ (AIDS - response Standard Organization : ASO Thailand) ส่วนผู้ถูกร้องที่  3  
ควรควบคุม ดูแลไม่ให้ผู้รับจ้างด าเนินการคัดเลือกพนักงานเข้าท างานด้วยวิธีการใดอันเป็นการเลือกปฏิบัติ 
ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ 

(2) กระทรวงสาธารณสุขควรบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ การใช้กลไก
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542  
เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอ่ืนของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยซึ่งผู้รับ
อนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) กับสถานบริการทางการแพทย์ที่มีบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและ
เปิดเผยผลการตรวจต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่ รวมถึงการด าเนินการให้มีมาตรการเชิงลงโทษต่อ
สถานพยาบาลที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กระทรวงแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควรเร่งด าเนินการให้สถานประกอบกิจการ

เอกชนด าเนินการตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ท างาน 
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทางการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบ
กิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เรียกร้องให้มีการยกเลิกการตรวจหาเชื้อ 
เอชไอวีก่อนรับเข้าท างาน รวมถึงการจัดท ามาตรฐานการบริหารจัดการเอดส์ในสถานประกอบการ  (AIDS -  
response Standard Organization : ASO Thailand) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 
คณะรัฐมนตรีควรด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง 

แรงงานในภาคเอกชน ให้ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในโลกแห่งการท างาน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้แสวงหางานท าที่ยังมิได้อยู่ในฐานะลูกจ้าง และผู้ที่มีฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานและกฎหมายอ่ืน ตั้งแต่กระบวนการพิจารณารับเข้าท างาน การก าหนดเงื่อนไขในการจ้างงาน   



การเลื่อนต าแหน่ง และการสิ้นสุดการจ้าง เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน  
โดยควรน าเอาแนวปฏิบัติระหว่างประเทศว่าด้วยเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กับสิทธิมนุษยชน (International  Guidelines 
on HIV/AIDS and Human Rights) ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการด าเนินการ 

ทั้งนี้ ควรมีการจัดตั้งกลไกการคุ้มครองและตรวจสอบการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ เอชไอวีในโลก 
แห่งการท างาน เพ่ือท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และด าเนินการให้มีการเยียวยาผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
ที่ถูกเลือกปฏิบัติ อันจะท าให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแจ้งว่าได้ยกเลิการตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับพนักงานเข้าท างานทุกต าแหน่ง

ของบริษัท มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

(2) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย  
ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยให้กระทรวงแรงงานสรุปผลการพิจารณาผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

3. สิทธิชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในที่อยู่อาศัย กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการโรงงานอบพืชผลทางการเกษตร  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องกับ  

พวกรวม 13 คน ซึ่งเป็นชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ได้รับความเดือดร้อน 
จากการประกอบกิจการโรงงานอบพืชทางการเกษตรของบริษัทเอกชน ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ มีเขม่าควัน
และกลิ่นเหม็น รวมทั้งมลพิษทางน้ ามีกลิ่นเหม็น และน้ าเสียจากการประกอบกิจการไหลลงสู่ล าห้วยผาฮา  
แหล่งน้ าสาธารณะ  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การประกอบกิจการโรงงานของบริษัท เอกชน

ปล่อยน้ าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้น้ าในล าน้ าแวนเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ประชาชนไม่สามารถ  
ใช้ประโยชน์จากล าน้ าดังกล่าวในการอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ อีกทั้งยังพบปัญหาเสียงดังรบกวนส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิในการด ารงชีวิตของประชาชน เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ที่ เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
เชียงบาน จังหวัดพะเยา และกรมควบคุมมลพิษ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 โดยให้ด าเนินการภายใน 60 วัน ดังนี้ 

 

 



ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ควรพิจารณาอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 สั่ งการให้บริษัทเอกชนปรับปรุงแก้ไขโรงงานอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรมิให้สร้าง  
ความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียง และตรวจสอบว่าบริษัทดังกล่าว ได้ประกอบกิจการ
โดยถูกต้องตามชนิดหรือประเภทที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
รวมทั้งสั่งให้ระงับเหตุร าคาญทันทีหากพบว่ามีการประกอบกิจการที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

(2) จังหวัดพะเยา ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่  ควรอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ โรงงาน  
พ.ศ. 2535 ออกค าสั่งให้โรงงานอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรของบริษัทดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากฝุ่น
ละอองและเสียงรบกวน รวมทั้งให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ในกรณีที่ตรวจ
พบว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนร าคาญอย่างร้ายแรงแก่บุคคลที่อยู่ใกล้เคียง
กับโรงงาน ควรพิจารณาให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนในทันที โดยให้ปรับปรุงให้แล้ว
เสร็จก่อนที่จะอนุญาตให้ด าเนินการประกอบกิจการต่อไป 

(3) กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ควรตรวจสอบโรงงานอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรของเอกชน
ดังกล่าว ซึ่งจัดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ และระบายน้ า
ทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน แจ้งว่า ได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีค าสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ และจัดท าแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและน้ าเสีย ไม่ให้ส่ งผลกระทบหรือ 
อาจก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคล หรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือ  
ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน โดยจะลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงโรงงาน รวมทั้งการออกใบอนุญาต  
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหาร หมัก ดอง แช่อ่ิม 
จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ให้แก่บริษัทเอกชนดังกล่าว 

(2) จังหวัดพะเยา แจ้งว่า ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ตรวจสอบและด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สรุปได้ว่า มีการระบายน้ าทิ้งออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ผ่านการบ าบัด 
มีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นของระบบบ าบัด อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาจึงได้สั่งให้บริษัทเอกชนหยุดประกอบกิจการ
โรงงานในส่วนของการผลิตมะม่วงอบแห้ง และให้ปรับปรุงแก้ ไขโรงงาน ต่อมาได้ตรวจติดตาม  
การปฏิบัติตามค าสั่ง พบว่าบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสียยังคงมีกลิ่นแต่ไม่ รุนแรง และอยู่ระหว่างจัดท าแผนการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงาน และจะตรวจติดตามการปฏิบัติตามค าสั่ง
อย่างใกล้ชิด  



(3) กรมควบคุมมลพิษ แจ้งว่า ได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และตัวแทนผู้ร้องเรียน 
และมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงานของบริษัทเอกชนดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

4. สิทธิบุคคลและชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าการด าเนินโครงการส ารวจแร่โพแทชขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและไม่ช้ีแจงข้อมูลให้ประชาชนทราบ  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าการด าเนินการ

ส ารวจแร่โพแทช ของบริษัท A ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และไม่ชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญาบัตรพิเศษในการส ารวจ

แร่โพแทชและบันทึกช่วยจ าเกี่ยวกับความร่วมมือกันทางการค้าเศรษฐกิจและเทคนิคระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือร่วมลงทุนในการพัฒนาเหมืองแร่โพแทชและผลิตปุ๋ยโพแทช เป็นข้อมูลข่าวสาร
อันเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง การก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน  
เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีไว้เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับการให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ครบถ้วน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และชี้แจงท าความเข้าใจ
กับประชาชนในพ้ืนที่โครงการส ารวจแร่โพแทช พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการอาชญาบัตรพิเศษในการส ารวจ  
แร่โพแทชระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เ พ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ต่อกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร และจังหวัดสกลนคร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) กระทรวงอุตสาหกรรมควรพิจารณาก าชับให้หน่วยงานในสังกัดต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
โดยครบถ้วน และสามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 



(2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ควรร่วมกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครและ
จังหวัดสกลนคร พิจารณาชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่โครงการส ารวจแร่โพแทช พร้อมจัดท า
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการอาชญาบัตรพิเศษในการส ารวจแร่โพแทชและบันทึกช่วยจ าเกี่ยวกับความร่วมมือกัน
ทางการค้าเศรษฐกิจและเทคนิค ในการร่วมลงทุนพัฒนาเหมืองแร่โพแทชและผลิตปุ๋ยโพแทชระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคคลและชุมชนในอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
และสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามขั้นตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และจังหวัดสกลนคร แจ้งว่ามีศูนย์บริการ

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ตามกฎหมายก าหนด และที่ผ่านมาส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สกลนครได้ร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และจังหวัดสกลนคร ได้ชี้แจงท าความเข้าใจ
กับประชาชนในบริเวณโครงการส ารวจแร่โปแตซในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งได้ส่งสื่อประชาสัมพันธ์การส ารวจแร่โปแตซ เผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ในส่วนของจังหวัดสกลนครได้ร่วมกับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งก าชับไปยังอ าเภอให้สร้างความเข้าใจ
และรักษาความปลอดภัย ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนผู้ต่อต้านและผู้สนับสนุน 

5. สิทธิคนพิการ กรณีกล่าวอ้างว่าสายการบินเลือกปฏิบัติกับผู้โดยสารด้วยเหตุแห่งความพิการ  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรพิจารณาตรวจสอบ กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) กล่าวอ้างว่า ผู้เขียนและสามีที่ป่วยเป็นอัมพาตได้ใช้บริการสายการบินพาณิชย์
แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่มีเครื่องมือหรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารที่ป่วยเป็นอัมพาตที่นั่งบนเก้าอ้ีรถเข็น 
(wheelchair) จึงต้องช่วยกันยกสามีผู้ร้องที่นั่งอยู่บนเก้าอ้ีรถเข็นลงจากเครื่องบินเพ่ือไปยังรถยนต์ที่จอดรอรับอยู่ 
และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแจ้งว่า นโยบายของสายการบินไม่รับผู้โดยสารที่เดินไม่ได้เพราะไม่มีอุปกรณ์
ช่วยเหลือ และกรณีผู้ร้องซึ่งเป็นคนพิการอีกสองรายกล่าวอ้างว่า ได้จองบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบิน
พาณิชย์ดังกล่าว ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ แต่เมื่อไปแสดงตนเพ่ือขึ้นเครื่อง ปรากฏว่าพนักงานต้อนรับ
ภาคพ้ืนดินของสายการบินดังกล่าวแจ้งว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองเดินทางโดยไม่มีผู้ร่วมเดินทางด้วย ท าให้ 
ผู้ร้องทั้งสองต้องซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอ่ืน ส่วนการเดินทางกลับสายการบินได้คืนเงินค่าโดยสาร 
ให้ผู้ร้องที่ 1 ทั้งขาไปและขากลับ ส่วนผู้ร้องที่ 2 ได้รับคืนเงิน (refund) เฉพาะค่าโดยสารขาไปและคงบัตร
โดยสารขากลับของผู้ร้องที่  2 ไว้  โดยพนักงานของสายการบินอนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองเดินทางกลับ  
ซึ่งการบริการในเที่ยวบินขากลับของสายการบินมีการบริการอย่างครบครัน โดยแตกต่างจากเที่ยวบินขาไป  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า สายการบินพาณิชย์ดังกล่าวได้จัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกให้แก่คนพิการแล้ว แต่วิธีการเข้าถึงไม่สะดวก เนื่องจากมีขั้นตอนการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งผู้ร้องทั้งสอง



และคนพิการส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส าหรับน าพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและ 
ลงจากเครื่องบินได้ ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาและพยายามให้ความสะดวกแก่ผู้ร้องทั้งสอง อีกทั้งภายหลังเกิด
เหตุการณ์ได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง รวมทั้งได้ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษพนักงานแล้ว กรณีจึงยังไม่อาจ 
รับฟังได้ว่าสายการบินเลือกปฏิบัติต่อผู้ร้องทั้งสองด้วยเหตุแห่งความพิการ จึงมีมติให้ยุติเรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม  
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดหรือการปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรม หรือความสุ่มเสี่ยงอ่ืนที ่อาจเก ิดขึ ้นได ้  
จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั ้ง  
การเยียวยาผู ้ได้รับความเสียหายต่อหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ตามมาตรา 247 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปร ับปร ุงกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ หรือค าสั ่งใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 247 (3) ของรัฐธรรม 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ดังนี้  

มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทั้ง 
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัท สายการบิน (ผู้ถูกร้อง) ควรด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ควรเยียวยาผู้ร้องทั้งสองตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพราะเหตุแห่งกรณีตามค าร้องและเยียวยา
ผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้ร่วมเดินทางกับผู้ร้องที่ 2 โดยคืนค่าโดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง-ท่าอากาศยาน 
นานาชาติเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560  

(2) กรณีที่คนพิการเดินทางโดยจองตั๋วเครื่องบินเกิน 48 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง ควรแจ้งเงื่อนไข  
การให้บริการต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน อาทิ การแจ้งขอรับบริการเก้าอ้ีรถเข็น (wheelchair) เก้าอ้ีรถเข็น 
ในห้องโดยสาร (cabin wheelchair) หรืออุปกรณ์ยกคนพิการหรือเก้าอ้ีรถเข็นขึ้นเครื่องบิน (hydraulic lift) 
โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ในขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารการจองที่นั่ง และแสดงตน
เพ่ือการขึ้นเครื่องบิน (check in) ผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ โดยออกแบบระบบ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้คนพิการประเภทต่างๆ สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเหมาะสม  
เช่น การบริการจองบัตรโดยสารออนไลน์ ควรจะมีประกาศในลักษณะข้อความแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ หรือก่อนท า
การยืนยันตกลงซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ ควรมีช่องแสดงความตกลงหรือปฏิเสธขอรับบริการช่วยเหลือเพ่ิมเติม
ก่อน จึงจะสามารถตกลงซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ได้ 

กรณีที่คนพิการเดินทางโดยจองตั๋วเครื่องบินไม่ถึง 48 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง หากไม่สามารถจัดการ
อ านวยความสะดวกและการช่วยเหลือคนพิการ ผู้ถูกร้องควรที่จะมีการแจ้งให้คนพิการทราบ เพ่ื อป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนและเพ่ือให้คนพิการสามารถพิจารณาประกอบการตัดสินใจได้  

(3) ควรจัดให้มีการอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะให้ผู้โดยสารเดินทางได้หรือไม่ ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิของคนพิการ 
ในการเข้าถึงการบริการสาธารณะ ทั้งข้อจ ากัดและความจ าเป็นที่ต้องใช้บริการของผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าว 



รวมทั้งวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการที่เป็นคนพิการ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหากับผู้รับบริการ  
ในลักษณะเช่นเดียวกับค าร้องนี้ขึ้นอีก โดยให้คนพิการร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ส่วนกรณีที่ไม่อนุญาต 
ให้ผู้โดยสารคนใดเดินทางและมีสิทธิได้รับคืนค่าโดยสาร (refund) ควรปรับปรุงระบบและขั้นตอนการด าเนินการ
ให้ได้รับคืนค่าโดยสารโดยไม่ล่าช้า 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) กระทรวงคมนาคมควรด าเนินการ ดังนี้ 

(1.1) จัดให้มีระเบียบและแนวปฏิบัติในการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ าส าหรับคนพิการให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน  

(1.2) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย คนพิการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะน าต่อกิจการการขนส่งสาธารณะทางอากาศยาน อาทิ การก่อสร้างอาคารและ
สถานที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวก การให้บริการของผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ 
ภายใต้การค านึงถึงหลักการการออกแบบเพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่ม ในสังคมอารยสถาปัตย์ (Universal 
Design) และความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท  

(2) กรมท่าอากาศยานควรด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนพิการ อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวย 
ความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา พ.ศ.  2548  ให้ครอบคลุมท่าอากาศยานทุกแห่ง โดยกระจายวัสดุ อุปกรณ์และ 
เครื่องอ านวยความสะดวก รวมทั้งการให้บริการตามจุดต่าง ๆ ของท่าอากาศยานอย่างท่ัวถึง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง  

(1) กระทรวงคมนาคม โดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ควรเสนอให้มีระเบียบเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารพิการในการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินต้นทุนต่ า 
โดยก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศยานเพ่ือการพาณิชย์ (สายการบิน) ไม่สามารถปฏิเสธการรับ
ผู้โดยสารพิการได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันของทุกสายการบิน และก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการเบื้องต้นของ  
แต่ละสายการบินให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

(2) กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ควรเสนอ
ให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการ  
ในอาคารสถานที่  ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
พ.ศ. 2556 โดยเพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีเก้าอ้ีรถเข็นในห้องโดยสาร (cabin wheelchair) อุปกรณ์ยก
คนพิการที่ใช้รถเข็นขึ้นเครื่องบิน (hydraulic lift) โดยไม่ควรเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบินของผู้ประกอบกิจการขนส่งพาณิชย์ทางอากาศ 



ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ได้จัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการเสนอร่าง

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็น
กฎหมายแล้ว โดยมาตรา 41/133 วรรคสาม ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน 
ตามมาตรา 41/125 ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์และผู้ด าเนินการเดินอากาศ
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 41/126 ปฏิเสธการรับขนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน” ซึ่ งกรณียกเว้น ได้แก่  เหตุผลด้านความปลอดภัยและการรักษา 
ความปลอดภัย และกรณีผู้โดยสารที่มีความประพฤติหรือมีประวัติว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยในระหว่าง  
การโดยสารอากาศยาน  

(2) กรมท่าอากาศยาน แจ้งว่า 
(2.1) สนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยานมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับบุคคล

ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษตามที่กฎหมายก าหนดอยู่แล้ว และได้ส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวก
และบริการ ณ สนามบินทั้ง 28 แห่ง โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ ดังนี้ ที่จอดรถ ทางลาด ป้าย และ
สัญลักษณ์การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ห้องน้ า ลิฟต์ บันได พ้ืนที่ส าหรับหนีภัย พ้ืนผิวต่างสัมผัส ที่นั่งส าหรับ
คนพิการหรือพ้ืนที่จอดรถเข็น และประกาศเตือนภัยและประกาศข้อมูลส าหรับคนพิการทางการเห็นและ
ตัวอักษรไฟวิ่ งหรือสัญญาณเตือนภัยส าหรับคนพิการทางการได้ยิน นอกจากนี้  กรมท่าอากาศยาน 
ได้มีแนวทางปฏิบัติในการให้บริการแก่บุคคลผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในการเดินทางทางอากาศให้กับสนามบิน 
ในสังกัดกรมท่าอากาศยานถือปฏิบัติ 12 ข้อ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมหารือระหว่างผู้แทนจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) คณะกรรมการ
ด าเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ และผู้ประกอบการสายการบินที่ ให้บริการเดินทางภายใน ประเทศ  
จ านวน 10 สายการบิน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 

(2.2) สนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ให้บริการอุปกรณ์ยกคนพิการที่ใช้รถเข็นขึ้นเครื่องบิน 
(hydraulic Lift) มี 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งให้บริการ โดยบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
และมีการเรียกเก็บค่าบริการ อนึ่ง ปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีผู้โดยสารที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่ าวจ านวนน้อย  
จึงจะมีการส่งมอบอุปกรณ์ฯ ไปใช้ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งมีเที่ยวบินและผู้โดยสารจ านวนมากเพ่ือการใช้อุปกรณ์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

(3) บริษัท สายการบิน  (ผู้ถูกร้อง) แจ้งว่า ได้เชิญผู้ร้องไปเป็นวิทยากรให้แก่บริษัทฯ ในหลักสูตร  
สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการและการให้บริการส าหรับผู้โดยสารทุกคน (Inclusive Air Transport 
Service Training) และได้จัดท าคู่มือการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่คนพิการแต่ละประเภท
และผู้สูงอายุ โดยอ้างอิงจากคู่มือการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่คนพิการแต่ละประเภท 
และผู้สูงอายุส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่งเพ่ือให้พนักงานได้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

6. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าเด็กหญิงชาวโรฮีนจาเสียชีวิตภายในห้องกัก 
ของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า  นางสาวบี 

(นามสมมติ) ชาวโรฮีนจา อายุ 16 ปี ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมขณะมีการปราบปรามการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา 



ในพื้นที่ภาคใต้ โดยไม่มีการจ าแนกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ และถูกควบคุมตัวไว้ที่ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
นางสาวบี ได้เสียชีวิตลงด้วยภาวะเลือดออกในสมอง  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนางสาวบี และพ่ีสาวที่ถูกควบคุมกักขัง 

โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา เพ่ือรอการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร โดยการควบคุม
กักขังผู้แสวงหาที่พักพิงชาวโรฮีนจากรณีที่เป็นเด็ก ปรากฏว่า ประเทศไทยยังไม่มีแนวทางในการดูแลเด็กที่ติดตาม
ครอบครัวของคนต่างด้าวที่แสวงหาที่พักพิง เมื่อผู้ปกครองถูกจับกุม เด็กจึงถูกส่งตัวเข้ากักด้วยในกรณีดังกล่าว 
ซึ่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 10 (2) (ข) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ข้อ 37 (ค)  ให้การรับรองไว้ว่า เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมและ 
ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะต้องถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ 
ดังนั้น การควบคุมกักขังเด็กท่ีติดตามครอบครัวชาวโรฮีนจาเพื่อแสวงหาที่พักพิง จึงขัดต่อข้อก าหนดมาตรฐาน 
ขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners: Mandela Rules) ข้อ 11 และไม่เป็นไปตามแนวทางของกฎของสหประชาชาติ 
วาดวยการคุมครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ  (United Nations Rules for the Protection of 
Juveniles Deprived of their Liberty) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 39 (ค) ที่ก าหนดว่าจะต้องมีการแยกขัง
หรือกักกันตัวเด็กจากผู้ต้องขังผู้ใหญ่ การกระท าของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) กระทรวงมหาดไทย ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ควรพิจารณาทางเลือกอ่ืนแทนการกักตัวเด็กที่ติดตามผู้ปกครองเพ่ือแสวงหาที่พักพิงในระหว่าง 
รอการส่งกลับประเทศต้นทางหรือเพ่ือเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม โดยให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับ
ผู้ปกครองในสถานที่ที่เหมาะสม เพ่ือให้เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษา การพัฒนาตามวัย และได้รับการคุ้มครอง
สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 (2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรเร่งจัดท าบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน กรณีการก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็ก
ไว้ในสถานกักกันตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2560 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว  

(3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส านักงานอัยการสูงสุด เร่งจัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย พ.ศ. ... ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวั นที่   
10 มกราคม 2560 



(4) ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองควรพิจารณาปรับปรุงค านิยามค าว่า “เด็ก” โดยใช้หลักเกณฑ์ที่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แจ้งว่า รับทราบและจะน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปอ้างอิง ก าหนดนโยบายหรือวางแผนปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
สากลมากขึ้น และได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความเหมาะสมของร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. .... ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งร่างระเบียบฯ ดังกล่าวจะเป็นกลไกส าคัญในการคัดกรองคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร
และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
มากขึ้น  

(2) กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ได้จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพ่ือก าหนดรายละเอียดและแนวทางการน าผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เป็นเด็กออกจากสถานกักตัว และการจัดท าร่าง
บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือ
รอการส่งกลับ พ.ศ. .... ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้มีการปรับแก้เสร็จแล้ว และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท าร่างขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : 
SOP) เพ่ือเตรียมไว้เป็นกรอบการปฏิบัติภายหลังที่บันทึกความเข้าใจฯ บังคับใช้ ปัจจุบันส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติอยู่ระหว่างการน าร่างบันทึกความเข้าใจฯ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติและจัดพิธี
ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรี
ไ ด้ ป ร ะ ชุ ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ท า ร ะ บ บ คั ด ก ร อ ง ผู้ ลั ก ล อ บ เ ข้ า เ มื อ ง ผิ ด ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ผู้ ลี้ ภั ย  
ที่ประชุมมีมติให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกระเบียบว่าด้วยการคัดกรอง
คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและ
คุ้มครอง คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. .... 
ขณะนี้ได้ข้อยุติ เพ่ือน าเสนอร่างระเบียบฯ ดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงผลการพิจารณา  

(3) กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ยกร่างบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว
เพ่ือรอการส่งกลับ และเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างและให้ความเห็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือ
กับองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ  (United Nations 
High Commissioner for Refugees - UNHCR) เพ่ือเร่งรัดให้ส่งเด็กท่ีได้รับการรับตัวออกมาดูแลนอกห้องกัก
ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม รวมทั้งข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ เป็นไป 
อย่าง ราบรื่น ต่อมาส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ที่ท าเนียบรัฐบาล  
เมื่ อวั นที่ 21  มกราคม 2562 โดยมี  พลเอก ประวิ ตร  วงษ์สุ วรรณ  รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานสักขีพยาน ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติงานของ



ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการไม่กักตัวเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีไว้ในห้องกักตรวจคนเข้าเมือง โดยจะให้อยู่ในความดูแล
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ องค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาสังคม และ
หามาตรการช่วยเหลือในระยะยาว ซึ่งนับเป็นนโยบายและการด าเนินการด้านมนุษยธรรมที่ส าคัญของรัฐบาล
ไทยและได้เสนอการปรับปรุงค านิยามว่า “เด็ก” ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ไทยเป็นภาคี ซึ่งระบุว่า เด็กคือบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุม ส าหรับกรณีร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมือง 
ผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย พ.ศ. ....  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา  

(4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งว่า ที่ผ่านมา 
เมื่อส านักงานตรวจคนเข้าเมืองรับตัวเด็ก จะมีกระบวนการจัดท าทะเบียนประวัติ เบื้องต้นและคั ดกรอง 
ความเปราะบาง เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี โดยจะมีการส่งตัวเด็ก หรือเด็กพร้อมมารดามายังสถานสงเคราะห์ 
หรือบ้านพักเด็กและครอบครัว แล้วแต่กรณี เพ่ือเข้ารับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
มาตรา 32 (3) เด็กที่ผู้ปกครองถูกจ าคุก กักขัง การปฏิบัติดังกล่าวยังไม่มีมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ และได้ร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) 
ภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัว 
คนต่างด้าว เพ่ือรอการส่งกลับ พ.ศ. .... ส าหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานรัฐ  องค์การระหว่าง
ประเทศ และเครือข่ายภาคเอกชน มีการจัดบริการสวัสดิการให้แก่เด็กและมารดาที่อยู่ในสถานรองรับของ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทั้งฝึกอบรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  
นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา รวมทั้งบุคลากรอ่ืนๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย พันธกรณี
ระหว่างประเทศ และแนวปฏิบัติต่อเด็กท่ีอยู่ในสถานการณ์โยกย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับ 
รัฐ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชนเพื่อจัดหาทรัพยากรเพ่ือให้การช่วยเหลือแก่เด็กและมารดา  

(5) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งว่า ได้พิจารณาทางเลือกอ่ืน 
แทนการกักตัวเด็กที่ติดตามผู้ปกครอง เพ่ือแสวงหาที่พักพิงในระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทางหรือเพ่ือ
เดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม โดยให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับผู้ปกครองในสถานที่เหมาะสม  เพ่ือให้เด็ก 
ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาพัฒนาตามวัย และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding - MOU) เรื่อง การก าหนด
มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างรอขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure - SOP) 
ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว
เพ่ือรอการส่งกลับ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง และเพ่ือก าหนดกลไกและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนของหน่วยงานในการสร้าง
หลักประกันว่าเด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกรอบกฎหมายภายในประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
ของไทย รวมทั้งได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยู่แล้ว  



(6) กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานแจ้งว่า ส านักงานต ารวจแห่งในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณายกร่าง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและ 
ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. .... เสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

(7) ส านักงานอัยการสูงสุด โดยส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน แจ้งว่า 
ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
และผู้ลี้ภัย พ.ศ. .... แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา  

7. เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าว
อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจท าร้ายร่างกายในขณะตรวจค้น กลั่นแกล้งจับกุมและด าเนินคดีทั้งที่ไม่ได้กระท า
ความผิด  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่  

11 เมษายน 2561 ขณะที่ผู้ร้องขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากบ้านของเพ่ือนผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ต ารวจ ชุดจับกุม  
ให้ผู้ร้องหยุดรถ ผู้ร้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ต ารวจค้นตัวโดยมิได้ขัดขืน ผู้ร้องรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงหยิบโทรศัพท์
ออกมาเพ่ือจะบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ยึดโทรศัพท์ของผู้ร้องและท าร้ายร่างกาย  
การตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายใด ๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจได้น ากระดาษห่อลูกอม
ซึ่งภายในเป็นยาบ้า จ านวน 3 เม็ด มาสอบถามผู้ร้องว่าเป็นของผู้ร้องหรือไม่ เนื่องจากตรวจพบตกอยู่ห่างจาก
จุดตรวจค้นตัวผู้ร้องประมาณ 3 - 4 เมตร ทั้งที่ในขณะตรวจค้นเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบว่า 
ตรวจพบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด ต่อมาวันที่ 12 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ต ารวจได้น าตัวผู้ร้องไปที่สถานี
ต ารวจภูธรพบพระ โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ร้องในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครอง 
โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ร้องให้การปฏิเสธและเห็นว่า การกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมเป็นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ โดยเฉพาะกรณีท าร้ายร่างกายผู้ร้องในขณะเข้าตรวจค้นจับกุม และกลั่นแกล้งด าเนินคดีแก่ผู้ร้อง 
ทั้งที่ผู้ร้องไม่ได้กระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม 

เป็นการตรวจค้นและจับกุมโดยใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมมีผลท าให้ผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ เป็นการละเมิดสิทธิ  
ในร่างกายของผู้ร้อง อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส าหรับกรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมกลั่นแกล้ง
ด าเนินคดีแก่ผู้ร้องในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งที่ผู้ร้องไม่ได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหา พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดได้ยื่นฟ้องผู้ร้องต่อศาลจังหวัด
แม่สอดในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาต และศาล
จั งหวั ดแม่ สอดได้ รั บค า ฟ้ อง ไว้ พิ จ า รณาแล้ ว  ต ามคดี หมาย เลขด าที่  1491 /2561  เมื่ อ วั นที่   
11 มิถุนายน 2561 จึงเป็นกรณีตามมาตรา 39 (1) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ



รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ประกอบกับผู้ร้องได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรพบพระซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมให้ด าเนินคดี
แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมไว้ด้วย โดยพนักงานสอบสวนได้รับค าร้องทุกข์และสอบปากค าผู้ร้อง และได้ส่ง
เ รื่ อ ง ไปยั งส านั ก งานป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริ ต ในภาครั ฐ  เขต  6  (จั งหวั ด พิษณุ โ ลก )  
เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปแล้ว จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม
ในการป้องกันหรือแก้ ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 โดยให้ด าเนินการ ภายใน
เวลา 60 วัน ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมที่กระท าการ 
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาโดยใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมแก่พฤติการณ์ 
และควรก าชับเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นและจับกุมบุคคล จะต้องค านึง  
ถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยใช้ความระมัดระวังและใช้วิธีการที่เหมาะสมเท่าที่จ าเป็นแก่การตรวจค้นและ  
การจับกุมเพ่ือมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกับค าร้องนี้ขึ้นอีก ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แจ้งว่า ได้มีหนังสือแจ้งไปยังต ารวจภูธรภาค 6 พิจารณาด าเนินการก าชับ

เจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นและจับกุมบุคคลจะต้องค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน  
โดยใช้ความระมัดระวังและใช้วิธีการที่เหมาะสมเท่าที่จ าเป็นแก่การตรวจค้นและการจับกุม และต่อมาต ารวจภูธร
จังหวัดตาก แจ้งว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีการกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัด
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นและจับกุมโดยใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม และได้ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น
จับกุมบุคคลไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดให้ด าเนินการโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ใช้ความระมัดระวัง
และใช้วิธีการที่เหมาะสมเท่าที่จ าเป็นแก่การตรวจค้นจับกุม และภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้องก าหนด  

8. เรื่อง สิทธิพลเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีมีผู้เผยแพร่ภาพถ่ายของผู้ร้อง
ในระหว่างถูกจับกุมด าเนินคดี  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่

ต ารวจสถานีต ารวจภูธรพระประแดงถ่ายภาพผู้ร้องและมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเผยแพร่ภาพถ่าย  
ของผู้ร้อง ซึ่งถูกจัดท าขึ้นและอยู่ในความครอบครองดูแลของเจ้าหน้าที่ต ารวจในระหว่างถูกจับกุมด าเนินคดี 
เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิของผู้ต้องหา 

  



การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี

ต ารวจภูธรพระประแดง เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้จะไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่เพียงพอจะรับฟัง 
ได้ว่า ผู้ถูกร้องเป็นผู้ที่เผยแพร่ภาพถ่ายโดยตรง แต่การที่ผู้ถูกร้องเป็นผู้จัดท าภาพถ่ายขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์และ  
เป็นข้อมูลในส านวนการสอบสวนคดีอาญา และมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเผยแพร่ภาพถ่ายของผู้ร้อง 
ย่อมแสดงให้เห็นว่าภาพถ่ายของผู้ร้องถูกจัดท าขึ้นและอยู่ในความครอบครองดูแลของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาในการควบคุมดูแลและขาดความระมัดระวังอย่างเพียงพอ จนท าให้เกิดความเสียหายและ
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ร้องและบุคคลใกล้ชิดของผู้ร้อง จึงเป็นการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(1) ควรตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ที่กระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีการน าภาพถ่ายผู้ร้องในขณะท าทะเบียนประวัติผู้ต้องหา
และภาพถ่ายขณะผู้ร้องถูกสวมกุญแจมือไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ  

(2) ควรก าชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ระมัดระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนที่ถูกจับกุม
ด าเนินคดีไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกน าภาพถ่ายดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะอันอาจกระทบต่อ
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัวของประชาชนในลักษณะเดียวกับค าร้องนี้อีก 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แจ้งว่า ได้แจ้งต ารวจภูธรภาค 1 ให้ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และก าชับเจ้าหน้าที่  
ในสังกัดให้ระมัดระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนที่ถูกจับกุมด าเนินคดี ไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคล 
ภายนอกน าภาพถ่ายดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ อันอาจกระทบสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง และครอบครัวของประชาชนในลักษณะนี้อีก ต่อมาต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า สั่งการให้
สถานีต ารวจภูธรพระประแดงด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดที่กระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว อีกทั้งได้ก าชับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ในสังกัดให้ระมัดระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนที่ถูกจับกุมด าเนินคดี ไม่ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือ
บุคคลภายนอกน าภาพดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะอันเป็นการกระทบสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัวของประชาชน หากมีผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

 

 



9. เรื่อง สิทธิพลเมือง กรณีเจ้าหน้าที่ทหารกระท าการอันเป็นการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ กรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าว  

