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ภาพเครื่องหมายราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   

 
 

รูปทรงดอกบัว 
คือ  ความมีคุณธรรม ความเอ้ืออาทรระหว่างเพ่ือนมนุษย์ 
 

รูปมือ 
คือ การโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและ

ระหว่างประเทศ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาคและภราดรภาพ 

 
รูปคนล้อมเป็นวงกลม 
คือ  ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคม เพ่ือให้เกิดพลังในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็น 

ส่วนส าคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

 
สีน  าเงิน 
คือ  ความมุ่งมั่นอดทนในการท างาน เพ่ือสร้างความสามัคคีและการประสานพลังจากทุกภาคส่วนของสังคม 

ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  
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ค่านิยมองค์กร 

กสม. ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งหวังให้บุคลากรร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนด ภายใต้แนวคิดการท างานอย่างมีส่วนร่วม บุคลากรของส านักงาน กสม. ทั้งจากฝ่าย
บริหารและฝ่ายปฏิบัติงานได้ร่วมกันก าหนดค่านิยมองค์กร คือ “RIGHTS” เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ อันจะน าไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ซึ่งได้ประกาศใช้ค่านิยมองค์กร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

R: Respect  การเคารพและให้เกียรติกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อ 
เพ่ือนร่วมงาน ประชาชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

I: Impartiality  การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม ปราศจากอคติและ 
มีเหตุผล 

G: Great 
Professional  

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

H: High 
Performance  

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมการท างานเพ่ือให้เป็นองค์กร 
ที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชนและประเทศชาติ 

T: Trust  เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ด้วยการปฏิบัติงาน
อย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้  

S: Synergy  มีความสามัคคี ผสานความร่วมมือในการท างาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง  
ความคิดเห็นที่แตกต่าง ภายใต้บรรยากาศแห่งความเข้าใจ ช่วยเหลือสนับสนุน 
การท างานซึ่งกันและกัน เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สร้างพลังความร่วมมือกับ
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ความส าคัญกับ 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในองค์กร และภายนอกทั้งที่เป็นองค์กร
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน 

 

  



  

- 3 - 
 

สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานผลการปฏบิัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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Executive Summary 
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ภาพคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ชุดที่ 4 

 
 
 
 
 
 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  เศรษฐมาลินี 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

นางปรีดา  คงแป้น 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

นายวสันต์  ภัยหลีกลี  

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์ 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

นางสาวสุภัทรา  นาคะผิว 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 



  

- 7 - 
 

ภาพผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

  

ดร. นายแพทยพ์ิทักษ์พล บุณยมาลิก 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ 
รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นางหรรษา บุญรัตน์ 
รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล 
รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นายชนินทร์  เกตุปราชญ์ 
รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

1.1 ที่มำของรำยงำน  
รายงานผลการปฏิบัติงานของ กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 45 ที่ก าหนดให้ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 

1.2 หน้ำที่และอ ำนำจ และโครงสร้ำงส ำนักงำน  
เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และต่อมาได้มีการตรา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ไดม้ีการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
โดยมาตรา 60 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากต าแหน่ง 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

1.2.1 หน้ำที่และอ ำนำจของ กสม. 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กสม. มีสถานะเป็น

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
บัญญัติให้ กสม. มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี 
โดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ที่เก่ียวข้อง 

2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา  
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 
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3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
6) หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 27 บัญญัติว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 

1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษาวิจัย 
และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือ
เยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของ 
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

3) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชนและ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 

4) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ  
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

5) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
6) หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

1.2.2  หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำน กสม. 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

มาตรา 47 บัญญัติให้มีส านักงาน กสม. เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการ และมาตรา 48 บัญญัติให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

1) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตาม  
ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 

2) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
และกรรมการ 
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3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์ 
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 

1.2.3 โครงสร้ำงส ำนักงำน 
การจัดโครงสร้างส านักงาน กสม. เป็นไปตามประกาศ กสม. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน

และขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน กสม. พ.ศ. 2561 การแบ่งส่วนราชการ
ภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน กสม. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และ 
การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน กสม. (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 11 ส านัก และ 1 หน่วย ดังแผนภาพที่ 1



 

แผนภำพที่ 1 โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ที่มำ: ส านักบริหารกลาง (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565)  
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1.3   วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ 

 

“เป็นสถำบันอิสระในกำรร่วมสร้ำงสังคมให้เคำรพสิทธิมนุษยชน” 
 

 
 

1) ด าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 

3) ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

4) ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 
 

 

 

เป้ำประสงค์หลัก  
“ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเคารพ 

ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค” 

เป้ำประสงค์รอง  
1) ข้อเสนอแนะของ กสม. เกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายของรัฐบาล ตลอดจน

การตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติ
ตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

2) กสม. มีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิงรุกและเน้นประเด็นส าคัญ 
ที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

3) กสม. มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือเป็นสถาบันหลักในด้านสิทธิมนุษยชน  
4) การด าเนินงานของ กสม. ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชนสูงยิ่งขึ้น 
5) ยกสถานะ กสม. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
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1.4   ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 
ยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2560-2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตำมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเกิดกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมที่ได้รับ 
กำรรับรองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยไทย และพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตำม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของคณะกรรมการประจ า
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนบัสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เน้นกำรด ำเนินงำนที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงของภำครัฐและภำคเอกชน
โดยกำรขับเคลื่อนและผลักดันอย่ำงเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่ส าคัญ
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นทีส่ าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนนุบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนษุยชน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยภำยในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่ำงประเทศ                        

เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงพลงั (synergy) ในกำรท ำงำนร่วมกัน  

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและท างานร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้  
เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องสทิธิมนุษยชนสื่อสำรเกี่ยวกับ
สถำนกำรณด์้ำนสทิธิมนษุยชนในประเทศไทยรวมทัง้ผลงำนส ำคญัของคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ต่อสำธำรณชนอย่ำงถูกต้องและทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนษุยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลาย 
และเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชีแ้จง แสดงทา่ทีตอบสนองต่อ
ปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนษุยชนที่ส าคัญอยา่งถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ ์  

  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจดักำรองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

โดยยึดมั่นคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign) 
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพฒันาระบบและองค์ความรู้ด้านสทิธิมนษุยชนภายใต้การก ากับดูแล 

ของ กสม.  
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดิจทิัล 

(Digital) 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แสดงได้ดังแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ: ส านักกิจการกสม. (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564)  

แผนภำพที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลยุทธ์ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดัน 
ให้ภาครัฐปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะที่ส าคัญ 
ของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา 
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาคี 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุน 
ให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจใน 
ด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
ที่ส าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดประเด็นปัญหา 
หรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของ 
ภาคธุรกจิในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการด าเนินงาน 
และจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและ
ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและชุมชน ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือ 
กับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ  
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน ์
ในการท างานและพัฒนาศักยภาพ 
ขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการ 
ในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อ 
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไข 
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่  

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผน 
ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกบัสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา 
กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการ 
ที่หลากหลายและเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม  
เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนษุยชน  
และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนอง 
ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ที่ส าคัญอยา่งถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/
การประชาสัมพันธ ์

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนยก์ลางความรู้
และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานในภารกจิหลักขององค์กร  
(Core Business Process Redesign) 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม
และโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างาน
ขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดิจิทัล (Digital) 

กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบ 
และองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้ 
การก ากับดูแลของ กสม. 

