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การเข้าร่วมประชุมต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กสม. 

ส ำนักงำน กสม. มีก ำหนดกำรเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 สภำผู้แทนรำษฎร และต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภำ รวม 6 คณะ คือ คณะที่ 1 คณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สภำผู้แทนรำษฎร 
คณะที่ 2 คณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสำหกิจ และทุนหมุนเวียน คณะที่ 3 คณะอนุกรรมำธิกำรที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง คณะที่ 4 คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงที่
ปรึกษำ วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ  
งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุนและงบรำยจ่ำยอ่ืน คณะที่ 5 คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร 1 (แผนงำน
บูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้) และคณะที่ 6 คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ
ศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภำ โดยสรุปผลกำรเข้ำร่วม
ประชุม ดังตำรำงต่อไปนี้ 

คณะที่ ช่ือ วัน-เดือน-ปี วงเงนิทีเ่สนอ วงเงนิ วงเงนิ
ทีเ่ข้าร่วมประชุม คณะกรรมาธกิาร ปรับลด คงเหลอื

พิจารณา ข้ันกรรมาธกิาร (ร่าง พ.ร.บ.)
        215,729,700 4,000,000    211,729,700 

คณะที ่1 คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
สภาผู้แทนราษฎร

วันศุกร์ที ่21 สงิหาคม 2563 215,729,700        -              215,729,700 

คณะที ่2 คณะอนุกรรมาธกิารครุภัณฑ์ ICT 
รัฐวิสาหกิจ และทนุหมุนเวียน

วันพฤหสับดีที ่20 สงิหาคม 2563 3,728,200            -              3,728,200      

คณะที ่3 คณะอนุกรรมาธกิารทีดิ่น และสิง่ก่อสร้าง วันพุธที ่19 สงิหาคม 2563 6,806,000             -              6,806,000      

คณะที ่4 คณะอนุกรรมาธกิารฝึกอบรม สมัมนา 
ประชาสมัพันธ ์ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่
ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน       
งบเงนิอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน

วันพฤหสับดีที ่20 สงิหาคม 2563 55,035,000           4,000,000    51,035,000    

คณะที ่5 คณะอนุกรรมาธกิารแผนงานบูรณาการ 1 วันอังคารที ่11 สงิหาคม 2563 1,143,700            -              1,143,700      

(แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

-                

คณะที ่6 คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาศึกษา  
ร่างพระราชบัญญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

วันอังคารที ่8 กันยายน 2563 215,729,700        -              215,729,700 

ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ
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สรุปรายละเอียดงบประมาณส านักงาน กสม. ภายหลังการเข้าร่วมประชุมต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภำยหลังกำรเข้ำร่วมประชุมชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ต่ อคณ ะกรรมำธิกำรวิ ส ำมัญ  ทั้ ง  6  คณ ะ ส ำนั ก งำน  กสม . ได้ รับ กำร เสนอจั ดสรรงบประมำณ  
(ร่ำง) พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมำณรวมทั้งสิ้น 
211,729,700 บำท จ ำแนกเป็น รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ จ ำนวน 149,016,800 บำท รำยกำรพ้ืนฐำน
จ ำนวน 61,569,200 บำท และรำยกำรงบบูรณำกำร จ ำนวน 1,143,700 บำท โดยมีรำยละเอียดโดยสรุป  
ดังตำรำงต่อไปนี้ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจา่ย (ทกุแผนงาน)
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

ค าขอ ได้รับเสนอจัดสรร ปรับลด** คงเหลือ
(ข้ันกรรมาธกิาร) (ข้ันกรรมาธกิาร) (ร่าง พ.ร.บ.)

