
ผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ให้บรรลุผลส ำเร็จ โดยส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ติดตำมและเร่งรัดกำรปฏิบัติงำน
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และได้แจ้งเวียนรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564) ต่อคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตำมหนังสือที่ สม 0002/ว785 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564 และคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตำมหนังสือที่ สม 0002/ ว500 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2564 
เพ่ือทรำบและเร่งรัดส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และ
เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 หมวด 3
กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ข้อ  16 ให้ส ำนักงำนจัดท ำรำยงำนผล 
กำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำรทุกหกเดือน  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดท ำข้อเสนอโครงกำร
เชิงยุทธศำสตร์เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 -2565 จ ำนวน  
51 โครงกำร งบประมำณ จ ำนวน 29,675,744 บำท ซึ่งระหว่ำงปีงบประมำณส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ท ำให้งบประมำณ 
ลดลงคงเหลือ จ ำนวน 29,069,408.71 บำท โดยบรรจุโครงการเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ จ านวน 11 โครงการ 
และยกเลิก/ยุบรวมโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 11 โครงการ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ดังนี้ 

1. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่  
2 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติบรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรจัดพิมพ์
หนังสือกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ งบประมำณ 120,000 บำท 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 27/2564 (5) เมื่อวันพุธที่  
7 กรกฎำคม 2564 มีมติอนุมัติบรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2566 – 2570 งบประมำณ 3,000,000 บำท และ
ยกเลิกโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ จ ำนวน 9 โครงกำร ได้แก่ 

(1) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของส ำนักกิจกำร กสม. งบประมำณ 
157,000 บำท 

(2) โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติประจ ำปี พ.ศ. 2564 งบประมำณ 
90,000 บำท 



 

(3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงเจตคติในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันแบบสมดุล งบประมำณ 
666,000 บำท 

(4) โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเพ่ิมพูนสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำน  
เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ งบประมำณ 361,000 บำท 

(5) โครงกำรสัมมนำเพ่ือพัฒนำและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
งบประมำณ 117,000 บำท 

(6) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรบันทึกข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลกำรรับเรื่องร้องเรียนและ
ประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน งบประมำณ 162,000 บำท 

(7) โครงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 ยังไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 

(8) โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ รุ่นที่ 2 ยังไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
(9) โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ยังไม่ได้

รบักำรจัดสรรงบประมำณ 
3. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 28/2564 (6) เมื่อวันพุธที่  

14 กรกฎำคม 2564 มีมติอนุมัติบรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรแปลคู่มือ
หลักสูตรกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ 5 ช่วงชั้น เป็นภำษำยำวี งบประมำณ 270,050 บำท 

4. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 29/2564 (7) เมื่อวันพุธที่  
21 กรกฎำคม 2564 มีมติอนุมัติบรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 

(1) โครงกำรเหลียวหลังแลหน้ำ 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย งบประมำณ 480,000 บำท 
(2) โครงกำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยไร้สำย (WiFi) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติ งบประมำณ 500,000 บำท 
(3) โครงกำรเช่ำบริกำร Zoom Video Conference งบประมำณ 86,000 บำท 

5. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 30/2564 (8) เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 29 กรกฎำคม 2564 มีมติอนุมัติบรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ 

(1) โครงกำรจัดท ำข้อเสนอแนะ มำตรกำร หรือแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
ตำมพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน งบประมำณ 
500,000 บำท 

(2) โครงกำรส ำรวจ จัดท ำข้อมูลและข้อเสนอในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสิทธิในสถำนะบุคคล  
ตำมกฎหมำยของประชำกรที่ไม่สำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรรับรองควำมเป็นคนไทยพลัดถิ่น กรณีศึกษำพ้ืนที่
จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงำ งบประมำณ 500,000 บำท  

 
 
 
 



 
6. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 31/2564 (9) เมื่อวันพุธที่  

๔ สิงหำคม 2564 มีมติอนุมัติบรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ 
(1) โครงกำรเสวนำสิทธิมนุษยชนท่ำมกลำงภำวะโรคระบำด Covid 19 : บทเรียนจำกภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ งบประมำณ 16,200 บำท 
(2) โครงกำรเสวนำวิชำกำร “สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล : บทเรียนสิทธิมนุษยชนภำคอีสำน  

(The Rights to information: Freedom and Liberties of Isan)” งบประมำณ 18,000 บำท  
และเพ่ิมเติมกิจกรรมย่อยภำยใต้โครงกำรโครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรเคำรพ

สิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำร
ประมวลข้อมูลและผลิตสื่อด้ำนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ใช้งบประมำณ  

7. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 32/2564 (10) เมื่อวันที่  
18 สิงหำคม 2564 มีมติให้บรรจุโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ใหม่ จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำก ำลังของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
งบประมำณ 2,270,000 บำท 

8. กำรประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด้ำนบริหำร ครั้งที่ 36/2564 (14) เมื่อวันพุธที่  
22 กันยำยน 2564 มีมติยกเลิกโครงกำร จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรส ำรวจจัดท ำข้อมูลและข้อเสนอ 
ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสิทธิในสถำนะบุคคลตำมกฎหมำยของประชำกรที่ไม่สำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรรับรอง
ควำมเป็นคนไทยพลัดถิ่น กรณีศึกษำพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงำ โดยให้บรรจุ
โครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

9. กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของส ำนักงำน กสม. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2563 และ ครั้งที่  
2/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 มีมติยุบรวมโครงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
มำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
มลภำวะทำงอำกำศอย่ำงยั่งยืน กับโครงกำรศึกษำวิจัยทดลองสร้ำงต้นแบบพ้ืนที่ปลอดภัยด้ำนสิทธิทำงสุขภำพ
ตำมแนวทำงจังหวัดจัดกำรตนเองเพ่ือเตรียมกำรรับมือผลกระทบจำกฝุ่น PM 2.5 โดยก ำหนดเป็น 1 โครงกำร 
คือ โครงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบสิทธิในสุขภำพและกำรจัดท ำมำตรกำรที่เหมำะสมในกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับกำรก ำกับและจัดกำรอำกำศสะอำดเพ่ือสุขภำพ งบประมำณจำก สกสว. 
จ ำนวน 1,171,600 บำท 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรอง 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ติดตำมกำรด ำเนินกำรของภำครัฐในฐำนะสถำบัน  
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่เป็นกลไกกำรตรวจสอบที่เป็นองค์กรอิสระ (Independent Monitoring Mechanism) 
ในกำรปฏิบัติตำมสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี ตลอดจนกำรติดตำม  
ให้มีกำรด ำเนินงำนตำมรำยงำนทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ (Universal Periodic Review: 
UPR) เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำให้เกิดกำรเคำรพและกำรปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรปฏิบัติงำนจ ำแนกตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของคณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

• งานตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนได้ติดตำมกำรด ำเนินกำรของรัฐให้เป็นไปตำม

พันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตำม และจัดท ำรายงานคู่ขนานการ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review  
รอบที่ 3 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำสนธิสัญญำ (Treaty bodies) และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชำชำติ (Human Rights Council: HRC) พร้อมทั้งจัดส่งให้สหประชำชำติพิจำรณำควบคู่กับ
รำยงำนที่จัดท ำโดยรัฐบำลแล้วเมื่อเดือนมีนำคม 2564 โดยรำยงำนคู่ขนำนดังกล่ำว มีสำระส ำคัญประกอบด้วย 
กำรด ำเนินงำนของรัฐบำลตำมข้อเสนอแนะจำกกระบวนกำร UPR รอบท่ี 2 ทั้งข้อเสนอแนะที่ไทยรับมำปฏิบัติ 
ควำมก้ำวหน้ำของค ำมั่นโดยสมัครใจ ข้อเสนอแนะที่ไทยรับมำปฏิบัติแต่ยังไม่มีควำมก้ำวหน้ำเท่ำที่ควร 
ข้อเสนอแนะที่ไทยไม่ได้รับมำปฏิบัติแต่ได้ด ำเนินกำรให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ และกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รวมถึงสถำนกำรณ์และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน สถำนกำรณ์กำรชุมนุม 
ทำงกำรเมือง สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม กรณีกองทุนยุติธรรมและปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พร้อมด้วย
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบำลเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนภำยในประเทศให้สอดคล้อง  
กับหลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศมำกยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  ได้ส่งควำมเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตำมรำยงำนคู่ขนำนกำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของ 
ประเทศไทยตำมกระบวนกำรให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำร 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย  