ส่งเสริมและติดตำมให้ทุกภำคสว่น 
ของสงัคมเกิดกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

ตำมท่ีได้รับกำรรับรอง 
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
กฎหมำยไทย และพันธกรณีระหว่ำง 
ประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ

ไทยจะต้องปฏิบัติตำม 

 

เน้นกำรด ำเนินงำนท่ีก่อให้เกดิ 
กำรเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสร้ำงของ

ภำครัฐและภำคเอกชน  
โดยกำรขับเคลือ่นและผลักดัน 
อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือปอ้งกนัและ

แก้ปัญหำด้ำนสิทธิมนษุยชน 

 

มุ่งกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย
ภำยในประเทศและพันธมิตร 

ในเวทีระหว่ำงประเทศ 
เพ่ือให้เกดิกำรสร้ำงพลัง (synergy) 

ในกำรท ำงำนรว่มกนั 

 

ส่งเสริมควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
และสร้ำงควำมตระหนักในเรือ่ง 
สิทธิมนุษยชน สือ่สำรเกีย่วกับ
สถำนกำรณ์ดำ้นสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศไทย รวมท้ังผลงำนส ำคญั
ของ กสม. ตอ่สำธำรณชน 
อยำ่งถกูตอ้งและท่ัวถึง 

 

เสริมสร้ำงและพัฒนำ 
กระบวนกำรท ำงำน 

และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยยึดมัน่
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
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1.5 นโยบำยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ชุดที ่4 

  
ตามที่ กสม. ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นั้น กสม. ตระหนักถึงความท้าทายในการเข้ามาท าหน้าที่ส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในสภาวะที่เกิดวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีผลกระทบ
กับชีวิตและสิทธิของผู้คนในทุกด้าน ไม่ว่าด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ท าให้ประชาชนบางกลุ่ม ได้รับผลกระทบ 
อย่างรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม และโลกปัจจุบัน  
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผลกระทบของระบบนิเวศ และความซับซ้อนของปัญหา ความเหลื่อมล้ าทั้งทาง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม  

กสม. ตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม ที่จะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริ ม ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา เพ่ือน าพาสังคมไทยไปสู่การเคารพในสิทธิมนุษยชน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยความเชื่อมั่นและ
การมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ ขณะเดียวกัน การท างานของ กสม. จะต้องมีความโปร่งใส กล้าหาญ เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ 
เป็นกลาง และสร้างสรรค์เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ กสม. จึงได้ก าหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานส าหรับการด าเนินงานของ 
กสม. ชุดที่ 4 ไว้ ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

มุ่งเน้นกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยควำมรวดเร็วและเปน็ธรรม โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้
ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที รวมท้ังการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจาก
ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปรับปรุง
นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี 
 

 ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเคารพความแตกต่างในความคิดเห็น  
ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสถานะอื่นใด รวมท้ังการเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย อันจะน าไปสู่
ความปรองดองในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ถ้อยค าท่ีแสดงถึงการดูถูก ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของ ผู้อื่น เพื่อให้ทุกคน ทุกกลุ่มในสังคม อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ 

 

สร้ำงและสนับสนุนกระบวนกำรควำมร่วมมอืขององค์กรเครอืข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ ให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อน

งานด้านสิทธิมนุษยชน โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ท้ังภาคประชาชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงสถาบันวิชาการ สื่อมวลชน 

และคนรุ่นใหม่ 

สร้ำงควำมเชื่อมัน่ตอ่บทบำทของ กสม. ในระดับสำกล โดยผลักดันให้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายท่ียังอาจไม่สอดคล้องกับ

หลักการปารีส ในประเด็นหน้าท่ีและอ านาจของ กสม. ท้ังนี้ เพื่อให้ กสม. มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในบทบาทหน้าท่ีเพื่อความผาสุกของ

ประชาชน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศ จนส่งผลให้ กสม. ได้รับการปรับสถานะจากระดับ B 

กลับคืนสู่สถานะ A ซ่ึงจะช่วยให้ กสม. ท าหน้าท่ีเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเรียกคืน 

ศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย 

 

เร่งพัฒนำส ำนักงำน กสม. ให้มุ่งสูก่ำรเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง บนฐานคิดในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหาร

จัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร (KM) 

รวมท้ังเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรให้ดีและมีความสุขในการท างาน 

1 

2 

3 

4 

5 
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1.6 ภำพรวมด้ำนทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณ 

1.6.1 ภำพรวมด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ส านักงาน กสม. มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ จ านวน ... คน 

จ าแนกเป็นข้าราชการ ... คน คิดเป็นร้อยละ .... พนักงานราชการ .. คน คิดเป็นร้อยละ .... พนักงานจ้างเหมา
บริการ .. คน คิดเป็นร้อยละ .... ที่ปรึกษา/เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและ
กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ  . .  คน  คิ ด เป็ นร้ อยละ  . . . .  โดยส านักที่มีบุคลากรปฏิบัติ งาน 
มากที่สุด คือ ส านักบริหารกลาง จ านวน .. คน คิดเป็นร้อยละ .... ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน  
.. คน คิดเป็นร้อยละ .... และส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน จ านวน .. คน คิดเป็นร้อยละ .... ตามล าดับ 
รายละเอียดตามตารางที ่1 ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 จ านวนบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ าแนกตามส านัก/กลุ่มงาน  

ส ำนัก/กลุ่มงำน ข้ำรำชกำร 
พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน 
จ้ำงเหมำ
บริกำร 

ลูกจ้ำง 
ส ำนักงำน 

กสม. 

บุคลำกร 
ส ำนักงำน 

กสม. 
รวม 

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

      

ที่ปรึกษาประจ า กสม./เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  

      

ส านักบริหารกลาง       
ส านักกิจการ กสม.       
ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน       
ส านักส่งเสรมิการเคารพสิทธิมนุษยชน       
ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณส์ิทธิมนุษยชน       
ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชน 

      

ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ       
ส านักกฎหมาย       
ส านักดิจิทลัสิทธิมนุษยชน       
หน่วยตรวจสอบภายใน       

รวม       

ที่มำ: ส านักบริหารกลาง (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565)
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1.6.2 ภำพรวมด้ำนงบประมำณ 

ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 209,892,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
1,837,700 บาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณใน 4 แผนงานหลัก คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงาน
พ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ รายละเอียดจ าแนกตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2 การเปรียบเทียบงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 
                                                หน่วย: บำท 

แผนงำน 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
เพ่ิม/ลด 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 งบประมำณ ร้อยละ 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 149,016,800 146,916,500 -2,100,300 -1.43 

2. แผนงำนพื้นฐำน 
2.1 ผลผลิตการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
2.2 ผลผลิตการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

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

48,917,900 
26,964,900 
21,953,000 

-12,651,300 
-21,057,600 

8,406,300 

-25.86 
-78.09 
38.29 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 
3.1 แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบรกิาร

ประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

- 
- 
 
- 

12,989,600 
4,528,100 

 
8,461,500 

12,989,600 
4,528,100 

 
8,461,500 

100.00 
100.00 

 
100.00 

 
4. แผนงำนบูรณำกำร 

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

1,143,700 
1,143,700 

1,068,000 
1,068,000 

 

