
รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ด้านบริหาร 

ครั้งที่ 18/๒๕๖4  
เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 

ณ ห้องประชุม ๗๐4 ชั้น ๗ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 -------------------------------  

ผู้มาประชุม 
 1. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทน 
      ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 2. นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 3. นายสมณ์ พรหมรส   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 4. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 5. นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายบุญเกื้อ สมนึก   เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 2. นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 3. นายพราหมณ์ นิยะบุตร  ผู้อ านวยการส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 4. นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 5. นางสาววัลลภา ศารทประภา  ผู้อ านวยการส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 6. นายภาณุวัฒน์ ทองสุข   ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 7. นางจันทกานติ์ จตุรพาณิชย ์เกตุปราชญ ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ  
      บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงานอ านวยการกิจการ   
      คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 8. นายโกเมศ สุบงกช   นิติกรช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานนิติการ 
 9. นายวศิษฐ์ ธีรวโิรจน์   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
 10. นายฐิติวัฒน์ สายวร   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
 11. นางสาววส ีภูเต็มเกียรติ  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
 12. นายเอกลักษณ์ ภูมิศาสตรา  นิติกรปฏิบัติการ 
 13. นายกันตภณ บดิณขันติเดชา  เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน 
 14. นายธรรมนูญ เส็มย้ง   นิติกร 
 15. นายเทพพิทักษ์ วรสิทธิ์  นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.   
   นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ท าหน้าที่แทนประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 17/๒๕๖4 
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน ๒๕๖4  
   ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยกลุ่มงานอ านวยการกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 17/๒๕๖4 เมื่อวันจันทร์ที ่19 เมษายน ๒๕๖4 รวม 19 หน้า  
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
   สรุปการแถลงผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
   นางจันทกานติ์  จตุรพาณิชย์  เกตุปราชญ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชา ญ  
บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงานอ านวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ส านักกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอที่ประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
โดยส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ สม 0002/744 ลงวันที่ 26 
เมษายน 2564 กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือรายงานสรุปการแถลงผลการด าเนินงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564  
ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมและเสนอ
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น ๘ ด้าน ได้แก่ 1) การตรวจสอบและรายงาน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2) การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน  
3) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4) การชี้แจงและรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 5) การเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคม 
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 6) การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 7) การส่งเสริมความร่วมมือ 
และการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ 8) การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร  
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสื่อมวลชน  
   ในการนี้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ได้กล่าว 
ชื่นชมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอยู่ระหว่างการสรรหาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๔ ทั้งนี้ นายชวรงค์ได้น าเสนอความเห็นและข้อเสนอเพ่ิมเติมโดยสรุป ได้แก่  
๑) เสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการสื่อสารสาธารณะ ซ่ึงมิใช่หมายถึงการท างาน
กับสื่อเท่านั้น แต่เป็นการให้ความส าคัญกับการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมาย ๒) เน้นการท างานเชิงลึก มีประเด็น
เฉพาะที่ชัดเจนและจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือท าให้การด าเนินการชัดเจน ต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามสถานการณ์
เฉพาะหน้า ๓) ในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในสถานการณ์การชุมนุม ตามที่ได้มีการ
ประชุมกับคณะกรรมการสมานฉันท์ รัฐสภา มีการน าเสนอการสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจ
ข้อมูลชุดต่าง ๆ ทั้งของรัฐและกลุ่มผู้ชุมนุม ได้รับทราบว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สังเกตการณ์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

การชุมชนมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และขอเสนอให้น าเสนอข้อเท็จจริงให้กับสังคมร่วมกับสื่อมวลชนด้วย  
และ 5) การอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง (HREP) ขอให้ มีการคัดเลือกผู้ เข้ารับการอบรม 
อย่างมีมาตรฐานและคัดกรองอย่างจริงจัง โดยขอให้ค านึงถึงประโยชน์และการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม 
อย่างแท้จริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า การประชุมครั้งนี้  ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้เชิญประธานสภา 
การสื่อสารมวลชนแห่งชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสถานีโทรทัศน์ จ านวน 6 แห่ง 
และสื่อหนังสือพิมพ์ จ านวน 4 แห่ง ในการนี้ ได้มีสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวแถลงผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ทั้งทางสถานีโทรทัศน์ เว็บส านักข่าว Facebook Fanpage โดยมีรายชื่อและรายละเอียดการ
พาดหัวข่าวของสื่อมวลชนแต่ละแห่ง ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
   ความเห็นที่ประชุม 
   1. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งที่ประชุมว่า ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่ได้ด าเนินการจัดการแถลงผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ทั้งนี้ การพาดหัวข่าวและการเสนอข่าวของสื่อมวลชนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสื่อแต่ละฉบับ อย่างไรก็ตาม ควรจะได้มี
การรับฟังการน าเสนอข่าวและความเห็นจากสาธารณชนเพ่ือใช้ประกอบการแสดงท่าทีต่อไป 
   2. นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า 
ขอขอบคุณส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้น าเสนอการวิเคราะห์ท่าทีของสื่อมวลชนต่อการแถลง 
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และในโอกาสต่อไปควรมีการด าเนินการเช่นเดียวกันนี้
หากมีการแถลงการณ์ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ส าคัญ 
   ๓. นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า 
ขอขอบคุณรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์) และที่ปรึกษา
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวชุลีพร เดชข า) ส าหรับการจัดการแถลงผลการด าเนินงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าวจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
   ๔.๑ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   นายเอกลักษณ์ ภูมิศาสตรา นิติกรปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย เสนอที่ประชุมว่า ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักกฎหมาย ได้มีหนังสือ ที่ สม 000๘/๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ 
เมษายน 256๔ กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเสนอการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติรับทราบข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี กรณีมีค าสั่งให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจในการไกล่เกลี่ยไปพิจารณาทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักกฎหมายสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับ
หลักการและเหตุผลที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีอ านาจในการไกล่เกลี่ยตามประเด็นที่หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้ให้ความเห็นหรือมีข้อสังเกตไว้ แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร เพ่ือทราบ 
ก่อนด าเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น 
   ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเรียนว่า ได้ด าเนินการจัดท าสรุป
สาระส าคัญเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีอ านาจในการไกล่เกลี่ย  
ตามประเด็นที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความเห็นหรือมีข้อสังเกตไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   ๑. ข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่ออ านาจในการไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   ๑.๒ ส านักงานอัยการสูงสุด 
   ๑.๓ ส านักนายกรัฐมนตรี 
   ๒. เหตุผลที่ควรก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจในการไกล่เกลี่ย 
   โดยที่ปรากฏตามค าปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระว่า “...การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอ่ืนซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรม และมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติ  
ของประเทศตามความจ าเป็นและความเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชน  
ชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น... รวมตลอดทั้งการลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพ่ือให้ประเทศ 
มีความสงบสุขบนพ้ืนฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดอง การจะด าเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้  
จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้
กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล ...” ประกอบกับรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๔๗ (๑) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบ 
และรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการ  
หรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยนับเป็นการ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายวิธีการหนึ่งตามหลักสากล (หลักการปารีส หรือ Paris Principles)  
   ๓. ประเด็นการหารือ และแนวทางการให้ความเห็น 
   เมื่อพิจารณาจากความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว สามารถก าหนดประเด็นการหารือได้เป็น ๕ ประเด็น ดังนี้ 
   ๓.๑ ความสอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   ๓.๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยไม่ก าหนดอ านาจไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฯ 
   ๓.๓ การไกล่เกลี่ย โดยใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๓.๔ ผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดอาญา 
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   ๓.๕ การก าหนดให้น าพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะในส่วน
ของการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นว่าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ  
ควรก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจในการไกล่เกลี่ยในลักษณะเดียวกับที่เคยก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบตามหน้าที่และอ านาจต่อไป โดยไม่ต้องก าหนดกระบวนการ  
ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทไว้ดังเช่นพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
   ความเห็นที่ประชุม 
   ๑. นายเอกลักษณ์ ภูมิศาสตรา นิติกรปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย  เสนอที่ประชุมว่า 
ขั้นตอนต่อไปจะมีการจัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรีตามหนังสือ  
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   ๒. นายภาณุวัฒน์ ทองสุข ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย เสนอที่ประชุมว่า หน่วยงานที่มี
ความเห็น คือ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักนายกรัฐมนตรี   
ส่วนหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องไม่มีความเห็น 
   3. นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า ควรส่ง
ความเห็นและมติที่ประชุมในการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรีไปยังคณะรัฐมนตรี 
   4. นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุม ดังนี้ 
    ๑) ในประเด็นความสอดคล้องกับหน้าที่ และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ควรแจ้งข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบเพ่ิมเติมด้วยว่า แม้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๐ มิได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีอ านาจหน้าที่ไกล่เกลี่ย แต่พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๗  
ก็ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ดังกล่าวไว้  
    ๒) ในประเด็นว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่อาจด าเนินการ 
ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรเพ่ิมเติมเหตุผลว่า ๑) มาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ มิได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รักษาการตามพระราชบัญญัติในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจ อีกทั้งการออกระเบียบ ข้อบังคับ  
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้อ านาจไว้เฉพาะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุดเท่านั้น และ ๒) หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับผู้ไกล่เกลี่ยและการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจไม่มีความเหมาะสมกับระบบการไกล่เกลี่ยในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
    ๓) ในประเด็นเกี่ยวกับผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ควรศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของต่างประเทศ เช่น ศึกษาว่า กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเกาหลีใต้ที่มีบทบัญญัติก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจ  
ไกล่เกลี่ยนั้น มีบทบัญญัติก าหนดให้มีผลเช่นเดียวกับข้อตกลง หรือสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลหรือไม่ 
อย่างไร 



๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

   มติที่ประชุม รับทราบ และและมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติโดยส านักกฎหมายด าเนินการตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมตามความเห็นของที่ประชุม และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   4.2 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
   นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
เสนอที่ประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
ได้มีหนังสือ ที่ สม 0004/743 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพ่ือรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ประกอบด้วย
การด าเนินการ ดังนี้ 
   1. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยได้ขอความร่วมมือส านักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากส านักที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาคู่มือ 
   2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค จ านวน 12 คน โดยก าหนดแผนจัดระหว่างวันที่ 7 – 11 
มิถุนายน 2564 และหากไม่สามารถด าเนินการได้ จะจัดในรูปแบบออนไลน์  
   3. การจัดท าแผนปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  
ในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2564) โดยส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบและหลักเกณฑ์ส าหรับจัดท าโครงการและจัดท าแบบฟอร์ม
การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามการเสนอแผนงานโครงการ 
   ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่ผ่านมา ได้แก่ การแปลคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
ส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นภาษายาวี ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
   ความเห็นที่ประชุม 
   1. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอบถามว่า การจัดท าแผนปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2564)  
มีข้อขัดข้องใดหรือไม่ เนื่องจากระยะเวลาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะยิ่งเหลือน้อยลงทุกขณะ  
หากระยะเวลาล่วงเลยไป 
   2. นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เสนอที่ประชุม ดังนี้ 
    1) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติ งานส าหรับเจ้าหน้าที่ ประจ าศูนย์ศึ กษา 
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ได้มีการประสานงานด้วยวาจาไปยังกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



๗ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

(นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ) เพ่ือพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานฯ ซึ่งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากส านักต่าง ๆ 
และยกร่างคู่มือการปฏิบัติงานฯ แล้ว 
    2) ขอชี้แจงกรณีการจัดท าแผนปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2564)  
ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนที่รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ให้ติดตามการจัดท าแผนปฏิบัติการของศูนย์
ศึกษาฯ ซึง่แผนปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาฯ อยู่ระหว่างการจัดท า และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคก่อน ในการนี้ จะร่ วมติดตามการจัดท า
แผนปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาฯ นอกเหนือจากการติดตามโดยเจ้ าหน้าที่ ส านักส่ ง เสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนที่ได้รับมอบหมายด้วย 
   3. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอที่ประชุมว่า  
ในระหว่างที่ยังมิได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาฯ ที่เพ่ิงเข้ามาปฏิบัติงานอาจจะยังไม่มี
ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ดังนั้น จึงควรพิจารณาวิธีการอ่ืนในการให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาฯ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาฯ เกิดความเข้าใจในบทบาทและแนวทาง 
การปฏิบัติงาน 
   นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน การประชุม
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และการประชุมอ่ืน ๆ จึงต้อง
ด าเนินการผ่านทางออนไลน์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านอาจต้องการความช่วยเหลือในการใช้โปรแกรมการประชุม
ทางออนไลน์ ดังนั้น ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนควรขอความร่วมมือจากส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
สนับสนุน และให้ค าแนะน าในการใช้โปรแกรมการประชุมทางออนไลน์ นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริม  
การเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงาน  
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
   4. นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เสนอที่ประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ตามปกติจะมีค่าใช้จ่าย เช่น เบี้ยประชุม เป็นต้น ซึ่งจะพิจารณาศึกษาต่อไปว่า การประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค หากเป็นการประชุมทางออนไลน์ จะเบิก
ค่าใช้จ่ายในการประชุมได้หรือไม่ อย่างไร 
   ในการนี้ หากศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคแห่งใดมีความพร้อม 
จะด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาฯ แห่งนั้น ๆ ต่อไป 
   5. นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอที่ประชุมว่า  
ในระหว่างที่ยังไม่ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาฯ ที่เพ่ิงเข้ามาปฏิบัติงาน  
อาจยังไม่ทราบหรือเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงควรเร่งรัดการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่
ป ร ะจ า ศู น ย์ ศึ กษ าและประ สานง านด้ า นสิ ท ธิ มนุ ษยชน ในภู มิ ภ าค ให้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ  เ พ่ื อ จั ด ส่ ง คู่ มื อ 
การปฏิบัติงานฯ ไปยังเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาฯ ก่อนได้  



๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

   นอกจากนี้ ขอให้พิจารณาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ า 
ศูนย์ศึกษาฯ และให้เพ่ิมเติมระเบียบฉบับเต็มดังกล่าวไว้ในส่วนของภาคผนวก หรือพิจารณาการอ้างอิงระเบียบ  
ในรูปแบบอื่น เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
   ส่วนการจัดท าแผนปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาค ศูนย์ศึกษาฯ อาจยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ดังนั้น ส านักส่งเสริมการเคารพ  
สิทธิมนุษยชน และส านักที่ เกี่ยวข้องจึงควรมีบทบาทในการให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ  
แก่ศูนย์ศึกษาฯ ทั้งนี้ อาจมีการประชุมหารือเพ่ือพิจารณาการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ และขอสอบถามเรื่อง
ก าหนดการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ว่า ควรก าหนดช่วงเวลาหรือก าหนดเสร็จสิ้นภายในเวลาเท่าใด  
   6. นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุม ดังนี้ 
    1) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 การประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคจึงจ าเป็นต้องประชุมทางระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้
มาประชุม (ประธานกรรมการ/กรรมการศูนย์ศึกษาฯ) มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ตามมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ขอให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิจารณาศึกษาวิธีการจัดเก็บหลักฐาน ส าหรับการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไป 
    2) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคแห่งใดมีความพร้อม 
และมีกรรมการศูนย์ศึกษาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ สามารถด าเนินการประชุมได้ทันที  
    3) ข้อเสนอให้ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 
การประชุมทางระบบออนไลน์สามารถด าเนินการได้ และจะรับไปด าเนินการต่อไป 
    4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคทางออนไลน์ สามารถด าเนินการไปก่อนได้ 
ในระหว่างที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง  
อาจพิจารณาการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยพบปะกันได้  
   7. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอที่ประชุมว่า  
การประชุมทางออนไลน์ มีข้อดีประการหนึ่ง กล่าวคือ ผู้ประชุมสามารถประชุมได้ทุกที่หากมีอินเทอร์เน็ต สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้จากที่พัก ไม่ต้องเดินทางมาเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคจ าเป็นต้องเตรียมการบริหารจัดการเอกสาร 
ที่จะใช้ในการประชุม และเตรียมความพร้อมในการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรมการประชุมทางออนไลน์ 
รวมถึงฟังก์ชันการเสนอเอกสารในที่ประชุม เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   มติที่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของศูนย์ศึ กษา 
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และมอบให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษา 
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และด าเนินการอื่นตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี 

  



๙ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.๑ บันทึกการหารือระหว่างประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กับผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   นางจันทกานติ์ จตุรพาณิชย์ เกตุปราชญ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ บังคับบัญชา
ข้าราชการในกลุ่มงานอ านวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ส านักกิจการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สม 000๒/๗๔๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน 2564 
กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเสนอบันทึกการหารือระหว่างประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน 2564 
ณ ห้องประชุม ๗๐4 ชั้น ๗ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นางสาวอารีวรรณ จตุทอง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ช านาญการ
ประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ทั้ง ๔ คน พร้อมด้วยผู้อ านวยการส านักกิจการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอ านวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วม 
การประชุมหารือดังกล่าว 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
   ความเห็นที่ประชุม 
   ๑. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด -19) มีความประสงค์ให้ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการศึกษา
ข้อมูล หาข้อเท็จจริง และเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนตามความเชี่ยวชาญ 
ในแต่ละด้านของผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและจัดท าเป็นรายงานเพ่ือเสนอต่อ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   ๒. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอที่ประชุมว่า  
ได้ขอให้ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอความเห็นเป็นเอกสารในประเด็นต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ วรัสโคโรนา 2019  
(โควิด -19) ตามความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเสนอต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เช่น สิทธิคนพิการ และสิทธิเด็ก เป็นต้น  
   ๓. นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความยินดีให้ความสนับสนุนในการด าเนินงานของผู้ช านาญการ
ประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหน้าที่และอ านาจ 
   ๔. นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า การจัดท า
รายงานเพ่ือเสนอต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น รายงานฉบับแรกควรเสนอภายใน ๒ สัปดาห์  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบมอบหมายให้ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติด าเนินการศึกษาข้อมูล หาข้อเท็จจริง และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบด้านสิทธิ



๑๐ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

มนุษยชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ตามความช านาญ 
ในแต่ละด้านที่ได้รับมอบหมาย และจัดท าเป็นรายงานเพ่ือเสนอต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
โดยรายงานฉบับแรกให้เสนอภายใน ๒ สัปดาห์ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ด้านบริหาร ต่อไป 

   ๖.๒ ร่างค าสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
   นายเอกลักษณ์ ภูมิศาสตรา นิติกรปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย เสนอที่ประชุมว่า ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักกฎหมายได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สม 000๘/๗๔๖  
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน 256๔ กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเสนอร่างค าสั่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เรื่ อง  มาตรการในการใช้ลายมือชื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ ในระหว่างการเฝ้ าระวัง  
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่า โดยที่ได้ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ และได้ขยายเป็นวงกว้างไปในเขตหลายพื้นที่ของประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่
เป็นจ านวนมากและเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดในเขต
ปริมณฑล รัฐบาลได้ขอให้หน่วยงานราชการทุกแห่งจัดรูปแบบการท างานที่บ้าน (Work from home) อย่างเต็มรูปแบบ 
ซึ่งต่อมาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๗) โดยก าหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่อ่ืนของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น 
   ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเรียนว่า เ พ่ือเป็นการเตรียม 
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว 
ในกรณีที่อาจมีการยกระดับมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ด้วยการก าหนดมาตรการห้ามเข้า-ออกพ้ืนที่ควบคุม (ล็อกดาวน์) โดยการประกาศให้ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นพ้ืนที่ควบคุม จึงได้ด าเนินการจัดท าร่างค าสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เรื่อง มาตรการในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในระหว่างที่ บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไม่อาจเข้ามาปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้  เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และไม่ส่งผลกระทบแก่ราชการ ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอร่างค าสั่งดังกล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพิจารณา 
   รายละเอียดร่างค าสั่งปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
   ความเห็นที่ประชุม 
   ๑. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอบถามว่า การใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไร และมีแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างไร เพราะในบางหน่วยงาน
จะมีระเบียบรองรับการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ 