นอกจำกกำรจัดท ำรำยงำนคู่ขนำนข้ำงต้น คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติยังอยู่ระหว่ำง 
กำรจัดท ำร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ( International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) เพ่ือ
จะจัดส่งให้คณะกรรมกำรประจ ำกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจฯ พิจำรณำควบคู่กับรำยงำน 
ที่จัดท ำโดยรัฐบำล โดยร่ำงรำยงำนคู่ขนำนดังกล่ำวมีสำระส ำคัญประกอบด้วย 1) กำรด ำเนินงำนของรัฐบำล
ตำมข้อสังเกตเชิงสรุปที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจฯ เมื่อปี พ.ศ. 2558 2) กฎหมำยและ
นโยบำยของประเทศไทยในปัจจุบันที่รองรับบทบัญญัติของกติกำ ICESCR 3) ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ต่อสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 4) ผลกระทบของโครงกำรพัฒนำ
ขนำดใหญ่ต่อสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 5) กำรถือครองที่ดิน 6) บทบำทของภำคธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน 7) มลพิษทำงอำกำศ 8) กำรจัดกำรขยะ และ 9) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยข้อเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้รัฐบำลด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภำคีมำกยิ่งข้ึน 

• การวางแนวทางพื้นฐานในการติดตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ได้ด ำเนินกำรวำงแนวทำงพ้ืนฐำนในกำรติดตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน  ซึ่งได้จัดท ำ
เอกสำรตำรำงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน จ ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่  
1) กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (International Covenant on Civil and 
Political Right: ICCPR) 2) อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Covenant on 
the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) และ 3) อนุสัญญำว่ำด้วย
สิทธิคนพิกำร (Covenant on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) รวมทั้ งจัดท ำตำรำง
ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับจำกคณะกรรมกำรประจ ำสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับจำกกระบวนกำร UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (Human Rights Council: 
HRC) เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรติดตำมผลกำรเป็นผลกำร
ด ำเนินกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้กำรวำงแนวทำงพ้ืนฐำนในกำรท ำประโยชน์ในกำรจะท ำรำยงำน
คู่ขนำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติฉบับต่ำง ๆ ต่อไป 

 
กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

- ไม่มีโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์  - 
 
 
 
 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ 2 โดยให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรด ำเนินงำนที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำยของรัฐบำล ตลอดจนกำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุง
กฎหมำยเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงของภำครัฐและ
ภำคเอกชน และน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำสิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็นระบบ มีผลกำรปฏิบัติงำนจ ำแนกตำมกลยุทธ์ 
ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 การให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่ส าคัญต่อ
รฐัสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดท ำข้อเสนอแนะ
นโยบำยมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ หรือค ำสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะที่เสนอโดยตรงต่อ
นำยกรัฐมนตรี กำรเสนอผ่ำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรำยกรณี หรือเรื่องที่คณะกรรมกำร 
หยิบยกเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้ำงที่ส ำคัญ ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ให้ทุกภำคส่วนเกิดควำมตระหนักในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยมีข้อเสนอแนะนโยบำย และข้อเสนอ 
ในกำรปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน จ ำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง ปัญหำควำมรุนแรงทำงเพศต่อเด็กนักเรียนโดยครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
2. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 

ระลอกใหม่  
3. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง กำรจ ำหน่ำยรำยกำรบุคคลออกจำกฐำนข้อมูลทะเบียนและกำรระงับ 

ควำมเคลื่อนไหวทำงทะเบียนรำษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
4. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง กระบวนกำรบริหำรจัดกำรทะเบียนประวัติอำชญำกร  
5. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง นักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน  
 

นอกจำกนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ยังได้มีกำรด ำเนินโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
ในกำรจัดท ำข้อเสนอแนะนโยบำยมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้  

 
 
 
 
 



1. โครงการตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับหน้าที่ของ กสม. ในการเสนอแนะ
มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรตรวจเยี่ ยมสถำนที่คุมขัง
บุคคล เป็นกำรรวบรวมข้อมูลกำรจัดกำรสถำนที่และกำรปฏิบัติดูแลผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพ
ติด เพ่ือรับทรำบสภำพปัญหำ เข้ำใจถึงข้อจ ำกัดที่เป็นปัญหำในกำรด ำเนินงำนของสถำนที่คุมขัง และรองรับ
หน้ำที่ของ กสม. ในกำรเสนอแนะมำตรกำรในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด โดยในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำน กสม. ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด จ ำนวน 2 ครั้ง (5 ศูนย์
ฟ้ืนฟูฯ) ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่ำงวันที่ 11 – 12 มีนำคม 2564 มณฑลทหำรบกที่ 23  
ค่ำยศรีพัชรินทร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  และ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด กองบิน 1 
(กองทัพอำกำศ) ต ำบลหนองไผ่ล้อม อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ และประชุมร่วมกับ พ.ท.พงษ์พัฒน์ 
ธรรมโส หัวหน้ำศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครำมพิเศษ  
ค่ำยฝึกกำรรบพิเศษปำกช่อง ต ำบลวังกระทะ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ  