-75,700 
-75,700 

-7.09 
-7.09 

 

รวมท้ังสิ้น 211,729,700 209,892,000 -1,837,700 -0.88 

 

 

1.7 ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ กสม. ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  12 และ

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2565 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นของ กสม. และส านักงาน กสม. เชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ กสม. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565  
ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ 3

ที่มำ: ส านักกิจการ กสม. (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565)  
 



 

 

แผนภำพที่ 3 ผังความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ กสม. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ: ส านักกิจการ กสม. (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565) 
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              หน่วย: บาท 

 บทที่ 2  

การเปรียบเทียบงบประมาณและ 
ผลการด าเนนิงานระหว่างปีทีผ่่านมากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

การจัดสรรงบประมาณของประเทศท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันให้ความส าคัญกับความต่อเนื่องในการบริหาร

ราชการแผ่นดินเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและ 

เมื่อมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมาแนวทาง 

การจัดสรรงบประมาณได้มุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณที่ขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ถึงแม้ว่าสถิติการจัดสรรงบประมาณส าหรับส านักงาน กสม. ในช่วงที่ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบันจะมีวงเงินงบประมาณจ านวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอิสระอ่ืน ๆ  

แต่คณะกรรมการได้ก าหนดเป้าหมายการท างานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของ

ประชาชน โดยมุ่งเน้นการท างานเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ในบทที่ 2 

ส านักงาน กสม. ได้จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัดในภาพรวมที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้ 

2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2565 เป็นงบรายจ่ายอ่ืนและงบเงินอุดหนุน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร ค่าใช้จ่าย 
งบด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายงบลงทุน จ าแนกรายละเอียด ตามตารางท่ี 3 และแผนภาพที่ 4 

ตารางที่ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

       

รายการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 136,034,500 141,613,300 147,248,100 149,016,800 146,916,500 
ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน 75,843,400 71,090,900 71,495,400 52,178,700 46,387,400 
ค่าใช้จ่ายงบลงทุน - 3,000,000 3,798,800 10,534,200 16,588,100 

รวม 211,877,900 215,704,200 222,542,300 211,729,700 209,892,000 

 

 
ที่มา: ส านักกิจการ กสม. (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565) 
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แผนภาพที่ 4  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ของส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
ที่มา: ส านักกิจการ กสม. (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565) 
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2.2 การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ส านักงาน กสม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นงบเงินอุดหนุน โดยจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายตามตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

                                                                                                                    หน่วย: บาท 

รายการ 

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

ปีงบประมาณ 2562 
(1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62) 

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

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

ปีงบประมาณ 2565 
(1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

ผล 
การเบิกจ่าย 

ร้อยละ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจดัสรร 
ผล 

การเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

ผล 
การเบิกจ่าย 

ร้อยละ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจดัสรร 
ผล 

การเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

ผล 
การเบิกจ่าย 

ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 136,034,500 132,103,738 97 141,613,300 131,447,402 93 147,248,100 134,863,300 92 149,016,800 136,306,100 91 146,916,500   

ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน 75,843,400 61,676,097 81 71,090,900 50,385,802 71 71,495,400 54,825,600 77 52,178,700 40,829,127 78 46,387,400   

ค่าใช้จ่ายงบลงทุน - - - 3,000,000 2,905,676 97 3,798,800 3,635,000 96 10,534,200 3,704,200 35 16,588,100   

รวม 211,877,900 193,779,835 91 215,704,200 184,738,880 86 222,542,300 193,323,900 87 211,729,700 180,839,427 85 209,892,000   

ที่มา: ส านักบริหารกลาง (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565) 
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2.3 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 3 แผนงาน ประกอบด้วย 1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และ 3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั้งนี้ สามารถแสดงผลการด าเนินงานในภาพรวมที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ปรากฏตามตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนษุยชน 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับความรู้และเข้าใจผลส าเร็จ 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา 

 
ร้อยละ 

 
20 

 
59.19 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. ร้อยละของประชาขนท่ีได้รับการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชน 
มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 93 - - - - - - - - 

3. ร้อยละของประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึง 
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

ร้อยละ - - 75 84.17 75 83 75 88 80  

4. จ านวนคนท่ีได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และ 
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

คน - - 20,000 63,395 30,000 253,261 30,000 461,874 40,000  
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แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ผลผลิตท่ี 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน            
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับด าเนินการแล้วเสร็จ  

ภายใน 8 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
60 

 
67 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. จ านวนรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีมาตรการแก้ไขปัญหาและ 
/หรือข้อเสนอแนะท่ีหน่วยงานตอบสนองและ/หรือน าไปแก้ไข 
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ร้อยกว่าร้อยละ  

ร้อยละ 50 71 - - - - - - - - 

3. จ านวนรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ/หรือข้อเสนอ 
ในการปรับปรุงกฎหมายท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการและ/หรือเข้าสู่การพิจารณาของ 
รัฐสภาไม่น้อยกว่าร้อยละ  

ร้อยละ 70 82 - - - - - - - - 

4. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 93 80 83.03 80 94.40 80 90 85  

5. จ านวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ - - 75 85.89 60 75 60 
(90 วัน) 

60 60 
 

 

6. จ านวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะท่ีมีการน า 
ไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ - - 75 92.30 75 80 75 93 75  
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แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ผลผลิตท่ี 1: การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพ้ืนที ่
ตัวชี้วัด 
1. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักใน
เรื่องสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีภาคใต้ อย่างน้อย 

กิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - 

 
3  

2. ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต้ จ านวน 14 จังหวัด ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

จังหวัด - - - - - - - - 14  

3. มีรายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต ้ ฉบับ - - - - - - - - 1  

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวชี้วัด   
1. จ านวนผู้เข้าอบรม 

 
คน 

 
540 

 
613 - - - - - - - - 

2. คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชน 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เล่ม - - 2,000 2,000 - - - - 
 

- - 

3. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ - - - - 75 78 
 

- - - - 

4. ประชาชนซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีจัดตั้งเป็นเครือข่ายในพื้นท่ี  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการอบรม 

คน - - - - - - 300 112 100  

5. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง 
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

ร้อยละ - - - - - - 75 87 - - 
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แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
6. ร้อยละของประชาชนซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายท่ีได้จัดตั้ง 

ในพื้นท่ี มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน 

ร้อยละ - - - - - - - - 75  

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน * 
ตัวชี้วัด  
1. จ านวนเรื่องท่ีมีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 

 
เรื่อง 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. องค์ความรู้ที่สามารถน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือ 
น าไปแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ร้อยละ 50 50 50 50 - - - - - - 

3. องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรมท่ีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน  
สังคม ชุมชน พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดองค์ความรู้  
เทคโนโลยี หรือก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานขององค์กร 

ร้อยละ - - - - 50 50 - - - - 

ที่มา: ส านักงานกิจการ กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

* หมายเหตุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณการศึกษาวิจัยด้านสิทธมินุษยชนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 3 เรื่อง 
วงเงินงบประมาณ 2,121,600 บาท 
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2.4 เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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บทที ่3  