๑๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

   ๒. นายเอกลักษณ์ ภูมิศาสตรา นิติกรปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย  เสนอที่ประชุมว่า 
สืบเนื่องจากการศึกษาแนวทางการบังคับใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอ่ืนเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ซึ่งหน่วยงานที่น าไปใช้จะต้องออกระเบียบ
ภายในก่อน ทั้งนี้ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามร่างค าสั่งดังกล่าวนี้ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ให้ใช้เฉพาะการด าเนินกิจการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่มีผลผูกพันเฉพาะประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเท่านั้น ไม่รวมถึงการอนุมัติ อนุญาตที่ผลกระทบต่อบุคคลภายนอก  
และไม่รวมถึงการใช้เกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้แล้ว 
   ๓. นายภาณุวัฒน์ ทองสุข ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย เสนอที่ประชุมว่า ขั้นตอนการใช้
เป็นไปตามรูปแบบงานสารบรรณท่ัวไป แต่เป็นการใช้ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเท่านั้น 
   ๔. นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอบถามว่า ร่างค าสั่ง
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับการด าเนินการชองส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนที่ต้อง
แจ้งรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่ามีความพร้อมที่จะด าเนินการ
ได้ทันกับการมีผลใช้บังคับของค าสั่งหรือไม่ อีกทั้งร่างค าสั่งดังกล่าวระบุถึงการด าเนินการทางแพ่ง ทางอาญา  
ทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มาตรฐานทางจริยธรรม หรือข้อก าหนดจริยธรรม จึงต้องก าหนด
ระยะเวลาที่ค าสั่งมีผลใช้บังคับไว้อย่างชัดเจน 
   ๕. นายโกเมศ สุบงกช นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
นิติการ เสนอที่ประชุมว่า การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการใช้เฉพาะกรณีจึงเสนอเป็นค าสั่ง และหากมีการ
ท างานที่บ้าน (Work from home) อย่างเต็มรูปแบบ จะเสนอร่างค าสั่งต่อไป 
   ๖. นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า 
หากมีประกาศก าหนดมาตรการห้ามเข้า-ออก (ล็อกดาวน์) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
อย่างเต็มรูปแบบ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเสนอร่างค าสั่งเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   มติที่ประชุม เห็นชอบร่างค าสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการ
ในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ในเบื้องต้น และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักกฎหมายเตรียม
ความพร้อมในกรณีที่มีการประกาศก าหนดมาตรการห้ามเข้า -ออก (ล็อกดาวน์) ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างเต็มรูปแบบโดยปรับแก้ไขร่างค าสั่งดังกล่าวตามความเห็นของที่ประชุมและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   6.3 รายงานความคืบหน้าแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตามแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 
   นายฐิติวัฒน์ สายวร นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ เสนอที่ประชุมว่า ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้มีหนังสือ ที่ สม 0004/749 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือรายงานความคืบหน้า 
แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 
ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์



๑๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  
กลยุทธ์ย่อย จ านวน 8 กลยุทธ์ ซึ่งได้เสนอผลการด าเนินการตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ประกอบด้วย 
   กลยุทธที่ 1 ให้มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยมี
โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว เช่น โครงการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนในนักบริหาร
ระดับสูง (HREP) จ านวน 2 รุ่น การจัดท าคู่มือการจัดเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพ่ือการน าคู่มือ
การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ (ครู อาจารย์) เป็นต้น 
   โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปี 2564 ได้แก่ การจัดท าคู่มือการเรียนรู้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา (จัดพิมพ์และเผยแพร่) และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
กระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพ่ือการน าคู่มือการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 
ส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ (ศึกษานิเทศก์) เป็นต้น 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและสร้าง
แหล่งเรียนรู้ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ เช่น การจัดอบรมและการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน 
โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โครงการจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
   โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปี 2564 ได้แก่ โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา โครงการจัดท าวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนฉบับรวมค าวินิจฉัย  
เรื่องร้องเรียน การประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (การประกวดรูปถ่าย) เป็นต้น 
   กลยุทธ์ที่  3 ค้นหา สนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูให้มีบุคคลหรือองค์กรต้นแบบ 
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights IDOL) โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ได้แก่ โครงการคัดเลือกบุคคล
และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
   กลยุทธ์ที่ 4 การสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน (เป็นภารกิจ 
ในกลุ่มงานสื่อสารองค์กร) 
   กลยุทธ์ที่ 5 ติดตาม วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ และเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่าง ๆ และจัดท าแผน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ได้แก่ การประชุมหารือแนวทาง 
การบูรณาการความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงาน 30 หน่วยงาน การจัดท าบันทึกความ
ร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จ านวน 12 หน่วยงาน การหารือ 
เชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
และการจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ
กลุ่มเปา้หมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
   กลยุทธ์ที่ 6 ขยายประเด็นสิทธิมนุษยชนจากวาระโลกเพ่ือสร้างการรับรู้และผลักดัน 
ให้เกิดการด าเนินการให้สอดคล้องตามวาระโลก โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ เช่น การจัดการสัมมนา 
ได้ แก่  เ รื่ อ ง  “สิ ทธิ มนุษยชนศึกษากับวาระแห่ งความร่ วมมื อระดับชาติ เ พ่ื อการ พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น ”  
(ปี  2561)  และ เรื่ อง  “การเผยแพร่และขับเคลื่ อนสิทธิมนุษยชนศึกษา( Human Rights Education)  
ในสังคมไทย” (ปี 2563) การจัดท ารายงานถอดบทเรียนในการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน



๑๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

แห่งชาติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และการผลักดันให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องน ามาตรฐาน UNGPs ไปบูรณาการกับภารกิจ เป็นต้น 
   ทั้งนี้ โดยจะได้ขยายการด าเนินงานตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมต่อไป 
   กลยุทธ์ที่ 7 จัดให้มีศูนย์กลางการบูรณาการและการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 
(Human Rights Education & Learning Hub) โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ปัจจุบันได้จัดตั้งแล้ว จ านวน 12 แห่ง 
   กลยุทธ์ที่  8 สร้างดัชนี Thailand Human Rights Index : Thailand HRI ในรัฐกิจ 
ธุรกิจ และประชากิจ (ด าเนินการในอนาคต) 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
   ความเห็นที่ประชุม 
   1. นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอที่ประชุมว่า  
การจัดอบรมและการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน (ซึ่งจัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการโต้วาทีภาษาอังกฤษ  
ในระดับอุดมศึกษา) ซึ่งหากพิจาณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ในปี 2565 ไม่มีการบรรจุกิจกรรมดังกล่าว  
ซึ่งในปีที่ผ่านมา การจัดอบรมและการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ไม่ได้บรรจุ  
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อจะจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงต้องขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือด าเนินกิจกรรม ดังนั้น จึงเห็นควรให้บรรจุการจัดอบรม 
และการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนในแผนปฏิบัติการของส านักงานฯ ในปีต่อไป และเห็นควรให้มีการแข่งขัน
โต้วาทีสิทธิมนุษยชน ประเภทภาษาไทยด้วย เพ่ือให้นิสิตและนักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้น 
   2. นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เสนอที่ประชุมว่า การจัดอบรมและการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้ปรับรูปแบบโดยจะเป็นการโต้วาทีเป็นภาษาไทย เพ่ือให้นิสิตและนักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
มากขึ้น โดยด าเนินการคัดเลือกและแข่งขันผ่านศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยการ
จัดอบรมและการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว จะเพ่ิมเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ
ประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
   3. นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอที่ประชุมว่า  
เห็นควรให้คงการจัดอบรมและการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เนื่องจากผู้ชนะการแข่งขันในรายการนี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโต้วาทีในระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป  
   4. นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า 
การรายงานความคืบหน้าแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นการรายงานกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ  
ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว 
   5. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอบถามว่า การจัดอบรมและการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา 



๑๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการโต้วาทีเป็นภาษาไทยได้บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หรือไม่ อย่างไร 
   6. นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เสนอที่ประชุมว่า โครงการในแต่ละโครงการจะประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย เช่น การจัดอบรมและการแข่งขัน
โต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา เป็นภาษาไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ซึ่งหากมีโครงการหรือกิจกรรมใดเพ่ิมเติมจากแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 
สามารถขออนุมัติเป็นรายกรณีได้ 
   7. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอที่ประชุมว่า  
การรายงานความคืบหน้าแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่า โครงการใดที่ด าเนินการแล้ว โครงการใดที่อยู่ระหว่าง  
การด าเนินการ และโครงการใดที่ยังมิได้ด าเนินการ ซึ่งท าให้ทราบได้ว่าแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 มีความคืบหน้าหรือบรรลุตามแผน 
มากน้อยเพียงใด มีอุปสรรคและข้อท้าทายใด และในระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถด าเนิน
โครงการใดได้บ้างภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งบางโครงการอาจต้องพิจารณาปรับเปลี่ยน
รูปแบบสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจต้องด าเนินการผ่านออนไลน์   
   และเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 
ใกล้จะครบตามระยะเวลาแล้ว ดังนั้น ในโอกาสต่อไป จึงควรพิจารณาเตรียมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งจะต้องทบทวนว่าแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 ได้บรรลุผลตามแผนมากน้อยเพียงใด 
   8. นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
เสนอที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้นในบางโครงการจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ  
เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา  
เพ่ือน าคู่มือการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปประยุกต์ใช้ (ศึกษานิเทศก์) ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการ และได้ก าหนดรูปแบบของกิจกรรมและก าหนดการแล้ว อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 จึงต้องพิจาณาปรับรูปแบบกิจกรรมที่ เหมาะสม  
ส่วนบางกิจกรรม เช่น การประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ปรับรูปแบบเป็นการประกวด
ภาพถ่ายนั้น เนื่องจากการประกวดภาพถ่ายเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้น าภาพถ่ายมาใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาการจัดอบรมและการแข่งขัน
โต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา (ภาษาไทย) เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการการประกวดผลงานนวัตกรรม
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้ 
   9. นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอให้เพ่ิมเติมการจัด
อบรมและการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา (ภาษาอังกฤษ) เพ่ิมเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ 
การประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสามารถด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้ 
   10. นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า โครงการ
จัดท าวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ฉบับรวมค าวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ควรให้ความส าคัญกับการสรุปย่อและ 
เรียบเรียงเนื้อหาของรายงานผลการตรวจสอบฯ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 