ครั้งที่ 2 (ภำคใต้) ระหว่ำงวันที่ 1 – 2 เมษำยน  2564 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด กองร้อย
อำสำรักษำดินแดน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด กองบิน 7 กองทัพอำกำศ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงท ำให้ 
ไม่สำมำรถลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ได้ครบตำมแผนก ำหนดภำยในปีงบประมำณ 
2564 จ ำนวน 6 ครั้ง 4 ภำค จึงยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อกำรจัดท ำข้อเสนอแนะฯ ส ำนักงำนจะเร่งด ำเนินกำร 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟ้ืนฟูต่อเนื่องตำมแผนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

2. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดท ำโครงกำรขึ้นเพ่ือศึกษำปัญหำ อุปสรรค และ 
ข้อท้ำทำยในการด าเนินการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น กำรด ำเนินกำรคืนสัญชำติไทย
ให้กับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นตำมพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงกำรพิสูจน์และ
กำรรับรองควำมเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบและครอบคลุม 
เพ่ือที่จะน ำข้อมูลและองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำพัฒนำและจัดท ำเป็นข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือ
แนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นต่อรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตำมหน้ำที่
และอ ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติต่อไป 

 

3. การปฏิบัติงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมวิทยาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(กองทุนส่งเสริม ววน.) พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 

ในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) รับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุน
งำนวิจัยด้ำนสิทธิมนุษยชน ในลักษณะกำรด ำเนินโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือพัฒนำระบบงำนวิจัยของ
ประเทศและของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พร้อมทั้งสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกัน โดยส ำนักงำน กสม. ได้จัดท ำโครงกำรวิจัย จ ำนวน 3 โครงกำร ดังนี้ 

(1) โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำข้อเสนอแนะในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีกำรด ำเนินกำร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรออนไลน์ 

(2) โครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบสิทธิในสุขภำพ และกำรจัดท ำมำตรกำรที่เหมำะสมในกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับกำรก ำกับและจัดกำรอำกำศสะอำดเพ่ือสุขภำพ 

(3) โครงกำรศึกษำวิจัยแนวทำงกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอำยุในประเทศไทย 
โดยในปัจจุบันโครงกำรข้ำงต้นอยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัย 

ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กำรศึกษำวิจัย
บำงส่วนเป็นกระบวนกำรมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติกำร จึงท ำให้มีอุปสรรคในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม ประกอบกับ
กระบวนกำรจัดท ำค ำรับรองระหว่ำงส ำนักงำน กสม. และ สกสว. และกำรโอนงบประมำณอุดหนุนกำรวิจัย
ด ำเนินกำรช่วงเดือนธันวำคม 2564 ส่งผลให้กำรด ำเนินโครงกำรวิจัยล่ำช้ำตำมไปด้วย จึงมีกำรขยำยระยะเวลำ
กำรด ำเนินโครงกำรออกไปตำมข้อก ำหนดของ สกสว. ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2565 

 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 2.2 การก าหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้พิจำรณำร่วมกันเพ่ือก ำหนดประเด็นปัญหำ/พ้ืนที่ส ำคัญในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ก ำหนด โดยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับ 
“ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” โดยมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้มีกำรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์กำรชุมนุม 