สัมฤทธิผลของการด าเนินงานในภาพรวม 
 

3.1 การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธมินุษยชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) บัญญัติให้ กสม. มีหน้าที่และอ านาจ
ในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยา 
ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. มีผลการด าเนินงานด้านการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

3.1.1   สถิติการรับเรื่องร้องเรียน 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 กรกฎาคม 2565)  
กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ  
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และเรื่องที่  กสม. เห็นควรให้มีการพิจารณา รวมทั้งสิ้น 679 เรื่อง เมื่อจ าแนกข้อมูล 
ตามประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียน พบว่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มีการร้องเรียนมากที่สุด จ านวน  
122 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.96 รองลงมา คือสิทธิและสถานะบุคคล จ านวน 68 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.01 และ
สิทธิและความเสมอภาคทางเพศ สิทธิสตรี  จ านวน 68 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.36 ส่วนประเด็นสิทธิ อ่ืน ๆ  
ที่มีการร้องเรียน เช่น สิทธิชุมชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน และสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว รายละเอียดตามตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6  สถิติเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วย: เรื่อง                                                                                                                                        

ที่มา: ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565) 

 

 

 

ล าดับ ประเภทสิทธ ิ
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ 

จ านวน  ร้อยละ 
1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 122 17.96 
2 สิทธิและสถานะบุคคล 68 10.01 
3 สิทธิและความเสมอภาคทางเพศ สิทธิสตรี 50 7.36 
4 สิทธิชุมชน 45 6.27 
5 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 44 6.48 
6 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน 41 6.03 
7 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 40 5.89 
8 สิทธิพลเมือง 27 3.97 
9 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 17 2.50 
10 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ 11 1.62 
11 สิทธิทางการศึกษา 10 1.47 
12 สิทธิในที่อยู่อาศัย 9 1.32 
13 สิทธิเด็ก 8 1.17 
14 สิทธิแรงงาน 7 1.03 
15 สิทธิคนพิการ 6 0.88 
16 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 6 0.88 
17 สิทธิทางการเมือง 5 0.73 
18 สิทธิของผู้บริโภค 3 0.44 
19 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 2 0.29 
20 สิทธิของผู้สูงอายุ 1 0.14 
21 อ่ืน ๆ  157 23.12 

รวม 679 100 
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   เมื่อพิจารณาในเชิงพ้ืนที่เกิดเหตุแล้ว พบว่า เรื่องท่ีมีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเรื่อง
ที่ กสม. หยิบยกเพ่ือตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จ านวน 
177 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.07 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 147 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.65 
และภาคกลาง จ านวน 90 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.25 (ตารางที่ 7) และหากจ าแนกผู้ร้องเรียนตามเพศพบว่า  
เพศท่ีเข้ามาร้องเรียนมากที่สุด คือ เพศชาย จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 53.37 รองลงมา คือ เพศหญิง จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 28.09 และบุคคลหลากหลายทางเพศ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 (ตารางที่ 8) 
และพบว่า ช่องทางที่ผู้ร้องเรียนแจ้งการร้องเรียนมากที่สุด คือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีจ านวน จ านวน 249 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ .... รองลงมา คือ การร้องเรียนทางไปรษณีย์ จ านวน 247 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ .... และร้องเรียน
ด้วยตนเอง จ านวน 65 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ .... (ตารางที่ 9) 

ตารางท่ี 7  สถิติเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามพ้ืนที่เกิดเหตุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วย: เรื่อง 

ล าดับ พื้นที่เกิดเหต ุ จ านวน ร้อยละ 
1 กรุงเทพมหานคร 177 26.07 
2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 147 21.65 
3 ภาคกลาง 90 13.25 
4 ภาคใต้ 87 12.81 
5 ภาคตะวันตก 66 9.72 
6 ภาคตะวันออก 37 5.45 
7 ภาคเหนือ 32 4.71 
8 ต่างประเทศ 8 1.18 
9 ไม่ระบุพื้นที่เกิดเหตุ 35 5.15 

รวมทั้งสิ้น 679 100.00 

ที่มา : ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565)  
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ตารางท่ี 8  สถิติเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามเพศของผู้ร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หน่วย: เรื่อง 

ล าดับ เพศ จ านวน  ร้อยละ 

1 เพศชาย 190 53.37 
2 เพศหญิง 100 28.09 
3 บุคคลหลากหลายทางเพศ 42 11.80 
4 กลุ่มบุคคล 10 2.81  
5 ไม่ระบุ 14 3.93 

รวมทั้งสิ้น 356 100.00 

ที่มา : ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565)  

 

ตารางท่ี 9  สถิติเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามช่องทางการร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                                                                                                                      หน่วย: เรื่อง 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน จ านวน ร้อยละ 

1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 249  
2 ไปรษณีย์ 247  
3 ร้องเรียนด้วยตนเอง 65  
4 ร้องเรียนผ่าน กสม.  60  
5 คลินิกสิทธิมนุษยชน   47  
6 ศูนย์ประสานงานฯ ของ กสม. 7  
7 ส านักงาน กสม. พืน้ที่ภาคใต้ 4  
8 โทรศัพท ์ 3  

รวม 682 100.00 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565) 
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3.1.2   การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

กสม.  ได้ พิจารณาเรื่ องร้องเรียนที่ ได้ รับในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 รอบ 10 เดือน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 64-31 กรกฎาคม 2565) จ านวน 679 เรื่อง เห็นควรรับไว้เป็นค าร้องและด าเนินการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 202 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.74 รับไว้ด าเนินการประสานการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 122 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.96 รับไว้ด าเนินการศึกษา วิจัย  
เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.42 รับไว้
ด าเนินการช่วยเหลืออ่ืน ๆ จ านวน 148 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.80 อยู่ระหว่างด าเนินการของเจ้าหน้าที่ จ านวน  
21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.10 และไม่รับไว้ด าเนินการเนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ กสม. หรืออยู่ในหน้าที่
และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน จ านวน 156 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22.98 รายละเอียดตามตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10  สรุปผลการพิจารณาด าเนินการเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หน่วย: เรื่อง 

การด าเนินการ จ านวน ร้อยละ 

1.  รับไว้ตรวจสอบการละเมิดสทิธิมนุษยชน 202 29.74 
2.  รับไว้ด าเนนิการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง   
122 17.96 

3.  รับไว้ด าเนนิการศึกษา วิจัย เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการสง่เสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

30 4.42 

4.  รับไว้ด าเนนิการช่วยเหลืออ่ืน ๆ 2 148 21.80 

5. อยู่ระหว่างด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 21 3.10 

6.  ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ กสม. 3 หรืออยู่ในหน้าที่หรืออ านาจ 
    ขององค์กรอิสระอ่ืน    

156 22.98 

รวม 679 100.00 

 

 

 

                                                           
2 เช่น การให้ค าปรึกษาข้อกฎหมายเพื่อให้เข้าถึงสิทธิของตน (การขอรื้อฟื้นคดี การขอไกล่เกลี่ยช้ันบังคับคดี) ประสาน  

การจัดหาทนายเพื่อช่วยเหลือคดี เป็นต้น 
3 เช่น เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว หรือ

เรื่องที่ไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนให้พิจารณา หรือเรื่องที่เป็นการแสดงความคิดเห็นท่ัวไป เป็นต้น  

ที่มา: ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565) 
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3.1.3   การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม หรือบุคคล 

ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 นอกจากกรณีเรื่องร้องเรียนที่ กสม. รับไว้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว กสม. ได้ให้
ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ จึงได้ปรับแนวทาง  
การด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นภารกิจในการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งเป็นวิธีการรูปแบบหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งสามารถเยียวยาความเสียหายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้วิธีการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน หรือการประสานกับบุคคล
อ่ืนใดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนของประชาชนให้ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและเป้าหมายของค าร้องเรียนได้โดยตรงภายในกรอบ
ของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็ว เช่น      

   - เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในการก่อตั้งครอบครัว กรณีคนต่างด้าวขอความช่วยเหลื อใน 
การอยู่อาศัยในราชอาณาจักรร่วมกับครอบครัวและไม่ถูกส่งกลับประเทศต้นทาง จากการประสานการคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนไปยังสถานีต ารวจภูธรฉลอง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องในการขอต่ออายุวีซ่าเพ่ืออยู่ต่อในราชอาณาจักรกับครอบครัว และให้ค าแนะน าหรือ 
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ต่อมาหน่วยงานทั้งสามแห่งได้มีหนังสือแจ้งผลด าเนินการว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และให้ความช่วยเหลือผู้ร้องจนสามารถยื่นค าขอต่ออายุวีซ่าเพ่ืออยู่ต่อในราชอาณาจักรได้แล้วเมื่อเดือนธันวาคม 
2564 ซึ่งปัจจุบันผู้ร้องอาศัยอยู่กับภรรยาที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างปกติสุข ท าให้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องได้รับ
การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว และเสรีภาพในการนับถือศาสนา กรณีถูกรบกวน
ความเป็นส่วนตัว และบังคับให้นับถือศาสนาและความเชื่ออ่ืน จากการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยัง
เทศบาลเมืองศิลา ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น กรมการศาสนาและสภาคริสตจักรในประเทศไทย  แจ้งว่า  
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักของผู้ร้องเพ่ือให้ค าแนะน าด้านกฎหมายแก่ผู้ร้องและ
ครอบครัวอันเป็นการให้ความช่วยเหลือตามความประสงค์ของผู้ร้องแล้ว ต่อมาผู้ร้องได้มีหนังสือลงวันที่ 5 เมษายน 
2565 แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น เสมือนว่าได้มีการพูดจา
ก าชับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดคดี 
จากการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4  
เพ่ือติดตามความคืบหน้าทางคดีและเร่งรัดการด าเนินคดีให้แก่ผู้ร้อง ต่อมาได้มีหนังสือแจ้งความคืบหน้าทางคดี 
ให้ทราบว่า คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ร้องทราบแล้ว  
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ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้ร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน ๆ เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา  
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะเร่งรัดการด าเนินคดีต่อไป  

 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จจากการประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนจนเกิดผลสัมฤทธิ์  สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับ  
แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ กสม. ปี 2560-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม         

3.1.4   การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้ด าเนินการตรวจสอบค าร้องที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวมกับค าร้องสะสมที่ได้รับก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนเสร็จสิ้น รวม 128 เรื่อง เป็นค าร้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน .. เรื่อง และเป็นค าร้อง 
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน .. เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน และ กสม. มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) จ านวน 60 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 46.88 
เรื่องที่ไม่มีการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. อาจมีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) จ านวน 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.94 และ
ประเด็นอ่ืน ๆ อาทิ เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยเสร็จ
เด็ดขาด หรือส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ หรือมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร รวมถึงผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่อง เป็นต้น จ านวน 22 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 17.19 รายละเอียดตามตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11  ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วย: เรื่อง 

ผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธิมนุษยชน จ านวน ร้อยละ 

1.  มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสทิธมินุษยชน 4 และ 
มีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสทิธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยา 

60 46.88 

2.  ไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสทิธิมนุษยชน 5  
แต่มีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปรับปรงุ
กฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

46 35.94 

3.  อื่น ๆ  
3.1 มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเร่ืองที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่งหรือค าวินจิฉัย

เสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ กสม. 6  
3.2 ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาด าเนินการ  
3.3 มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาด าเนนิการ 

ตามที่เห็นสมควร  
3.4 ไม่มีประเด็นการละเมิดสทิธมินุษยชน  
3.5 ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
3.6 ผู้ร้องประสงค์ขอถอนเร่ือง  

22 
- 
 
1 
5 
 

13 
2 
1 

17.19 
- 
 

4.55 
22.73 

 
59.09 
9.09 
4.55 

รวม 128 100.00 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
รับเป็นค าร้องไว้ตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน  
การป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้ มครอง
สิทธิมนุษยชน จ านวนทั้งสิ้น 68 เรื่อง จ าแนกเป็นการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางใน 
การป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 39 เรื่อง และการติดตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 29 เรื่อง ดังนี้ 

 

                                                           
4 ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1)  
5 ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3)  
6 ตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39 
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1) รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางของ 

กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางของ 
กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 39 เรื่อง ส่วนใหญ่ 
เป็นประเภทสิทธิพลเมือง จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24.00 เช่น กรณีขอความคุ้มครองให้นักปกป้อง  
สิทธิมนุษยชน กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เป็นต้น รองลงมาเป็นสิทธิและความเสมอภาคทางเพศ จ านวน 4 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 16.00  เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าสื่อมวลชนน าเสนอข่าวสารโดยใช้ถ้อยค าที่กระทบต่ออัตลักษณ์ของ
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.75 
เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าเรือนจ าจัดเครื่องอุปโภคที่จ าเป็นพ้ืนฐานไม่เพียงพอให้แก่ผู้ต้องขัง เป็นต้น และเป็นสิทธิของ
บุคคลในทรัพย์สิน จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.75  เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าการออกหนังสือส าคัญส าหรับ  
ที่หลวงอาจทับซ้อนกับที่ดินท ากินของราษฎร เป็นต้น รายละเอียดตามตารางที่ 12 และสามารถสแกนดาวน์โหลด
กรณีตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ ได้ทาง QR code ที่ปรากฏ   

 

  

 

 

 

QR code: กรณีตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มขี้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทาง

ของ กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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ตารางที่ 12  รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมใน
การป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

           หน่วย: เรื่อง 

ประเภทสิทธิมนษุยชน รวม  
1)  สิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย 7 
2)  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 4 
3) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม/ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ - 
4)  สิทธิชุมชน 2 
5)  สิทธิเด็ก - 
6)  สิทธิของบุคคลในทรัพยส์ิน 6 
7)  สิทธิในที่ดนิ - 
8)  สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว - 
9)  เสรีภาพในการชุมชน 14 
10)  เสรีภาพในการปฏิบัติเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา - 
11) สิทธิพลเมือง 5 
12) สิทธิทางการศึกษา 1 

รวม 39 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ) 

