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ส่วนที่ 1

1. รายนามผู้ชี้แจง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ – สกุล
นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
นางหรรษา บุญรัตน์
นายพราหมณ์ นิยะบุตร
นางสาวจิราภรณ์ ทองคาวัฒนะ
นางนภัทร รัชตะวรรณ
นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์
นายนฤนาท คุ้มไพบูลย์
นายภาณุพันธ์ สมสกุล
นายจุมพล ขุนอ่อน
นายภาณุวฒ
ั น์ ทองสุข
นางสาววัลลภา ศารทประภา

ตาแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
ผู้อานวยการสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและ
โครงสร้างของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

พันธกิจ
1. ด าเนิ น งานให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
2. ส่ งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจและสร้ างความตระหนั กในหลั กสิ ทธิ มนุ ษยชน แก่ ทุ กภาคส่ วน
อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
3. ทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐาน
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 บัญญัติให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1. ตรวจสอบและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทุ ก กรณี
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้ ง การเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน
ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐ สภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
3. เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
4. ชี้ แ จงและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งโดยไม่ ชั ก ช้ า ในกรณี ที่ มี ก ารรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
5. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
6. หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดาเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดาเนินการให้แจ้ง
เหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคานึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญด้วย
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
มาตรา 26 คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทุ ก กรณี
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้ ง การเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน
ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐ สภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
3. เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
4. ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
5. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
มาตรา 27 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรา 26 ให้ ค ณะกรรมการมี ห น้ า ที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
1. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย
และเผยแพร่ความรู้และพั ฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลื อหรือ
เยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ส่ งเสริ มและเผยแพร่ ให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่ว ไปตระหนักถึงสิ ทธิมนุษยชนของ
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่ างกันในทางวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา
3. ส่ งเสริ มความร่ ว มมือและการประสานงานระหว่างหน่ว ยงานของรัฐ องค์ กรเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
4. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
5. ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
6. หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
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มาตรา 48 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการและดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภ ารกิจและหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
2. อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
กรรมการ
3. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิ ทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
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โครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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แบบฟอร์ม 3.1

3. งบประมาณภาพรวม

สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

216.6310

ล้านบาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

209.8920

ล้านบาท

3. ผลการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

149.7523

ล้านบาท

3.1 งบบุคลากร

ล้านบาท

3.2 งบดาเนินงาน

ล้านบาท

3.3 งบลงทุน

ล้านบาท

3.4 งบเงินอุดหนุน

149.7523 ล้านบาท
-

3.5 งบรายจ่ายอื่น
4. เงินนอกงบประมาณที่นามาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมายเหตุ : * ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
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ล้านบาท
-

ล้านบาท

แบบฟอร์ม 3.2

3. งบประมาณภาพรวม
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2565 - 2566
ปี 2565
งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรวม
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
1) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
3) แผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาบริการประชาชน
และพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
5. งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย

การเบิกจ่าย*

209.8920

149.7523

-

ปี 2566
งบประมาณ
ตามร่าง พ.ร.บ.
216.6310

เพิ่ม / ลด
จานวน
6.7390

-

-

ร้อยละ
3.21
-

61.9075
48.9179

42.5666
31.2148

64.0231
51.1715

2.1156
2.2536

3.42
4.61

4.5281

2.8903

10.249

5.7209

126.34

8.4615

8.4615

2.6026

-5.8589

-69.24

1.0680
1.0680

0.6898
0.6898

0.8600
0.8600

-0.2080
-0.2080

-19.48
-19.48

146.9165

106.4959

151.7479

4.8314

3.29

หมายเหตุ : *ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
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4. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (สำนักงำน กสม.) เป็นองค์กรอิสระรัฐธรรรมนูญ
โดยมีหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) บรรลุภำรกิจและหน้ำที่
ตำมที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอื่น และเพื่อให้กำรปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมนโยบำยของ กสม. ที่มุ่งเน้นกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชำชน
ด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน สร้ำงและสนับสนุนกระบวนกำร
ควำมร่วมมือขององค์กรเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อบทบำทของ กสม. ในระดับสำกล
และเร่งพัฒนำสำนักงำน กสม. ให้มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ส ำนั กงำน กสม. ได้รั บ จั ดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 209.8920 ล้ ำ นบำท ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2565 มี ก ำรเบิ ก จ่ ำ ยแล้ ว
149.7523 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.34 โดยมีผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 6 ด้ำน ดังนี้

1. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565 กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งสิ้น 356 เรื่อง และเพื่อให้มีกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรม สำนักงำน กสม.
จึงได้ประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรณีที่ไม่มีควำมซับซ้อน ซึ่งในปีงบประมำณนี้ได้มีกำรให้คำปรึกษำ
หรือประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แก้ไขปัญหำให้กับประชำชนผู้มำยื่นเรื่องร้องเรียนอย่ำงรวดเร็ว
ไปแล้ว จำนวน 68 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.10 เช่น กำรเร่งรัดกำรดำเนินคดีให้ผู้ร้องได้รับสิทธิประโยชน์ในทำง
รำชทัณฑ์ กำรเร่งรัดกระบวนกำรพิจำรณำสถำนะบุคคล กำรแก้ไขปัญหำกำรประเมินผลกำรศึกษำตำมกำรจัด
กำรศึกษำโดยครอบครัว เป็นต้น สำหรับเรื่องร้องเรียนที่มีควำมซับซ้อนและกลไกกำรประสำนกำรคุ้มครอง
อำจจะไม่สำมำรถแก้ไขปั ญหำในเชิงระบบได้ กสม. ได้รับเป็นคำร้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงรอบด้ำน
จำนวน 161 เรื่อง โดยประเภทสิทธิที่ร้องเรียนมำกที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) สิทธิและเสรีภำพในชีวิตและ
ร่ำงกำย จำนวน 47 เรื่อง 2) สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม จำนวน 43 เรื่อง และ 3) สิทธิและควำมเสมอภำค
ทำงเพศ สิทธิสตรี จำนวน 26 เรื่อง และมีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 80 เรื่อง จำแนกเป็น
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จานวน

ร้อยละ

1. มีกำรกระทำหรือละเลยกำรกระทำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
และมีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันหรือแก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งกำรเยียวยำ

39

48.75

2. ไม่มีกำรกระทำหรือละเลยกำรกระทำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
แต่มีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งกำรปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

25

31.25
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ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. อื่นๆ
3.1 มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ
ดำเนินกำรตำมที่เห็นสมควร
3.2 เนื่องจำกมีกำรฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศำลหรือเรื่องที่ศำล
มีคำพิพำกษำ คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดแล้ว
และเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้ำที่และอำนำจขององค์กรอิสระอื่น
3.3 ผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่อง
3.4 ไม่มีประเด็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวม

จานวน

ร้อยละ

16
2

20.00
2.50

3

3.75

3
8

3.75
10.00

80

100.00

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่มีควำมซับซ้อน กสม. ได้รับเป็นคำร้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งและ
จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยมีข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำร
ป้องกันหรือแก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 39 กรณี ตัวอย่ำงเช่น สิทธิและเสรีภำพในชีวิตและ
ร่ำงกำย กรณีกล่ำวอ้ำงว่ำกำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของผู้เข้ำรับกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับ
รำชกำรทหำรกองประจำกำร สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภำพในชีวิตและ
ร่ำงกำย และเสรีภำพในเคหสถำน กรณีกล่ำวอ้ำงว่ำเจ้ำหน้ำที่ตำรวจเข้ำตรวจค้นบ้ำนพักโดยไม่มีหมำยค้น และ
เก็บเยื่อบุกระพุ้งแก้มฯ สิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กรณีกล่ำวอ้ำงว่ำกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทำให้ขำดกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เป็นต้น
รำยละเอียดกรณีตัวอย่ำงสำมำรถสแกนดำวน์โหลดได้ทำง QR code ที่ปรำกฏ
QR code: กรณีตัวอย่ำงรำยงำนกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะมำตรกำร
หรือแนวทำงของ กสม. ในกำรป้องกันหรือแก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจำกนี้ ยังมีรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 25 กรณี ส่วนใหญ่เป็นประเภทสิทธิพลเมือง เช่น กรณีขอควำมคุ้มครอง
ให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภำคใต้ เป็นต้น รองลงมำเป็นสิทธิและควำมเสมอภำค
ทำงเพศ เช่น กรณีกล่ำวอ้ำงว่ำสื่อมวลชนนำเสนอข่ำวสำรโดยใช้ถ้อยคำที่กระทบต่ออัตลักษณ์ของกลุ่มบุคคล
ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ และเป็นสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม เช่น กรณีกล่ำวอ้ำงว่ำเรือนจำกัดเครื่อง
อุปโภคที่จำเป็นพื้นฐำนไม่เพียงพอให้แก่ผู้ต้องขัง และกรณีการดาเนินคดีล่าช้าอันเกี่ยวเนื่องกับการอายัดตัว
เป็นต้น
รำยละเอียดกรณีตัวอย่ำงสำมำรถสแกนดำวน์โหลดได้ทำง QR code ที่ปรำกฏ
QR code: กรณีตัวอย่ำงรำยงำนกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะมำตรกำร
หรือแนวทำงของ กสม. ในกำรส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
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กสม. มุ่งหวังให้ข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รวมทั้ ง กำรแก้ ไ ขกฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ไ ด้ เ สนอต่ อ รั ฐ สภำ คณะรั ฐ มนตรี หน่ ว ยงำนของรั ฐ หรื อ เอกชน
ที่เกี่ยวข้องนั้นได้มีกำรนำไปพิจำรณำและดำเนินงำนเพื่อให้เกิดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชน
ให้กับประชำชนจนเกิดผลสำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม ในปีงบประมำณนี้ จึงได้มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ (ตำมระเบียบ กสม. ว่ำด้วยกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564)
ในประเด็นสิทธิที่สำคัญ อำทิ สิทธิชุมชน สิทธิและเสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำย สิทธิพลเมือง สิทธิผู้พิกำรและ
เสรีภำพในกำรเดินทำง ทั้งนี้ มีหลำยกรณีที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยังไม่สำมำรถแจ้งผลกำรปฏิบัติที่ชัดเจนได้
ซึ่งอำจเนื่องมำจำกข้อเสนอแนะบำงเรื่อง เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย แตกต่ำงจำกข้อเสนอแนะในรำยงำน
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นมำตรกำรหรือแนวปฏิบัติที่มีควำมชัดเจนว่ำจะให้ หน่ว ยงำน
ปฏิบัติอย่ำงไร ด้วยวิธีกำรใดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น

2. การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
กสม. ได้จัด รำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจำปี
2564 ซึ่งเป็ น กำรจั ด ท ำตำมหน้ ำ ที่ และอำนำจของ กสม. ที่บัญญัติในรัฐ ธรรมนู ญ มำตรำ 247 (2) และ
พระรำชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่ำ ด้ว ย กสม. พ.ศ. 2560 มำตรำ 26 (2) และส่ งไปยัง รัฐ สภำและ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2565 ซึง่ อยู่ภำยในระยะเวลำ 90 วัน ตำมที่กฎหมำยกำหนด
ในกำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ กสม. ได้ประมวล
ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีจำกแหล่งต่ำง ๆ ทั้งจำกแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไป
จำกกำรทำงำนของ กสม. ทั้งในส่ ว นเรื่องร้องเรียน กำรลงพื้นที่ ข้อเสนอแนะและแถลงกำรณ์ของ กสม.
ต่อเหตุกำรณ์ส ำคัญที่เกิดขึ้น ข้อมูล จำกหน่ว ยงำนภำครัฐ องค์กรภำคประชำสั งคม จำกกำรสั มมนำและ
กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น รวมทั้งได้ติดตำมประเด็นที่ท่ำนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรยกขึ้นในกำรนำเสนอ
รำยงำนเมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว แล้ ว น ำข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม ำวิ เ ครำะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ สิ ท ธิ ต่ ำ ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ กำรรั บ รองไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ และพันธกรณีด้ำนสิทธิมนุ ษยชนระหว่ำงประเทศของไทย และจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐ บำล
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งกำรประเมินสถำนกำรณ์ออกเป็น 4 ด้ำน ประเด็นย่อย 19 ประเด็น
ตำมขอบเขตของสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญในบริบท
ของประเทศไทย ดังนี้
(1) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ เป็นสถำนกำรณ์สำคัญในปี 2564 ที่มี
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 และสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวกับ
กำรใช้เสรีภำพในกำรชุมนุม ปี 2564
(2) สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ ได้แก่
สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม ปัญหำเกี่ยวกับกำรกระทำทรมำนและกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย สถำนกำรณ์
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น
(3) สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รำยงำนได้นำเสนอสถำนกำรณ์
ด้ำนสิทธิแรงงำน สิทธิในสุขภำพ สิทธิด้ำนกำรศึกษำ สิทธิชุมชนในกำรจัดกำรที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(4) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอำยุ คนพิกำร สตรี
รวมถึงควำมเสมอภำคทำงเพศ ผู้มีปัญหำสถำนะและสิทธิ และกลุ่มชำติพันธุ์
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3. การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
กสม. มีควำมพยำยำมที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยกำหนดไว้
เป็นนโยบำยสำคัญประกำรหนึ่ง ซึ่งในกำรทำงำนด้ำนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ กสม. ในขณะที่สำนักงำน
กสม. เป็นองค์กรขนำดเล็ก และได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพียงปีละประมำณ 5-9
ล้ ำนบำท จึ งเป็ น โจทย์ ที่ท้ำทำยกำรปฏิบั ติหน้ำที่นี้อย่ำงยิ่ง อย่ำงไรก็ตำม กสม. ชุดปัจจุบันมีควำมพร้อม
ที่จะทำงำนอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ และสร้ำงกลไกอื่นเพิ่มเติม เช่น กำรพัฒนำควำมร่วมมือกับภำคี
เครื อข่ำยทั้งภำครั ฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสั งคมและชุ มชนในกำรส่ งเสริม และคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
ซึ่งที่ผ่ำนมำก็ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี โดยมีผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้
3.1 การพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
กำรพัฒนำลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำสำหรับระดับอุดมศึกษำ มีจำนวน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรนอกระบบ แบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะยำว ดังนี้
หลักสูตรระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน
มีกลุ่มเป้ำหมำย คือ นิสิต นักศึกษำ นักเรียน และประชำชนทั่ว ไปที่ส นใจ โดยแบ่งหลักสูตรตำมประเด็น
สิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิมนุษยชนศึกษำ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน
หลักสูต รระยะยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงเสริมเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนสิ ท ธิ
มนุษยชน เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรสิทธิมนุษยชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
ตระหนักในหลักกำรและควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชนและประชำธิปไตย มีควำมตระหนักในบทบำทของตนใน
กำรส่ งเสริ มและคุ้ ม ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน สำมำรถนำควำมรู้ด้ ำนสิ ทธิม นุษ ยชนไปขับเคลื่ อนนโยบำยและ
ยุ ทธศำสตร์ ขององค์ กร ตลอดจนสร้ ำงแนวปฏิบัติเ พื่ อ กำรเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมให้ เ กิด กำรเคำรพสิ ท ธิ
มนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม มีกลุ่มเป้ำหมำย คือ ครูโรงเรียนประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ ภำคประชำสังคมในภำคตะวันออก นักเรียนพลตำรวจภำค 2 และประชำชนทั่วไปที่สนใจ
ทั้งนี้ สานักงาน กสม. ได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of
Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำสำหรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ไปประยุกต์ใช้ในระดับปฐมวัย - ระดับมัธยมศึกษำ ในเขตพื้นที่ภำคกลำงและกรุงเทพมหำนคร เพื่อให้ครูผู้สอน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จนเกิดควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สำมำรถเป็นต้นแบบบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และเป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้และกำรดำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำในระดับภูมิภำค ระหว่ำงวันที่ 2 - 4
มีนำคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหำนคร
3.2 การสื่อสารข้อมูลข่า วสารด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านรายการวิทยุ สื่ อสิ่งพิมพ์ การออก
แถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ และการแถลงข่าวเด่นประจาสัปดาห์
(1) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
สำนักงำน กสม. ได้ดำเนินกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่ำนทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
โดยมี กสม. ผู้ บ ริ ห ำรของส ำนั กงำน กสม. และผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้ำนสิ ทธิ มนุษ ยชนร่ว มถ่ำยทอดควำมรู้ แ ละ
ควำมตระหนักด้ำนสิทธิมนุษยชน ผ่ำนทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดังนี้
(1.1) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสาหรับกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สรท. FM 106 MHz วิทยุครอบครัวข่ำว) ได้แก่ เผยแพร่สปอตวิทยุ
เผยแพร่สกู๊ปกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร และกำรสัมภำษณ์ออกอำกำศในรำยกำรวิทยุ ในช่วงรำยกำรต่ำง ๆ
ของทำงสถำนี เช่น รำยกำรเรื่องเล่ำเช้ำนี้ รำยกำรโหนกระแส เป็นต้น
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(1.2) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสาหรับกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่ภูมิภาค (สวท. FM 92.5 MHz) ได้แก่ เผยแพร่สปอตวิทยุและกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร ในช่วง
เวลำข่ำวภำคหลักและช่วงรำยกำรข่ำวยำมเช้ำ
(1.3) การเผยแพร่ ร ายการวิ ท ยุ “รายการคุ ย กั บ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
แห่งชาติ” ทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงรัฐสภำ FM 87.5 MHz ทุกวันพุธ เวลำ 21.00 น.
(2) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อการเรียนรู้
สำหรับกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่สังคม สำนักงำน กสม. ได้จัดทำ
แคมเปญรณรงค์ผ่ำนกำรสื่อสำรสำธำรณะในหัวข้อ “รักไม่ละเมิด” ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิในกำรกำหนดเจตจำนง
ในชีวิตของเด็กและเยำวชน และ “จับอย่างระวัง” ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องสิทธิผู้ต้องหำและสิทธิ
ในกระบวนกำรยุติธรรมที่นำไปสู่กำรสนับสนุนให้ร่ำง พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระทำ
ให้บุคคลสูญหำย ออกมำใช้บังคับได้จริง และยังมีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ผู้แทนหน่วยงำนรัฐและภำค
ประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกรณีร้องเรียนจำนวนมำกให้ร่วมเป็นเครือข่ำยกำร
ทำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง นอกจำกนี้ กสม. ได้จัดจ้ำงและสนับสนุนให้ YouTuber และ Influencer
จัดทำหรือเผยแพร่เนื้อหำสอดแทรกกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน จำนวน 23 รำย
กสม. ยังได้ร่วมกับ มูลนิธิ ฟริดริช เนำมัน ประเทศไทย จัดทาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้
เยำวชนและประชำชนได้เรียนรู้และเข้ำใจสิทธิผ่ำนกำรให้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกติกำ ICCPR และหลักกำร
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง และมีกำรทดสอบควำมคิดเห็นและควำมเข้ำใจของผู้ใช้งำนผ่ำนสถำนกำรณ์จำลองที่
อ้ำงอิงจำกประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นจริงในสังคม โดยมีรูปแบบเนื้ อหำ แบ่งออกเป็น
กำรทดสอบควำมคิดเห็นและควำมเข้ำใจของผู้ใช้งำนผ่ำนคำถำมสถำนกำรณ์ (QUIZ) ที่อ้ำงอิงจำกประเด็น
สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม และกำรให้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกติกำ ICCPR และ
หลักกำรสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง (General Knowledge) ในลักษณะสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบของ
ไมโครไซต์ (Microsite) โดยใช้ชื่อว่ำ “Know your rights - ICCPR Quick & Quiz”
ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ำงการจัด ทาสื่ อสาหรั บเด็กและเยาวชน โดย กสม. ได้ ร่ วมกั บ
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยวางแนวทางการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสาหรับ
เด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 20 ตอน แบ่งออกเป็นประเด็นสิทธิที่เกี่ยวข้อง 10 ประเด็น ได้แก่ (1) หลักกำร
สิทธิมนุษยชนพื้นฐำน (2) สิทธิทำงด้ำนกำรศึกษำ (3) เสรีภำพในกำรแสดงออก/กำรชุมนุม (4) สิทธิและ
เสรีภำพในเนื้อตัวร่ำงกำย (5) สิทธิในกำรทำงำน (6) สิทธิในครอบครัว (7) กำรปกป้องสิทธิของตนเองและ
ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น (8) สิทธิกำรได้รับบริกำรสำธำรณสุขและสิทธิในควำมเป็นอยู่ที่ดี (9) สิทธิในกำรเข้ำถึง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (PDPA) และ (10) สิ ท ธิ ใ นกำรได้ รั บ บริ ก ำรสำธำรณะจำกรั ฐ อย่ ำ งเสมอภำคกั น และ
ควำมปลอดภัยในบริกำรสำธำรณะ ซึ่งจะได้มีกำรหำรือเพื่อกำหนดรำยละเอียดเนื้อหำในแต่ละประเด็นต่อไป
นอกจำกนี้ กสม. ได้ จัดการประกวดภาพถ่ายสิทธิ มนุษยชนและคลิปสั้น TikTok
ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน” โดยผลงำนที่สะท้อนมุมมองด้ำนสิทธิมนุษยชนของนักเรียน
นิสิต นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป โดยมีกำรจัดแสดงผลงำน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร
เมื่อเดือนมีนำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ
(3) แถลงการณ์ กสม.
กสม. ได้ออกแถลงกำรณ์ เพื่อแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่สุ่ มเสี่ ย งหรื อมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่ผ่ ำนสื่อมวลชนไปยังหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน เช่น กรณีกำรชุมนุมของกลุ่มต่ำงๆ ซึ่ง กสม. มีกำรออกแถลงเป็นระยะ อำทิ
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แถลงกำรณ์เรื่อง “ขอทุกฝ่ำยยุติกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรชุมนุม” และเรื่อง “ขอให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมเครือข่ำย
จะนะรักษ์ถิ่นและเร่งรับฟังเสียงของประชำชนผู้ได้รับผลกระทบ” เป็นต้น
(4) การแถลงข่าวเด่นประจาสัปดาห์
เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสิทธิมนุษยชนให้ประชำชนได้รับทรำบอย่ำง
ต่อเนื่อง กสม. ได้จัดกิจกรรมกำรแถลงข่ำวเด่นประจำสัปดำห์ เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งมี กสม. ผู้บริหำร
สำนักงำน กสม. ได้เป็นผู้แถลงข่ำว โดยที่ผ่ำนมำมีกำรแถลงข่ำวเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของ กสม. ที่มี รัฐบำล
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน เพื่อแสดงควำมห่วงใยและเสนอแนะแนวทำงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิ
มนุษยชนของประชำชน ผลสำเร็จในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำน
ที่สำคัญของ กสม. อำทิ “กสม. ห่วงสถำนกำรณ์โควิด เสนอรัฐบำลเร่งกระจำยวัคซีน และดูแลกลุ่มเปรำะบำง”
“กสม. ขอรัฐทบทวนข้อกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ที่กระทบเสรีภำพในกำรแสดงควำม
คิดเห็น วอนทุกฝ่ำยสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์” “ผลสำเร็จจำกกำรติดตำมกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรื่อง กำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในกำรสมัครงำนกับ บริษัทเอกชน” “กสม.ไทยร่วมกับสถำบันสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ เปิดตัวแนวปฏิบัติว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทรมำนระดับ
ภูมิภำค ผลักดันกำรปฏิรูปเรือนจำและระบบรำชทัณฑ์ให้สอดคล้องตำมหลักสิทธิมนุษยชน” “กสม. ลงพื้นที่
รับฟังปัญหำสถำนะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น พบอุปสรรคกำรเข้ำไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐำน หน่วยงำนรัฐขำด
บุ คลำกรทำงทะเบี ย น พิสู จ น์ ส ถำนะบุ คคลล่ำช้ำ ” “กสม. เผยผลกำรประสำนกำรคุ้มครองกรณีชำวบ้ำน
ปิล๊อกคี่ถูกขับไล่ออกจำกอุทยำน ฐำนล่ำเสือโคร่ง อุทยำนแห่งชำติเขำแหลมปรับแก้คำสั่งและกำหนดแนวทำง
แก้ปัญหำร่วมกันแล้ว ” “กสม. ได้รับแจ้งกำรเสนอปรับคืนสถำนะ A ในเวทีโลก หวังยกระดับกำรทำงำน
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ” “เปิดสำนักงำน กสม. พื้นที่ภำคใต้ที่หำดใหญ่
เจ้ำหน้ำที่เริ่มปฏิบัติงำนในวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565 เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค
อย่ำงเป็นรูปธรรม” และ “กสม. ประสำนอัยกำรสูงสุดขอให้พิจำรณำสั่งไม่ฟ้องลูกจ้ำงหญิงที่ออกมำประท้วง
กรณีถูกเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม”
3.3 โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงประเด็น
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้มีกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนั กถึงสิ ทธิม นุษยชน และแสวงหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำสิ ทธิ มนุษยชนให้ กั บ
ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน รวมถึงพัฒนำศักยภำพหรือทักษะของบุคลำกรในกำรทำงำนเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีโครงกำรสำคัญ อำทิ
(1) โครงการคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานะบุคคล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนผ่ำนกำรดำเนินงำนของ กสม. เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน
2565 กสม. ได้ร่วมมือกับกรมกำรปกครอง และคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มูล นิธิเพื่อสุขภำพ
และกำรแบ่ ง ปั น จั ด กิ จ กรรมคลิ นิ ก สิ ท ธิม นุษ ยชนกั บ สถำนะบุค คล ในพื้ น ที่ จั ง หวั ดอุ บ ลรำชธำนี เพื่ อ ให้
คำปรึกษำและกำรแก้ไขปัญหำสำหรับคนไทยที่ตกหล่นทำงทะเบียนรำษฎร คนไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
กลำง และคนไทยที่ถูกจำหน่ำยรำยกำร โดยมีหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ให้บริกำรทำงทะเบียนและบัตรประจำตัว
บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน (บุคคล
ประเภท 0) จำนวน 248 คน และมีเวทีประชำคมต้นแบบ เพื่อแก้ไขปัญหำกลุ่มบุคคลที่มีปัญหำสถำนะทำง
ทะเบียน กรณีบุคคลเชื้อสำยลำวที่อพยพเข้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ในอดี ต โดยปัจจุบันมีภูมิลำเนำ
อำศัยอยู่ในประเทศไทยเป็ นเวลำนำน จำนวน 27 รำย ทั้งนี้ กำรจัดโครงกำรในพื้นที่จังหวัดอุบลรำชธำนี
ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง เป็นกำรแสดงเจตจำนงในรูปแบบภำคีร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและภำคประชำ
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สังคม เพื่อแก้ไขปัญหำสิทธิมนุษยชนในประเด็นเกี่ ยวกับสถำนะบุคคลในพื้นที่ ซึ่งจะมีกำรนำควำมส ำเร็จ
ดังกล่ำวไปขยำยผลและต่อยอดในพื้นที่อื่นต่อไป
(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนบูร ณาการช้า งป่า ภาคประชาชนพื้ น ที่
ภาคตะวันออก กสม. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำแผนบูรณำกำรช้ำงป่ำภำคประชำชน พื้นที่ภำค
ตะวันออก ระหว่ำงวันที่ 9 - 10 กรกฎำคม 2565 ที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
จำกภำคประชำชน รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนเพื่อ
เสนอต่อรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภำคตะวันออก ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคประชำชน
เช่น ผู้แทนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ภำคประชำชนผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเครือข่ำยที่ทำงำนเรื่องช้ำงในพื้นที่ภำคตะวันออก
กำรจัดเวทีครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจำกที่ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหำช้ำงป่ำอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและ
เสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำย และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กสม. ให้ควำมสำคัญกับกำรลงพื้นที่เพื่อรับฟังเสียง
จำกประชำชนผู้ได้รับผลกระทบ และหำรือกับหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย นอกจำกนี้ กสม. ยังมีแผนดำเนินกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในพื้นที่ภ ำค
ตะวันตกในลำดับต่อไปด้วย
(3) การฝึกอบรมการป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรง สำนักงำน กสม. ร่วมกับ มูลนิธิผสำนวัฒนธรรม และสำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชำชำติ (UNOHCHR) จัดกำรฝึกอบรมกำรป้องกันกำรทรมำน: กำรแสวงหำข้อเท็จจริงจำกผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกควำมรุนแรง ระหว่ำงวันที่ 9 - 11 มีนำคม 2565 เพื่อให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรกระทำ
ทรมำน หลักกำร แนวทำงและวิธีกำรดูแลผู้ได้รับกระทบจำกกำรกระทำที่รุนแรง กำรกระทำทรมำนอย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อปรับใช้ในกำรแสวงหำข้อเท็จจริง รวมถึงกำรแสวงหำรข้อเท็จจริง ข้อมูล กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทำงร่ำงกำย จิตวิทยำ และจิตสังคม รวมถึงกำรแบ่งปันประสบกำรณ์ด้ำนกำรให้คำปรึกษำแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จำกกำรกระทำที่กำรทรมำน ให้แก่เจ้ำหน้ ำที่สำนักงำน กสม. อันประโยชน์ในต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำ นกำร
คุ้มครองกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
(4) การจั ดท าหลั กสู ต รอบรมบุ ค ลากรทางการแพทย์ เพื่ อให้ ค วามเห็ น ประกอบการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. ได้หำรือร่วม กอ.รมน. ภำค 4 ส่วนหน้ำ ติดตำมกำรแก้ไขปัญหำข้อ
ร้องเรียนกำรซ้อมทรมำน และเตรียมจัดทำหลักสูตรอบรมบุคลำกรทำงกำรแพทย์เพื่อให้ควำมเห็นประกอบกำร
ตรวจสอบ เนื่องจำก กสม. ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องสิทธิและเสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิ
ในกระบวนกำรยุ ติ ธ รรม กรณี ก ล่ ำ วอ้ ำ งว่ ำ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ฝ่ ำ ยควำมมั่ น คงท ำร้ ำ ยร่ ำ งกำยในระหว่ ำ ง
กำรควบคุมตัว ทำให้ได้รับบำดเจ็บสำหัสและเสียชีวิต เสนอไปยังกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
(กอ.รมน.) ภำค 4 ส่วนหน้ำ โดยข้อเสนอแนะดังกล่ำวระบุให้มีกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหวในทุกขั้นตอนกำร
ควบคุมตัวบุคคลเพื่อซักถำม ให้มีกำรขอควำมเห็นที่ส องทำงกำรแพทย์ ในขั้นตอนกำรตรวจร่ำงกำยผู้ ถูก
ควบคุมตัว จำกแพทย์ ที่ไม่ใช่หน่ วยงำนควำมมั่นคง และเปิดโอกำสให้ ผู้ถูกควบคุมที่บำดเจ็บหรือเจ็บป่วย
สำมำรถเลื อ กสถำนที่ ใ นกำรรั ก ษำพยำบำลได้ อ ย่ ำงเป็น อิ ส ระ และในกำรสื บ สวนสอบสวนเพื่ อ ให้ ทรำบ
ข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวได้รับบำดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ควรให้มีหน่วยงำนภำยนอกอื่นหรือญำติ
มีส่วนร่วมในกำรสืบสวนข้อเท็จจริงด้วย นอกจำกนี้ สำนักงำน กสม. ได้ประชุมหำรือร่วมกับผู้อำนวยกำร
โรงพยำบำลจิตเวชสงขลำรำชนครินทร์ ถึงแนวทำงกำรให้ควำมเห็นที่สองทำงกำรแพทย์ในขั้นตอนกำรตรวจ
ร่ ำ งกำยผู้ ถู ก ควบคุ ม ตั ว เพื่ อ ประกอบกำรตรวจสอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ก ล่ ำ วอ้ ำ งว่ ำ มี ก ำรซ้ อ มทรมำน
ซึ่งโรงพยำบำลจิตเวชสงขลำรำชนครินทร์ ยินดีให้ควำมร่วมมือกับสำนักงำน กสม. ในกำรจัดทำหลักสู ตร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรตรวจพิสูจน์และให้ควำมเห็นทำงกำรแพทย์สำหรับใช้ประกอบกำร
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ตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ย นที่กล่ ำวอ้ำงว่ำมีกำรซ้อมทรมำน โดยจะเริ่มกำรอบรมนำร่องในพื้นที่ส ำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ซึ่งมีข้อร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องกับกำรซ้อมทรมำนเป็นจำนวนมำกก่อน
3.4 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิทธิ มนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
และภาคเอกชน
(1) การพัฒนาความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2565 เลขำธิกำร กสม. ได้ ร่วมประชุมหำรือร่วมกับรองปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อทบทวนบทบำทของศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภำคในประเด็นควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ เช่น กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และปลู กฝัง
ค่ำนิยมเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเยำวชนคนรุ่นใหม่ผ่ำนกำรจัดทำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม หรือร่วมดำเนินงำนกับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค และกำรสนับสนุนให้
มหำวิทยำลัยดำเนินกิจกรรมด้ำนสิทธิมนุษยชนในรูปแบบที่หลำกหลำย โดยคำนึงถึงบริบทของพื้นที่ เพื่อรับใช้
สังคมและชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ทั้งนี้ จะมีกำรทบทวนกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่ วมมือกับมหำวิทยำลัย
ต่ำงๆ ให้เกิดกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนสิทธิมนุษยชนในนำมของมหำวิทยำลัยต่อไป
(2) การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย กสม. ให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมสิ ทธิ
มนุษยชนร่วมกับภำคีเครือข่ำยที่หลำกหลำย โดยในครึ่งปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่ำนมำ มีกำรจัดกิจกรรม
ควำมร่วมมือ เช่น กำรวำงแผนจัดทำบันทึกควำมร่วมมือด้ำนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมสิทธิของ
กลุ่มคนเปรำะบำงร่วมกับโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) ประเทศไทย กำรจัดเสวนำวิชำกำร
ร่วมกับองค์กรภำคีเครือข่ำยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงเพศ เพื่อระดมควำมเห็นในกำรแก้ปัญหำสิทธิของกลุ่มผู้
มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 กำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อ
จัดทำข้อเสนอแนะ เรื่อง สิทธิและควำมปลอดภัยของคนเดินเท้ำ ร่วมกับมูลนิธิเมำไม่ขับ และกำรจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวทำงสังคม Connect Fest ครัง้ ที่ 2 ประเด็นควำมเหลื่อมล้ำ ร่วมกับภำคีเครือข่ำยภำคประชำสังคม
50 องค์กร และร่วมกับ สสส. จัดเวที ครบรอบ 1 ปีหมิงตี้เคมิคอล: หลังเพลิงสงบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน นอกจำกนี้ กสม. อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำร “จัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน: เหลียวหลังแลหน้า
20 ปี กสม. ในวาระครบรอบ 20 ปี การสถาปนา กสม.” ซึ่งได้กำหนดประเด็นในกำรดำเนินงำน 5 ประเด็น
คือ ประเด็น กระบวนกำรยุ ติธ รรมทำงอำญำ ประเด็นสิ ทธิชุมชนและสิ่ งแวดล้ อม ประเด็นสถำนะบุ ค คล
ประเด็นสถำนกำรณ์โรคโควิด 19 กับกลุ่มเปรำะบำง และประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศ
(3) การพัฒนาความร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้ประชุมหำรือร่วมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับภำคธุรกิจใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และหำรือแนวทำงกำรส่งเสริม และสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบำทของภำคธุรกิจ
รวมถึงผลที่จะได้รับจำกกำรดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักกำรชี้แนะสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (UNGPs) อันจะส่งผลให้เกิดกำรขับเคลื่อนและสร้ำงรูปธรรมกำรดำเนินงำนรวมถึงกำรนำไปใช้
ประโยชน์และกำรส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภำพรวม ทั้งนี้ กสม. มีควำมมุ่งหวังให้ภำคธุรกิจมีผล
ประกอบกำรที่ดี มีกำรคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม และกำรบูรณำกำร
ร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคธุรกิจในกำรส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3.5 การกระตุ้นและสร้างบุคคลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Idol)
กสม. ได้คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกำศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงำน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ปกป้ อ ง และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ สั ง คมได้ รั บ รู้ สร้ ำ งขวั ญ และก ำลั ง ใจ ตลอดจนเพื่ อ
ประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ประวัติ ผลงำนที่ได้รับรำงวัลให้เป็นแบบอย่ำงและเป็นแรงบันดำลใจแก่บุคคลอื่น
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ในสังคม และจะมอบรำงวัลให้กับ บุคคลและองค์กรดีเด่น รวม 8 รำงวัล ประกอบด้วย ประเภทบุคคลทั่วไป
จำนวน 6 รำงวัล (2) ประเภทองค์กรภำครัฐ จำนวน 1 รำงวัล และ (3) ประเภทองค์กรภำคเอกชน จำนวน
1 รำงวัล ทั้งนี้ ได้กำหนดพิธีมอบรำงวัล ในงำนสมัชชำสิทธิมนุษยชนระดับชำติ ในเดือนกันยำยน 2565
4. การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สำนักงำน กสม. มีแผนกำรศึกษำวิจัยด้ำนสิทธิมนุษยชนเพื่อนำผล
กำรศึกษำวิจัยมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) โครงกำรวิจัยธุรกิจเหมืองทองคำ
กับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหำแนวทำงกำรแก้ไขในอนำคต (2) โครงกำรวิจัยผลกระทบอุตสำหกรรม
เกษตรกับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: น้ำตำลกับห่วงโซ่อุปทำน และ (3) โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำข้อเสนอแนะ
ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร นอกจำกกำรศึกษำวิจัยดังกล่ำว
สำนักงำน กสม. ยังได้มีนำผลงำนกำรศึกษำวิจัยที่ผ่ำนมำมำใช้ประโยชน์/ ขับเคลื่ อนกำรแก้ไขปัญหำสิ ทธิ
มนุษยชน ดังนี้
(1) โครงกำรจัดทำข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ตำมพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และโครงกำรสำรวจ จัดทำข้อมูลและข้อเสนอในกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนสิทธิในสถำนะบุคคลที่ไม่สำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรรับรองควำมเป็นคนไทยพลัดถิ่น: กรณีศึกษำใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงำ เพื่อแก้ไขปัญหำสถำนะบุคลของประชำกรไทยพลัดถิ่น
ใน 4 จังหวัด ประมำณ 20,000 คน
(2) กำรศึกษำวิจั ย เรื่อง “ทำงเลือกเชิงนโยบำย กำรแก้ไขปัญหำผู้ลี้ภัย ในค่ำยพักพิงชั่วครำว”
เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำผู้หนีภัยจำกกำรสู้รบ
(3) กำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และทรัพยำกรธรรมชำติ 5 ฉบับ ได้แก่ 1) แนวคิดสิทธิชุมชน
กับกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 2) ภำพรวมสถำนกำรณ์สิทธิชุมชนกับกำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 3) แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อรับรองสิทธิชุมชนตำมรัฐธรรมนูญ 4) บทบำทของ กสม.
ในกำรสนับสนุน/ส่งเสริม สิทธิของบุคคลและชุมชน และ 5) สิทธิชุมชนในกำรจัดสรรทรัพยำกรน้ำโดยใช้
แนวทำงสันติวิธี เพื่อประกอบกำรจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

5. การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในกำรดำเนินกำรเพื่อเข้ำรับกำรประเมินสถำนะของ กสม. ในกรอบควำมร่วมมือของสถำบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติในระดับสำกล หรือ GANHRI ให้กลับสู่สถำนะ A กสม. ได้ส่งข้อมูล กำรดำเนินกำรใน
ประเด็นต่ำง ๆ พร้อมให้สัมภำษณ์เพิ่มเติมต่อข้อห่วงกังวลของคณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะของสถำบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (SCA) และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) ฝ่ายเลขานุการ
ของคณะอนุกรรมการ SCA แจ้งให้ กสม. ทราบถึงผลการพิจารณาว่า ได้เสนอให้ กสม. ไทยได้รับสถานะ A
ซึ่งหมำยถึง กสม. เป็นสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่มีองค์ประกอบ โครงสร้ำง และกำรดำเนินงำนที่สอดคล้อง
กับหลักกำรสำกล หรือที่เรียกกันว่ำหลักกำรปำรีส ผลสำเร็จ ในกำรประเมินสถำนะครั้งนี้เกิดขึ้นได้จำกควำม
ร่วมมือของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกฝ่ำยนิติบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้เข้ำร่ว มประชุมกับสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติของ
ประเทศต่ำง ๆ ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภำค รวมทั้งมีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของ
สหประชำชำติ องค์กรต่ำงประเทศ ภำคประชำสังคม และคณะทูตำนุทูตในประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยน
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ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่ำง ๆ ปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศและ
ในภูมิภำค กำรสนับสนุนด้ำนกำรฝึกอบรมบุคลำกร และกำรดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในควำมสนใจร่วมกัน เช่น
“กำรรับมือต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 และกำรฟื้นตัวของกลุ่มเปรำะบำง” “สถำนกำรณ์
ของสิทธิเด็กและเยำวชนในกำรใช้สิทธิในกำรชุมนุม” “ควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินโครงกำรเพื่อลดกำรปฏิบัติที่
มีควำมเสี่ยงไปสู่กำรทรมำนและกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรควบคุมตัวของเจ้ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
ในมำเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ของสมำคมป้องกันกำรทรมำน และเข้ำร่วมเป็นวิทยำกรในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อเผยแพร่รำยงำนประเทศตำมอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรประฏิบัติ หรือกำรลงโทษอื่น
ที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ฉบับที่ 2 เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2565 จัดโดยกระทรวงยุติธรรม”
“บทบำทของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรจัดกำรไต่สวนสำธำรณะ” “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” และ
“กำรปฏิรูปเรือนจำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นต้น

6. การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้ให้ควำมสำคัญและมุ่งหวังในกำรพัฒนำสำนักงำน กสม.
สู่กำรเป็นองค์กรที่มี “สมรรถนะสูง (High Performance)” โดยเน้นย้ำฐำนคิดในกำรนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ขององค์กร
รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพขีดควำมสำมำรถ โดยมีผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ดังนี้
6.1 การจัดตั้งสานักงาน กสม. ในภูมิภาค
กสม. ได้จัดตั้งสำนักงำน กสม. พื้นที่ภำคใต้ (จังหวัดสงขลำ) เป็นสำนักงำน กสม. ภูมิภำค
แห่งแรก โดยมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส
ปัตตำนี พังงำ พัทลุง ภูเก็ต ยะลำ ระนอง สงขลำ สตูล และสุรำษฎร์ธำนี เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่เข้ำถึงกลไก
กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยง่ำย ปัจจุบันได้เปิดให้บริกำรประชำชนแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์
2565 ที่ผ่ำนมำ
นอกจำกนี้ กสม. ได้มีมติให้จัดตั้งสำนักงำน กสม. พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วน
รำชกำรในส่วนภูมิภำค ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 20 จังหวัด ได้แก่ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม
นครรำชสีมำ บึงกำฬ บุรีรัมย์ มหำสำรคำม มุกดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์
หนองคำย หนองบัวลำภู อำนำจเจริญ อุดรธำนี และอุบลรำชธำนี ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรเสนอขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อจัดตั้งสำนักงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
6.2 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
สำนักงำน กสม. ได้มีกำรเร่งรัดและติดตำมผลกำรปฏิบัติและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำม
แผนปฏิบัติงำนประจำปีเพื่อให้มีผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน และ
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยถูกต้องและมีประสิทธิภำพ กสม. ได้มีกำรออกระเบียบ ประกำศ และคำสั่ง
เช่น “หลั กเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้ ง และกำรปฏิบัติห น้ำที่ของพนั กงำนเจ้ำหน้ำ ที่ ” “กำรติดตำมผลกำร
ดำเนินกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน” “กำรรับ กำรจ่ำย และกำรเก็บรักษำเงิน ” “เสื้อเกรำะป้องกั นกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิด ” และ“กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” เป็นต้น และเพื่อให้องค์กรมีกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับของประชำชนกำร สำนักงำน กสม. ได้เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่จัดโดยสำนักงำน ป.ป.ช. ซึ่งปี 2564 สำนักงำน กสม. ได้ผลคะแนนกำรประเมิน
93.28 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเภทองค์กรอิสระ
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6.3 การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างค่านิยมบุคลากร
ส ำนั ก งำน กสม. ได้ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรเพื่ อ เพิ่ ม พู น และเสริ ม สร้ ำ ง
ศักยภำพบุคลำกรให้สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรฝึกอบรมบุคลำกร
เพื่อพัฒนำควำมรู้ และทั กษะในกำรปฏิ บั ติ งำนในสมรรถนะที่ จำเป็ นต่ อ กำรปฏิบั ติง ำนตำมภำรกิจ หน้ ำ ที่
ตลอดจนแนวควำมคิด ต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้พร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคดิจิทัล โดยจัดรูปแบบและวิธีกำรฝึกอบรมที่คำนึงถึงมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19
เช่น กำรประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกร เช่น มูลนิธิผสำนวัฒนธรรม (Cross Cultural
Foundation : CrCF) โดยได้ประสำนเชิญวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ มำให้ควำมรู้ในหัวข้อ “การ
ป้องกันการทรมาน” ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน “การพั ฒ นาบุ ค ลากรใหม่ ” “การพั ฒ นาทั ก ษะของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” และ
“การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนที่การพัฒนาองค์กร” ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำง
เจตคติในกำรปฏิบัติงำนแบบบูรณำกำร เป็นต้น
6.4 ผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงำน กสม. ได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำรสนเทศมำใช้
เป็ น เครื่ องมือในกำรบริ ห ำรจั ด กำรและพัฒ นำองค์ ควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒ นำศักยภำพของบุ คลำกร และ
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรทำงำนและกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีกิจกรรมสำคัญ
เช่น (1) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ตลอดจนกำรสื่อสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ทันสมัย
ซึ่งเลขาธิการ กสม. ได้ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 ประเภทห้องสมุด
เฉพาะ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เมื่อวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2565 (2) การพัฒนาแอปพลิเ คชัน เพื่ อเพิ่ ม ช่ องทางการให้บ ริ ก าร
ประชาชน สำนักงำน กสม. ได้พัฒนำแอปพลิเคชัน ของส ำนักงำนเพื่อ พัฒ นำและปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
ให้บริกำรประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรร้องเรียนและติดตำมผลแบบออนไลน์ กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
และกิจกรรมของส ำนั กงำน กสม. ที่มีควำมสะดวก รวดเร็ว สวยงำม และทันสมัย ขณะนี้อยู่ระหว่ำ งกำร
ปรับปรุงระบบให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สำนักงำน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อ พัฒนาระบบ
Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นระบบ ERP
อันดับแรก และพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สานักงาน กสม. ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรบริหำรสัญญำจ้ำง ซึ่งคำด
ว่ำจะแล้วเสร็จภำยในต้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
จำกกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กสม. พบว่ำมีปัญหำอุปสรรค และข้อจำกัดบำงประกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับหน้ ำที่และอำนำจตำมกฎหมำย 2 ประเด็น ประเด็ นแรก คือ “การทาหน้าที่ในการชี้แจงและรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช มำตรำ 247 (4) และ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย กสม. พ.ศ. 2560 มำตรำ 26 (4) อันไม่สอดคล้องกับหน้าที่และ
อานาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส 1” ส่วนประเด็นที่สอง คือ “กฎหมายไม่ได้
บัญญัติให้อานาจแก่ กสม. ในการดาเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้คู่กรณีทาความ
ตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน”
สำหรับประเด็นปัญหาแรก เรื่อง กำรชี้แจงและรำยงำนข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้ำ ฯ นั้น
ไม่เคยปรำกฏว่ำมีสถำบันสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติใดที่กฎหมำยกำหนดให้มีหน้ำที่ในลักษณะดังกล่ ำว
จึ งมี ข้ อห่ วงกั งวลว่ ำบทบั ญญั ติ ดั งกล่ ำวจะลดทอนควำมเป็ นอิ สระที่ แท้ จริ งหรื อที่ สำธำรณะรั บรู้ (actual or
perceived impact on independence) กสม. จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกหน้ำที่และอำนำจดังกล่ำว ส่วนประเด็น
ปัญหาที่สอง เดิมมีกฎหมำยบัญญัติ ให้ กสม. สำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำทระหว่ำงคู่กรณีเพื่อให้ปัญหำเรื่ อง
ร้องเรียนด้ำนสิทธิมนุษยชนสำมำรถยุติลงได้ ซึ่งเป็นกำรกำหนดที่สอดคล้องกับหลักกำรสำกลให้สถำบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติที่มีอำนำจกึ่งตุลำกำรในกำรรับและพิจำรณำ สำมำรถแสวงหำแนวทำงยุติปัญหำอย่ำงฉันท์
มิตรผ่ำนกระบวนกำรไกล่เกลี่ย แต่ปัจจุบันกฎหมำยไม่ได้บัญญัติหน้ำที่และอำนำจในกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ของคณะกรรมกำรไว้ เป็นเหตุให้ กสม. ขำดเครื่องมือที่จะทำให้กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำรเยียวยำ
ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กสม. จึงเห็นควรแก้ไขกฎหมำยเพื่อให้
มีกำรบั ญญัติห น้ ำที่และอำนำจในกำรไกล่ เกลี่ ย ข้อ พิ พำทด้ ำนสิ ทธิมนุษยชน โดยให้ คู่กรณีทำควำมตกลง
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน รวมถึงให้ประชำชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับกำรเยียวยำ
ควำมเสียหำยโดยไม่ล่ำช้ำ ทันต่อสถำนกำรณ์ด้วยควำมพึงพอใจของทั้งสองฝ่ำย และลดภำระและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรนำคดีเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม อันเป็นไปตำมหลักกำรของรัฐธรรมนูญ มำตรำ 247 วรรคสำมที่บัญญัติ
ให้ กำรปฏิบั ติห น้ ำที่ของ กสม. ต้องคำนึ งถึงควำมผำสุ กของประชำชนชำวไทยและผลประโยชน์ส่ วนรวม
ของชำติเป็นสำคัญด้วย
ทั้งนี้ กสม. ได้มีกำรประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติและได้เสนอร่ำงกฎหมำย
ที่แก้ไขไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว อันจะส่งผลให้ กสม. ทำหน้ำที่ในกำร
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1

ชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรคือ หลักกำรเกี่ยวกับสถำนะของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (Principles Relating to
National Human Rights Institutions)
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5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จาแนกระดับผลผลิต/โครงการ
5.1 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกระดับผลผลิต/โครงการ
กระทรวง : หน่วยงานองค์กรอิสระ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ล้านบาท

แผน
211.7297

ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
180.8394 58.2360 40.9955 46.4403 44.5740 53.9197 43.8796

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ล้านบาท

149.0168

136.3061

36.5580

33.3014

36.5580

34.0202

37.8929

34.2293

38.0079

34.7552

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ

ล้านบาท

149.0168

136.3061

36.5580

33.3014

36.5580

34.0202

37.8929

34.2293

38.0079

34.7552

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ล้านบาท

61.5692

44.1714

21.6780

7.6941

9.3823

10.5523

15.3831

9.2899

15.1258

16.6351

ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ล้านบาท

48.0225

36.3985

19.3800

5.4597

7.0843

7.9428

10.9551

7.5948

10.6031

15.4012

ผลผลิตที่ 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ล้านบาท

13.5467

7.7729

2.2980

2.2344

2.2980

2.6095

4.4280

1.6951

4.5227

1.2339

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ล้านบาท

1.1437

0.3619

-

-

0.5000

0.0015

0.6437

0.3604

-

-

ผลผลิต/โครงการ: โครงการอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบ

ล้านบาท

1.1437

0.3619

-

-

0.5000

0.0015

0.6437

0.3604

-

-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล
53.1337
51.3903

ผลผลิต/โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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5.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกระดับผลผลิต/โครงการ
กระทรวง : หน่วยงานองค์กรอิสระ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
แผน

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)
ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ล้านบาท

209.8920

149.7523

60.2571

38.4776

44.3612

50.0589

53.5095

61.2158

51.7642

-

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ล้านบาท

146.9165

106.4959

36.4461

33.7625

36.4461

34.1364

36.4482

38.5970

37.5761

-

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ

ล้านบาท

146.9165

106.4959

36.4461

33.7625

36.4461

34.1364

36.4482

38.5970

37.5761

-

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ล้านบาท

48.9179

31.2148

13.1394

4.7151

6.4481

6.7725

16.1037

19.7272

13.2267

-

ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ล้านบาท

26.9649

14.2468

10.7590

2.4607

3.8677

2.8605

7.1139

8.9256

5.2243

-

ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ล้านบาท

21.9530

16.9680

2.3804

2.2544

2.5804

3.9120

8.9898

10.8016

8.0024

-

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

ล้านบาท

4.5281

2.8903

2.2101

-

0.3990

0.6840

0.9576

2.2063

0.9614

-

ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่

ล้านบาท

4.5281

2.8903

2.2101

-

0.3990

0.6840

0.9576

2.2063

0.9614

-

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ล้านบาท

8.4615

8.4615

8.4615

-

-

8.4615

-

-

-

-

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนรองรับการใช้งานดิจิทัล

ล้านบาท

8.4615

8.4615

8.4615

-

-

8.4615

-

-

-

-

ผลผลิต/โครงการ
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)
ผล

แผน

ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)

ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)
แผน

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
แผน

ผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ล้านบาท

1.0680

0.6898

-

-

1.0680

0.0045

-

0.6853

-

-

ผลผลิต/โครงการ :โครงการอานวยความยุติธรรมและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ล้านบาท

1.0680

0.6898

-

-

1.0680

0.0045

-

0.6853

-

-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
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6. รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ทีผ่ ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี
6.1 รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6.2 รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
(ให้แสดงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code )

รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-23-

7. แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สาคัญ
และผลสัมฤทธิ์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับกำรเสนอจัดสรรงบประมำณในร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนสำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนิ น งำนตำมภำรกิจ ของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชำติ เ พื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ดผลผลิ ต
ในกำรปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่ประชำชนในสังคมไทย จำนวน 216,631,000 บำท
โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย 5 แผนงำน สรุปได้ดังนี้
กลุ่มงบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
1.1 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
2.1 แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
2.2 แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
2.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำบริกำรประชำชนและพัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
3.1 แผนงำนบูรณกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
151,747,900
151,747,900
64,023,100
51,171,500
10,249,000
2,602,600
860,000
860,000
216,631,000

โดยมีแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สาคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7.1.1 แผนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
สำนักงำน กสม. มีแผนกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจและควำมตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน ให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน
ทั่วไป ดังนี้
1. สมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดกระบวนกำรทำงำนในรูปแบบของสมัชชำสิทธิมนุษยชนระดับชำติ
2) เพื่ อรั บฟั งควำมเห็ นจำกเครื อข่ ำย และประชำชนในภู มิ ภำคเกี่ ยวกั บสถำนกำรณ์ สิ ทธิ
มนุษยชนในพื้นที่และข้อเสนอในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำรำยงำนประเมิน
สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน ผ่ำนกระบวนกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม
3) เพื่อร่วมกับภำคีเครือข่ำยภำคประชำสังคมและภำครัฐ พัฒนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
หรื อข้อเสนอแนะในกำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎหมำยเพื่ อส่ งเสริมและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน หรือแก้ไขปั ญหำ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนให้เกิดควำมยั่งยืนในอนำคต
กลุ่มเป้ำหมำย
ภำคประชำชน ชุมชน ประชำชน รวมถึงภำคเอกชน และสื่อสำรมวลชน ภำครัฐ ทั้งส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค และภำคกำรเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชำติ ภำควิชำกำร วิชำชีพ หมำยถึง นักวิชำกำร
นักปรำชญ์ทั้งในระดับชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิมนุษยชน ประมำณ 1,000 คน
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) มีกระบวนกำรทำงำนของสมัช ชำสิ ทธิม นุษ ยชนทั้งสมัช ชำสิ ทธิ มนุ ษยชนเฉพำะพื้ น ที่
สมัชชำสิทธิมนุษยชนเฉพำะประเด็น และสมัชชำสิทธิมนุษยชนระดับชำติ โดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
2) ทุกภำคส่วนเกิดควำมตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน และมีควำมตื่ นตัวในกำรทำงำนด้ำน
สิทธิมนุษยชนผ่ำนกระบวนกำรจัดสมัชชำสิทธิมนุษยชน
3) กสม. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย หรือข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนให้เกิดควำมยั่งยืนในอนำคต
2. โครงการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง (Human
Rights Executive Program)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหำรระดับสูง
2) เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน
3) เพื่อสร้ ำงเครื อข่ำยนั กบริหำรสิ ทธิมนุษยชนไปขับเคลื่ อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ กสม.
ตลอดจนสร้ำงแนวปฏิบัติเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม
กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ บ ริ ห ำรจำกหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ภำคเอกชน องค์ ก รพั ฒ นำเอกชน ภำคประชำชน และ
สื่อมวลชน ประมำณ 70 คน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) สำมำรถสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมตระหนัก ถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน
ให้กับนักบริหำรระดับสูง
2) เกิดเครือข่ำยนักบริหำรระดับสูงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ กสม. ตลอดจน
สร้ำงวัฒนธรรมสิทธิให้เกิดในสังคมไทยได้
3. การผลิตคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น (ภาษามลายู)
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตคู่มือหลักสูตรกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ 5 ช่วงชั้น (ภำษำมลำยู) ให้บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำนำมำใช้เป็นสื่อสำหรับส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนสิทธิมนุษยชนแก่
เยำวชนและประชำชนในพื้นที่
กลุ่มเป้ำหมำย
ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
คู่มือหลักสูตรกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ 5 ช่วงชั้น (ภำษำมลำยู) ให้บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำนำมำใช้เป็นสื่อสำหรับส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนสิทธิมนุษยชนแก่เยำวชน
และประชำชนในพื้นที่
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4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิ
มนุษยชนเพื่อน าคู่มือการจั ด การเรี ยนรู้ สิทธิ มนุษยชนศึกษาสาหรั บการศึกษาขั้น พื้น ฐานไประยุกต์ใช้
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อนำคู่มือหลักสูตรกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ 5 ช่วงชั้น (ภำษำมลำยู) มำใช้เป็น
สื่ อ ส่ ง เสริ ม ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ และสร้ ำ งควำมตระหนั ก ด้ ำนสิ ท ธิม นุษ ยชนแก่ เ ยำวชนทุ ก ระดั บ ชั้นและ
ประชำชนในพื้นที่
2) เพื่อสร้ำงต้นแบบบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยกำรนำคู่มือหลักสูตรฯ ไปประยุกต์ใช้ และ
สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ และกำรดำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำในระดับพื้นที่
3) เพื่อให้ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเป็นศูนย์กลำงกำรส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และขยำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทำงวิชำกำรประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน
กลุ่มเป้ำหมำย
ครู อำจำรย์ ที่สอนระดับอนุบำลจนถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
คณะกรรมกำรอำนวยกำรอำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค พื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ประมำณ 200 คน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจและเกิดควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
2) ขยำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ รวมทั้งกำรสร้ำงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำกำร
ประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน
3) เกิดต้นแบบบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรเป็นเครือข่ ำยกำรเรียนรู้และกำรดำเนินงำนด้ำน
สิทธิมนุษยชนศึกษำในระดับภูมิภำค
5. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนเกิดควำมตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ รู้จัก
สิทธิขั้นพื้นฐำน รู้จักสิทธิของตนและรู้ถึงหน้ำที่ที่ถูกต้องของตนเองโดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2) เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้ประชำชนเห็นควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน
3) เพื่อสร้ำงสังคมให้เกิดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่ำงต่อเนื่อง
4) เพื่อกระตุ้นให้ประชำชนและองค์กรทุกภำคส่วนของสังคมร่วมมือกันคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ
และศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์
ประชำชนเกิดควำมตระหนักรู้ในเรื่องสิ ทธิและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ รู้จักสิ ทธิขั้น
พื้นฐำน รู้จักสิทธิของตนและรู้ถึงหน้ำที่ที่ถูกต้องของตนเองโดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น และสำมำรถนำข้อมูล
ควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้
6. โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษ ยชนภายใต้ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเป็นหน่วยงำนประสำน
กำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชำชนในพื้นที่
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2) เพื่อให้ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเป็นศูนย์กลำงกำรส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้น ที่ โดยจัดให้มีกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักด้ำน
สิ ทธิมนุ ษยชนให้ กับ ประชำชนในพื้น ที่ และขยำยควำมร่ว มมือ กับภำคส่ ว นต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงพื้ น ที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำกำรประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน
3) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทำงำนระหว่ำงศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ
กิจกรรมและกลุ่มเป้ำหมำย
โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรมภำยใต้ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม และมีกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้
1) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ
2) จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเชิงพื้นที่
3) กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนแก่ประชำชนและเครือข่ำยในพื้นที่
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ประชำชนในส่วนภูมิภำค สำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง รวมถึงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกำรแสดงควำมคิดเห็น เพื่อกำรส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เหมำะสมในบริบทเชิงพื้นที่
7. โครงการจัดทาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Human Rights
Education e - learning course)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำ และจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนศึกษำ
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Human Rights Education e - learning course) สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยบุคลำกร
ภำครัฐในรูปแบบกำรเรียนทำงไกลด้วยตนเอง ซึ่งมี กำรจัดทำเนื้อหำ บทเรียน รูปแบบ และสื่อที่สนับสนุน
รูปแบบกำรเรียนรู้ให้สมบูรณ์ น่ำสนใจ และดึงดูดผู้เรียน
2) เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำได้ทุก ที่ ทุกเวลำ ที่จะทำให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ และตระหนั ก เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เป็ น กำรใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิทั ล เพื่ อ ลดข้ อ จ ำกั ดด้ำน
ทรัพยำกรในกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถำนกำรณ์อันเป็นข้อจำกัดต่ำง ๆ
กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลำกรภำครัฐในระดับผู้ปฏิบัติงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) มี ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษำผ่ ำ นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Human Rights
Education e - learning course) สำหรับบุคลำกรภำครัฐในรูปแบบกำรเรียนทำงไกลด้วยตนเอง
2) บุคลำกรภำครัฐได้รับควำมรู้สิทธิมนุษยชนและสำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองรวมทั้ง
นำไปปรับประยุกต์ใช้กำรทำงำนและในชีวิตประจำวันต่อไป
7.1.2 แผนการดาเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 บัญญัติให้ กสม. มีหน้ำที่และอำนำจในกำร
ตรวจสอบและรำยงำนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่ำช้ำ และเสนอแนะ
มำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกันหรือแก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำรเยียวยำผู้ได้รับ
ควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่ วยงำนของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมำณ
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พ.ศ. 2566 สำนักงำน กสม. จะเดินหน้ำเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อำนวยควำมยุติธรรมให้กับ
ประชำชน โดยคำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะของประเทศเป็นสำคัญ
7.1.3 แผนการดาเนินงานในการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
กสม. มีห น้ ำที่และอ ำนำจในกำรจัด ท ำรำยงำนเพื่ อประเมิน สถำนกำรณ์ ด้ำ นสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
ภำยในประเทศประจำปี เพื่อเสนอต่อรัฐสภำและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชำชน ซึ่งในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2566 มีแผนกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ดังนี้
1. จัดทำแผนกำรดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ประจำปี 2566
2. ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ในปี 2565 จำกแหล่งต่ำง ๆ
ทั้งจำกแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไป จำกกำรทำงำนของ กสม. ทั้งในส่วนเรื่องร้องเรียน กำรลงพื้นที่ ข้อเสนอแนะและ
แถลงกำรณ์ของ กสม. ต่อเหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ข้อมูลจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรภำคประชำสังคม
จำกกำรสัมมนำและกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น แล้วนำข้อมูลที่ได้มำวิ เครำะห์เปรียบเทียบกับสิทธิต่ำง ๆ
ที่ได้รับกำรรับรองไว้ในรัฐธรรมนู ญ และพันธกรณีด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศของไทย และจัดทา
รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจาปี 2565 รวมถึงข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.1.4 แผนการด าเนินงานในการจั ดทาข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรั บปรุ งกฎหมาย
และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สำนักงำน กสม. ดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด้วยกำรจัดทำข้อเสนอแนะ
มำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ
ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้ องกับหลั กสิ ทธิมนุษยชน และติดตำม/เฝ้ำระวั งกฎหมำยหรื อ ร่ำง
กฎหมำยที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือที่อำจมีผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยศึกษำและจัดทำ
ควำมเห็นเบื้องต้น ต่อกฎหมำยหรื อร่ ำงกฎหมำยในส่ว นที่เกี่ยวข้องเสนอไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 มีแผนกำรดำเนินงำนในโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. โครงการจั ด ท าข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิทธิ
มนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่ำงเช่น "กำรพิจำรณำอนุญำตและกำรประกิจกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล" "พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550" และ "กำรเยียวยำและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
และพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522"
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและบังคับใช้กฎหมำย กฎ
ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
2) ประชำชนได้รับควำมคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำนเพิ่มมำกขึ้น จำกกำรที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
มีกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
2. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนได้รับทรำบเนื้อหำสำระของพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย กสม. พ.ศ. 2560
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2) มีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นและนำควำมเห็นและข้อเสนอแนะมำใช้สำหรับประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย กสม. พ.ศ. 2560
3) ได้รับข้อเสนอในกำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย กสม. พ.ศ.
2560 เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กสม. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับหลักกำรสำกล
3. การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) เพื่อเป็นกำรกำหนดให้ กสม. มีหน้ำที่และอำนำจที่สอดคล้องกับหลักกำรสำกล ครอบคลุม
ถึงกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่ำงกว้ำงขวำงที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้
2) เพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย กสม. พ.ศ. 2560
ให้ กสม. มีอำนำจในกำรไกล่เกลี่ย
3) เพื่อปรับปรุงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย กสม. พ.ศ. 2560 ในมำตรำ
ที่เกี่ย วข้องกับ กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรสำนักงำน กสม. ให้ ส อดคล้ องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2560
7.1.5 แผนการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 สำนักงำน กสม. ได้สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรแสดงบทบำท
ของ กสม. ของประเทศไทยในกรอบควำมร่ว มมื อระหว่ำงประเทศที่ กสม. เป็นสมำชิก และในกิจกรรม
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรดำเนินงำนในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่ำง ๆ ดังนี้
1. แผนงานในกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) โดยกำรเข้ำร่วมกำร
ประชุม GANHRI 2023 ช่วงเดือนมีนำคม 2566 ณ นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส และเข้ำร่วมกำรประชุมทุก 3
ปี ของ GANHRI ช่วงเดือนกันยำยน 2566 ณ รำชอำณำจักรเบลเยียม หรือประเทศในภูมิภำคยุโรป
ผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
กำรเข้ำร่วมกำรประชุมของ GANHRI เป็นโอกำสสำคัญที่ กสม. จะได้มีบทบำทในเวทีระหว่ำง
ประเทศหลังจำกได้รับสถำนะ A กลับคืนมำเมื่อเดือนมีนำคม 2565 โดยกำรพบและหำรือกับ ข้ำหลวงใหญ่
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชำชำติ แ ละเพื่ อ นสมำชิ ก เกี่ ย วกั บ บทบำทของสถำบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชำติ
ในประเด็ นสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ ส ำคั ญ ซึ่ งจะมี กำรแลกเปลี่ ยนควำมเห็ นและประสบกำรณ์ พั ฒนำกำรใหม่ ๆ
จำกผลกำรดำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในทุกภูมิภำคทั่วโลก รวมทั้งนำบทเรียนควำมสำเร็จ
และแนวปฏิบัติที่ดี จำกประสบกำรณ์ของเพื่อนสมำชิกมำใช้ในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร และพัฒนำ
กระบวนกำรทำงำนของ กสม.
2. แผนงานในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF) โดยกำรเข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม
เครือข่ำยผู้บริหำรระดับสูง (Senior Executive Officers: SEOs) ช่วงเดือนกรกฎำคม 2566 ณ นครซิดนีย์
เครือรัฐออสเตรเลีย และเข้ำร่วมกำรประชุมประจำปี APF ครั้งที่ 28 ช่วงเดือนกันยำยน 2566 ณ กรุงนิวเดลี
สำธำรณรัฐอินเดีย
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ผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
กำรเข้ำร่วมกำรประชุมเครือข่ำยผู้บริหำรระดับสูง และกำรประชุมประจำปี APF ทำให้ กสม.
ได้มีโ อกำสแสดงวิสั ย ทัศน์ และน ำเสนอผลกำรดำเนินงำนที่ส ำคัญให้ ส ถำบันสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติอื่น ๆ
ในภูมิภำค รวมทั้งผู้แทนองค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคประชำสังคมที่เข้ำร่วมประชุมได้รับ ทรำบ รวมถึง
ได้รับทรำบกำรดำเนินงำนที่สำคัญของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชีย -แปซิฟิก ส่งเสริมให้เกิด
สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งจะช่วยสร้ำงควำมเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือและ
พันธมิตรที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐำนควำมร่วมมือระหว่ำงกันต่อไปในอนำคต
3. แผนงานในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) โดยกำรเข้ำร่วม
กำรประชุ ม ประจ ำปี ข อง SEANF ครั้ ง ที่ 19 ณ สำธำรณรั ฐ ฟิ ลิ ปปิ นส์ ช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ำยน 2565 และ
เตรี ยมการเป็น เจ้ าภาพการประชุมระดั บเจ้า หน้า ที่ (TWG) ของ SEANF โดยจะต้องจัดขึ้น ในรู ปแบบ
ผสมผสานระหว่างการประชุมแบบพบปะกันจริงและการประชุมออนไลน์ รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ในการเป็นประธาน SEANF ในปี 2566
นอกจำกนี้ ยั ง มี แ ผนกำรเข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม ในกรอบควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งสถำบั น สิ ท ธิ
มนุ ษยชนแห่ งชำติ อื่ น ๆ ได้แก่ กำรประชุม ร่ว มกับ คณะกรรมำธิ กำรระหว่ ำงรัฐ บำลอำเซี ยนว่ ำด้ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชน (AICHR) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีระหว่ำงกัน
ผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
กำรประชุมในกรอบ SEANF เป็นควำมร่วมมือภำยใต้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะทำให้ กสม. ได้มีโอกำสแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอ
ผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญเพื่อพัฒนำควำมร่วมมือในด้ำนกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภูมิภำค
เอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ในมิติต่ำง ๆ และยังสำมำรถส่ งเสริมให้ เกิดสั มพันธภำพที่ดีระหว่ำงสถำบัน สิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชำติ รวมทั้งจะช่วยสร้ำงควำมเป็นเครือข่ำยควำมร่ว มมือและพันธมิตรที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเป็น
พื้นฐำนควำมร่วมมือระหว่ำงกันต่อไปในอนำคต
4. แผนการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้ติดตำมกำรดำเนินกำรของภำครัฐในฐำนะสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่เป็นกลไก
กำรตรวจสอบอิ ส ระ (Independent monitoring mechanism) ในกำรปฏิ บั ติ ต ำมสนธิ สั ญ ญำด้ ำ นสิ ท ธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 กสม. มีแผนกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ดังนี้
4.1 กำรเสนอรำยงำนคู่ขนำนกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำน และกำรประติบัติ
หรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) โดยปฏิทินกำรประชุมของคณะกรรมกำร
ประจำสนธิสัญญำ CAT ยังไม่ได้กำหนด แต่คำดว่ำจะมีกำรพิจำรณำในปี 2566
ผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
กำรเสนอรำยงำนคู่ขนำนเป็นกำรนำเสนอผลกำรติดตำมกำรดำเนินกำรของรัฐภำคีให้เป็นไป
ตำมพันธกรณีและเจตนำรมณ์ของสนธิสัญญำ และเป็นกำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศจำก
มุมมองของ กสม. เพื่อให้คณะกรรมกำรประจำสนธิสัญญำฯ พิจำรณำข้อมูลดังกล่ำวพร้อมทั้งข้อมูลที่ได้จำก
องค์กรภำคประชำสังคมประกอบกับข้อมูลที่เสนอโดยภำครัฐ ก่อนที่จะสรุปควำมเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อประเทศไทยเพื่อนำไปดำเนินกำรต่อไป
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4.2 กำรเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรประจำสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน
ผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เพื่อติดตำมกำรพิจำรณำรำยงำนกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำน และกำร
ประติบัติหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) ณ นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส
ซึง่ รัฐบำลไทยได้ส่งรำยงำนประเทศไปเมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2563 และคำดว่ำจะได้รับกำรพิจำรณำในปี 2566
7.1.6 แผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
สำนักงำน กสม. ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มขีดควำมรู้ควำมสำมำรถ
และทักษะในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
กสม. ในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรทำงำนและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 สำนักงำน กสม. ได้วำงแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำน
เพื่อพัฒนำประสิทธิผลในกำรดำเนินงำนขององค์กร โดยมีหลักสูตรสำคัญ เช่น โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร การเสริมสร้างความรู้เฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชน และโครงการ
พัฒนาสมรรถนะ (Competency) เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ให้แก่
บุคลากร เพื่อให้บุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้
ได้ รั บ กำรเสริ ม สร้ ำ งและเพิ่ ม พู น ให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วำมรอบรู้ แ ละเชี่ ย วชำญในงำนด้ ำ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่สำมำรถตอบสนองต่อเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
รวมถึงการส่งบุค ลากรไปฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จั ดโดย
หน่วยงานภายนอก เป็นต้น
7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
7.2.1 โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำยใต้แผนงำนกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 กสม. ได้รับจัดสรรงบประมำณสำหรับ “จัดตั้งสานักงาน กสม.
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เป็นส่วนราชการในภูมิภาค แห่งที่ 2 ต่อจำกสำนักงำน กสม. พื้นที่ภำคใต้
ณ จังหวัดสงขลำ ซึ่งได้มีกำรเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2565 โดยสำนักงำน กสม. พื้นที่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่รับผิดชอบ 20 จังหวัด ประกอบด้วย กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม
นครรำชสีมำ บึงกำฬ บุรีรัมย์ มหำสำรคำม มุกดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์
หนองคำย หนองบัวลำภู อำนำจเจริญ อุดรธำนี และอุบลรำชธำนี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้
1. เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่สำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำง
ทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและทันต่อสถำนกำรณ์ในพื้นที่
2. เพื่อให้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ได้รับกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยไม่ล่ำช้ำ
3. เพื่อให้ ป ระชำชนกลุ่ มเป้ ำหมำยในพื้น ที่มี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมตระหนั กเรื่ องสิ ท ธิ
มนุษยชนอย่ำงทั่วถึง
4. เพื่อให้กำรเฝ้ำระวัง กำรประเมิน กำรชี้แจง กำรให้ควำมเห็น และกำรแสดงท่ำทีต่อสถำนกำรณ์
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและถูกต้อง
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7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสำนักงำน กสม. ได้มีกำรนำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
โดยได้พัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนตำมภำรกิจในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำมระบบงำน
สำรสนเทศเหล่ำนี้ ยังพัฒนำเป็นเรื่อง ๆ แยกส่วนตำมประเด็นที่ต้องกำรจะพัฒนำ เช่น ระบบกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน ระบบกำรบริหำรแผนงำนและงบประมำณ ยังไม่ได้ออกแบบกำรพัฒนำทั้งองค์กร ดังนั้น เพื่อให้
ระบบงำนสำรสนเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน และด้ำนกำรบริหำรงำนของสำนักงำนมีประสิทธิภำพ จึงมีควำม
จำเป็นต้องจัดทำโครงกำรเพื่อออกแบบและจัดทำสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) หรือ
พิมพ์เขียว (blueprint) ที่ออกแบบแนวคิดในกำรขับเคลื่อนองค์กรในมิติต่ำง ๆ ประกอบด้วย แผนกลยุทธ์
ในกำรดำเนินงำน/แผนธุรกิจ ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยี และระบบควำมปลอดภัย ให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ กสม. ที่มุ่งพัฒนำองค์กร
ไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่ำงยั่งยืน
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชน และเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ในเวที ป ระชำคมโลก
โดยพิมพ์เขียวฉบับนี้จะช่วยในกำรบริหำรจัดกำรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สอดคล้องและตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนและบุคลำกรของสำนักงำน เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือของทุกหน่วยงำนในองค์กร
ไม่ใช่เฉพำะจำกหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเท่ำนั้น
กำรน ำหลั กกำรของสถำปั ตยกรรมองค์กรมำประยุกต์ใช้จะช่ว ยทำให้ มีกำรกำหนดทิศทำงและ
นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กรได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ทำให้เกิดประโยชน์ด้ำน
กำรก ำหนดแผนงำนและกำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำระบบงำน ส ถำปั ต ยกรรมองค์ ก ร ประกอบด้ ว ย
สถำปัตยกรรมกระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Architecture) มุมมองสถำปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์
(Application Architecture) สถำปั ต ยกรรมข้ อ มู ล (Data Architecture) สถำปั ต ยกรรมเทคโนโลยี
(Technology Architecture) และสถำปั ต ยกรรมควำมมั่ น คงปลอดภั ย (Security Architecture) ดั ง นั้ น
สถำปัตยกรรมองค์กรของสำนักงำน กสม. จะส่งผลให้สำนักงำนพัฒนำระบบงำนทุกด้ำน โดยเฉพำะงำนที่ต้อง
ให้ บ ริ กำรกับ ประชำชนไปสู่ กำรทำงำนในรูปแบบดิจิทัลได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ลดควำมซ้ำซ้อน อย่ำงมี
ประสิทธิภำพในอนำคต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทำสถำปัตยกรรมองค์กรของสำนักงำน กสม. ให้ครอบคลุมสถำนะปัจจุบันสถำปัตยกรรม
องค์กร (Current State of Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้ำน ประกอบด้วย สถำปัตยกรรมกระบวนกำร
ทำงธุรกิจ (Business Architecture) มุมมองสถำปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture)
สถำปั ตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) สถำปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture) และ
สถำปัตยกรรมควำมมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
2) เพื่อกำหนดกรอบของสถำนะอนำคตของสถำปั ตยกรรมองค์ กรทั้ง 5 ด้ำน โดยนำมำปรับปรุง
ประสิทธิภำพและให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของสำนักงำน กสม.
3) เพื่อวิเครำะห์ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงสถำนะปัจจุบันและอนำคตของสถำปัตยกรรมองค์กร
4) เพื่อกำหนดแผนกำรดำเนินงำนที่ส่งผลต่อกำรบรรลุถึงสถำนะอนำคตของสถำปัตยกรรมองค์กร
5) เพื่ อ จั ด ท ำข้ อ เสนอเชิ ง นโยบำย ในกำรส่ ง เสริ ม และสร้ ำ งควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ เพื่ อ ผลั ก ดั น
กรอบสถำปัตยกรรมองค์กรไปสู่กำรขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงำน กสม.
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เป้ำหมำย
1) แบบพิ ม พ์ เ ขี ย วสถำปั ต ยกรรมองค์ ก รและแนวทำงกำรก ำกั บ ดู แ ลสถำปั ต ยกรรมองค์ ก ร
ประกอบด้ว ย สถำปั ตยกรรมกระบวนกำรทำงธุร กิจ (Business Architecture) สถำปัตยกรรมโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Architecture) สถำปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) สถำปัตยกรรมเทคโนโลยี
(Technology Architecture) และสถำปัตยกรรมควำมมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
2) แผนกำรดำเนินงำนที่ส่งผลต่อกำรบรรลุถึงสถำนะอนำคตของสถำปัตยกรรมองค์กร
3) ข้อเสนอเชิงนโยบำย แนวทำงกำรกำกับดูแล กำรส่งเสริมและผลักดัน สถำปัตยกรรมองค์กรของ
สำนักงำน กสม.
7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักกำรและเหตุผล
สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี 2564 พบว่ำ สถิติกำรก่อควำมไม่สงบ
และผู้ได้รับบำดเจ็บในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ แต่ผู้เสียชีวิตมี
จำนวนลดลงเล็กน้อย รัฐบำลมีกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ในพื้นที่แต่ยังคงมีกำรก่อเหตุรุนแรง
เป็นระยะ นอกจำกนี้ กสม. ยั งคงได้รับเรื่องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรมในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง
กสม. มีควำมห่วงใยและติดตำมสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้น ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มำโดยตลอดมีกำร
ออกแถลงกำรณ์ ป ระณำมกำรใช้ค วำมรุ น แรงต่อ ผู้ บริ สุ ท ธิ์ มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ส่ ง เสริม และคุ้ ม ครองสิ ทธิ
มนุษยชนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่ำนมำ กสม. ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนด้วยดีมำโดยตลอด
และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รัฐสภำได้จัดสรรงบประมำณสำหรับจัดตั้งสำนักงำน กสม. พื้นที่ภำคใต้
เป็ น ส ำนั กงำนภูมิภ ำคแห่ งแรก เพื่อให้ ป ระชำชนสำมำรถเข้ ำถึ งและได้รับ กำรส่ ง เสริ มและคุ้ มครองสิ ท ธิ
มนุษยชนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นกำรอำนวยควำมยุติธรรมตำมนโยบำย กสม. ชุดที่ 4 ที่มุ่งเน้นกำร
คุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชนด้ว ยควำมรวดเร็ ว และเป็นธรรม สอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ช ำติ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง และแผนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
กสม. ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ เพรำะจะเป็นกลไกหนึ่งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้น ที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จึงได้มีนโยบำยให้สำนักงำน กสม. ร่วมดำเนินโครงกำรส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิ
มนุษยชน อำนวยควำมยุติธรรมและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ภำยใต้
แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน
ในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่ำนมำ กสม. ได้มี กำรจัดทำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษำสำหรับเจ้ำหน้ำที่รัฐ และจัดกำรฝึกอบรม
ให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐฝ่ำยควำมมั่นคง โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น กระทรวงยุติธรรม
สำนักงำนสภำควำมมั่น คงแห่งชำติ และกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 4 ส่วนหน้ำ รวมถึง
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเยำวชน นิสิตนักศึกษำ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงำน
กลุ่มตัวแทนในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ในพื้นที่มำอย่ำงต่อเนื่อง
ส ำหรั บ ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2566 ส ำนั ก งำน กสม. ได้ จั ด ท ำโครงกำรเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนภำรกิจและผลงำนที่สำคัญ
ของ กสม. ให้กับกลุ่มผู้นำทำงศำสนำ นักวิชำกำรศำสนำ และกลุ่มเครือข่ำยภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่อำศัยในชุมชน ซึ่ง กสม. เห็นว่ำกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวจะเป็น
กลไกสำคัญในกำรร่วมแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ สื่อสำรและทำควำมเข้ำใจระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐและประชำชน อันจะ
นำไปสู่กำรร่วมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเกิดควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุ ษยชน
ให้กับกลุ่มผู้นำทำงศำสนำ นักวิชำกำรศำสนำ และกลุ่มเครือข่ำยภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ และสำมำรถสื่อสำรถ่ำยทอดควำมรู้ และสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชนให้กับ
ผู้ที่อยู่อำศัยในชุมชนของตนได้
2) เพื่อพัฒ นำให้ กลุ่ มผู้ น ำทำงศำสนำ นักวิช ำกำรศำสนำ และกลุ่ มเครือข่ำยภำคประชำสั ง คม
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ร่วมกับ กสม. และสำนักงำน กสม.
กลุ่มเป้ำหมำย
ประชำชนซึ่งเป็นสมำชิกกลุ่มเครือข่ำยภำคประชำสังคม อำทิ ผู้นำศำสนำ และตัวแทนภำคประชำ
สังคมกลุ่มเยำวชน นิสิต นักศึกษำ สถำบันกำรศึกษำในพื้นที่ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงำน กลุ่มตัวแทนในสำขำอำชีพ
ต่ำง ๆ เป็นต้น จำนวน 160 คน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
กลไกสำคัญในกำรร่วมส่งเสริมสิ ทธิมนุษยชน ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิ ทธิมนุษ ยชน
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ สื่อสำรและทำควำมเข้ำใจระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐและประชำชน อันจะนำไปสู่
กำรร่วมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
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แบบฟอร์ม ก.1

