
ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ กสม. ต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน กสม.  
ในรอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

(ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
ส านักส่งเสริมสิทธิมนุษยชนการเคารพสิทธิมนุษยชน 

๑. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 
การด าเนินการ ด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนดีเด่นฯ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ได้มีประกำศผลกำรคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ ำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕ กำรมอบรำงวัลจะด ำเนินกำร
จัดพิธีมอบรำงวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจ ำปี 
๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ พร้อมกันในกำรจัดงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล ๑๐ ธันวำคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะก ำหนดจัดประมำณ
เดือนธันวำคม ๒๕๖๕  

๒.  การขับเคลื่อนความร่วมมือในการท างานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง ส านักงาน กสม. และ โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย  
การด าเนินการ  คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ได้เห็นชอบในควำมร่วมมือกับโครงกำรพัฒนำ  
แห่งสหประชำชำติ (UNDP) ประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนกำรท ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน ในประเด็นต่ำง ๆ  
ร่วมกัน และเห็นชอบให้มีกำรจัดท ำบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงส ำนักงำน กสม. และ  UNDP ประเทศไทย  
โดยได้ร่วมกันจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนหรือแผนงำนโครงกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนร่วมกัน (Engagement matrix ) 
ซึ่งมีก ำหนดกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงส ำนักงำน กสม. กับโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) 
ประเทศไทย ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเสวนำ ชั้น ๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนการจัดการช้างป่าภาคประชาชน (ภาคตะวันออก)  
การด าเนินการ ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนกำรจัดกำรช้ำงป่ำภำคประชำชน  
(ภำคตะวันออก) ระหว่ำงวันที่ ๙-๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้ำจอม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะและจัดท ำแผนเชิงบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำเชิงนโยบำย  
โดยมีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 97 คน ซึ่งผลที่ได้จำกกำรประชุมส ำนักงำน กสม. จะด ำเนินกำรรวบรวมข้อเสนอแนะ 
และแผนกำรจัดกำรช้ำงป่ำภำคประชำชนใน ๗ จังหวัดภำคตะวันออก บูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือจัดแผนแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำภำคตะวันออกและภำคตะวันตกต่อไป  

๔. การด าเนินงานความร่วมมือกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์เพื่อส่งเสริม 
สิทธิเด็กและเยาวชน  
การด าเนินการ  ด ำเนินกำรควำมร่วมมือกับสถำบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ผลิตสื่อเพ่ือขับเคลื่อนงำนรณรงค์และ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยำวชน  ภำยใต้โครงกำรเสียงของเรำทำงเลือกของเรำ โดยก ำหนดจัดท ำ 
ในรูปแบบกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ในชื่อรำยกำร “Rights สำระ” เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงสถำนีโทรทัศน์ 
ช่อง ๙ MCOT HD รวมทั้งกำรผลิตสื่อและเผยแพร่ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งสิ้น ๕๒ ตอน และได้ร่วมจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนำศักยภำพสภำเด็กและเยำวชนและเครือข่ำยเยำวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิ  
ทำงประชำธิปไตย ครั้งที่ 1 (กลุ่มจังหวัดภำคใต้) เมื่อวันที่ 22 - 23 กรกฎำคม 2565 ณ โรงแรมนิภำกำร์เด้น 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
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๕. โครงการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
การด าเนินการ ด ำเนินกำรศึกษำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผลและจัดท ำกรอบแนวคิดในกำรประเมิน
ออกแบบร่ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็น และจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิต่อร่ำงแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็น เรื่องจัดส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ตอบแบบสอบถำม/จัดส่งแบบสอบถำมไปยังกลุ่ม เป้ำหมำย 
ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยครู อำจำรย์ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำ จนถึงระดับมัธยมศึกษำ  
รวม ๕ ช่วงชั้น ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
องคป์กครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหำนคร  โดยสำมำรถรวบรวมแบบสอบถำมได้กว่ำ ๙,๖๐๐ ชุด ซ่ึงจะได้รวบรวม
ข้อมูลวิเครำะห์จัดท ำสรุปผลกำรประเมินเพ่ือน ำไปปรับปรุงคู่มือรวมทั้งพัฒนำกระบวนกำรรับรู้และขยำยผลแก่
กลุ่มเป้ำหมำยในวงกว้ำงต่อไป 

๖. การจัดท าเนื้อหารายวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (E-learning) 
การด าเนินการ  ด ำเนินกำรจัดท ำเนื้อหำรำยวิชำสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับผู้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยได้แก่ ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีหน้ำที่จัดกำรเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำตอนต้น ประถมศึกษำตอนปลำย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้ำงทักษะและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในชั้นเรียนและปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถำนศึกษำ 
รวมถึงในชีวิตประจ ำวันได้ ทั้งนี้จะได้น ำเนื้อหำดังกล่ำวไปพัฒนำและจัดกำรฝึกอบรมในรูปแบบ E-learning 
ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของส ำนักงำน กสม. ต่อไป  

๗. คณะท างานจัดท าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ICCPR   
การด าเนินการ  คณะท ำงำนได้ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนำมัน ประเทศไทย และ Wevis จัดท ำและเผยแพร่สื่อ 
กำรเรียนรู้ออนไลน์ Know Your Rights ICCPR Quick & Quiz เพ่ือมุ่งหวังให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
เรื่องกติกำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองที่ทันสมัย เพ่ือให้เด็กและเยำวชนเข้ำถึงได้ง่ำย
และเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองเพ่ิมมำกขึ้น และได้มีการจัดกิจกรรม 
ICCPR ยุวทูตสิทธิมนุษยชนภายใต้งาน “สมัชชาสิทธิมนุษยชน : เหลียวหลังแลหน้า ๒ ทศวรรษ กสม.”  
วันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๕ มี เด็กและเยาวชนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  
และระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และตอบค าถามด้านสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองในรอบสุดท้ายพร้อมกับทดลองเล่นเกม Know Your Rights ICCPR Quick & Quiz จ านวนทั้งสิ้น 
๑๒ ทีม จากสถาบันการศึกษา จ านวน ๑๐ แห่งทั่วประเทศ 

๘. ข้อเสนอแนะสิทธิและความปลอดภัยของคนเดินเท้า 
การด าเนินการ ด าเนินการรวบรวมและสรุปผลจากเวทีประชุมหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการจัดท า
ข้อเสนอแนะ เรื่อง สิทธิและความปลอดภัยของคนเดินเท้า เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการแถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
ถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ องค์กรเอกชน และหน่วยงาน  
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในประเด็นส าคัญ ได้แก่ ๑) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจราจร   
๒) การผลักดันให้น ามาตรการตัดคะแนนความประพฤติของผู้ขับขี่มาบังคับใช้อย่างจริงจังตามแนวทางในต่างประเทศ 
และ ๓) การปรับปรุงด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวจะได้มีหนังสือกราบเรียนถึง
นายกรัฐมนตรี พิจารณาขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอต่อไป 
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๙. การด าเนินงานร่วมกับ Unicef ในการจัดการประชุมเสวนา หัวข้อ “ศาสนากับการคุ้มครองเด็ก : บทบาท
และประสบการณ์ของ หน่วยงานและองค์กรศาสนาในการคุ้มครองเด็ก” (Religious and Child Protection :  
The Role and Experience of Faith-based Communities in Child Protection) 

การด าเนินการ ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมเสวนำหัวข้อ “ศำสนำกับกำรคุ้มครองเด็ก : บทบำทและประสบกำรณ์ของ 
หน่วยงำนและองค์กรศำสนำในกำรคุ้มครองเด็ก” (Religious and Child Protection: The Role and Experience 
of Faith-based Communities in Child Protection) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๕ ระหว่ำงเวลำ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
Zoom Video Conference โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน                 

๑๐. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิ
มนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP) 
การด าเนินการ ด ำเนินกำรจัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสร้ำงเสริม
ควำมตระหนักด้ำนสิทธิมนุษยชนส ำหรับนักบริหำรระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)  
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยำยน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบกำรณ์ รวมทั้งเพ่ือให้ได้แนวทำงหรือข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำและ
ยกระดับหลักสูตรสิทธิมนุษยชนส ำหรับผู้บริหำรระดับสูงให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถดึงดูดผู้เข้ำ ร่วมในภำคส่วน
ต่ำง ๆ ต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้ำร่วมจำกอดีตศิษย์เก่ำจำกรุ่นที่ 1 และ 2 ที่เป็นผู้แทนภำครัฐ ภำคเอกชน จ ำนวน 41 คน 
 
11. โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights 
Executive Program) 
การด าเนินการ ด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรสร้ำงเสริมควำมตระหนักด้ำนสิทธิมนุษยชนส ำหรับนักบริหำร
ระดับสูง (Human Rights Executive Program) เพ่ือสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือรวมพลัง 
ในการขับเคลื่อนนโยบายสิทธิมนุษยชน ให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชน  
เกิดความตระหนักถึงผลดีของการเคารพสิทธิมนุษยชนและผลเสียของการละเมิดสิทธิมนุษยชน เกิดทักษะและ
ความสามารถในการน าความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร เสนอต่อ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ และได้
จัดท ำรำยละเอียดขอบเขตงำน (TOR) พร้อมทั้งได้ด ำเนินกำรจัดจ้ำงสถำบันพระปกเกล้ำเป็นที่ปรึกษำโครงกำรฯ 
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 60 คน  
 

12. การจัดท าวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ฉบับพิเศษ (รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบกรณีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
การด าเนินการ  ด ำเนินกำรจัดท ำต้นฉบับวำรสำรวิชำกำรสิทธิมนุษยชน ฉบับพิเศษ (รวบรวมรำยงำน  
ผลกำรตรวจสอบกรณีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจในพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐) และได้ด ำเนินกำรจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
13. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้
ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
 1.1 กิจกรรม กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ ำยม และกิจกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ เสียกรณีผันน้ ำโขง เลย ชี  มูล ครั้งที่  1 หัวข้อ  “เวทีเสวนำ Policy Dialogue ก้ำวสู่ปีที่  5 
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พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. 2561 : สิทธิมนุษยชนในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 
21 เมษำยน 2565 เวลำ 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7 ส ำนักงำน กสม. และผ่ำนระบบ
ออนไลน์ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.)/ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน กสม./ผู้แทนองค์กรภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำลุ่มน้ ำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 193 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ สนับสนุนให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือประเมินสถำนกำรณ์น้ ำและปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และระดมควำมคิดเห็นในกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำบนฐำนสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
กสม. ที่เกี่ยวข้อง (นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์/นางปรีดา  คงแป้น) 
 1.2 กิจกรรม สนับสนุนนักศึกษาเพื่อปฏิบัติการตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิสูจน์ และ
การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เมื่อวันที่ 12 – 17 กรกฎำคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษำคณะวน
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หำดวนกร ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกับองค์กรเครือข่ำยตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือว่ำด้วยกำรพิสูจน์และรับรองควำมเป็นคน
ไทยพลัดถิ่น โดยมีกิจกรรมกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ที่มำและควำมส ำคัญของกำรคืนสัญชำติให้คนไทย
พลัดถิ่นให้แก่นักศึกษำและอำสำสมัคร จ ำนวน 50 คน และกำรฝึกปฏิบัติกำรเพ่ือจัดเก็บข้อมูลคนไทยพลัดถิ่นกลุ่ม
ขึ้นทะเบียนผิด กลุ่มถูกจ ำหน่ำยรำยกำรทะเบียน กลุ่มรอบันทึก กลุ่มตกส ำรวจ และกำรฝึกจัดท ำผังเครือญำติ เพ่ือ
เป็นเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำร้องขอคืนสัญชำติ ด้วยวิธีกำรลงพ้ืนที่จริงเพ่ือจัดเก็บข้อมูลคนไทยพลัดถิ่น รวมมีผู้เข้ำ
รับกำรท ำบันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 80 คน 
กสม. ที่เกี่ยวข้อง (นางปรีดา  คงแป้น) 

14. โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 กิจกรรม การเสวนาวิชาการ เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับความยุติธรรมทางปกครอง” และพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงาน กสม. กับส านักงานศาลปกครอง 
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎำคม 2565 เวลำ 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อำคำรศำล
ปกครอง ส ำนักงำนศำลปกครอง และถ่ำยทอดสดผ่ำน Zoom Meeting Video Conference, ระบบถ่ำยทอดสด
ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนศำลปกครอง และ Facebook Live ของส ำนักงำนศำลปกครอง โดยผลจำกกำรเสวนำ
วิชำกำร แบ่งได้ 3 ประเด็น คือ 1) บทบำทกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และส ำนักงำนศำลปกครอง  2) บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และ
ศำลปกครองผ่ำนมุมมองของประชำชน และ 3) ประเด็นในมุมกฎหมำยสำรบัญญัติที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน  
เรื่องร้องเรียน และค ำพิพำกษำที่ถึงที่สุด 
กสม. ที่เกี่ยวข้อง (ทุกคน ยกเว้นนางปรีดา  คงแป้น) 

15. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและสนับสนุนความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิ
มนุษยชน 
 15.1 กิจกรรม สรุปบทเรียน 20 ปี เครือข่ายแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น 10 ปี 
กฎหมายพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 สู่ความเป็นพลเมืองไทย เมื่อวันที่ 28 - - 29 
พฤษภำคม 2565 ณ เทศบำลเมืองระนอง อ ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือถอดบทเรียน
กำรบังคับใช้กฎหมำยครบรอบ 10 ปี พระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่งผลที่ได้รับพบว่ำ กฎหมำย
ดังกล่ำวสำมำรถช่วยเหลือกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นได้ในระดับที่ดี แต่มีข้อจ ำกัดในกฎหมำยล ำดับรองและกระบวนกำร  
ในระดับปฏิบัติที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรเครือข่ำยทุกภำคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหำต่อไป 
กสม. ที่เกี่ยวข้อง (นางปรีดา  คงแป้น) 
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 15.2 กิจกรรม การจัดเวที “พรรคการเมืองฟังเสียงคนจน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น
สถำนกำรณ์ในพ้ืนที่ภำคใต้ คือ ประเด็นที่ดินและฐำนทรัพยำกร ประเด็นด้ำนเศรษฐกิจและปำกท้อง ประเด็น
กำรศึกษำและวัฒนธรรม ประเด็นกำรเมืองและกำรกระจำยอ ำนำจ ประเด็นกฎหมำย ควำมยุติธรรม และสิทธิ
มนุษยชน จ ำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2565 ณ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตหำดใหญ่ วิทยำเขตปัตตำนี ในหัวข้อ “สันติภำพชำยแดนใต้” และเมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2565 ณ 
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ในหัวข้อ “กรบวนกำรมีส่วนร่วมกับรัฐในกำร
ตัดสินใจแผนพัฒนำภำคใต้” มีผู้เข้ำร่วม 2 กิจกรรม จ ำนวนประมำณ 300 คน 
กสม. ที่เกี่ยวข้อง (มอบส านักงาน กสม. ด าเนินการ) 

16. โครงการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน 
 กิจกรรม โครงการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน : เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ กสม. เมื่อวันที่ 1 – 2 
กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์สิทธิ
มนุษยชนและแสวงหำข้อเสนอแนะในกำรแก้ปัญหำประเด็นสิทธิมนุษยชนร่วมกัน โดยมีผู้เข้ำร่วมประมำณ 500 คน 
โดยมีกิจกรรมย่อยภำยในงำนประกอบด้วย เวทีเสวนำรำยประเด็นและกำรแสวงหำข้อเสนอแนะจำกเครือข่ำย 5 
ประเด็น คือ ประบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สถำนะบุคคล สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโควิด 19 กับกลุ่มเปรำะบำง และควำมหลำกหลำยทำงเพศ ,  กำรปำฐกถำ หัวข้อ “เหลียวหลังแล
หน้ำ 2 ทศวรรษ กสม. : ควำมร่วมมือ ควำมส ำเร็จ และข้อท้ำทำย , กำรเปิดตัวหนังสือ และอภิปรำย เหลียวหลังแล
หน้ำ 2 ทศวรรษ กสม. : ควำมก้ำวหน้ำของพันธกิจ ด้ำนสิทธิมนุษยชน , กำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรร่วมพลัง
ขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน 

17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนบูรณาการช้าป่าภาคประชาชน 
 สืบเนื่องจำกส ำนักงำน กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหำช้ำงป่ำทั้งจำกประชำชนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในเรื่องสิทธิและเสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำยและสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินจึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะจำกประชำชนในพ้ืนที่ในกำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำบุกรุกถ่ินที่อยู่อำศัยและพ้ืนที่
เกษตรกรรม กำรแก้ไขปัญหำกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงคนกับช้ำงป่ำ รวมทั้งกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น ตลอดทั้งกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับชุมชนในกระบวนกำร
จัดกำรช้ำงป่ำ และเพ่ือจัดท ำแผนเชิงบูรณำกำรและข้อเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำเชิงนโยบำยในพื้นที่ระหว่ำง
ภำคประชำชนและภำครัฐ โดยจัดกิจกรรมจ ำนวน 2 ครั้ง คือ ในพ้ืนที่ภำคตะวันออก เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 
2565 ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี อ ำเภอเมืองชลบุรี และพ้ืนที่ภำคตะวันตก เมื่อวันที่ 19 – 21 กันยำยน 
2565 ณ ห้องประชุมเคียงธำรำ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกำญจนบุรี 

๑๘. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ผลการด าเนินงาน 
    ๑ .๑  ส่ ง เ ส ริ ม สิ ท ธิ มนุ ษยชนผ่ านทา งสถานี ที่ ส า ห รั บ กลุ่ ม เ ป้ าหม าย ใน พ้ืนที่ ก รุ ง เ ทพฯ  

และปริมณฑล เผยแพร่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว (สรท.FM 106 MHz)  
    ๑.๒ ส่ ง เสริมสิทธิมนุษยชนผ่ านทางสถานีที่ ส าหรับส าหรับกลุ่ม เป้ าหมายในพ้ืนที่ภูมิภาค 

กับกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ (สวท.FM 92.50 MHz)   



6 
 

๑๙. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
องค์กร 
          ผลการด าเนินงาน 

        -  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กระเป๋ำผ้ำ (สปันบอนด์ 75 แกรม) 2,๐๐๐ ใบ จ านวน ๑ รายการ 

- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทอินโฟกราฟิก จ านวน ๓ เรื่อง  สิทธิมนุษยชนเรื่องใกล้ตัว : จำกครรภ์
มำรดำถึงเชิงตะกอน เรื่องที่ 5 แนะน ำองค์กร กสม. และ วันส ำคัญด้ำนสิทธิมนุษยชน 

๒๐. โครงการจัดพิมพ์และจัดท าอาร์ตเวิร์คจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ 
          ผลการด าเนินงาน 
              ด าเนินการจัดจ้างผลิตจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงปีที่ ๒๑ 
ฉบับที่ ๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวมจ านวน ๑๒ ฉบับ ปัจจุบันมีวาระการเผยแพร่รายเดือน ฉบับละ ๘ หน้า ยอด
จัดพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ ฉบับ/เดือน โดยด าเนินการจัดท าเนื้อหา ออกแบบ จัดพิมพ์ และเผยแพร่จดหมายข่าวในรูปแบบ 
E - Newsletter ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน กสม. และจัดส่งจดหมายข่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้เป็นสมาชิกบอกรับ
จดหมายข่าวประมาณ ๙,๐๐๐ รายชื่อ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมกันนี้ได้จัดท าแบบประเมินออนไลน์เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ
และความพึงพอใจต่อจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์จากผู้อ่านเป็นประจ าทุกฉบับ  

๒๑. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และกิจกรรมตามภารกิจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านสื่อมวลชน จัดท าแถลงการณ์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน แถลงการณ์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์ต่างๆ  
ที่สุ่มเสี่ยงหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน   
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑๖.๑ แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน ๓ เรื่อง 
๑. ขอให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งพิจารณาร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการ

กระท าให้บุคคลสูญหาย ให้ออกมาใช้บังคับได้โดยเร็ว เผยแพร่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๒. กสม. สนับสนุนสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม และกฎหมาย

รับรองคู่ชีวิต โดยยึดหลักการความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ เผยแพร่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕   
๓. กรณีข่าวนักเรียนชายล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหญิงในสถานศึกษา เผยแพร่วันที่ ๒๗ 

กันยายน ๒๕๖๕ 
๑๖.๒ ข่าวประชาสัมพันธ์ จ านวน ๓  เรื่อง 

  ๑. กสม. ห่วงสังคมขาดความตระหนักเรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน จากกรณี
คลิปล้อเลียนในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ ย้ าหลักการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ – การด าเนินธุรกิจอย่างเคารพ
สิทธิมนุษยชน เผยแพร่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. ดีเดย์วันบังคับใช้กฎหมาย PDPA กสม. แนะการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนต้องไม่มีเจตนา
สร้างความเสียหาย หรือผลกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และต้องไม่แสวงหาประโยชน์
โดยไม่ได้รับความยินยอม เผยแพร่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๓. กสม. จัดเวทีสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติครั้งแรก ภาคีเครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์
ยกระดับการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน ชงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
อาญา สิทธิชุมชน สถานะบุคคล กลุ่มเปราะบางในสถานการณ์โควิด ๑๙ และความหลากหลายทางเพศ เผยแพร่
วันที่  ๒ กันยายน ๖๕  
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   ๑๖.๓ ข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบการแถลงข่าว  
                    ๑. กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

   - กสม. ชี้ข้อก าหนดฯ ฉบับที่ ๒๗ จ ากัดเสรีภาพการเสนอข่าวสารในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด ๑๙ เกินสมควรแก่เหตุ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

   - ส านักงาน กสม. เผยผลส ารวจประเด็นถกเถียงด้านสิทธิมนุษยชน พบคนรุ่นใหม่หนุนท าแท้ง
เสรี Sex worker ถูกกฎหมาย และสมรสเท่าเทียม ส่วนประเด็นโทษประหารเสียงก้ ากึ่ง  

 ๒. กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
    - กสม. แนะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก าหนดกลไกให้ชัดเจนป้องกันไม่ให้นายจ้างใช้

ช่องว่างทางกฎหมายเลิกจ้างลูกจ้างหญิงด้วยเหตุแห่งการตั้งครรภ์ 
    - กสม. ประสานการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว กรณีห้างสรรพสินค้าขนย้ายของเสียง

ดังเวลากลางคืน  
  ๓. กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
    - กสม. ติดตามผลการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลประวัติอาชญากรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้พ้น

โทษและเยาวชน แนะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเร่งท ากฎหมายกลาง-ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
     - กสม. ชี้กรณีบูลลี่คนอีสานในคลับเฮาส์ละเมิดสิทธิฯ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกัน สร้าง

ความตระหนักและค่านิยมในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ผลักดันให้มีกฎหมายคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ 
             ๔. กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
                          - ส านักงาน กสม. แจงผลการด าเนินงานรอบครึ่งปี เผยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา ๓๕๖ เรื่อง 
ประเด็นสิทธิในชีวิตและร่างกายถูกร้องเรียนมากที่สุด ตามมาติด ๆ ด้วยประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
                          - กสม. หารือร่วม กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการซ้อม
ทรมาน – เตรียมจัดท าหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือให้ความเห็นประกอบการตรวจสอบ 
            ๕. กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
                           - กสม. เผยผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนปี ๒๕๖๔ หลายเรื่องมีความคืบหน้า 
ขณะที่บางปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข 
                           - กสม. หยิบยกกรณีเด็กหญิงอายุ ๑๔ ปี ฆ่าตัวตาย ขึ้นตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาเชิงระบบ 
                        ๖. กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
                           - กสม. ชี้กรมชลประทานละเมิดสิทธิ์ประชาชนที่ร้อยเอ็ด สร้างคลองชลประทานผ่านกว่า ๔๐ 
ปี แต่ยังไม่จ่ายค่าทดแทนที่ดิน 
                           - กสม. ตรวจสอบกรณีหน่วยงานของรัฐด าเนินโครงการรุกล้ าที่ดินของประชาชนในจังหวัด
สุรินทร์ แนะรัฐจัดการปัญหาที่ดินทับซ้อนก่อนด าเนินกิจกรรมที่กระทบสิทธิเจ้าของที่ดิน 
     ๗. กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
                           - กสม. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
                           - กสม. รับฟังปัญหาและการสรุปบทเรียน ๑๐ ปี พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชงกรมการปกครองและสภาความมั่นคงฯ เร่งแก้ปัญหาการคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่น 

                       ๘. กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

        - กสม. ชี้กรณีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งกดดันให้นักเรียนออกจากโรงเรียน และแจ้งความเอา
ผิดผู้ปกครองซึ่งจัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊กสมาคมผู้ปกครอง เป็นการละเมิดสิทธิฯ  
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                             - กสม. จับมือส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานศาลปกครอง พัฒนาความร่วมมือใน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 