2)  รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางของ 

กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางของ 
กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 29 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็น
ประเภทสิทธิพลเมือง จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ .. เช่น กรณีขอความคุ้มครองให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เป็นต้น รองลงมาเป็นสิทธิและความเสมอภาคทางเพศ จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
.. เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าสื่อมวลชนน าเสนอข่าวสารโดยใช้ถ้อยค าที่กระทบต่ออัตลักษณ์ของ กลุ่มบุคคลที่มี 
ความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น และเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ .. เช่น กรณี 
กล่าวอ้างว่าเรือนจ าจ ากัดเครื่องอุปโภคที่จ าเป็นพ้ืนฐานไม่เพียงพอให้แก่ผู้ต้องขัง และกรณีการด าเนินคดีล่าช้า  
อันเกี่ยวเนื่องกับการอายัดตัว เป็นต้น รายละเอียดตามตารางที่ 13 และสามารถสแกนดาวน์โหลดกรณีตัวอย่าง
รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ ได้ทาง QR code ที่ปรากฏ  

 QR code: กรณีตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มขี้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทาง

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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ตารางที่ 13  รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                                                                                  หน่วย: เรื่อง 

ประเภทสิทธิมนษุยชน 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน 
1)  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรา่งกาย - 
2)  สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน 3 
3)  สิทธิชุมชน 2 
4)  การเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรม 2 
5)  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 3 
6)  สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว   - 
7)  สิทธิในการจัดการที่ดิน - 
8)  สิทธิในการรับบริการสาธารณสุข - 
9)  สิทธิพลเมือง 6 
10)  สิทธิและสถานะบุคคล 1 
11)  สิทธิแรงงาน 2 
12)  สิทธิคนพิการ - 
13)  สิทธิในสวัสดิการสังคม - 
14)  เสรีภาพในการประกอบอาชีพ - 
15)  เสรีภาพในการตดิต่อสื่อสาร   - 
16)  เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น   - 
17)  เสรีภาพในการชุมนุม   1 
18)  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ - 
19)  สิทธิและความเสมอภาคทางเพศ 4 
20)  สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ 1 

รวม 25 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) 
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3.1.5 การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด

สิทธิมนุษยชน หรือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. ได้ติดตามผลการรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง เช่น สิทธิชุมชน จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.86 สิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.28 และสิทธิพลเมือง จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.28 เป็นต้น 
(ตารางที่ 14) โดย กสม. ได้พิจารณารับทราบผลด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และมีมติให้ยุติ 
การติดตามผลการด าเนินการ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทาง 
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส าคัญ จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.71 
หรือไม่อาจด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางหรือข้อเสนอแนะของกรรมการได้โดยมีเหตุผลอันสมควร จ านวน  
1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 (ตารางที่ 15)  

ตารางที่ 14 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้ติดตามผลการด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

           หน่วย: เรื่อง 

ประเภทสิทธิมนษุยชน รวม  

1)  สิทธิชุมชน 3 
2)  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม - 
3)  สิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกายการ 1 
4)  เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม/ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ - 
5)  สิทธิเด็ก - 
6)  สิทธิของบุคคลในทรัพยส์ิน - 
7)  สิทธิพลเมือง 1 
8)  สิทธิในที่ดนิ - 
9)  สิทธิผู้สงูอาย ุ - 
10)  เสรีภาพในการนับถือศาสนา - 
11)  สิทธิและสถานะบุคคล - 
12)  สิทธิผู้พิการ 1 
13)  เสรีภาพในการเดินทาง 1 

รวม 7 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) 
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ตารางที่ 15  เหตุของการยุติการติดตามผลการด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการติดตามผล
การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564 ข้อ 22 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วย: เรื่อง 
เหตุแห่งการยุติการตดิตาม จ านวน ร้อยละ 

1)  กรณีที่รัฐสภา คณะรัฐมนตร ีหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้อง 
ได้ด าเนนิการตามมาตรการหรือแนวทางหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส าคัญแล้ว 

6 85.71 

2)  กรณีที่การด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางหรือข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการจะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป (และการยุติการติดตามผล 
การด าเนินการนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี) 

1 14.29 

3)  กรณีหน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะของ กสม. เพื่อน าไปใชป้ระกอบ 
การพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจ 

- - 

รวม 7 100.00 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) 
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3.2 การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้จัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนรายกรณี รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะที่เสนอโดยตรงต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามตาราง
ข้างต้น จ านวน 4 เรื่อง 1) กรณีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาหายได้หรือก าไร  
มาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... 2) กฎหมายล าดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 3) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง  
กรณีการจัดให้มีห้องน้ าสาธารณะส าหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และ 4) กรณีการด าเนินคดีล่าช้า  
อันเกี่ยวเนื่องกับการอายัดตัว รายละเอียดสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ 

 

 

 

 

3.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 

การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเป็นหน้าที่และอ านาจของ 

กสม. ตามมาตรา 247 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (2) ของ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้ กสม. 

เสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน และมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้การจัดท ารายงานต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

รายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเป็นรายงานตามปีปฏิทินที่มีเนื้อหา

ครอบคลุมระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคมของแต่ละปี ในการจัดท ารายงาน กสม. ได้ใช้ข้อมูลจาก 

การติดตามเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี รวมทั้งจากเรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รับ 

จากเวทีเสวนาและเวทีรับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม ตลอดจนข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  

แล้วน ามาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายภายในและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

ของไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. มีการด าเนินงานในส่วนของการจัดท ารายงานดังกล่าว ดังนี้  

 
QR code: กรณีตัวอย่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
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3.3.1 การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ าปี 2564 

กสม. ได้จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี 2564 ส่งให้รัฐสภาและ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงาน 

ฉบับเต็มทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสม. รายงานได้น าเสนอการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) สถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์เฉพาะ 2) สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง 3) สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ 4) สถานการณ์ของกลุ่มบุคคล 

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์เฉพาะ เป็นการประเมินผลกระทบ

ด้านสิทธิมนุษยชนของเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2 เหตุการณ์ เหตุการณ์แรกคือการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสิทธิด้านสุขภาพ เศรษฐกิจของประเทศและการว่างงานของประชาชน รวมถึง

ด้านการศึกษา รายงานได้น าเสนอมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมโรคและรักษาผู้ป่วย รวมถึงการช่วยเหลือ

ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจเพ่ือคุ้มครองสิทธิของในการมีมาตรฐานการด ารงชีวิต  

ที่เหมาะสมผ่านมาตรการเยียวยาทางการเงิน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของประชากร

บางกลุ่ม ส่วนเหตุการณ์ที่สอง ได้แก่ การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน  

ซึ่งเกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งปี รายงานได้ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุม ข้อจ ากัดในการใช้

เสรีภาพดังกล่าวภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

ในการดูแลการชุมนุมตามกฎหมายภายในและมาตรฐานสากล 

ในด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รายงานได้ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับ

การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน การป้องกันการกระท าทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย ปัญหา 

การคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โทษประหารชีวิต สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และการช่วยเหลือเยียวยา

แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณร์ุนแรง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

ประเด็นสิทธิแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ และแรงงานประมง หรือแรงงานใน

อุตสาหกรรมประมง ประเด็นสิทธิด้านสุขภาพ อาทิ การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มเฉพาะ และสุขภาพจิต 

ประเด็นสิทธิด้านการศึกษา ประกอบด้วยปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษา ประเด็นเรื่องการส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และประเด็นที่ เกี่ยวกับสิทธิชุมชนในบริบทของการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของกลุ่มชาติพันธุ์ 

และการด าเนินโครงการของรัฐที่มีผลกระทบต่อชุมชน 

ในด้านสิทธิของกลุ่มบุคคล เป็นการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ  