ว่าเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 มีเจ้าหน้าที่ทหารไม่ทราบสังกัดเดินทางไปบ้านพักของนางสาวซี (นามสมมติ ) 
สมาชิกกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่และกลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิปไตย จังหวัดปทุมธานี มีมารดาของนางสาวซี
อยู่บ้านเพียงล าพัง และให้มารดาของนางสาวซีตักเตือนนางสาวซีปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่นางสาวซีได้ท าไว้
กับเจ้าหน้าที่ทหารเมื่อปี 2557 ว่าจะยุติและไม่เคลื่อนไหวจัดกิจกรรมทางการเมือง และจะต้องขออนุญาต 
จากเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารได้กล่าวหาว่านางสาวซีก าลังละเมิดบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เคยมายังบ้านพักของนางสาวซี กว่า 30 ครั้ง รวมถึงการมาพบของเจ้าหน้าที่ทหาร
สร้างความกดดันและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของมารดาของนางสาวซีเป็นอย่างมาก 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ เจ้าหน้าที่ทหารทั้ง 4 นาย  
เข้าไปบ้านพักของนางสาวซี เพ่ือต้องการให้นางสาวซียุติและไม่เคลื่อนไหวจัดกิจกรรมทางการเมืองเป็นไป 
อย่างเปิดเผยและไม่มีการกระท าใดที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่คุกคามต่อมารดาของนางสาวซี นอกจากนี้ ผู้แทน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ชี้แจงว่า บันทึกข้อตกลงระหว่างนางสาวซีและกลุ่มนักศึกษากับคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติที่จัดท าขึ้นเมื่อปี 2557 ไม่มีผลทางกฎหมาย เนื่องจากได้ถูกยกเลิก ประกอบกับภายหลัง  
จากเหตุการณ์ดังกล่าว นางสาวซียังสามารถจัดกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ การกระท าของ
เจ้าหน้าที่ทหารจึงยังมิอาจถือได้ว่าเป็นการจ ากัดเสรีภาพของนางสาวซีตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 34 ได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้แต่อย่างใด ดังนั้นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
อันสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกับค าร้องนี้อีก จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อกองทัพบก ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กองทัพบก ควรก าชับให้หน่วยงานในสังกัดหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย 

งดเว้นการกระท าที่มีลักษณะเป็นการกระทบหรือละเมิดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ 
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัวของนางสาวซี รวมทั้งบุคคลอ่ืนๆ ตลอดจนการกระท า
ที่อาจท าให้สมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นเกิดความหวาดกลัว  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กองทัพบก แจ้งว่า มีแนวปฏิบัติของกองทัพบกในการป้องกันการกระท าอันอาจละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สรุปได้ว่า ได้จัดประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทุกเดือน โดยได้เน้นย้ า
ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นก ากับดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยอย่างใกล้ชิด โดยยึดถือและปฏิบัติตาม
กรอบอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด และจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ก าลังพล 



ที่ปฏิบัติภารกิจทั้งในสายงานปกติ และก าลังป้องกันชายแดน ได้ท าความเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชนและ
ระมัดระวังการปฏิบัติ เพ่ือมิให้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ 
รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติภารกิจของก าลังพลโดยผู้บังคับหน่วยตามล าดับชั้น ท าหนังสือ/วิทยุสั่งการเน้นย้ า
การปฏิบัติตามห้วงเวลาด้วย 

10. เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่เร่งด าเนินคดีแก่ผู้ต้องหา
ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในคดีอื่น  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็นนักโทษเด็ดขาด

ในคดีความผิดฐานพยายามฆ่า ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจ ากลางเขาบิน นอกจากคดีนี้แล้ว ผู้ร้องยังถูกด าเนินคดี
อีก 2 คดี คือ คดีอาญา ที่ 118/2551 ของสถานีต ารวจภูธรสาขลา อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรสาขลาได้รับค าร้องทุกข์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 และคดีอาญา  
ที่ 187/2553 ของสถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจ
นครบาลศาลาแดงได้รับค าร้องทุกข์ไว้ เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม 2553 และได้สอบปากค าผู้ ร้องแล้ว  
แต่คดียังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากยังไม่ปรากฏว่าพนักงานอัยการได้พิจารณาสั่งคดีอย่างไร การที่ผู้ถูกร้องทั้งสอง
ไม่ด าเนินคดีที่มีการอายัดตัวผู้ร้องไว้ให้เสร็จสิ้นอาจท าให้ผู้ร้องเสียสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับในระหว่างที่ถูกคุมขัง  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า กรณีการด าเนินคดีตามคดีอาญา ที่ 

118/2551 ของสถานีต ารวจภูธรสาขลา นั้น พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรสาขลาสรุปส านวนการสอบสวน
พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ร้องเสนอไปยังพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นพนักงานอัยการจังหวัด
สมุทรปราการพิจารณาส านวนการสอบสวนแล้วจึงสั่งฟ้องผู้ร้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการส่งตัวผู้ร้อง มา 
เพ่ือด าเนินคดี กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรสาขลากระท าการอันเป็น  
การละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือน าตัวผู้ร้องไปด าเนินคดี จึงให้มีหนังสือแจ้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมราชทัณฑ์พิจารณาก าชับ
พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรสาขลา และเรือนจ ากลางเขาบินให้ประสานงานกันเพ่ือน าตัวผู้ร้องส่งพนักงาน
อัยการจังหวัดสมุทรปราการด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  ส าหรับกรณีการด าเนินคดีตามคดีอาญา  
ที่ 187/2553 ของสถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง เห็นว่า พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงได้
รับค าร้องทุกข์ไว้ เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม 2553 และสอบปากค าและอายัดตัวผู้ร้องแล้ว ปัจจุบันคดี  
อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการของพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงโดยยังไม่ส่งส านวนให้
พนักงานอัยการ ส านักงานคดีอาญาธนบุรีแต่อย่างใด โดยสถานีต า รวจนครบาลศาลาแดงชี้แจงว่า  
“ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ส านวนการสอบสวนนั้นได้หายไป ไม่สามารถหาส านวนการสอบสวนมาส่งพนักงาน
อัยการเพ่ือฟ้องได้ ดังนั้น จึงขอถอนการอายัดตัวผู้ร้อง ไม่ต้องการตัวเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายอีกต่อไป”  
จึงเห็นว่า การกระท าของพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงกระทบต่อสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งต่อผู้เสียหายและต่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในอันที่จะได้รับการพิสูจน์ความจริงในเรื่อง  
ทีม่ีการกล่าวหาด าเนินคดี อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนที่จะได้รับ



หลักประกันการคุ้มครองความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม การกระท าของพนักงานสอบสวน  
สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงจึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ร้อง จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสถานี
ต ารวจนครบาลศาลาแดงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) 
ประกอบมาตรา 36 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงควรพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติ

หน้าที่ของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา ที่ 187/2553 ตั้งแต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายคนแรกต่อเนื่องจนถึง  
คนปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบว่าความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่นั้นเกิดจากผู้ใดแล้วจึงพิจารณาด าเนินการ  
แก่ผู้นั้นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรพิจารณาก าชับและกวดขันพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติหน้าที่  
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ าว่าในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ให้ถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 

(3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ต ารวจศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจตามหลักสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าและเผยแพร่ทาง www.nhrc.or.th 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แจ้งว่า ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแล้ว โดยให้ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจ
นครบาลศาลาแดง ตามคดีอาญาที่ 187/2553 ว่ามีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ อย่างไร และได้แจ้งให้
หน่วยงานในสังกัดก าชับและกวดขันพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โดยเน้นย้ าการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งเผยแพร่ทาง www.nhrc.or.th ต่อมาสถานีต ารวจ
นครบาลศาลาแดง แจ้งว่า เดิมคดีอาญาที่ 187/2553 พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง 
ผู้รับผิดชอบ ได้ท าการสอบสวนและท าหนังสืออายัดตัวผู้ต้องหาไว้ต่อเรือนจ าพิเศษธนบุรี (บางบอน) และสถานี
ต ารวจนครบาลแสมด าไว้แล้ว เนื่องจากผู้ต้องหาได้ถูกจับกุมและถูกคุมขังในคดีอ่ืน ต่อมาพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนจึงได้มอบส านวนการสอบสวนให้กับรองผู้ก ากับสืบสวนสถานีต ารวจ
นครบาลศาลาแดง ซึ่งเป็นหัวหน้างานสอบสวนรับไปเพ่ือน าไปมอบหมายให้กับพนักงานสอบสวนท าการ
สอบสวนต่อไป โดยได้มีการสอบสวนคดีดังกล่าวจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 มีความเห็น 
สั่งฟ้องโดยได้เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นแล้ว แต่ในช่วงเดือนตุลาคม 2554  
ได้เกิดอุทกภัยน้ าท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง และที่ท าการ
พนักงานอัยการพิเศษธนบุรี 1 ท าให้ส่งส านวนการสอบสวนไม่ได้ และเก็บส านวนการสอบสวนไว้ เมื่อน้ าลด 
ทุกสถานที่ท างานได้ตามปกติก็มีการส่งส านวนที่ท าการสอบสวนเสร็จไปยังพนักงานอัยการ แต่ส านวนคดีอาญา

http://www.nhrc.or.th/


ที่ 187/2557 ไม่ได้น าส่งไปด้วย ต่อมาได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เพ่ือแจ้งรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงจึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ปรากฏผลการสอบสวนว่า เป็นความบกพร่องจึงได้พิจารณาโทษตาม
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หมวด 5 มาตรา 82 หากแต่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ ย้าย
ไปด ารงต าแหน่งสังกัดกองบังคับการต ารวจป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ส อบ ส ว น ก ล า ง  ดั ง นั้ น  ส ถ า นี ต า ร ว จ น ค ร บ า ล ศ า ล า แ ด ง 
จึงไม่มีอ านาจที่จะพิจารณาลงโทษได้ แต่ได้ส่งเรื่องทั้งหมดให้กองก ากับการ 6 กองบั งคับการต ารวจป้องกัน
และปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการสอบสวนกลาง 
ต้นสังกัด พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 (2) กรมราชทัณฑ์ แจ้งว่า สั่งการให้เรือนจ ากลางเขาบินย้าย น.ช. ผู้ร้อง ไปคุมขังยังเรือนจ ากลาง
สมุทรปราการเพ่ือด าเนินคดีของสถานีต ารวจภูธรสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ แต่เนื่องจาก น.ช. ผู้ร้อง เป็นผู้ต้องขัง 
ที่มีพฤติการณ์ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือ ต้องก าหนดวันเวลา  
ในการด าเนินคดีที่ชัดเจนก่อนการย้ายผู้ต้องขังไปด าเนินคดี เพ่ือป้องกันปัญหาผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือย้ายไปด าเนินคดีที่เรือนจ าอ่ืนเป็นระยะเวลานานอาจมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดและสร้างเครือข่ายได้ จึงได้ให้เรือนจ ากลางเขาบินประสานงานไปยังสถานีต ารวจภูธรสาขลา  
จังหวัดสมุทรปราการให้ก าหนดวัน เวลาในการด าเนินคดีกับผู้ต้องขังให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงด าเนินการย้าย น.ช. 
ผู้ร้อง ไปคุมขังยังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ  

11. เรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพในร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าการปฏิบัติ  
โดยใชเ้ครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังในระหว่างการคุมตัวไปศาลเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า บุตรชาย 

ผู้ร้องกับพวกอีก 7 คน เป็นผู้ต้องขังในความควบคุมของเรือนจ าอ าเภอพลซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของ
ศาลจังหวัดพล ในคดีความผิดฐานร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ ร่วมกันท าให้เสียทรัพย์ อ้ังยี่ ซ่องโจร และ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จากเหตุเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น บุตรชายผู้ร้องกับพวก ถูกจับกุมและน าตัวมาฝากขังที่เรือนจ าอ าเภอพล พนักงานสอบสวน 
ได้สรุปส านวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งแปดเสนอพนักงานอัยการจังหวัดพล โดยพนักงานอัยการ
จังหวัดพลได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดพลซึ่งนัดพร้อมเพ่ือสอบค าให้การและตรวจพยานหลักฐานเมื่อวันที่  
2 ตุลาคม 2560 ในการคุมตัวบุตรชายผู้ร้องกับพวกอีก 7 คนไปศาลจังหวัดพล ผู้ถูกร้องได้ใส่ตรวนแก่บุตรชาย
ผู้ร้องกับพวก และไม่อนุญาตให้บุตรชายผู้ร้องกับพวกผูกเชือกส าหรับดึงโซ่ตรวนเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคแก่การเดิน 
รวมทั้งไม่อนุญาตให้ใส่ถุงเท้าเพ่ือป้องกันการเสียดสีระหว่างตรวนกับข้อเท้า ผู้ร้องเห็นว่าการกระท าของผู้ถูกร้อง
เป็นการปฏิบัติที่ โหดร้ายและละเมิดศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขั งในคดีที่ยั งอยู่ ระหว่ าง  
การพิจารณาของศาล 

 



การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายที่บุตรชายผู้ร้องกับพวกได้รับ

เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่น าตัวบุตรชายผู้ร้องกับพวกออกไปภายนอกเรือนจ าเท่านั้น และเป็นผลมาจาก
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ให้อ านาจผู้ถูกร้องจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังได้ การใช้ตรวน  
แม้จะก่อให้เกิดผลเสียหายบ้าง แต่สิทธิและเสรีภาพของบุตรชายผู้ร้องกับพวกมิได้หายไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น 
การที่ผู้ถูกร้องใช้เครื่องพันธนาการประเภทตรวน แก่บุตรชายผู้ร้องกับพวกอีก 7 คน ในระหว่างการคุมตัวออกไป
ภายนอกเรือนจ า จึงยังไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุตรชายผู้ร้องกับพวก จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม 
การใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง แม้จะมีกฎหมายราชทัณฑ์ก าหนดประเภทและเงื่อนไขการใช้เครื่อง
พันธนาการไว้ แต่กฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจเลือกใช้เครื่อง
พันธนาการโดยมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและแน่นอนเป็นแนวทางก ากับการใช้ดุลพินิจว่า เมื่อใดเป็นกรณี 
มีเหตุจ าเป็นหรือมีเหตุสมควรที่จะใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตและความจ าเป็นตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
หรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังเกินสมควรได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลจาก 
การใช้อ านาจโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจเกินขอบเขตและเงื่อนไข  
ที่กฎหมายก าหนด จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชนต่อกรมราชทัณฑ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) 
และให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงยุติธรรม
และส านักงานศาลยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) 
ประกอบมาตรา 42 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) กรมราชทัณฑ์ควรก าชับเรือนจ าและทัณฑสถานทุกแห่งให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ  

กรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0705/ว38 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้เครื่องพันธนาการ
กับผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัด ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับ และควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ใ น ก า ร สั่ ง ใ ช้ เ ค รื่ อ ง พั น ธ น า ก า ร แ ก่ ผู้ ต้ อ ง ขั ง อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม จ า เ ป็ น  
โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องขังด้วย โดยเฉพาะผู้ต้องขัง
ซึ่งศาลยังไม่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิด จะปฏิบัติต่อผู้นั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 

(2) กรมราชทัณฑ์ควรพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง  
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยน าพฤติการณ์แห่งคดีและความรุนแรงในการกระท าความผิด รวมทั้งพฤติกรรมของ
ผู้ต้องขังขณะที่อยู่ภายในเรือนจ ามาพิจารณา เพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ ใช้ดุลพินิจเกินกว่าความจ าเป็น  
ในการควบคุมผู้ต้องขัง และควรพิจารณาใช้เครื่องพันธนาการประเภทอ่ืนทดแทนเครื่องพันธนาการประเภท
ตรวน เช่น กุญแจมือ กุญแจเท้า หรือชุดกุญแจมือและกุญแจเท้าเพ่ือคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกกระท าในลักษณะ
ลดทอนหรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง  



ควรพิจารณาอนุญาตหรือจัดให้มีเครื่องป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือบาดแผลจากการใช้เครื่องพันธนาการ 
ตามสมควรได ้

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
กระทรวงยุติธรรม และส านักงานศาลยุติธรรมควรพิจารณาจัดให้มีช่องทางเดินส าหรับผู้ต้องขัง  

เป็นการเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการคุมตัวผู้ต้องขังตั้งแต่ทางเดินระหว่ างที่จอดรถไปยังห้องควบคุมตัว 
ที่ศาลอันจะช่วยป้องกันการใช้เครื่องพันธนาการที่เกินสมควร 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) กรมราชทัณฑ์ แจ้งว่า ได้มีหนังสือก าชับเรือนจ าเกี่ยวกับการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง  

ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว โดยสั่งการให้เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศพิจารณาการใช้เครื่องพันธนาการ 
แก่ผู้ต้องขังให้เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

(2) ส านักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 21 การใช้เครื่อง
พันธนาการกับผู้ต้องขังมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมไม่ให้ผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมส่อว่าเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิต
ไม่สมประกอบ ซึ่งอาจท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือมีพฤติกรรมที่น่าจะหลบหนี  
การควบคุมอันจ าเป็นต่อการใช้เครื่องพันธนาการ จึงเห็นว่าการใช้เครื่องพันธนาการยังไม่เป็ นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน และตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย  
พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (4) (5) และข้อ 8 (ข) ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับอาคารสถานที่เพ่ือความเหมาะสมในการรักษา
ความปลอดภัย โดยได้ก าหนดช่องทางเข้าออกอย่างเป็นระบบ ส าหรับรถราชทัณฑ์ท่ีมีหน้าที่รับส่งผู้ต้องคุมขังให้
แยกช่องทาง เข้าออกและที่จอดรถพิเศษให้ใกล้กับห้องคุมขัง และจัดให้มีรั้วเหล็กกั้นโดยรอบอาคาร 
ศาลยุติธรรม เพ่ือป้องกันบุคคลมิให้เข้าใกล้อาคาร อีกทั้ง ได้ก าหนดช่องทางเดินภายในอาคารศาลยุติธรรม
อย่างเป็นสัดส่วนส าหรับผู้ พิพากษา ผู้ต้องหาหรือจ าเลย และผู้มาติดต่อไม่ให้ปะปนกัน ส าหรับกรณี 
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้จัดให้มีช่องทางเดินส าหรับผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะนั้น 
ส านักงานศาลยุติธรรม ได้ประสานไปยังศาลจังหวัดพลเกี่ยวกับช่องทางเดินระหว่างที่จอดรถไปยังห้องควบคุมของ
ศาลได้รับแจ้งว่า ปัจจุบันศาลจังหวัดพลมีการก่อสร้างอาคารที่ท าการศาลหลังใหม่ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังอาคาร
ที่ท าการศาลเดิม ท าให้รถราชทัณฑ์ที่น าตัวผู้ต้องขังมาศาลไม่สามารถจอดรถบริเวณใกล้ห้องควบคุมได้  
จึงต้องเปลี่ยนจุดจอดรถเป็นบริเวณด้านข้างอาคารที่ท าการศาล และให้ผู้ต้องขังเดินเข้าประตูด้านข้างอาคารที่
ท าการศาลไปยังห้องควบคุมระยะทางประมาณ 50 เมตร โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมรักษาความปลอดภัย 
อย่างไรก็ตาม หากอาคารที่ท าการหลังใหม่เสร็จ จะมีการปรับปรุงห้องควบคุมโดยแยกห้องควบคุมชาย และ
หญิงออกจากกันเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ. 2550 และการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังจะกลับมาใช้จุดจอดรถเดิม ซึ่งอยู่ใกล้ห้องควบคุมโดยมีระยะทางจากที่
จอดรถไปยังห้องควบคุมประมาณ 10 - 20 เมตร อันเป็นการสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2550  
ข้อ 7 (4) (5) และข้อ 8 (ข) 

(3) กระทรวงยุติธรรม แจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ ได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติกับ
ผู้ต้องขังโดยค านึงถึงการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดให้ 



กรมราชทัณฑ์มีหลักสูตรการอบรม เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักการสิทธิมนุษยชนให้เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์อยู่แล้ว และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ต้องขัง กรณีการใช้เครื่ องพันธนาการ 
จึงได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณา กรณีการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังอยู่ในหมวด 3 ข้อ 14 - 19 ของ
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดไว้ว่าในกรณีที่ต้องน าตัวผู้ต้องขัง
ไปนอกเรือนจ า ถ้าจะใช้เครื่องพันธนาการให้ใช้กุญแจมือ เว้นแต่ผู้ต้องขังที่ศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุด  
ให้ลงโทษจ าคุกผู้ต้องขังนั้น ตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ต้องขังในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปี  
ขึ้นไปจะใช้ตรวน หรือกุญแจเท้า หรือชุดกุญแจมือและกุญแจเท้าก็ได้ และห้ามใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง
ซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ผู้ต้องขังซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี ผู้ต้องขังหญิง หรือผู้ต้องขังซึ่งเจ็บป่วย เว้นแต่เป็นคนดุร้าย
หรือเสียจริต ซึ่งเห็นเป็นการจ าเป็นต้องป้องกันมิให้ก่อภยันตราย ปัจจุบันร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้ผ่าน
ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนออกอนุบัญญัติร่างกฎกระทรวงออกตามความ  
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

12. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง
บุกรุกที่สาธารณประโยชน์  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า 

ชาวประมงพ้ืนบ้านที่ประกอบอาชีพประมงในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความเดือดร้อนจาก
กรณีกลุ่มนายทุนผู้ประกอบการขยายพ้ืนที่บุกรุกจับจองพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ซึ่งประชาชนใช้ร่วมกันเพ่ือ
ประกอบกิจการเลี้ยงหอยแครงโดยผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อชาวประมงพ้ืนบ้านท าให้ไม่มีพ้ืนที่จับสัตว์น้ า  
ส านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ผู้ถูกร้องทั้งสองเป็น
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในพื้นที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบการหลายรายได้เพาะเลี้ยงหอย

ทะเลนอกเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และปักเสาคอนกรีต  
หลักไม้ไผ่รวมทั้งสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ า ส่งผลกระทบต่อสิทธิของชุมชนและกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน  
ในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงของชุมชน  
รวมทั้ง กีดขวางทางเดินเรือจนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้าน  จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อกรมประมง กรมเจ้าท่า 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบ มาตรา 36 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรบูรณาการความร่วมมือกับกรมประมง 

และกรมเจ้าท่า ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่อ่าวบ้านดอนเพ่ือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งนี้ โดยค านึงถึง  
ความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนกลุ่มอื่น ๆ 



(2) กรมประมง กรมเจ้าท่า และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ 
ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการต่อผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลนอกเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้มีการเพาะเลี้ยงหอยหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างนอกพ้ืนที่ที่คณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานีก าหนดให้เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินการฟ้ืนฟูอ่าวบ้านดอนในส่วนที่จะมีการรื้อถอนคอกหอยที่ไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ และควรอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและจัดการการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน 

(4) กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน
ชายฝั่งรอบพ้ืนที่อ่าวบ้านดอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดท าแนวเขตเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และวางกฎกติกาการใช้ประโยชน์และมาตรการควบคุมดูแลในชุมชน  
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการขยายพ้ืนที่เพาะเลี้ยงหอยทะเลโดยผิดกฎหมาย 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมประมง และ

กรมเจ้าท่า และหน่วยงานต่าง ๆ อีก 19 หน่วยงาน ได้บูรณาการความร่วมมือกัน ตามค าสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ซึ่งแต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน โดยได้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ร่วมปฏิบัติการรื้อถอนคอกหอย ออกตรวจลาดตระเวนพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการบุกรุก
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนชายฝั่งรอบพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน 

(2) กรมเจ้าท่า แจ้งว่า ได้รื้อถอนคอกหอยที่ปักหลักครอบครองเข้ามาในเขตแนวชายฝั่ง 1,000 เมตร
ในเขตต าบลคลองฉนาก อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดท าโครงการ “ยุทธการทวงคืน
ผืนน้ า” เพ่ือแก้ไขปัญหาและบังคับใช้กฎหมายการบุกรุกพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(3) กรมประมง แจ้งว่า ได้ร่วมกับชุมชนชายฝั่งอ่าวบ้านดอน ปักหลักแนวเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
ในการเลี้ยงหอยในอ่าวบ้านดอนเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่อนุญาตออกจากพ้ืนที่นอกเขตอนุญาต มีการปักหลัก
แนวระยะเลี้ยงและร่องน้ าเดินเรือ ตลอดจนป้องกันไม่ให้มีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยทะเลผิดกฎหมาย 

13. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างคลังก๊าชแหลมใหญ่และท่าเทียบเรือของคลังก๊าซ 
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชนคลองน้อย  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้าง

คลังก๊าชแหลมใหญ่และท่าเทียบเรือของคลังก๊าซมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชน
คลองน้อย อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
ตรวจสอบแล้ว และมีมติให้ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ซึ่งรับมอบอ านาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า 
พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ของบริษัทเอกชน A ภายใน 90 วัน 
เนื่องจากขัดต่อการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ที่มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 อีกทั้งการด าเนินโครงการขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและกระบวนการมี



ส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติที่รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 มาตรา 66 และมาตรา 67 ซึ่งรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 

การด าเนินการ 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม แจ้งว่า ไม่สามารถเพิกถอนใบอนุญาตให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือ

ดังกล่าวได้ เนื่องจากเห็นว่าการขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือไม่ขัดกับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม และ
การออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือเป็นการกระท าโดยชอบแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ไม่ด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงมีมติให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเ พ่ือสั่งการ 
ให้มกีารด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 รับทราบสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ว่า ได้หารือกับ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายของพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อมา
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลการหารือว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดไว้ แม้บริษัทเอกชน A ได้ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างท่าเทียบเรือก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ 
และต่อมากรมเจ้าท่าได้ออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชน A ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าประเภทท่าเทียบเรือขนาด
ไม่เกิน 500 ตันกรอส ตามใบอนุญาต เลขที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ก็ไม่ได้มีผลท าให้กรณีดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นการอนุญาตภายหลังกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้แล้ว ต่อมากระทรวง
คมนาคมได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าน าความเห็นทางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาด าเนินการ 
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมเจ้าท่าน าความเห็น  
ทางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า  

14. สิทธิชุมชนและสิทธิพลเมือง กรณีกล่าวอ้างว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน และแกนน าผู้คัดค้านโครงการฯ ถูกข่มขู่คุกคาม  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และโครงการท่าเทียบเรือส าหรับโรงไฟฟ้า  
ถ่านหินจะต้องสร้างสะพานยื่นไปในทะเลยาว 3 กิโลเมตร ผู้ร้องเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบ  
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรมและชุมชน รวมทั้งวิถีการท าประมงพ้ืนบ้าน 
และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งมีการใช้อิทธิพลข่มขู่ประชาชนผู้เป็นแกนน าคัดค้านโครงการ 

 



การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการจัดท ารายงาน EHIA ของโครงการ

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และโครงการท่าเทียบเรือส าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาของผู้ถูกร้อง แม้จะมีการกระท า
ที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพิจารณาที่ไม่รอบด้านและทั่วถึงก็ตาม 
แต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ร้องร่วมกับเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่ - เทพา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีสาระส าคัญให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถอนรายงาน 
EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาออกจากกระบวนการพิจารณาในชั้นเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ รวมทั้งให้ผู้ร้องและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ จึงมีมติให้ยุติเรื่อง ส าหรับกรณีการข่มขู่คุกคาม เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีในศาล 
หรือเรื่องที่มีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง กรณีผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 42 มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความร่วมมือให้ท าความเข้าใจกับ
บุคลากรที่เข้าร่วมกับกลุ่มคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา แม้ว่าหนังสือขอความร่วมมือ  
ของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ดังกล่าว อาจมีความไม่เหมาะสมต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ แต่ยังไม่มีผลโดยตรงที่จะเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ และมิได้เป็นการยับยั้งการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตรวจสอบพบการกระท าที่อาจน าไปสู่การละเมิด 
สิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้องตามนัยมาตรา 247 (3 )  ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควรจัดท าแนวทางว่าด้วยการปฏิบัติงานบนหลักการ 

สิทธิมนุษยชนส าหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารทุกระดับของกระทรวงมหาดไทย ตามที่รัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติรับรองไว้ และก าชับให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

(2) ผู้บัญชาการทหารบกควรก าชับหน่วยทหารในสังกัดให้ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลต่อ
การละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนประการอ่ืน 

(3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรก าชับหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ  
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (รายงาน EHIA)  
ให้น าหลักการมีส่วนร่วมตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร “แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” มาใช้ในการพิจารณา 
ให้ความเห็นต่อรายงาน EHIA อย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรจัดให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
มาตรฐานทางวิชาการ และการเปิดให้มีการรับฟังความเห็นทางวิชาการอย่างมีความหมายเพ่ือประกอบ  
การพิจารณาหรือทบทวนรายงานการศึกษา 



(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ควรจัดให้มีการติดตาม
การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงกับเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่ - เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยให้
มีการปฏิบัติบนหลักวิชาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาคดีความ 
ที่มีสาเหตุมาจากการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามข้อ 4 ของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2561 - 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ได้มีข้อสั่งการและแนวปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารทุกระดับของกระทรวงมหาดไทย
ด าเนินงานในระดับพื้นที่เพ่ือดูแลประชาชนให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่ก าหนดมีการบูรณาการงานและ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

(2) กองทัพบก แจ้งว่า ผู้บัญชาการทหารบกได้มีการประชุมและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และบังคับใช้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 
เทา่ที่จ าเป็นเพียงเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 

(3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ รับทราบข้อเสนอแนะและได้มีแนวทางปฏิบัติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment Health 
Impact Assessment : EHIA)  

การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 วรรคสอง ประกอพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 36ก าหนดให้กรณี 
ที่ กสม. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  
ที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 42 ที่ให้ กสม. อาจเสนอมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริ มและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้  ในการติดตาม การด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางนี้  กสม. ได้ออกระเบียบ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 โดยการติดตามผลการด าเนินการ
ก าหนดไว้ในหมวด 5 

ในปีงบประมาณ 2562 กสม. ได้ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน 
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
จ านวนทั้งสิ้น 169 เรื่อง จ าแนกเป็นการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 106 เรื่อง และการติดตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง  
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 41 เรื่อง ดังนี้ 



1). ผลการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จากการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรฐานหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 173 เรื่อง สามารถจ าแนก เป็นมาตรการหรือแนวทาง 
ที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ออกก่อนปีงบประมาณ 2562 จ านวน 169 เรื่อง 
และท่ีออกภายในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 4 เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่  กสม. เสนอไปยัง
หน่วยงานของรัฐ จ าแนกตามประเภทสิทธิ 

                 หน่วย : เร่ือง 

 
 
 

ประเภทสิทธิ 

มาตรการหรือ
แนวทางในรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 

การละเมิด 
สิทธิมนุษยชน  

ก่อนปีงบประมาณ 
2562 

มาตรการหรือ
แนวทางในรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 

การละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมาณ 
2562 

 
 
 

รวม  
 

สิทธิชุมชน 19 - 19 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 5 - 5 
สิทธิในการจัดการที่ดิน 19 - 19 
สิทธิในกระบวนการปกครอง - - 0 
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 100 4 104 
สิทธิพลเมือง 11 - 11 
การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม 6 - 6 
สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข 4 - 4 
สิทธิสตรี 1 - 1 
สิทธิผู้สูงอายุ 1 - 1 
สิทธิเด็ก 2 - 2 
สิทธิในทรัพย์สิน 1 - 1 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล - - 0 

รวม 169 4 173 

ที่มา: กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน ส านักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

 จากตารางที่ 9 มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ กสม. เสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เป็นมาตรการหรือแนวทางสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จ านวน 104 เรื่อง 
ด้านสิทธิชุมชนจ านวน 19 เรื่อง และสิทธิในการจัดการที่ดิน จ านวน 19 เรื่อง เมื่อพิจารณาผลการติดตามการ



ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของหน่วยงานรัฐตามที่ กสม. เสนอและปรากฏในรายงานผล  
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ออกก่อนปีงบประมาณ 2562 จ านวน 173 เรื่อง พบว่า กสม.  
ได้พิจารณาและสั่งการให้ส านักงานยุติการติดตาม 39 เรื่อง โดยสามารถจ าแนกออกตามสาเหตุของการยุติการ
ติดตามตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. 2561 ข้อ 42 รายละเอียดตามตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 ผลการติดตามการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รับเป็นค าร้อง 
ก่อนปีงบประมาณ 2562 

             หน่วย : รายงาน (ฉบับ) 

เหตุแห่งการยุติการตดิตาม จ านวน ร้อยละ 

กรณีบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตาม
มาตรการการแก้ไขปัญหาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ เป็น
ประเด็นสาระส าคัญในการบรรเทาปัญหา 

34 87.18 

กรณีที่คู่กรณีได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลหรือที่ศาล 
มีค าพิพากษาหรือค าสั่งเด็ดขาดแล้วในประเด็นเดียวกัน 
กับมาตรการการแก้ไขปัญหา 

2 5.13 

กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานมิได้ด าเนินการตามมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือด าเนินการ
แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีเหตุผลอันสมควร 
 

2 5.13 

เหตุแห่งการยุติการตดิตาม จ านวน ร้อยละ 

กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการที่ไม่ต่ ากว่ามาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ กสม. ก าหนด)  

1 2.56 

รวม 39 100 
 

ที่มา: กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน ส านักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
 

 จากตารางที่ 10 สาเหตุส่วนใหญ่ที่ กสม. ได้พิจารณาและสั่งการให้ส านักงาน กสม. ยุติการติดตาม  
ผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ที่ออกก่อนปีงบประมาณ 2562 ได้แก่กรณีบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามมาตรการ 
การแก้ไขปัญหาทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นประเด็นสาระส าคัญแล้ว คิดเป็นจ านวน 34 เรื่อง หรือร้อยละ 87.18 
นอกนั้นเป็นการสั่ งการให้ยุติการติดตามผล เนื่องจากเป็นกรณีที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลหรือ 
มีค าพิพากษาแล้ว เป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานมิอาจด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางได้โดยมีเหตุ 



อันสมควร และเป็นกรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการที่ไม่ต่ ากว่ามาตรการ
หรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ กสม. ก าหนด) ตามล าดับ 

 ส่วนผลการติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรการหรือแนวทางที่ปรากฏ  
ในรายงานผลการตรวจสอบฯ ที่ออกในปีงบประมาณ 2562 จ านวน เรื่อง ส านักงาน กสม. สามารถติดตาม  
ผลการด าเนินการได้ 30 เรื่อง ในจ านวนนี้เป็นเรื่องที่ กสม. ได้พิจารณาและสั่งการให้ส านักงาน กสม. ยุ ติการ
ติดตาม จ านวน 12 เรื่อง เป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ
คณะกรรมการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส าคัญแล้ว ตามเหตุผลที่ก าหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 42 
ทั้งหมด 

 2) ผลการติดตามผลการด า เนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 วรรคสอง  
ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนที่ กสม. เสนอแล้ว ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีไม่อาจ
ด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาด าเนินการให้แจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า 

 ในปีงบประมาณ 2562 กสม. ได้ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง  
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จ านวน 116 เรื่อง เป็นเรื่องที่ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะก่อนปีงบประมาณ 2562 จ านวน 112 เรื่อง และภายใน
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 4 เรื่อง สามารถจ าแนกตามประเภทสิทธิได้ตามตารางท่ี 11  

ตารางที่ 11 ผลการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน 

                     หน่วย : รายงาน (ฉบับ) 

ประเภทสิทธ ิ

ข้อเสนอแนะฯ  
ที่จัดท าก่อน
ปีงบประมาณ  

2562 

ข้อเสนอแนะฯ  
ที่จัดท าภายใน
ปีงบประมาณ  

2562 

สิทธิพลเมือง 1 - 

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 96 4 

สิทธิชุมชน 3 - 

สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข - - 

สิทธิทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม - - 



ประเภทสิทธ ิ

ข้อเสนอแนะฯ  
ที่จัดท าก่อน
ปีงบประมาณ  

2562 

ข้อเสนอแนะฯ  
ที่จัดท าภายใน
ปีงบประมาณ  

2562 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 3 - 

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 2 - 

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล - - 

สิทธิในการจัดการที่ดิน 2 - 
สิทธิผู้พิการ 2 - 

สิทธิเด็ก 2 - 

สิทธิผู้ต้องขัง 1 - 

รวม 112 4 
ที่มา: กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน ส านักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

จากตารางที่ 11 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ที่ กสม. เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย (จ านวน 96 เรื่อง) ตัวอย่างเช่น กรณีเจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่าง
ถูกควบคุมตัว 

จากการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนที่ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะก่อนปีงบประมาณ 2562 จ านวน 112 เรื่อง กสม. ได้พิจารณาและ  
มีมติให้ส านักงาน กสม. ยุติการติดตาม ทั้ง 10 เรื่อง เนื่องจากเป็นกรณีตามระเบียบฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 42 ได้แก่ 
บุคคลหรือหน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการหรือข้อเสนอแนะของ กสม. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็น
สาระส าคัญแล้ว รวมถึงเนื่องจากได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ และคณะรัฐมนตรี หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งว่ารับทราบหรือแจ้งข้อพิจารณาให้ กสม. ทราบแล้วตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 
247 วรรคสอง 

ส่วนการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนที่ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะภายในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 4 เรื่อง อยู่ระหว่างการติดตามผล
การด าเนินการ 

การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ 

การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าที่และอ านาจของ กสม.  
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 247 (2) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ มาตรา 26 (2) และมาตรา 40 ซึ่งให้ กสม. จัดท ารายงานดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่สิ้นปีปฏิทินเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้แก่
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป รวมทั้งกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติมาแถลงรายงานนี้ต่อรัฐสภาด้วย  



ส่วนการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เป็นหน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มาตรา 27 (4) ส าหรับผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวในปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้ 

การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้เป็นหน้าที่และอ านาจ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ มาตรา 26 (3) ซึ่งให้ กสม. มีหน้าที่และอ านาจเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอด  
ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน แล ะ 
ตามหลักรัฐธรรมนูญมาตรา 247 วรรคสอง ที่บัญญัติให้เมื่อทราบรับข้อเสนอแนะดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรี
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว หากไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลา ให้แจ้งเหตุผล  
ให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า 

 ในปีงบประมาณ 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ ทั้งที่เป็นเอกสารข้อเสนอแนะในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
และที่เป็นข้อเสนอแนะปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอไปยังรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ฉบับ สามารถสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะและ 
ผลการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามตารางท่ี... 