    ๙.  กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

                           - กสม. เผยผลการตรวจสอบเหตุสลายการชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเมื่อเดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ – ชี้เจ้าหน้าที่ละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ แนะ สตช. ทบทวนแนวปฏิบัติในการจัดการการชุมนุม 
                           - กสม. ลงพ้ืนที่จังหวัดตราดรับฟังสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น – ภาคประชา
สังคมชงแก้ไขระเบียบที่สร้างภาระให้แก่ผู้ยื่นค าขอเกินจ าเป็น 
    ๑๐. กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  
                            - กสม. ประสานการคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ กทม. กองบังคับการต ารวจจราจร และ
บริษัทเอกชน แก้ไขปัญหารถขนส่งสินค้าร้านสะดวกซื้อกระทบสิทธิผู้ใช้บริการรถประจ าทาง ย้ าหลักการด าเนิน
ธุรกิจอย่างเคารพสิทธิฯ 
                           - กสม. ประสานกรมการปกครองแก้ไขปัญหาเด็กหญิง ๗ ขวบไม่ได้รับการแจ้งเกิดและ
สัญชาติ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ แก้ไขปัญหาสถานะบุคคลเชิงรุกท่ีอุบลราชธานี 
                       ๑๑. กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
                            - กสม. ชี้เจ้าหน้าที่ต ารวจและสื่อมวลชนละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีจับกุมคดีค้าประเวณี 
การน าผู้ต้องหามาแถลง และท าแผนประกอบค ารับสารภาพ 
                            - กสม. มีข้อเสนอถึงวุฒิสภาเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทรมานฯ ขอให้เร่งผ่านกฎหมาย
ออกมาบังคับใช้ให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล  
    ๑๒. กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
                            - กสม. ประสานอัยการสูงสุดขอให้ใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องลูกจ้างหญิงที่ออกมาประท้วงกรณีถูก
เลิกจ้างไม่เป็นธรรมในข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  
                           - กสม. ตรวจสอบกรณีพนักงานขับรถพ่วงถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจากสภาพรถไม่พร้อมใช้งาน 
แนะกระทรวงแรงงานเพ่ิมระเบียบให้นายจ้างรับฟังค าชี้แจงก่อนเลิกจ้าง เพ่ือคุ้มครองสิทธิแรงงานตามหลักสากล 
    ๑๓. กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
                           - กสม. พัฒนากลไกสิทธิมนุษยชนเชิง พ้ืนที่ ในระดับภูมิภาคที่ภาคใต้ เป็นแห่งแรก  
เผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในกระบวนการยุติธรรมถูกร้องเรียนมากท่ีสุด  
                           - กสม. ตรวจเยี่ยม ๖ สถานที่ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยในจังหวัดชายแดนใต้ - ถก กอ.รมน. 
ภาค ๔ ส่วนหน้า หวังเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
                       ๑๔. กสม. แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
                            - กสม. ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงถูกร้องเรียนท าร้ายร่างกายบุคคล 
ในระหว่างควบคุมตัวเพ่ือซักถาม แนะ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าเยียวยาผู้เสียหาย - ก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชน 
                            - กสม. ติดตามสถานการณ์การใช้กัญชาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และหญิงตั้งครรภ์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพ่ือวางแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงระบบ 
              ๑๕. กสม. แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
                             - กสม. เผยกรณีส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเลิกการ
แต่งตั้งคนพิการให้ด ารงต าแหน่งในองค์กร เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความพิการ 
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                            - กสม. จับมือกรมคุ้มครองสิทธิฯ - กลต. – UNDP – สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก 
จัดตั้ง “สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจให้ด าเนินกิจการด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
                        ๑๖.  กสม. แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
                               -  กสม .  ตรวจสอบกรณี ร้ อ ง เ รี ยนอาจารย์ มหาวิทยาลั ยแห่ งหนึ่ ง ใช้ ถ้ อยค า 
ไม่เหมาะสมสื่อสารกับนิสิต แนะมหาวิทยาลัยต้นสังกัดก าชับให้ระมัดระวัง ให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก าชับ
บุคลากรเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน 
                               - เตรียมจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ เนื่องในโอกาส ๒ ทศวรรษ กสม. ชู ๕ ประเดน็ 
สิทธิมนุษยชน ร่วมขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่าย  
     ๑๗. กสม. แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
                              - กสม. เผยผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ย้ าให้เลิก
การตรวจหาเชื้อก่อนรับเข้าท างาน เลิกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสุขภาพ 
                              - กสม. เตรียมเคลื่อนงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย – เผย
ประเด็นสิทธิกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิชุมชน และสถานะบุคคล ยังมีข้อท้าทายในการแก้ไขปัญหา 
                              - กสม. ยินดีร่างกฎหมายป้องกันการทรมานฯ ผ่านสภาฯ ขอบคุณ ส.ส.และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เตรียมติดตามการน าไปบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 
                         ๑๘.  กสม. แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕  
                                - กสม. เผยกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีต่อผู้ชุมนุมโดยสงบ เป็นการแทรกแซง
เสรีภาพเกินสมควรแก่เหตุ แนะ สตช. - อัยการใช้ดุลพินิจโดยค านึงถึงความจ าเป็น และผลกระทบต่อประชาชน 
                                - กสม. ชี้ ศบค. ยังไม่ยกเลิกข้อก าหนดฯ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๒๗ ซึ่งละเมิด
เสรีภาพสื่อมวลชน ตามข้อเสนอแนะ - เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาสั่งการ 
                                - กสม. เผยกรณีส านักงานขนส่งไม่อนุญาตให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท าใบขับขี่
รถยนต์สาธารณะ แม้จะมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
                         ๑๙. กสม. แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่๘ กันยายน ๒๕๖๕  
                               - กสม. ชี้ เจ้าหน้าที่ คฝ. ละเลยให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ กรณีนายมานะ หงษ์ทอง 
ได้รับบาดเจ็บสาหัสในการสลายการชุมนุม - ให้ สตช. ย้ าถึงหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออันตราย 
                               - กสม. ประสานการคุ้มครองกรณี เยาวชนหญิงถูกบิดามารดาท าร้ายร่างกาย  
แนะชุมชน-สังคม ปรับทัศนคติยื่นมือช่วยเหลือเมื่อพบเห็นการกระท ารุนแรงในครอบครัว 
      ๒๐.  กสม. แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
                                - กสม. ตรวจสอบกรณีผู้สูงอายุร้องเรียนได้รับเบี้ยยังชีพไม่ครบถ้วน แนะแก้ไขระเบียบ 
มท. – เร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรระหว่างส่วนราชการ ป้องกันปัญหาการเสียสิทธิ/สวมสิทธิ 
                               - กสม. แนะแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ เพ่ือประกันความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกระบวนการยุติธรรม 
                               - กสม. ขานรับแนวทางการพิจารณาคดีและการจัดตั้งแผนกคดีจราจร – ติดตามการ
บังคับใช้กฎหมายจราจร 
       ๒๑. กสม. แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
                                - กสม. ชี้การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของนักศึกษาในลักษณะเหมารวมและไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นการละเมิดสิทธิฯ แนะ ป.ป.ส. ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสิทธิเด็กอย่างเคร่งครัด 
                               - กสม. ตรวจสอบกรณีบ่อขยะเทศบาลเมืองอ่างทองรับปริมาณขยะเกินศักยภาพ กระทบ
สุขอนามัยของชุมชน เป็นการละเมิดสิทธิฯ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข  
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                         ๒๒. กสม. แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ เผยแพร่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
                               - กสม. แนะบีทีเอสเพ่ิมจ านวนห้องน้ าสาธารณะภายในสถานีรถไฟฟ้าและเพ่ิมการติดตั้ง
ประตูก้ันชานชาลา เพ่ืออ านวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิความปลอดภัยผู้ใช้บริการ  
                               - กสม. เสนอคุ้มครองสิทธิในกระบวนยุติธรรมชั้นสอบสวนของบุคคลหลากหลายทางเพศ 
แนะสถานีต ารวจ-ราชทัณฑ์ แยกพ้ืนที่ควบคุมตัว สนับสนุนให้มีกฎหมายกลางว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ และ
กฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ  
                               - กสม. ขานรับยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เพ่ือควบคุมโควิด 19 ชงยุติการ
ด าเนินคดีผู้ฝ่าฝืน 

๒๒. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ดังนี้ 
 ตำมที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีแนวคิดกำรจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภำค” ในมหำวิทยำลัยที่ได้จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร                   
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพ่ือให้ประชำชนที่ได้รับกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่ำงทั่วถึงและสำมำรถ
เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่ นั้น โดยในกำรประชุมเตรียมกำรเพ่ือจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำและประสำนงำน               
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวำคม 2564 ได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ศึกษำฯ รวมทั้งปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำน               
สิทธิมนุษยชนในภูมิภำค สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น จึงมีกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค โดยเดิมมีกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นประธำน ฯ จะปรับเปลี่ยนให้ทำงสถำบันกำรศึกษำเป็นองค์กรหลัก และให้กรรมกำร     
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกัน ซึ่งในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
จะได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคในโอกำสต่อไป  

 ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มงำนศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน                       
ในภูมิภำค จึงได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน                     
ในภูมิภำค ดังนี้ 
  1) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค                   
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนำคม ๒๕๖๕ เวลำ 10.00 – 1๔.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ (อำคำร 36) มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 
 ๒) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค                   
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๑๔.๐๐ – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมโกเมน อำคำร ๙ ชั้น ๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
 3) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่ อวันพฤหัสบดีที่  ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๕  
เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม POL 116 ชั้น ๑ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 4) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๕ เวลำ 1๔.00 – 1๖.๓0 น.                                
ณ ห้องประชุมคณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
 5) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยพะเยำ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภำคม 2565 เวลำ 10.00 – 14.00 น.                         
ณ ห้องประชุมศำลจ ำลอง ชั้น 3 คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
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 6) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
 7) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
เวลำ 10.0๐ – ๑4.๐๐ น. ณ ห้องศรีตำนี คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
 8) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมคณะนิติศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 9) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
 10) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค              
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.            
ณ ห้องประชุมพุดตำน คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 
 11) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค           
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหำคม ๒๕๖๕ เวลำ 10.0 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 12) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค 
ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565   
  ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ ในภำพรวมเกี่ยวกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน                
ของศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ 2565 โดยสรุป มีดังนี้  
 

การขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

ศูนย์ศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัย แนวทางการด าเนินงาน 

1. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน กำรประเมินสถำนกำรณ์                
สิทธิมนุษยชน ประเด็นปัญหำเรื่องสัญชำติ ปัญหำเรื่องสิทธิ์ในที่ท ำกิน 

2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนกับเยำวชนและผู้สูงอำยุ                
“กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนตำย” ประเด็นปัญหำเรื่องสัญชำติ 

3. มหำวิทยำลัยบูรพำ จัดท ำหลักสูตรประกำศนียบัตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจภำคตะวันออก EEC) 

4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเยำวชน และ
นักศึกษำ  รวมทั้งประเด็นปัญหำเรื่องผลกระทบจำกช้ำงป่ำ 

5. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำ
เขตปัตตำนี 

ส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำและผู้น ำชุมชนท้องถิ่น น ำคู่มือสิทธิมนุษยชน
ศึกษำ หลักสูตร 5 ช่วงชั้น ภำษำมลำยูไปใช้ 

6. มหำวิทยำลัยพะเยำ ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเยำวชน  และ
นักศึกษำ ประเด็นปัญหำเรื่องสัญชำติ และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
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7. มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเยำวชน  และ
นักศึกษำ กำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 

8. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรแก้ไขปัญหำประเด็นสถำนะบุคคล และ
ปัญหำสิทธิในที่ดิน กำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 

9.มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำญจนบุรี ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจประเด็นกำรขอสัญชำติ (กลุ่มนักเรียน นักศึกษำ) 
และประเด็นปัญหำเรื่องสิทธิในที่ดิน 

10.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี กำรจัดท ำหลักสูตร และกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรธุรกิจกับ                 
สิทธิมนุษยชน (ผู้ประกอบกำร) กำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 

11.มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำและผู้น ำชุมชนท้องถิ่น น ำคู่มือสิทธิมนุษยชน
ศึกษำ หลักสูตร 5 ช่วงชั้น ภำษำมลำยูไปใช้ 

12.มหำวิทยำลัยรำชภัฎภูเก็ต ส่งเสริมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับภำคส่วนต่ำง ๆ กำรตรวจประเมิน                 
ภำคธุรกิจโครงกำรน ำร่อง กำรพัฒนำหลักสูตร  

 ข้อเสนอในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันการศึกษา มีดังนี้ 

1. กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
2. จัดกลุ่ม 12 ศูนย์เดิม ออกเป็น 3 กลุ่ม 

  (1) กลุ่ม A : สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยตนเอง  กสม.ให้กำรสนับสนุนข้อมูล  องค์ควำมรู้ 
  (2) กลุ่ม B : กสม.สนับสนุนกำรด ำเนินงำน/งบประมำณเป็นลักษณะโครงกำรตำมประเด็นสิทธิมนุษยชน  
   โครงกำรกำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภำค 
  (3) กลุ่ม C : สนับสนุนกำรด ำเนินงำน/งบประมำณในลักษณะกิจกรรม 

3.  กำรพัฒนำ/สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำอืน ๆ เพิ่มเติม เช่น มหำวิทยำลัยฟำฎอนี                     
หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนกำรพัฒนำระดับพ้ืนที่ ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ 

 
๒๓. การด าเนินการที่เกี่ยวกับสถานะบุคคล คนไร้รัฐ และคนไร้สัญชาติ 
 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และผู้บริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ             
ได้ร่วมประชุมกับผู้จัดกำรมูลนิธิเครือข่ำยสถำนะบุคคล ในกำรขับเคลื่อนโครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยสถำนะบุคคลร่วมกับมูลนิธิเครือข่ำยสถำนะบุคคล เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2565 และครำวประชุมคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร  
 ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันอังคำรที่ 8 มีนำคม 2565 มีมติเห็นชอบในหลักกำรโครงกำร  ควำมร่วมมือ
เพ่ือพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยสถำนะบุคคลร่วมกับมูลนิธิเครือข่ำยสถำนะบุคคล และมอบหมำยให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน และส ำนักที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตำมควำมเห็นที่ประชุม  
 ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันอังคำรที่ 22 มีนำคม 2565 มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมำณส ำหรับด ำเนิน
กิจกรรมภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนผ่ำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร                 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ : กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถำนะบุคคลในพ้ืนที่ภำคเหนือและภำคตะวันตก               
ตำมมำตรำ 57 วรรษสองแห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ   
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พ.ศ. 2560 ภำยใต้รหัสกิจกรรม 64M1 – 13415 วงเงินงบประมำณจ ำนวน 366,000 บำท (สำมแสนหกหมื่น                                                         
หกพันบำทถ้วน)  
 รวมทั้ง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้อนุมัติโครงกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้
ด้ำนสิทธิมนุษยชนผ่ำนกำรด ำเนินงำนของ กสม. : กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถำนะบุคคลตำมบันทึกข้อควำม 
ที่ สม 0004/356 ลงวันที่ 5 เมษำยน 2565  
 ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มงำนศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน                   
ในภูมิภำค ได้ขออนุมัติเพ่ิมเติมพ้ืนที่ด ำเนินกำรโครงกำร จำกเดิม ในพ้ืนที่ภำคเหนือและภำคตะวันตก เป็น พ้ืนที่
ภำคเหนือ ภำคตะวันตก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินงบประมำณเดิม 

 วิธีด าเนินการ 
 

ล ำดับ กระบวนกำร/กิจกรรม รำยละเอียด ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
1.  กำรประชุมเตรียมงำนเพ่ือ

ก ำหนดเนื้อหำและรูปแบบ
วิธีกำรที่ใช้ในกำรฝึกอบรม 

1. กำรส ำรวจประเด็น
สถำนกำรณ์ร่วมกัน 
2. ส ำรวจเครื่องมือและ
ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำร
ด ำเนินงำน 
3. ออกแบบกรอบกำรฝึกอบรม
ที่เป็นมำตรฐำนซึ่งจะสำมำรถ
น ำไปใช้ได้ในทุกรุ่นกำรฝึกอบรม 
 

เมษำยน 2565  

2. กำรออกคลิกนิกสิทธิ
มนุษยชนกับสถำนะบุคคล 

1.กำรประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
สถำนะบุคคล 
2.รับค ำร้องขอสถำนะบุคคล
เพ่ือให้เข ้ำสู่กระบวนกำร
พิจำรณำของฝ่ำยปกครอง 

เมษำยน – 
กรกฎำคม 2565 

 

3. กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ภำยใต้
กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชน
กับสถำนะบุคคล 

 กำรจัดฝึกอบรม จ ำนวน 3 รุ่น 
แบ่งเป็น 
1.เจ้ำหน้ำที่รัฐ จ ำนวน 1 รุ่น 
2.ภำคประชำสงัคม จ ำนวน 2 รุ่น 
หมำเหตุ : ใช้ระยะเวลำจ ำนวน 
2 วัน ต่อกำรฝึกอบรม 1 รุ่น 

พฤษภำคม – 
กรกฎำคม 2565 

 

4. กำรประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหำ
สถำนะบุคคล 

จัดประชุมคณะท ำงำนและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือถอดบทเรียนและ
วำงแผนกำรด ำเนินงำนที่จะ
ขับเคลื่อนในงำน 20 ปี กสม. 

มิถุนำยน – 
กรกฎำคม 2565 

 

5. กำรน ำเสนอประเด็นปัญหำ
สถำนะบุคคลและแนวทำง 
แก้ไขในงำน 20 ปี กสม. 