8.1 แผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จาแนก 8 กลุ่ม)
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

กลุ่ม

รวมทั้งสิ้น

ยอดรวมทั้งสิ้น

216.6310
-

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
1) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
1) แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
5. งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพือ่ การชาระหนี้ภาครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชดใช้เงินทุนสารองจ่าย

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
53.9428
-

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)
53.9428
-

64.0231
51.1715

16.0058
12.7929

16.0058
12.7929

16.0058
12.7929

16.0058
12.7929

10.2490

2.5623

2.5623

2.5623

2.5623

2.6026

0.6507

0.6507

0.6507

0.6507

0.8600
0.8600

-

0.8600
0.8600

-

-

37.9370
-

37.9370
-

151.7479
-57-

งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
(ต.ค.-ธ.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.)
53.9428
54.8028
-

37.9370
-

37.9370
-

แบบฟอร์ม ก.2

8.2 แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม

หน่วยนับ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิน้

ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น
แผน

ผล

216.6310
151.7479

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล

53.9424
37.9369

54.8026
37.9369

53.9428
37.9369

53.9432
37.9372

แผนงาน: แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

ล้านบาท

ผลผลิต: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของ
รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ
กิจกรรม: การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ล้านบาท

151.7479

ล้านบาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
1. ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
1.1 ตัวชี้วัด

ล้านบาท

151.7479
51.1715

ล้านบาท

30.0131

-

7.5032

-

7.5033

-

7.5033

-

7.5033

-

1.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรูแ้ ละเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน (ร้อยละ 80)
1.1.2 จานวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรูแ้ ละ
สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน (400,000 คน)

ร้อยละ

80

-

-

-

-

-

-

-

80

-

คน

400,000

-

100,000

-

100,000

-

100,000

-

100,000

-

ล้านบาท

-

37.9369
36.7291
12.7927

-

-

-

37.9369
36.7291
12.7929

-

-

37.9369
36.7291
12.7929

-

-

37.9372
36.7291
12.7930

-

1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1: รณรงค์และเผยแพร่ความรูด้ ้านสิทธิมนุษยชน
กิจกรรมที่ 2: ประสานความร่วมมือและสนับสนุน
การดาเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและ
ต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน

ล้านบาท

25.8468
0.3475

-

6.4617
0.0868

-

6.4617
0.0869

-

6.4617
0.0869

-

6.4617
0.0869

-

กิจกรรมที่ 3: วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

ล้านบาท

3.8188

-

0.9547

-

0.9547

-

0.9547

-

0.9547

-
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
2. ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล

ผล

ล้านบาท

21.1584

2.1.1 จานวนเรือ่ งร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 120 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

ร้อยละ

2.1.2 ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
2.1.3 จานวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ
ที่มีการนาไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล

5.2895
-

-

5.2896
-

-

5.2896
-

-

5.2897

85

-

85

-

ร้อยละ

85

-

-

-

-

-

-

-

85

-

ร้อยละ

75

-

-

-

-

-

-

-

75

-

กิจกรรมที่ 1: รับเรือ่ งร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะ การ
แก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กิจกรรมที่ 2: จัดทาข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล้านบาท

16.3861

-

4.0965

-

4.0965

-

4.0965

-

4.0966

-

ล้านบาท

4.7723

-

1.1930

-

1.1931

-

1.1931

-

1.1931

-

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
ผลผลิต: การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่

ล้านบาท

10.2490

-

2.5622

-

2.5622

-

2.5623

-

2.5623

-

ล้านบาท

10.2490

กิจกรรม

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

ล้านบาท

5.1504

-

1.2876

-

1.2876

-

1.2876

-

1.2876

-

ล้านบาท

5.0986

-

1.2746

-

1.2746

-

1.2747

-

1.2747

-

2.1 ตัวชี้วัด

2.2 กิจกรรมหลัก

2.5622

2.5622

2.5623

2.5623

1. ตัวชี้วัด
1.1 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้
(อย่างน้อย 3 กิจกรรม)
2. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1: การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิงพื้นที่
กิจกรรมที่ 2: ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม

หน่วยนับ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการ: โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
สานักงาน กสม.
1. ตัวชี้วัด

ล้านบาท

1.1 มีแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กรและแนวทางการ
กากับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร

ฉบับ

รวมทั้งสิ้น
แผน

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล

ผล

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล

2.6026

-

0.6506

-

0.6506

-

0.6507

-

0.6507

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านสิทธิมนุษยชน

ล้านบาท

2.6026

-

0.6506

-

0.6506

-

0.6507

-

0.6507

-

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการ: โครงการอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ
1. ตัวชี้วัด