ตารางที่.. รายงานข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และรายงาน  
ที่มีทั้งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ  
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งในรายงานเดียวกัน จ าแนกตามประเภทสิทธิ 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 3 ฉบับ 

1. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  

ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0503/41625 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่า
ชุ มชน  พ . ศ .  . . . .  ต่ อมา  สภานิ ติ บัญญั ติ แห่ ง ช าติ ไ ด้ รั บ พิ จ ารณา เป็ น วา ระ เ ร่ ง ด่ วน  โ ดยมี มติ 
รับหลักการร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ในคราวการประชุม ครั้งที่  89/2561  
เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ ในขณะนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิจารณาแล้วเห็นความส าคัญของสิทธิชุมชน จึงเห็นควรจัดท าข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ



เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือค าสั่งใดๆ ให้สอดคล้องกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน  

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เคยมีข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือแก้ไขปัญหา 
การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน ทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งอยู่
อาศัยมาก่อน การขาดแคลนพ้ืนที่ท ากิน การจับกุม ด าเนินคดีและไล่รื้อทรัพย์สินของชุมชนโดยมีประเด็น
เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... รวมอยู่ด้วย อีกทั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้  

1. มาตรา 31 - มาตรา 41 การจัดตั้งป่าชุมชน บัญญัติให้ชุมชนที่ประสงค์น าพ้ืนที่ป่ามาขอจัดตั้ง 
ป่าชุมชน ต้องยื่นแผนจัดการป่าชุมชนประกอบค าขอต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุญาต
ก่อน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า รัฐควรมีหน้าที่รับรองสิทธิที่มีอยู่แล้วของชุม ชน 
และไม่เพ่ิมอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมากเกินไป โดยเฉพาะชุมชนใดที่ด าเนินการ
จัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ  
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยมีข้อกังวลว่าชุมชน เช่น กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ชาวมันนิ อาจไม่มี
โอกาสรับรู้ถึงวิธีการเข้าถึงทรัพยากรว่าจะต้องจัดท าแผนจัดการป่าชุมชนเสนอต่อรัฐก่อนใช้ประโยชน์และ  
อาจเป็นภาระมากเกินกว่าที่ชุมชนเหล่านั้นที่จะด าเนินการได้เอง จึงมีข้อเสนอว่า ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฯ 
จ าเป็นต้องมีมาตรการหรือวิธีการอ านวยความสะดวกให้กับชุมชนเหล่านั้นเพ่ิมเติม เช่น บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมป่าไม้มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการเขียนแผนโครงการของชุมชนในพ้ืนที่   
เพ่ือเป็นการขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของชุมชน  

2. มาตรา 44 หน้าที่และอ านาจคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เห็นควรเพ่ิมหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในป่าชุมชนด้วย เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและบริหารจัดการ
ทรัพยากรในป่าชุมชน 

3. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... บัญญัติให้มีการตราอนุบัญญัติหลายมาตรา ซึ่งกฎหมายระดับ
อนุบัญญัติถือว่ามีความส าคัญและกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และมาตรการควบคุมต่าง ๆ เช่น การก าหนดเขตป่าอนุรักษ์ (มาตรา 4) การก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน (มาตรา 42 วรรคสอง) การออกข้อห้ามมิให้กระท าการในป่า ชุมชน 
(มาตรา 51 วรรคสอง (2)) การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากไม้ (มาตรา 52) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
ค่าตอบแทน (มาตรา 56) รวมถึงการก าหนดกฎระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งมีสัดส่วนกรรมการโดยต าแหน่งมาจากหน่วยงานของรัฐ
มากกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยไม่ได้ก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมของประชาชนในการจัดท า  
ร่างอนุบัญญัติไว้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเห็นว่าการออกกฎหมายล าดับรองควรเปิดโอกาส  



ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าไป 
มีส่วนร่วมเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างอนุบัญญัติเหล่านั้นด้วย  

4. มาตรา 56 - 57 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนหรือค่าบริการจากบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิก
และการรับเงินบริจาคจากบุคคลภายนอกของป่าชุมชน มีข้อสังเกตว่าเงินดังกล่าวไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินและให้ตกเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน จึงเห็นควรบัญญัติให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินรายรับ - รายจ่ายของป่าชุมชนต่อสาธารณะด้วย เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจใช้เป็น
ช่องทางในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. . . . . ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเร่งด่วน  
ต่อมาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหนังสือกราบเรียน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มอบหมายให้
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ซึ่งต่อมา 
ได้ส่งข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
ป่าชุมชน พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  อีกทั้ง เมื่อพิจารณาตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. .... ฉบับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประการส าคัญ เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วเห็นว่า   
ทั้งคณะกรรมาธิการฯ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นถึงข้อห่วงกังวลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ได้จัดท าข้อเสนอแนะไป ทั้งในประเด็นที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 อาจสร้างภาระให้แก่ประชาชน 
เช่น ในส่วนการท าแผนจัดท าป่าชุมชน การก าหนดอายุของแผนจัดการป่าชุมชน 5 ปี ตามข้อสั งเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมเติมระยะเวลาแก้ไขค าขอจัดตั้งป่าชุมชนที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นต้น 
จึงได้มีข้อสังเกตและมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว  กรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นผลส าเร็จของ 
การจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่และ
อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) 

2. ข้อเสนอแนะในการแก้ ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ต่อร่าง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ประเด็น/ความเป็นมา  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่าง 

การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ควรให้ความส าคัญของสิทธิชุมชน จึงเห็นควรจัดท าข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

 

 



ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1) ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่น เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา 8 มีการปรับปรุงหลักการให้ดีขึ้นกว่ากรณีตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  กสม. เห็นสมควรให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชน เช่น การจัดให้มีการรับฟังตั้งแต่การเริ่มส ารวจพ้ืนที่ การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอต่อการพิจารณา
ให้ความเห็นเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ไว้ในกฎหมายล าดับรอง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลหรือชุมชน 
มีสิทธิในการโต้แย้งหรือคัดค้านการก าหนดเขตเพ่ือขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนดุลพินิจอีกครั้ง
และเห็นว่าร่างมาตรา 18 เกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งยังคงเป็น
อ านาจของหน่วยงานของรัฐ และอธิบดีในการจัดท าและเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ ซึ่งแผนการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ดังกล่าวเกี่ยวข้องเป็นไปเพ่ือดูแล รักษา คุ้มครองพ้ืนที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เห็นสมควร
เพ่ิมเติมข้อความในมาตรานี้ให้ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนการรับฟังความเห็นของบุคคลหรือชุมชน
ท้องถิ่น นอกจากนี้ เห็นควรให้มีการก าหนดแผนที่เหมาะสมในการร่วมกันบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ระหว่างรัฐและประชาชน บุคคลและชุมชนมีส่วนร่วมในการจ าแนกเขตการจัดการ (zoning) ในแผนบริหาร
จัดการพ้ืนที่ ซึ่งต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดการพ้ืนที่ประเภทต่าง ๆ  

2) ประเด็นความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น เห็นว่า การรวมตัวเป็นชุมชนเป็นแนวคิดว่าด้วยสิทธิเชิงกลุ่ม 
(collective rights) ที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์และการสร้างเจตจ านงร่วมกันอันสืบทอดมาในรูปแบบของประเพณี
ซึ่งยาวนานกว่าระบบกรรมสิทธิ์ของปัจเจกบุคคล เห็นควรมีบทนิยามเกี่ยวกับชุมชน ที่ให้บุคคลหรือชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยพ้ืนที่ชายฝั่งและทะเลในการด ารงชีพ การมีบทบัญญัติห้ามการเข้าไป
กระท าการบางอย่างในเขตท่ีถูกประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติวนอุทยาน สมควรจะต้องก าหนดบทยกเว้นไว้
ส าหรับกรณีดังกล่าวเป็นการเฉพาะด้วย เช่น การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา 22 ซึ่งเป็นอ านาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอนุญาตให้บุคคลเข้าไปกระท าการตามมาตรา 19 (2) (5) (6) และ (7) โดยเพ่ิมเติม
ให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้บุคคลหรือชุมชนสามารถเข้าไปเก็บหาทรัพยากรธรรมชาติ ล่อหรือ
น าสัตว์ป่าออก โดยอาจใช้เครื่องมือต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องเป็นการด าเนินการเพ่ือการเลี้ยงชีพตาม 
วิถีปกติของชุมชนท้องถิ่นแห่งนั้นและไม่กระทบต่อความสมดุลและยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทั้งยังต้องสอดคล้อง  
กับแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ตามมาตรา 18 ซึ่งชุมชนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดท าด้วย  
ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า แม้ร่างมาตรา 63 วรรคท้ายจะได้บัญญัติยกเว้นโทษบุคคลที่กระท าการต่าง ๆ อันเป็น
ความผิดตามร่างมาตรา 19 ในเขตพ้ืนที่อุทยานไว้แล้วก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทเฉพาะกาล
ซึ่งใช้บังคับเฉพาะกรณีของบุคคลที่ไม่มีที่ท ากินและอยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติอยู่
ก่อนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ จึงไม่ครอบคลุมถึงกรณีของบุคคลหรือชุมชนที่อยู่อาศัยหรือพ่ึงพิง
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่อ่ืนซึ่งยังไม่ได้รับการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือในเวลาต่อมา  
มีการขยายพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติมาถึงก็จะท าให้บุคคลหรือชุมชนที่ไม่โยกย้ายออกไปจากเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 
มีความผิด อันจะท าให้กระทบต่อสิทธิทางวัฒนธรรมและสิทธิในที่อยู่อาศัย โดยการก าหนดให้เป็นดุลพินิจของ



พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมกับแต่ละระบบนิเวศท้ังทาง
บกและทางทะเล 

3) ประเด็นการสร้างความชัดเจนในเรื่องของการท ากินของบุคคลและชุมชนท้องถิ่นที่ต้องพ่ึงพิง
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ มีข้อสังเกตว่า ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา 
63 วรรคสอง ที่ก าหนดให้ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากปัญหาไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยนั้น  
ควรก าหนดให้ชัดเจนว่า บุคคลหรือชุมชนที่ได้อยู่อาศัยและด ารงชีวิตในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
ต่าง ๆ เป็นสิทธิหรือประโยชน์ประเภทใด และจะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณารับรองสิทธิหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวของบุคคลหรือชุมชนอย่างไร ทั้งนี้ สิทธิหรือประโยชน์ ตลอดจนการรับรอง และเพิกถอน
สิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ปะปนไปกับสิทธิครอบครอง สิทธิในการท าประโยชน์ในที่ดิน หรือกรรมสิทธิ์ เพ่ือมิให้มี
การเปลี่ยนมือ หรือแปลงสิทธิไปเป็นสิทธิครอบครอง กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิประเภทอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยที่ดิน 
หรือกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ประการต่อมา มีข้อสังเกตว่า เจตนารมณ์  
ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่ปรากฏในค าแถลงชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... มีว่า “3.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการประกาศจัดตั้ง และการบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติ และข้อ 3.4 เพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่อยู่อาศัยหรือท ากินอยู่แล้วในอุทยานแห่งชาติ” แต่เมื่อได้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา 63 ที่ก าหนดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดท าโครงการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือบุคคล
ที่ไม่มีที่ดินท ากินและได้อยู่อาศัยหรือท ากินในอุทยานแห่งชาติ ภายใต้กรอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30 
มิถุนายน 2541 หรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 นั้น จะเห็นได้ว่า เงื่อนไขที่ก าหนดกรอบ
ในการตราพระราชกฤษฎีกายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการประกันสิทธิของบุคคลหรือชุมชนที่เป็นชนกลุ่ม
น้ อ ย ห รื อ ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธุ์ ที่ มี วิ ถี ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ สื บ ท อ ด กั น ม า จ น เ กิ ด เ ป็ น จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี  
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ป่า หากเป็นแต่เพียงเกณฑ์การช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ท ากินซึ่งอยู่
ในกรอบทางเศรษฐกิจ ซึ่งขาดการค านึงถึงหลักการส่งเสริมให้ชุมชนดั้งเดิมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอันเป็น  
มิติทางวัฒนธรรม อาจท าให้มีหลักการที่แตกต่างกันระหว่างการบัญญัติให้ร่างกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้ชุมชนมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชน จึงควรน า  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิต  
ชาวกะเหรี่ยงมาใช้ประกอบในการพิจารณาก าหนดกรอบพระราชกฤษฎีกาด้วย นอกจากนี้ การส ารวจ 
การถือครองที่ดินก็ควรพิจารณาข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่แนบท้ายประกาศเขตหวงห้ามหรือ  
เขตป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในการศึกษารากเหง้าของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. .... ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อมาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งว่าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้พิจารณาแล้วมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ซึ่งต่อมาได้ส่งข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป
แล้ว  และต่อมาเมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุ เบ กษาก็ได้ประกาศพระราชบัญญัติ 



ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ใช้เป็นกฎหมาย ก็ปรากฏว่ามีการแก้ไขเนื้อหาในบทบัญญัติซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งในเรื่องของการก าหนดให้บุคคลหรือชุมชนเข้าไปรับฟังความเห็น 
และให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปส่วนร่วมในการก าหนดให้การจัดท าแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
และการเพ่ิมเติมบทบัญญัติในบทเฉพาะกาลให้บุคคลสามารถเข้าไปเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติได้โดยไม่ต้องรับโทษ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 

3. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อร่างพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... 

ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรให้มีการพิจารณาศึกษา รวบรวมข้อเท็จจริง และวิเคราะห์ 

กรณีการสนับสนุนและผลักดันร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน ต่อคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรม การ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. ควรก าหนดนิยามของค าว่า “คู่กรณี” ในมาตรา 3 ให้ชัดเจน เช่น “คู่กรณีตามข้อพิพาททางอาญา” 

หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “คู่กรณีตาม
ข้ อ พิพ าททา งแ พ่ ง ”  หมายร วมถึ ง ผู้ แ ทน โดยชอบธ รรมและผู้ อ นุ บ า ล  เป็ นต้ น  เ พ่ื อป้ อ ง กั น 
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการไกล่เกลี่ย รวมทั้งเพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของการตกลงระงั บ 
ข้อพิพาทและยุติการด าเนินคดี  

2. ควรพิจารณาทบทวนบทบัญญัติมาตรา 4 ให้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้มีความชัดเจน เป็นต้นว่า “มาตรา 4 หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยตามกฎหมายต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น เว้นแต่ในกรณีใดที่ไม่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย
ในเรื่องใดไวเป็นการเฉพาะ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับ”  
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานะของการเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

3. ควรพิจารณาทบทวนบทบัญญัติมาตรา 5 ก าหนดให้น าหลัก “อายุความสะดุดหยุดอยู่”  
มาใช้แทนการขยายระยะเวลาออกไป 60 วัน และส าหรับข้อพิพาททางอาญา  เห็นควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติว่า 
“ส าหรับข้อพิพาททางอาญา ในกรณีที่ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามที่ไกล่เกลี่ย ให้จ าหน่าย 
ข้อพิพาทนั้น แต่เพ่ือประโยชน์ในการที่ผู้เสียหายจะไปด าเนินคดีต่อไป  อายุความการร้องทุกข์ตามประมวล
กฎหมายอาญาให้เริ่มนับแต่วันที่จ าหน่ายข้อพิพาทหรือนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งถึงที่สุดไม่บังคับตามข้อตกลง
ระงับข้อพิพาท” เพ่ือป้องกันการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการประวิงคดี และคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 
ในการด าเนินคดีอาญา  

4. ควรก าหนดให้ชัดเจนในมาตรา 8 (2) ว่า ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยควรประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์
ในแต่ละด้านซึ่งมีความหลากหลาย อย่างน้อยควรประกอบด้วย ผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายเฉพาะด้าน  



การประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งหรือทางอาญาด้านวิชาชีพต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการสังคม
สงเคราะห์ ด้านจิตวิทยา ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านอาชญาวิทยา หรือด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยให้หน่วยงานที่บุคคลนั้นเคยท างานหรือมีประสบการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับรอง  

5. ควรแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 12 วรรคสอง ว่า “ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน หากมีการตั้ง
ข้อรังเกียจผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่งโดยคู่กรณีคนใดคนหนึ่งในฝ่ายเดียวกันให้มีการพิจารณาข้อรังเกียจดังกล่าว
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาถอดถอนผู้ไกล่เกลี่ย และตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น
ต่อไป” และมีควรบัญญัติผลของการถูกถอดถอนตามมาตรา 13 ให้เกิดความชัดเจน โดยเฉพาะการถูกถอดถอน
ตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 13 (4) ให้เห็นความแตกต่างกับเพิกถอนตามมาตรา 15 (3) ที่มีผล
ท าให้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 8  

6. ควรแก้ไขปรับปรุงมาตรา 33 ก าหนดให้ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิด
เกี่ยวกับการทารุณกรรมต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เป็นข้อพิพาททางอาญาที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากผู้เสียหายมีสิทธิที่จะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพและมีมาตรการพิเศษตาม
กฎหมายเฉพาะประเภทนั้น ๆ อยู่แล้ว ซึ่งมีความเหมาะสมกว่าการใช้กระบวนการทางอาญา  

7. ควรก าหนดให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ทางอาญาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพ่ือเป็นหลักประกันการเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ทั้งนี้ ควรก าหนดให้หน่วยงาน  
ซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือส านักงานอัยการในท้องที่ท าการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท
และมีอ านาจก าหนดให้ใช้วิธีการฟ้ืนฟู บ าบัดรักษา หรือแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคู่กรณีที่เป็นฝ่าย 
กระท าให้เกิดความเสียหาย หรือให้กระท าการที่เป็นการแสดงความส านึกรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย หรือให้ท า
กิจกรรมที่ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างคู่กรณี โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

8. ควรก าหนดให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยส่งบันทึกข้อตกลงไปให้ส านักงานอัยการในท้องที่
เพ่ือตรวจสอบ หากเป็นการยอมความโดยชอบด้วยกฎหมายและคู่กรณีได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นแล้วให้สิทธิ  
น าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ แต่หากบันทึกข้อตกลงไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือคู่กรณีไม่ได้ปฏิบัติ  
ตามข้อตกลง ให้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวสิ้นผลไปเฉพาะข้อตกลงในส่วนอาญา แต่ไม่กระทบต่อการระงับ 
ข้อพิพาทในส่วนแพ่งหรือการเยียวยาอ่ืน ๆ แก่ฝ่ายผู้ เสียหาย และควรก าหนดว่า “เพ่ือประโยชน์ 
ในการที่ผู้เสียหายจะไปด าเนินคดีต่อไป อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญา ให้เริ่มนับแต่วันที่
บันทึกข้อตกลงระงับพิพาทนั้นสิ้นผล” 

9. ควรปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 37 มิให้น าคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยทั่วไป ตามมาตรา 8 
มาใช้บังคับผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยให้เป็นกลไกของภาคประชาชนผู้ใช้บริการ
ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ ไกล่ เกลี่ ยที่คู่กรณีทั้ งสองฝ่ายยอมรับและไ ว้วางใจมาท าหน้าที่  เนื่องจาก 
การไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู่พิพาทได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการหาหนทาง
แก้ไขปัญหาให้กับตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชุมชน  



10. ควรพิจารณาทบทวนบทก าหนดโทษทางอาญา ในหมวด 5 มาตรา 40 และมาตรา 41  
ให้มีความเหมาะสม เนื่องจากมีบทก าหนดโทษที่ค่อนข้างรุนแรง และไม่สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 การไกล่เกลี่ย
คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ .ศ. 2551 และการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ .ศ. 2551 ซึ่งไม่ได้มีการก าหนดบทลงโทษ 
ทางอาญาไว้ ประกอบกับ   ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 15 (3) ก าหนดให้ความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง
เมื่อถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย และมีข้อก าหนดจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย ตามมาตรา 11 ซึ่งถือเป็น
มาตรการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยไว้แล้ว  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. ดังนี้ 

1. ประเด็นอายุความน าหลักอายุความสะดุดหยุดอยู่มาใช้ในระหว่างการไกล่เกลี่ยส าหรับข้อพิพาททาง
อาญาในชั้นการสอบสวน “มาตรา 40 เมื่อพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่ง  มีค าสั่งให้ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา 44 แล้ว ให้หยุดนับอายุความในการด าเนินคดีอาญา และเมื่อพนักงานสอบสวน
ผู้มีอ านาจออกค าสั่งมีค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไป ตามมาตรา 61 ให้นับอายุความด าเนินคดีต่อจากเวลานั้น” 

2. ประเด็นการตั้งข้อรังเกียจผู้ไกล่เกลี่ยในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน ผลของการที่ผู้ไกล่เกลี่ย
ซึ่งถูกตั้งข้อรังเกียจถูกถอดถอนตามร่างมาตรา 13 (เดิม) ร่างมาตรา 15 (ใหม่) นั้น ได้ปรับปรุงแก้ไขในร่างมาตรา 18 
โดยการบัญญัติผลของการถูกถอดถอนให้ชัดเจนแล้ว ดังนี้ “มาตรา 18 ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยถูกถอดถอนหรือ
ความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงในระหว่างการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณี อาจตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพ่ือ
ปฏิบัติหน้ าที่ ไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพาทนั้นต่อไปโดยอาจใช้ เอกสารของกระบวนการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาท 
ที่ด าเนินการมาแล้วได้ตามที่คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เห็นสมควร 

3. ประเด็นข้อพิพาททางอาญาที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ตามพระราชบัญญัตินี้  ได้เพ่ิมเติมความในร่าง
มาตรา 8 มีผลครอบคลุมข้อเสนอแนะของ กสม. ที่เสนอให้ความผิดเกี่ยวกับการทารุณกรรมต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว เป็นข้อพิพาททางอาญาที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากผู้เสียหายมี
สิทธิที่จะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ “มาตรา 8 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่คดีอาญา 
ที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ  
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว”   

 4. ประเด็นผลของการที่คู่กรณีท าข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญา ร่างมาตรา 37 (ร่างมาตรา 35 เดิม) 
ได้แก้ไขเกี่ยวกับข้อพิพาททางอาญาที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  
ให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่งแล้ว โดยไม่มี
ข้อยกเว้น (ได้ตัดข้อยกเว้นที่ว่า “...เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับทันที...” ออกไป) 



ส่วนข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน ตามหมวด 4 ได้ก าหนดไว้ในร่างมาตรา 64 ร่างมาตรา 65 และ  
ร่างมาตรา 66 นั้น ก าหนดให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระงับ 
ข้อพิพาททางอาญาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแจ้งพนักงานสอบสวนทราบ เพ่ือจัดท าบันทึกการปฏิบัติตามข้อตกลง
ส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมส านวนการสอบสวน เพ่ือพิจารณาส่งยุติคดี เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งยุติคดี 
สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ 

 5. ประเด็นการด าเนินการไกล่เกลี่ยในกรณีที่ข้อพิพาททางอาญา อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือ 
การพิจารณาของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล  ข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนตาม
หมวด 4 ที่มีการเพ่ิมเติมขึ้นใหม่ ได้ก าหนดไว้ในร่างมาตรา 64 ร่างม าตรา 65 และร่างมาตรา 66  
คือเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงแล้ว ให้แจ้งพนักงานสอบสวนทราบเพ่ือจัดท าบันทึกการปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมส านวนการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาสั่งยุติคดี  
ซึ่งหากผู้ต้องหาปฏิบัติตามข้อตกลง ไม่ครบถ้วนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
พนักงานสอบสวนมีอ านาจออกค าสั่งด าเนินคดีต่อไป และกรณีอายุความร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
ส าหรับข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนตามหมวด 4 ร่างมาตรา 40 ดังนี้ “มาตรา 40 เมื่อพนักงาน
สอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งมีค าสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา 44 แล้ว ให้หยุดนับอายุความ
ในการด าเนินคดีอาญา และเมื่อพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจ ออกค าสั่งมีค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไปตามมาตรา 61 
ให้นับอายุความด าเนินคดีต่อจากเวลานั้น 

 6. ประเด็นบทก าหนดโทษ ร่างมาตรา 71 จากเดิมมีก าหนดระวางโทษจ าคุกและปรับขั้นต่ าไว้ด้วย 
ได้ยกเลิก โดยก าหนดเฉพาะเพดานโทษขั้นสูงแทน ดังนี้ “มาตรา 71 ผู้ไกล่เกลี่ยผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด  
ในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ “มาตรา 72 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ไกล่เกลี่ย 
เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 
ไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” นอกจากนี้ เนื้อหา หมวด 4 การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญา ในชั้นการสอบสวน ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการ
เพ่ิมเติมขึ้นใหม่ท้ังหมวด โดยน ามาจากร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน พ.ศ. .... 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอความเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
จ านวน 12 เรื่อง ดังนี้  

(1) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณี การสนับสนุน
และผลักดันร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  

(2) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

(3) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  



(4) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่าง กสม.  
และผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(5) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(6) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 

(7) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... 

(8) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล  
สูญหาย พ.ศ. .... 

(9) เสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อจ ากัดตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ กรณี 
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ขอความอนุเคราะห์ เข้าศึกษาข้อมูลรายละเอียด 
เรื่องร้องเรียนที่ส านักงาน กสม.  

(10) จัดท าความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายงานทรัพย์สินและหนี้สินของประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง 

(11) จัดท าความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกระเบียบและประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เป็นการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

(12) จัดท าความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องฯ เป็นหน้าที่และอ านาจที่บัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 44 ก าหนดว่าเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า
มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า เพ่ือเผยแ พร่ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

ในปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และมีการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเผยแพร่
ให้แก่ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 1 เรื่อง ได้แก่ 



(1) รายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562 (World Report  
2019) ขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทซ์ (Human Rights Watch - HRW)  

ส าหรับรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประทศไทยที่ กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบและชี้แจง
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้น จ านวน 1 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562 (World Report  
2019) ขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทซ์ (Human Rights Watch - HRW) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  
ฮิวแมน ไรทส์ วอทซ์  ซึ่ งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ ได้เปิดเผยรายงานสรุปสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อมูลในรายงาน
สถานการณ์ดังกล่าวที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยแล้ว พบว่ามีข้อมูลบางประการไม่ถูกต้องหรือ  
ไม่เป็นธรรม กสม. จึงได้ตรวจสอบและจัดท าค าชี้แจง ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 รวมทั้ง 
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง 2 ประเด็น ดังนี้ 

 (1) เสรีภาพในการแสดงออก  

 1.1 กรณีที่รายงานว่า รัฐบาลชะลอการยกเลิกมาตรการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออก  
การสมาคม และการชุมนุมอย่างเข้มงวด ทั้งที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์  
2562 แล้ว  

 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่  22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด าเนินกิจกรรม 
ทางการเมือง ซึ่งมีผลให้ยกเลิกค าสั่งหัวหน้า คสช. จ านวนหลายฉบับ รวมทั้งการยกเลิกความผิดฐานมั่วสุมหรือ
ชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คนขึ้นไปตามข้อ 12 ของค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ท าให้ประชาชนและ
พรรคการเมืองสามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และปัจจุบัน 
มีการเลือกตั้งแล้ว 

 1.2 กรณีที่รายงานว่านักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างน้อย 130 คน  
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดถูกด าเนินคดีในข้อหาชุมนุมอย่างผิดกฎหมาย และบางคนถูกด าเนินคดี  
ในข้อหายุยงปลุกปั่นจากการเรียกร้องอย่างสงบ ให้รัฐบาลทหารจัดการเลือกตั้งโดยไม่ให้มีการชะลอออกไป 
และให้ยกเลิกมาตรการจ ากัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยทันที 

 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2561 ดังกล่าวข้างต้น  
ได้ยกเลิกค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12  ท าให้ศาลจ าหน่ายคดีในข้อหาชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่  
5 คนขึ้นไป นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย พบว่า  
ในบางกรณีที่รัฐสกัดกั้นการชุมนุม ผู้จัดการชุมนุมได้ขอให้ศาลปกครองมีค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่ วคราวก่อน 
การพิพากษาคดีเ พ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เช่น การจัดกิจกรรม “We Walk…เดิน
มิตรภาพ” ของเครือข่ายประชาชน People Go Network เมื่อเดือนมกราคม 2561 ซึ่งศาลได้มีค าสั่ง 
มิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้น ขัดขวางการใช้ เสรีภาพในการชุมนุม 



ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมทั้งให้ด าเนินการใช้อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  
พ.ศ. 2558 ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ดูแลการชุมนุมสาธารณะและรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยเคร่งครัด เป็นผลให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้จนแล้วเสร็จ  
เป็นต้น 

(2) ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย และแรงงานข้ามชาติ  

2.1 กรณีที่รายงานว่ามีการจับและควบคุมตัวผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยกว่า 200 คน 
จากเวียดนาม กัมพูชา และปากีสถานในห้องกักของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีสภาพเลวร้าย  
มีการแยกเด็กกว่า 50 คน ออกจากพ่อแม่ 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในประเด็นแยกเด็กออกจากบิดามารดาว่า หน่วยงาน  
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ ร่ ว มกั น ล งน าม ในบั นทึ ก คว าม เข้ า ใ จ  ( Memorandum of Understanding : MoU)  
เรื่องการก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ  
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือไม่ให้มีการคุมขังเด็กในห้องกักของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตามนโยบาย
ของรัฐบาล การจัดท า MoU มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติงานของ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการไม่กักตัวเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีไว้ในสถานกักตัวฯ โดยจะจัดให้เด็กและมารดา 
อยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรืออยู่ภายใต้  
การดูแลขององค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาสังคม และหามาตรการในการช่วยเหลือในระยะยาว 
และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ในหลักการให้มีระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการจัดท า  
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและ  
ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. .... 