น ำผลผลิตจำกกระบวนกำรใน
ล ำดับที่ 3 มำใช้เป็นฐำนในกำร
ด ำเนินงำน 

1 – 2 กันยำยน 
2565 
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6.  กำรขับเคลื่อนร่วมกับภำคี
เครือข่ำยเพื่อแก้ไขประเด็น
ปัญหำสถำนะบุคคลใน                      
เชิงยุทธศำสตร์รวมถึง                    
กำรประเมินสถำนกำรณ์ 

1.ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ได้
จำกกระบวนกำรล ำดับที่ 4 
เช่น ขับเคลื่อนเพ่ือจัดท ำ
ข้อเสนอแนะ เชิงยุทธศำสตร์ต่อ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
2.ออกแบบกลไกร่วมกัน เช่น 
กำรฟ้องคดีโดยศำลปกครอง
หรือส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
3. กำรขยำยผลเครือข่ำยในพ้ืนที่ 

  

 กิจกรรม มีดังนี้  

  1) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานะบุคคลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง 
นโยบำยกำรให้สถำนะคนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยชอบด้วยกฎหมำยแก่บุคคลที่อพยพเข้ำมำในรำชอำณำจักรไทย                
ตำมหลักเกณฑ์รองรับกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564 และกำรแก้ไขปัญหำ
สถำนะทำงทะเบียนรำษฎรนักเรียนที่มี เลขประจ ำตัวประชำชนขึ้นตัวด้วยอักษร G ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเชิญ
ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ร่วมบรรยำยในหัวข้อ “แนวทำงและวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำร
ปกครอง” เมื่อวันพุธที่ 26 มีนำคม 2565 ณ อำคำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มงำนศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคได้ร่วมกิจกรรมใน               
วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 

 2) โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการ                
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานะบุคคล 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ด ำเนินกิจกรรม ดังนี้    

  ครั้งที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 เพ่ือส่งเสริม
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
สถำนะบุคคล เสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยและสนับสนุนเครื่องมือและกลไกกำรท ำงำนในประเด็นสิทธิสถำนะ
บุคคล และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหำเชิงยุทธศำสตร์ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 
กิจกรรม 

1) การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล           
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภำคม 2565 เวลำ 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม            
ศำลปกครองอุบลรำชธำนี ชั้น 2 ส ำนักงำนศำลปกครองอุบลรำชธำนี  ซึ่งสรุปสำระส ำคัญของกำรประชุมหำรือได้ดังนี้ 
 นายชนินทร์  เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประชุมหารือร่วมกับอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี  
อัยการเชี่ยวชาญ ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย              
และ  การบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทน
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้แทนอ าเภอเขมราฐ คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้แทนมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)                 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสถานะบุคคล รวมทั้งถอดบทเรียนกรณีศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา
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สถานะบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีตามแนวคิดการสร้างเจตจ านงร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายในการส่ง เสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดน เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 นายสุริยศักดิ์  เหมือนอ่วม ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรทะเบียนรำษฎร กรมการปกครอง ได้ให้ค าปรึกษา
การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ซึ่งเบื้องต้นได้พิจารณาจ าแนกปัญหาตามกลุ่มบุคคลออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่  
(๑) คนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร (๒) คนไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (๓) คนไทยที่ถูกจ าหน่าย
รายการทางทะเบียนราษฎร ซึ่งจะมีกระบวนการจัดการโดยจัดระบบโปรแกรมปฏิบัติการเพื่อจัดท าฐานข้อมูล จัดท า
บัญชีรายชื่อ และติดตามประมวลผล ทั้งนี้ ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ คือ ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มายื่นค าร้อง 
 จากนั้นได้ศึกษากรณีปัญหาตัวอย่าง จ านวน ๕ กรณี เพ่ือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมได้ศึกษา พิจารณา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  (๑) กรณีบุตรบุคคลสัญชาติไทย แต่ตกหล่นจากการจัดท าทะเบียนประวัติ เพราะไม่ได้ด าเนินการ             
เรื่องสถานะบุคคล คือ ไม่ได้แจ้งการเกิดต่อหน่วยงานราชการ ซึ่งในปัจจุบันผู้ประสบปัญหามีอายุประมาณ ๔๐ ปี 
บิดามารดาเสียชีวิตแล้ว ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่ได้รับสิทธิในสวัสดิการใด ๆ จากรัฐ และมีโรคประจ าตัว 
  ปัญหาดังกล่าว ผู้แทนกรมการปกครองได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้แก่                  
ผู้ประสบปัญหา โดยต้องมีพยานหลักฐาน ได้แก่ พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพ่ือพิสูจน์ความสัมพันธ์ว่าเป็น
บุคคลที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่ ทั้งนี้ ควรประสานไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือขอรับการช่วยเหลือ                    
ตามหลักมนุษยธรรม และกระทรวงสาธารณสุข หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือให้โรงพยาบาลในพ้ืนที่                 
ท าการรักษาพยาบาล  ให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะต่อไป 
  (๒) กรณีคนลาวอพยพเข้ามาอยู่ในอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลานาน โดยผู้ประสบ
ปัญหาไม่มีเอกสารหลักฐานประจ าตัว ท าให้ไม่ได้รับสิทธิในสวัสดิการใด ๆ จากรัฐ มีฐานะยากจน และมีโรคประจ าตัว 
  (๓) กรณีผู้สูงอายุไร้รัฐและไม่มีเอกสารหลักฐานประจ าตัวใด ๆ โดยอ้างว่ามีบิดามารดาเป็นคนไทย 
  ปัญหาในข้อ (๒) และ (๓) ผู้แทนกรมการปกครองได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล 
โดยปัญหาตามข้อ (๒) ผู้ประสบปัญหายอมรับว่าเป็นคนลาวที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานและ          
ตกอยู่ในสภาวะไร้รัฐและไร้สัญชาติ จึงต้องด าเนินการตรวจสอบและรับรองว่ามีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของการจัดท าทะเบียนประวัติส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ส่วนปัญหาตามข้อ 
(๓) ต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์ให้เชื่อถือได้ว่า เป็นบุคคลที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับบุคคลสัญชาติไทยตามที่กล่าวอ้างจริง      
หากพิสูจน์แล้วไม่เป็นความจริง ก็ให้ด าเนินการตามกรณี (๒) ต่อไป และระหว่างนี้ควรประสานไปยังกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี 
เพ่ือขอรับการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
เพ่ือให้โรงพยาบาลในพ้ืนทีท่ าการรักษาพยาบาลให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะต่อไป 
  (๔) กรณีหนีราชการทหาร และไม่ติดต่อหน่วยงานราชการ เป็นเหตุให้ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน 
ปัจจุบันผู้ประสบปัญหาอายุมากกว่า ๕๐ ปี 
  ปัญหาดังกล่าว ผู้แทนกรมการปกครองได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลว่า ในการรับราชการ
ทหาร ทะเบียนประวัติบุคคลจะย้ายไปอยู่ในภูมิล าเนาทหารที่ประจ าการ หากปลดประจ าการแล้ว จะได้ย้ายกลับ
ตามภูมิล าเนาเดิมต่อไป ดังนั้น ปัญหาการหนีราชการทหารนี้ ทะเบียนประวัติบุคคลจะย้ายเข้าไปในทะเบียนบ้าน
กลาง และหากอยู่ในทะเบียนบ้านกลางนานประมาณ ๕- ๑๐ ปี และบุคคลนั้นไม่ด าเนินการย้ายออกจากทะเบียน
บ้านกลาง รายการของบุคคลนั้นก็จะถูกจ าหน่ายรายการทางทะเบียน ดังนั้น ผู้ประสบปัญหาต้องไปติดต่อและแสดง
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ตนเพื่อยืนยันตัวตน เพ่ือขอคืนรายการที่ถูกจ าหน่าย จากนั้นจึงจะสามารถยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้าน
ต่อไป (ส่วนคดีหนีทหารต้องตรวจสอบเรื่องอายุความ) 
 (๕) กรณีมีทะเบียนซ้ าซ้อน ผู้ประสบปัญหาอายุกว่า ๘๐ ปี มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัด แต่ปัจจุบัน
อาศัยอยู่ที่ในอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปัญหาดังกล่าว ผู้แทนกรมการปกครองได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลว่า ผู้ประสบ
ปัญหาต้องติดต่อและแสดงตน เพ่ือตรวจสอบและยืนยันตัวตนให้ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่บันทึก                    
ในทะเบียนประวัติต้นทาง หากมีปัญหาการเดินทางสามารถแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่สามารถเดินทางไป
ส านักทะเบียนต้นทาง และขอให้ส านักทะเบียนปลายทางรับเรื่อง เพ่ือพิจารณาตรวจพิสูจน์รายการบุคคลโดยส่งให้
ส านักทะเบียนต้นทางด าเนินการตรวจพิสูจน์รายการบุคคลต่อไป หากผลการตรวจสอบเป็นประการใด  ให้แจ้งผล
กลับมายังส านักทะเบียนปลายทางทราบและด าเนินการต่อไป 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบแนวทางการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและมีข้อเสนอแนะให้
กรมการปกครองร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงฐานข้อมูลสถานะบุคคลให้เป็นปัจจุบันและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูล โดยให้มีการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและพัฒนากระบวนการส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่าย                
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้บูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่น าร่องอย่าง
เป็นระบบต่อไป 

2) การลงพ้ืนที่ : กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานะบุคคลเพื่อรับเรื่องและให้ค าปรึกษากับ
กลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภำคม 2565 เวลำ 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ที่ว่ำกำร
อ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี  ซึ่งสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

 นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายชนินทร์ เกตุปราชญ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ร่วมกับนายวีระชัย  มะลิวัลย์ อัยการเชี่ยวชาญ ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานี นายสุริยศักดิ์  เหมือนอ่วม 
ผู้อ านวยการส่วนการทะเบียนราษฎร ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายนิยม  กันทะมา ปลัดอ าเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี นายฐิติพล  ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางสาวศิริวรรณ  
อาษาศรี ผู้จัดการมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน               
ที่ประสบปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งจัดท าคลินิกสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทพวงศา ๑ 
ที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
  จากการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารหลักฐานของกลุ่มผู้มาเข้ารับบริการซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหา
สถานะบุคคล จ านวน ๔๖ ราย สามารถจ าแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
  ๑) กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติฯ แล้ว  แต่ยังไม่ได้รับ 
การจัดท าบัตรประจ าตัวส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งอยู่ระหว่างรอการถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน 
จ านวน ๑๗ ราย ซึ่งนางสาวศิริวรรณ  อาษาศรี ผู้จัดการมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ได้ให้ข้อมูลว่า 
มสป. ได้ส ารวจและจัดท ารายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มนี้ไว้แล้ว มีจ านวนทั้งหมด ๒๕๗ ราย และ
ประชาชนจ านวน ๑๗ ราย ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในบัญชีรายชื่อจ านวน 
๒๕๗ ราย ดังกล่าว ซึ่ง มสป. จะส่งรายชื่อให้แก่ส านักทะเบียนอ าเภอเขมราฐ เพ่ือตรวจสอบและคัดกรองรายชื่อว่า
ตรงกับรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดท าบัตรประจ าตัวส าหรับบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนหรือไม ่
 ๒) กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน (กลุ่มคนไทยตกหล่นทางทะเบียน หมายถึง  คนไทย 
ที่ตกหล่นจากการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติ) จ านวน ๔ ราย 
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 ๓) กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลเชื้อสายลาวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยตั้งแต่ในอดีต โดยปัจจุบันมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน จ านวน ๒๕ ราย ซึ่งบางรายมี
หลักฐานการถือแบบส ารวจการจัดท าทะเบียนประวัติ แบบ ๘๙/๑ จ านวน ๒๒ ราย และบางรายไม่มีเอกสาร
หลักฐานประจ าตัวใด ๆ จ านวน ๓ ราย 

 สรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินกิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นร่วมกัน                
ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ ๑ กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้
รับการจัดท าบัตรประจ าตัวส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (รอการถ่ายบัตรประจ าตัว)  จ านวน ๑๗ ราย                
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีรายชื่อที่ มสป. ได้ส ารวจไว้ จ านวน ๒๕๗ ราย โดยนายสุริยศักดิ์  เหมือนอ่วม ผู้อ านวยการ             
ส่วนการทะเบียนราษฎร ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้แจ้งว่ากรมการปกครองจะประสานให้         
ส านักทะเบียนอ าเภอเขมราฐ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพ่ือจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนต่อไป โดยกรม              
การปกครองจะจัดหน่วยบริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จากกรมการปกครอง            
มาให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
  กลุ่มที่ ๒ กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน จ านวน ๔ ราย กรมการปกครอง โดยส านกัทะเบียน
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ต้องด าเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ (สารพันธุ์กรรม DNA) เป็นรายกรณี เพ่ือให้
มีการเพ่ิมชื่อและจัดท าทะเบียนประวัติแก่บุคคลกลุ่มนี้อย่างถูกต้อง 
  กลุ่มที่ ๓ กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลเชื้อสายลาวที่อพยพเข้ามาอาศัย              
อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีต โดยปัจจุบันมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน  จ านวน ๒๕ ราย 
กรมการปกครอง โดยส านักทะเบียนอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ต้องด าเนินการตรวจสอบและพิสูจน์                
เป็นรายกรณ ีเพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกรณีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ต่อไป 
  ทั้งนี้ ในจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชน จ านวน ๔๖ ราย มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  
เพ่ือขอค าปรึกษาเป็นรายบุคคล จ านวน ๒๙ ราย ซึ่งหลังจากที่ได้ให้ค าปรึกษาและชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหา 
ตามประเภทกลุ่มปัญหาข้างต้นแล้ว ผู้ขอรับค าปรึกษารายบุคคลเกิดความพึงพอใจกับค าแนะน าและแนวทาง              
การแก้ไขปัญหา ไม่ติดใจให้ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพียงแต่ขอให้เร่งรัดกระบวนการและติดตามผลด าเนินการ
ข้างต้นให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนที่เหลืออีก ๑๗ ราย ยังไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์              
เพ่ือขอค าปรึกษารายบุคคลโดยตรง แต่ประสงค์ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสานงานกับ มสป. 
ส านักทะเบียนอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และกรมการปกครอง เพ่ือติดตามผลด าเนินการตามแนวทาง              
การแก้ไขปัญหาข้างต้นเช่นเดียวกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการติดตามผลการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่                 
๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ณ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

  เพ่ือให้กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถำนะบุคคลเพ่ือแก้ไขปัญหำ                      
สถำนะบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดใกล้เคียง บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ จึงก ำหนด            
จัดกิจกรรม ระหว่ำงวันที่ 17 – 19 มิถุนำยน 2565  

  โดยการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนจังหวัด ส านักทะเบียนอ าเภอ และส านักทะเบียน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.                 
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ณ ห้องประชุม POL-301 ชั้น ๓ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  
ซึ่งสรุปสำระส ำคัญของกำรอบรม ได้ดังนี้  
  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดอบรมให้ความรู้                          
แก่เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนจังหวัด ส านักทะเบียนอ าเภอ ส านักทะเบียนท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดใกล้เคียง เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้สิทธิมนุษยชนและการปฏิบั ติทางปกครอง                       
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสถานะบุคคล ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้าง            
ความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : กิจกรรมคลินิก
สิทธิมนุษยชนกับสถานะบุคคล ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม จ านวน ๑๕๐ คน 
และมีนายชนินทร์ เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

 การบรรยายหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”  
เพื่อการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน โดยนายวีนัส   สีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญชาติ 
และทะเบียนบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย สรุปได้ดังนี้ 

 กรณีกฎหมายระหว่างประเทศ 
กฎหมายสัญชาติ กรณีการใช้หลักดินแดน เช่น การเกิดของทารกในประเทศสหรัฐอเมริกา ยึดหลัก

ดินแดน ซึ่งจะส่งผลให้ทารกที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับสัญชาติอเมริกัน แต่ถ้าหากกรณีลูกคนจีน  
ที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับสัญชาติอเมริกัน แม้ว่าบิดาและมารดาจะมีสัญชาติจีน แต่ทางรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ยินยอมให้มีสองสัญชาติ กล่าวคือ ให้เลือกเพียงสัญชาติหนึ่งสัญชาติใดเท่านั้น  
ซึ่งในแต่ละประเทศได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางทะเบียนที่แตกต่างกันไป จึงจ าเป็นต้องศึกษากฎหมาย
สัญชาติของประเทศนั้น ๆ  

 ความหมายของคนไร้รัฐ 
 คนไร้รัฐ คือ บุคคลที่ไม่มีเอกสารรับรองสถานะบุคคลจากรัฐ หรือไม่มีเอกสารในการยืนยันตัวตน 

(Undocumented person) หรือไม่มีเอกสารแสดงตัว หรือไม่ได้รับการรับรองโดยการจดบันทึกหรือจดแจ้งตาม
กฎหมายมหาชน ดั งนั้ น  การใช้กฎหมายแก้ปัญหาบุคคลไร้ สถานะ ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร  
และเอกสารมหาชน ต้องจัดหาเอกสารให้บุคคลที่ไม่มีสถานะบุคคลซึ่งจะสิ้นสุดสถานะดังกล่าว เมื่อได้รับ  
การรับรองจากรัฐ ผ่านการแจ้งเกิดและแจ้งชื่อสกุล  

 ความหมายของคนไร้สัญชาติ 
 คนไร้สัญชาติ คือ บุคคลที่ไม่มีรัฐใดยอมรับว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติของรัฐนั้น ในบางกรณีส่งผลให้

บุคคลบางสถานะมีการรับรองจากรัฐในฐานะท่ีเป็นบุคคลในรัฐนั้น ๆ แต่ไม่ได้มีสัญชาติของรัฐนั้น 

 กรณีชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย  
 ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เป็นชื่อชาติพันธุ์ไม่ใช่สัญชาติ เป็นการรับรองจากกระทรวงมหาดไทย เพ่ือการ

จ าแนกบุคคล โดยการระบุชื่อกลุ่มชาติ พันธุ์ ในสัญชาติ หรือ ในกรณีชาวโรฮิงญาที่ถูกผลักดันออกจาก 
รัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา แต่รัฐบาลไม่ยอมรับและไม่ให้สัญชาติแก่กลุ่มบุคคลนี้ จึงเป็นปัญหาของ
บุคคลไร้สัญชาติทีแ่ยกออกมาจากบุคคลไร้รัฐ 

 วิธีการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐในบริบทของประเทศไทย 

 ๑. การจดทะเบียนการเกิด 



19 
 

  กรณีคนไทย ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้  
  มาตรา ๑๘ บัญญัติว่า “เมื่อมคีนเกิดให้แจ้งการเกิด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิด              
ในบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด 

      (๒) คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน 
หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามก าหนด ให้แจ้งภายหลัง
ได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเกิด 

      การแจ้งตาม (๑) และ (๒) ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด พร้อมทั้งแจ้ง
ชื่อคนเกิดด้วย 

      ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน การแจ้งตามวรรคหนึ่งจะแจ้ง              
ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่อ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

  มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า “ผู้ใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งให้น าตัวเด็ก 
ไปส่งและแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ซึ่งปฏิบัติงานในท้องที่ที่พบเด็กนั้นโดยเร็ว เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจ้าหน้ าที่ดังกล่าวได้รับ
ตัวเด็กไว้แล้วให้บันทึกการรับตัวเด็กไว้ ในกรณีท่ีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจรับเด็กไว้ ให้น าตัวเด็กพร้อมบันทึก
การรับตัวเด็กส่งให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตท้องที่ ในกรณี                 
ที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับตัวเด็กไว้หรือได้รับตัวเด็กจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจแล้ว ให้แจ้งการเกิดต่อ                  
นายทะเบียนผู้รับแจ้งและให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพ์ที่ผู้อ านวยการทะเบียน
กลางก าหนด  

      บันทึกการรับตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นสองฉบับและเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับตัวเด็กหนึ่งฉบับ              
และส่งมอบให้กับนายทะเบียนผู้รับแจ้งหนึ่งฉบับ โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการบุคคลของผู้ที่พบเด็ก 
พฤติการณ์ สถานที่และวันเวลาที่พบเด็ก สภาพทางกายภาพโดยทั่วไปของเด็ก  เอกสารที่ติดตัวมากับเด็ก  
และประวัติของเด็กเท่าท่ีทราบ และในกรณีท่ีไม่อาจทราบสัญชาติของเด็กให้บันทึกข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้ด้วย” 

      มาตรา ๑๙/๑ บัญญัติว่า “เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ใน 
การอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ถ้าเด็กยังไม่ได้แจ้งการเกิดและไม่มีรายการบุคคลในทะเบียน
บ้านให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
แห่งท้องที่ที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ และให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพ์ที่ผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางก าหนด 

      มาตรา ๑๙/๓ บัญญัติว่า “ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเจ้าบ้านหรือบิดามารดามิได้แจ้งการเกิดให้ตาม 
มาตรา ๑๘ อาจร้องขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพ่ือแจ้งการเกิดได้ตามระเบียบที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด
และให้น าความในมาตรา ๑๙/๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

      ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองแจ้งแทนได้แต่
ส าหรับกรณีของบิดามารดาให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งด าเนินการให้ต่อเมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่นายทะเบียนอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๗ (๒) และมาตรา ๕๑ แล้ว” 

      มาตรา ๒๐ บัญญัติว่า “เมื่อมีการแจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ หรือ
มาตรา ๑๙/๓ ทั้งกรณีของเด็กท่ีมีสัญชาติไทยหรือเด็กท่ีไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติให้                
นายทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง โดยมีข้อเท็จจริงเท่าที่สามารถจะทราบได้  
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      ส าหรับการแจ้งการเกิดของเด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ   
ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรให้ตามแบบพิมพ์ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด โดยให้ระบุสถานการณ์
เกิดไว้ด้วย” 

  การจดทะเบียนการเกิดของบุคคลสัญชาติไทย 
 ลักษณะการจดทะเบียนการเกิดของบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะ

บุคคล ภูมิล าเนาของผู้เยาว์ คือ ภูมิล าเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครอง  
ในกรณีที่ผู้เยาว์อยู่ใต้อ านาจปกครองของบิดามารดา ถ้าบิดาและมารดามีภูมิล าเนาแยกต่างหากจากกัน ภูมิล าเนา
ของผู้เยาว์ คือ ภูมิล าเนาของบิดาหรือมารดาซึ่งตนอยู่ด้วย 

  การแจ้งเกิดของบุคคลต่างด้าวก่อนปี ๒๕๕๑ การแจ้งเกิดจะไม่สามารถท าได้ในกรณีของบุคคล 
เข้าเมืองผิดกฎหมาย ในกรณีนี้นายทะเบียนสามารถปฏิเสธการรับแจ้งเกิดและไม่ออกสูติบัตรได้ ซึ่งขัดต่อ 
หลักกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ต่อมาจึงได้ท าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ส่งผลให้บุคคลที่เกิดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างด้าวหรือไม ่สามารถจดทะเบียนการเกิดและออกสูติบัตรได้ 

 กรณีเด็กแรกเกิดและเด็กไร้เดียงสา ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๓๔ หมายถึง ทารกแรกเกิดและเด็กอายุไม่เกิน ๗ ปี ที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้ง โรงพยาบาลแต่ละแห่ง 
จึงมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเกิด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาว่าทารกได้เกิดในราชอาณาจักร รวมทั้ง                 
ให้ส านักทะเบียนในพื้นทีท่ีร่ับผิดชอบไดจ้ดทะเบียนแจ้งเกิดต่อไป  

  การจดทะเบียนการเกิดของบุคคลต่างด้าว 
  ประเภทบุคคลต่างด้าว โดยจ าแนกตามสิทธิอาศัยในประเทศไทย จ าแนกออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 

 ๑. บุคคลต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัยถาวรในราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง                        
พ.ศ. ๒๕๒๒ สามารถพิจารณาได้จากเอกสารในการอนุญาตให้พ านักในประเทศไทยที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ  

 ๒. บุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้พ านักในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว โดยเป็นการเข้าเมืองที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เช่น การเดินทางเข้ามาเพ่ือแข่งขันกีฬา ผู้ เผยแพร่ทางศาสนา การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว 
ในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งพิจารณาจากหนังสือเดินทางหรือวีซ่า และขึ้นอยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์ 
ในการเข้าพ านักในราชอาณาจักร โดยสามารถจ าแนกผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑ บุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลาต่อเนื่องไม่ถึง  ๖ เดือน จะได้รับ 
การยกเว้นการเพ่ิมรายชื่อในทะเบียนบ้าน  
   ๒.๒ บุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลาเนื่อง  ๖ เดือนขึ้นไป ต้อง
ด าเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และถูกก าหนดให้เป็นบุคคลประเภท ๖ 
  ๓. บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมายและรัฐปลายทางไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้  
ด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น เหตุผลทางด้านการเมืองเพราะหากส่งกลับแล้วอาจถึงแก่ความตาย หรือไม่มีเครือญาติ 
ในพ้ืนที่ประเทศต้นทาง เป็นต้น ซึ่งบุคคลต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรสามารถได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ โดยจ าแนกเป็น ๒ กลุ่ม ตามระยะเวลาการผ่อนผัน ดังนี้ 
    ๓.๑ บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันต่อเนื่องไม่เกิน ๕ ปี ไม่สามารถเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน  
และต้องจัดท าทะเบียนประวัติ 
     ๓.๒ บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันต่อเนื่องเกิน ๕ ปีขึ้นไป สามารถเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน  
(ท.ร. ๑๓) ได ้
  ๔. บุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ๒ ประเภท สามารถด าเนินการท าทะเบียนประวัติ 
แต่ไม่สามารถเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านได ้
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       ๔.๑ บุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าเมืองโดยชอบ แต่อยู่พ านักอาศัยในราชอาณาจักรโดยมิชอบ 
เนื่องจากสิ้นสุดการอนุญาตให้อยู่อาศัย  
     ๔.๒ บุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าเมืองโดยมิชอบและไม่มีสิทธิอาศัยในราชอาณาจักร โดยเฉพาะ 
ในพ้ืนที่ติดขอบชายแดน 

  สูติบัตร ๓ ประเภท 

๑. สูติบัตร (ท.ร. ๓) ออกให้บุคคลต่างด้าว ประเภท ๑ และ ๒ ซึ่งบิดามารดามีสิทธิอาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย ตามการจ าแนกประเภทบุคคลต่างด้าวโดยสิทธิอาศัยในประเทศไทย ซึ่งบุตรที่เกิดในประเทศไทย
จะไม่ได้รับสัญชาติไทย และก าหนดเลขบัตรประชาชนประเภท ๗ และเพ่ิมชื่อใน ท.ร. ๑๓ 

๒. สูติบัตร ท.ร. ๐๓ กรณีแรงงานสามสัญชาติ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนหมายเลข ๐๐ 
หลังจากออกหลักฐานการเกิดหรือสูติบัตร จึงจะได้เพ่ิมชื่อในทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก ต่อไป  

๓. สูติบัตร ท.ร. ๐๓๑ ออกให้บุคคลต่างด้าว ประเภท ๓ และ ๔ ส าหรับบุตรที่เกิดในประเทศไทย
สามารถจัดท า ท.ร. ๐๓๑ และเพ่ิมชื่อในทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก ต่อไป  

 
ตารางสรุป 

เรื่องการจัดท าสูติบัตรและทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
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 ๒. การเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน  

 บุคคลต่างด้าว 
 บุคคลต่างด้าวสามารถเพ่ิมชื่อในทะเบียนได้ แต่ไม่สามารถเพ่ิมได้ทุกคนเนื่องจากมีเงื่อนไขที่

แตกต่างกัน เนื่องจากทะเบียนบ้านประเภท ท.ร. ๑๔ และ ท.ร. ๑๓ ระบุให้สามารถด าเนินการเพ่ิมรายชื่อได้เฉพาะ 
บางประเภทเท่านั้น โดยจ าแนกประเภทบุคคลต่างด้าวตามสิทธิอาศัยในประเทศไทย  

 ส่วนกรณีหมายเลข ๐ หรือ ๐๐ ไม่สามารถน าเข้า ท.ร. ๑๓ ได้ แต่นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ กฎหมาย
บัญญัติให้ท าทะเบียนประวัติเพ่ือแก้ปัญหาบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ซึ่งเดิมมีการด าเนินการอยู่แล้วแต่ไม่มีกฎหมายใด
รองรับ เนื่องจากการจัดท าทะเบียนประวัติจะจัดท าเฉพาะกรณีบุคคลไร้รัฐ และบุคคลไร้สัญชาติเท่านั้น 

 กรณีแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
 คดีของศาลปกครองสูงสุด หมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๗/๒๕๔๘ ระหว่าง นางสาวผ่องศรี อินหลู่ กับพวกรวม 

