


 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ส ำนักบริหำรกลำง 
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ข้อ  1  ส ำนักบริหำรกลำง  แบ่งงำนภำยในออกเป็น 4 กลุ่มงำน ดังนี้ 
(1) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ งำนบริหำรทั่วไป และงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ข)  ปฏิบัติงำนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

และติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย ค ำสั่ง หรือกำรมอบหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

(ค)  สนับสนุนงำนเลขำนุกำรของผู้บริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(ง)  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี ศำสนพิธี และพิธีกำรต่ำง ๆ 
(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 
(2) กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้  

(ก)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงวินัยและ 
ระบบคุณธรรม 

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวินัย กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ และข้อก ำหนดทำงจริยธรรม
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง 

(ค)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรกำรประชุมของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ในฐำนะองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล 

(ง)  จัดท ำโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร กำรวำงแผนก ำลังคน กำรก ำหนดต ำแ หน่ง 
กำรก ำหนดมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งและกรอบอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง 

(จ)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอน กำรเลื่อนระดับกำรประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรเลื่อนเงินเดือน กำรเลื่อนค่ำตอบแทน และกำรเลื่อน
ค่ำจ้ำง 

(ฉ)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำ และรักษำทะเบียนประวัติ กำรควบคุมกำรเกษียณอำยุรำชกำร  
และกำรจัดท ำข้อมูลทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง 

(ช)  จัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนของข้ำรำชกำร ค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำร และค่ำจ้ำง
ของลูกจ้ำง 

(ซ)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบ ำเหน็จบ ำนำญ งำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  (กบข.)  
และงำนประกันสังคม 

(ฌ)  จัดระบบงำนด้ำนสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

(ญ)  จัดท ำแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกร 

(ฎ)  สร้ำงและพัฒนำหลักสูตรต่ำงๆ เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(ฏ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(3)   กลุ่มงำนคลัง มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก) ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ และจัดระบบงำนกำรเงินทุกประเภทและกำรบัญชีของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(ข) ด ำเนินกำรรับ - เบิกจ่ำย และน ำส่งเงินทุกประเภท 
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(ค) ด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีและทะเบียนคุมที่เก่ียวข้อง 
(ง) จัดท ำแผนเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจำกกระทรวงกำรคลัง 
(จ) ด ำเนินกำรขออนุมัติเงินประจ ำงวดและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมำณ รวมทั้งควบคุมและ

รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
(ฉ) จัดท ำรำยงำนกำรเงิน กำรบัญชี และฐำนะเงินงบประมำณ 
(ช) ด ำเนินกำรเก็บรักษำและควบคุมเงินคงเหลือ 
(ซ) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 
(4) กลุ่มงำนพัสดุ มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก) ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ และจัดระบบงำนพัสดุ 
(ข) ด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีและทะเบียนคุมเก่ียวกับพัสดุ 
(ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนพัสดุ โดยวำงแผนกำรจัดซื้อ จัดหำ จัดจ้ำงจ้ำงเหมำ

บริกำร ด ำเนินกำรท ำสัญญำซื้อ สัญญำจ้ำง รวมทั้งควบคุมเก็บรักษำ เบิกจ่ำยและจ ำหน่ำยพัสดุ 
(ง) ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลรักษำอำคำรสถำนที่  ยำนพำหนะ ระบบสำธำรณูปโภค

โสตทัศนูปกรณ์ และระบบรักษำควำมปลอดภัย 
(จ) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
2.  ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
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ข้อ  2  ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ แบ่งงำนภำยในออกเป็น 1 ฝ่ำย 4 กลุ่มงำน ดังนี้  
(1) ฝ่ำยช่วยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้  

(ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งำนช่วยอ ำนวยกำร ร่ำงหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ งำนระเบียบแบบแผน ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน และติดต่อนัดหมำยที่เป็น
ภำรกิจของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

(ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร กำรพัสดุ ครุภัณฑ์เก็บรักษำเอกสำร 
งำนรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่ำง ๆ ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

(ค) ก ำหนดวำระกำรประชุม จัดเตรียมกำรประชุมและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องจัดท ำบันทึก
รำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่น ๆ รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติท่ีประชุม 

(ง) ด ำเนินกำรจัดจ้ำงท ำรูปเล่ม ออกแบบ และจัดพิมพ์รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี หรือ
รำยงำนผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบกำรเสนอต่อรัฐสภำ คณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ
เป็นกำรทั่วไป 

(จ) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  

(2) กลุ่มงำนอ ำนวยกำรกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก) อ ำนวยกำร สนับสนุนและประสำนงำนเกี่ยวกับภำรกิจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรและกำรประชุมของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

ด้ำนบริหำร 
(ค) ติดตำมและประสำนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ กลั่นกรองในเรื่องและปัญหำต่ำง ๆ พร้อมเสนอควำมเห็นตำมที่ได้รับ

มอบหมำย เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประธำ นกรรมกำร 
และกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(จ) ติดตำมและประสำนงำนกำรจัดเตรียมเอกสำรข้อมูลและประเด็นกำรเข้ำร่วมประชุม 
ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

(ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ได้มำซึ่งกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
และกรรมกำรสรรหำผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กำรอิสระอ่ืน 

(ช) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(3) กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้  
(ก) จัดท ำนโยบำยยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ก ำหนดกรอบวงเงินงบประมำณ 

แผนงบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(ข) วำงแผนงำน กำรส่งเสริม สนับสนุน ประสำนกำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยพิเศษ นโยบำย