 2.2 กรณีที่รายงานว่าสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (NFAT) ซึ่งมีอิทธิพลได้รณรงค์
ต่อต้านการให้สัตยาบันและการด าเนินงานตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188  
 ว่าด้วยการท างานในภาคประมง ซึ่งจะให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอกับคนงานประมงท่ีเสี่ยงภัย 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท างานในภาคประมงแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 และ 
จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มกราคม 2563 การให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทย  
มีพันธกรณีต้องด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานในภาคประมงตามที่ก าหนดในอนุสัญญาฯ 
และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ที่อนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว 

2.3 กรณีที่รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดให้ประเทศไทยอยู่ใน Tier 2  
ในรายงานประจ าปีว่าด้วยการค้ามนุษย์ และคณะมนตรียุโรปได้แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และ
แรงงานบังคับในเรือประมงไทย โดยได้ให้ใบเหลืองกับประเทศไทย ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจมีการคว่ าบาตร
ทางการค้าเนื่องจากการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU fishing) 



จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลด
สถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย เพ่ือแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU fishing) ของไทย 

การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

 มาตรา 26 (5) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 บัญญัติหน้าที่และอ านาจให้ กสม. ด าเนินงานเพ่ือการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม  ตลอดจน
ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้  การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562  
กสม. ได้ด าเนินงานหลายประการเพื่อให้บรรลุซึ่งหน้าที่และอ านาจดังกล่าวข้างต้น 

1. งานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 

1.1 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญในการท างานร่วมกับเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลัง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค จึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงาน  
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย (1) ศูนย์ประสานงาน 
สิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี (2) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งร่วมกับ  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก 
จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (4) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน  
สิทธิมนุษยชน ภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (5) ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ จัดตั้งร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6) ศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก จัดตั้งร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีภารกิจในการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริม
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพ่ือปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ ตลอดจนเป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ท างานร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการขับเคลื่อน
กิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ 

1.1.1 กิจกรรมการสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ทั้ง 6 แห่ง
ทั่วประเทศ ด าเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัด
ขอนแก่น 

1.1.2 กิจกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยจัดสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและลงพ้ืนที่ กรณีศึกษา : โครงการศึกษาแม่น้ าโขงกับการพัฒนานิเวศ



วัฒนธรรมชุมชนริมโขง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนและเพ่ือการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่  ด าเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่  
31 พฤษภาคม - วันที่ 3 มิถุนายน 2562 

1.1.3 กิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภาคตะวันตก : บทบาทครูในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษากับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของ
ชุมชน และเพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ด าเนินการกิจกรรม
แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถนุายน 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี 

1.1.4 การจัดสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภาคใต้ : สิทธิชุมชนและสิทธิ ในที่ดิน 
ท ากิน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับประชาชนและนิสิตนักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิชุมชนและสิทธิในที่ดินท ากิน ด าเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.1.5 กิจกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออก โดยการจัด
ค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ และนิสิต นักศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ 
โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคได้รับความรู้  

ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน  

2. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเป็นหน่วยงานประสานการด าเนินการ
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  

3. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ โดยจัดให้มีกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 

1.2 โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 

โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม  
ให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  ไม่ว่าจะเป็น 
ในรูปแบบของการอบรมให้ความรู้ หรือการจัดท าเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ ทธิมนุษยชน 
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 ได้มุ่งเน้นในการท าเครื่องมือให้กับบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทาง  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน โดยยึดโยงกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น  
5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
รวมถึงการปลูกฝังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแทรกไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ. 2560 



ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะท างานด้านส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชน ผู้ช านาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรจาก มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 30 คน ร่วมกัน
จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านกระบวนการประชุมหารือระดม ความคิดเห็น  
การแบ่งกลุ่มเป็นคณะท างานย่อยเพ่ือจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน จ านวน 5 ช่วงชั้น อีกทั้งยังมี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือดังกล่าวจากคณะครู อาจารย์  
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้ร่างคู่มือผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจาก  
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและเกิดความครบถ้วน สมบูรณ์  

ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา มีโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ ประเด็น และ
จ านวนชั่วโมง โดยร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ช่วงชั้น ดังนี้ 

1. ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น ปฐมวัย 

2. ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนต้น 

3. ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย 

4. ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น 

5. ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือ 
การสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน และจัดพิมพ์คู่มือการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ส าหรับให้ครู อาจารย์ที่ท าการสอน
ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ใช้เป็นแนวทางในการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชน 

2. โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตระหนักดีถึงความส าคัญในหน้าที่และอ านาจที่ระบุไว้ใน  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 247 (5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม 
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ 2561 กสม. จึงได้จัดโครงการสัมมนาตลอดจน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน ภายใต้ แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานพ้ืนฐาน โดยมีโครงการส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

2.1.1 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2” 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระด าเนินไปทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “การลงโทษทางอาญากับ 
หลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2” ซึ่งการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานที่บังคับใช้
กฎหมาย ตระหนักถึงความส าคัญของหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญากับ 
หลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
ตระหนักถึงความส าคัญของหลักสิทธิมนุษยชน และเพ่ือผลักดันข้อเสนอแนะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
คนล้นคุกเน้นยุติธรรมสมานฉันท์ มุ่งน าคนดีคืนสู่สังคม 

   ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงมีพระราชด ารัสเปิดงานสัมมนาว่า มีความยินดี
ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ ค าว่า “สิทธิมนุษยชน” มีความส าคัญและแสดงถึงสิทธิที่มนุษย์
ทุกคนพึงมีเพ่ือทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพึงได้รับความคุ้มครอง รวมถึงผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ า  
โดยต้นเหตุของการกระท าหลายครั้งมักเกิดขึ้นจากการขาดโอกาส ขาดความรู้ และทางเลือกที่ถูกต้องในชีวิต 
ดังนั้น นอกเหนือจากการลงโทษด้วยการจ ากัดเสรีภาพแล้ว การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้สิทธิ 
ในการแก้ไขตนเองและการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่ผ่านมาประเทศ
ไทยมีบทบาทน าในการผลักดันมาตรฐานสากลที่คุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะผู้ ต้องขังหญิง 
จนท าให้สหประชาชาติรับรองข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการ  
ที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง ซึ่งถือเป็นก้าวส าคัญในประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนเพราะ 
(ข้อก าหนดกรุงเทพฯ) ท าให้นานาประเทศหันมาสนใจเรื่องสิทธิขั้น พ้ืนฐานของผู้ต้องขังและน าไปสู่การรับรอง
ข้อก าหนดแมนเดลาในเวลาต่อมา 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบข้อมูลส าคัญและมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เรื่อง การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” ปัจจุบันจ านวนผู้ต้องขัง 
ในไทยที่เพ่ิมสูงถึงเกือบสี่แสนคน ท าให้ไทยครองอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
จนเกิดภาวะที่เรียกว่า “คนล้นคุก” โดยสถิติผู้ต้องขัง 80% เป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติด ทั้งนี้ หากมอง
ย้อนกลับไปถึงสาเหตุของจ านวนผู้ต้องขังที่เพ่ิมสูงขึ้น จะพบว่าเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระบวนการ
ยุติธรรมเน้นไปที่การลงโทษผู้กระท าความผิด และการแก้แค้นทดแทนเป็นหลัก ซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้
เรื่อยไป มีความกังวลว่าจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่จะสร้างผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมไทยและสังคม  
ทั้งระบบ ดังนั้น จึงต้องปรับกระบวนทัศน์ในการแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นการลงโทษผู้กระท าความผิดมาเป็น



กระบวนการท าให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชย เยียวยา ผู้กระท าผิดได้รับการฟ้ืนฟู แสดงความรับผิดชอบต่อ  
การกระท าของตน สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ และชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการน ามาตรการ
ทางเลือกอ่ืน ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีก ากับติดตามเข้ามาใช้แทนการลงโทษทางอาญา ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้กระท า
ความผิดได้รับการลงโทษที่เหมาะสม และอยากท่ีจะกลับมาเป็นคนดีในสังคมได้ 

มาตรการด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือการลงโทษทางอาญาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ค านึงถึงศักดิ์ศรี 
และคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส าหรับเด็กจะมีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพ่ิมเข้ามา เพ่ือให้การกระท าต่าง ๆ 
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งอนุสัญญานี้ถือเป็นฐานส าคัญที่ถูกน ามาใช้เป็นหลักคิดในการก าหนด
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีทางอาญา เช่น การใช้กระบวนการประชุมกลุ่มบ าบัด ฟ้ืนฟู แก้ไข หรือ  
การไกล่เกลี่ย หรือที่เรียกว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เพ่ือไม่ให้เด็กต้อง 
ถูกกักขังและได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง 

การสัมมนาในครั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องกลับมาพิจารณาตั้งแต่กระบวนการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมหาวิทยาลัย การบูรณาการ  
การท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาคนล้นคุก 
รวมทั้งจะต้องเพ่ิมทางเลือกในการลงโทษทางอาญา คือ การบ าเพ็ญประโยชน์หรือบริการสาธารณะ สิ่งเหล่านี้
เป็นมาตรการที่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจและลดอคติของคนในสังคม เพ่ือให้ผู้ต้องขัง
สามารถกลับมาเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชาติได้อีกครั้ง 

2.1.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  

ส านักงาน กสม. ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้น าไปใช้เป็นเครื่องมือก่อให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของ  
สิทธิมนุษยชน โดยคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาจะท าให้เกิดความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนที่เป็นแนวคิด
พ้ืนฐาน ความหมาย และเนื้อหาของสิทธิตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย รวมถึง 
การเคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นตามหน้าที่ของพลเมือง 

   ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชน
ศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย รองเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกอง
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า และ
ผู้แทนส านักงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดประชุมเพ่ือจัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับฟังความคิดเห็นเพ่ือน าไปปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ชัดเจน  
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 



2.1.3 โครงการเสวนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ 
(Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน”  

   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเยียวยา  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมทางธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศ 
ในประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการยุติธรรม ผู้แทนสหประชาชาติ และสมาคม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอภิปรายและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights: UNGPs) ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการเยียวยา เพ่ือขับเคลื่อนหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของ  
นานาประเทศต่อประเทศไทยในเรื่องการท าธุรกิจที่ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

   ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
   การจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to 
Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ได้รับความสนใจจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300  คน 
ผู้เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับ  
สิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) โดยเฉพาะหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการเยียวยาโดยมุ่งไปที่กลไกหลัก 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) กลไก
ทางการยุติธรรมของรัฐ (State - based judicial Mechanisms) 2) กลไกการร้องทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนการ
ยุติธรรมโดยรัฐ (State - Based non - judicial mechanism) และ 3) กลไกการร้องทุกข์ในระดับปฏิบัติการ
โดยภาคธุรกิจ ทั้งนี้ การส่งเสริมภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน จะไม่ประสบความส าเร็จได้หากปราศจาก
การด าเนินการตามเสาหลักที่ 3 “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยา” (Access to Remedy) โดยภาครัฐต้องมี
กระบวนการที่ท าให้แน่ใจได้ว่าผู้เสียหายสามารถเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลไกทางศาล
หรือกลไกที่นอกเหนือจากศาล หรือกระบวนการทางปกครอง และเมื่อปรากฏว่าธุรกิจกระท าหรือมีส่วนท าให้
เกิดผลกระทบทางลบต่อสิทธิมนุษยชน ภาคธุรกิจก็ถูกคาดหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบรรเทา
ผลกระทบต่อบุคคล/ชุมชนในระดับปฏิบัติการ การเสวนาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของนานา
ประเทศในเรื่องการท าธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน 

  2.1.4 โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2561  

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่   
10 ธันวาคม 2491 (ค.ศ. 1948) และได้ถือเอาวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Day) โดยในปี 2561 นี้ เป็นปีที่ครบรอบ 70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แม้ปฏิญญา
ฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย แต่ปฏิญญาฉบับนี้ก็มีพลังยิ่งกว่ากฎหมายหลายฉบับ เนื่องจาก  



เป็นเอกสารสิทธิมนุษยชนส าคัญของโลกที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายของมวลมนุษยชาติที่ต้องการร่วมกัน
สร้างความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เพ่ือให้ทุกคนเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และเห็นคุณค่าของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นความส าคัญของวันดังกล่าวที่ร าลึก 
ถึงการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองเมื่อวันที่  
10 ธันวาคม 2491 เพ่ือเป็นมาตรฐานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือร่วมร าลึกถึงความส าคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งเป็นวันที่สหประชาชาติ 
มีมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

2) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนสนใจและตระหนักถึงเรื่องสิทธิ เสรีภาพ  
ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

3) เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่หลากหลายให้สาธารณชนได้รับรู้และเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง 

4) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและประสานการท างาน
ร่วมกันเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
   ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 
ในหัวข้อ “70 ปี  ปฏิญญาสากล: สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ  
โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 555 คน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนทั่วไป และองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จ านวน 10 องค์กร 
ท าให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและข้อมูลของหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับ  
การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง ประชาชนได้รับรู้ เรียนรู้ และเ ข้าใจ 
เรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  

- การปาฐกถาพิเศษ โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวัส ติงสมิตร  
ในหัวข้อ “70 ปี  ปฏิญญาสากล: สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน”  

- การฉายวีดิทัศน์ “เหลียวหลัง แลหน้า บนเส้นทางสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” ซึ่งกล่าวถึง
การเกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพัฒนาการของเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา 70 ปี และรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2561 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  
4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
3) สิทธิมนุษยชนของบุคคล และ 4) สถานการณ์หลัก 3 ประเด็น ได้แก่ สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ามนุษย์ 

- การมอบรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชน” รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ประจ าปี 2561 เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ 
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคคล และองค์กรที่อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชนอย่างมุ่งมั่น ตลอดจนเป็น  
การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานเพ่ือเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่บุคคลอ่ืนในสังคม   
โดยมีการมอบรางวัล “ผู้อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชน” จ านวน 3 ราย และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงาน



ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561 ในแต่ละประเภท จ านวน 10 ราย 
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
1.1 นางซินเทียค่า (แพทย์หญิงซินเธีย หม่อง) 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เศรษฐมาลินี 
1.3 นายเสรี นนทสูติ   

2. รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้ อง และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561 จ านวน 10 ราย แบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้    

2.1 ประเภทบุคคลทั่วไป จ านวน 3 ราย ได้แก่  

2.1.1 นายฐิติญานันท์ หนักป้อ 

2.1.2 นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 

2.1.3 นางอภันตรี เจริญศักดิ์  

2.2 ประเภทเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) จ านวน 1 ราย ได้แก่ สโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

2.3 ประเภทสื่อมวลชน จ านวน 3 ราย ได้แก่  

2.3.1 นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์ 

2.3.2 นางสาวหทัยรัตน์ พหลทัพ 

2.3.3 Mr. Luke Duggleby  

2.4 ประเภทองค์กรภาคเอกชน จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

2.4.1 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด 

2.4.2 ฝ่ายสตรี สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ 

2.4.3 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

การมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจแก่บุคคลและองค์กรในการที่จะปฏิบัติงาน ให้ดียิ่งขึ้นในฐานะเป็น
บุคคลและองค์กรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่อุทิศตนและมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม 
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท าให้ส่งผลดีทั้งต่อตนเองและผลประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม อีกทั้ง
การเผยแพร่ประวัติและผลงานของบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ท าให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญ
ของการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเห็นตัวอย่างการท างานของผู้ได้รับรางวัลที่สามารถ
น าไปเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการท างาน เพ่ือร่วมกันท าให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงและ
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 



- การมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาและ 
ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจ าปี 
2561 (AICHR Youth Debates on Human Rights) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

- การจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว และนิทรรศการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย เพ่ือเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคม  
อย่างกว้างขวาง 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินงานร่วมกับบุคคลและองค์กร  
ที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในโครงการ
ต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพ่ือร่วมกันหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการส่งเสริม  
สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพ่ือน าไปสู่สังคมสันติสุข 

2.1.6 โครงการสร้างเสริมความตระหนัก ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human 
Rights Executive Program) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
สิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติขององค์กร  
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ว่าจ้างสถาบันพระปกเกล้าจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จ านวน 70 คน ระยะเวลาฝึกอบรม ระหว่าง
วันที่ 21 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้พ้ืนฐานหลักการด้านสิทธิมนุษยชน แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights - Based Approach) ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการน าไปประยุกต์ใช้ 
ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ แนวทางในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการชี้แนะ 
เรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจของสหประชาชาติ หลักการของกระบวนการยุติธรรม แนวคิดและวิธีการสันติวิธี 
และประชาเสวนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการหาทางออกในการแก้ไขปัญหา การเยียวยาเพ่ือคุ้มครอง  
และขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ตลอดจน ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ความรู้กลไกสิทธิมนุษยชน  
ในสหประชาชาติ สนธิสัญญา (The Treaty - Based Bodies) และกลไกที่มีที่มาจากกฎบัตรสหประชาชาติ 
(Charter - Based Bodies) รวมถึง Universal Periodic Review (UPR) กฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมและ



คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก าหนดแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กรร่วมกัน และมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนกับ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ภายในประเทศท้ังในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์เชิงประจักษ์ โดยมีกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่จริง และจัดท า
เอกสารวิชาการเชิงนโยบายส่วนบุคคล/กลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเกิดความตระหนักถึงการน าความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการฝึกอบรม  
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน 

2.1.7 โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน" ประจ าปี 2562 

หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนทั้งหญิงและชายถูกสังหาร  
ถูกอุ้มหาย ถูกท าร้าย หรือถูกคุกคาม รวมถึงการคุกคามทางเพศ ซึ่งพบว่ามีหลายกรณีที่ไม่สามารถน าตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ และบ่อยครั้งที่มีการน าเรื่องเพศสภาพมาลดทอนศักดิ์ศรีและคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ของผู้หญิ งนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้หญิงนักปกป้อง  
สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ก าหนดจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ ก าลังใจในการเสียสละ อุทิศตนในการต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน  
แก่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอันเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สังคมเกิดการรับรู้ 
ในวงกว้าง จนเกิดความตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและความส าคัญของ  
วันสตรีสากล  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ในโอกาสวันสตรีสากล ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดงานวันสตรีสากล  

8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประสังคม 
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ 
จ านวน 200 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถา เรื่อง “มาตรการคุ้มครองผู้หญิงนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน” โดยรองศาสตราจารย์  ดร.ปกป้อง   ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การกล่าวแสดงความยินดีต่อบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ได้รับ 
การประกาศเชิดชูเกียรติ โดย Ms.Katia Chirizzi รองผู้แทนภูมิภาค ส านักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการมอบรางวัลประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน” ประจ าปี 2562 ประกอบด้วย  

1. เครือข่ายผู้ หญิ งกลุ่ มรักษ์น้ า อูน ผู้ปกป้องสิทธิชุมชนจากผลกระทบของโครงการ 
สร้างโรงน้ าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสกลนคร  

2. เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้  ผู้ท างานในประเด็นการยุติ 
ความรุนแรงในครอบครัว 



3. เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย ผู้ต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจากวัฒนธรรม
ความเชื่อท้องถิ่น  

4. มูลนิธิผู้หญิง องค์กรที่ท างานด้านสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงพม่ามุสลิม  

5. นางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)  

6. นางพะเยาว์ อัคฮาด สตรีผู้เรียกร้องความยุติธรรมส าหรับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจาก 
การชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2533  

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ าปีนี้ได้ร่วมกัน
อภิปรายถอดบทเรียนจากประสบการณ์การต่อสู้ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในเวทีดังกล่าว ซึ่งสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาและการพัฒนากลไก  
ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. รัฐบาลควรเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาความรุนแรงซ้ าซ้อนที่ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้หญิงกลุ่มเฉพาะอ่ืน ๆ ยังคงต้องเผชิญอยู่อันเกิดจากทัศนคติ ค่านิยม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางสังคมที่มีลักษณะเหลื่อมล้ า ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ  

2. รัฐควรสร้างหลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงทุกคน สร้างพ้ืนที่ปลอดภัย
อันเป็นมิตรต่อผู้หญิง เพ่ิมความตระหนักรู้ถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพ หลีกเลี่ยงการกระท าอันเป็น  
การละเมิดซ้ าต่อหญิงผู้เสียหายจากความรุนแรง  

3. รัฐควรประกันการเพ่ิมสัดส่วนของผู้หญิงในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ 
ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเมืองและกฎหมายเพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้ผู้หญิง  
ได้มีโอกาสน าเสนอปัญหา รวมถึงมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง หรือ
ปัญหาอ่ืนใดที่กระทบต่อสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้หญิง เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาเชิงโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

4. รัฐควรเพ่ิมมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่
บังคับใช้กฎหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการใช้สิทธิ
ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่อประเด็นนโยบายสาธารณะโดยสุจริตของประชาชนอันเป็นวิสัยของ
ประชาชนซึ่งสามารถกระท าได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (3) 

2.1.8 โครงการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน  
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ด าเนินการจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม  
ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังให้มีความตระหนักและรู้คุณค่าของการเคารพสิทธิมนุษยชน 
กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชน  
ให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้ภาษาและการน าเสนอโดยผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที 
นอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย จ านวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน  



ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2562 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 
17 - 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ การด าเนินการประกอบด้วย 
(1) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนส าหรับนิสิต นักศึกษา

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน  ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 
1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

(2) การแข่งขันโต้วาทีในประเด็นสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ กระทรวง  
การต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

การโต้สาระวาทีเป็นเทคนิคหนึ่ งที่สามารถน ามาใช้ เ พ่ือปลูกฝังแนวคิดและหลักการ 
สิทธิมนุษยชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากเป็นการโต้สาระวาทีในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่มีแก่นสาระส าคัญและมีประโยชน์บนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลที่เป็นจริง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชน นิสิต นักศึกษาซึ่งก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  

2.2 การประสานงานเครือข่าย 

ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ในมิติต่าง ๆ เช่น ประเด็นสิทธิ กลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่ ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่ส าคัญได้ดังนี้  

2.2.1 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ประชาชน และองค์การ
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์  และคนไทยพลัดถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองวิถีชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และสนับสนุน  
ให้กลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่นสามารถเข้าถึงสิทธิของตน และมีพ้ืนที่ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  

(1.1) กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ภายใต้หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี   
มติ ครม. ชาวเล” เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสิทธิต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอย่างยั่งยืน และติดตามผล 
การปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล ผู้เข้าร่วมจ านวน 
550 คนประกอบด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล รวม 44 ชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน ภาคประชาสังคม 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ นค งของมนุ ษย์  สถาบัน พัฒนาองค์ ก รชุ มชน  (อ งค์ กา รมหาชน )  มู ลนิ ธิ ชุ มชน ไท  



ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 
ณ สวนอนุสรณ์สึนามิ บ้านน้ าเค็ม บ้านน้ าเค็ม อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีกิจกรรมการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม เ พ่ือแสดง อัตลั กษณ์ของแต่ ละกลุ่ มชาติ พันธุ์ ช าว เล  เช่ น  การแสดงประกอบเพลง  
“ตัวก็ไทยใจก็ไทย” ของกลุ่มเยาวชนมอแกลนบ้านน้ าเค็ม การแสดงรองแง็ง และการเสวนาเพ่ือสะท้อนปัญหา
ของกลุ่มชาวเล กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ประกอบด้วย ชาวอูรักลาโว้ย มอแกน และมอแกลน จ านวน 2,800 
ครอบครัว ประชากรประมาณ 14 ,000 คน อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอันดามันมานานกว่า 300 ปี ที่ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 
การประกาศเขตอุทยานทางทะเล ส่งผลกระทบต่อวิถีและการด ารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเป็นอย่างมาก 
เช่น ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน พ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ เป็นต้น ซึ่งหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้ร่วมกับผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจนน าไปสู่มติ คณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 10 
ประเด็น ได้แก่ ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพด้านการประมงและทรัพยากรทางบก  
โดยการผ่อนปรนให้ใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมของชาวเล ปัญหาด้านสาธารณสุข การไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน 
การศึกษาของเด็ก การส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายชาวเล  
ให้เข้มแข็ง ตลอดจนปัญหาด้านอคติทางชาติพันธุ์ซึ่งการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวผ่านมา 9 ปี 
แล้ว แต่พบว่าปัญหาในหลายด้านยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือการแก้ไขให้แล้วเสร็จ  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการประสานงานเครือข่าย  
การจัดกิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ภายใต้หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี 

มติ ครม. ชาวเล” ท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างชาวเลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมากขึ้น น าไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาหลายประการ เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบแปลงรวมในพ้ืนที่ป่าชายเลน การท าข้อตกลง
ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การผ่อนปรนการท าประมงในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามการด าเนินงานก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากยังมีปัญหาด้านนโยบาย ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องขาดความมั่นใจในการด าเนินงานแก้ปัญหา จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาของชาวเล  
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้าใจที่ดีต่อกันจาก  
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

(1) รัฐบาลควรจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องความส าคัญและหลักปฏิบัติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 และมีหนังสือสั่งการไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

(2) เห็นควรให้จัดตั้งคณะท างานด้านแก้ไขปัญหาชาติพันธุ์ชาวเลในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
โดยมีองค์ประกอบจากภาคประชาสังคมและชุมชนมากกว่ากึ่งหนึ่ง ให้มีหน้าที่ในการร่วมกันวางแผนแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งติดตาม สรุปบทเรียน และประมวลปัญหาที่ติดขัดเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้างและ
นโยบายต่อคณะกรรมการระดับชาติในการติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาชาวเลในภาพรวม  

(3) เห็นควรจัดตั้งกลไกคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือติดตามและหนุนเสริมการแก้ไข
ปัญหาชาติพันธุ์ชาวเล และพิจารณาขับเคลื่อนการด าเนินงานในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ซับซ้อน
ซึ่งต้องการการประสานงานระหว่างหน่วยงานในระดับกระทรวง และปัญหาที่ ต้องมีการปรับเปลี่ยน 
เชิงโครงสร้างกฎหมายและนโยบายเพื่อให้เกิดความม่ันคงต่อชุมชนชาวเลให้รอบด้าน 



(4) เห็นควรให้รัฐมีนโยบายในการประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์
ชาวเล โดยเริ่มต้นที่ พ้ืนที่น าร่องที่มีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ชุมชน ภาคประชาสังคม  
ภาควิชาการ เพ่ือที่จะถอดบทเรียนและขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 โดยมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน เพราะเมื่อชุมชนมีความมั่นคง  
ด้านที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิต จะส่งผลให้ประหยัดงบประมาณของภาครัฐในการจัดหาสวัสดิกา รและ 
ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ 

(1.2) กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขั นธ์ ตราด และระนอง  
โดยการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลให้สามารถเข้าถึงสิทธิ และ
บริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้รับรองไว้ให้ประชาชนชาวไทยในฐานะพลเมือง 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการประสานงานเครือข่าย  
(1) สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน และความส าคัญของการพิสูจน์

สัญชาติและการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตลอดจนวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้นักศึกษาและคณาจารย์  
ของมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ จ านวน 40 คน 

(2) ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลของคนไทยพลัดถิ่น โดยตรวจสอบเครือญาติ พยาน และ
เอกสารแสดงตัวตนเท่าที่มี ส ารวจข้อมูล สอบประวัติ ลงบันทึกข้อมูลในผังเครือญาติ และน าข้อมูลบันทึก  
ลงแบบฟอร์ม ถ่ายภาพ และออกหนังสือรับรองการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งถือ
เป็นเอกสารเบื้องต้นก่อนการส ารวจข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ณ วัดตโปธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง และระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 
2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้ส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมและ
ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอเพ่ือบันทึกข้อมูลกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเข้าสู่ระบบการพิจารณาปี 2562 โดย
สามารถบันทึกข้อมูลของคนไทยพลัดถิ่น จ านวนรวมทั้งสิ้น 112 ราย การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มคน
ไทย พลั ด ถิ่ น ส าม า ร ถ เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง สิ ท ธิ ค ว าม เ ป็ นพล เ มื อ ง  แ ล ะส าม า รถ มา แสด งตั ว เ พ่ื อ รั บ 
การส ารวจและจัดท าข้อมูลเบื้องต้น และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เห็นชอบต่อร่างค ามั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมระดับสูงว่า
ด้วยความไร้รัฐของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 70 ระหว่างวันที่ 7 -11 ตุลาคม 2562 
โดยมีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพ่ือพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ  
ไร้สัญชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบนพ้ืนฐานของกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ และให้ครอบคลุมกลุ่ม 
ที่ตกหล่นจากการแก้ไขปัญหาในอดีต เนื่องจากช่องทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา  

(2) โครงการงานประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร ประจ าปี พ.ศ. 2561"  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
จัดงานประกาศผลรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่อบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการท างานของ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ชื่อรางวัลว่า “รางวัลอรรธนารีศวร” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้ดีขึ้น เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ตระหนักถึงสิทธิของ  



กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและอคติ รวมทั้งยกย่อง 
และเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้การสนับสนุนการท างานของบุคคลที่มี  
ความหลากหลายทางเพศโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและอคติ โดยมีผู้ได้รับรางวัล "อรรธนารีศวร ประจ าปี 
พ.ศ. 2561" ดังนี้ 

 รางวัลมิตรภาพ (FRIENDSHIP AWARD) คือ เอกอัครราชทูต โดนิก้ า  พอตตี้
เอกอัครราชทูต แคนาดาประจ าประเทศไทย 

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (PRIDE AWARD)  
- ประเภทบุคคล คือ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 

- ประเภทองค์กร คือ Gisney Land Taiwan  

 รางวัลด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหลากหลายทางเพศ 
- ประเภทบุคคล คือ แพทย์หญิง จิราภรณ์ อรุณากูร 
- ประเภทองค์กร คือ มูลนิธิเพ่ือพนักงานบริการ (SWING) 

 รางวัลด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของชุมชนหลากหลายทางเพศ 
- ประเภทบุคคล คือ คุณนาดา ไชยจิตต์ 

 รางวัลด้านส่งเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนหลากหลายทางเพศ 
- ประเภทบุคคล คือ บาทหลวงเอียน แบ็กซ์เตอร์ 

 รางวัลแห่งความพยายาม (EFFORT RECOGNITION AWARD)  
- ชมรมรุ้งสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย 
- องค์กรพิงค์มิ้งก้ีเพ่ือความหลากหลายทางเพศ ประเทศไทย จังหวัดลพบุรี 

 

(3) กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562  

วันที่  9 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันชนเผ่า พ้ืนเมืองโลก ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสมัชชาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน  
“วันชนเผ่ า พ้ืนเมือง ประจ าปี  2562” ในชื่ องาน  “ภาษาแม่  ภาษาเรา ภาษาโลก” ระหว่ างวันที่   
8 - 10 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  
กว่า 36 กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

(3.1) การเปิดพ้ืนที่แสดงออกทางวัฒนธรรมชนเผ่า โดยมีการรณรงค์เผยแพร่วัฒนธรรมของ
ชนเผ่าต่าง ๆ การประกวดชุดประจ าเผ่า เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ และการแสดงอัตลักษณ์ในการแต่งตัวของ
แต่ละเผ่า การแสดงละครสั้นของกลุ่มเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพ้ืนเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของภาษา
ท้องถิ่น  

(3.2) การจัดเวทีวิชาการในประเด็นที่สนใจร่วมกัน อาทิ ภาษาชนเผ่าพ้ืนเมืองที่เชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชุมชน การจัดการที่ดินบรรพบุรุษและพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ การจัดการระบบไร่หมุนเวียนและ
ความมั่นคงทางอาหาร ผ้ากับผู้หญิงชนเผ่าพ้ืนเมือง และมีการเสวนา เรื่อง “ชนเผ่าพ้ืนเมือง: การยกระดับมติ



คณะรัฐมนตรี แนวนโยบายฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงและชาวเล สู่การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วิถีชีวิตชาติพันธุ์” โดยนายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวในเวที 
การเสวนา หัวข้อ “ตัวตนชนเผ่าพ้ืนเมืองและการยกระดับมติคณะรัฐมนตรี แนวนโยบายฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง
และชาวเล”  

(3.3) การจัดนิทรรศการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
ส่วนราชการอ่ืน ๆ ให้ค าปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน และรับเรื่องร้องเรียน ปัญหาสถานะบุคคล ซึ่งมีกลุ่ม  
ผู้มีปัญหาสถานะได้ยื่นเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการประสานงานเครือข่าย  
เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับ

สิทธิและการคุ้มครองวิถีชีวิตตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน และสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์  
ทางวัฒนธรรมได้ ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ยอมรับถึงความแตกต่างหลากหลายระหว่างเชื้อชาติ ยอมรับความเท่าเทียมกัน 
ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ และเข้าใจในความเป็นพหุสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การไม่เลือกปฏิบัติแบ่งเขาแบ่งเรา  
มองคนเป็นคน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้คนทุกเผ่าพันธุ์ หลักคิดเช่นนี้เป็นการแก้ปัญหา 
ให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์หรือปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ก็จะลุล่วงไปได้  

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ได้จากการจัดกิจกรรม ดังนี้  

(1) ขอให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกาศเขตมรดกโลกในพ้ืนที่
กลุ่มป่าแก่งกระจาน การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชนเผ่าพ้ืนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และกะเหรี่ยงโดยการให้หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องด าเนินการยกร่างกฎหมายและตั้งคณะท างานเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม  

(2) ขอให้ยุติการท าเหมืองแร่ถ่านหินที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และให้เร่งติดตามและ
คลี่คลายคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีต่อชนเผ่าพ้ืนเมือง และให้มีการเยียวยาครอบครัวของนักปกป้อง  
สิทธิมนุษยชนชนเผ่าอย่างเป็นรูปธรรม  

(3) กรณีการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชนเผ่าพ้ืนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และกะเหรี่ยง มีข้อเสนอ 
ที่ส าคัญ อาทิ การคุ้มครองพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ โดยจัดตั้งกลไกการท างานโดยความร่วมของส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชนเผ่าพ้ืนเมืองและเร่งรัด
ด าเนินการส่งเสริมพ้ืนที่น าร่องเรื่องเขตวัฒนธรรมพิเศษหรือเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม และโฉนดชุมชน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน และวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ให้เกิดรูปธรรม ที่เน้นความสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชนเผ่าพ้ืนเมือง ขอให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ
เรื่อง เอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิต  และเร่งรัด
ติดตามและคลี่คลายคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีต่อชนเผ่าพ้ืนเมือง และขอให้มีการเยียวยาครอบครัวของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนเผ่าอย่างเป็นรูปธรรม  
 

 



2.4 การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารสิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีการด าเนินโครงการ  
ที่ส าคัญในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารสิทธิมนุษยชน ดังนี้  

2.4.1 โครงการผลิตดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 

(1) นิทานส่งเสริมสิทธิเด็ก เรื่อง “มดจิ๋วสีรุ้ง” ในรูปแบบ Motion Graphic เป็นสื่อสร้างสรรค์
เป็นภาพกราฟริกแบบเคลื่อนไหว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน รู้จักเคารพในตัวเองและ
ยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เสริมการมองโลกอย่างมีจินตนาการผ่านตัวละคร “มดจิ๋วสีรุ้ง” และ
ชักชวนให้ผู้ใหญ่เปิดโอกาสรับฟังค าตอบจากเด็ก ๆ ไม่ด่วนสรุปและตัดสินใจซึ่งเป็นการเคารพสิทธิของเด็ก
อย่างสร้างสรรค์ และท าให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนภายในระยะเวลาอันสั้น 

(2) โครงการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ผ่านรูปแบบคลิปสั้นที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสื่อในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว” 
หรือ Human Rights are All Around ประจ าปี 2562 ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและความเข้าใจต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านการผลิตสื่อในรูปแบบคลิปสั้นที่สามารถ
สื่อสารและถ่ายทอดประเด็นส าคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน จากนามธรรมสู่รูปธรรมได้อย่างกระชับและน่าสนใจ  
ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 61 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทอุดมศึกษา 32 เรื่อง และประเภท
ประชาชนทั่วไป 29 เรื่อง และมีการประกาศและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดังนี้ 

ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน 6 รางวัล ได้แก่ 

 ทีม IN DEEP SOUTH ผลงานเรื่อง ขอเป็นคนไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
 ทีมเล่าผ่านเลนส์ ผลงานเรื่อง ทุนไทยบนหลังทวาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
 ทีม Filmseree ผลงานเรื่อง เด็กชายกับซองขนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
 ทีมสังกะลี ผลงานเรื่อง จิตส านึก ได้รับรางวัลชมเชย  
 ทีมลอยฟ้าสตูดิโอ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก ผลงานเรื่อง กุมภา ได้รับ

รางวัลชมเชย 
 ทีม We are family ผลงานเรื่อง We are family ได้รับรางวัลชมเชย 

ประเภทอุดมศึกษา จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ 

 ทีม Shura Media มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลงานเรื่องปลายดินสอ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2  

 ทีม It's mornor rights here มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงาน เรื่อง Always beside you 
ได้รับรางวัลชมเชย 

 ทีม Hang out มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลงาน เรื่อง Homeless’s life 
ได้รับรางวัลชมเชย  

อนึ่ง ผู้สนใจรับชมผลงานนิทานส่งเสริมสิทธิเด็ก เรื่อง “มดจิ๋วสีรุ้ง” ในรูปแบบ Motion 
Graphic และคลิปสั้นที่ได้รับรางวัลทั้ง 9 เรื่อง หรือต้องการน าผลงานไปเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ในการ



เสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน สามารถติดตามรับชมผลงานทั้งหมดทางเว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (www.nhrc.or.th) หรือช่องทางยูทูบของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

2.4.2 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชน 

 การผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เ พ่ือการสื่อสารสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อวิทยุ เ พ่ือเผยแพร่  
ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมขององค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในรายการ “คุยกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา คลื่น FM 87.5 KHz 
ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 21.00 - 21.30 น. และรายการ "หยิบมาถก ยกมาคุย" ออกอากาศสดทางสถานี
วิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่น FM 101.5 KHz ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา 13.05 - 13.55 น. 
รวมทั้งการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้ง  
มีการประสานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการสัญจรร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นต้น 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
(1) ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน รับรู้ถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมเกิดการตระหนักและเคารพสิทธิของตนเอง  
และผู้อ่ืน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อวิทยุเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับ  
ทุกภาคส่วนในสังคมได้อย่างทั่วถึง 

(2) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ มีความเข้าใจถึงหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ 
ในสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเป็นสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 

2.4.3 งานสื่อสารสิทธิมนุษยชน โดยผ่านกลไกคณะท างานสื่อสารองค์กร ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การสื่อสารองค์กรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนเพ่ือให้ทราบถึง
ข้อเท็จจริง ข้อตระหนักรู้ ในหลักสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
สร้างการรับรู้ให้สังคมเกิดความตระหนักถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านแถลงการณ์ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปยังสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ผ่านเว็บไซต์ www.nhrc.or.th อาทิ  
(1) เรื่อง  ขอประณามการยึดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลกาหนั๊วะและการก่อเหตุระเบิด

ในพ้ืนที่ภาคใต้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

(2) เรื่อง  ขอประณามการก่อเหตุฆาตกรรมและลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้าหน่วย 
ตชด. สงขลา (เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562) 

http://www.nhrc.or.th/


(3) เรื่อง  ขอให้น าเสนอข่าวการหายตัวไปของเด็กหญิงโดยเคารพในหลักสิทธิเด็กกฎหมาย และ
จริยธรรมวิชาชีพ (เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562) 

(4) เรื่อง  ความห่วงใยต่อวิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศในภาคเหนือที่ส่งผลกระทบต่อ 
สิทธิในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน (เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2562) 

(5) เรื่อง  ขอประณามการก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณตลาดบ่อทองปัตตานี (เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2562) 

(6) เรื่อง  ความห่วงใยต่อกรณีนักกิจกรรมการเมืองถูกท าร้ายและขอให้หน่วยงานของรัฐ  
น าผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว (เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2562) 

การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร 

1. งานสนับสนุนภารกิจหลักตามหน้าที่และอ านาจ 

  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหน้าที่
และอ านาจที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 ส านักงาน กสม. มีการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

 1.1 การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560  
มาตรา 27 (1) ได้บัญญัติว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อ านาจในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษาวิจัย และ
เผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยา
แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กสม. ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจั ย  
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ดังนี้ 

  - เพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงานการตรวจเรื่องร้องเรียน 

- เพ่ือสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

- เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศ 

- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สังคม/ภาคส่วนต่าง ๆ เคารพสิทธิมนุษยชน 

- เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร 



   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กสม. มีการด าเนินการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร ภายใต้  
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่  

(1) เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  
: กรณีแรงงานข้ามชาติในอุสาหกรรมสัตว์ปีก 

สารัตถะของเนื้อหา และข้อเสนอแนะ 

โครงการวิจัยฯ ได้น าความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาประมวลกับข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและ
สัมภาษณ์ทั้งเชิงกลุ่ม ( focus group) และเชิงบุคคล ซึ่งได้ปรับ/ประยุกต์จากเครื่องมือการตรวจสอบ 
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) และการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารเคยูโฮมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ  

เนื้อหาของรายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) น าเสนอเป็น ๕ ส่วนหลัก ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ปัญหาและข้ันตอนการศึกษา  

(1) อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทยพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติเป็นส าคัญ ท าให้การจัดการต่าง ๆ ต้องด าเนินการ
อย่างระมัดระวังเนื่องจากจะมีผลกระทบ หรือเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ  

(2) การทบทวนรายงานการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งน าเสนอสถานการณ์การละเมิดสิทธิของแรงงาน  
ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทย พบว่า เหตุการณ์ความขัดแย้งในกรณีของแรงงานข้ามชาติกับอุตสาหกรรมสัตว์
ปีกของไทยหลัก ๆ เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2558 จ านวน 2 เหตุการณ์ คือ กรณีแรงงานสัญชาติเมียนมากับ
โรงงานไก่เนื้อในจังหวัดนครราชสีมาประท้วง (เรื่องการจ่ายเงิน และการใช้แป้งทานาคา) และกรณีแรงงานใน
ฟาร์มไก่ (ปกปิดชื่อ) จังหวัดลพบุรี และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2558 องค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศ 
(ได้แก่ SwedWatch และ FinnWatch) ได้น าเสนอรายงานการละเมิดสิทธิแรงงานในโรงงานผลิตไก่เนื้อของ
ประเทศไทย 

(3) ผลการศึกษาและข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เผยแพร่ผ่านสื่อ ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และ 
การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม เช่นเดียวกับสถานการณ์ของธุรกิจประมง โดยพบว่า มีการสั่งห้าม  
การน าเข้าและการลดลงของยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจากประเทศไทยในตลาดของประเทศต่าง ๆ  
อาทิ สหภาพยุโรป เยอรมนี สวีเดน และฟินแลนด์ แม้ว่าจะไม่มีด าเนินการด าเนินมาตรการของรัฐบาลของ
ประเทศนั้น ๆ อย่างเป็นทางการก็ตาม 

(4) เป้าหมายและการออกแบบกระบวนการที่ TDRI น ามาใช้ในการศึกษา คือ (4.1) การเน้นการสาน
สร้างความเข้าใจในสังคม และ (4.2) การลดจุดอ่อนการศึกษาในอดีตที่ยังมีการส ารวจข้อมูลไม่รอบด้าน หรือ
อาจจะครอบคลุมบางกลุ่มเท่านั้น 

 



ส่วนที่ 2 อุตสาหกรรมสัตว์ปีกกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(1) อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเป็นอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย มีปัจจัยความส าเร็จในช่วงที่ผ่าน
มาโดย (1.1) การปรับรูปแบบไปสู่การเป็นฟาร์มขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น (1.2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
การลงทุนส่ ง เสริมโดยธุ รกิจขนาดใหญ่  และ (1 .3 )  การปรับตัว เ พ่ือให้สินค้าของ อุตสาหกรรม  
เป็นที่ยอมรับในระดับโลก  

(2) ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเผชิญความท้าทายต่าง ๆ มาโดยตลอด แต่ก็มีการปรับตัว/พัฒนา
รูปแบบการผลิตในอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา โดยหลังจากที่เผชิญกับวิกฤตไข้หวัดนกระบาดในเอเชีย ปี2548 
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศไทยได้น าระบบฟาร์มแบบปิด (compartment) มาใช้ในกระบวนการผลิตเป็น
รายแรกของโลก นอกจากนั้นยังน าระบบความปลอดภัยทางชีวอนามัย (biosecurity) มาใช้เป็นมาตรการส าคัญ 
จนท าให้ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
สัตว์ปีกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก ในขณะที่เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปมากที่สุดเป็นอันดับ  
ที่ 1 ของโลก ซึ่งประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปเป็นทั้งคู่ค้า และคู่แข่งที่ส าคัญของประเทศไทย เนื่องจาก 
ส่วนหนึ่งท าการค้าขายกันภายในภูมิภาคเป็นหลัก 

(3) หลังจากวิกฤติการณ์ในช่วงปี 2558 – 2559 อุตสาหกรรมสัตว์ปีกมีความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะใน
ด้านที่เกี่ยวกับแรงงานโดยทั่วไป และแรงงานข้ามชาติทั้งในเชิงบวกและลบ ที่ส าคัญ อาทิ (3.1) การก าหนด
รูปแบบการปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน (Good Labor Practice : GLP) โดยการท าบันทึกความเข้าใจร่วม (MoU) 
ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย เพ่ือยกระดับ  
การคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย (3.2) การแสดงออกของผู้ประกอบการในการเสนอแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสะสมวันหยุด และการนับเวลาพักจาก 2 เป็น 4 ชั่วโมง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระบบการผลิต (แบบฟาร์มปิด) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินการแต่อย่างใด (3.3)  
การก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นแก่แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย (ท าให้แรงงานบางส่วน
เดินทางกลับประเทศต้นทาง) และ (3.4) การเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)  
ท าให้แรงงานข้ามชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย และ
สามารถติดตามตรวจสอบได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 ช่องว่างทางกติกาในการก ากับดูแล 

(1) หลักการสิทธิมนุษยชนสากลส่วนใหญ่เป็นหลักปฏิบัติแบบทั่วไป และมิได้มีสภาพบังคับในตัวเอง 
นอกจ ากนั้ น ร ะบบการบั ง คั บ ใช้ กฎหมายภายนอกและภ าย ในของประ เทศ ไทยก็ มี ลั กษณะ 
ทวินิยม (dualism) ซึ่งการผูกพันใด ๆ ของกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นและมีกระบวนการ
ติดตาม บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยการแก้ไข การตรา การบังคับใช้กฎหมาย
ภายในประเทศก่อนโดยเบื้องแรก 

(2) ประเทศไทยให้สัตยาบันในสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนจ านวน 7 ฉบับ (จากทั้งหมด  
9 ฉบับ) โดยสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน 2 ฉบับ ที่ประเทศไทยยังไม่ป็นภาคี (ไม่ให้สัตยาบัน และ/หรือ
ภาคยานุวัติสาร) คือ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ  



โ ด ย ถู ก บั ง คั บ  ( International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance : CPED) และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิก 
ในครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of 
Their Families : ICRMW) ขณะที่ได้ให้สัตยาบันกับอนุสัญญาพ้ืนฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) จ านวน 19 ฉบับ จากทั้งหมด 189 ฉบับ ยกเว้นอนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพการรวมกลุ่ม นอกจากนั้น  
ยังน าหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGP) มาปรับใช้ในการด าเนินงานของ
ภาคส่วนต่าง ๆ แต่ทว่ายังไม่สามารถประกาศแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP)  
ได้แต่อย่างใด 

(3) โดยหลักการพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนด 
ว่า แรงงานข้ามชาติย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิเทียบเท่ากับแรงงานไทย เว้นแต่มีกฎหมายอ่ืนที่ระบุ 
การปฏิบัติโดยจ าเพาะแตกต่างออกไป  

(4) มาตรฐานสินค้าด้านแรงงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ แม้ว่าจะเป็นมาตรฐานโดยสมัครใจ แต่ผู้ผลิตสินค้า 
สัตว์ปีกส่งออกในประเทศไทยจะอยู่ในลักษณะ “การจ าต้องปฏิบัติตามโดยปริยาย” เนื่องจากการเรียกร้องของ
ผู้ซื้อและกลไกทางการตลาดในต่างประเทศ รวมถึงกรมปศุสัตว์ 

(5) การส ารวจการแก้ไขปัญหาการละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชนสากลที่ถูกอ้างถึงในการศึกษาที่ผ่านมา 
พบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานในมิติต่าง ๆ เกือบทั้งหมด ยกเว้นการจัดท าสัญญาจ้างในภาษาที่
ลูกจ้างสามารถเข้าใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาแม่ของลูกจ้างนั้น ๆ ในขณะที่ยังมีข้อพิพาทเรื่องระบบการ
นับเวลาการท างานของแรงงานในฟาร์ม และการสะสมวันหยุด 

(6) การตรวจสอบมาตรการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) 
ส าหรับไก่เนื้อ (GAP Broiler) พบว่า ยังไม่ระบุประเด็นแรงงานภาคบังคับและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ในขณะ
ที่ส าหรับรูปแบบการปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน (GLP) ส าหรับสัตว์ปีกทั่วไป (GLP Poultry) ระบุประเด็นแรงงาน
ภาคบังคับและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ส่วน GAP ส าหรับสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ระบุเฉพาะประเด็นความปลอดภัย 
ทางชีวอนามัย (biosecurity) เทา่นั้น 

(7) ประเทศผู้ผลิตชั้นน าในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกโลกในลักษณะเดียวกับประเทศไทย อาทิ บราซิล 
เยอรมนี และสวีเดน ต่างมีบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่าง (เช่น ประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน 
ขณะที่บราซิลมีคนตกงานจ านวนมาก)  

(8) บริการด้านสาธารณสุขและการศึกษาของไทย เป็นไปตามสถานการณ์การเข้าเมือง  
ขณะที่ในหลายกรณี ประเทศคู่แข่งก าหนดให้บริการสาธารณสุขของประเทศเป็นสิทธิแบบถ้วนหน้า 

(9) กระบวนการขอเอกสารเพ่ือเข้าเมืองของประเทศไทย ยังใช้ระบบกระดาษ ในขณะที่ในหลาย ๆ 
ประเทศ (อาทิ สวีเดน และประเทศในสหภาพยุโรป) เปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์แล้ว 



(10) กฎหมายไทยยังไม่น าระบบชั่วโมงการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน (on-calling hour) 
มาใช้ ซึ่งแตกต่างจากในต่างประเทศ (อาทิ สวีเดน) และยังไม่จ าแนกความแตกต่างระหว่างการลาป่วย  
(sick leave) กับการลาเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ (disability leave) 

ส่วนที่ 4 การก ากับดูแลในทางปฏิบัติ บทเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การน าเสนอในส่วนนี้แสดง (1) เนื้อหาประมวลสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 
และการจัดการประชุมรับฟังผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นโครงการแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานข้ามชาติ ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก เมื่ อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ เคยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ และ (2) การประมวล/เปรียบเทียบข้อมูลสถิติการตรวจแรงงาน
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี  2556 – 2561 โดยพบว่า ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของไทย 
มีแรงงานข้ามชาติจ านวนมาก และยังคงพบปัญหากรณีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 

ส่วนที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

โดยภาพรวม กฎหมายไทยโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล และมีเพียง
บางประเด็นที่ต้องปรับปรุงหรือยังมีมาตรฐานไม่เท่าประเทศคู่แข่ง ในขณะที่ยังมีปัญหาหลักคือ การปฏิบัติของ
ภาคธุรกิจ และการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น โครงการ
ศึกษาวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงหรือการจัดท ากฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/
ประกาศต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการเชื่อมโยงโครงสร้างของกฎหมายเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานข้ามชาติเป็นส าคัญ จ าแนกตามประเด็นสิทธิมนุษยชนใน 2 ลักษณะ คือ  

ลักษณะที่ 1 ประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีอ่อนไหวใน
อุตสาหกรรม (Sensitive Issues : S) 

ลักษณะที่ 2 ประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยภาพรวม  
(Macro issues : M) 

S1 ระยะเวลาการท างานของแรงงานในฟาร์มสัตว์ปีก M1 การยกระดับสู่แผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน (NAP) 

S2 การจัดวันหยดุประจ าสัปดาห/์วันหยุด 
ตามประเพณีในฟาร์มสัตว์ปีก 

M2 

 

จ านวนแรงงานในอุตสาหกรรม 

S4 การเรียกรับหลักประกันการท างาน M4 

 

สิทธิการรับการส่งเสริมการลงทุน 

S5 การน าเข้าแรงงานท่ีไม่มีความเป็นธรรม M5 ข้อจ ากัดในสิทธิด้านการรวมกลุ่ม 

S6 การไม่รู้สิทธิของแรงงาน และอุปสรรคในการ
เข้าถึงช่องทางการร้องเรียน  ประเด็นอื่น ๆ 2 ด้าน คือ ระยะเวลาการเรียกคืน

ค่าเสียหาย และการคุ้มครองสิทธิผู้ร้องเรียน 
S7 มาตรฐานด้านแรงงานในมาตรฐานฟาร์ม 

 

 



1.2 การขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการขับเคลื่อน
ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
ที่สนใจ รับทราบและน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1.2.1 น าผลงานศึกษาวิจัยเรื่อง การเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชนของชุมชนประมงพ้ืนที่อ่าวปัตตานี
เขียนเป็นบทความ เรื่อง “สิทธิชุมชนประมงพ้ืนบ้านอ่าวปัตตานี : พลวัตในการเข้าถึงสิทธิชุมชนจาก
หลากหลายมิติ” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) 

1.2.2 น าผลงานศึกษาวิจัยจ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่เรื่อง “การเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชนของชุมชนประมงพ้ืนที่
อ่าวปัตตานี” (2) โครงการศึกษาวิจัยความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ รั ฐ ธรรมนูญแห่ ง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช  2560 และ  (3 )  โครงการศึกษาวิ จั ย  
เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ เผยแพร่สร้าง  
ความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน โดยการน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อหน่วยงานภาครัฐ ได้ แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี อุบลราชธานี และสตูล ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี  
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ภายใต้สังกัดส านักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
ณ จังหวัดเพชรบุรี และต่อหน่วยงานภาควิชาการและองค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ กลุ่มผู้สูงอายุไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาที่จัดท าบันทึกความเข้าใจร่วม ( MOU) 
กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในจังหวัดขอนแก่น เพชรบุรี และจังหวัดสงขลา และจังหวัดชลบุรี 
และนักวิชาการเครือข่ายคนพิการจังหวัดนครปฐม 

1.2.3 น าองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยเรื่องโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายหรือ
มาตรการเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ ไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าโครงการเสวนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจั ยด้านสิทธิมนุษยชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

2. งานสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

2.1 ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT) 

 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และโครงการอ่ืน ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งระบบ กลไก และบุคลากร  ดังนี้ 

 



 (1) การพัฒนาระบบ/กลไก/บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน  
การด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้   

  1.1 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์  

ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทดแทนเครื่องเดิม เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเดิมไม่สามารถรองรับ
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อจ ากัดหลายประการ อาทิ ซอฟต์แวร์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน  
เครื่องเดิมไม่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่ใช้งานในระบบจัดเก็บข้อมูลมีเนื้อที่
น้อย ระบบงานต่าง ๆ ใช้หน่วยความจ า (RAM) เกือบเต็มความจุ เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าซึ่งใช้งานมาเกิน
ระยะเวลา 5 ปี ไม่สามารรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ผลิตออกมาสู่ตลอดหลายประเภท เมื่อได้รับการจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทดแทนเครื่องเดิม ท าให้การท างานผ่านระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันมีเสถียรภาพ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตั้งค่ารองรับความต้องการใช้งานของส านักงาน สามารถพัฒนา
ระบบงานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลายในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความเร็วและ
การประมวลผล และรองรับปริมาณของผู้ใช้งานได้มากขึ้น  

1.2 การจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ เ พ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ส าหรับภารกิจการสื่อสารองค์กร ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน เพ่ือ
ติดตาม ประมวล และวิเคราะห์ข่าว และเผยแพร่มาตรการในการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนให้สามารถด าเนินงานได้ทันต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และส่วนงานมาตรฐาน
รายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในภารกิจการ
กลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและร่างข้อเสนอแนะ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถท างานได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นส่วนของงานที่มีความจ าเป็นต้องท าให้เสร็จ โดยเร็ว 
จ านวน 20 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ านวน 14 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
จ านวน 6 ชุด   

1.3 การด าเนินการจัดหาเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชน ทั้งในส่วนงานรับเรื่องร้องเรียน
และงานบริการอื่น ๆ ส าหรับการเตรียมความพร้อมส าหรับยกเลิกการใช้เอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(No copy) และเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ผ่านระบบ Linkage 
Center 

(2) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ห้องสมุด
เฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 



รวมทั้งการน าเสนอผลงานส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึง ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถมาใช้บริการศึกษาความรู้ สืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือจะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับคนไทยได้มากขึ้น และ  
น าข้อมูลความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องในการปฏิบัติตน ปกป้องสิทธิ ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอ่ืน ๆ 
ในสังคม เพ่ือให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และเกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง  เพราะเราเชื่อว่าความรู้
เป็นพลังส าคัญที่จะช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชน  

ภายในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยให้เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อ 
ผู้มาใช้บริการในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการสืบค้นข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศ 
จากอินเทอร์เน็ตได้ หรือผู้ที่ต้องการค าแนะน าด้านสิทธิมนุษยชนก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา นอกจากนี้  
เพ่ือตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ 
ไลน์ ยูทูป และเฟสบุ๊ค ในการกระจายองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/เครือข่าย/โครงการต่าง ๆ เช่น  

- สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี  

- เครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมายและการเมืองการปกครอง (Thai Law Politics)  

- โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โครงการ
ภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน 
กับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law: RWI 

- โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

ปัจจุบันศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนมีทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง รายงานประจ าปี รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ สารคดีและ
ภาพยนตร์ วารสารและนิตยสาร และสิ่งพิมพ์ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวนทั้งสิ้น 
14,346 รายการ โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ สถิติในภาพรวมของ  
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ผู้ เข้าใช้บริการ จ านวน 5,671 คน จ าแนกเป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 3,696 คน คิดเป็นร้อยละ 65 บุคคลทั่วไป จ านวน 1,363 คน คิดเป็นร้อยละ 24 



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหาร จ านวน 345 คน ร้อยละ 6 และผู้เยี่ยมชม จ านวน 267 คน คิด
เป็นร้อยละ 5 มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย 24 คนต่อวัน  

- การยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 7,868 รายการ และให้บริการตอบค าถามและสนับสนุน 
การค้นคว้า จ านวน 1,093 ครั้ง  

- ผู้เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 3,983,290 ครั้ง มีผู้เข้าใช้
บริการเฉลี่ย 16,528 ครั้งต่อวัน 

- สมาชิกติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน www.facebook.com 
/Nhrclibrary จ านวน 1,579 คน และ @NHRCLibrary จ านวน 167 คน 

นอกจากนี้ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนยังได้มีการจัดกิจกรรมการอบรม และการบรรยาย
แนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 

(1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ  รวมถึง 
การส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสารสนเทศ และการประสานงานเป็นเครือข่ายระหว่างห้องสมุด 
รวมทั ้งส ่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่รู้จัก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 
42 หน่วยงาน จ านวน 110 คน  

(2) การบรรยายและแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 13 คณะ 267 คน ดังนี้ 

(2.1) เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยในกิจกรรม Girls Take Over จ านวน 60 คน 
(2.2) อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ จ านวน 16 คน 
(2.3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.) อ าเภอโกรกพระ 

จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 50 คน  
(2.4) อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน จ านวน 6 คน 
(2.5) ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (มปร.) ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จ านวน 2 คน 
(2.6) ผู้อ านวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ กรมท่ีดิน จ านวน 2 คน 
(2.7) คณะยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2562 และเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
เพ่ือให้ยั่งยืน จ านวน 65 คน 

(2.8) ผู้อ านวยการส านักวิชาการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 6 คน 

(2.9) นักศึกษาในโครงการค่ายปลูกฝังต้นกล้าประชาธิปไตย ในหัวข้อ ปลูกกล้า
ประชาธิปไตยในใจคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 22 คน 

(2.10) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 
สถาบันพระปกเกล้า จ านวน 13 คน 

http://www.facebook.com/


(2.11) ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและ
จดหมายเหตุ จ านวน 6 คน 

(2.12) นักศึกษาฝึกงาน ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน 8 คน 

(2.13) นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ านวน 11 คน 

(3) ผลงานหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดตั้ งหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน  
เพ่ือรวบรวมเอกสาร บริหารจัดการดูแลเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึงประวัติ
ความเป็นมา และหลักฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้รับการประเมินว่าสมควรจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุตามหลัก
วิชาชีพจดหมายเหตุและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาลรวมทั้งให้บริการและ
เผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุเพ่ือเป็นความรู้ ประวัติศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และการอ้างอิงในอนาคตให้แก่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประชาชน
ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

(1) โครงการศึกษาประวัติการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 
(2) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่และตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารของ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผลจากการด าเนินงานดังกล่าว ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร ได้มอบเกียรติบัตรให้กับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ได้ด าเนินการจัดท าตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารราชการตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุ
แห่ งช าติ  พ .ศ .  2556  จนแล้ ว เส ร็ จและมี กา รป ระกาศใช้  เ มื่ อ วั น พุธที่  2 3  มกราคม  2562  
ในการประชุมสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.  2556 : การอนุรักษ์มรดก 
ทางวัฒนธรรม” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร   

(3) การจัดท าคู่มือการท าลายและการส่งมอบเอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2.2 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการด าเนินการ
ตามภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในลักษณะการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการ
ฝึกอบรม/สัมมนาโดยด าเนินการเอง และการด าเนินการร่วมกับองค์กรเครือข่าย การส่งบุคลากร 
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก มีผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

(1) การพัฒนาและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความจ าเป็น โดยได้ มี 
การพัฒนาและจัดหลักสูตรการฝึกอบรม จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

(1.1) หลักสูตรการฝึกอบรม “ปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ” เพ่ือให้บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน



ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เกิดการเสริมสร้างแนวคิดและทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง 
มีการเรียนรู้การปลุกสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(1.2) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม “หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่” เพ่ือให้หลักสูตรการ
ฝึกอบรมมีเนื้อหาและรูปแบบวิธีการฝึกอบรม เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทขององค์กร 
ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดท าแนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและด าเนินการฝึกอบรม โดยการทบทวน  
ผลการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง หรือ Focus Group Discussion โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 คณะท างานจัดท าร่างหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่  และผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ และน าไปพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรในปีงบประมาณ 2563  

(2) การพัฒนาบุคลากรที่ในโครงการ/หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพให้สามารถรองรับ
การด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

(2.1) โครงการประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร โดยได้รับ  
การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดังนี้ 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ 
การค้า การลงทุนทีเ่กี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1 - 2 มีผู้เข้าอบรม จ านวน 100 คน  

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: การตรวจสอบและ 
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีผู้เข้าอบรม จ านวน 47 คน  

(2.2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน "ปลุกพลังสร้างความส าเร็จ" ประกอบด้วย 
หลักสูตรย่อย จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 108 คน 2) การบริหารงานสู่การขับเคลื่อนองค์กรที่ประสบความส าเร็จ มีผู้ผ่าน  
การฝึกอบรม จ านวน 55 คน และ 3) การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม  
จ านวน 114 คน  

(3) การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก  
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ รวมถึงการฝึกอบรมในหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อม  
ในการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้ด าเนินการจัดส่งบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก จ านวน 60 โครงการ/หลักสูตร รวม 
76 คน 



3.2 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 

 กสม. ได้ด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประทเศต่าง ๆ 
หน่วยงานของสหประชาติ และองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานที่ท าหน้าที่ 
ในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับต่าง ๆ 

 (1) ความร่วมมือการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมถึง  
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ท าให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2562 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท ารายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1.1 รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) 

(1) พัฒนาการเชิงบวกที่ส าคัญของไทยเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปในการปฏิบัติตามอนุสัญญา  
CERD เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 และมาตรา 70 ที่บัญญัติถึง  
ความเสมอกันของบุคคล และการส่งเสริมรวมถึงให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 - 2561 ที่ได้ก าหนดแผนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้แสวงหา 
ที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบไว้เป็นการเฉพาะ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ได้อนุมัติแนวทาง
และมาตรการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและคนไร้รัฐในประเทศไทย และการถอนข้อสงวน ข้อ 4 
ของอนุสัญญา CERD เรื่องการประณามการโฆษณาชวนเชื่อ การเผยแพร่ความคิดและการกระท าที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความเชื่อเกี่ยวกับความเหนือกว่าทางเชื้อชาติ 

(2) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุไร้สัญชาติ
และกลุ่มคนไร้สัญชาติที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรแต่มีความกลมกลืนกับสังคมไทย และปัญหาการถูกจ าหน่าย
รายชื่อและรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรของชาวบ้านในอ าเภอแม่แตงและอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

(3) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย เช่น กลุ่มชาติพันธุ์
กระเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมบนพ้ืนที่สูงของประเทศโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันตกที่ได้รับ
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมอันเป็นผลจากการประกาศเขตป่าสงวนและเขตอุทยานทับซ้อนที่อยู่อาศัยและ  
ที่ท ากิน กลุ่มชนเผ่ามานิในจังหวัดตรัง พัทลุงและสตูลที่ประสบปัญหาการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่หลายด้าน 
เช่น แหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อการยังชีพและการไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงท าให้ไม่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ 

(4) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไทยเชื้อสายมลายู เช่น การมักถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สงสัยว่าให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ปัญหาการถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และปัญหาการไร้สัญชาติในพ้ืนที่ดังกล่าวอันเนื่องมาจากการตกส ารวจของทางราชการ การไม่แจ้งเกิด 
การถูกทอดทิ้ง และการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียน 



(5) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหา
เด็กที่เป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาท างานในประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมาย  
ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 

(6) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้อพยพ ผู้แสวงหาที่พักพิง เช่น ผลกระทบจากการ
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจาจากเมียนมาและบังกลาเทศที่เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ปัญหาความแออัดของชาวโรฮีนจาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องกักของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และปัญหาเด็ก
ผู้อพยพท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนื่องจากเดินทางมากับบิดามารดา 

(7) ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีต่อรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหา
ข้างต้น เช่น การพิจารณาส ารวจจ านวนผู้สูงอายุไร้สัญชาติและคนไร้สัญชาติที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักร  
แต่มีความกลมกลืนกับสังคมไทย การเร่งตรวจสอบสาเหตุของการจ าหน่ายชื่อบุคคลออกจากทะเบียนราษฎร 
การท าความเข้าใจกับคนไทยพลัดถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการยื่นค าขอคืนสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 การยุติการจับกุมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม การเร่งรัดด าเนินการ
เพ่ือให้ชาวมานิได้เข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ ตามแนวทาง ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2553 เรื่องการฟ้ืนฟูวิถีชีวิต
ชาวกระเหรี่ยงและเมื่อเดือนสิงหาคม 2553 เรื่องการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล  การติดตามตรวจสอบการใช้อ านาจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐต่อคนไทยเชื้อสายมลายูให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด การทบทวนการประกาศใช้
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยควรบังคับใช้เท่าที่จ าเป็นและในระยะเวลาที่จ ากัดเท่านั้น การส่งเสริมให้มีการบังคับ
ใช้กฎหมายที่ป้องกันการลักลอบน าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้อง 
การเร่งพิจารณาระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560และ
การพิจารณาแก้ไขปัญหาความแออัดของห้องกักและจัดให้มีระบบการรักษาพยาบาลผู้ต้อ งกักที่เจ็บป่วย 
อย่างเหมาะสม  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดสัมมนาเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมต่อร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญา 
CERD เพ่ือจะได้ด าเนินการปรับปรุงร่างรายงานดังกล่าวตามความเห็นที่ได้จากการสัมมนาก่อนส่งให้
คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CERD พิจารณาควบคู่กับรายงานที่จัดท าโดยรัฐบาลต่อไป 

1.2 รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights 
of the Child - CRC) ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) มาตรการทั่วไปเพ่ือรองรับการด าเนินการตามอนุสัญญา CRC เช่น แผนปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ความคืบหน้าการแก้ไขอายุขั้นต่ าในการสมรสและ
อายุขั้นต่ าในการรับผิดทางอาญา ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... และกลไกการท างานของคณะกรรมการตามมาตรา 14  
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 



(2) สิทธิพลเมืองเด็ก เช่น การขอสถานะหรือสัญชาติของเด็กไร้รัฐ การจดทะเบียนเกิดของเด็ก
กลุ่มเสี่ยง มาตรการป้องกันหรือลดการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ าและอุบัติเหตุจราจร สถานการณ์เด็กท่ีถูก
กระท ารุนแรง ระบบการให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกกระท ารุนแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลไกการติดตาม
ดูแลเด็กในครอบครัว รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวกแก่ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 

(3) สภาพแวดล้อมทางครอบครัว เช่น การส่งเสริมให้พ่อแม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ในการเลี้ยงดูลูก มาตรการช่วยเหลือครอบครัวยากจนให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ และการจัดหาครอบครัวทดแทน 
ให้แก่เด็กที่ถูกทอดทิ้ง รวมถึงแนวทางการตรวจสอบ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การด าเนินงานของสถาบันที่ให้การดูแลทางเลือกแก่เด็ก 

(4) สุขภาพและสวัสดิการ เช่น การได้รับโภชนาการไม่เพียงพอในเด็กบางกลุ่ม  บางพ้ืนที่ 
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน ปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กพิการ ปัญหาเด็กพิการที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ 
สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็กติดสารเสพติด และระบบประกันสุขภาพส าหรับแรงงานข้ามชาติ (เด็ก) 

(5) มาตรการคุ้มครองพิเศษส าหรับเด็ก เช่น ปัญหาเด็กผู้อพยพที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ปัญหาเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย ปัญหาเด็กเร่ร่อน เด็กในกระบวนการยุติธรรม 
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาเด็กติดเกม กีฬามวยไทย  
ในเด็ก ปัญหาการขลิบอวัยวะเพศหญิงของเด็กหญิงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  การค้าประเวณีเด็ก 
การท่องเที่ยวทางเพศในเด็กชาย และการแต่งงานของเด็ก (child marriage) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
และวันที่ 28 มีนาคม 2562 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  
ร่างรายงานคู่ขนานก่อนส่งให้คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CRC พิจารณาควบคู่กับรายงานที่จัดท าโดย
รัฐบาลต่อไป 