           รวมทั้งสิ้น 298,931,400  215,729,700       4,000,000      211,729,700  บาท
1. รายการบุคลากรภาครัฐ 183,337,900  149,016,800       -                149,016,800  บาท
   1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 183,337,900  149,016,800       -                149,016,800  บาท
        งบเงนิอุดหนุน 183,337,900  149,016,800       -                149,016,800  บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 176,979,400  143,923,200       -                143,923,200  บาท
2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 6,358,500      5,093,600           -                5,093,600      บาท

2. รายการพ้ืนฐาน 114,068,500  65,569,200         4,000,000      61,569,200    บาท
    2.1 แผนงานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 114,068,500  65,569,200         4,000,000      61,569,200    บาท
        งบเงนิอุดหนุน 114,068,500  65,569,200         -                65,569,200    บาท
    2.1.1 ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธมินุษยชน 93,260,100    52,022,500         4,000,000      48,022,500    บาท
    2.1.2 ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธมินุษยชน 20,808,400    13,546,700         -                13,546,700    บาท

1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 94,920,000    55,035,000         4,000,000      51,035,000    บาท
2) ค่าครุภัณฑ์ 8,342,500      3,728,200           -                3,728,200      บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 10,806,000    6,806,000           -                6,806,000      บาท

3. รายการงบบูรณาการ 1,525,000      1,143,700           -                1,143,700      บาท
   3.1 แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,525,000      1,143,700           -                1,143,700      บาท

3.1.1 โครงการ : โครงการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 1,525,000      1,143,700           -                1,143,700      บาท
        งบเงนิอุดหนุน 1,525,000      1,143,700           -                1,143,700      บาท

1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,525,000      1,143,700           -                1,143,700      บาท
1 ค่าใช้สอย 1,525,000      1,143,700           -                1,143,700      บาท

(1) โครงการสร้างความเข้มแข็งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,525,000      1,143,700           -                1,143,700      บาท

           รวมทั้งสิ้น 298,931,400  215,729,700       4,000,000      211,729,700  บาท  
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พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 137 
ตอนที่ 82 ก ลงวันที่ 7 ตุลำคม 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป โดยในส่วน
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

หมวด 3 งบประมำณรำยจ่ำยหน่วยรับงบประมำณ มำตรำ 32 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำนขององค์กร
อิสระและองค์กรอัยกำร ล ำดับ 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (1) แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รวม 61,569,200 บำท 
 

หมวด 4 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร มำตรำ 37 งบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับแผนงำนบูรณำกำร ล ำดับ 1. 
แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (16) หน่วยงำนขององค์กรอิสระ  
(ก) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวม 1,143,700 บำท  
 

หมวด 5 งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร มำตรำ 38 งบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ  
ล ำดับ 25. หน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร (4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  
รวม 149,016,800 บำท 
 

ข้อค าถามโดยสรุปของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(1) วัฒนำ  เมืองสุข รองประธำนคณะกรรมำธิกำร คนที่เจ็ด สภำผู้แทนรำษฎร มีข้อค ำถำมถึง กสม. ว่ำ กสม. 
ยังต้องกำรอะไร ถึงจะท ำให้ กสม. สำมำรถ (กล้ำ) ท ำหน้ำที่ต่อวิชำชีพของตัวเองโดยไม่เอนเอียงไปจำก
ควำมถูกต้อง และกรณีควำมเห็นผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ว่ำ "อยำกชุมนุมให้ไปทุ่งกุลำร้องไห้" นั้น 
อยำกทรำบท่ำทีของ กสม.  

(2) นำงสำวผ่องศรี  ธำรำภูมิ เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร สภำผู้แทนรำษฎร คนที่สิบเอ็ด ขอชื่นชม กสม.  
ในเรื่องภำระงำนของ กสม. ที่มี เช่น กำรรับเรื่องร้องเรียนจำกประชำชน กำรจ้ำงงำนคนพิกำรของ กสม. 
กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโดยกำรลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบของ กสม. ยกตัวอย่ำง กรณีตัวอย่ำงปัญหำ
เกี่ยวกับที่ดินที่ลพบุรี และเรื่องสิทธิชุมชน จึงอยำกฝำก กสม. ช่วยติดตำมผลส ำเร็จของรำยงำนกำร
ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย 

(3) นำงสำวธีรรัตน์  ส ำเร็จวำณิชย์ โฆษกคณะกรรมำธิกำร สภำผู้แทนรำษฎร มีค ำถำมถึง กรณีสถำนกำรณ์
กำรชุมนุมของนิสิตนักศึกษำซึ่งเสนอข้อเรียกร้องไปยังรัฐบำล ซึ่งตนในฐำนะผู้แทนรำษฎรได้รับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ ยวกับกำรลิดรอนสิ ทธิ ในกำรแสดงออกเป็นจ ำนวนมำก จึ งมีข้อสงสัยว่ำ กสม.  
มีควำมเห็นว่ำอย่ำงไรกับเรื่องดังกล่ำว โดยเฉพำะ กสม. ได้มีแถลงกำรณ์ต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว  
ซึ่งข้อเสนอ ข้อ 5 และ 6 ที่ดูเหมือนจะร้องขอต่อผู้ชุมนุมมำกกว่ำร้องขอไปยังเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