๑๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

   11. นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุม
ว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะพิจารณาต่อไปว่า โครงการใดที่ได้ด าเนินการแล้ว และมีความ
คืบหน้าเพียงใด โครงการใดที่ยังมิได้ด าเนินการ โครงการใดที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรให้เพ่ิมเติม 
ซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในคราวต่อไป ในการนี้ หากมีการเสนอกิจกรรม  
หรือโครงการเพ่ิมเติม ขอให้เสนอรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดของค่าใช้จ่าย เพ่ือพิจารณา
อนุมัติเป็นกรณี ตามมาตรา 57 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
   12. นายพราหมณ์ นิยะบุตร ผู้อ านวยการส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า การเสนอเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม นอกเหนือจากแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สามารถเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติตามมาตรา 57 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในการนี้ 
เนื่องจากแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีระยะเวลาเกินครึ่งปีงบประมาณ ดังนั้น ส านัก
กิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้แจ้งให้ส านัก/หน่วยต่าง ๆ พิจารณาทบทวนแผนงาน และล าดับ
ต่อไปจะได้เสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   13. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า ขอให้พิจารณาทบทวนว่า ภายในระยะเวลาของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โครงการ/กิจกรรมใดที่สามารถด าเนินการต่อไปได้ โครงการ/กิจกรรมใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
โครงการ/กิจกรรมใดที่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และโครงการ/กิจกรรมใดที่จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมจากแผน
ปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ และเสนอ
รายละเอียดของการด าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยส านักส่งสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนด าเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป 

   6.4 การหารือเรื่องการแสดงท่าทีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
กรณีเหตุคนร้ายไล่ยิงรถขนสินค้าระหว่างทางในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
   นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ได้เกิดเหตุคนร้าย 4 คน ขี่รถจักรยานยนต์และใช้อาวุธสงครามประกบยิงใส่รถยนต์
กระบะขนส่งสินค้าที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลามุ่งหน้าสู่จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ านวน 3 ราย 
ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ก่อนจุดไฟเผาท าลายรถยนต์จนเกิดเพลิงไหม้ทั้งคัน ในพ้ืนที่อ าเภอ 
สายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติโดยส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ด าเนิน
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงขอหารือในเรื่องการแสดงท่าที ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยอาจพิจารณาออกเป็นแถลงการณ์  
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
   ความเห็นที่ประชุม 
   1. นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า 
การออกแถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ ได้มีการ
ประสานกับส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร) ในเบื้องต้น  เพ่ือเตรียมการยกร่าง
แถลงการณ์แล้ว 



๑๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

   2. นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า หากจะออก
แถลงการณ์ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว เมื่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการยกร่าง
แถลงการณ์แล้ว เห็นควรให้ส่งร่างแถลงการณ์ให้ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
ร่างแถลงการณ์โดยไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถออก
แถลงการณ์ได้ภายในวันเดียว 
   มติที่ประชุม เห็นชอบให้ออกแถลงการณ์กรณี เหตุคนร้ายไล่ยิ งรถขนสินค้า 
ในพ้ืนที่อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และมอบให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการ 
ตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป 

   6.5 การเตรียมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2566 – 2570 
   นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 จะครบระยะเวลาของแผนในปี 2565 
เพ่ือให้การด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกิดความต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเตรียมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับต่อไป 
   ความเห็นที่ประชุม 
   ที่ประชุมเห็นควรมอบให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณา
เตรียมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 
   มติที่ประชุม มอบให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เตรียมการ 
ยกร่างแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 