ล้านบาท

0.8600

-

-

-

0.8600

-

-

-

-

-

160

-

-

160

-

-

-

0.8600

-

-

0.8600

-

-

-

1.1 ผู้นาศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคมได้รับความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้
ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานองเจ้าหน้าที่รัฐ

ล้านบาท

คน

2. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน

ล้านบาท

หมายเหตุ :
1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทาเป็นแผนเต็มปี
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แบบฟอร์ม ก.3

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งปม.ทัง้ สิ้น

ประเภทรายการผูกพัน
ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ

(ไม่รวมเผื่อเหลือ

ทีต่ ั้งไว้

เริม่ ต้น-สิ้นสุด

เผื่อขาดและเงิน

ตั้งแต่เริม่

นอกงบประมาณ)

จนถึงปี 65

ระบุหมายเลข

ระบุหมายเลข

สถานภาพ เหตุผลความจาเป็น

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปีต่อ ๆ ไป

ตามหมายเหตุในการตั้งงบประมาณ

คาชีแ้ จง
พร้อมเหตุผล

ผูกพันข้ามปี
ตามหมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
1. ผูกพันสัญญา
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
งบรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน
(1) ค่าเช่ารถยนต์สานักงาน กสม. 3 คัน

(ผูกพัน ปี 62-66)
(ผูกพัน ปี 63-67)

35.0966
32.4314
30.2233

9.4609
9.4609
9.0611

8.5350
8.1352
7.6612

6.1259
5.5928
5.1196

5.9587
5.4256
4.9524

3.4320
2.8989
2.5110

1.5841
0.9180
0.9180

30.2233
30.2233
3.5268

9.0611
9.0611
2.8628

7.6612
7.6612
0.6640

5.1196
5.1196
-

4.9524
4.9524
-

2.5110
2.5110
-

0.9180
0.9180
-
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3 (6)

4 (1)

เป็นค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนกลางของสานักงาน กสม. ดังนี้
1) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนกลาง ขนาด 12 ทีน่ งั่
ยีห่ อ้ TOYOTA รุ่น COMMUTER หลังคาสูง MT ดีเซล 30 ลิตร/
ธรรมดา 5 สปีด จานวน 2 คัน อัตราค่าเช่า 20,009 บาท
ต่อเดือน สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 75/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562
กับบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จากัด ระยะเวลาการเช่านับตัง้ แต่
วันทีล่ งนามในสัญญา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนกลาง ขนาด 12 ทีน่ งั่
ยีห่ อ้ TOYOTA รุ่น COMMUTER หลังคาสูง MT ดีเซล 2.8 ลิตร/
ธรรมดา 6 สปีด จานวน 1 คัน อัตราค่าเช่า 22,470 บาท
ต่อคันต่อเดือน สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 72/2563
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 กับบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จากัด
ระยะเวลาการเช่านับตัง้ แต่วันทีล่ งนามในสัญญา
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

งปม.ทัง้ สิ้น

ประเภทรายการผูกพัน
ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ

(ไม่รวมเผื่อเหลือ

ทีต่ ั้งไว้

เริม่ ต้น-สิ้นสุด

เผื่อขาดและเงิน

ตั้งแต่เริม่

นอกงบประมาณ)

จนถึงปี 65

ระบุหมายเลข

ระบุหมายเลข

สถานภาพ เหตุผลความจาเป็น

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปีต่อ ๆ ไป

ตามหมายเหตุในการตั้งงบประมาณ

คาชีแ้ จง
พร้อมเหตุผล

ผูกพันข้ามปี
ตามหมายเหตุ

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน

(ผูกพัน ปี 63-67)
(ผูกพัน ปี 63-67)

2.0248

1.3392

0.5184

0.1672

-

-

-

3 (6)

4 (1)

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง 7 คัน

(ผูกพัน ปี 65-69)

24.6717

4.8591

6.4788

4.9524

4.9524

2.5110

0.9180

3 (6)

4 (1)
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เป็นค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนกลางของสานักงาน กสม. ดังนี้
1) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (เก๋ง) ยีห่ อ้ TOYOTA
รุ่น COROLLA ALTIS 1.6G จานวน 1 คัน อัตราค่าเช่า
15,301 บาทต่อเดือน สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 75/2562
ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 กับบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จากัด
ระยะเวลาการเช่านับตัง้ แต่ วันทีล่ งนามในสัญญา
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (เก๋ง) ยีห่ อ้ TOYOTA
รุ่น COROLLA ALTIS 1.6G จานวน 1 คัน
อัตราค่าเช่า 14,980 บาทต่อเดือน สัญญาเช่ารถยนต์
เลขที่ 71/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 กับบริษัท
ศรีวัฒน์ลีสซิ่ง จากัด ระยะเวลาการเช่านับตัง้ แต่วันทีล่ งนามในสัญญา
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
เป็นค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง กสม. 7 คัน ดังนี้
- สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 71/2565 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
กับบริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด ระยะเวลาการเช่านับตัง้ แต่
วันทีล่ งนามในสัญญา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ประกอบด้วย
1) ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง ยีห่ อ้ BMW รุ่น 530e M Sport
จานวน 1 คัน อัตราค่าเช่า 57,459 บาทต่อเดือน
2) ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง ยีห่ อ้ Mercedes รุ่น GLC 300e
4MATIC AMG Dynamic จานวน 4 คัน อัตราค่าเช่า 55,319 บาทต่อเดือน
3) ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง ยีห่ อ้ BMW รุ่น X3 xDrive30e
M Sport (Pro) จานวน 1 คัน อัตราค่าเช่า 57,459 บาทต่อเดือน
- ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง กสม. 1 คัน อัตรา ค่าเช่า 76,500 บาท
ต่อเดือน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน

งปม.ทัง้ สิ้น

ประเภทรายการผูกพัน
ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ

(ไม่รวมเผื่อเหลือ

ทีต่ ั้งไว้

เริม่ ต้น-สิ้นสุด

เผื่อขาดและเงิน

ตั้งแต่เริม่

นอกงบประมาณ)

จนถึงปี 65

ระบุหมายเลข

ระบุหมายเลข

สถานภาพ เหตุผลความจาเป็น

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปีต่อ ๆ ไป

ตามหมายเหตุในการตั้งงบประมาณ

คาชีแ้ จง
พร้อมเหตุผล

ผูกพันข้ามปี
ตามหมายเหตุ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
ผลผลิต : การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนเชิงพืน้ ที่

งบรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน
(1) ค่าเช่ารถสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้

(ผูกพัน ปี 65-69)

2. รายการผูกพันใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
ผลผลิต : การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนเชิงพืน้ ที่

งบรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน
(1) ค่าเช่ารถสานักงาน กสม.
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(ผูกพัน ปี 66-71)

2.2081

0.3998

0.4740

0.4732

0.4732

0.3879

-

2.2081
2.2081
2.2081

0.3998
0.3998
0.3998

0.4740
0.4740
0.4740

0.4732
0.4732
0.4732

0.4732
0.4732
0.4732

0.3879
0.3879
0.3879

-

2.6652
2.6652

-

0.3998
0.3998

0.5331
0.5331

0.5331
0.5331

0.5331
0.5331

0.6661
0.6661

2.6652
2.6652
2.6652

-

0.3998
0.3998
0.3998

0.5331
0.5331
0.5331

0.5331
0.5331
0.5331

0.5331
0.5331
0.5331

0.6661
0.6661
0.6661
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3 (6)

4 (1)

เป็นค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนกลางของสานักงาน กสม. พื้นทีภ่ าคใต้ ดังนี้
สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 84/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
กับบริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิ่ง จากัด ระยะเวลาการเช่านับตัง้ แต่วันทีล่ งนาม
ในสัญญา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ประกอบด้วย
1) ค่าเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยีห่ อ้ TOYOTA
รุ่น Hilux REVO Double Cab 2.4Mid 4WD M/T
ขนาดเครื่องยนต์ 2,393 ซีซี จานวน 1 คัน
อัตราค่าเช่า 2,393 บาทต่อเดือน
2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ทีน่ งั่ ยีห่ อ้ TOYOTA
รุ่น COMMUTER 2.8L M/T ขนาดเครื่องยนต์ 2,755 ซีซี
อัตราค่าเช่า 22,470 บาทต่อเดือน

3 (2)

4 (3)

เป็นค่าเช่ารถสานักงาน กสม. พื้นทีต่ ะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 2 คัน
(ผูกพัน ปี 66-71) ดังนี้
- อัตราค่าเช่าตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระยะเวลาเช่า 5 ปี
1) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้ แคบ
อัตราค่าเช่า เดือนละ 19,670 บาท x ระยะเวลา 60 เดือน = 1,180,200 บาท

งปม.ทัง้ สิ้น

ประเภทรายการผูกพัน
ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ

(ไม่รวมเผื่อเหลือ

ทีต่ ั้งไว้

เริม่ ต้น-สิ้นสุด

เผื่อขาดและเงิน

ตั้งแต่เริม่

นอกงบประมาณ)

จนถึงปี 65

ระบุหมายเลข

ระบุหมายเลข

สถานภาพ เหตุผลความจาเป็น

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปีต่อ ๆ ไป

ตามหมายเหตุในการตั้งงบประมาณ

คาชีแ้ จง
พร้อมเหตุผล

ผูกพันข้ามปี
ตามหมายเหตุ

2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ งั่ (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
อัตราค่าเช่า เดือนละ 24,750 บาท x ระยะเวลา 60 เดือน =
1,485,000 บาท
หมายเหตุ
1. ให้แสดงงบดาเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดาเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2564 โดย จาแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา

(2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42

(3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564

3. ให้ระบุหมายเลขกากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดาเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น

(2) กาลัง-สารวจออกแบบ/-กาหนดคุณลักษณะ

(3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ

(4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

(5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว

(6) ลงนามในสัญญาแล้ว

(7) ยกเลิกรายการ

4. ให้ระบุหมายเลขกากับเหตุผลความจาเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)
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8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จาแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบเงินอุดหนุน
1) ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
2) ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน

ขอจัดสรร
204,679,800
204,679,800
204,679,800
199,850,600
4,829,200

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
2.1 แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
งบเงินอุดหนุน
1) ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน
2) ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งบเงินอุดหนุน
1) ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน
2) ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
งบเงินอุดหนุน
1) ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน
2) ค่าครุภณ
ั ฑ์
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
3.1 แผนงานบูรณาการ : ขับเคลือ่ นการแก้ปญ
ั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1.1 โครงการ : โครงการอานวยความยุตธิ รรมและเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
งบเงินอุดหนุน
1) ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน
รวมทัง้ สิน้

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เสนอจัดสรร
151,747,900
151,747,900
151,747,900
149,947,700
1,800,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

166,534,000
148,625,000
148,625,000
131,216,300
17,408,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

64,023,100
51,171,500
51,171,500
47,576,700
3,594,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,409,000
14,409,000
11,019,600
3,389,400

บาท
บาท
บาท
บาท

10,249,000
10,249,000
7,699,800
2,549,200

บาท
บาท
บาท
บาท

3,500,000
3,500,000
3,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,602,600
2,602,600
2,602,600

บาท
บาท
บาท
บาท

1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

860,000
860,000
860,000
860,000
860,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

372,463,800 บาท
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216,631,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาแนกตามงบรายจ่าย
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รวมงบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.1) เงินเดือน
(1) อัตราเดิม
(2) อัตราใหม่
(3) กสม.
(4) เงินประจาตาแหน่ง
(5) เงินประจาตาแหน่ง กสม.
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
(7) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนข้าราชการ
(8) ค่ารับรองเหมาจ่ายรายเดือน กสม.
(9) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
2.1) ค่าจ้างชั่วคราว
(1) เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว
(2) ค่าจ้างชั่วคราว
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราว
1.3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(1) อัตราใหม่
(2) อัตราเดิม
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ
2) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2.1) ค่าตอบแทน
(1) ค่าเช่าบ้าน
2.1) ค่าใช้สอย
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

216,631,000 บาท
151,747,900 บาท
151,747,900 บาท
151,747,900 บาท
149,947,700 บาท
120,327,100 บาท
62,662,700 บาท
540,000 บาท
6,782,000 บาท
4,141,200 บาท
3,660,000 บาท
9,240,000 บาท
5,443,200 บาท
3,606,000 บาท
24,252,000 บาท
3,931,600 บาท
32,600 บาท
3,122,000 บาท
777,000 บาท
25,689,000 บาท
108,000 บาท
19,989,000 บาท
5,592,000 บาท
1,800,200 บาท
820,800 บาท
820,800 บาท
979,400 บาท
934,600 บาท
44,800 บาท
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แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1.1) ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
1.2) ค่าใช้สอย
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(3) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
(4) ค่ารับรองและพิธีการ
(5) ค่าใช้จา่ ยประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างเสริมให้สังคมตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
(6) ค่าบารุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ
(7) ค่าใช้จา่ ยจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
(8) ค่าใช้จา่ ยเพือ่ สร้างความตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิทธิมนุษยชน
(9) ค่าใช้จา่ ยในการประชุมราชการ
(10) ค่าเช่ารถยนต์สานักงาน กสม. 3 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ
(11) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

30,013,100 บาท
30,013,100 บาท
30,013,100 บาท
26,418,300 บาท
1,636,800 บาท
1,636,800 บาท
17,357,500 บาท
154,500 บาท
224,000 บาท
413,600 บาท
79,400 บาท
1,000,000 บาท
347,500 บาท
240,300 บาท
6,781,000 บาท
456,000 บาท
664,000 บาท
3,526,800 บาท
1,630,800 บาท
568,000 บาท
664,000 บาท
664,000 บาท
518,400 บาท
2,376,000 บาท
518,400 บาท
302,400 บาท
518,400 บาท
518,400 บาท
518,400 บาท
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(12) ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ
1.3) ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1.4) ค่าวัสดุ
(1) วัสดุอื่น
2) ค่าครุภัณฑ์
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ
(1) เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวง
ทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 62 ชุด
(2) เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 29 ชุด
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1.1) ค่าตอบแทน
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(3) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
1.2) ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
(5) ค่าน้าหล่อเย็น
(6) ค่าใช้จา่ ยในการประชุมราชการ
(7) ค่าใช้สอยอื่นๆ แผนงานตามภารกิจ

6,478,800 บาท
32,394,000 บาท
4,859,100 บาท
6,478,800 บาท
6,478,800 บาท
6,478,800 บาท
8,098,500 บาท
4,284,800 บาท
4,284,800 บาท
3,139,200 บาท
3,139,200 บาท
3,594,800 บาท
3,594,800 บาท
2,498,600 บาท