(4)  พันต ำรวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธำนคณะกรรมำธิกำร คนที่สิบสอง สภำผู้แทนรำษฎร มีค ำถำมว่ำ
บทบำทหน้ำที่ของ กสม. กับผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ดูเหมือนจะสลับบทบำทกันรึไม่ เพรำะดูเหมือนงำนที่
แสดงในรำยงำนของผู้ตรวจกำรแผ่นดินจะท ำงำนเหมือนเป็น กสม. ในขณะที่ กสม. อำจจะด้วยกฎหมำย
ก ำหนดรึไม่ (ค ำกล่ำว/แถลงกำรณ์) จึงดูเหมือนจะท ำหน้ำที่เป็นโฆษกรัฐบำลด้ำนสิทธิมนุษยชน  และ
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ปัจจุบันมีเรื่องกำรละเมิดสิทธิใหญ่ ๆ หลำยเรื่อง เช่น เรื่องที่กระทบกับสิทธิและเสรีภำพ ศักดิ์ศรีควำม
เป็นมนุษย์ของประชำชน โดยเฉพำะกรณีกำรสังหำรนอกกระบวนกำรยุติธรรม กำรควบคุมในที่ไม่ใช่
พนักงำนสอบสวน กำรอุ้มหำย จึงอยำกฝำก กสม. ช่วยดูแลให้ด้วยพร้อมให้ก ำลังใจในกำรท ำงำนด้วย
งบประมำณท่ีได้รับก็ไม่เยอะ 

(5)  นำยวรภพ  วิริยะโรจน์ เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร คนที่ห้ำ สภำผู้แทนรำษฎร มีควำมเห็นว่ำอยำกให้ 
กสม. เริ่มพิจำรณำถึงกำรเรียกร้องสิทธิของแรงงำนเพ่ิมมำกขึ้น เช่น กรณีลูกจ้ำงชั่วครำวของรัฐ ซึ่งไม่ได้
อยู่ในกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน จึงอยำกให้ กสม. ช่วยเป็นแรงผลักดันให้ รวมถึงเรื่องมำตรฐำนกำรดูแล
สิทธิพ้ืนฐำนของแรงงำน เช่น กรณีบริษัทเอกชนไม่ได้จัดสถำนที่เป็นที่พักให้แก่พนักงำนจ้ำงเหมำท ำ
ควำมสะอำดหรือแม่บ้ำน รวมถึงแรงงำนก่อสร้ำง (ต่ำงด้ำว) นอกจำกนี้ยังสอบถำมถึงกรณีตัวชี้วัดว่ำ
สำมำรถตั้งตัวชี้วัดใหม่ได้รึไม่โดยให้อิงกับมำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชน 

(6) นำยกล้ำณรงค์  จันทิก ที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ  วุฒิสภำ ให้ควำมเห็นว่ำ กสม. มีประเด็นที่
ส ำคัญ คือ กำรจะท ำอย่ำงไรก็แล้วแต่ กสม. ต้องเคำรพสิทธิของทุกฝ่ำย โดยยกตัวอย่ำงที่เคยเกิดขึ้นใน
อดีต กำรออกแถลงกำรณ์และกำรเผยแพร่ข่ำวบน website โดยมีข้อมูลพ้ืนฐำนที่คลำดเคลื่อนจนต้องมี
กำรแก้ไขแถลงกำรณ์ อันสืบเนื่องมำจำกกำรมีข้อมูลไม่รอบด้ำนและไม่มีหน่วยงำนระดับภูมิภำคหรือ
ระดับพื้นที่ ท ำให้ท ำอะไรก็ช้ำ และถูกโต้แย้งได้จำกฝ่ำยที่เสียผลประโยชน์ จึงมีค ำถำม กำรตั้งศูนย์ศึกษำ
และประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภำค ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ ตั้งแต่ปี 2560 มีผลงำนเด่น
อะไรบ้ำงและใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรหรือไม่  