เร่งด่วนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 (ค) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวำงระบบกำรจัดท ำค ำของบประมำณ 

และจัดท ำค ำของบประมำณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตลอดจน
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

(ง) ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร 
และแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

(จ) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(ฉ) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 
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(4) กลุ่มงำนวิจัยและวิชำกำรสิทธิมนุษยชน มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก) ศึกษำปัญหำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ และพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน

ตลอดจนกำรก ำหนดโจทย์กำรศึกษำวิจัยเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ เพื่อกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(ข) จัดท ำข้อเสนอโครงกำรศึกษำวิจัยและแผนกำรศึกษำวิจัยประจ ำปีของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(ค) ด ำเนินกำรวิจัยและบริหำรจัดกำรโครงกำรศึกษำวิจัยตำมแผนกำรศึกษำวิจัยประจ ำปี  
ให้มีประสิทธิภำพ  

(ง) รวบรวม และประมวลข้อมูลทำงวิชำกำร และกำรศึกษำวิจัยด้ำนสิทธิมนุษยชนเพ่ือน ำผล
กำรศึกษำวิจัยไปขับเคลื่อนทำงวิชำกำรและสังคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำ  
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมตระหนัก และพัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำนสิทธิมนุษยชน 

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนควำมร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน  
และภำคประชำสังคมทำงวิชำกำรและกำรศึกษำวิจัยด้ำนสิทธิมนุษยชน หำแหล่งเงินทุนและแหล่งศึกษำวิจัย  
ทั้งในและต่ำงประเทศ 

(ฉ) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำวิจัยตำมแผนงำนกำรศึกษำวิจัยประจ ำปี  
และแผนงำนโครงกำรประจ ำปี พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำวิจัยและผลงำนกำรศึกษำวิจัยประจ ำปี 
หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

(ช) ศึกษำ และพัฒนำวิชำกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจัดท ำวำรสำรวิชำกำร 
(ซ) ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ค ำแนะน ำ และสนับสนุนด้ำนวิชำกำร และกำรศึกษำวิจัย  

ด้ำนสิทธิมนุษยชน 
(ฌ) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 
(5) กลุ่มงำนพัฒนำระบบบริหำรและติดตำมประเมินผล มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและระบบงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(ข) พัฒนำระบบกำรประเมินผลส ำเร็จของงำน กำรประเมินและกำรพัฒนำองค์กร 
(ค) จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(ง) ติดตำม วิเครำะห์  ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ นโยบำย และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พร้อมทั้งเสนอควำมเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำ  

(จ) ประมวลผลกำรติดตำมและจัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

(ฉ) จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(ช) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย  



 

 

 

 
3.  ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
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ข้อ  3  ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  แบ่งงำนภำยในออกเป็น ๑ ฝ่ำย ๔ กลุ่มงำน ดังนี้ 
(1) ฝ่ำยช่วยอ ำนวยกำร มีหน้ำที่และอ ำนำจดังนี้ 

(ก)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งำนช่วยอ ำนวยกำร ร่ำงหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ งำนระเบียบแบบแผน ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน และติดต่อนัดหมำยที่เป็น
ภำรกิจของส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร กำรพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษำเอกสำร 
งำนรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่ำง ๆ ของส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

(ค)  จัดท ำวำระกำรประชุม จัดเตรียมกำรประชุมและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง จัดท ำบันทึก
รำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่น ๆ รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติท่ีประชุม 

(ง)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(2) กลุ่มงำนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก) พัฒนำระบบ มำตรกำรและกลไกเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ       

สิทธิมนุษยชนตำมกฎหมำย รัฐธรรมนูญ และ พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องยึดถือปฏิบัติตำมกติกำระหว่ำงประเทศ
และอนุสัญญำประกอบ 

(ข) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้ำงกำรรับรู้  ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของ         
สิทธิมนุษยชนของบุคคลและกำรเคำรพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืน และให้เกิดควำมร่วมมือ กำรเคำรพ  
และกำรปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนของทุกภำคส่วนของสังคม 

(ค)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ ทั้ งในและนอกระบบกำรศึกษำ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ตลอดจนสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ให้เกิดควำมตระหนัก เห็นคุณค่ำ และเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 

(ง) พัฒนำองค์ควำมรู้ จัดท ำเอกสำรวิชำกำร 
(จ) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย  
(3) กลุ่มงำนพัฒนำควำมร่วมมือเครือข่ำย 1  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ส่งเสริม พัฒนำควำมร่วมมือและสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบเครือข่ำยด้ ำนสิทธิมนุษยชน 
ในภำคประชำสังคม ภำคประชำชน ภำคเอกชน และภำคธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชน  
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบำท ภำรกิจ และกิจกรรมขององค์กรเครือข่ำยด้ำนสิทธิ
มนุษยชน 

(ค) จัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยองค์กรด้ำนสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือ
ด้ำนสิทธิมนุษยชน 

(ง) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(4) กลุ่มงำนพัฒนำควำมร่วมมือเครือข่ำย 2 มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก) ส่งเสริม พัฒนำควำมร่วมมือและสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบเครือข่ำยด้ำนสิทธิมนุษยชน 

ในภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบำท ภำรกิจ และกิจกรรมขององค์กรเครือข่ำยด้ำนสิทธิ

มนุษยชน 
(ค) จัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยองค์ กรด้ำนสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 

ควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชน 
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(ง) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(5) กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กร  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสื่อสำรสำธำรณะเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและเห็นคุณค่ำ 

กำรเคำรพและกำรปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชน 
(ข) เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดีแก่สำธำรณชนในภำพลักษณ์ บทบำท ภำรกิจ

และกิจกรรมของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(ค) พัฒนำองค์ควำมรู้ กำรปรับเปลี่ยนเจตคติ และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน 

ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภำคประชำสังคมและประชำชน ตลอดจนสื่อมวลชน 
(ง) เผยแพร่มำตรกำรในกำรส่งเสริมและกำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ 

แนวทำงกำรแก้ไขกำรปฏิบัติที่ไม่ เป็นธรรมให้สำธำรณชนทรำบตำมมติของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ 

(จ) ผลิตสื่อรณรงค์และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน 
(ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนโฆษกของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งประสำน

และอ ำนวยควำมสะดวกแก่สื่ อมวลชนในกำรเผยแพร่ข่ ำว กำรแถลงข่ำว และกำร ให้ สัมภำษณ์ 
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(ช) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 



 

 

 

 
4.  ส ำนักรับเรื่องร้องเรียนและประสำนกำรคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

ข้อ  4  ส ำนักรับเรื่องร้องเรียนและประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  แบ่งงำนภำยในออกเป็น            
๑ ฝ่ำย ๓ กลุ่มงำน ดังนี้  

(1) ฝ่ำยช่วยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งำนช่วยอ ำนวยกำร ร่ำงหนังสือโต้ตอบ 

ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ งำนระเบียบแบบแผน ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน และติดต่อนัดหมำยที่เป็น
ภำรกิจของส ำนักรับเรื่องร้องเรียนและประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร กำรพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษำเอกสำร 
งำนรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่ำง ๆ ของส ำนักรับเรื่องร้องเรียนและประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(ค)  ก ำหนดวำระกำรประชุม จัดเตรียมกำรประชุมและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง จัดท ำบันทึก
รำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่น ๆ รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติท่ีประชุม 

(ง)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(2) กลุ่มงำนกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียน  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ

แนะน ำด้ำนสิทธิต่ำง ๆ แก่ผู้มำร้องเรียน  
(ข) กลั่นกรองและตรวจสอบเพ่ือหำข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

และวิเครำะห์ เสนอควำมเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ คณะท ำงำนพิจำรณำ 
(ค) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 
(3) กลุ่มงำนประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก) วิเครำะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประเด็นกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ด ำเนินกำรประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับบุคคล หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก บรรเทำ หรือแก้ไขปัญหำให้ประชำชนผู้ประสบปัญหำอย่ำงเร่งด่วน 

(ข) รำยงำนและเสนอควำมเห็ นต่อผลกำรประสำนกำรคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนต่อ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพ่ือพิจำรณำ ติดตำมผล และด ำเนินกำรตำมมติคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

(ค) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(4) กลุ่มงำนศูนย์ข้อมูลและสำรบบส ำนวน  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้  
(ก) จัดระบบฐำนข้อมูลงำนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน ส ำนวน 

กำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  รวมทั้งผลกำรติดตำมกำรด ำเนิน 
กำรตำมมำตรกำรแนวทำง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(ข) จัดท ำข้อมูลและเอกสำรเพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำงหรือ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตำมท่ีคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเห็นสมควร 

(ค) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

5.  ส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑ 
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ข้อ  5  ส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑  แบ่งงำนภำยในออกเป็น ๑ ฝ่ำย 4 กลุ่มงำน ดังนี้ 
(1) ฝ่ำยช่วยอ ำนวยกำร มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งำนช่วยอ ำนวยกำร ร่ำงหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ งำนระเบียบแบบแผน ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน และติดต่อนัดหมำยที่เป็น
ภำรกิจของส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1   

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร กำรพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษำเอกสำร 
งำนรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่ำง ๆ ของส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1  

(ค)  ก ำหนดวำระกำรประชุม จัดเตรียมกำรประชุมและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง จัดท ำบันทึก
รำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่น ๆ รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติท่ีประชุม 

(ง)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(2)  กลุ่มงำนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑  รับผิดชอบงำนคุ้มครองสิทธิชุมชน มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก)  ด ำเนินกำรสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับค ำร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติเห็นสมควรให้มีกำรตรวจสอบทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ ท ำส ำนวนค ำร้อง เสนอควำมเห็นในกำร
ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกันหรือ
แก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งด ำเนินกำรกรณีมีค ำขอให้พิจำรณำหรือโต้แย้งรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือยุติกำรติดตำมผลตำมมำตรกำรหรือข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพิจำรณำ  

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตำมมติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และแจ้งผลกำรตรวจสอบพร้อมด้วยรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

(ค)  ติดตำม เร่งรัด ตรวจสอบ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำง 
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  และจัดท ำควำมเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรยุติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในกรณี
ที่บุคคลหรือหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำงหรือข้อเสนอแนะแล้ว หรือให้ควำมเห็นชอบ  
ในกำรรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงำนไม่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแนวทำง  
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ หรือด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