คนพิการ สตรีรวมถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ  และสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์   
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โดยมีประเด็นส าคัญ เช่น การพัฒนาเด็กปฐมวัย ปัญหาเด็กถูกกระท ารุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และถูกกลั่นแกล้ง 

(bully) ทั้งในโรงเรียนและทางโซเชียลมีเดีย การคุ้มครองสิทธิในสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่ท างาน การจัดระบบ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง การเพ่ิมเบี้ยความพิการส าหรับเด็กและผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงบริการและสิทธิ

ด้านต่าง ๆ การเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การส่งเสริมความเท่าเทียม

ของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในเรื่องการจ้างงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการให้สถานะ/สัญชาติ

แก่คนไร้รัฐกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปรากฏตาม QR Code 

 

 
 

 

 
 

3.3.2 การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ าปี 2565 

กสม. ได้จัดท าแผนการจัดท ารายงานตามที่ก าหนดในมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่  

1) สถานการณ์ด้านสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง 2) สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

และ 3) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล แล้วน ามาวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในปี 2565 รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชนตามท่ีกฎหมายก าหนดต่อไป 
  

 

QR code: รายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ าป ี2564 
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3.4 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

การด าเนินการของ กสม. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้บรรลุตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทประการส าคัญของหลักการปารี ส 
ซึ่งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกจะต้องมุ่งด าเนินการเพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Promotional 
Function) การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ผ่านการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผ่านช่องทางการสื่อสารในหลายรูปแบบ  
ต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยเฉพาะงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา  
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่า และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน  
เกิดความร่วมมือการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย นอกจากนี้ กสม. ยังได้ประสานการพัฒนาเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย  
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒนาระบบและวิธีการท างานโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย  
ด้านสิทธิมนุษยชน ส าหรับงานด้านการสื่อสารองค์กร ได้ด าเนินการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การจัดท าสื่อเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยน 
เจตคติ และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม
และประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน เผยแพร่การส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือแนวทาง
การแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมให้สาธารณชน ตลอดจนการผลิตสื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
งานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคมุ่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิชาการ  
ในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประสาน 
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้ขับเคลื่อนกระบวนงานเพ่ือสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนเพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2560-2565 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้อง  
ปฏิบัติตาม และยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการ
สร้างพลัง (Synergy) ในการท างานร่วมกัน และยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
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ในเรื่องสิทธิมนุษยชนสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยรวมทั้งผลงานส าคัญของ  กสม. 
ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง 

 

3.5  การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 

การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 ซ่ึงเน้นการด าเนินงาน
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแผนการศึกษาวิจัยเพ่ือน าผลการศึกษามาประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) โครงการวิจัยธุรกิจเหมืองทองค า 
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหาแนวทางการแก้ไขในอนาคต (2) โครงการวิจัยผลกระทบอุตสาหกรรมเกษตร  
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: น้ าตาลกับห่วงโซ่อุปทาน และ (3) โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะใน 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา นอกจากการศึกษาวิจัยดังกล่าว
ส านักงาน กสม. ยังได้มีน าผลงานการศึกษาวิจัยที่ผ่านมามาใช้ประโยชน์/ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิทธิ มนุษยชน 
ดังนี้ 

(1) โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และโครงการส ารวจ จัดท าข้อมูลและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาด้าน
สิทธิในสถานะบุคคลที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น: กรณีศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา เพ่ือแก้ไขปัญหาสถานะบุคลของประชากรไทยพลัดถิ่นใน 4 จังหวัด 
ประมาณ 20,000 คน  

(2) การศึกษาวิจัย เรื่อง “ทางเลือกเชิงนโยบาย การแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย ในค่ายพักพิงชั่วคราว” เพ่ือจัดท า
เป็นข้อเสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ  

(3) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ 5 ฉบับ ได้แก่ 1) แนวคิดสิทธิชุมชนกับ  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ภาพรวมสถานการณ์สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) แนวทางการด าเนินการเพ่ือรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 4) บทบาทของ กสม.  
ในการสนับสนุน/ส่งเสริม สิทธิของบุคคลและชุมชน และ 5) สิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้ าโดยใช้แนวทาง
สันติวิธี เพ่ือประกอบการจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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3.6 การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

 กสม. ได้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ 
ในทางสากล เพ่ือติดตามพัฒนาการที่ส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ตัวอย่างที่ดี ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นส าคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี   
โดยเผยแพร่ท่าทีและผลงานขององค์กรสู่สากล ฟ้ืนฟูความน่าเชื่อถือในการเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่เป็นอิสระตาม "หลักการปารีส" (Paris Principles) อันเป็นหลักการสากล ตลอดจนติดตามและประเมินการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การด าเนินการด้านต่างประเทศของ กสม. ได้ให้ความส าคัญต่อการน า
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาใช้ในการด าเนินงาน และยังได้แปลเป็น
ภาษาไทยเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น การเคารพสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ระบาดของโรค สิทธิในการเข้าถึง
วัคซีน เป็นต้น ตลอดจนการเผยแพร่ท่าทีและข้อเสนอแนะของ กสม. ต่อกรณีต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษไปยัง
เครือข่ายต่าง ๆ ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อภารกิจด้านต่างประเทศ เช่น การเดินทางเข้าร่วม
ประชุมในต่างประเทศ หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี 
เครือข่ายภาคี รวมทั้ง กสม. ได้ปรับใช้เทคโนโลยีในการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) เพ่ือสานต่อ 
การด าเนินงาน ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังคงมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง แต่ก็สามารถที่จะด าเนินการต่อไปได้และมีความก้าวหน้า  
หลายประการ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ซ่ึง กสม. เป็นสมาชิกในกรอบความร่วมมือ 3 ระดับ ดังนี้ 

1) กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global 
Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)  

2) กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก  
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF)  

3) กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) 7  

 

                                                           
7  สมาชิกประกอบด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคที่มีการจัดตั้งแล้ว 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และติมอร์ เลสเต  
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 2. ความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติ องค์กรต่างประเทศ ภาคประชาสังคม และ  
คณะทูตานุทูตที่ประจ าอยู่ในประเทศไทย 

  กสม. ได้รับการติดต่อประสานงานเพ่ือขอกระชับความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานของสหประชาชาติ องค์กรต่างประเทศ ภาคประชาสังคม และคณะทูตานุทูตที่ประจ า  
อยู่ในประเทศ โดยหลายองค์กรให้ความส าคัญกับบทบาทของ กสม. ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศและในภูมิภาค การให้การสนับสนุนเพ่ือร่วมฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐและ  
ภาคประชาสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน การพัฒนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสม.  ให้มีความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ  

 

 

 

 

3. การติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม  

 