(7)  นำยวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์ ที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ วุฒิสภำ ให้ควำมเห็นว่ำ เรื่องของงบประมำณ
ไม่มีข้อข้องใจ เนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมำณลดลงจำกปีที่แล้ว ส่วนเรื่อง
ภำพรวมของหลักกำรและมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของ กสม. ขอชื่นชมว่ำ กสม. วำงตัวดีเป็นกลำงมำ
ตลอด และขอให้ก ำลังใจให้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นกลำงให้ได้ท่ำมกลำงควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง และให้
ข้อสังเกตถึงประเด็นที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับภำคเอกชนไทย โดยชี้ว่ำในต่ำงประเทศให้กำรจับตำมองถึง
สถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในภำคเอกชนไทยโดยได้รับข้อมูลจำก NGO กำรตั้ง GLOBAL 
COMPACT กำรใช้แรงงำนเด็กในไร่อ้อย กำรค้ำมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งให้ควำมเห็นว่ำ กำรจะแก้ปัญหำต่ำง ๆ 
ให้ลุล่วงต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  

(8) พลเอกไพชยนต์  ค้ำทันเจริญ รองประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ คนที่สี่ วุฒิสภำ มีค ำถำมว่ำ รำยงำน
ของ กสม. ทั้งท่ีเสนอในประเทศและต่ำงประเทศล้วนมีผลกระทบต่อภำพพจน์ประเทศโดยส่วนรวมจึงขอ
ถำมว่ำ รำยงำนของ กสม. นั้นรำยงำนไปหน่วยงำนใดบ้ำง และรัฐบำลรับทรำบรึไม่/ต้องขอควำม
เห็นชอบจำกรัฐบำลรึไม่ และมีรำยงำนใดบ้ำงที่ไม่ต้องผ่ำนรัฐบำลรึไม่ และมีค ำถำมว่ำ จำกปัญหำ
อุปสรรคที่ระบุในรำยงำนว่ำขำดหน้ำที่และอ ำนำจในกำรไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงำน จึงมีค ำถำมว่ำ 
ตอนพิจำรณำ ร่ำง พรป. กสม. 2560 กสม. ก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยท ำไมจึงไม่มีหน้ำที่ไกล่เกลี่ยบรรจุไว้ 
และค ำถำมถึงงบบูรณำกำรปี 2564 เรื่องของกลุ่มเป้ำหมำยท ำไมจึงไม่มีงบประมำณเพ่ืออบรมให้ แก่
เจ้ำหน้ำที่รัฐในกำรมีอบรมให้ควำมรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน 

(9)  ศ.นิสดำรก์  เวชยำนนท์ โฆษกคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ วุฒิสภำ มีค ำถำมถึงกำรด ำเนินกำรส่งเสริมให้
สังคมตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน ว่ำ ได้มีกำรทบทวนหรือไม่หรือมีแนวทำงอะไรนอกเหนือจำกกำร
ปฏิบัติเช่นที่ผ่ำนมำที่จะท ำให้กำรส่งเสริมกำรตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้เป็นวงกว้ำงยิ่งไปกว่ำเดิม
หรือสำมำรถเพ่ิมจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยได้หรือไม่ และกรณีจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จภำยใน 90 วัน ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 60 นั้น มีค ำถำมว่ำ พิจำรณำเรื่องที่ไม่ร้องเรียนด้วยหรือไม่หรือ
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พิจำรณำเฉพำะเรื่องที่ร้องเรียน และมีค ำถำมว่ำ กสม. ได้มีกำรไปส่งเสริมควำมรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนใน
ระดับโรงเรียนหรือไม่อย่ำงไร 

(10)  นำยยุทธนำ  ทัพเจริญ กรรมำธิกำรวิสำมัญ  วุฒิสภำ มีค ำถำมว่ำ กำรตั้งส ำนักงำนในระดับภูมิภำค
จ ำเป็นรึไม่อย่ำงไร  

กำรตอบค ำถำมของส ำนักงำน กสม. 