(ง)  ด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรแนวทำง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และกำรเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(3)  กลุ่มงำนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2  รับผิดชอบงำนคุ้มครองสิทธิในที่ดินและทรัพย์สิน มีหน้ำที่ 
และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ด ำเนินกำรสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับค ำร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติเห็นสมควรให้มีกำรตรวจสอบทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ ท ำส ำนวนค ำร้อง เสนอควำมเห็นในกำร
ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกันหรือ
แก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งด ำเนินกำรกรณีมีค ำขอให้พิจำรณำหรือโต้แย้งรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือยุติกำรติดตำมผลตำมมำตรกำรหรือข้อเสนอแนะเพ่ื อเสนอ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพิจำรณำ  
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(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตำมมติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และแจ้งผลกำรตรวจสอบพร้อมด้วยรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

(ค)  ติดตำม เร่งรัด ตรวจสอบ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำง 
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  และจัดท ำควำมเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรยุติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในกรณี
ที่บุคคลหรือหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำงหรือข้อเสนอแนะแล้ว หรือให้ควำมเห็นชอบ 
ในกำรรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงำนไม่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแนวทำง  
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ หรือด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

(ง)  ด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรแนวทำง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และกำรเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  

 (4)  กลุ่มงำนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3  รับผิดชอบงำนคุ้มครองสิทธิแรงงำน และมำตรฐำนคุณภำพชีวิต 
มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ด ำเนินกำรสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับค ำร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติเห็นสมควรให้มีกำรตรวจสอบทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ ท ำส ำนวนค ำร้อง เสนอควำมเห็นในกำร
ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกันหรือ
แก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งด ำเนินกำรกรณีมีค ำขอให้พิจำรณำหรือโต้แย้งรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือยุติกำรติดตำมผลตำมมำตรกำรหรือข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพิจำรณำ  

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตำมมติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และแจ้งผลกำรตรวจสอบพร้อมด้วยรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

(ค)  ติดตำม เร่งรัด ตรวจสอบ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำง 
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  และจัดท ำควำมเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรยุติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในกรณี
ที่บุคคลหรือหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำงหรือข้อเสนอแนะแล้ว หรือให้ควำมเห็นชอบ  
ในกำรรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงำนไม่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแนวทำง 
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ หรือด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

(ง)  ด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรแนวทำง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และกำรเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
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(5)  กลุ่มงำนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4 รับผิดชอบงำนคุ้มครองสิทธิของประชำกรกลุ่ มเฉพำะ  
(เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร บุคคลหลำกหลำยทำงเพศ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ใช้ยำเสพติด กลุ่มชำติพันธุ์ และ
อ่ืนๆ) มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ด ำเนินกำรสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับค ำร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติเห็นสมควรให้มีกำรตรวจสอบทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ ท ำส ำนวนค ำร้อง เสนอควำมเห็นในกำร
ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกันหรือ
แก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งด ำเนินกำรกรณีมีค ำขอให้พิจำรณำหรือโต้แย้งรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือยุติกำรติดตำมผลตำมมำตรกำรหรือข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพิจำรณำ  

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตำมมติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และแจ้งผลกำรตรวจสอบพร้อมด้วยรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

(ค)  ติดตำม เร่งรัด ตรวจสอบ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำง 
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  และจัดท ำควำมเห็นพร้อมทั้ งข้อเสนอเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรยุติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในกรณี
ที่บุคคลหรือหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำงหรือข้อเสนอแนะแล้ว หรือให้ควำมเห็นชอบ  
ในกำรรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงำนไม่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแนวทำง 
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ หรือด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

(ง)  ด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรแนวทำง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิท ธิมนุษยชน
แห่งชำติ และกำรเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
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ข้อ  6  ส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2  แบ่งงำนภำยในออกเป็น ๑ ฝ่ำย 3 กลุ่มงำน ดังนี้ 
(1) ฝ่ำยช่วยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งำนช่วยอ ำนวยกำร ร่ำงหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ งำนระเบียบแบบแผน ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน และติดต่อนัดหมำยที่เป็น
ภำรกิจของส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2  

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร กำรพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษำเอกสำร 
งำนรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่ำง ๆ ของส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2   

(ค)  ก ำหนดวำระกำรประชุม จัดเตรียมกำรประชุมและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง จัดท ำบันทึก
รำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่น ๆ รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติท่ีประชุม 

(ง)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(2) กลุ่มงำนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑  รับผิดชอบงำนคุ้มครองสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม  
มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ด ำเนินกำรสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับค ำร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติเห็นสมควรให้มีกำรตรวจสอบทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ ท ำส ำนวนค ำร้อง เสนอควำมเห็นในกำร
ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกันหรือ
แก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งด ำเนินกำรกรณีมีค ำขอให้พิจำรณำหรือโต้แย้งรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือยุติกำรติดตำมผลตำมมำตรกำรหรือข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพิจำรณำ  

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตำมมติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และแจ้งผลกำรตรวจสอบพร้อมด้วยรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

(ค)  ติดตำม เร่งรัด ตรวจสอบ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำง 
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  และจัดท ำควำมเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรยุติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในกรณี
ที่บุคคลหรือหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำงหรือข้อเสนอแนะแล้ว หรือให้ควำมเห็นชอบ  
ในกำรรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงำนไม่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแนวท ำง 
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ หรือด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

(ง)  ด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรแนวทำง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และกำรเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(3) กลุ่มงำนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2  รับผิดชอบงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพส่วนบุคคล  
และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ด ำเนินกำรสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับค ำร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติเห็นสมควรให้มีกำรตรวจสอบทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ ท ำส ำนวนค ำร้อง เสนอควำมเห็นในกำร
ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกันหรือ
แก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งด ำเนินกำรกรณีมีค ำขอให้พิจำรณำหรือโต้แย้งรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือยุติกำรติดตำมผลตำมมำตรกำรหรือข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพิจำรณำ  
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(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตำมมติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และแจ้งผลกำรตรวจสอบพร้อมด้วยรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