4. การด าเนินการเพื่อเข้ารับการประเมินสถานะของ กสม. ให้กลับสู่สถานะ A 

ส านักงาน กสม. ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee 
on Accreditation: SCA) ใน GANHRI ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับ 
ผลการประเมินสถานะของ กสม. ไทย โดยใน Session การประเมินของ SCA เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ตอบสัมภาษณ์แบบทางไกลเพ่ือประกอบพิจารณาการประเมินสถานะของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้กรอบความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรระดั บโลกว่าด้วยสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance for National Human Rights Institutions: GANHRI) ทางโทรศัพท์ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) SCA ได้เสนอให้ กสม. ได้รับสถานะ A  
(2) SCA ชื่นชมความพยายามอย่างต่อเนื่องของ กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทย รวมถึงความพยายามที่จะด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ SCA ในครั้งก่อน โดยการผลักดัน 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ นับตั้งแต่การเข้ารับการทบทวนการประเมินสถานะครั้งล่าสุดเมื่อปี 2563 อาทิ การจัดท าร่าง
กฎหมายเพ่ือแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ยกเลิก 
มาตรา 26 (4) และเสนอแนะให้ยกเลิกมาตรา 247 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 
QR code: กิจกรรมความร่วมมอืกับหน่วยงานของสหประชาชาต ิองค์กรต่างประเทศ ภาคประชาสังคม และ

คณะทูตานุทูตที่ประจ าอยู่ในประเทศไทย 
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(3) SCA ให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. 5 ประเด็น ประกอบด้วย  
(3.1) การสนับสนุนการให้สัตยาบัน/หรือภาคยานุวัติตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

โดย SCA รับทราบว่า กสม. ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันในพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 
(OPCAT) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (CRED) 
SCA เสนอแนะให้ กสม. ด าเนินการตามอาณัติของตนโดยการสนับสนุน ให้เกิดการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติตราสาร
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

(3.2) การด าเนินความร่วมมือกับภาคประชาสังคม SCA รับทราบว่า กสม. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความร่วมมือของ กสม. กับองค์กรภาคประชาสังคม SCA เสนอแนะให้ กสม. ด าเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
อย่างเป็นทางการในการท างานและการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ในวงกว้างที่สุด 

(3.3) การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ SCA รับทราบ
ถึงความก้าวหน้าในการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ กสม. รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานภายในขึ้นเป็น
หน่วยเฉพาะเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ กสม. ได้อย่างใกล้ชิดและจริงจัง SCA เสนอแนะ 
ให้ กสม. ด าเนินการติดตามผล (follow-up) อย่างเข้มงวดต่อไป 

(3.4) ความเป็นพหุนิยมและความหลากหลาย SCA ตั้งข้อสังเกตว่าความเป็นพหุนิยมและ 
ความหลากหลายของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะช่วยอ านวยให้สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเห็นคุณค่าและมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาสิทธิมนุษยชนทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อสังคมในพ้ืนที่
ด าเนินการ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ 

(3.5) การท าหน้าที่กึ่งตุลาการ SCA รับทราบว่า กสม. ได้จัดท าร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติม 
พรป. กสม. เพ่ือให้ กสม. มีอ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยร่างกฎหมายฉบับแก้ไขดังกล่าวผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ
สาธารณะแล้ว และได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว SCA เสนอแนะให้ กสม. ด าเนิน
ความพยายามเพ่ือผลักดันให้มีการขยายหน้าที่และอ านาจในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้รวมถึงอ านาจในการแสวงหา
ข้อยุติของข้อพิพาทโดยสมานฉันท์ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยต่อไป 
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3.7 สรุปและวิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
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3.8 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม.ได้ให้ความส าคัญและมุ่งหวังในการพัฒนาส านักงาน กสม. สู่การเป็น
องค์กรที่มี “สมรรถนะสูง (High Performance)” โดยเน้นย้ าฐานคิดในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและ 
การบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์
ความรู้ขององค์กร (KM) รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร ตลอดจน
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการท างานอย่างมีความสุขก่อให้เกิดผลิตภาพแก่องค์กร และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวภายใต้การด าเนินงานตาม “ยุทธศาสตร์กสม. พ.ศ. 2560–2565” ยุทธศาสตร์ที่ 5: การเสริมสร้างและ
พัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 
ได้มีการด าเนินงาน/กิจกรรมที่ส าคัญใน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างองค์กร การพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างค่านิยมบุคลากร และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

3.8.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์กร 

(1) การจัดตั้งส านักงาน กสม.พื้นที่ภาคใต ้
ส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ เป็นส่วนราชการภายในระดับส านักของส านักงาน กสม.  

โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี 
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปัจจุบันเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  
ได้เปิดท าการ ณ อาคารสันติภาพ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 31 ถนนปุณณกัณฑ์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีภารกิจในความรับผิดชอบ อาทิ การรับเรื่องร้องเรียน ประสานตรวจสอบและติดตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย  
ด้านสิทธิมนุษยชน การสื่อสารองค์กร และการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภาคใต้ 
ทั้งนี้ รูปแบบการด าเนินงานของส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ จะเป็นการด าเนินงานขนาน/ควบคู่ไปกับมีส านักงาน 
กสม. ส่วนกลาง  

(2)  การจัดตั้งส านักงาน กสม.พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กสม. ได้มีมติให้จัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วนราชการ 

ในส่วนภูมิภาค โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเป็นการสร้างกลไกการท างานของ กสม.  
ในการให้บริการด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกภูมิภาค 
รวมถึงสร้างการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประสังคมในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการปารีส 
(Paris Principles) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ก าหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการมีส านักงาน 
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ที่จัดตั้งในภูมิภาค อันจะช่วยสนับสนุนการท างานของ กสม. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3.8.2 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  
(1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยส านักงาน กสม. ได้ผลคะแนนการประเมิน ..... คะแนน  

(2) การจัดการความรู้ในองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. ได้ด าเนินการ
คัดเลือกให้ส านักบริหารกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจสนับสนุนทั้งในด้านงานสารบรรณ งานคลัง 
งานพัสดุ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร  

(3) งานยกร่างระเบียบ และประกาศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการยกร่างระเบียบ 

ประกาศและค าสั่ง กสม. อาทิ ยกร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ยกร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยกร่าง

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการติดตามผลการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2565 และยกร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ ง และ 

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 เป็นต้น 

3.8.3 การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างค่านิยมบุคลากร 
ส านักงาน กสม. ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ให้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และ
การด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร รวมถึงการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก  
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  
(2) การฝึกอบรมบุคลากร  
(3) การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก  
(4) การเสริมสร้างคุณธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร ส านักงาน กสม. ให้ความส าคัญกับ 

การรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม และค่านิยมร่วม (Share Values) ขององค์กร “RIGHTS” ที่ได้ประกาศใช้
มาเป็นแนวทางและหลักการร่วมกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร ภายใต้แนวคิด  
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งจากระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้องค์กรมีคนดีคนเก่ง คนมีคุณภาพ  
ที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์  และร่วมสร้างบรรยากาศการท างานที่สอดประสานกันอย่ างสม่ า เสมอผ่านกิจกรรม  
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ และสร้างพ้ืนที่ให้
บุคลากรขององค์กรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้แก่ 

(4.1) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  กสม. และบุคลากรส านักงาน กสม.  
ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีส าคัญต่าง ๆ อาทิ พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และ 
พระราชกุศลต่าง ๆ อันเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี  

(4.2) กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนบุคลากร  
3.8.4 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักงาน กสม. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของ กสม. และ 
มุ่งไปสู่องค์กรดิจิทัล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการตอบสนองในยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้  
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของ กสม.  
ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหาร
จัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
 

 