(1) นำยบุญเกื้อ  สมนึก เลขำธิกำรส ำนักงำน กสม.  ตอบค ำถำมของนำยวัฒนำ  เมืองสุข ว่ำ ขอตอบในนำม 
ส ำนักงำน กสม. ว่ำ ส ำนักงำนมีฐำนะเป็นหน่วยธุรกำรอยู่ใต้กำรก ำกับของ กสม. โดยส ำนักงำนได้ท ำหน้ำที่
ในกำรร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกับ กสม. และจัดท ำร่ำงรำยงำนต่ำง ๆ แต่ผู้มีอ ำนำจในกำรออก
รำยงำนหรือแถลงกำรณ์ใด ๆ คือ กสม. ส่วนกรณีควำมเห็นผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ รวมถึงกรณีกำร
ล้อมจับกุมที่อำจมีประเด็นที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น จะน ำเสนอ กสม. พิจำรณำต่อไป  ตอบค ำถำมของ
นำงสำวผ่องศรี  ธำรำภูมิ ว่ำ กรณีเรื่องที่ดินกำรแย่งชิงทรัพยำกรโดยเฉพำะในผู้ยำกไร้มีพบเห็นในหลำย
พ้ืนที่ โดยในส่วนกรณีกำรตรวจสอบที่จังหวัดลพบุรีนั้น เจ้ำหน้ำที่แจ้งว่ำส ำนักงำน กปร. จังหวัดก ำลัง
ด ำเนินกำร ตอบค ำถำมของธีรรัตน์  ส ำเร็จวำณิชย์ กรณีสิทธิเด็ก กรณีแสดงออก/แสดงควำมคิดเห็นว่ำ 
กสม. ได้เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์อยู่และกรณีสถำนกำรณ์กำรชุมนุม กสม. ได้ให้ควำมส ำคัญ  
และจัดตั้งคณะท ำงำนเป็นกำรเฉพำะในเรื่องดังกล่ำวแล้ว รวมถึงให้เจ้ำหน้ำที่ลงพ้ืนที่สังเกตกำรณ์
สถำนกำรณ์ด้วย ตอบค ำถำมของพันต ำรวจเอกทวี  สอดส่อง ว่ำ บทบำทหน้ำที่ของ กสม. และผู้ตรวจกำร
แผ่นดินเป็นไปตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่บัญญัติไว้ตำมรัฐธรรมนูญ ซึ่ งกำรรับเรื่องร้องเรียนด้ำน  
สิทธิมนุษยชนจะเป็นของ กสม. ตอบค ำถำมของนำยวรภพ  วิริยะโรจน์ เรื่องสิทธิแรงงำนโดยเฉพำะกำร
เข้ำไม่ถึงสวัสดิกำรขั้นพ้ืนฐำน กสม. นั้น ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในเรื่องดังกล่ำวแล้ว ตอบค ำถำมของ
นำยกล้ำณรงค์  จันทิกและนำยยุทธนำ  ทัพเจริญ กรณีศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ภูมิภำคว่ำ หลักกำรในกำรจัดตั้งศูนย์ภูมิภำคนั้น หัวใจส ำคัญ/วัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว โดยในส่วนของศูนย์ไม่ได้เป็นส่วนรำชกำรเรื่องของ
งบประมำณและพ้ืนที่เป็นของมหำวิทยำลัย โดยส ำนักงำนอยู่ระหว่ำงท ำกำรศึกษำและจะพิจำรณำเสนอ 
กสม. เร่งด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป และตอบค ำถำมของนำยวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์กรณีต้องกำรให้ กสม. 
พิจำรณำเรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของภำคเอกชนนั้น กสม. มีกำรด ำเนินกำรในประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนมำอย่ำงต่อเนื่อง  