(ค)  ติดตำม เร่งรัด ตรวจสอบ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำง 
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  และจัดท ำควำมเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรยุติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในกรณี
ที่บุคคลหรือหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำงหรือข้อเสนอแนะแล้ว หรือให้ควำมเห็นชอบ  
ในกำรรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงำนไม่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแนวทำง  
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ หรือด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

(ง)  ด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรแนวทำง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และกำรเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(4) กลุ่มงำนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3  รับผิดชอบงำนคุ้มครองสิทธิในสถำนะบุคคล มีหน้ำที่ 
และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ด ำเนินกำรสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับค ำร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติเห็นสมควรให้มีกำรตรวจสอบทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ ท ำส ำนวนค ำร้อง เสนอควำมเห็นในกำร
ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกันหรือ
แก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษย ชน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งด ำเนินกำรกรณีมีค ำขอให้พิจำรณำหรือโต้แย้งรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือยุติกำรติดตำมผลตำมมำตรกำรหรือข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพิจำรณำ  

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตำมมติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และแจ้งผลกำรตรวจสอบพร้อมด้วยรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

(ค)  ติดตำม เร่งรัด ตรวจสอบ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำง 
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  และจัดท ำควำมเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรยุติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในกรณี
ที่บุคคลหรือหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำร แนวทำงหรือข้อเสนอแนะแล้ว หรือให้ควำมเห็นชอบ  
ในกำรรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงำนไม่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแนวทำง 
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ หรือด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

(ง)  ด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรแนวทำง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และกำรเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 



 

 

 

 
๗.  ส ำนักเฝำ้ระวงัและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนษุยชน 
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ข้อ  7  ส ำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน  แบ่งงำนภำยในออกเป็น ๑ ฝ่ำย  
๓ กลุ่มงำน ดังนี้ 

(1) ฝ่ำยช่วยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งำนช่วยอ ำนวยกำร ร่ำงหนังสือโต้ตอบ 

ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ งำนระเบียบแบบแผน ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน และติดต่อนัดหมำย  
ที่เป็นภำรกิจของส ำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร กำรพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษำเอกสำร 
งำนรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่ำง ๆ ของส ำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 

(ค)  จัดท ำวำระกำรประชุม เตรียมกำรประชุมและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง บันทึกรำยงำน  
กำรประชุมและรำยงำนอื่น ๆ รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติท่ีประชุม  

(ง)  ด ำเนินกำรจัดจ้ำงท ำรูปเล่ม ออกแบบ และจัดพิมพ์รำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์
สิทธิมนุษยชนประจ ำปี   

(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(2) กลุ่มงำนเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน ๑  รับผิดชอบประเด็นสิทธิมนุษยชน
ด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง และจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศและกรณีที่มีสถำนกำรณ์อันกระทบหรือเป็น
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนอย่ำงร้ำยแรง 

(ข)  จัดท ำแผนและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนประจ ำปี 
(ค)  พัฒนำระบบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็นระบบ 
(ง)  จัดท ำค ำชี้แจงและรำยงำนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีกำรรำยงำนสถำนกำรณ์เกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  
(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย  
(3) กลุ่มงำนเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 2  รับผิดชอบประเด็นสิทธิมนุษยชน

ด้ำนสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก)  เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง และจัดท ำ

รำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศ และกรณีที่มีสถำนกำรณ์อันกระทบหรือ 
เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนอย่ำงร้ำยแรง 

(ข)  จัดท ำแผนและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนประจ ำปี 
(ค)  พัฒนำระบบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็นระบบ  
(ง)  จัดท ำค ำชี้แจงและรำยงำนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีกำรรำยงำนสถำนกำรณ์เกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  
(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 
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(4) กลุ่มงำนเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 3  รับผิดชอบประเด็นสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มประชำกรกลุ่มเฉพำะ มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง และจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศ และกรณีที่มีสถำนกำรณ์อันกระทบหรือ 
เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนอย่ำงร้ำยแรง  

(ข)  จัดท ำแผนและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนประจ ำปี 
(ค)  พัฒนำระบบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็นระบบ  
(ง)  จัดท ำค ำชี้แจงและรำยงำนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีกำรรำยงำนสถำนกำรณ์เกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  
(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย  
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

8.  ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 
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ข้อ  8  ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ  แบ่งงำนภำยในออกเป็น ๑ ฝ่ำย 2 กลุ่มงำน ดังนี้  
(1) ฝ่ำยช่วยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งำนช่วยอ ำนวยกำร ร่ำงหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ งำนระเบียบแบบแผน ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน และติดต่อนัดหมำยที่เป็น
ภำรกิจของส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ  

(ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร กำรพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษำเอกสำร 
งำนรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่ำง ๆ ของส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 

(ค) ก ำหนดวำระกำรประชุม จัดเตรียมกำรประชุมและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องจัดท ำบันทึก
รำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่น ๆ รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติท่ีประชุม 

(ง) รวมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(2) กลุ่มงำนควำมร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก) ประสำนและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ส ำคัญทั้งในระดับระหว่ำง