 (2) ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในประเทศต่าง ๆ  

ในปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับต่าง ๆ กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน และหน่วยงานของสหประชาชาติ 
เพ่ือติดตามพัฒนาการที่ส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน
ตัวอย่างที่ดีในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นส าคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน 
สรุปได้ดังนี้ 

 



2.1 ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับโลก (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions : GANHRI) 

(1) การประชุม GANHRI General Meeting 

การประชุมประจ าปีของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสมาชิก ในระดับโลก ได้แก่ Global Alliance of National 
Human Rights Institutions (GANHRI)  เมื่อวันที่  5 - 6 มีนาคม 2562 ณ ส านักงานสหประชาชาติ 
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีสาระส าคัญ ได้แก่ การรับรองการแก้ไขธรรมนูญของ GANHRI การรายงาน 
ผลการด าเนินงานของ GANHRI ในรอบปีที่ผ่านมา การรับรองสมาชิกแทนสมาชิกที่หมดวาระ รวมทั้ง 
การเลือกตั้งประธานและเลขานุการของ GANHRI เพ่ือท าหน้าที่ในวาระ 3 ปีข้างหน้า การรับทราบรายงานผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการว่าด้วยการประเมินสถานะ (Sub - Committee on Accreditation : SCA) 
ในรอบปีที่ผ่านมา และเป็นเวทีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

(2) การประชุม GANHRI Annual Conference  

การประชุมประจ าปี 2562 ของ GANHRI ในหัวข้อ “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห ่งชาติในการส ่ง เสร ิมการน าข ้อตกลงระหว ่างประเทศว ่าด ้วยการโยกย ้ายถิ ่นฐานที ่ปลอดภ ัย  
( Global Compact for Safe Orderly and Regular Migration : GCM) ไ ป ป ฏ ิบ ัต ิใ ช ้โ ด ย ค า น ึง ถ ึง 
หลักสิทธิมนุษยชนและมิติทางเพศของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลและทบทวน GCM” 
เนื่องจากปัจจุบันการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ซึ่งมีจ านวนประชากรอพยพย้ายถิ่นข้ามประเทศขยายตัว
เพ่ิมสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาที่มีความซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก โดยที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง 
ไม่สามารถจัดการได้โดยล าพัง  

รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของรัฐบาลในการด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ทั้ง 23 ข้อของ GCM การสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการท างานร่วมกันของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับภูมิภาค ตลอดจนบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวทีโลกเพ่ือ
พิจารณาประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ และที่การร่วมกันจัดท าแถลงการณ์สุดท้ายเพ่ือ  
แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของสมาชิก GANHRI ต่อการสนับสนุนให้เกิดการน า GCM ไปปฏิบัติใช้ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

 นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่  

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ในการป้องกันสภาวการณ์อันจะน าไปสู่การพลัดถิ่นภายในประเทศ (Workshop on the role of National Human 
Rights Institutions in preventing conditions leading to internal displacement) จัดขึ้นโดยความร่วมมือ
ของ GANHRI UNHCR และ OHCHR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติในการจัดการปัญหา 
การพลัดถิ่นภายในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบจัดท ารายงานของ 
ผู้เสนอรายงานพิเศษ (Special Rapporteur) ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่น  



2) การประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแต่ละภูมิภาค 
ประกอบด้วย APF (Asia Pacific Forum) ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions) 
NANHRI (Network of African National Human Rights Institutions) แ ล ะ RINDHCA ( Network of 
National Human Rights of the Americas) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบผลการด าเนินงาน
ในช่วงครึ่งปีท่ีผ่านมา และด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก  

3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี เพ่ือพิจารณาทบทวนบทบาทของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกที่ ได้ร่วมกันลงนามรับรองในปฏิญญาอัมมาน ( Amman Declaration)  
เมื่อปี 2555 ที่จะให้ความส าคัญและบูรณาการประเด็นสิทธิมนุษยชนของสตรีในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก  
ทุกภูมิภาคมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการริเริ่มด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคหรือข้อท้ าทาย 
ที่ยังเหลืออยู่ และบทเรียนที่ตนได้รับ ตลอดจนการร่วมกันรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมสิทธิสตรีและ
สิทธิเด็กด้วยการด าเนินการภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส
ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) กลยุทธ์เพ่ือการส่งเสริมสิทธิสตรี  2) กลยุทธ์เพ่ือการคุ้มครองสิทธิสตรี และ  
3) การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมภายใน
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการริเริ่มด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคและ 
การรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กด้วยการด าเนินการภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส ใน 3 ด้านหลัก คือ การส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
การคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมภายในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 

2. การร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อการปฏิบัติใช้ GCM 
อย่างมีประสิทธิภาพ และรับรองการจัดท าแถลงการณ์สุดท้ายเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของสมาชิก 
GANHRI ต่อการสนับสนุนให้เกิดการน า GCM ไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 

4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทยในประเด็น  
การมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของ GANHRI  

5. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีจากการประชุม
ดังกล่าวมาใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที ่ และพัฒนากระบวนการท างานของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป 



2.2 ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia 
Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF)  

(1) การประชุมประจ าปีครั้งที่ 24 และการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF ระหว่างวันที่  
3 - 5 กันยายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2562 ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วม 
การประชุมประจ าปีของ APF ครั้งที่ 24 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  

การประชุมมีวัตถุประสงค์  เ พ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ เป็นสมาชิก 
ที่มีอ านาจเต็ม (full member) ร่วมกันตัดสินใจเชิงนโยบาย และทบทวนแผน และโครงการต่าง ๆ ของ APF 
ในรอบปีที่ผ่านมา รับทราบถึงการตัดสินใจในประเด็นที่ส าคัญต่าง ๆ ของ APF รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี สามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน
ที่ดีจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ่ืน ๆ ในภูมิภาค โดยมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

1) การประชุม Forum Councillors เป็นเวทีส าหรับรายงานผลการด าเนินงาน และน าเสนอ
รายงานประจ าปีในรอบปีที่ผ่านมา ของประเทศสมาชิก APF รวมถึงการรายงานความร่วมมือของสมาชิก APF 
ในการท าหน้าที่ทีส่ าคัญในเวทีระหว่างประเทศ  

2) การหารือร่วมกันระหว่าง APF กับ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียว่าด้วย
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  (The Asian NGO network on National Human Rights Institution: ANNI)  
โดย ANNI ได้น าเสนอรายงานภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการท างานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการน าเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในเรื่องการท างานของ APF 
และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยเน้นประเด็นเรื่องความร่วมมือ 
ในการท างานร่วมกันระหว่าง APF กับภาคประชาสังคม 

3) การน าเสนอผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practices - highlights for 
the period of July 2018 - June 2019) ประเด็นท้าทายและการถอดบทเรียน (major challenge and 
lessons learnt) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ เป็นสมาชิก APF ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง 
เดือนมิถุนายน 2562 ประเด็นท้าทายและการถอดบทเรียนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก APF 
จ านวน 25 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน บาห์เรน บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก จอร์แดน คาซัคสถาน 
คีรก์ีซสถาน มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย เมียนมา เนปาล นิวซีแลนด์ โอมาน ปาเลสไตน์ ฟิลิปปินส์ กาตาร์ ซา
มัว ศรีลังกา ไทย ติมอร์ - เลสเต เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย รวมถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ จ านวน 2 ประเทศ ได้แก่ ฟิจิ และตูวาลู  

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานที่ เป็น 
แนวปฏิบัติที่ดี จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน 
และเรื่องสิทธิในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้บริโภค กรณีคัดค้านการต่ออายุใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต” รวมถึงประเด็นท้าทายและการถอดบทเรียน จ านวน 1 เรื่อง คือ “เรื่อง 



สิทธิในเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ทหารซ้อม
ทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว” 

4) การประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF (2019 Biennial Conference of the Asia Pacific 
Forum of National Human Rights Institutions)  

การประชุมครั้งนี้เป็นการเสวนาภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการสร้างความเกลียดชังและ 
การเลือกปฏิบัติ: ศักดิ์ศรีส าหรับทุกคน” โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก หน่วยงานสหประชาชาติ สถานทูต หน่วยงานภาครัฐของเกาหลีใต้ รวมถึง
องค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการท างานเกี่ยวกับการต่อต้านการสร้างความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ  

ประโยชน์ที่ได้รับ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แสดงวิสัยทัศน์และน าเสนอ
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญให้สถาบันสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ในภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและ
ภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานสถาบันสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศอ่ืน ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต 

(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF 
(APF Communication Network) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF (APF Communications Network) ซึ่งจัดร่วมกัน
ระหว่าง APF กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562 
ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย  

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็น
สมาชิก APF ได้มีโอกาสหารือในประเด็นท้าทายด้านการสื่อสาร (communication challenges) ที่แต่ละสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดี (best 
practices) ที่แต่ละสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตอบสนองต่อความท้าทายดังกล่าว และความร่วมมือในการ
จัดท าเนื้อหาเพ่ือใช้ส าหรับโครงการแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ (a shared social media 
project) 

ประโยชน์ที่ได้รับ บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานและตัวอย่างที่ดีของการท างานสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้เรียนรู้สภาพปัญหา
ในการสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนร่วมกับเพ่ือนสมาชิก และพัฒนาทักษะที่ส าคัญในการท างานด้านการสื่อสาร 
รวมถึงการน าเสนอผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะถูกคัดเลือกตามความสนใจของสมาชิกเครือข่ายเพ่ือสะท้อน
ถึงความหลากหลายด้านบริบททางวัฒนธรรม แนวทางการด าเนินงานของแต่ละองค์กรในภูมิภาค นอกจากนี้ ยัง
ได้เรียนรู้จากการถอดบทเรียนของกรณีศึกษาและข้อค าถามต่าง ๆ ผ่านทางแอพลิเคชัน FUSE เพ่ือจัดท าเป็น
ฐานข้อมูล ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการท างาน  



(3) การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers Network - SEOs) 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภู มิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (APF) ครั้ งที่  7 ระหว่างวันที่   
28 - 30 มกราคม 2562 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์  

การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานระหว่าง
เลขาธิการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการน าเสนอข้อเสนอแนะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เข้าร่วมประชุมระดม  
ความคิดเห็น แนวทางการพัฒนา การเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานและ
พัฒนาสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมหารือ 
3 เวที ได้แก่  

1) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

2) การด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ 

3) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการท างานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาทิ 
ความร่วมมือในอนาคตกรณีปัญหาผลกระทบการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดนของชาวโรฮีนจา แรงงานข้ามชาติ และประเด็นอ่ืน ๆ ซึ่งน าไปสู่ความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานและแนวทางความร่วมมือแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ประสบการณ์การท างานที่ดีในการน ามิติทางเพศไว้ในกระแสหลัก (gender mainstream) 
ซึ่งมีท้ังมิติการจ้างงานและการคุกคามทางเพศ  

2. ได้ร่วมอภิปรายและรับรองแนวคิดการสร้างกระบวนทัศน์ในการท างานที่เรียกว่า SMART 
(Strategies Management adept Achievement - focus Reasonable and Timely) 

3. มีโอกาสน าเสนอแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่เป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ของ SEOs 

4. ได้รับทราบผลส าเร็จและความท้าทายของการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา  

5. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นที่ SEOs ให้ความสนใจร่วมกัน อาทิ การสร้าง
สมรรถนะให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้มแข็ง ความสัมพันธ์และการท างานร่วมกันระหว่างสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กรเอกชน การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ความท้าทายด้านงานบุคลากร การท างานร่วมกับองค์กรเอกชนและภาคธุรกิจ 

6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ่ืน ๆ  



7. สามารถน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับทราบ
จากเวทีการประชุมมาประยุกต์ใช้ในการท างานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2.3 กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) เนื่องด้วย
ตระหนักว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นช่องทางในการเรียนรู้ประสบการณ์การท างานระหว่างกัน รวมทั้ง  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เข้มแข็ง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความสนใจหรือมีผลกระทบร่วมกัน  
อันจะท าให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบผลส าเร็จมาก
ยิ่งขึ้นในปี 2562 SEANF ได้จัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group Meeting - TWG) ดังนี้    

(1) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group - TWG) ครั้งที่ 1/2561 
ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต เป็นการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญของสมาชิก SEANF ภายหลังการประชุมประจ าปี ครั้งที่ 15 
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยสุปสาระของการประชุม ได้แก่ ความคืบหน้า 
ในการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF การน าเสนอผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ 
SEANF (SEANF Action Plan ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564 ของสมาชิก SEANF 
ผลการจัดงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 70 ปีวันสิทธิมนุษยชนสากลของประเทศสมาชิก SEANF การน าเสนอใน
ประเด็นว่าด้วยสิทธิของคนพิการและบุคคลหลากหลายทางเพศ การอภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอการพัฒนา
ศักยภาพและการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของ SEANF ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ข้อเสนอการจัดสัมมนา
ระดับภูมิภาคของ SEANF ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ผลส าเร็จของการไต่สวนระดับชาติของ CHRP  
ในประเด็นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือการ
โยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration - GCM) โดยการมีแผน ปฏิบัติการในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ความคืบหน้าในการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติของฟิลิปปินส์ ข้อเสนอในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Localising SDGs 
and NDCs gender equality and related monitoring system/accountability mechanism”  ร่ วมกั บ
สถาบัน RWI ในประเด็นว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 

(2) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group - SEANF) ครั้งที่ 2/2562 
และการประชุมคู่ขนาน (Side - event Meeting) ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงดิลี  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต 

- การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group - TWG) ครั้งที่  2/2562  
เป็นการหารือที่ต่อเนื่องจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG SEANF) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระการประชุม
ที่ส าคัญ ได้แก่ การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญของสมาชิก SEANF  
การน าเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก 



SEANF การรายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF กิจกรรมของ SEANF ว่า
ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (SEANF Activity on Business and Human Rights) และประเด็นว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ  

- การประชุมคู่ขนาน (Side - event Meeting) 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “ประสบการณ์ในการ
จัดการไต่สวนระดับชาติของ CHRP ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”และเรื่อง “ร่างแนวปฏิบัติของ 
SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (SEANF Guideline on Torture 
Prevention in South East Asia) โดยผู้แทนสมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of 
Torture - APT) ได้มาน าเสนอร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้” (SEANF Guideline on Torture Prevention in South East Asia) ที่ได้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่าง SEANF กับ APT ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสาระส าคัญและมีข้อเสนอแนะ อาทิ (1) การเน้นให้
ความส าคัญและการก าหนดนิยามของค าว่า “ทรมาน” (torture) และ (2) ประเด็นการก าหนดให้การทรมาน
เป็นความผิดทางอาญา 

 (3) การประชุมสมัยพิเศษหรือการประชุมตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดขึ้นโดยสมาชิก 
SEANF ในปี 2562 จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs) และเป้ าหมายที่ แต่ ละประเทศก าหนดขึ้ น  (Nationally 
Determined Contributions - NDCs) สู่ระดับท้องถิ่น : ความเท่าเทียมทางเพศ และระบบเฝ้าระวังและกลไก
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง” (Localizing SDGs and NDCs : Gender Equality and Related Monitoring 
System/Accountability Mechanism) ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมนี้ได้มีการหารือกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
สิ่งแวดล้อม เน้นในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือน าเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยัง่ยืนและข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนมาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประเด็น
การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม และการมีระบบเฝ้าระวังและกลไก
ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างเป็นระบบของทุกภาคส่วน ตลอดจนการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือให้ส่งผลกระทบในทางบวกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สิ่งแวดล้อม   

ประโยชน์ที่ ได้รับ  ความร่วมมือในกรอบของ SEANF ท าให้ เกิดการแลกเปลี่ยน 
ผลการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิก SEANF การปรึกษาหารือเพ่ือด าเนินการร่วมกันในเรื่องที่ได้รับการเห็นชอบ
ร่วมกัน โดยมีประเด็นหลักที่ส าคัญที่สุด คือ การจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF และการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการของ SEANF ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564 ของสมาชิก SEANF 
ทั้งนี้ ความร่วมมือในกรอบของ SEANF ถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานร่วมกันในการส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการร่วมกันแก้ไขหรือด าเนินการต่อปัญหาสิทธิมนุษยชน 
ทีข่้ามพรมแดนในระดับภูมิภาคต่อไป 

 



2.4 ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  

กลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  
( 1 )  กล ไกหลั ก  คื อ  คณะกรรมาธิ การ ระหว่ า งรั ฐบาลอา เซี ยนว่ าด้ วยสิ ทธิ มนุ ษยชน ( ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) และ (2 )  กล ไก เฉพาะ เรื่ อ ง  ได้ แก่
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the 
Promotion of the Rights of Women and Children - ACWC) และคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN 
Committee to Implement the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers - ACMW) ที่ผ่านมา กสม. ให้ความส าคัญกับความร่วมมือร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนของ
อาเซียน เนื่องจากเป็นเวทีส าคัญที่จะได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาค
ร่วมกับกลไกความร่วมมือของรัฐบาลในระดับภูมิภาค เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงกับภาคส่วนอ่ืนในภูมิภาค เช่น 
องค์การระหว่างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมในกรอบความร่วมมือร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ดังนี้   

(1) การประชุมหารือระหว่าง กสม. กับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) 
และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN 
Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC)  

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานและปัญหา 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทย เช่น ปัญหาหมอกควันข้ามแดน (haze) ปัญหา 
การค้ามนุษย์ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับอาเซียน และความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกัน  
ในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้แทนไทยใน AICHR และ ACWC เพ่ือสอดคล้องกับวาระที่ประเทศไทย 
ด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่าความร่วมมือจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ระหว่างกันในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายต่อไป 

(2) การสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access 
to Justice)  

การสัมมนาเพ่ือปรึกษาหารือในระดับภูมิภาค โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาวิจัย
เฉพาะประเด็นในระดับภูมิภาค จ านวน 3 เรื่อง ที่ AICHR ได้ด าเนินการ ประกอบด้วย (1) “สิทธิในชีวิต: การ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ถูกลงโทษประหารชีวิต” (2 ) เรื่อง “ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” และ 
(3) “ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน เน้นความส าคัญในประเด็นการสอบปากค าเด็กที่ขัดต่อกฎหมาย” 
ซึ่ งเป็นเวทีส าคัญที่ ได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาคที่ เกี่ยวกับ  
ประเด็นการเข้าถึงความยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน  



(3) การประชุมหารือระหว่างภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue : Sharing Good Practice on 
Business and Human Rights)  

เป็นเวทีการประชุมส าคัญที่ได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับ
ภูมิภาคที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก 
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลด าเนินการที่เป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งและ  
เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจ านวนมากที่ได้รับความสนใจจากที่
ประชุม 

ประโยชน์ที่ได้รับ ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนในปี 2562 เป็นเวที
ส าคัญที่ได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวกับประเด็นการเข้าถึง 
ความยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน และการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ 
ที่เกี่ยวกับประเด็นความก้าวหน้าของการด าเนินการตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนทั่วโลก บทบาทของอาเซียนที่เกี่ยวกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ความก้าวหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการห่วง โซ่อุปทาน และ 
การตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่รอบด้าน มุมมองที่เกี่ยวกับเพศและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนและบทบาทของสถาบันควบคุมการลงทุน 
ความก้าวหน้าของหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิ มนุษยชนนอกภูมิภาคอาเซียน 
ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และประเด็นที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน หุ้นส่วนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง

ของ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



A

(0.4)

· แนวทางและวธิกีารของผูบ้รหิารทีม่บีทบาทหลักในการก าหนดวสิยัทัศน์และคา่นยิม

 และการสือ่สารถา่ยทอดวสิยัทัศน์และคา่นยิมดังกลา่ว

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีระบวนการจัดท ายทุธศาสตร ์กสม. และสือ่สารผา่นการประชมุ/สมัมนา/เว็บไซต์

2. มกีระบวนการจัดท า คา่นยิม ส านักงาน กสม. และสือ่สารผา่นการประชมุ/สมัมนา/เว็บไซต์

3. มกีารประชมุกรรมการบรหิารส านักงาน กสม. สรปุผล และแจง้ใหห้น่วยงานในสงักัดทราบ

· ผูบ้รหิารของสว่นราชการมกีารก าหนดวสิยัทัศน์และคา่นยิมโดยมุง่เนน้ผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

มกีารทบทวนการวเิคราะห ์SWOT ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีความเสีย่งในดา้นตา่งๆทีม่ผีูบ้รหิารเขา้รว่ม

· ผูบ้รหิารของสว่นราชการมกีารด าเนนิการสือ่สารไปสูบ่คุลากรครอบคลมุ

ทุกคน รวมท ัง้ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญั

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารน านโยบายของ กสม. สือ่สารใหบ้คุลากรใน สป.ทส.รับทราบผา่นหนังสอืแจง้เวยีน

2. มกีารสือ่สารยทุธศาสตร ์กสม. แผนและผลการปฏบิตัริาชการและการใชจ้า่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผา่นการประชมุ/สมัมนา/

เว็บไซต์

3. มกีารสือ่สารคา่นยิม ส านักงาน กสม.ผา่นการประชมุคณะกรรมการบรหิารส านักงาน และเว็บไซต์

· บคุลากรมกีารประพฤตปิฏบิตัติามคา่นยิม  

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารจัดกจิกรรมตา่งๆ เชน่ จัดบรกิารอาหารราคาถกู "สขุเต็มอิม่ 25 บาท" เพือ่ใหบ้คุลากรได.้... เป็นตน้

2. มรีายงานเรือ่งทจุรติ/ละเมดิของบคุลากร ส านักงาน กสม.

3. มรีายงานการจัดหลักสตูรพัฒนาผูบ้รหิาร ผูบ้งัคับบญัชา และบคุลากรในแตล่ะระดับ

·  สว่นราชการมกีารเชือ่มโยงวสิยัทศันแ์ละคา่นยิมไปสูย่ทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตักิาร และสามารถบรรลวุสิยัทศัน ์และทศิทางทีก่ าหนดไว้

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารจัดท ายทุธศาสตร ์กสม. แผนและผลการปฏบิตัริาชการส านักงาน กสม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. มรีายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี ส านักงาน กสม. โดยนี้ไดจั้ดท า (รา่ง) รายงานประจ าปี กสม. ประจ าปี 2562 (annual report) 

เรยีบรอ้ยแลว้

· ท าใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งและผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารประชมุจัดท ายทุธศาสตร ์กสม. แผนและผลการปฏบิตัริาชการและการใชจ้า่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. มกีารส ารวจความคดิเห็นของบคุลากร เพือ่จัดท าคา่นยิม ส านักงาน กสม.  ผา่นการประชมุ /การสือ่สารผา่น Line / website

A

(0.4)

• แนวทางและวธิกีารของผูบ้รหิารของสว่นราชการแสดงความมุง่มั่นตอ่การประพฤติ

ปฏบิตัติามหลักธรรมาภบิาล

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

หลักประสทิธผิล 

1. มกีารจัดท าแผนและผลการปฏบิตัริาชการ และการเบกิจา่ยงบประมาณ ของส านักงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ไมม่รีายงานผลการด าเนนิงานตามมาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ (ม.44) รอบ 5 และ 10 เดอืน

หลักประสทิธภิาพ

1. ไมม่กีารจัดท าคูม่อืการปฏบิตังิานของหน่วยงาน

หลักการตอบสนอง

1. มกีารทบทวนและปรับปรงุระบบการจัดการตอ่ขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเห็น/ค าชมเชย ของหน่วยงาน

2. มกีารรายงานขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานขึน้เว็บไซต ์     

หลักความรับผดิชอบ

1. มกีารจัดท ารายงานการประเมนิผลสว่นราชการตามมาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ (ม.44) 

2. มกีารจัดท าค ารับรองการปฏบิตัริาชการระดับหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ

3. มกีารจัดท าตัวชีว้ดัรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณของทกุหน่วยงาน  

หลักความโปรง่ใส

1. มกีารด าเนนิการตอบขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ ของ ส านักงาน กสม. /รายงานขอ้มลูขา่วสาร

หลักการมสีว่นรว่ม

1. มกีารประชมุจัดท ายทุธศาสตร ์กสม. แผนและผลการปฏบิตัริาชการ ส านักงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักการกระจายอ านาจ

1. มคี าสัง่มอบอ านาจใหร้องเลขาธกิาร กสม. และ ผช.เลขาธกิาร กสม. รับผดิชอบการด าเนนิงานในแตล่ะดา้น

2. มคี าสัง่มอบอ านาจให ้ผอ. หน่วยงาน  

หลักนติธิรรม

1. มรีายงานการตรวจสอบภายใน  

หลักความเสมอภาค

1. มกีารจัดท ารายงานประจ าปี

2. มรีายงานการควบคมุภายใน

หลักการฉันทามติ

1. มกีารประชมุส านกงาน กสม. .เพือ่ระดมความคดิเห็น และรับทราบนโยบาย

· ผูบ้รหิารของสว่นราชการใหน้โยบาย สรา้งบรรยากาศ ก าหนดแนวทาง 

ก ากบัตดิตาม แสดงตนเป็นตวัอยา่งทีด่ ี

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

· ผูบ้รหิารก าหนดและตดิตามตัววดัหรอืตัวชีว้ดัการประพฤตปิฏบิตัติามหลักธรรมาภิ

บาลขององคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

· ท าใหม้ั่นใจวา่พันธกจิและวสิยัทัศน์ของสว่นราชการสอดคลอ้งไปในแนวทาง

เดยีวกันกับหลักจรยิธรรม พฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมควรมกีารปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีทัง้หมด รวมทัง้ผูส้ง่มอบและชมุชนของสว่นราชการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

· บคุลากรประพฤตปิฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลขององคก์าร  

ใช่

 

ไมใ่ช่

· ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรับรูแ้ละเชือ่มั่นดา้นธรรมาภบิาลขององคก์าร  

ใช่

 

ไมใ่ช่

รหสั แนวทางการด าเนนิการ

LD1 ผูบ้รหิารของสว่นราชการด าเนนิการก าหนดวสิยัทัศน์

และคา่นยิม โดยมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และด าเนนิการถา่ยทอดวสิยัทัศน์และคา่นยิมสูก่าร

ปฏบิตัโิดยผา่นระบบการน าองคก์ารไปยังบคุลากรใน

สว่นราชการ สว่นราชการหรอืองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งกันใน

การใหบ้รกิาร หรอืสง่มอบงานตอ่กันทีส่ าคัญ และ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.8000

D

(0.3)

R/I

(0.3)

D

(0.3)

R/I

(0.3)

LD2 ผูบ้รหิารของสว่นราชการแสดงความมุง่มั่นตอ่การ

ประพฤตปิฏบิตัติามหลักธรรมาภบิาล

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

หมวด 1 การน าองคก์าร
ค าอธบิายผลการด าเนนิการ

1.ไมม่กีารจัดท าแผนสรา้งความผาสกุและความผกูพันของบคุลากร

2.ไมม่กีารสรา้งภาวะผูน้ าตน้แบบ เชน่ คนด.ี.. หรอื เพชรจรัสแสง เพือ่แสดงตนเป็นตัวอยา่งทีด่ ี

1. รายงานผลการประเมนิระดับคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน

2. รายงานเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่ตีอ่ส านักงาน กสม.

3. มรีายงานการทจุรติ/ละเมดิของเจา้หนา้ที่

4. มรีายงานการตรวจสอบภายใน

                                                     

การด าเนนิการ

คะแนน 5.0000

คะแนน

LD5LD4LD3LD2LD1กดปุ่ มรหัส



รหสั แนวทางการด าเนนิการ

LD1 ผูบ้รหิารของสว่นราชการด าเนนิการก าหนดวสิยัทัศน์

และคา่นยิม โดยมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และด าเนนิการถา่ยทอดวสิยัทัศน์และคา่นยิมสูก่าร

ปฏบิตัโิดยผา่นระบบการน าองคก์ารไปยังบคุลากรใน

สว่นราชการ สว่นราชการหรอืองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งกันใน

การใหบ้รกิาร หรอืสง่มอบงานตอ่กันทีส่ าคัญ และ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

หมวด 1 การน าองคก์าร
ค าอธบิายผลการด าเนนิการการด าเนนิการ

LD5LD4LD3LD2LD1กดปุ่ มรหัส

A

(0.4)

· มแีนวทางและวธิกีารสรา้งสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร เชน่ การกระจาย

อ านาจการตดัสนิใจ การออกแบบหรอืทบทวนระบบงานและรูปแบบการ

ปฏบิตังิาน การปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย กฎระเบยีบ ค าส ัง่ การทบทวนผล

การด าเนนิงาน การสือ่สารทีช่ดัเจน และการสง่เสรมิใหเ้กดิกจิกรรมการ

แลกเปลีย่นความรูท้กัษะในการปฏบิตังิาน เป็นตน้

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารประชมุเพือ่มอบนโยบายการบรหิารราชการของเลขาธกิาร กสม.

2. มกีารจัดท าค าสัง่ใหร้องเลขาธกิาร กสม. และ  ผช.เลขาธกิาร กสม. รับผดิชอบการด าเนนิงานในแตล่ะดา้น เพือ่ปรับปรงุและเพิม่

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

3. มกีารจัดท าแผนการจัดการความรู ้ส านักงาน กสม.

4. ไมม่กีารจัดท าแผนการปราบปรามการทจุรติ

D

(0.3)

· ผูบ้รหิารและสว่นราชการด าเนนิการตามแผนงาน กจิกรรมในการสรา้ง

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มรีายงานการประชมุ/หนังสอืเวยีนการมอบนโยบายการบรหิารราชการของ เลขาธกิาร กสม.

2. มคี าสัง่มอบหมายใหร้องเลขาธกิาร กสม. และ  ผช.เลขาธกิาร กสม. รับผดิชอบการด าเนนิงานในแตล่ะดา้น

3. รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดการความรู ้สป.ทส. 

4. ไมม่รีายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการปราบปรามการทจุรติ

· สว่นราชการมคีวามพรอ้มทีจ่ะตอบสนองความจ าเป็นในการบรรลพุนัธกจิ

และยทุธศาสตรใ์นปจัจบุนัและรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

· สว่นราชการมคีวามคลอ่งตัวในการบรหิารงานขององคก์ารสามารถแกไ้ขปัญหาที่

ผา่นมา

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

· สว่นราชการน าผลการทบทวนไปปรับปรงุผลการด าเนนิการของสว่นราชการ เกดิ

การเรยีนรูใ้นระดับองคก์ารและระดับบคุคล

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

A

(0.4)

· แนวทางและวธิกีารก ากับดแูลองคก์ารทีด่ใีนดา้นความรับผดิชอบตอ่การปฏบิตังิาน

ของสว่นราชการ ความรับผดิชอบดา้นการเงนิ และการป้องกันการทจุรติและประพฤติ

มชิอบ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. ไมม่แีนวทางและวธิกีารก ากับดแูลองคก์ารทีด่ ีประจ าปีงบประมาณ

2. ไมม่กีารจัดท าแผนปฏบิตักิารป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ประพฤตมิชิอบและสง่เสรมิคุม้ครองจรยิธรรม ประจ าปีงบประมาณ 

3. มกีารจัดท าระบบควบคมุภายใน

· มกีารด าเนนิการตามวธิกีารในการก ากับดแูลองคก์ารทีด่ ี  

ใช่

 

ไมใ่ช่

· มกีารทบทวนและปรบัปรุงวธิกีารในการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ ี  

ใช่

 

ไมใ่ช่

· บคุลากรประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  

ใช่

 

ไมใ่ช่

· มคีวามโปรง่ใสในการปฏบิตังิาน และมธีรรมาภบิาล  

ใช่

 

ไมใ่ช่

· มคีวามรับผดิชอบ สามารถปฏบิตัอิยา่งยตุธิรรมตอ่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

ใช่

 

ไมใ่ช่

· มคีวามเชือ่ถอืของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและสงัคม และมภีาพลักษณ์ทีด่ี  

ใช่

 

ไมใ่ช่

· มกีารค านงึถงึผลกระทบทางลบจากการด าเนนิงานตามพันธกจิ วเิคราะหแ์ละ

ประเมนิถงึระดับความรนุแรงและกลุม่เป้าหมายของผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

· มกีารก าหนดมาตรการในการเตรยีมการเชงิรุกและจดัการกบัผลกระทบ

ทางลบ ตามล าดบัความส าคญัของผลกระทบทางลบทีอ่าจจะเกดิข ึน้

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

· มกีารด าเนนิการตามมาตรการในการเตรยีมการเชงิรกุและจัดการกับผลกระทบทาง

ลบ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

· มกีารก าหนดและตดิตามตัววดั หรอืตัวชีว้ดั และเป้าประสงคท์ีส่ าคัญในการ

ด าเนนิการเตรยีมการเชงิรกุ และจัดการกับผลกระทบเกดิขึน้

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

ผูบ้รหิารของสว่นราชการด าเนนิการสรา้งสภาพแวดลอ้ม

เพือ่ใหเ้กดิการบรรลพัุนธกจิ การปรับปรงุผลการ

ด าเนนิการของสว่นราชการ และการเรยีนรูร้ะดับ

องคก์ารและระดับบคุคล

D/L

(0.3)

R/I

(0.3)

A

(0.4)

คะแนน 2.2000

LD5

D

(0.3)

R/I

(0.3)

LD3

สว่นราชการมวีธิกีารและมาตรการในการจัดการ

ผลกระทบทางลบทีเ่กดิขึน้ตอ่สงัคม และมกีาร

เตรยีมการเชงิรกุ มกีระบวนการ ตัววดั และเป้าประสงค์

ทีส่ าคัญในการด าเนนิการ

1. มกีารปรับปรงุโครงสรา้ง ส านักงาน กสม.

2. มกีระบวนการจัดการความรู ้ส านักงาน กสม. 

1. การมอบอ านาจในแตล่ะระดับ (รองเลขาธกิาร กสม. และ  ผช.เลขาธกิาร กสม. ผอ.ส านัก/หน่วย)

2. การจัดการความรู ้ส านักงาน กสม. 

3. การจัดท าค ารับรองการปฏบิตัริาชการระดับส านัก/หน่วย

1. มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารส านักงาน กสม. และมอบนโยบายในการปฏบิตังิาน

2. มกีารประชมุ/สมันาเพือ่จัดท าแผนและผลการปฏบิตัริาชการ และการเบกิจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

1. ไมม่กีารรวบรวมรายงานผลการด าเนนิงาน OG

2. ไมม่กีารรวบรวมรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกันและปราบปรามฯ 

3. มกีารรวบรวมรายงานการควบคมุภายใน                                                                                                                              

     

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

              1. มกีารประชมุคณะท างานควบคมุภายใน สป.ทส.