(2) นำงสำวรตญำ  กอบศิริกำญจน์ รองเลขำธิกำรส ำนักงำน กสม. ตอบค ำถำมของนำยวรภพ  วิริยะโรจน์ 
กรณีกำรตั้งตัวชี้วัดว่ำ ตัวชี้วัดที่ปรำกฏในเอกสำรเป็นตัวชี้วัดส ำหรับกำรเสนอขอรับงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ส่วนตัวชี้วัดด้ำนสิทธิมนุษยชนนั้นจะปรำกฏในรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน   
ตอบค ำถำมพลเอกไพชยนต์  ค้ำทันเจริญ และ ศ.นิสดำรก์  เวชยำนนท์ ว่ำ กรณีค ำถำมถึงรำยงำนของ 
กสม. ที่ระบุว่ำกระทบกับภำพพจน์ประเทศนั้น ขอเรียนว่ำมิได้เป็นรำยงำนที่จัดท ำโดย กสม. และกรณี
ค ำถำมที่ว่ำ กสม. ต้องขออนุญำตในกำรเสนอรำยงำนใด ๆ จำกรัฐบำลรึไม่นั้น ขอเรียนว่ำ กำรจัดท ำ
รำยงำนของ กสม. จะจัดท ำในลักษณะเป็นรำยงำนคู่ขนำนกับกำรจัดท ำรำยงำนประเทศ ดังนั้น จึงไม่ต้อง
ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกองค์กรใด ทั้งนี้ กำรเสนอรำยงำนใด ๆ ของ กสม. จะต้องค ำนึงถึงหลักควำม เป็น
อิสระเป็นส ำคัญ โดยกำรจัดท ำรำยงำนคู่ขนำนทุกฉบับส ำนักงำนจะเชิญผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนมำ 
เพ่ือรับฟังข้อมูลในกำรจัดท ำรำยงำนอยู่แล้ว ดังนั้นรำยงำนของ กสม. จึงได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำมเป็น
กลำงสูง โดย กสม. จะเสนอรำยงำนคู่ขนำนไปต่ำงประเทศ ส่วนรำยงำนที่เสนอในประเทศจะเป็นกำร
เสนอรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนภำยในประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบสถำนกำรณ์  
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สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภำยในประเทศในรอบปี กรณีเรื่องหน้ำที่และอ ำนำจในกำรไกล่เกลี่ยนั้น ขอเรียนว่ำ 
กสม. ได้มีทั้งข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็น แต่ ในชั้นกรรมำธิกำรที่พิจำรณำร่ำงกฎหมำยได้ให้ กสม.  
ไปพิจำรณำใช้กฎหมำยกลำงเรื่องกำรไกล่เกลี่ย พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ย ตอบกรณีค ำถำมถึงกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำรว่ำ ปี 2563 กสม. ได้ด ำเนินโครงกำรในพ้ืนที่ภำคใต้โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย
เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแล้ว ดังนั้น ในปี 2564 กลุ่มเป้ำหมำยจึงเป็นเครือข่ำยภำคประชำชน ส่วนตัวชี้วัด
ด้ำนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนั้น กำรด ำเนินกิจกรรมในกำรส่งเสริมจะเป็นไปตำมหน้ำที่และอ ำนำจโดย
ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมกับกลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำยและครบทุกภำคส่วน เช่น ด ำเนินกิจกรรมร่วมกับ อบต. 
อบท. เป็นต้น กิจกรรมจดหมำยมุมมองสิทธิ์ กสม. ได้ส่งวำรสำรดังกล่ำวไปยังกรมรำชทัณฑ์เพ่ือให้กับกลุ่ม
ผู้ต้องขัง ส่วนกรณีตัวชี้วัดด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น ตำมกฎหมำย กสม. สำมำรถหยิบยกเรื่องที่
ต้องกำรตรวจสอบได้ด้วยไม่เฉพำะแต่ที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีกำรส่งเสริมควำมรู้ระดับโรงเรียน กสม. ได้มี
กิจกรรม/โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเป้ำหมำยในโรงเรียนอยู่แล้ว 
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พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 137 
ตอนที่ 82 ก ลงวันที่ 7 ตุลำคม 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป (มำตรำ 2) 
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หน้ำ 2 หมวด 3 งบประมำณรำยจ่ำยหน่วยรับงบประมำณ 

 
 
 
หน้ำ 91 มำตรำ 32 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร  
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หน้ำ 92 ล ำดับ 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (1) แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รวม 61,569,200 บำท 
 

 
 
หน้ำ 147 หมวด 4 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร มำตรำ 37 ล ำดับ 1. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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หน้ำ 150 (16) หน่ วยงำนขององค์กรอิสระ (ก) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติ  
รวม 1,143,700 บำท 
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หน้ำ 177 หมวด 5 งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร มำตรำ 38 งบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับแผนงำนบุคลำกร
ภำครัฐ 
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หน้ำ 191 ล ำดับ 25. หน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร (4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ รวม 149,016,800 บำท 

 
 

 
 