ประเทศและภูมิภำค ได้แก่ เครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ควำมร่วมมือ 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนกับสหประชำชำติ ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติระดับภูมิภำค  
เอเชีย – แปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และควำมร่วมมือในกรอบภูมิภำคอ่ืนที่เกิดข้ึนใหม่  

(ข) ศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำยและมำตรกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในกรอบที่รับผิดชอบ 

(ค) ศึกษำ วิเครำะห์  และรำยงำนสถำนกำรณ์  ตลอดจนควำมเคลื่อนไหวที่ เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนที่ส ำคัญ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่ส ำคัญ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศ 
และภูมิภำค 

(ง) ประสำนงำนและเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม หรือกำรพบหำรือทั่วไปกับบุคคลหรือ
ผู้แทนองค์กรจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรจัดท ำข้อมูลประกอบกำรประชุมหรือกำรพบหำรือและกำรสรุปผล 

(จ) ประสำนงำนและจัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรประชุม กำรสัมมนำกับเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะที่เข้ำร่วมประชุม จัดท ำสรุปผลกำรประชุม ตลอดจนน ำผลกำรประชุม 
มำเผยแพร่ หรือด ำเนินกำรให้เกิดผลในทำงปฏิบัติตำมควำมเหมำะสม 

(ฉ) ประสำนงำนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจำกบุคคลหรือองค์กรจำกต่ำงประเทศเกี่ยวกับ 
กำรส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(ช) ประสำนงำน รับรอง อ ำนวยควำมสะดวกคณะบุคคลจำกต่ำงประเทศที่มำประชุม สัมมนำ 
และศึกษำดูงำน รวมทั้งกำรเดินทำงไปประชุม สัมมนำ และศึกษำดูงำน 

(ซ) จัดท ำร่ำงหนังสือโต้ตอบทั่วไป อ ำนวยกำรแปลหรือสรุปเอกสำรส ำคัญ จัดล่ำมแปลภำษำ
ในงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(ฌ) สนับสนุนและประสำนงำนในกำรสร้ำงเครือข่ำยกับองค์กรภำครัฐและภำคเอกชน 
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับสำกล 

(ญ) ประสำนงำนในเรื่องทุนฝึกอบรมที่ เกี่ยวกับต่ำงประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว  
ของบุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(ฎ) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
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(3) กลุ่มงำนพันธกรณีและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก) ศึกษำและวิเครำะห์พันธกรณีและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศในประเด็นต่ำง ๆ 

เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ 

(ข) ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในกำรเข้ำเป็นภำคีสนธิสัญญำด้ำนสิทธิ
มนุษยชน 

(ค) ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดท ำรำยงำนคู่ขนำนกำรปฏิบัติตำม
สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำค ี

(ง)  ประสำนงำนและเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม หรือกำรพบหำรือทั่วไปกับบุคคลหรือ
ผู้แทนองค์กรจำกต่ำงประเทศที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ รวมทั้งกำรจัดท ำข้อมูลประกอบกำรประชุม
หรือกำรพบหำรือ และกำรสรุปผล 

(จ) ศึกษำและเผยแพร่พันธกรณีและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ตลอดจน
กลไกในกำรด ำเนินงำน เพ่ือเป็นประโยชน์กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภำยในประเทศ 

(ฉ) ประสำนกับกลไกของสหประชำชำติ กลไกระดับภูมิภำค และหน่วยงำนของรัฐในกำรให้
ข้อมูล ควำมเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีและมำตรฐำนสิ ทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศ 

(ช) ประสำนงำนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจำกบุคคลหรือองค์กรจำกต่ำงประเทศเกี่ยวกับ 
กำรส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(ซ) จัดท ำร่ำงหนังสือโต้ตอบทั่วไป อ ำนวยกำรแปลหรือสรุปเอกสำรส ำคัญ จัดล่ำมแปลภำษำ
ในงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(ฌ) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
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ข้อ  9  ส ำนักกฎหมำย  แบ่งงำนภำยในออกเป็น ๑ ฝ่ำย 3 กลุ่มงำน ดังนี้ 
(1) ฝ่ำยช่วยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งำนช่วยอ ำนวยกำร ร่ำงหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ งำนระเบียบแบบแผน ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน และติดต่อนัดหมำยที่เป็น
ภำรกิจของส ำนักกฎหมำย 

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร กำรพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษำเอกสำร 
งำนรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่ำง ๆ ของส ำนักกฎหมำย 

(ค)  ก ำหนดวำระกำรประชุม จัดเตรียมกำรประชุมและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง จัดท ำบันทึก
รำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่น ๆ รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติท่ีประชุม 

(ง)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(2) กลุ่มงำนเสนอแนะกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย ๑  รับผิดชอบงำนเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง
กฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึง  
สิทธิของประชำกรกลุ่มเฉพำะ มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ติดตำม เฝ้ำระวัง ศึกษำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมำย กฎระเบียบ 
ค ำสั่งทำงปกครอง มำตรกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นโยบำยและแผนงำนต่ำง ๆ ที่อำจมี
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมำย หรือหนังสือสัญญำเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน ที่ประเทศไทยเป็นภำคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตำม 

(ข)  ศึกษำบทบัญญัติของกฎหมำยหรือร่ำงกฎหมำย ตรวจสอบข้อกฎหมำย ศึกษำและ
ประมวลควำมเห็นของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่เคยมี หรือควำมเห็นของบุคคลต่ำง ๆ ตำมที่
จ ำเป็น เพ่ือประกอบกำรวิเครำะห์และจัดท ำเป็นควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(ค)  ศึกษำและจัดท ำควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเกี่ยวกับ
บทบัญญัติของกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งทำงปกครองที่เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีปัญหำ
ควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