2. ไมม่กีารสรปุผลการด าเนนิงาน OG ประจ าปีงบประมาณ 

3. ไมม่กีารสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกันและปราบปรามฯ ประจ าปีงบประมาณ 

1. มรีายงานการจัดซือ้จัดจา้งทีถ่กูตอ้งและเป็นไปตามกฎระเบยีบ                                                                                             

1. มกีารจัดท าคูม่อืการปฏบิตังิานของหน่วยงาน และเผยแพรล่งในเว็บไซตข์องหน่วยงาน

2. มกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารผา่นเว็บไซตข์องหน่วยงาน

                                                                                                                                                                                   

                                                                       

1. มกีารส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของแตล่ะหน่วยงาน

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                              

1. มกีารส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของแตล่ะหน่วยงาน                                                                     

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                   

1. มกีารส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของแตล่ะหน่วยงาน

LD4 สว่นราชการมกีารด าเนนิการระบบการก ากับดแูล

องคก์ารทีด่ใีนดา้นความรับผดิชอบตอ่การปฏบิตังิาน

ของสว่นราชการ ความรับผดิชอบดา้นการเงนิ และการ

ป้องกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

คะแนน 5.0000

1. ไมม่กีารวเิคราะหภ์ารกจิทีม่ผีลกระทบทางลบตอ่สงัคม                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                        

1. ไมม่กีารก าหนดมาตรการจัดการผลกระทบทางลบ

1. ไมม่กีารรายงานผลการด าเนนิงานตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบ 

1. ไมม่กีารรายงานผลการด าเนนิงานตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบ



รหสั แนวทางการด าเนนิการ

LD1 ผูบ้รหิารของสว่นราชการด าเนนิการก าหนดวสิยัทัศน์

และคา่นยิม โดยมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และด าเนนิการถา่ยทอดวสิยัทัศน์และคา่นยิมสูก่าร

ปฏบิตัโิดยผา่นระบบการน าองคก์ารไปยังบคุลากรใน

สว่นราชการ สว่นราชการหรอืองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งกันใน

การใหบ้รกิาร หรอืสง่มอบงานตอ่กันทีส่ าคัญ และ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

หมวด 1 การน าองคก์าร
ค าอธบิายผลการด าเนนิการการด าเนนิการ

LD5LD4LD3LD2LD1กดปุ่ มรหัส

· มคีวามเชือ่มโยงไปสูก่ารด าเนนิการในการเตรยีมการเชงิรุกและจดัการกบั

ผลกระทบทีเ่กดิข ึน้ หรอืเชือ่มโยงการน ามาใชป้ระกอบในการจดัท า

ยทุธศาสตร์

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

· ลดความเสยีหาย ความสญูเสยีจากการท างานและผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้  

ใช่

 

ไมใ่ช่

LD5

R/I

(0.3)

สว่นราชการมวีธิกีารและมาตรการในการจัดการ

ผลกระทบทางลบทีเ่กดิขึน้ตอ่สงัคม และมกีาร

เตรยีมการเชงิรกุ มกีระบวนการ ตัววดั และเป้าประสงค์

ทีส่ าคัญในการด าเนนิการ

คะแนน

คะแนนรวม 3.4000

1.ไมม่กีารน าขอ้มลูผลกระทบประกอบการจัดท ายทุธศาสตร ์กสม. และแผนการปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.ไมม่กีารด าเนนิงานตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบ 

1.0000



·   แนวทางและวธิกีารในการวางแผนยทุธศาสตรร์ะยะสัน้และระยะยาว  การก าหนด

ตัวชีว้ดัทีส่ าคัญของการบรรลยุทุธศาสตรข์ององคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   กระบวนการทีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่มของบคุลากร การคาดการณผ์ลการ

ด าเนนิงาน และองคค์วามรูต้า่งๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการวางแผนยทุธศาสตร์

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

D

(0.3)

·   มกีารวางแผนยทุธศาสตร ์แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ตามแนวทาง วธิกีารและ

กระบวนการทีก่ าหนดไว ้

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. การจดัท ายทุธศาสตร ์กสม. พ.ศ. 2560-2565

·    แผนยทุธศาสตรท์ ีต่อบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิข ึน้ในอนาคต

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    แผนยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ อาท ิประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตัวชีว้ดั 

กลยทุธ ์แผนงานโครงการและกจิกรรม มคีวามสอดคลอ้งและตอบสนองกับขอ้มลู

ดังตอ่ไปนี้

     - ลักษณะส าคัญขององคก์าร : ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร์

     - วสิยัทัศน์และพันธกจิ

     - ความสมดลุของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคัญ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แสดงวธิกีารรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศทีค่รอบคลมุ และเหมาะสมในกระบวนการ

วางแผนยทุธศาสตร์

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   รายการขอ้มลูสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการวางแผนทีก่ าหนดรายละเอยีด กรอบ

ระยะเวลาในการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู รวมถงึผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แสดงแนวทางวเิคราะหข์อ้มลูและสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการวางแผน

ยทุธศาสตร์

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการจัดท ายทุธศาสตร์  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   สารสนเทศเพือ่ใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตรท์ีม่คีวามครอบคลมุ ถกูตอ้ง และ

ทันสมัย มคีวามสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มในปัจจบุนั และการเปลีย่นแปลงใน

อนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

R/I

(0.3)

·   แผนยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ อาท ิประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์

ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์แผนงานโครงการและกจิกรรม มคีวามสอดคลอ้งและ

ตอบสนองกบัขอ้มลูดงัตอ่ไปนี้

     - ลกัษณะส าคญัขององคก์าร : ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร์

     - วสิยัทศันแ์ละพนัธกจิ

     - โอกาสและทศิทางในอนาคตของสว่นราชการ

     - ความสมดลุของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญั

     - สารสนเทศเพือ่ใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร์

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

การจดัท ายทุธศาสตร ์กสม. มกีารพจิารณาลกัษณะส าคญัขององคก์ร : ความทา้ทาย วสิยัทศันแ์ละพนัธกจิ โอกาสและทศิทางใน

อนาคต ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญั โดยมกีารน าสารสนเทศขององคก์รมาประกอบการวางแผนยทุธศาสตร์

A

(0.4)

สว่นราชการมกีารวางแผนยทุธศาสตรท์ีม่กีารระบุ

ขัน้ตอนทีส่ าคัญของกระบวนการจัดท ายทุธศาสตร ์ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งทีส่ าคัญ กรอบระยะเวลาของการวางแผนระยะ

สัน้และระยะยาว พจิารณาการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ในอนาคต

A

(0.4)

สว่นราชการมวีธิกีารในการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู 

และพัฒนาสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการวางแผน

ยทุธศาสตรท์ีต่อบสนองความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร ์

สรา้งความสมดลุของความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีทีส่ าคัญทัง้หมด

5.0000

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

1. แผนภาพ (Flowchart) ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตร ์กสม. พ.ศ. 2560-2565 

 

2. มกีารก าหนดตวัชีว้ดัทีส่ าคญัภายใตแ้ผนการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. การจดัประชุม/สมัมนา เพือ่ระดมความคดิเห็นในการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. มกีารวดัความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2. การจดัท า SWOT เพือ่วเิคราะห ์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค ประกอบการจดัท ายทุธศาสตร ์กสม. พ.ศ.2560-2565

1. มกีารแสดงถงึการรายการขอ้มลูสารสนเทศ และรายละเอยีดตา่งๆ รวมท ัง้วธิกีารรวบรวม

1. มกีารจดัท าระบบในการจดัเก็บและสบืคน้ขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิาน ในรูปแบบของแฟ้มและเว็บไซต์

2. รายงานขอ้มลูสารสนเทศท ัง้หมดของ สป.ทส. ผา่นหนงัสอืราชการ และเว็บไซต์

ค าอธบิายผลการด าเนนิการ

SP2

D

(0.3)

คะแนน 5.0000

รหสั แนวทางการด าเนนิการ การด าเนนิการ

SP1

R/I

(0.3)

คะแนน

SP4SP3SP2SP1กดปุ่ มรหัส



A

(0.4)

สว่นราชการมกีารวางแผนยทุธศาสตรท์ีม่กีารระบุ

ขัน้ตอนทีส่ าคัญของกระบวนการจัดท ายทุธศาสตร ์ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งทีส่ าคัญ กรอบระยะเวลาของการวางแผนระยะ

สัน้และระยะยาว พจิารณาการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ในอนาคต

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

1. แผนภาพ (Flowchart) ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตร ์กสม. พ.ศ. 2560-2565 

 

2. มกีารก าหนดตวัชีว้ดัทีส่ าคญัภายใตแ้ผนการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. การจดัประชุม/สมัมนา เพือ่ระดมความคดิเห็นในการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค าอธบิายผลการด าเนนิการรหสั แนวทางการด าเนนิการ การด าเนนิการ

SP1

SP4SP3SP2SP1กดปุ่ มรหัส

A

(0.4)

·   มกีารก าหนดแผนงาน กรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏบิตักิารทีม่คีวามชดัเจน  

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. การจดัท าปฏทินิการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ

·   สว่นราชการจัดท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีทีร่ะบรุายละเอยีดของแผนงาน โครงการ

 และกจิกรรมทีม่คีวามชดัเจน รวมทัง้แสดงใหเ้ห็นถงึการจัดสรรทรัพยากรทีเ่หมาะสม

ภายใตข้อ้จ ากัดตา่งๆ เพือ่น าไปสูก่ารบรรลผุลส าเร็จตามแผนยทุธศาสตรท์ีก่ าหนดไว ้

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   มกีารสือ่สารแผนปฏบิตักิารประจ าปีใหผู้ท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งรบัทราบเพือ่น าไปสู่

การปฏบิตั ิ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารน าแผนปฏบิตักิารประจ าปีไปสูก่ารปฏบิตั ิ  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แผนปฏบิตักิารมคีวามเชือ่มโยงกับยทุธศาสตรท์ีก่ าหนดไว ้  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แผนปฏบิตักิารมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความพรอ้มของทรพัยากรที่

สว่นราชการมอียู่

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แผนปฏบิตักิารมคีวามส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   สว่นราชการมรีะบบในการตดิตามความส าเร็จและประสทิธผิลของ

แผนปฏบิตักิาร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   สว่นราชการมแีผนงานและแนวทางในการถา่ยทอดตัวชีว้ดัและคา่เป้าหมายที่

ส าคัญไปสูร่ะดับหน่วยงานและระดับบคุคลเพือ่ใชใ้นการก ากับตดิตาม และ

ประเมนิผลส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   สว่นราชการมกีารถา่ยทอดตัวชีว้ดัและคา่เป้าหมายทีส่ าคัญสูร่ะดับหน่วยงานและ

ระดับบคุคล

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   สว่นราชการมกีารตดิตามความส าเร็จและประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิาร  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   สว่นราชการน าขอ้มลูทีไ่ดรั้บจากการตดิตามความส าเร็จและประสทิธผิลของ

แผนปฏบิตักิารมาใชใ้นการทบทวนแผนปฏบิตักิารใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกับ

สถานการณ์ในแตล่ะชว่งเวลา

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   สว่นราชการน าขอ้มลูจากการตดิตามความส าเร็จและประสทิธผิลของ

แผนปฏบิตักิารไปใชใ้นการทบทวนและปรบัปรุงแผนยทุธศาสตรใ์หม้คีวาม

เหมาะสม

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   มกีารเชือ่มโยงผลการปฏบิตักิารกับระบบการจัดสรรสิง่จงูใจ  

ใช่

 

ไมใ่ช่

คะแนนรวม 5.0000

D

(0.3)

สว่นราชการมวีธิกีารในการจัดท าแผนปฏบิตักิารทีส่ าคัญ

โดยค านงึถงึความพรอ้มของทรัพยากรของสว่นราชการ

 สือ่สารสรา้งความเขา้ใจ รวมถงึน าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ

เพือ่กอ่ใหเ้กดิผลตามวตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรข์อง

สว่นราชการ

5.0000

SP4 สว่นราชการมรีะบบการก ากับและตดิตามความส าเร็จ

และประสทิธผิลของการด าเนนิการตามแผนยทุธศาสตร์

และแผนปฏบิตักิาร ทบทวนและปรับแผนใหม้คีวาม

สอดคลอ้งกับสถานการณ์

D

(0.3)

R/I

(0.3)

คะแนน

A

(0.4)

SP3

R/I

(0.3)

คะแนน 5.0000

1. การประชุม/สมัมนาในการจดัท าแผนการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. มกีารจดัท าแผนการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. มกีารจดัท ารายงานผลการการปฏบิตัริาชการ และการเบกิจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. การแจง้เวยีนแผนการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผา่นการประชุม หนงัสอืราชการ และเว็บไซต์

2. มกีารก ากบัตดิตามการปฏบิตังิานและการเบกิจา่ยงบประมาณตามแผนการปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนภาพ (Flowchart) ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตร ์กสม. พ.ศ. 2560-2565 

2. มกีารจดัท าแผน และจดัสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความพรอ้มของทรพัยากรทีม่ ี

3. มกีารก ากบัตดิตามการปฏบิตังิานและการเบกิจา่ยงบประมาณตามแผนการปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมี

การจดัท ารายงานผลความส าเร็จ ณ ส ิน้ปีงบประมาณ

1. มกีารจดัท ารายงานการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัหนว่ยงาน และ IPA บคุคล

2. มกีารจดัท ารายงานประเมนิผลการการปฏบิตัริาชการ ตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัหนว่ยงาน และ รายงานการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการตาม IPA บคุคล

1. ประกาศหลกัเกณฑเ์ลือ่นเงนิเดอืน

2. การน าผลการปฏบิตัริาชการตาม IPA บคุคลมาประกอบการพจิารณาเลือ่นเงนิเดอืน

1. มกีารจดัท ารายงานการประเมนิผลการปฏบิตังิานและการเบจิา่ยงบประมาณ ณ สิน้ปีงบประมาณ 

2. มกีารจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัริาชการตามการถา่ยทอดตวัชีว้ดัและเป้าหมายระดบัองคก์รลงสูร่ะดบัส านกั/หนว่ย ประจ าปี

งบประมาณ

3. มแีนวทางการประเมนิผลตวัชีว้ดัส านกั/หนว่ย ประจ าปีงบประมาณ

4. มกีารจดัท า IPA บคุคล

5. มจีดัท าหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการ และพนกังานราชการของส านกังาน กสม .



A

(0.4)

·     มกีารก าหนดชอ่งทางในการรวบรวมขอ้มลูความตอ้งการและความคาดหวงัจาก

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่คีวามเหมาะสมตามกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารประชุมคณะท างาน PMQA เพือ่ก าหนดหรอืทบทวนชอ่งทางในการรวบรวมขอ้มลูความตอ้งการและความคาดหวงัจาก

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี(ตามลกัษณะส าคญัขององคก์ร)

·      มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผูร้บับรกิารและผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทีม่คีวามแตกตา่งกนัและเหมาะสมตามกลุม่ผูร้บับรกิารและผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·     มกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดรั้บ และจัดท าเป็นสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

R/I

(0.3)

·     มกีารน าสารสนเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ไป

ใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร ์ปรบัปรุงผลผลติ บรกิาร และกระบวนการ

ด าเนนิงาน

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารรายงานการน าสนเทศไปปรบัปรุงคูม่อืการปฏบิตังิานในหมวด 6

A

(0.4)

·        แสดงวธิกีารประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่

ครอบคลมุพันธกจิทีส่ าคัญขององคก์าร และกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่

ส าคัญทกุกลุม่ตามทีจ่ าแนกไวใ้นลักษณะส าคัญขององคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารประชุมคณะท างาน PMQA เพือ่จดัท าแบบส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตามลกัษณะ

ส าคญัขององคก์าร

·     มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารอยา่งสม า่เสมอตามกรอบระยะเวลา

ทีก่ าหนดเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูจากผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่คีวามทันสมัย

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·     มสีารสนเทศดา้นความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่

ครอบคลมุพันธกจิทีส่ าคัญขององคก์าร และกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·     มกีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิความพงึพอใจเพือ่หาตน้เหตขุองปญัหา 

เพือ่น าไปสูก่ารจดัท าเป็นสารสนเทศและท าใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่ง

เป็นระบบ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

R/I

(0.3)

·     น าสารสนเทศดา้นความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ไปใชใ้นการปรบัปรุงผลผลติ บรกิาร และกระบวนการด าเนนิงาน

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารรายงานการน าสนเทศดา้นความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไปใชไ้ปปรบัปรุงคูม่อืการปฏบิตังิานใน

หมวด 6

A

(0.4)

·     แสดงวธิกีารในการรวบรวมและคน้หาปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความไมพ่งึพอใจของ

ผูรั้บบรกิารทีค่รอบคลมุพันธกจิทีส่ าคัญขององคก์าร และกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีทีส่ าคัญทกุกลุม่ตามทีจ่ าแนกไวใ้นลักษณะส าคัญขององคก์าร ผา่น

วธิกีารตา่งๆ เชน่ การรับเรือ่งรอ้งทกุขร์อ้งเรยีน ขอ้ขัดขอ้ง ปัญหาอปุสรรคจาการ

ด าเนนิงาน เป็นตน้

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. ประชุมคณะท างาน PMQA เพือ่ชีแ้จงแนวทางในการรวบรวมและคน้หาปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิารและผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญัทุกกลุม่ตามทีจ่ าแนกไวใ้นลกัษณะส าคญัขององคก์าร

·     มกีารรวบรวมและคน้หาปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความไมพ่งึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·     มสีารสนเทศดา้นความไมพ่งึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่

ครอบคลมุพันธกจิทีส่ าคัญขององคก์าร และกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·     มกีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิความไมพ่งึพอใจเพือ่หาตน้เหตขุองปญัหา

และท าใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ เพือ่หลกีเลีย่งความไมพ่งึ

พอใจในอนาคต

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

R/I

(0.3)

·     น าสารสนเทศดา้นความไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีไปใชใ้นการปรบัปรุงผลผลติ บรกิาร และกระบวนการด าเนนิงาน

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารรายงานการน าสนเทศดา้นความไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไปใชไ้ปปรบัปรุงคูม่อืการปฏบิตังิาน

ในหมวด 6

·     มกีารวเิคราะหแ์ละคัดเลอืกผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคัญกับองคก์าร  

ใช่

 

ไมใ่ช่

คะแนน 5.0000

รหสั แนวทางการด าเนนิการ การด าเนนิการ

CS1

D

(0.3)

คะแนน

สว่นราชการมวีธิกีารในการรวบรวมขอ้มลูและ

สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีทีอ่าจจะมคีวามแตกตา่งกันตามกลุม่ผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทีส่ามารถ

น าไปใชใ้นการปรับปรงุผลผลติและบรกิารได ้

D

(0.3)

สว่นราชการมวีธิกีารในการประเมนิความพงึพอใจของ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  และน าสารสนเทศ

ไปใชต้อบสนองความคาดหวงัของผูรั้บบรกิารและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

D

(0.3)

A

(0.4)

สว่นราชการมวีธิกีารในการรวบรวมและคน้หาปัจจัยทีม่ี

ผลตอ่ความไมพ่งึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี และน าสารสนเทศไปใชต้อบสนองความ

คาดหวงัของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

สว่นราชการมวีธิกีารในการสือ่สาร สรา้ง และจัดการ

ความสมัพันธก์ับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่

รักษาสมัพันธ ์และตอบสนองความตอ้งการกับ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

5.0000

คะแนน

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ค าอธบิายผลการด าเนนิการ

1. มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตามชอ่งทางทีก่ าหนด (ตามลกัษณะส าคญั

ขององคก์ร)

2. มกีารจดัท าระบบจดัเก็บสารสนเทศในรูปแบบตา่งๆ เชน่ แฟ้มเอกสาร เว็บไซต ์ไฟล ์PDF เป็นตน้

1. มกีารส ารวจและสรุปผลความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของหนว่ยงาน

2. มกีารแสดงการรวบรวมขอ้มลูจากชอ่งทางตา่งๆ เชน่ เว็บไซต ์บอรด์ประชาสมัพนัธ ์แบบสอบถาม                                            

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                      1. มกีารน าสรุปผลการ

ประเมนิความพงึพอใจมาวเิคราะหเ์พือ่จดัท าสารสนเทศ                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                          

1. มกีารส ารวจและสรุปผลความไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของหนว่ยงาน

2. มกีารแสดงการรวบรวมขอ้มลูจากชอ่งทางตา่งๆ เชน่ แบบสอบถาม เว็บไซต ์บอรด์ประชาสมัพนัธ ์                                           

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     1. มกีารน าสรุปผลการ

ประเมนิความไมพ่งึพอใจมาวเิคราะหเ์พือ่จดัท าสารสนเทศ                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              

1. มกีารประชุมคณะท างาน PMQA เพือ่วเิคราะหแ์ละคดัเลอืกหรอืทบทวนผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญักบัองคก์าร   

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            2. มกีารก าหนดหรอืทบทวน

แนวทางและวธิกีารในการสือ่สาร สรา้งและจดัการความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

CS3

5.0000

CS4

CS2

CS5CS4CS3CS2CS1กดปุ่ มรหัส



รหสั แนวทางการด าเนนิการ การด าเนนิการ

CS1 สว่นราชการมวีธิกีารในการรวบรวมขอ้มลูและ

สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีทีอ่าจจะมคีวามแตกตา่งกันตามกลุม่ผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทีส่ามารถ

น าไปใชใ้นการปรับปรงุผลผลติและบรกิารได ้

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ค าอธบิายผลการด าเนนิการ

CS5CS4CS3CS2CS1กดปุ่ มรหัส

·      มแีนวทางและวธิกีารในการสือ่สาร สรา้ง และจดัการความสมัพนัธก์บั

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

D

(0.3)

·     มกีารจัดกจิกรรมในการสือ่สาร สรา้ง และจัดการความสมัพันธก์ับผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารจดักจิกรรมในการสือ่สาร สรา้ง และจดัการความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

·     สว่นราชการมวีฒันธรรมทีมุ่ง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมากขึน้  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·     สว่นราชการมกีารตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 แสดงใหเ้ห็นถงึการปรับปรงุการใหบ้รกิาร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·     ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรบัทราบขา่วสารขอ้มลู มคีวามพงึ

พอใจ และมคีวามสมัพนัธท์ ีด่กีบัสว่นราชการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

A

(0.4)

·     สว่นราชการมรีะบบการจัดการขอ้รอ้งเรยีนอยา่งทันทว่งทแีละมปีระสทิธผิล  

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. จดัท าระบบจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีม่ขี ัน้ตอน กรอบระยะเวลา และผูร้บัผดิชอบ (Work Flow)

D/L

(0.3)

·     รวบรวม วเิคราะห ์และบง่ชีถ้งึตน้เหตทุีแ่ทจ้รงิของปญัหาขอ้รอ้งเรยีน 

และด าเนนิการจดัการขอ้รอ้งเรยีนอยา่งทนัทว่งทแีละมปีระสทิธผิล

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งรวบรวม วเิคราะหป์ระเด็น ปญัหา สาเหตขุองขอ้รอ้งเรยีน

2. การด าเนนิงานจดัการขอ้รอ้งเรยีน

·     ระบบการจัดการขอ้รอ้งเรยีนสามารถตอบสนอง และแกไ้ขปัญหาของผูร้อ้งเรยีน

ไดอ้ยา่งทันทว่งทแีละมปีระสทิธผิล

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·     สว่นราชการสามารถน าบทเรยีนทีไ่ดร้บัไปใชใ้นการปรบัปรุง

กระบวนการและบรกิาร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·     ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมคีวามพงึพอใจ มขีอ้รอ้งเรยีนลดลง ไมเ่กดิ

ขอ้รอ้งเรยีนซ ้า

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

คะแนนรวม 5.0000

A

(0.4)

R/I

(0.3)

สว่นราชการมวีธิกีารในการสือ่สาร สรา้ง และจัดการ

ความสมัพันธก์ับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่

รักษาสมัพันธ ์และตอบสนองความตอ้งการกับ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

5.0000

คะแนน 5.0000

สว่นราชการมวีธิกีารในการจัดการกับขอ้รอ้งเรยีนของ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และท าใหม้ั่นใจวา่ขอ้

รอ้งเรยีนไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทันทว่งทแีละมปีระสทิธผิล

1. มกีารก าหนดตวัชีว้ดัรอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75

                                                                                                                                                                                                 

                                                          

2. ประเมนิผลความพงึพอใจ

3. หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งรายงานผลการปรบัปรุงงานบรกิาร

1. หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งรายงานผลการด าเนนิงานตามข ัน้ตอนกรอบระยะเวลาในการตอบสนอง แกไ้ขปญัหา จนท าใหข้อ้

รอ้งเรยีนลดลง ไมเ่กดิซ า้

2. น าผลขอ้รอ้งเรยีนไปปรบัปรุงกระบวนการท างานหรอืคูม่อืการปฏบิตังิานในหมวด 6

1. มกีารประชุมคณะท างาน PMQA เพือ่วเิคราะหแ์ละคดัเลอืกหรอืทบทวนผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญักบัองคก์าร   

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            2. มกีารก าหนดหรอืทบทวน

แนวทางและวธิกีารในการสือ่สาร สรา้งและจดัการความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

CS5

CS4

R/I

(0.3)

คะแนน



A

(0.4)

·    แสดงวธิกีารเลอืก รวบรวม ตัววดัการด าเนนิงานทีส่ าคัญของสว่นราชการ เพือ่ใช ้

ในการตดิตามความกา้วหนา้ และผลส าเร็จของการด าเนนิงานของสว่นราชการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารจดัท าตวัชีว้ดัทีส่ าคญั

   - ตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

   - ตามแผนยทุธศาสตร์

   - แผน/โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

2. รวบรวมตวัชีว้ดัจากส านกั/หนว่ย ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

3. รายงานเลขาธกิาร กสม. ใหค้วามเห็นชอบตวัชีว้ดั

·    แสดงตวัวดัทีส่ าคญัของสว่นราชการทีใ่ชใ้นการตดิตามความกา้วหนา้

และผลส าเร็จของการด าเนนิงานของสว่นราชการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    รวบรวม ตดิตามผลการด าเนนิงานตามตัววดัเพือ่ตดิตามผลการปฏบิตังิานและ

ผลการด าเนนิการโดยรวม

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    การแสดงใหเ้ห็นถงึระบบการวดัผลทีส่อดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกัน และ

การบรูณาการ เพือ่ใชต้ดิตามผลทีส่อดคลอ้งกับผลลัพธก์ารด าเนนิการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    ขอ้มลูมคีวามครอบคลมุ ถกูตอ้ง และทนัสมยั สามารถน าไปใชใ้นการ

วางแผนและตดัสนิใจไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

A

(0.4)

·    แสดงระบบการวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานทีน่ าไปสูก่ารปรบัปรุงผลการ

ด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. ไมม่กีารน าระบบ e – IPA มาใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในลกัษณะสญัญาณไฟจราจร (เขยีว เหลอืง แดง)

·       มกีารวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนนิการเพือ่ประเมนิผลส าเร็จของสว่น

ราชการ ความกา้วหนา้ในการบรรลวุตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    น าผลของการทบทวนไปใชใ้นการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละปรับปรงุองคก์าร  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    เกดิการเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่ ี  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    แสดงใหเ้ห็นถงึผลการทบทวนผลการด าเนนิการเพือ่น าไปสูก่าร

คาดการณผ์ลการด าเนนิการในอนาคตและน าไปสูก่ารสรา้งโอกาสในการ

ปรบัปรุงผลการด าเนนิการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    เชือ่มโยงการวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนนิการ ไปสูก่ารจัดท าสารสนเทศ

เพือ่ใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร์

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    แนวทางและวธิกีารคดัเลอืกองคค์วามรูท้ ีจ่ าเป็นและเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    แนวทางการคน้หาวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    มกีารแบง่ปันและถา่ยทอดองคค์วามรูท้ีม่อียู่  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    มกีารน าวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิไปถา่ยทอดและขยายผล  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    แสดงถงึการมอีงคค์วามรูท้ ีเ่ป็นประโยชนแ์กอ่งคก์าร และน าไปใช้

ประโยชนใ์นการปฏบิตังิานได ้รวมถงึการพฒันากระบวนการทีเ่พ ิม่คณุคา่

ใหก้บัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    เกดิวฒันธรรมในการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดับองคก์ารและระดับบคุคล  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    แนวทางและวธิกีารทีส่ว่นราชการน าไปใชใ้นการพฒันาเพือ่ใหข้อ้มลูและ

สารสนเทศมคีวามครอบคลมุ ถกูตอ้ง  ทนัสมยั และปลอดภยั

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

รหสั แนวทางการด าเนนิการ การด าเนนิการประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

D

(0.3)

R/I

(0.3)

คะแนน

สว่นราชการมกีารวเิคราะห ์และทบทวนผลการ

ด าเนนิการเพือ่ประเมนิผลส าเร็จของสว่นราชการ 

ความกา้วหนา้ในการบรรลวุตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์

และแผนปฏบิตักิารเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นว

ปฏบิตัทิีด่ ีและน าไปสูก่ารปรับปรงุอยา่งตอ่เนื่อง

สว่นราชการมกีารเลอืก รวบรวม ตัววดัผลการด าเนนิงาน

 เพือ่ตดิตามผลการปฏบิตักิารและผลการด าเนนิการ

โดยรวมของสว่นราชการ ซึง่รวมถงึการตดิตาม

ความกา้วหนา้ในการบรรลวุตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์

และแผนปฏบิตักิาร

D/L

(0.3)

R/I

(0.3)

A

(0.4)

A

(0.4)

คะแนน 5.0000

ค าอธบิายผลการด าเนนิการ

1. มกีารจดัท าตวัชีว้ดัทีส่ าคญั

   - ตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

   - ตามแผนยทุธศาสตร์

   - แผน/โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

2. รวบรวมตวัชีว้ดัจากส านกั/หนว่ย ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

3. รายงานเลขาธกิาร กสม. ใหค้วามเห็นชอบตวัชีว้ดั

1.รายงานการประเมนิผลสว่นราชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัหนว่ยงาน

1. มกีารถา่ยทอดเป้าประสงคแ์ละตวัชีว้ดัทีเ่ก ีย่วขอ้งสูร่ะดบัหนว่ยงานและระดบับคุคล

2. มกีารรายงานการประเมนิผลสว่นราชการตามตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ

3. มกีารน าผลการด าเนนิงาน มาประกอบการจดัท าแผนการปฏบิตัริาชการในปีงบประมาณถดัไป

1. การประชุม/สมัมนาในการพจิารณาผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัหนว่ยงาน                              

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          2. มกีารน าผลการ

ด าเนนิงาน มาทบทวน และวเิคราะหเ์พือ่ใชเ้ป็นสารสนเทศประกอบการจดัท าแผนการปฏบิตัริาชการในปีงบประมาณถดัไป

หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

1. อยูร่ะหวา่งการแตง่ต ัง้ผูบ้รหิารดา้นการจดัการความรู ้(CKO)

2. มกีารแตง่ต ัง้คณะท างาน KM ของส านกังาน กสม.

3. มกีารจดัท ากรอบแนวทางการจดัการความรู ้ของส านกังาน กสม.                                                                                            

                                                   

4. มกีารประชุมคณะท างาน KM  ของส านกังาน กสม. เพือ่คดัเลอืกองคค์วามรูใ้นแตล่ะประเด็นยทุธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ

1. มกีารประชุมคณะท างาน KM  ของส านกังาน กสม. เพือ่พจิารณาจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ

2. มกีารด าเนนิกจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้                                                                                                                            

                                                                                                                                                                    1. มกีารจดัท า

แผนการจดัการความรู ้ ของส านกังาน กสม.

1. มกีารผลการน าองคค์วามรูข้อง ของส านกังาน กสม. ไปใชป้ระโยชน ์                                                                                      

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                     1. มกีารแลกเปลีย่นรูภ้ายในและ

ระหวา่งหนว่ยงานในสงักดั

1. มกีารตรวจสอบขอ้มลูอยา่งสม า่เสมอ                                                                                                                       2. มรีะบบ

 Anti – Virus ระบบ Firewall และการก าหนดสทิธิใ์หผู้ใ้ชง้าน (Access Right) 

3. มกีาร MA ความเหมาะสมของอปุกรณ ์Hardware และ Software ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               1. มกีารก าหนดแนว

ทางการใชง้านของแตล่ะระบบ เพือ่ใหง้า่ยตอ่การใชง้าน

IT3

IT4 สว่นราชการมวีธิกีารท าใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูและ

สารสนเทศของสว่นราชการมคีวามครอบคลมุ ถกูตอ้ง 

ทันสมัย และปลอดภัย รวมถงึมเีทคโนโลยสีารสนเทศที่

มรีปูแบบทีใ่ชง้านงา่ยส าหรับผูใ้ชง้านทัง้ภายในและ

ภายนอกสว่นราชการ

สว่นราชการมวีธิกีารรวบรวมและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ที่

จ าเป็นและเป็นประโยชน์แกอ่งคก์าร เพือ่ใชป้ระโยชน์

ในการแบง่ปันและน าวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิไปด าเนนิการ

5.0000

IT2

D

(0.3)

R/I

(0.3)

คะแนน 3.4000

IT1

IT4IT3IT2IT1กดปุ่ มรหัส



รหสั แนวทางการด าเนนิการ การด าเนนิการประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

สว่นราชการมกีารเลอืก รวบรวม ตัววดัผลการด าเนนิงาน

 เพือ่ตดิตามผลการปฏบิตักิารและผลการด าเนนิการ

โดยรวมของสว่นราชการ ซึง่รวมถงึการตดิตาม

ความกา้วหนา้ในการบรรลวุตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์

และแผนปฏบิตักิาร

ค าอธบิายผลการด าเนนิการ

หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

IT1

IT4IT3IT2IT1กดปุ่ มรหัส

·    แนวทางในการออกแบบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้รีปูแบบทีใ่ชง้านงา่ย  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แสดงฐานขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญัทีส่ว่นราชการไดพ้ฒันาใหม้คีวามคล

อบคลมุ ถกูตอ้ง ทนัสมยั และปลอดภยั

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    แสดงระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ใช่

 

ไมใ่ช่

R/I

(0.3)

·    ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมรีปูแบบทีใ่ชง้านงา่ยส าหรับผูใ้ชง้านทัง้ภายในและ

ภายนอกสว่นราชการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารจดัท าคูม่อืการใชง้านระบบตา่งๆ

2. มกีารประเมนิผลการใชง้านระบบ 

4.6000

A

(0.4)

D

(0.3)

5.0000

คะแนนรวม

คะแนน

1. มกีารจดัท าคูม่อืการใชง้านระบบตา่งๆ และมกีารควบคมุการปฏบิตังิานเป็นไปตามคูม่อื                                                             

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                    1. มกีารจดัท าแผนบรหิารความตอ่เนือ่งระบบ

สารสนเทศ (BCP)

2. มกีารส ารองขอ้มลูและสารสนเทศ (Backup) 

3. มกีารก าหนดสทิธิใ์หผู้ใ้ชง้าน (Access Right)

1. มกีารตรวจสอบขอ้มลูอยา่งสม า่เสมอ                                                                                                                       2. มรีะบบ

 Anti – Virus ระบบ Firewall และการก าหนดสทิธิใ์หผู้ใ้ชง้าน (Access Right) 

3. มกีาร MA ความเหมาะสมของอปุกรณ ์Hardware และ Software ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               1. มกีารก าหนดแนว

ทางการใชง้านของแตล่ะระบบ เพือ่ใหง้า่ยตอ่การใชง้าน

IT4 สว่นราชการมวีธิกีารท าใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูและ

สารสนเทศของสว่นราชการมคีวามครอบคลมุ ถกูตอ้ง 

ทันสมัย และปลอดภัย รวมถงึมเีทคโนโลยสีารสนเทศที่

มรีปูแบบทีใ่ชง้านงา่ยส าหรับผูใ้ชง้านทัง้ภายในและ

ภายนอกสว่นราชการ



A

(0.4)

·  แสดงแผนดา้นทรพัยากรบคุคลทีส่นบัสนุนยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ 

และครอบคลมุตามแนวทางการพฒันาสมรรถนะการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

(HR  Scorecard) 

กรณีจงัหวดั  

แสดงแผนเตรยีมบคุลากรในการรองรบัการเปลีย่นแปลงดา้นทรพัยากร

บคุคล และสนบัสนุนยทุธศาสตร์

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารจดัท าแผนการบรหิารทรพัยากรบคุคล  ของส านกังาน กสม. ตามแนวทางการพฒันาสมรรถนะการบรหิารทรพัยากร

บคุคล (HR Scorecard)

·   มกีารด าเนนิการตามแผนดา้นทรัพยากรบคุคล

กรณีจงัหวดั  

แสดงการด าเนนิการตามแผนเตรยีมบคุลากรในการรองรบัการเปลีย่นแปลง

ดา้นทรพัยากรบคุคล และสนบัสนุนยทุธศาสตร์

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   มกีารตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิข์องแผน  

ใช่

 

ไมใ่ช่

R/I

(0.3)

·   มกีารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลใหม้รีะบบงานและสมรรถนะที่

สอดคลอ้งและน าไปสูก่ารบรรลยุทุธศาสตรข์ององคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารจดัท าแบบสอบถามประเมนิการพฒันาของบคุลากรในการน าความรูไ้ปปฏบิตัริาชการ

2. มกีารพจิารณาทบทวนแผนการบรหิารทรพัยากรบคุคล  ของส านกังาน กสม.