1,096,200 บาท

21,158,400 บาท
21,158,400 บาท
21,158,400 บาท
21,158,400 บาท
4,951,100 บาท
397,600 บาท
3,012,700 บาท
1,540,800 บาท
16,207,300 บาท
1,609,200 บาท
154,400 บาท
5,574,400 บาท
674,800 บาท
5,250,500 บาท
1,944,000 บาท
1,000,000 บาท
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แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผลผลิต : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1) ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน
1.1) ค่าตอบแทน
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
1.2) ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
(4) ค่าใช้จา่ ยในการประชุมราชการ
(5) ค่าเช่ารถสานักงาน กสม. พืน้ ทีภ่ าคใต้
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถสานักงาน กสม. พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คัน
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ
1.3) ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1.4) ค่าวัสดุ
(1) วัสดุอื่น
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10,249,000 บาท
10,249,000 บาท
10,249,000 บาท
7,699,800 บาท
310,000 บาท
300,000 บาท
10,000 บาท
6,331,000 บาท
758,400 บาท
905,200 บาท
3,756,800 บาท
36,800 บาท
474,000 บาท
2,168,600 บาท
399,800 บาท
474,000 บาท
474,000 บาท
474,000 บาท
346,800 บาท
399,800 บาท
2,665,500 บาท
399,800 บาท
533,100 บาท
533,100 บาท
1,199,500 บาท
968,800 บาท
968,800 บาท
90,000 บาท
90,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์
รายการไม่ผูกพัน 21 รายการ
(1) เครือ่ งถ่ายเอกสารดิจติ อลขาว-ดา ความเร็ว 30 แผ่น/นาที
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง

2,549,200 บาท
2,549,200 บาท
120,000 บาท

(2) เครือ่ งเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มแบบมือโยก
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง

19,300 บาท

(3) เครือ่ งเย็บกระดาษ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง
(4) เครือ่ งปรับอากาศแบบแขวน 50,000 BTU
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 เครือ่ ง
(5) โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 21 ชุด

9,300 บาท
280,000 บาท
270,100 บาท

(6) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

46,800 บาท

(7) เคาน์เตอร์ตอนรับ (รับ-ส่งหนังสือ) แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

35,500 บาท

(8) ตู้เก็บเอกสารแบบบานปิด แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 20 ใบ
(9) ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 20 ใบ
(10) ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(11) เครือ่ งโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 21 เครือ่ ง
(12) เครือ่ งทาลายเอกสาร แบบตัดตรง (20 แผ่น) แขวงทุง่ สอง
ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง

158,700 บาท

(13) ป้ายชนิดต่าง ๆ (ป้ายสานักงาน/ป้ายบอกทาง/ป้ายภายใน
สนง.) แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

186,900 บาท
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158,700 บาท
93,500 บาท
49,100 บาท
30,000 บาท

(14) เครือ่ งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมชุดโปรแกรม
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 21 ชุด
(15) เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา (คอมพิวเตอร์โน็ตบุค๊ ) พร้อม
ชุดโปรแกรม แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด
(16) เครือ่ งพิมพ์มัลติฟงั ก์ชั่น เลเซอร์หรือ LED สี แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 เครือ่ ง
(17) เครือ่ งสารองไฟฟ้า แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 21 เครือ่ ง
(18) เครือ่ งทาน้าร้อน - น้าเย็น แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 2 เครือ่ ง
(19) ตู้เย็น ขนาด 13 คิว แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง
(20) เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA 3000 ANSI Lumens แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง
(21) โทรทัศน์ LED Smart TV 3840x2160 พิกเซล
ขนาด 50 นิ้ว แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการ: โครงการจ้างทีป่ รึกษาจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของสานักงาน กสม.
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1) ค่าครุภัณฑ์
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ
(1) โครงการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงาน กสม.
(Enterprise Architecture of NHRC)
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793,800 บาท
75,600 บาท
75,000 บาท
52,500 บาท
30,000 บาท
18,500 บาท
26,900 บาท

19,000 บาท

2,602,600 บาท
2,602,600 บาท
2,602,600 บาท
2,602,600 บาท
2,602,600 บาท
2,602,600 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : โครงการอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1.1) ค่าใช้สอย
(1) โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและความตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
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860,000 บาท
860,000 บาท
860,000 บาท
860,000 บาท
860,000 บาท
860,000 บาท

แบบฟอร์ม ก.5

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

สถานะการเงิน
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
2.2 เงินทีร่ ฐั บาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้
2.3 ทุนหมุนเวียน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ
2.8 อืน่ ๆ
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิน้ (1. + 2.)
4. นาไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดาเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอืน่
5. คงเหลือหลังหักเงินนาไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.)
6. แผนการใช้จ่ายอื่น
6.1 ภารกิจพืน้ ฐาน
6.1.1 รายจ่ายประจา
6.1.2 รายจ่ายลงทุน
6.2 ภารกิจเพือ่ การพัฒนา
6.2.1 รายจ่ายประจา
6.2.2 รายจ่ายลงทุน
7. คงเหลือ (5.-6.)

ปี 2564

ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568

ปี 2569

57.7659
213.7843
211.7297
2.0546
271.5502
271.5502
232.4760
232.4760
215.6357
16.8403
39.0742

39.0742
212.5466
209.8920
2.6546
251.6208
251.6208
251.6208
241.8098
220.0345
21.7753
9.8110
9.8110
-

249.7124
245.0578
4.6546
249.7124
249.7124
249.7124
245.0578
220.0000
25.0578
4.6546
2.0000
2.6546
-
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219.7856
216.6310
3.1546
219.7856
219.7856
219.7856
216.6310
207.8844
8.7466
3.1546
1.1546
2.0000
-

230.5070
226.8524
3.6546
230.5070
230.5070
230.5070
226.8524
212.0000
14.8524
3.6546
1.6546
2.0000
-

238.7766
234.6220
4.1546
238.7766
238.7766
238.7766
234.6220
215.0000
19.6220
4.1546
2.0000
2.1546
-

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม ก.8

11. การใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย
รวมทัง้ สิ้น
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

วงเงิน
งบประมาณ

ได้รับจัดสรร

งบประมาณปี 2565
ก่อหนีผ้ ูกพัน

(1)

(2)

(3)

209.8920
209.8920
-

209.8920
209.8920
-

20.9286
20.9286
-

หมายเหตุ สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับกำรจัดสรรงบประมำณภำยใต้งบเงินอุดหนุนทั้งหมด
(1) งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
(2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร
(3) รำยกำรทีท่ ำสัญญำก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
(4) ผลกำรเบิกจ่ำยรวมทัง้ สิ้น ณ วันที่ 30 เม.ย.65
(5) ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยกับงบประมำณทีไ่ ด้รับจัดสรร
(6) เงินทีข่ ออนุมัติกันไว้เบิกจ่ำยเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
(7) เงินกันทีท่ ำสัญญำก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
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เบิกจ่ายแล้ว
ณ 30 มิ.ย. 65

ร้อยละเบิกจ่าย
ต่องบประมาณ

(4)

(5)

128.8237
128.8237
-

61.3762
61.3762
-

งบประมาณปี 2564
ขอกันเงินฯ
ก่อหนีผ้ ูกพัน
(6)

(7)

-

-

12. การดาเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสั งเกตของคณะกรรมาธิ การวิส ามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้ แทนราษฎร ในส่ ว นของส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ ง ชาติ
มีดังต่อไปนี้
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ: สานักงาน กสม.
สานักงาน กสม. ควรปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และดาเนินการติดตามเรื่องสิทธิมนุษยชนภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหน่วยงานถูกปรับลดระดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ จากองค์ ก ารสหประชาชาติ ซึ่ ง ท าให้ เ มื่ อ มี ก ารประชุ ม ระดั บ นานาชาติ ประเทศไทย
ไม่ ส ามารถส่ ง รั ฐ มนตรี เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ คณะรั ฐ มนตรี ค วามมั่ น คงด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขององค์ ก าร
สหประชาชาติได้เพราะมีสถานะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น
การดาเนินงานของสานักงาน กสม.
ส านั กงาน กสม. รั บ ทราบข้อสั งเกตของคณะกรรมาธิก ารวิส ามัญพิจ ารณาร่า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎรและขอเรียนชี้แจง ดังนี้
สานักงาน กสม. มีหน้าที่และอานาจในการดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(กสม.) บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอื่น โดยอานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสม. รวมทั้ง ศึกษา
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของ กสม. ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่
ของ กสม. ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และอานาจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ กสม.
ที่มุ่งเน้ น การคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษ ยชนด้ว ยความรวดเร็ว และเป็นธรรมเพื่ อ ให้ ประชาชนได้ รับ การคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชนโดยปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและทันท่วงที สานักงาน กสม.
จึงได้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างมีระบบ
1.1 สานักงาน กสม. ได้ปรับปรุงแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ปัญหาที่ประชาชน
ร้องเรียนมายัง กสม. ได้รับการแก้ไขโดยเร็วโดยใช้วิธีการประสานการคุ้มครอง กล่าวคือ หลังจากรับเรื่อง
ร้องเรียนแล้ว จะมีขั้นตอนการกลั่ น กรองเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น หากพบว่าปัญหาใดไม่มีความซับ ซ้ อน
สานักงาน กสม. จะดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน
หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอานาจภายในระยะเวลา
ที่กาหนด หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวและปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข จึงจะนาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสิ้น 356 เรื่อง ที่สานักงาน กสม. ใช้วิธีประสานการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาให้
ผู้ร้องเรียนได้ 68 เรื่อง จากเรื่องร้องเรียนที่ตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน 161 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
42.24 เรื่อง ส่วนเรื่องที่เหลือ กสม. ได้รับไว้ดาเนินการช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น ให้คาปรึกษาแนะนาทางกฎหมาย
เป็นต้น
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1.2 สานักงาน กสม. ได้ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้มีความรวดเร็ว โดยมี
การก ากั บ ดู แ ลระยะเวลาด าเนิ น การในขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดในระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยเคร่งครัด ตลอดจนการจัดทารายงานการตรวจสอบให้มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสามารถนาไป
อ้างอิงได้ รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมอย่างเป็นระบบ
โดยการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ/
หรือมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดิมซ้าขึ้นอีก และทาให้การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในประเทศเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น
2. การติดตามผลการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้การติดตามผลการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศดียิ่งขึ้น กสม. ได้มีการออก
ระเบียบว่าด้วยการติดตามผลการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564 โดยกาหนดวิธีการและขั้นตอน
ในการติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เสนอ
ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายงานการตรวจสอบการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศไทย รายงานผล
การปฏิบัติงานประจาปี รายงานคู่ขนานตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติ
ตามที่จัดทาโดย กสม. รายงานคู่ขนานการทบทวนสถานการณ์สิทธิม นุษยชน (Universal Periodic Review:
UPR) ของประเทศไทยที่จัดทาโดย กสม. เป็นต้น ซึ่งสานักงาน กสม. ได้จัดทารายงานสรุปผลการติดตาม
การดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของ กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรายงาน
ฉบั บ นี้ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ ผ ลการติ ด ตามการด าเนิ น การด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามรายงานดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอให้ กสม.พิจารณา อันเป็นการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบต่อไป
3. การปรับสถานะความน่าเชื่อถือของ กสม.
ในส่วนของประเด็นการถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือจากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งทาให้เมื่อ
มีการประชุมระดับนานาชาติ ประเทศไทยไม่สามารถส่งรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมกับคณะมนตรีความมั่นคง
ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติได้เพราะมีสถานะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ขอเรียนว่า
การปรับลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จาก ‘A’ เป็น ‘B’ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) ภายใต้
กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of
National Human Rights Institutions: GANHRI) ซึ่งทาหน้าที่พิจารณาประเมินความสอดคล้องของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม “หลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Principles relating
to the status of national institutions)” หรื อ "หลั ก การปารี ส " (Paris Principles) นั้ น ส่ ง ผลกระทบ
เฉพาะกับการที่ กสม. ไม่สามารถแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในประชาคมระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่
เช่น ไม่สามารถกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนของสหประชาชาติ (Human
Rights Council: HRC) ในวาระที่ กสม. มีความสนใจได้ รวมทั้งไม่สามารถสมัครหรือร่วมลงคะแนนเสียง
เลือกคณะกรรมการบริหารของ GANHRI ได้ แต่ประเด็นเรื่องสถานะของ กสม. นั้น ไม่มีความเกี่ยวข้อง
หรือส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติของผู้แทนรัฐบาลไทย
แต่ อ ย่ า งใด ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ที่ ร องนายกรั ฐ มนตรี และ
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่ างประเทศได้ร่ วมกล่าวถ้ อยแถลงในการประชุ มคณะมนตรี สิ ทธิ มนุ ษยชน
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ของสหประชาชาติ (HRC) สมั ยที่ 46 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ ส านั ก งานสหประชาชาติ นครเจนี ว า สหพั น ธรั ฐ
สวิตเซอร์แลนด์ในรูปแบบการประชุมทางไกล
แต่อย่างไรก็ตาม กสม. ได้พยายามดาเนินการแก้ไขข้อห่วงกังวลที่เป็นสาเหตุของการปรับลด
สถานะดังกล่าวแล้ว เพื่อเข้ารับ การประเมินสถานะให้กลับสู่ส ถานะ A กสม. ได้ส่งข้อมูล การดาเนินการ
ในประเด็นต่าง ๆ พร้อมให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมต่อข้อห่วงกังวลของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) ฝ่ายเลขานุการ
ของคณะอนุกรรมการ SCA แจ้งให้ กสม. ทราบถึงผลการพิจารณาว่า ได้เสนอให้ กสม. ไทยได้รับสถานะ A
ซึ่งหมายถึง การเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีความสอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบัน
แห่ งชาติ (Principles relating to the Status of National Institutions) หรือที่เรียกโดยย่อว่า "หลั กการ
ปารี ส " (Paris Principles) โดยสมบู ร ณ์ จากการประเมิ น ทั้ ง ในด้ า นกฎหมาย (law) และด้ า นการปฏิบัติ
(practice) ซึ่งเป็นกรอบหลักเกณฑ์สาคัญของการประเมิน
-----------------------

- 77 -

ส่วนที่ 2: เอกสารเพิ่มเติม

ข้อมูลอัตรากาลังคนบุคลากรภาครัฐ
กระทรวง : หน่วยงานองค์กรอิสระ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ 4.1 ข้อมูลตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ
ลาดับที่

บุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น

1
2
3
4
5
6
7
8

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานของรัฐ
พนักงานมหาวิทยาลัย
บุคลากรอื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................
บุคลากรอื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................

จ้างด้วยเงินงบประมาณ
กรอบอัตรากาลัง
จานวนคนครอง

351
211
76
64
-

279
161
62
56
-

-

จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ
กรอบอัตรากาลัง
จานวนคนครอง
-

ข้อ 4.2 ข้อมูลกาลังคนบุคลากรภาครัฐในแผนงานอื่น ๆ
ลาดับที่

บุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น

1
2
3

หน่วย : ล้านบาท

กรอบอัตรากาลัง
-

เงินงบประมาณ
จานวนคนครอง
-

พนักงานจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................

* จานวนคนครอง ใช้ข้อมูลจริง ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565
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งบประมาณ 66
-

เงินนอกงบประมาณ
กรอบอัตรากาลัง
จานวนคนครอง
-

งบประมาณที่ใช้
-