(ง)  ศึกษำ ค้นคว้ำและวิเครำะห์ในกำรเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรแก้ไข ปรับปรุง
กฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(จ)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับองค์กรหรือหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

(ฉ)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ ค้นคว้ำ จัดท ำเอกสำร บทควำมทำงวิชำกำรซึ่งเกี่ยวกับ 
งำนกฎหมำยและอ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน ให้แก่หน่วยงำนของรัฐ 
ภำคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภำคประชำสังคม ประชำชน และสื่อมวลชน 

(ช)  ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ตอบข้อหำรือทำงกฎหมำยในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
แก่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนอื่นและประชำชน 

(ซ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(3) กลุ่มงำนเสนอแนะกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย 2  รับผิดชอบงำนเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง
กฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ด้ำนสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้  
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(ก)  ติดตำม เฝ้ำระวัง ศึกษำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมำย กฎระเบียบ 
ค ำสั่งทำงปกครอง มำตรกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นโยบำยและแผนงำนต่ำง ๆ ที่อำจมี
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมำย หรือหนังสือสัญญำเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน ที่ประเทศไทยเป็นภำคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตำม 

(ข)  ศึกษำบทบัญญัติของกฎหมำยหรือร่ำงกฎหมำย ตรวจสอบข้อกฎหมำย ศึกษำ 
และประมวลควำมเห็นของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่เคยมี หรือควำมเห็นของบุคคลต่ำง ๆ ตำมที่
จ ำเป็น เพ่ือประกอบกำรวิเครำะห์และจัดท ำเป็นควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(ค)  ศึกษำและจัดท ำควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเกี่ยวกับ
บทบัญญัติของกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งทำงปกครองที่เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีปัญหำ
ควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

(ง)  ศึกษำ ค้นคว้ำและวิเครำะห์ในกำรเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรแก้ไข ปรับปรุง
กฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(จ)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับองค์กรหรือหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

(ฉ)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ ค้นคว้ำ จัดท ำเอกสำร บทควำมทำงวิชำกำรซึ่งเกี่ยวกับงำน
กฎหมำยและอ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน ให้แก่หน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน 
ชุมชน ท้องถิ่น ภำคประชำสังคม ประชำชน และสื่อมวลชน 

(ช)  ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ตอบข้อหำรือทำงกฎหมำยในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
แก่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนอื่นและประชำชน 

(ซ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(4) กลุ่มงำนนิติกำร  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก)  เสนอควำมเห็นด้ำนกฎหมำยเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติและส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในเรื่องและปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่งในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้ง กฎ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข  
กำรรับเรื่องกรณีเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกผู้ตรวจกำรแผ่นดินและกำรส่งเรื่องไปยังผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

(ข)  รวบรวม ประมวลข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ และกลั่นกรองในเรื่องและปัญหำต่ำง ๆ  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

(ค)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรมสัญญำ และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

(ง)  ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของคณะกรรมกำร  
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติและส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(จ)  วิเครำะห์กฎหมำย ให้ค ำปรึกษำ ควำมเห็นทำงกฎหมำย ตีควำม และวินิจฉัยข้อกฎหมำย 
(ฉ)  ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และตอบข้อหำรือทำงกฎหมำยแก่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนอ่ืน  

และประชำชน 
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(ช)  จัดระบบงำน พร้อมสำรบัญกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ และประกำศของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พร้อมปรับปรุงแก้ไข
ให้ทันสมัย 

(ซ)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ข้ำรำชกำร 
หรือเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งผู้ที่เคยด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว        
เป็นคู่กรณีในคดีท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และอยู่ในเขตอ ำนำจของศำลปกครองและศำลยุติธรรม 

(ฌ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

10.  ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
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ข้อ  10  ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน  แบ่งงำนภำยในออกเป็น ๑ ฝ่ำย 3 กลุ่มงำน ดังนี้ 
(1) ฝ่ำยช่วยอ ำนวยกำร มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งำนช่วยอ ำนวยกำร ร่ำงหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ งำนระเบียบแบบแผน ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน และติดต่อนัดหมำยที่เป็น
ภำรกิจของส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร กำรพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษำเอกสำร 
งำนรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่ำง ๆ ของส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

(ค)  ก ำหนดวำระกำรประชุม จัดเตรียมกำรประชุมและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องจัดท ำบันทึก
รำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่น ๆ รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติท่ีประชุม 

(ง)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(2) กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก)  วำงแผนและก ำหนดแนวทำงเพ่ือพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(ข)  จัดท ำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สอดคล้อง 

กับมำตรฐำนกลำง นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศ 
(ค)  พัฒนำโปรแกรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งกำรบริหำรภำยในองค์กรและ 

กำรบริหำรเว็บไซต์ขององค์กร ร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
(ง)  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และช่วยเหลืองำนดิจิทัลและโปรแกรมกำรท ำงำนใหม่ ๆ ขององค์กร 
(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย  
(3) กลุ่มงำนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำน
และให้บริกำรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(ข)  ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ข้อมูลสำรสนเทศ และระบบ
เครือข่ำยสื่อสำรสำรสนเทศ 

(ค)  พัฒนำและตรวจสอบระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนดิจิทัลขององค์กร 
(ง)  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และช่วยเหลืองำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ผ่ำนระบบดิจิทัล 
(จ)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย  
(4) กลุ่มงำนสำรสนเทศ มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก)  รวบรวม ประมวลข้อมูลรำยงำนกำรตรวจสอบหรือพิจำรณำด้ำนสิทธิมนุษยชน เอกสำร 
ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับงำนสิทธิมนุษยชน ต ำรำ รำยงำนกำรศึกษำวิจัย บทควำม ค ำพิพำกษำของศำลค ำวินิจฉัย
ขององค์กรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย และเอกสำรอ่ืน ๆ และจัดท ำเป็นฐำนข้อมูลในระบบสำรสนเทศให้เหมำะสม  
แก่สภำพกำรใช้ประโยชน์ทั้งภำยในส่วนรำชกำรและให้บริกำร 

(ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนห้องสมุด จดหมำยเหตุ และงำนบริหำรจัดกำรเอกสำรต่ำง ๆ 
(ค)  พัฒนำระบบฐำนข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์บริกำรข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน 
(ง)  ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย              
 



 

 

 

 

 

 

 

11.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ข้อ  11  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน  

และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใด  
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายใน  

(2) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง   

(3)  จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้ งภายในและภายนอกตามรูปแบบ 
และวิธีการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด  

(4)  จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ  

(5)  ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ 
(6)  จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควร

และไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหาย
ต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(7)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

(๘)  ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหน่วยรับตรวจ
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

(๙)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

(1๐)  ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อจรรยาบรรณและวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน 



 

 

 

 

 

 

 

12.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
พื้นที่ภำคใต้ 
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ข้อ  12  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพ้ืนที่ภำคใต้   แบ่งงำนภำยในออกเป็น  
๓ กลุ่มงำน ดังนี้  

(1) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้  
(ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ งำนจัดเก็บ ค้นหำเอกสำร งำนบริหำรทั่ วไป  

งำนช่วยอ ำนวยกำรและระบบงำนอ ำนวยกำรต่ำง ๆ งำนข้อมูล สถิติ 
(ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุครุภัณฑ์  
(ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี ศำสนพิธี และพิธีกำรต่ำง ๆ 
(ง) จัดท ำวำระกำรประชุม จัดเตรียมกำรประชุมและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง จัดท ำบันทึก

รำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอ่ืน ๆ รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติที่ประชุมของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพ้ืนที่ภำคใต้ 

(จ) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(2) กลุ่มงำนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้ำที่และอ ำนำจในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
(ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับและกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียน กำรประสำนกำรคุ้มครอง  

สิทธิมนุษยชน กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิด 
สิทธิมนุษยชนตำมมติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และแจ้งผลกำรตรวจสอบพร้อมด้วยรำยงำนผล  
กำรตรวจสอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

(ข) ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร รวมทั้งจัดท ำควำมเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับ ผลกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำร แนวทำง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(ค) พิจำรณำเสนอควำมเห็นในกรณีที่มีกำรโต้แย้งหรือมีกำรขอให้พิจำรณำรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนใหม่ 

(ง) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้ รับ
มอบหมำย 

(3) กลุ่มงำนส่งเสริมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน มีหน้ำที่และอ ำนำจในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำรประสำนงำนและพัฒนำ 
ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยด้ำนสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำย  

(ข) สนับสนุนและประสำนควำมร่วมมือกับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
(ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสื่อสำรองค์กรและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน 
(ง) เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง  

เพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนประจ ำปี และรำยกรณีพิเศษ 
(จ) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 



 

 

 

 

 

 

 

13.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ข้อ  13  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  แบ่งงำน
ภำยในออกเป็น 3 กลุ่มงำน ดังนี้ 

(1) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
(ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ งำนจัดเก็บ ค้นหำเอกสำร งำนบริหำรทั่ วไป  

งำนช่วยอ ำนวยกำรและระบบงำนอ ำนวยกำรต่ำง ๆ งำนข้อมูล สถิติ  
(ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุครุภัณฑ์  
(ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี ศำสนพิธี และพิธีกำรต่ำง ๆ 
(ง) จัดท ำวำระกำรประชุม จัดเตรียมกำรประชุมและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง จัดท ำบันทึก

รำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอ่ืน ๆ รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติที่ประชุมของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(จ) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(2) กลุ่มงำนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้ำที่และอ ำนำจในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
(ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับและกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียน กำรประสำนกำรคุ้มครอง  

สิทธิมนุษยชน กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิด 
สิทธิมนุษยชนตำมมติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และแจ้งผลกำรตรวจสอบพร้อมด้วยรำยงำน 
ผลกำรตรวจสอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

(ข) ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร รวมทั้งจัดท ำควำมเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับ ผลกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำร แนวทำง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(ค) พิจำรณำเสนอควำมเห็นในกรณีที่มีกำรโต้แย้งหรือมีกำรขอให้พิจำรณำรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนใหม่ 

(ง) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

(3) กลุ่มงำนส่งเสริมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน มีหน้ำที่และอ ำนำจในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(ก) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำรประสำนงำนและพัฒนำ 
ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยด้ำนสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำย  

(ข) สนับสนุนและประสำนควำมร่วมมือกับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
(ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสื่อสำรองค์กรและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน 
(ง) เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง  

เพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนประจ ำปี และรำยกรณีพิเศษ 
(จ) ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 


