
 
 

 
 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ที่      /2565 

เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำข้อมูลของ กสม. เพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 
เนื่องในโอกำสครบรอบ 20 ปี กสม. 

--------------------------------------------------- 

ตามที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีค าสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ที่ 1/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานจดหมายเหตุ กสม. เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 20 ปี ตามมติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 33/2564 (11) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2564 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลในลักษณะจดหมายเหตุของ กสม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี โดยเชื่อมโยง
การด าเนินงานกับโครงการ “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย”  นั้น 

เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความเป็นมาของ 
กสม. การจัดตั้งองค์กร กสม. การด าเนินการและผลการด าเนินการที่ส าคัญของ กสม. เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
247 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 26 มาตรา 27 (1) และมาตรา 48 จึงมีค าสั่ง ดังนี้ 

  1. ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 1/2565 เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานจดหมายเหตุ กสม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี 

  2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อมูลของ กสม. เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 20 ปี กสม. ดังนี้ 

       1. ที่ปรึกษำคณะท ำงำน 
1.1 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาต ิ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
1.3 นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ (สวทช.) 
 

       2. องค์ประกอบ 
2.1 นางหรรษา บุญรัตน์ ประธานคณะท างาน 
2.2 นายพราหมณ์ นิยะบุตร รองประธานคณะท างาน 
2.3 นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์ คณะท างาน 
2.4 นายภัทรพงศ ์ อิลาชาญ คณะท างาน 
2.5 นางชมพูนุท ป้อมป้องศึก คณะท างาน 
2.6 นางสาวจิราพร อาจเจริญ คณะท างาน 
2.7 นางสาวกมลชนก วีระนาวิน คณะท างาน 
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2.8 นางสาวนพรัตน์ พนอพัฒนาชัย คณะท างาน 
2.9 นายฐิติวัฒน์ สายวร คณะท างาน 
2.10 นางสาวกรพินธ์ เอ้ือศรีเจริญ คณะท างาน 
2.11 นายเอกชัย ปิ่นแก้ว คณะท างานและเลขานุการ 
2.12 นางสาวชลธิชา พนมหอม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.13 นายบัณฑิต หอมเกษ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
       3. หน้ำที่และอ ำนำจ 

3.1 ศึกษา และก าหนดกรอบเนื้อหาและองค์ประกอบของข้อมูล ล าดับเหตุการณ์แต่ละ
ช่วงเวลาเกี่ยวกับ กสม. การประสานงานขอความร่วมมือเพ่ือขอรับข้อมูลเอกสารหรือภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นมาของ กสม. การจัดตั้งองค์กร กสม. การด าเนินการและผลการด าเนินการที่ส าคัญของ กสม. 
จากภายในส านักงาน หรือภายนอกส านักงาน กสม. รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา ก าหนดแผน 
ปฏิทินการท างาน เพ่ือด าเนินการแปลงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 

3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประเมิน
เอกสาร และแปลงสภาพหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการแปลงสภาพสื่อ ให้อยู่ในรูปแบบ (format) ที่เหมาะสม  
ก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 

3.3 ศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการเผยแพร่และน าเสนอข้อมูล 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี  

3.4 เสนอความเห็นต่อส านักงาน กสม. เพ่ือแต่งตั้งคณะท างานย่อย หรือจัดจ้าง
บุคคลภายนอก เพ่ือด าเนินการแปลงสื่อเป็นรูปแบบ (format) ตามที่ก าหนด การน าเข้าข้อมูล หรือการอ่ืนใด
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

3.5  การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูล การจัดท ารูปแบบสื่อเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 20 ปี 
       

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      สั่ง ณ วันที่ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 
          (นางสาวพรประไพ   กาญจนรินทร์) 
       ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 