๘๖๖ คน ผู้ฟ้องคดี กับ กรมการปกครอง ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒ นายอ าเภอแม่อาย ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีเรื่อง                  
คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีประกาศอ าเภอแม่อาย ลงวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ให้จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลรวม ๑,๒๔๓ คน ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านนั้น 
เป็นการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกค าสั่งอันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิทธิหรือ
หน้าที่ของบุคคลเป็นการถาวร ท าให้บุคคลดังกล่าวซึ่งเดิมเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) เคยมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ไม่มีสัญชาติไทยและต้องคืนบัตรประจ าตัวประชาชน
ให้กับทางราชการ ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ            
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมด ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศ
ดังกล่าวได้ทราบว่าจะต้องถูกเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) จะต้องเปลี่ยนสถานะจากสัญชาติไทย            
ไปเป็นชนกลุ่มน้อย ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสได้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงเป็นค าสั่งทางปกครองที่ออก
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โดยมิชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาแก้ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนประกาศอ าเภอแม่อาย                    
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ทั้งฉบับ และให้มีผลต่อผู้ถูกกระทบจากประกาศดังกล่าวทุกคน 

 ๓. การจัดท าทะเบียนประวัติ 

  การจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และไม่มีรัฐต้นทาง  
สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

  ๓.๑ ตามนโยบายของรัฐ การรวมชนกลุ่มน้อยให้เหลือเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มผู้อพยพที่เข้ามา
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยได้ส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติให้แก่บุคคลต่างด้าวและออก ท.ร. ๓๘               
ซึ่งหมายถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ  
  กรณี ท.ร. ๓๘ ก ได้แก่ ๑) บุคคลผู้อพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลานาน (ชนกลุ่มน้อยและ               
กลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่ม) ๒) เด็กหรือบุคคลที่เรียนในสถานศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ๓) บุคคลไร้รากเหง้า                        
๔) บุคคลท าคุณประโยชน์ต่อประเทศ 
  กลุ่มบุคคลหมายเลข ๐๘๙ ได้แก่ ชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่ม ที่เข้ามาในราชอาณาจักร
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ เท่านั้น กลุ่มเด็กหรือบุคคลในสถานศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว กลุ่มบุคคลไร้
รากเหง้า และบุคคลท าคุณประโยชน์ต่อประเทศ ต้องอยู่ภายในเกณฑ์การเข้ามาอยู่อาศัยในราชอาณาจักรภายใน                             
๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ในกรณีที่เข้ามาในราชอาณาจักรในภายหลังจะไม่ถือว่าเป็นบุคคลอพยพเข้ามาอาศัย                         
ในราชอาณาจักร และไม่ใช่กลุ่มคนที่รัฐบาลมีความประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสถานะ อาทิ กลุ่มลาวอพยพ ดังนั้น      
กลุ่มชาติพันธุ์ ต้องเข้ามาในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

 ๓.๒ ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร กลุ่มบุคคลที่สอดคล้องมาตรา ๓๘ วรรค ๒ สามารถด าเนินการ
จัดท า ท.ร. ๓๘ ก หมายถึง กลุ่มคนต่างด้าวไร้รัฐ ไร้สัญชาติ นอกเหนือจากบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี  

 การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
 นายทะเบียนมีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณาเรื่องสัญชาติว่าบุคคลนั้นเป็นคนไทยโดยก าเนิดหรือไม่ 
ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็น ๒ หลัก ดังนี้  
  ๑. หลักสายโลหิต (ทั้ง ๒ กรณี  เกิดภายในประเทศและเกิดภายนอกประเทศ)  ตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มีมาตราที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 มาตรา ๗ (๑) มารดาหรือบดิาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้มีสัญชาติไทยในขณะบุตรเกิด 
มาตรา ๗ (๑) และมาตรา ๗ วรรค ๒ บิดาตามข้อเท็จจริงเป็นผู้มีสัญชาติไทย (ไม่ได้สมรสกับ

มารดาหรือไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร) ส่วนมารดาเป็นคนต่างด้าว ดังนั้น บิดาและบุตรต้องผ่านการพิสูจน์
ความสัมพันธ์โดยมีใบรับรองผลการพิสูจน์จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๙/๖ คนไทยพลัดถิ่น (ผู้มี เชื้อสายไทย) ที่ ได้รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจาก
คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

มาตรา ๙/๖ วรรคสอง บุตรของคนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจากคณะ
กรรมการฯ รวมทั้งบุตรที่ยังไม่ได้รับสัญชาติและบุตรที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วโดยวิธีการอื่น เช่น การแปลงสัญชาติ  

 

หลักดินแดน ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มีมาตราที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
มาตรา ๗ (๒) บิดาตามข้อเท็จจริง (ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) เป็นผู้มีสัญชาติไทย มารดาเป็นคนต่าง

ด้าว หรือบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่หรือใบต่างด้าวในขณะบุตรเกิด หรือบิดาและมารดา                       
ไม่ปรากฏ (ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและสัญชาติ) ของบิดามารดา 



24 
 

มาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทย และไม่มี
ใบส าคัญถิ่นที่อยู่หรือใบต่างด้าวในขณะบุตรเกิด (บุตรต้องเกิดตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕) ซึ่งประกอบด้วย 
๑) บุตรของชนกลุ่มน้อย ๒) บุตรของคนต่างด้าวอ่ืนที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อย (ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี)                      
๓) บุคคลไร้รากเหง้า ๔) บุคคลจ าพวก ๒ ที่มีเหตุจ าเป็นต้องได้สัญชาติไทยก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 มาตรา ๑๑ วรรคสอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณบีุคคลที่เกิดก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ 
โดยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวที่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ในขณะที่บุตรเกิด ส่วนมารดาเป็นคนต่างด้าว  
ที่ไม่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่  และกรณีบุคคลที่เกิดก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ โดยมารดาเป็นคนต่างด้าว 
ที่มีใบส าคัญถ่ินที่อยู่ในขณะที่บุตรเกิด ส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 

 มาตรา ๒๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีบุคคลที่เกิดก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ โดยบิดา 
และมารดาเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทยและบิดาชอบด้วยกฎหมาย  หรือมารดาเป็นคนต่างด้าว 
ที่ไม่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ในขณะบุตรเกิด และกรณีบุคคลที่เกิดระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ถึงวันที่   
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว และบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว ที่เกิดในประเทศ
ไทยและไม่มีใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ในขณะบุตรเกิด 

  กลุ่มคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้สัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 
  มาตรา ๗ ทวิ ก าหนดหลักการว่า การแก้ปัญหาของรัฐในการแจ้งเกิดเด็กต่างชาติที่เข้าเมือง                  
โดยถูกกฎหมาย ให้ระบุว่าไม่ได้สัญชาติไทย พ่อและแม่ต่างสัญชาตินั้นต้องติดต่อสถานกงสุลหรือสถานทูต กรณี              
มีสองสัญชาติสามารถแจ้งเกิดตามหลักดินแดน ส่วนการจะถือสัญชาตินั้นเป็นคนละกรณี ซึ่งมีทั้งการได้สัญชาติ            
การมีสัญชาติ การถือสัญชาติ ดังนั้น อาจมีกรณีที่เกิดมาแล้วไม่ได้สัญชาติไทยเพราะเป็นไปตามอ านาจของรัฐมนตรี
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 มาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง ก าหนดหลักการว่า ต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศก าหนด  
เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๙ ได้แก่ 

 ๑. กรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาราชอาณาจักรไทยภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒                              
โดยพิจารณาจากเลข ๑๓ หลักของเอกสารทางทะเบียน ซึ่งชนกลุ่มน้อยขึ้นต้นด้วยเลข ๖ ส่วนใน ท.ร. ๑๓  
ให้พิจารณาหลักที่ ๖ และหลักที่ ๗ หากเป็นเลขที่ ๕๐ ถึง ๗๒ สามารถขอสัญชาติได้เลย และต้องเกิดในราชอาณาจักร 
โดยพิจารณาจาก ๑) สูติบัตร ๒) ท.ร. ๒๐/๑ และ ๓) หนังสือรับรองสถานที่เกิด ทั้งนี้ ต้องพิจารณาควบคู่เอกสาร
ทะเบียนประวัติของบิดามารดา 

    ส่วนกรณีเลข ๐๘๙ ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้พิจารณาวงเล็บต่อท้าย เช่น ชาวเขา                      
ผู้อพยพจากเกาะก๋ง ต้องเป็นกลุ่มผู้อพยพทีใ่ช้คุณสมบัติจากบิดามารดา  

๒. บุตรของคนต่างด้าวที่ไม่ใช้ชนกลุ่มน้อย ต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีและน าเอกสาร 
(Transcript) มาประกอบ หรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศที่รัฐบาลให้ทุน  

๓. คนไร้รากเหงา อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
สถานสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาให้สัญชาติ 

๔. กลุ่มคนต่างด้าวอ่ืน ๆ เช่น บุคคลที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบุคคลที่มีเหตุ
จ าเป็นตามที่รัฐมนตรีก าหนด หรือกรณีบิดาและมารดาเป็นคนไทย แต่บุตรยังไม่ได้รับสัญชาติไทย เช่น การแปลง
สัญชาติ การแปลงสัญชาติตามสามี เด็กต่างชาติถูกรับเป็นบุตรบุญธรรม จ านวน ๕ ปี จึงจะได้รับสัญชาติไทย  

๕. เป็นคนที่ท าประโยชน์ให้กับประเทศ เช่น เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬา หรือแข่งขัน 
ทางวิชาการ เป็นต้น 

มาตรา ๑๑ วรรคสอง ก าหนดหลักการ กรณีบุคคลที่มีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายและมีใบส าคัญถิ่น
ที่อยู่ ในขณะที่บุตรเกิด แต่มารดาเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีใบถิ่นที่อยู่ และเกิดก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕  
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หรือมีมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ในขณะที่บุตรเกิด แต่บิดาเป็นคนต่างด้าวไม่มีใบถิ่นที่อยู่ และ
เกิดก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เช่นเดียวกัน 

มาตรา ๒๓ ก าหนดหลักการ กรณีบุคคลที่มีบิดาและมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวที่
ไม่มีใบถิ่นที่อยู่และไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรไทยในขณะทีบุ่ตรเกิด โดยต้องเป็นคนที่เกิดก่อน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๓๕ ส่วนบุคคลที่มีบิดาและมารดาที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยไม่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่และเกิดในช่วงระหว่าง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  

ดังนั้น การได้สัญชาติโดยการเกิดนั้นเป็นเพียงแต่วิธีการเท่านั้น แต่การได้การรับรองสิทธิในสัญชาติ     
ต้องพิจารณาจากผลการบังคับใช้กฎหมาย เช่น มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๔ เป็นต้น 

 
 การบรรยายหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” โดย  นายชนินทร์  เกตุปราชญ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” สรุปได้ดังนี้ 

 สิทธิมนุษยชนจากสังคมโลกสู่สังคมไทย 
๑. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ค.ศ. 2491) เป็นเอกสารหลักในการประกาศเจตนารมณ์ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความส าคัญในการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเป็นเอกสาร                
หลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรับรอง 

๒. หลักการปารีส (Paris Principle 2534) เป็นหลักการว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 
รวมทั้งภาระหน้าที่ โดยก าหนดแนวทางในการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้  

    ๒.๑ ต้องเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระในด้านการปฏิบัติงานและด้านงบประมาณ 
    ๒.๒ องค์ประกอบขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องมีความหลากหลาย 
    ๒.๓ อ านาจหน้าที่อย่างน้อยต้องมีหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ และรายงานสถานการณ์ด้าน

สิทธิมนุษยชน การสนับสนุน การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน การรับเรื่องร้องเรียน ฯลฯ  

หลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน  
 ๑. สิทธิที่ติดตัวมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ (inherence) 
 ๒. สิทธิที่เป็นสากล (universal) 
 ๓. สิทธิที่ไม่สามารถถูกพรากไป หรือยกให้แก่กันไม่ได้ (inalienable) 
 ๔. สิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน หรือแบ่งแยกไม่ได้ (indivisible) 
 นอกจากนี้ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้ระบุหลักการที่ส าคัญไว้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

คือ หลักความเสมอภาค (Equality) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  
 ๑. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
 ๒. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
 ๓. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
 ๔. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติิต่อสตรีในทุกรูปแบบ  
 ๕. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  
 ๖. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย                            

ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีต่อศักดิ์ศรี  
 ๗. อนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ  
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 ๘. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  
 ๙. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 
หน้าที่ของรัฐต่อสิทธิมนุษยชน  
 ๑. การเคารพ (Respect) การออกกฎหมาย นโยบาย และโครงการของรัฐ รวมถึงการปฏิบัติของ

เจ้าหน้าทีข่องรัฐจะต้องไม่น าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ๒. การปกป้องและคุ้มครอง (Protect) การที่รัฐจะต้องมีกฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการที่จะ

ดูแล หรือป้องกันไม่ให้กลุ่มหรือบุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืน  
 ๓. การท าให้เป็นจริง (Fulfill) การที่รัฐจะต้องออกกฎหมาย หรือด าเนินนโยบายเพ่ือให้สิทธิมนุษยชน

ที่ทุกคนพึงจะได้รับได้เกิดขึ้นจริง  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ ๔) 
 ๑. นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๒. นางปรีดา คงแป้น   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๔. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๕. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๖. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๗. นางสาวสุภัทรา  นาคะผิว  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๔ “สิทธิมนุษยชน หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค

ของบุคคล บรรดาที่ ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญา 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตาม” 

มาตรา ๒๖ “อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่

ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง  
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

 ๒. จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา  
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

 ๓. เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับหลักสิทธิมนุษยชน  

 ๔. ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ  
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

 ๕. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน”  

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
 “การส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้  คุ้มครอง ตรวจสอบ เสนอแนะ เฝ้าระวังสถานการณ์ 

สิทธิมนุษยชน”  

นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๑. มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม 
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 ๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 ๓. สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั่งในและต่างประเทศ 
 ๔. สร้างความเชื่อม่ันต่อบทบาทของ กสม. ในระดับสากล 
 ๕. เร่งพัฒนาส านักงาน กสม. ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง  

กระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ๑. การรับเรื่องร้องเรียน 
 ๒. การประสานการคุ้มครอง 
 ๓. การตรวจสอบและจัดท าข้อเสนอแนะ 
 ๔. การติดตามผลการแก้ไขปัญหา 
เรื่องร้องเรียนรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๓๖๕ เรื่อง รับไว้ด าเนินการ ๒๘๔ เรื่องไม่รับ