   ๖.๖ สรุปผลการประชุมระดับสูงแบบปิดระหว่างประธานกรรมการและกรรมการ
ของสมาชิก SEANF และ MNHRC 
   นางสาววัลลภา ศารทประภา ผู้อ านวยการส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
ได้มีหนังสือ ลับ ที่ สม 0007/๔๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน 256๔ กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพ่ือเสนอสรุปผลการประชุมระดับสูงแบบปิดระหว่างประธานกรรมการและกรรมการของสมาชิก SEANF 
และ MNHRC ตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเชีย (SUHAKAW) ได้มีหนังสือเชิญ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมระดับสูงแบบปิด (High-Level Closed-Door Meeting) 
ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการของสมาชิกกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา (MNHRC)  
ในวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมหารือ 
ประกอบด้วยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวอารีวรรณ จตุทอง และนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จ านวน ๓ คน ท าหน้าที่ล่ามและสนับสนุนการประชุม  
การประชุมดังกล่าวมีประธานสถาบันสิทธิมนุษยซนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก SEANF เข้าร่วมประชุมทุกสถาบัน  
โดย MNHRC เข้าร่วมประชุมทั้งคณะ ซึ่ง SUHAKAM เป็นผู้จัดการประชุมดังกล่าวเคร่งครัดให้แต่ละสถาบัน 
ใช้หน้าจอเพียง ๑ จอ เท่านั้น เนื่องจากเป็นการหารือในเรื่องที่ไม่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยที่ประชุมได้รับทราบ



๑๗ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

เกี่ยวกับผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ MNHRC นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ได้เกิดสถานการณ์ 
ความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมา ซึ่ง MNHRC ได้น าเสนอข้อจ ากัดในการด าเนินงานของตน ดังนี้ 
   (๑ )  เจ้ าหน้ าที่ ของ  MNHRC ส่ วนใหญ่ ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้ าที่ ได้ 
โดยเฉพาะที่กรุงย่างกุ้ง เนื่องจากความไม่ปลอดภัยจากการชุมนุม บางส่วนต้องลางานโดยไม่ได้รับเงินเดือน 
   (๒) MNHRC ไม่สามารถท าหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับ
การเสียชีวิตและการหายสาบสูญของผู้ชุมนุมจ านวนมากได้ เพราะมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลการระบุอัตลักษณ์
บุคคล รวมทั้งพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้ งสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ ในช่วงวิกฤติและไม่ปลอดภัย  
ท าให้ MNHRC ไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ 
   (๓) MNHRC ได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและกระทรวงที่ เกี่ยวข้องเกี่ ยวกับ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นและปัญหาในการปฏิบัติงานของตน แต่ไม่ได้รับการตอบสนองใด ๆ 
   (๔) MNHRC มีความพยายามในการประสานกับหน่วยงานระหว่างประเทศ  เช่น 
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมกับประชาชน 
   (๕) MNHRC ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ใด ๆ เนื่องจากสถานการณ์ยังบานปลายและหนักหน่วง
เกินก าลัง 
   ที่ประชุมได้มีข้อสรุปเพ่ือแสดงความห่วงใยและความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน  
ในการท าหน้าที่ของ MNHRC ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของ MNHRC ที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (๑) การสนับสนุนในด้านการพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของ MNHRC โดยเฉพาะ
การฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ ( investigation) เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริง  
(fact-finding) และการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์การชุมนุม เป็นต้น 
   (๒) MNHRC ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ( information) และสถิติ (data) ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบสถานการณ์หรือการจัดท ารายงานในอนาคต 
   (๓) สนับสนุนให้ MNHRC ใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
ให้สอดคล้องกับหลักการปารีส (Paris Principles) โดยอย่างน้อยที่สุด MNHRC ควรต้องออกแถลงการณ ์
เพ่ือแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึงบทบาทของ MNHRC และเป็นการเน้นย้ า
เกี่ยวกับหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
   (๔) MNHRC ควรได้มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกับสมาชิก SEANF ในประเด็นนี้
อย่างต่อเนื่อง 
   (๕) สมาชิก SEANF มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ MNHRC 
   (๖) MNHRC อาจใช้โอกาสในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน (ASEAN Summit) 
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผู้น ากองทัพของเมียนมา 
ได้ยืนยันที่จะเข้าร่วมการประชุมด้วย เพ่ือสื่อสารสิ่งที่ MNHRC ต้องการที่จะสื่อโดยผ่านทางรัฐบาลของอินโดนีเซีย 
ในฐานะเจ้าภาพของการประชุมดังกล่าว 
   ส าหรับความเห็นของ MNHRC และการตอบรับต่อข้อเสนอของที่ประชุมนั้น ประธาน 
MNHRC กล่ าวว่ า  ได้มีแผนที่ จะด า เนินการในส่วนที่ เกี่ ยว ข้องอยู่แล้ว เมื่ อสถานการณ์มีความสงบลง 
ในระดับหนึ่ง และจะรับความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
   รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 



๑๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิด้านบริหาร ครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 
ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 19/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

   6.๗ นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร  
ครั้งที่ 1๙/2564 
   นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร 
ครั้งที่ 1๙/2564 ก าหนดเป็นวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม 2564 โดยเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น.  
   มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 

 
            (นายวศิษฐ์  ธีรวิโรจน์)             (นายธรรมนูญ  เส็มย้ง)             (นายเทพพิทักษ์ วรสิทธิ์) 
                     ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้จดรายงานการประชุม              ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
                                                            (นางจันทกานติ์  จตุรพาณิชย์  เกตุปราชญ์) 
                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