A

(0.4)

·   แสดงแนวทางและวธิกีารในการวเิคราะหปั์จจัยสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้น

สขุภาพ สวสัดภิาพ และความปลอดภัยในการท างานของบคุลากร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารใชแ้บบส ารวจเร ือ่งสภาพแวดลอ้มในการท างาน

2. มกีารจดั Focus group เพือ่คน้หาประเด็นปญัหาการออกแบบสภาพแวดลอ้มในการท างาน

3. มกีารจดัท าแผนเสรมิสรา้งความผาสกุและความผูกพนัของบคุลากร  ของส านกังาน กสม.

·   มกีารส ารวจปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานเพือ่ประเมนิและจัดท า

แผนงานและแนวทางในการปรับปรงุปัจจัยดังกลา่วทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการ

ขององคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แสดงผลของการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลตอ่การท างานของบคุลากร  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   องคก์ารมสีภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นสขุภาพ สวสัดภิาพ และความ

ปลอดภยัในการท างานทีด่แีละมคีวามเหมาะสม

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แสดงใหเ้ห็นวา่การปรับสภาพแวดลอ้มในการท างานมสีว่นชว่ยสนับสนุนการ

ปฏบิตังิานทีด่ขี ึน้ของบคุลากร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   มแีนวทางวธิกีารในการคน้หาและวเิคราะหปั์จจัยทีม่ผีลตอ่ความผกูพันของ

บคุลากร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่
HR3 A

(0.4)

สว่นราชการมกีารจัดท าแผนดา้นทรัพยากรบคุคลที่

สนับสนุนยทุธศาสตร ์แผนดังกลา่วไดม้กีารประเมนิ

ความเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับความ

ตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอัตราก าลังบคุลากร 

รวมถงึไดน้ าแผนไปปฏบิตัเิพือ่ใหง้านของสว่นราชการ

บรรลผุลส าเร็จ

สว่นราชการมกีารดแูลปัจจัยสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน ดา้นสขุภาพ ความปลอดภัย และสวสัดภิาพใน

การท างานของบคุลากร มกีารประเมนิและปรับปรงุ

ปัจจัยดังกลา่ว

สว่นราชการมกีารประเมนิความผกูพันของบคุลากร มี

วธิกีารและตัววดัทีใ่ชใ้นการประเมนิความผกูพันของ

บคุลากรทีม่คีวามแตกตา่งกันในแตล่ะกลุม่ของบคุลากร

5.0000

D

(0.3)

R/I

(0.3)

คะแนน 5.0000

D

(0.3)

คะแนน

หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

1. มกีารใชแ้บบส ารวจเร ือ่งความผาสกุและความผูกพนัของบคุลากร

2. มกีารจดั Focus group เพือ่สอบถามความตอ้งการ/คน้หาปจัจยัสนบัสนุนสรา้งความผูกพนั

1. มกีารประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนเสรมิสรา้งความผาสกุและความผูกพนัของบคุลากร  ของส านกังาน กสม.

1. มกีารใชแ้บบส ารวจเร ือ่งสภาพแวดลอ้มในการท างาน

2. มกีารจดั Focus group เพือ่คน้หาประเด็นปญัหาการออกแบบสภาพแวดลอ้มในการท างาน

3. มกีารจดัท าแผนเสรมิสรา้งความผาสกุและความผูกพนัของบคุลากร  ของส านกังาน กสม.                                                        

                                                                                                                                                                        1. มกีาร

ประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนเสรมิสรา้งความผาสกุและความผูกพนัของบคุลากร ของส านกังาน กสม.

1. มกีารรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแผนการบรหิารทรพัยากรบคุคล  ของส านกังาน กสม.

ค าอธบิายผลการด าเนนิการ

HR2

HR1

รหสั แนวทางการด าเนนิการ การด าเนนิการประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

HR4HR3HR2HR1กดปุ่ มรหัส



สว่นราชการมกีารจัดท าแผนดา้นทรัพยากรบคุคลที่

สนับสนุนยทุธศาสตร ์แผนดังกลา่วไดม้กีารประเมนิ

ความเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับความ

ตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอัตราก าลังบคุลากร 

รวมถงึไดน้ าแผนไปปฏบิตัเิพือ่ใหง้านของสว่นราชการ

บรรลผุลส าเร็จ

หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร
ค าอธบิายผลการด าเนนิการ

HR1

รหสั แนวทางการด าเนนิการ การด าเนนิการประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

HR4HR3HR2HR1กดปุ่ มรหัส

·   แสดงแนวทางและวธิกีารในการวเิคราะหแ์ละสรา้งความผูกพนัของ

บคุลากรในแตล่ะกลุม่บคุลากร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แสดงผลของการสรา้งความผกูพันใหเ้กดิขึน้ในสว่นราชการ  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   มวีธิกีารทีเ่หมาะสมส าหรับบคุลากรแตล่ะกลุม่ในการสรา้งใหเ้กดิความผกูพันตอ่

องคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แสดงใหเ้ห็นวา่ผลจากการสรา้งความผูกพนัชว่ยสง่เสรมิใหบ้คุลากร

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและเต็มความสามารถ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   บคุลากรมคีวามมุง่มั่นและเต็มใจในการปฏบิตังิานเพือ่ใหอ้งคก์ารประสบ

ความส าเร็จ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   มกีารเชือ่มโยงกับผลการปฏบิตังิานขององคก์ารและความส าเร็จของสว่นราชการ  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   มกีารวเิคราะหค์วามตอ้งการขององคก์ารในดา้นศกัยภาพของบคุลากร

เพือ่เตรยีมความพรอ้มบคุลากรเพือ่รองรบัความตอ้งการขององคก์ารใน

ปจัจบุนัและอนาคต

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แสดงแนวทางและวธิกีารสรา้งระบบการเรยีนรูแ้ละพัฒนาของบคุลากรที่

สอดคลอ้งกับความตอ้งการขององคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แสดงแนวทางและวธิกีารในการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบ

การเรยีนรูแ้ละการพัฒนา

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    มกีารพัฒนาบคุลากรตามแนวทางและวธิกีารในการพัฒนาทีเ่หมาะสมสอดคลอ้ง

กับกลุม่บคุลากรแตล่ะกลุม่

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   การน าผลของการประเมนิไปสูก่ารปรับปรงุระบบการเรยีนรูแ้ละพัฒนาบคุลากร  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   การเพิม่ศักยภาพของบคุลากรในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเต็มที่  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   บคุลากรมศีกัยภาพ สามารถรองรบัความตอ้งการขององคก์ารและการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิข ึน้ในอนาคต

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

HR4

D/L

(0.3)

คะแนน 5.0000

HR3 A

(0.4)

D

(0.3)

R/I

(0.3)

คะแนน

คะแนนรวม 5.0000

A

(0.4)

สว่นราชการมกีารประเมนิความผกูพันของบคุลากร มี

วธิกีารและตัววดัทีใ่ชใ้นการประเมนิความผกูพันของ

บคุลากรทีม่คีวามแตกตา่งกันในแตล่ะกลุม่ของบคุลากร

สว่นราชการมกีารจัดท าระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาที่

สนับสนุนความตอ้งการของสว่นราชการและการพัฒนา

ตนเอง รวมถงึมวีธิปีระเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพ

ของระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา

R/I

(0.3)

5.0000

1. มกีารทบทวนการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร  ของส านกังาน กสม.

1. มกีารรวบรวมผลการด าเนนิงานตามหลกัสตูร

 1.1 มกีารอนุมตัใิหเ้ขา้รบัการศกึษา/อบรม

 1.2 มกีารวเิคราะหค์วามเหมาะสมหลกัสตูรส าหรบับคุลากร ของส านกังาน กสม. แตล่ะกลุม่

                                                                                                                                                                                       1. มี

การประเมนิผลการพฒันาบคุลากร ของส านกังาน กสม. ตามหลกัสตูรตา่งๆ

2. มกีารประเมนิผลหลกัสตูรตา่งๆ

1. มกีารส ารวจ รวบรวม และวเิคราะหค์วามตอ้งการของบคุลากร  ของส านกังาน กสม. ในการพฒันาศกัยภาพ                             

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                        1. มกีารจดัท าหลกัสตูรทีส่อดคลอ้ง

กบัตอ้งการของบคุลากร  ของส านกังาน กสม.

2. มกีารขอทุน/งบประมาณในการจดัท าหลกัสตูร

3. มกีารจดัท า Flowchart แสดงข ัน้ตอนวธิกีารสรา้งระบบการเรยีนรูแ้ละพฒันาของบคุลากร

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               1. มกีารประเมนิระบบ

การเรยีนรูแ้ละการพฒันา

1. มกีารประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนเสรมิสรา้งความผาสกุและความผูกพนัของบคุลากร  ของส านกังาน กสม.

1. มกีารจดัท าแผนเสรมิสรา้งความผาสกุและความผูกพนัของบคุลากร  ของส านกังาน กสม.

1. มกีารใชแ้บบส ารวจเร ือ่งความผาสกุและความผูกพนัของบคุลากร

2. มกีารจดั Focus group เพือ่สอบถามความตอ้งการ/คน้หาปจัจยัสนบัสนุนสรา้งความผูกพนั



·    มกีารก าหนดผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการท างานทีส่ าคัญขององคก์ารที่

มคีวามสอดคลอ้งกับพันธกจิ ยทุธศาสตร ์และความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคัญ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    แนวทางและวธิกีารในการก าหนดขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของผลผลติ การบรกิาร 

และกระบวนการท างานทีส่ าคัญของสว่นราชการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    มแีนวทางและวธิกีารในการออกแบบผลผลติ การบรกิาร และ

กระบวนการท างานทีส่ าคญัขององคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

D/R/I

(0.6)

·     มขีอ้ก าหนดทีส่ าคัญของผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการท างานทีส่ าคัญ

ขององคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารประชุมคณะท างาน PMQA  ของส านกังาน กสม. ชีแ้จงการด าเนนิงานตามหมวด 6

2. มกีารทบทวนกระบวนการสรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนุน  ของส านกังาน กสม.

3. มกีารทบทวนขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของกระบวนการสรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนุน  ของส านกังาน กสม.

·    การออกแบบผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการท างานเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่

ส าคัญ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·   แสดงใหเ้ห็นวา่การออกแบบมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล โดยมกีารลด

รอบระยะเวลา การลดตน้ทุน รวมท ัง้มคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูร้บับรกิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    มกีารก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานของกระบวนการทีส่อดคลอ้งกับผลผลติ 

การบรกิาร และกระบวนการทีไ่ดอ้อกแบบไว ้

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    มรีะบบในการควบคมุและตดิตามกระบวนการ และก าหนดตัวชีว้ดัใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    การสือ่สารมาตรฐานการปฏบิตังิานใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งทราบเพือ่ปฏบิตั ิ  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานของกระบวนการทีไ่ดอ้อกแบบไว ้  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    การทบทวนผลการด าเนนิการตามตวัชีว้ดัของกระบวนการ เพือ่น าไปสู่

การปรบัปรุงกระบวนการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

R/I

(0.3)

·    แสดงความเชือ่มโยงของผลตวัชีว้ดักระบวนการกบัผลการด าเนนิงาน

และคณุภาพของผลผลติและการบรกิารทีส่ง่มอบ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารจดัท า Flow chart เพือ่แสดงใหเ้ห็นความเชือ่มโยงของท ัง้กระบวนการ

A

(0.4)

·    แนวทางและวธิกีารทีส่ว่นราชการใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการเพือ่ลด

ขอ้ผดิพลาด การท างานซ า้ และการสญูเสยีของกระบวนการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารก าหนดแนวทางและวธิกีารในการปรบัปรุงของกระบวน

PM2

D/L

(0.3)

คะแนน

รหสั แนวทางการด าเนนิการ การด าเนนิการ

PM1

คะแนน 5.0000

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น ค าอธบิายผลการด าเนนิการ

1. มกีารจดัประชุมคณะท างาน PMQA  ของส านกังาน กสม. ชีแ้จงการด าเนนิงานตามหมวด 6

2. มกีารทบทวนกระบวนการสรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนุน  ของส านกังาน กสม.

3. มกีารทบทวนขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของกระบวนการสรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนุน  ของส านกังาน กสม.

1. มกีารประชุมคณะท างาน PMQA ชีแ้จงการด าเนนิงานตามหมวด 6

2. มกีารทบทวนกระบวนการสรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนุน  ของส านกังาน กสม.

3. มกีารทบทวนขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของกระบวนการสรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนุน  ของส านกังาน กสม.

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                  1. มกีาร

จดัท ารายงานผลการด าเนนิงานตามขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของกระบวนการ

1. มกีารจดัท าหรอืทบทวนและปรบัปรุงคูม่อืการปฏบิตังิานของแตล่ะหนว่ยงาน                                                                             

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               1. มกีารรวบรวมผลการจดัท า

ตวัชีว้ดัความส าเร็จของกระบวนการตามขอ้ก าหนดทีส่ าคญั

2. มกีารตดิตามประเมนิผลการด าเนนิการตามตวัชีว้ดัและผลส าเร็จของขอ้ก าหนดทีส่ าคญั

1. มกีารเผยแพรคู่ม่อืการปฏบิตังิานลงในเว็บไซต ์                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                   1. มกีารตดิตาม

และประเมนิผลการด าเนนิงาน ตามตวัชีว้ดัและผลส าเร็จของขอ้ก าหนดทีส่ าคญั                                                                           

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                       1. มกีารจดัท าสรุปผลผลการ

ด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัและผลส าเร็จของขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของกระบวนการพรอ้มขอ้เสนอแนะ

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร

สว่นราชการมวีธิกีารในการปรับปรงุกระบวนการท างาน

เพือ่ปรับปรงุผลผลติ การบรกิาร และผลการด าเนนิการ 

การลดความผดิพลาด การท างานซ ้า และความสญูเสยี

ของกระบวนการ

สว่นราชการมกีารก าหนดขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของ

ผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการท างานทีส่ าคัญ 

รวมถงึมวีธิกีารออกแบบผลผลติ การบรกิาร และ

กระบวนการท างานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ

ทัง้หมด

สว่นราชการมกีารปฏบิตังิานของกระบวนการทีเ่ป็นไป

ตามขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ มกีารก าหนดตัววดัหรอืตัวชีว้ดั

ผลการด าเนนิการทีส่ าคัญของกระบวนการทีส่ว่น

ราชการใชใ้นการควบคมุ และปรับปรงุกระบวนการ 

รวมถงึเชือ่มโยงกับผลการด าเนนิการและคณุภาพของ

ผลผลติและการบรกิารทีส่ง่มอบ

A

(0.4)

5.0000

PM3

A

(0.4)

PM5PM4PM3PM2PM1กดปุ่ มรหัส



รหสั แนวทางการด าเนนิการ การด าเนนิการ

PM1

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น ค าอธบิายผลการด าเนนิการ

1. มกีารจดัประชุมคณะท างาน PMQA  ของส านกังาน กสม. ชีแ้จงการด าเนนิงานตามหมวด 6

2. มกีารทบทวนกระบวนการสรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนุน  ของส านกังาน กสม.

3. มกีารทบทวนขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของกระบวนการสรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนุน  ของส านกังาน กสม.

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร

สว่นราชการมกีารก าหนดขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของ

ผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการท างานทีส่ าคัญ 

รวมถงึมวีธิกีารออกแบบผลผลติ การบรกิาร และ

กระบวนการท างานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ

ทัง้หมด

A

(0.4)

PM5PM4PM3PM2PM1กดปุ่ มรหัส

·    มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูปั้ญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพือ่ปรับปรงุ

กระบวนการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    โครงการ/กจิกรรมในการปรับปรงุกระบวนการ (ยกตัวอยา่งกระบวนการทีไ่ด ้

ปรับปรงุ)

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    แสดงใหเ้ห็นผลการด าเนนิการของกระบวนการมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ โดยมกีาร

รวบรวมสารสนเทศของกระบวนการอยา่งเป็นระบบ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    น าสารสนเทศจากผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมาใชใ้นการปรับปรงุ

กระบวนการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    แสดงใหเ้ห็นถงึการลดความผดิพลาด การท างานซ า้ และความสญูเสยี

ของกระบวนการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    มกีารประเมนิความรนุแรงของภัยพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉนิทีม่ผีลกระทบตอ่การ

ด าเนนิงานตามพันธกจิทีส่ าคัญขององคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    แสดงแผนการเตรยีมความพรอ้มตอ่ภัยพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉนิ เพือ่ใหก้ารท างาน

เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    การสือ่สารและซกัซอ้มใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรับทราบถงึแนวทางในการปฏบิตั ิ  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    มกีารทบทวนเพือ่ปรบัปรุงแผนใหม้คีวามเหมาะสม และทนัสมยัอยูเ่สมอ  

ใช่

 

ไมใ่ช่

R/I

(0.3)

·    แสดงใหเ้ห็นความสามารถในการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่งของ

ระบบปฏบิตักิาร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

A

(0.4)

·    แสดงแนวทางและวธิกีารในการสรา้งบรรยากาศเพือ่ใหเ้กดินวตักรรมใน

สว่นราชการ

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. ทุกหนว่ยงานมกีารก าหนดแนวทางและวธิกีารในการสรา้งบรรยากาศ

D

(0.3)

·    การแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกับนวตักรรมในการท างาน เพือ่สรา้งบรรยากาศทีท่ า

ใหเ้กดินวตักรรมทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดใ้นกระบวนการท างาน

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

1. มกีารจดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเขา้ถงึองคค์วามรูต้ามแผนการจดัการความรู ้สป.ทส.

สว่นราชการมวีธิกีารในการพจิารณาโอกาสในการสรา้ง

ใหเ้กดินวตักรรมทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดใ้น

กระบวนการท างาน

PM4 A

(0.4)

คะแนน 1.0000

สว่นราชการมวีธิกีารเตรยีมความพรอ้มตอ่ภัยพบิตัหิรอื

ภาวะฉุกเฉนิ ไดค้ านงึถงึการป้องกัน ความตอ่เนื่องของ

การปฏบิตักิาร และการท าใหค้นืสูส่ภาพเดมิ

D/L

(0.3)

PM5

1. มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในหนว่ยงาน

2. มกีารยกตวัอยา่งกระบวนการทีไ่ดป้รบัปรุง

1. มกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน กอ่น – หลงั

สว่นราชการมวีธิกีารในการปรับปรงุกระบวนการท างาน

เพือ่ปรับปรงุผลผลติ การบรกิาร และผลการด าเนนิการ 

การลดความผดิพลาด การท างานซ ้า และความสญูเสยี

ของกระบวนการ

D/L

(0.3)

R/I

(0.3)

PM3

คะแนน 5.0000



รหสั แนวทางการด าเนนิการ การด าเนนิการ

PM1

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น ค าอธบิายผลการด าเนนิการ

1. มกีารจดัประชุมคณะท างาน PMQA  ของส านกังาน กสม. ชีแ้จงการด าเนนิงานตามหมวด 6

2. มกีารทบทวนกระบวนการสรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนุน  ของส านกังาน กสม.

3. มกีารทบทวนขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของกระบวนการสรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนุน  ของส านกังาน กสม.

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร

สว่นราชการมกีารก าหนดขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของ

ผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการท างานทีส่ าคัญ 

รวมถงึมวีธิกีารออกแบบผลผลติ การบรกิาร และ

กระบวนการท างานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ

ทัง้หมด

A

(0.4)

PM5PM4PM3PM2PM1กดปุ่ มรหัส

·    เกดินวตักรรมทีส่รา้งการเปลีย่นแปลงการบรกิารและการปฏบิตังิานและ

เป็นประโยชนต์อ่องคก์าร

 

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    นวตักรรมทีเ่กดิขึน้ตอบสนองตอ่การบรรลยุทุธศาสตรข์องสว่นราชการ  

ใช่

 

ไมใ่ช่

·    ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมคีวามพงึพอใจในการบรกิารและการปฏบิตังิาน  

ใช่

 

ไมใ่ช่

3.8000

คะแนนรวม 3.9600

สว่นราชการมวีธิกีารในการพจิารณาโอกาสในการสรา้ง

ใหเ้กดินวตักรรมทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดใ้น

กระบวนการท างาน

PM5

R/I

(0.3)

คะแนน

1. มกีารเผยแพรก่จิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดินวตักรรมใหมใ่นการปฏบิตังิานผา่นทางเว็บไซต/์หนงัสอืราชการ                                        

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      1. มกีารจดัท าสรุปผลความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทีใ่ชน้วตักรรมน ัน้ๆ



ผลงาน
1 2 3 4 5

●

RM 1 65 70 75 80 85 92.76 % 5.00

●

RM 2 65 70 75 80 85 90.00 % 5.00

●

คะแนนเฉลีย่ 5.00 

1 2 3 4 5

RM 3 65 70 75 80 85 92.45 % 5.00

●

%

92.45 5.00 

1 2 3 4 5

●

RM 4 60 70 80 90 100 100.00 % 5.00

●

RM 5 60 70 80 90 100 100.00 % 5.00

●

%

คะแนนเฉลีย่ 5.00 

หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ (Results)
เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน

7.1 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลและการบรรลพุนัธกจิ
ตวัชีว้ดัผลลพัธ์

รอ้ยละความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิัตริาชการของสว่นราชการ

 ผลลพัธก์ารด าเนนิการดา้นประสทิธผิลและการบรรลพัุนธกจิ

รอ้ยละความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการบรรลเุป้าหมายตัวชีว้ดัค ารับรองการปฏบิัตริาชการมติดิา้น

ประสทิธผิลการปฏบิัตริาชการ

รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากรบคุคล

7.2 ผลลพัธด์า้นการใหค้วามส าคญัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
รอ้ยละความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนสรา้งความผกูพันของบคุลากร

 ผลลพัธก์ารด าเนนิการดา้นการมุง่เนน้บคุลากร

 ผลลพัธก์ารด าเนนิการดา้นการใหค้วามส าคญัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

7.3 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร



ผลงาน

หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ (Results)
เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน

7.1 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลและการบรรลพุนัธกจิ
ตวัชีว้ดัผลลพัธ์

1 2 3 4 5

●

RM 6 1 2 3 4 5 86.14 % 5.00

●

RM 7 65 70 75 80 85 80.59 % 4.12

●

%

คะแนนเฉลีย่ 4.56 

1 2 3 4 5

●

RM 8 80 85 90 95 100 94.58 % 3.92

●

%

94.58 3.92 

1 2 3 4 5

●

RM 9 65 70 75 80 85 100.00 % 5.00

●

RM 10 80 85 90 95 100 99.65 % 4.93

●

%

คะแนนเฉลีย่ 4.97 

4.74

รอ้ยละการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวม

7.4 ผลลพัธด์า้นการน าองคก์าร และการก ากบัดแูลสว่นราชการ
ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงานของหน่วยงาน (ITA)

รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากรทีม่ตีอ่การน าองคก์ารของผูบ้รหิาร

 ผลลพัธก์ารด าเนนิการดา้นงบประมาณ การเงนิ และการเตบิโต

 ผลลพัธก์ารด าเนนิการดา้นการน าองคก์าร และการก ากบัดแูลสว่นราชการ

7.5 ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และการเตบิโต

คะแนนเฉลีย่

7.6 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการ
รอ้ยละความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการบรรลเุป้าหมายตัวชีว้ดัของกระบวนการทีส่ าคัญ

รอ้ยละความส าเร็จเฉลีย่ถว่งน ้าหนักความส าเร็จจากผลสมัฤทธิข์องการด าเนนิการตามแผนการจัดการความรู ้

 ผลลพัธก์ารด าเนนิการดา้นประสทิธผิลของกระบวนการ

ผลลพัธก์ารด าเนนิการ คะแนนรวม 28.44 



สรปุผลคะแนนการตรวจรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ฉบบัที ่2

ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ
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หมวด 1 การน าองคก์าร
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์
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หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิาร

และ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
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100%
100%
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100% 100% 92%

หมวด 4การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการ

ความรู ้
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หมวด 5 การมุง่เนน้บุคลากร
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หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร
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หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ (Results)
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และเรื่องอ่ืน ๆ  
ในปีงบประมาณ 2562 กสม. ได้ด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2560  
จากการด าเนินการดังกล่าวพบว่ามีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (5) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (5) บัญญัติให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีหน้าที่และอ านาจในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานหลากหลาย
และครอบคลุมทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน 
และประชาชน โดยต้องพัฒนาแนวทางในการจัดท าสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง 

สภาพปัญหาและอุปสรรค 
ในทางปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไว้ 

ในรายการการฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นภารกิจสนับสนุน จึงเป็นข้อจ ากัดในการรับการจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับหน้าที่และอ านาจหลักของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 

ข้อเสนอแนะ 
คณะรัฐมนตรีโดยส านักงบประมาณ คณะกรรมาธิการฯ และสภาผู้แทนราษฎรควรพิจารณาจัดสรร

งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยค านึงถึงการด าเนินงานตามหน้าที่และ
อ านาจตามกฎหมายในการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยจ าแนก
วงเงินที่จะจัดสรรส าหรับการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ออกจากงบประมาณที่จะจัดสรร 
ในรายการ การฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากกิจกรรม 
เพ่ือการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 2. การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (2) และพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาตร 26 (2) ประกอบมาตรา 40 ก าหนดหน้าที่
และอ านาจของ กสม. ในการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
ซึ่งการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวนี้ต้องรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 



สภาพปัญหาและอุปสรรค 
ปัจจุบันระบบการจัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่เกี่ยวข้องยังขาดความเชื่อมโยงกัน รวมทั้งยังขาดการจัดเก็บข้อมูลส าคัญ ครอบคลุมและสะท้อนผลส าเร็จ 
ในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงเป็นข้อจ ากัดในการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อย่างถูกต้อง พอเพียง และเชื่อถือได้ 

ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 

ควรร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ครบถ้วน 
รอบด้าน ทันต่อสถานการณ์ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินการดังกล่าวในเชิงโครงสร้างกระบวนการ
บริหารจัดการ และผลการด าเนินการทั้งในระดับผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) รวมถึงผลกระทบ 
(impact) ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
ว่ามีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด และเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย 
เป็นภาคีหรือไม่ อย่างไร 

 3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการปะนีปะนอมบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการประนีประนอมเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกท่ีนานาชาติ น ามาใช้ยุติความ
ขัดแย้งที๋ เกิดขึ้น สอดคล้องกับหลักการว่าด้ วยสถานะและหน้าที่ ของสถาบันแห่งชาติ เ พ่ือ 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Paris Principles) เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม สามารถ
ยุติปัญหาความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยน ามา  
ซึ่งความพึงพอใจของผู้ขัดแย้ง จึงเป็นเครื่องมือในการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเยียวยา 
ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ลดปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรง
ในสังคม สร้างเสริมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

สภาพปัญหาและอุปสรรค 
การด าเนินงานที่ผ่านมาตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 

บัญญัติให้ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอาจด าเนินการไกล่เกลี่ย
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้คู่กรณีท าความตกลงเพ่ือประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนได้ ซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ยได้ผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับของคู่กรณี แต่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ไม่ได้บัญญัติให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อ านาจในการด าเนินการไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
เ พ่ือให้  กสม.  สามารถท าหน้ าที่ ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ในการไกล่ เกลี่ ย 

การประนีประนอม และการยุติข้อพิพาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบัน
แห่งชาติ เ พ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Paris Principles) จึงเห็นสมควรบัญญัติให้คณะกรรมการ 



สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับ 
ที่เคยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป 

 4. การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 บัญญัติ 
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณี  
ที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  
เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

สภาพปัญหาและอุปสรรค 
การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจนี้ ขัดต่อความเป็นอิสระของ กสม. ตามหลักการว่าด้วยสถานะและ

หน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Paris Principles) และท าให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการตั้งข้อสังเกตจากกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มีหน้าประเมินสถานะ 
ว่าเป็นการท าหน้าที่ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส และอาจน ามาซึ่งการไม่สามารถปรับสถานะจาก B เป็น A ได ้

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงหลักความเป็นกลาง และเป็นอิสระ

ของสถาบันแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน โดยสอดคล้องกับหลักการปารีส จึงได้ก าหนดแนวทางการจัดท าชี้แจง 
ดังนี้ 

(1) เป็นรายงานที่กล่าวถึงสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในภาพรวม มิใช่รายงานที่กล่าวถึง
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น รายงานข่าวหรือรายงานอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 

(2) ไม่เป็นรายงานที่มีลักษณะเป็นการเสนอความเห็นของผู้เขียน 

(3) ไม่เป็นรายงานที่จัดท าโดยหน่วยงานของสหประชาชาติ ซึ่งมีกระบวนการปรึกษาหารือกับรัฐบาล
ก่อนการเผยแพร่รายงาน 

(4) เนื้อหาในรายงานมีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมอันอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

(5) ไม่เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ หรือไม่เป็นประเด็นที่หน่วยงานรัฐ  
ได้ชี้แจงแล้ว 

(6) การชี้แจงของ กสม. ควรเป็นการน าเสนอข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ การจัดท ารายงานและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ หรือข้อเท็จจริงอื่นที่เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป 



(7) ในการชี้แจงหรือจัดท ารายงานข้อเท็จจริง กสม. อาจพิจารณาให้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
พัฒนาการส าคัญที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลา ที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
เพ่ือประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
แก่สาธารณชนทั่วไป 

เมื่อได้ก าหนดแนวทางการชี้แจงไว้ชัดเจนแล้วจะท าให้การท างานตามที่ก าหนดไว้รัฐธรรมนูญ  
ได้มีประสิทธิภาพและสามารถหยิบยกเป็นเหตุผลต่อกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ท าหน้าที่ประเมิน
สถานะว่า การท าหน้าที่ดังกล่าวนี้มิได้เป็นเพียงองค์กรที่ท าหน้าที่แก้ต่างหรือเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 



บทที่ 4 รายงานงบการเงิน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย   
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2562  

1. ค าชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ 1/2562 กรณีรายงานสรุปสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch : HRW) 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 7 เรื่อง 

1. เรื่อง  ขอประณามการยึดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลกาหนั๊วะและการก่อเหตุระเบิด 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ (เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

2. เรื่อง  ขอประณามการก่อเหตุฆาตกรรมและลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้าหน่วย ตชด. สงขลา  
(เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2562) 

3. เรื่อง  ขอให้น าเสนอข่าวการหายตัวไปของเด็กหญิงโดยเคารพในหลักสิทธิเด็กกฎหมาย และ
จริยธรรมวิชาชีพ (เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2562) 

4. เรื่อง  ประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกรณีการบุกยิงป้อมชุดรักษาการหมู่บ้าน 
วัดรัตนานุภาพเป็นเหตุท าให้พระภิกษุมรณภาพ และการยิงโต๊ะอิหม่ามรือเสาะเสียชีวิต 
ในจังหวัดนราธิวาส (เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2562) **** 

5. เรื่อง  ความห่วงใยต่อวิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศในภาคเหนือที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ 
ในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน (เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562) 

6. เรื่อง  ขอประณามการก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณตลาดบ่อทองปัตตานี  
(เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562) 

7. เรื่อง  ความห่วงใยต่อกรณีนักกิจกรรมการเมืองถูกท าร้ายและขอให้หน่วยงานของรัฐ 
น าผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว  
(เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะในการปรับแก้กฎหมายที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2562  มีทั้งหมด 16 เรื่อง 

1. ความเห็นต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ
และเอกชน พ.ศ. 

2. ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. 
3. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น ฉบับที่ .. พ.ศ. 
6. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 
7. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. 
8. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
9. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
10. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 
11. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 
12. ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียบนคู่ชีวิต พ.ศ. 
13. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ า ฝาย หรืออ่างเก็บน้ า 
14. ร่างประมวลระเบียบการราชทัณฑ์ ว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขัง 
15. ร่างแนวทางการจัดท าแผนการเสนอร่างกฎหมายประจ าปีงบประมาณ 
16. ความเห็นต่อร่างแนวทางที่เก่ียวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
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การออกรายงานข้อเสนอแนะนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ เป็นเรื่องเด่น 
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2562  มีทั้งหมด 1 เรื่อง  

1. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหา 
ในการด าเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมที่พบจากการด าเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยง
ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

 
 
 
 
 

 