ไว้พิจารณา ๗๒ เรื่อง  
 - สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จ านวน ๔๗ เรื่อง 
 - สิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ านวน ๔๓ เรื่อง 
 - สิทธิและความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิสตรี จ านวน ๒๖ เรื่อง 
 - สิทธิชุมชน จ านวน ๒๓ เรื่อง 
 - สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน จ านวน ๑๕ เรื่อง 
ผลด าเนินการในรอบครึ่งปี ๒๕๖๕ เรื่องร้องเรียนที่ กสม.รับไว้ด าเนินการ จ านวน ๒๘๔ เรื่อง ด าเนินการ

แล้วเสร็จ จ านวน ๑๙๗ เรื่อง (๖๙%) ปรากฏผล ดังนี้  
 ๑. การให้ความช่วยเหลืออ่ืน จ านวน ๕๑ เรื่อง (๑๐๐%) ส่วนใหญ่เป็นเรื่องให้ค า ปรึกษาแนะน า  

ข้อกฎหมายและส่งเรื่อง ให้สภาทนายความช่วยเหลือทางคดีรับไว้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของ
สภาทนายความ  

 ๒. การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน ๖๘ เรื่อง เนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๖๒ เรื่อง 
(๙๑.๑๗%) เช่น สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ช่วยเร่งรัดการด าเนินคดีให้ผู้ร้องสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในทาง
ราชทัณฑ์ การเร่งรัดกระบวนการพิจารณาสถานะบุคคล การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการศึกษาโดยครอบครัว 
เป็นต้น 

 ๓. การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน ๑๖๑ เรื่อง ตรวจสอบเสร็จสิ้น จ านวน ๑๐๘ เรื่อง 
(๖๗.๘๐%) โดยได้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อมมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือคณะรัฐมนตรี  พิจารณา
ด าเนินการ 

 สถานการณ์กลุ่มชาติพันธุ์ การไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 
 ๑. การขาดสิทธิและความไม่แน่นอนในที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน 
     - กรณีการประกาศอุทยานทับซ้อนที่ดินท ากิน/การไม่ยอมรับวิถีการท าไร่หมุนเวียนและการ 
   จัดการป่าไม้ชุมชน  
     - กรณีชุมชนกะเหรี่ยงถูกจับด าเนินคดี และความขัดแย้งในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  
     - กรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินของชาวเลในพื้นที่อันดามัน 
     - กรณีข้อพาทเรื่องที่ดินของชาวเลราไวย์ 
 ๒. ปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลทางกฎหมาย ส่งผลต่อสิทธิการศึกษา สาธารณสุข 
 ๓. การขาดความสมดุลมั่นคงในการด ารงชีวิต 

 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 
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  แผนด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐ และผู้แสวงหาที่พักพิง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพ่ือคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และผู้แสวงหาที่พักพิง
อย่างเป็นธรรม 
  ข้อเสนอแนะ ๑) จัดให้มีศูนย์ประจ าท้องถิ่นหรือ ศูนย์เคลื่อนที่เพ่ือรับรอง อ านวยความสะดวก  
ให้ความรู้  และให้ความช่วยเหลือ การแจ้งเกิดและขอสัญชาติของเด็กในชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์                         
ซึ่งเกิดในที่ทุรกันดาร ๒) สร้างมาตรการ กลไก หรือกระบวนการในการเจรจาประนีประนอมระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน ๓) ติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ๔) ติดตามผลการด าเนินมาตรการเข้าถึงสิทธิ                     
ในการรักษาพยาบาลและประกันสังคม 

 การบรรยายหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของส านักงานยุติธรรมจังหวัด" โดย นายวีระศักดิ์ สายเพชร  
นิติกร ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สรุปได้ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ของส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  

 ๑. ให้ค าปรึกษากฎหมาย  
  การให้ค าปรึกษากฎหมาย มีนิติกรและที่ปรึกษากฎหมายที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากกระทรวง
ยุติธรรม ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย โดยมีการให้ค าปรึกษากฎหมายนอกสถานที่ผ่านโครงการยุติธรรม
เคลื่อนที ่ซึ่งคดีที่พบส่วนใหญ่ มีดังนี้ 
       ๑.๑ คดีครอบครัว เช่น การหมั้นและสมรส  การฟ้องหย่า เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ฟ้องชู้ เป็นต้น 
       ๑.๒ คดีมรดก เช่น การยื่นค าร้องขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดก อ านาจและหน้าที่ของผู้จัดการมรดก  
การแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท การยักยอกทรัพย์มรดก เป็นต้น 
       ๑.๓ คดีเกี่ยวกับที่ดิน เช่น การฟ้องขับไล่ การแย่งกรรมสิทธิ์ ครอบครองปรปักษ์ การแบ่ง
กรรมสิทธิ์รวม เพิกถอนนิติกรรม เป็นต้น 
       ๑.๔ คดีเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น การกู้ยืมเงิน ค้ าประกัน จ านอง เช่าซื้อ การบังคับคดี ยึด
และอายัดทรัพย์ขายทอดตลาด เป็นต้น 

       ๑.๕ คดีอาญา เช่น ลักทรัพย์ รับของโจร ท าให้เสียทรัพย์ บุกรุก หมิ่นประมาท ท าร้ายร่างกาย เป็นต้น 

 ๒. กองทุนยุติธรรม  
 ๒.๑ การขอค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมศาลฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ข้อ ๑๐ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (พฤติการณ์ท้ังหมด) 
 ๒. ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (ฐานะยากจน) 
 ๓. โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือ หรือบรรเทา
ความเสียหายตามกฎหมายอ่ืน (เช่น คดีฟ้องให้รับผิดตามสัญญากู้ยืมเงิน) 
 ข้อ ๑๑ การพิจารณาพฤติกรรมข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก
กองทุนตามข้อ ๑๐ (๑) ควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
  กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์ยื่นค าร้อง ฟ้องคดี บังคับคดี หรือการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
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 ๑. เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ และต้องมีข้อ
โต้แย้งเกิดขึ้นเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย หรือจะต้องใช้สิทธิทางศาล (ต้องมีข้อโต้แย้งสิทธิตามกฎหมาย) 
 ๒. เป็นการปกป้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 
 ๓. เป็นการกระท าละเมิดที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม 
 ๔. เป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความ
มั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 ๕. พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
เช่น การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระท าของผู้มีอิทธิพลหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 
  กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์ต่อสู้คดี หรือการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ต้องไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเชื่อถือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 
 ๒. ต้องไม่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เว้นแต่               
มีหลักฐานอันน่าเชื่อถือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 
 ๓. ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม เว้นแต่มีหลักฐาน                  
อันน่าเชื่อถือว่าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 

 ๔. ต้องมีหลักฐานพอสมควรว่ามิได้เป็นผู้ผิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิผู้อ่ืนและต้องใช้สิทธิโดยสุจริต 
 ๒.๒ ขอเงินประกันตัวปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
  ข้อ ๑๐  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์หลบหนี 
 ๒. ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใดข้อ ๑๑  
  การพิจารณาตามข้อ ๑๐ ควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ลักษณะการกระท าความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ หรือการกระท าที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่ท าให้ประชาชนได้รับความ
เสียหาย หรือความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรม 
  ๒. สาเหตุหรือพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามิได้กระท าความผิด 
  ๓. ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
  ๔. ประวัติการกระท าความผิด นิสัย ความประพฤติ และข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ๕. ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการปล่อยชั่วคราว 
  ข้อ ๑๒ การพิจารณาฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑๑ (๓) คณะอนุกรรมการ
อาจค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 
 ๑. รายได้หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
 ๒. ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานานุรูป 
 ๓. ภาระหนี้สินของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนที่ไม่สามารถเข้าถึง 
  ความยุติธรรมเป็นส าคัญ 
 ๒.๓ ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

     ๒.๔ ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

 ๓. เงินเยียวยาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนจ าเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 กรณีผู้เสียหาย 
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     ๑. ต้องได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ 
     ๒. เกิดจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น 
     ๓. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
     ๔. ความผิดที่กระท าต่อผู้เสียหาย ต้องเป็นความผิดตามรายการที่ระบุไว้ท้ายพระราชบัญญัตินี้  
     ๕ ต้องยื่นค าขอภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รู้ถึงการกระท าความผิด 
     ๖. ต้องไม่ได้รับการบรรเทาความเสียหายจากทางอ่ืน 
 กรณีจ าเลย 
 ๑. บุคคลซึ่งถูกฟ้องว่าได้กระท าความผิดอาญา 
 ๒. ถูกด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ  
 ๓. ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี 
 ๔. ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า จ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดและมีการถอนฟ้องในระหว่าง
ด าเนินคดี หรือปรากฏตามค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีนั้นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด
หรือ                    การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 
 ๕. ต้องยื่นค าขอภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือวันที่มีค าพิพากษาอันถึงที่สุด 

 ๔. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 ๕. ร้องเรียนร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม 

 ๖. โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะ และประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร  
 ส านักงานยุติธรรมฯ ได้ช่วยประสานงานจากส านักทะเบียนอ าเภอและส่งเรื่องต่อไปยังสถาบัน  
นิติวิทยาศาสตร์ และแจ้งผลให้ทราบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการของบจังหวัดเพ่ือจัดท าโครงการส ารวจอีกครั้ง 

 ๗. การคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

 ๘. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 ยุติธรรมชุมชน คือ การด าเนินกิจกรรมชุมชุน โดนร่วมกันเอง หรือร่วมกับภาครัฐ ในลักษณะของ
หุ้นส่วน โดยการน าทุนทางสังคมที่ดีงามและศักยภาพของสังคมมาใช้ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม ความเป็นธรรม และความสงบสุขของชุมชน ด้วยการเสริมพลัง การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน                      
จากปัญหาอาชญากรรม การเยียวยา และการจัดการความขัดแย้ง ท าให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมดีขึ้น 
เสริมประสิทธิภาพ และลดภาระของกระบวนการยุตะรรมหลัก สร้างส านึกความเป็นชุมชน และรักษาขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) คือ สถานที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท. ) หรือชุมชน 
หรือประชาชนเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพ่ิม เพ่ือใช้เป็นสถานที่ด าเนินงานของคณะกรรมการประจ า 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน หรือด าเนินงานต่าง ๆ ของชุมชน 

 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (คกก.ศยช.) คือ สมาชิกที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ
ประชาชนในชุมชนในการประสานงานระหว่างประชาชน ชุมชน และองค์กรภาคต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมในชุมชนและความสงบสุขของชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหารจัดการและด าเนินงานใน                  
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยได้รับการแต่งตั้งค าสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 การบรรยายหัวข้อ "กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและคดีปกครอง : เรื่องการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐในการพิจารณาให้สถานะ" โดย นายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี 

 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและคดีทางปกครอง 
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คดีปกครอง มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  - พิพาท มีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น ๑) หน่วยงานทางปกครอง หรือ ๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 - ข้อพิพาท เกิดจาก ๑) การใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย ๒) การด าเนินกิจการทางปกครอง  

ประเภทคดีปกครอง  
 ๑. คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 
 ๒. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
 ๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง  

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือ กฎ ค าสั่งทางปกครอง  หรือค าสั่งอ่ืน หรือจาก               
การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

 ๔. คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 ๕. คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือบังคับ

ให้บุคคลกระท าหรือละเว้นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด 
 ๖. คดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง  

เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง 
 มาตรา ๔๒ บัญญัติว่า “ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย                

โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา ๙  
และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีค าบังคับตามที่ก าหนด                  
ในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  

 ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายใน
เรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่
กฎหมายนั้นก าหนด” 

 ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง 
 มาตรา ๔๙ บัญญัติว่า “การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ หรือ             

ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจาก
หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้น
แต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” 

 มาตรา ๕๑ บัญญัติว่า “การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี และ                
การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่               
ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคด”ี  

 มาตรา ๕๒ บัญญัติว่า “การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะ
บุคคลจะยื่นฟ้องคดีเม่ือใดก็ได้” 

หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การบังคับใช้กฎหมาย 
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 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ ยกเว้นกฎหมายเฉพาะ
ก าหนด คือ มีหลักเกณฑ์ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่า และมีขั้นตอน และ
ระยะเวลาการอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะ 

ค าสั่งทางปกครอง มีความหมายดังนี้  
๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลใน                

อันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลงโอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าเป็น                    
การถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน 
แต่ไม่หมายรวมถึงการออกกฎ 

 เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง การรับจดทะเบียน  
โดยมีผลสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/กระทบสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล มีผลเฉพาะ และ                         
เป็นการกระท าที่มีผลไปสู่ภายนอกโดยตรง 

๒) การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
    เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณี ดังนี้ การสั่งรับหรือไม่รับ  

ค าเสนอขายรับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์ การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า 
หรือให้สิทธิประโยชน์ การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอหรือการด าเนินการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน                    
การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน รวมทั้งการให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา 

 
 

หลักกฎหมายว่าด้วยกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
 ๑) ขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนพิจารราทางปกครอง (การก าหนดตัวบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการ)  

ฝ่ายคู่กรณี และ ฝ่ายเจ้าหน้าที่)  
 ๒) ขั้นด าเนินการพิจารณาทางปกครอง หลักการพิจารณาต้องมีประสิทธิภาพ (มาตรา๒๖-๒๙)  

และหลักการพิจารณาโดยเปิดเผย (มาตรา ๓๐-๓๒) 
 ๓) ชั้นเสร็จการการพิจารณาทางปกครอง หลักว่าด้วยแบบของค าสั่งทางปกครอง (มาตรา ๓๗)  

หลักว่าด้วยการแจ้งหรือการประกาศค าสั่งทางปกครอง (หมวด ๔)  
 ๔) ชั้นทบทวนค าสั่งทางปกครอง ได้แก่ การแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ม. ๔๓) การอุทธรณ์ค าสั่ง  

(ม. ๔๔) การเพิกถอนค าสั่ง (ม. ๔๙ - ๕๓) การขอให้พิจารณาใหม่ (ม. ๕๔) 
 ชั้นบังคับคดีตามค าสั่งทางปกครอง ได้แก่ สั่งให้ช าระเงิน สั่งให้กระท าหรือละเว้นกระท า 

การพิจารณาทางปกครอง  
- เอกสารที่ยื่นต้องจัดท าเป็นภาษาไทย  
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาฯ ให้คู่กรณีทราบตามความจ าเป็น 
- ถ้าค าขอมีข้อบกพร่อง ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้คู่กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง  
- การให้สิทธิโต้แย้ง (หลักฟังความสองฝ่าย) 
- กรณีที่ค าสั่งอาจกระทบสิทธิของคู่กรณี ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ 

และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน  
- ข้อยกเว้นของหลักฟังความสองฝ่าย ได้แก่ จ าเป็นรีบด่วน ปล่อยเนิ่นช้าจะเสียหายร้ายแรง/กระทบ

ประโยชน์สาธารณะ จะมีผลท าให้ระยะเวลาที่กฎหมาย/กฎก าหนดไว้ในการท าค าสั่ง ต้องล่าช้า เป็นข้อเท็จจริง               
ที่คู่กรณีให้ไว้ โดยสภาพเห็นได้ชัดว่า การให้โอกาสไม่อาจกระท าได้ เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง กรณีอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
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รูปแบบของค าสั่งทางปกครอง  
 - ค าสั่งที่ท าเป็นหนังสือ อย่างน้อยต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ที่ท าค าสั่ง ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าที่

ผู้ท าค าสั่ง ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง เหตุผลในการออกค าสั่ง (ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ) สิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง และสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

 - ค าสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผล ๑) ค าสั่งที่ปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิของคู่กรณี เช่น ไม่รับค าขอ  
ไม่อนุญาต ไม่อนุมัติ ไม่รับรอง ไม่รับอุทธรณ์ หรือไม่รับจดทะเบียน ๒) ค าสั่งที่เป็นการเพิกถอนสิทธิ เช่น การเพิกถอน
ใบอนุญาต เพิกถอนการรับรอง เพิกถอนการรับจดทะเบียน ๓) ค าสั่งที่ก าหนดให้กระท าการหรือละเว้นกระท าการ 
๔) ค าสั่งที่เป็นค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ๕) ค าสั่งยกเลิกการสอบราคา ประกวดราคา หรือการประมูลราคาที่มีผู้ได้รับ               
การคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาผลการด าเนินการ 

การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
ค าสั่งไมไ่ด้ออกโดย รมต. หรือ คณะกรรมการ และไม่มีกฎหมายก าหนด ขั้นตอนอุทธรณ์โดยเฉพาะ  

ให้อุทธรณ์ตามกฎหมายนี้ ดังนี้ 
- ต้องท าเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง  
- ให้ยื่นภายใน ๑๕ วัน หากไม่แจ้งสิทธิอุทธรณ์ ขยายระยะเวลาเป็น ๑ ปี  
- ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีค าสั่ง  
- คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานต่าง ๆ  
- กรณีไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้  

การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง  
 มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนค าสั่งทางปกครองได้ตาม

หลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการก าหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตาม
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่ 

 การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายใน ๙๐ วัน นับแต่
ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ค าสั่งทางปกครองจะได้ท าขึ้นเพราะการแสดงข้อความ                
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อืน่ใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย  

 มาตรา ๕๐ ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะ
ให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ แต่ถ้าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่ง
ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒  

การขอให้พิจารณาใหม่  
 คู่กรณีมีค าขอภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุ หากพ้นก าหนดอุทธรณ์ค าสั่ง สามารถขอได้ 

ในกรณี ดังนี้ ๑) มีพยานหลักฐานใหม่ ๒) คู่กรณีแท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนพิจารณา หรือเข้ามาแต่ถูกตัดโอกาส
โดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วม ๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจที่จะท าค าสั่งในเรื่องนั้น ๔) ค าสั่งออกโดยอาศัย
ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมายใด ต่อมาเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี โดยเหตุ  
๑-๓ ขอได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบถึงเหตุนั้นโดยไม่ใช่ความผิด ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
ค าสั่งได้  

มาตรการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง 
 - กรณีไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ไม่ต้องตามไปบังคับ  
 - กรณีไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ต้องตามไปบังคับ ๑) ค าสั่งให้ช าระเงิน ๒) ค าสั่งให้กระท าหรือละเว้นกระท า 



34 
 

ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับสถานะบุคคลและสัญชาติ 
คดีแม่อาย เป็นคดีที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ รมต. ได้รับรายงานมาว่ามีการทุจริตท าบัตรประชาชน                 

ในพ้ืนที่ มีหลักฐานจาก ท.ร. ๑๔ รวม ๙๓๔ ค าร้อง จ านวน ๒,๒๒๙ คน ซึ่งจากการตรวจสอบจากประวัติและ               
บัตรประจ าตัวพบว่าเป็นคนกลุ่มน้อย ไม่มีสัญชาติไทย จึงแจ้งไปยังอ าเภอแม่อาย ดังนั้น การเพิ่มชื่อในทะเบียน และ
การเพิกถอนทางทะเบียน เป็นค าสั่งทางปกครอง หากค าสั่งทางปกครองกระทบสิทธิต้องให้โอกาสคู่ความแสดง
พยานหลักฐาน 

คดีคอมมิวนิสต์ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสัญชาติไทยเกิดเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ บิดาเป็นมวลชล
พรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่เคลื่อนไหว ๕๒๐ ต่อมาขอให้เพ่ิมชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ไม่อนุมัติ โดยอ้างว่ามีนายทะเบียนทุจริต ศาลจึงท าการไต่สวนเป็นการทุจริตรายอ่ืน ไม่สามารถอ้างเหตุ
ทุจริตรายอ่ืนได้ จากนั้นได้ตรวจสอบไปที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า บิดามารดา เกิดในราชอาณาจักรไทย 
ศาลปกครองจึงมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งโดยให้เพ่ิมชื่อในรายการทะเบียนบ้าน เพราะการไม่จดแจ้งถือว่าเป็น
ค าสั่งทางปกครอง  
  คดีอ าเภอเชียงดาว ผู้ร้องได้ไปยื่นค าร้องต่ออ าเภอเพ่ือขอลงรายการสัญชาติไทย โดยเพ่ิมชื่อใน  
ท.ร. ๑๔ แต่นายทะเบียนไม่ได้จดแจ้ง เนื่องจากด าเนินการไม่ทัน ศาลจึงมีค าสั่งให้ไปจดแจ้งให้แล้วเสร็จภายใน  
๙๐ วัน ตามระเบียบ 

 กิจกรรมคลินิกการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน การลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา
สถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทพวงศา ๑ 
ที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายชนินทร์  เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับนายสมยศ 
พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม ผู้อ านวยการส่วนการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 
นายฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการแบ่งปัน                       
จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ : กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานะบุคคล ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือให้ค าปรึกษาปัญหาการ
แก้ไขปัญหาส าหรับคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร คนไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง และคนไทยที่ถูก
จ าหน่ายรายการ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการทางทะเบียนและบัตรประจ าตัว
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เพื่อจัดท าบัตรประจ าตัวส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บุคคลประเภท 0) 
แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดท าบัตรประจ าตัว จ านวน ๒๓๖ คน และกิจกรรมมอบบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน 
  ต่อมา เวลา ๑๔.๐๐ น. เข้าร่วมเวทีประชาคมต้นแบบ เพ่ือแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
ทางทะเบียน กรณีบุคคลเชื้อสายลาวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีต โดยปัจจุบันมีภูมิล าเนา
อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน จ านวน ๒๗ ราย 
  ทั้งนี้ การจัดโครงการในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการแสดงเจตจ านงในรูปแบบภาคีร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเด็นเกี่ยวกับสถานะบุคคลใน
พ้ืนที่อุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่น าร่อง และจะน าความส าเร็จดังกล่าวไปขยายผลและต่อยอดในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
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 สรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 
  จากการด าเนินกิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นร่วมกัน 
ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม เนื่องจากยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีปัญหาสถานะทางทะเบียน 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการถอดบทเรียน                       
การด าเนินงานเรื่องปัญหาสถานะทางทะเบียนตามโครงการพ้ืนที่น าร่อง จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเสนอข้อมูลต่อ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งน าข้อมูลการศึกษามาก าหนดเป็นตัวแบบ (Model) การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทยต่อไป 

 นอกจำกนั้น เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหำคม 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ร่วมกับ
กรมกำรปกครอง และมูลนิธิเครือข่ำยสถำนะบุคคล จัดกิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถำนะบุคคล (พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่) 
โดยมี ผศ.สุชำติ เศรษฐมำลินี กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และนำยชนินทร์ เกตุปรำชญ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พร้อมด้วยเครือข่ำยกลุ่มคนที่มีปัญหำด้ำนสถำนะบุคคล เจ้ำคณะปกครอง พระสังฆำธิกำร                     
ครูพระปริยัติธรรม สำมเณร และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองรวมทั้งภำคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้ำร่วมกิจกรรม                     
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนฯ มีกำรบรรยำยให้ควำมรู้โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ อำทิ นำยวีนัส สีสุข 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสัญชำติและทะเบียนบุคคลผู้ไม่มีสัญชำติ กรมกำรปกครอง ถึงนโยบำยหลักเกณฑ์กำรขอมีสถำนะ และ
กำรให้สัญชำติ นอกจำกนี้ยังมีพิธีมอบบัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนให้กับสำมเณรและเด็กนักเรียน 
จ ำนวน 40 รำย ตลอดจนกำรมอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนสถำนะบุคคลจังหวัดเชียงใหม่ โดย นำยประสงค์ หล้ำอ่อน 
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งกำรให้ค ำปรึกษำและรับค ำร้องขอสถำนะบุคคลเพ่ือให้เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำของ                   
ฝ่ำยปกครองด้วย 

  ทั้งนี้ กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถำนะบุคคล (พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติทำงปกครองที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นสถำนะบุคคล                      
ซึ่งเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งหน่วยงำนภำครัฐ เครือข่ำยภำคประชำสังคม ในกำรแก้ไขปัญหำเชิงยุทธศำสตร์
แบบบูรณำกำรร่วมกัน 

2๔. หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

   คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) มีหน้ำที่และอ ำนำจตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 ตำมมำตรำ 245 (5) ในกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ   
กำรสร้ำงเสริมควำมตระหนักด้ำนสิทธิมนุษยชน ซึ่งกำรให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเครือข่ำยทุกภำคส่วน 
ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และภำคธุรกิจ  ซึ่ งในปัจจุบันประชำคมโลกและองค์กำร
สหประชำชำติได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจโดยเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนตำม “หลักกำรชี้แนะขององค์กำร
สหประชำชำติ เรื่อง สิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ” (The UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights – UNDP) ซึ่งประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจได้มีกำรปลูกฝังอย่ำงถำวรในวำระว่ำด้วยนโยบำยระดับ
โลก ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 สะท้อนให้เห็นถึงกำรขยำยตัวของภำคธุรกิจไปทั่วโลกในเวลำนั้น ควบคู่ไปกับกำร
ขยำยตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ บรรดำพัฒนำกำรเหล่ำนี้ได้ท ำให้สังคมเกิดควำมตระหนักมำก
ขึ้นถึงผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งพันธะของรัฐในทำงกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
ก ำหนดให้รัฐต้องคุ้มครอง เคำรพ และท ำให้สิทธิมนุษยชนของปัจเจกชนในเขตแดนและเขตอ ำนำจของรัฐเกิดผล
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อย่ำงเต็มที่ รวมถึงหน้ำที่ในกำรคุ้มครองให้ปลอดจำกกำรกระท ำไม่ชอบในทำงสิทธิมนุษยชนที่ท ำโดยฝ่ำยต่ำง ๆ 
รวมทั้งภำคธุรกิจ ทั้งนี้ ควำมรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่เคำรพต่อสิทธิมนุษยชนย่อมหมำยถึง กำรยอมรับกฎหมำย
สิทธิมนุษยชน อันเป็นที่ยอมรับในระดับระหว่ำงประเทศ ซึ่งองค์กรจะต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทุกด้ำนและ
รับผิดชอบในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภำยใต้กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เช่น กำรเลือกปฏิบัติ ควำมปลอดภัยและ
สุขภำพ เสรีภำพในกำรสมำคมและกำรก่อตั้งสหภำพแรงงำน กำรทรมำน 

  กสม. เห็นควำมส ำคัญของกำรขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับธุรกิจให้มีมำตรฐำนและ
เป็นที่ยอมรับของประชำคมโลก จึงเห็นควรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ภำคธุรกิจในเรื่องกำรกำรด ำเนินธุรกิจที่เคำรพ
สิทธิมนุษยชนและสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้ภำคธุรกิจเกิดควำมตระหนักด้ำนสิทธิมนุษยชนอันจะน ำไปสู่กำร
พัฒนำเศรษฐกิจควบคู่กับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนอย่ำงยั่งยืน จึงได้มีกิจกรรมควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเครือข่ำย
ด้ำน                สิทธิมนุษยชนต่ำง ๆ ในพื้นที่ด ำเนินกิจกรรม เช่น  

- กำรจัดท ำ“หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำ” ร่วมกับมหำวิทยำลัยบูรพำ  
- กำรสัมมนำส่งเสริมด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับองค์กรธุรกิจในพ้ืนที่ภูเก็ต ร่วมเครือข่ำยใน

พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
- รวมทั้ง “กำรจัดตั้งสถำบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” กับ global compact network Thailand  

   

2๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อน าคู่มือ 
การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไประยุกต์ใช้  เขตพื้นที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชลบุรี 

ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มงำนศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภำค ได้จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร (Training of Trainers) ด้ำนสิทธิมนุษยชน เพ่ือกำรน ำ
คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปประยุกต์ใช้ เขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดชลบุรี ระหว่ำงวันที่ 9 - 11 กันยำยน ๒๕๖5 ณ ห้องแก้วเจ้ำจอม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี                  
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ คุณครูสังกัดโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี 11 โรงเรียน จ ำนวน 81 คน               
เพ่ือน ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปประยุกต์ใช้ และขยำยผลไปสู่โรงเรียน
เครือข่ำยสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระดับภูมิภำคทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน 
สถำบันกำรศึกษำ และเครือข่ำยในพ้ืนที่ร่วมเป็นแกนหลักในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว และอำจประยุกต์ให้เหมำะสม            
กับบริบทในพ้ืนที่ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดส ำคัญ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษำและแนวทำงในกำรน ำเข้ำระบบกำรจัดกำรศึกษำฐำนสมรรถนะและเป็นกำรขยำยควำม
ร่วมมือ กับภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำกำรประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน  

กำรจัดโครงกำรอบรมดังกล่ำวท ำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจและเกิดควำมตระหนัก             
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนขยำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำกำรประเด็น
ด้ำนสิทธิมนุษยชนเกิดต้นแบบบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรเป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้และกำรด ำเนินงำนด้ำน                  
สิทธิมนุษยชนศึกษำในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ 
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