ทำงกำรเมือง และกำรตรวจสอบกรณีกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ตลอดปีงบประมำณ 2564 โดยได้รับฟัง
ข้อเท็จจริงจำกทุกฝ่ำย ทั้งจำกกลุ่มผู้ชุมนุม เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจควบคุมฝูงชน (เจ้ำหน้ำที่ คฝ.) หน่วยงำนของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ผู้พักอำศัยบริเวณรอบพ้ืนที่กำรชุมนุม และประชำชนผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งจัดให้มี
เวทีระดมควำมคิดเห็นเพ่ือหำทำงออกจำกควำมขัดแย้ง และกำรคุ้มครองสิทธิเด็กในสถำนกำรณ์กำรชุมนุม 
ร่วมกับตัวแทนผู้ชุมนุม หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรภำคประชำสังคมด้ำนสิทธิมนุษยชน นักวิชำกำรด้ำนสันติวิธี 
และนักจิตวิทยำเด็ก นอกจำกนี้ยังได้เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และลงพ้ืนที่สังเกตกำรณ์กำรชุมนุมอย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดจนลงพ้ืนที่ไปติดตำมกำรจับกุมผู้ถูกจับกุมเพ่ือตรวจสอบและประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วย 
ทั้งนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะประเด็นดังกล่ำว ไปยังคณะรัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วน 
กำรป้องกันหรือแก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น 

- ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติต้องงดเว้นกำรใช้ลวด
หนำมหีบเพลงเป็นเครื่องมือควบคุมฝูงชน ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ คฝ. ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ของกฎหมำยและหลักสำกล รวมทั้งต้องจัดให้ผู้ถูกจับกุมทุกคนได้รับสิทธิที่พึงมีตำมกระบวนกำรยุติธรรม 
ตลอดจนหลีกเลี่ยงกำรกระท ำ อันเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้สิทธิของผู้ถูกจับกุมในกำรได้รับควำมช่วยเหลือ 
ทำงกฎหมำย 

- ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้คณะรัฐมนตรีหลีกเลี่ยงกำรประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินเพ่ือควบคุมดูแลควำมสงบเรียบร้อยในกำรชุมนุม เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกำรใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 2548 
เป็นไปเพ่ือป้องกันภัยร้ำยแรงที่กระทบต่อควำมมั่นคง ไม่อำจน ำไปใช้ในกำรชุมนุมทำงกำรเมืองทั่วไป และ  
ควรมอบหมำยกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดกำรจัดท ำกฎหมำยหรือระเบียบกลำงในกำรช่วยเหลือเยียวยำ  
ที่ครอบคลุมทุกกรณีรวมทั้งกรณีเหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมืองโดยเร็ว ขณะที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำ ติ  
ควรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติให้กำรควบคุมกำรชุมนุมกระท ำโดยเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในเครื่องแบบ โดยกำรจับกุม
และด ำเนินคดีกับผู้ชุมนุมต้องให้กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกจับและผู้ต้องหำอย่ำงเคร่งครัด และหลีกเลี่ยง 
กำรตั้งข้อหำที่เป็นกำรจ ำกัดหรือสร้ำงภำระแก่ผู้ใช้สิทธิและเสรีภำพเกินสมควรแก่เหตุ นอกจำกนี้ ยังมีข้อเสนอ
ให้ศำลยุติธรรมพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับกำรปล่อยชั่วครำว ให้สอดคล้องกับหลักกำร  
ที่รัฐธรรมนูญ และกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองให้กำรรับรองและคุ้มครอง 
และควรพิจำรณำมำตรกำรอ่ืนแทนกำรคุมขังด้วย 



 

พร้อมกันนี้ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติยังมีข้อเสนอแนะต่อการจัดการชุมนุม ซึ่งต้องเป็นไป
โดยสงบ ปรำศจำกอำวุธและสิ่งเทียมอำวุธ โดยต้องค ำนึงถึงสิทธิและควำมปลอดภัยของบุคคลอ่ืน รวมถึงควำม
รับผิดชอบต่อผู้ เข้ำร่วมกำรชุมนุม ต้องมีกำรประเมินควำมเ สี่ ยงจำกอันตรำยในกำรชุมนุม และ 
กำรแพร่ระบำดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และเหตุอ่ืน โดยเฉพำะกำรสร้ำงพ้ืนที่
ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยำวชน รวมทั้งควรมีช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้จัดกำรชุมนุมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
เพ่ือให้กำรชุมนุมเป็นไปตำมหลักสำกล 

 

2. แถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2.1 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ออกแถลงกำรณ์ไม่เห็นด้วยกับกำรจ ำกัดเสรีภำพในกำร

แสดงควำมคิดเห็นของประชำชน เสนอให้รัฐรับฟังควำมเห็นที่แตกต่ำง ไม่ใช้กลไกทำงกฎหมำยเล่นงำน  
ตำมที่ได้เกิดกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์กำรท ำงำนของรัฐบำลในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีนักแสดง นักร้อง และบุคคลสำธำรณะออกมำแสดงควำมคิดเห็นและ 
ข้อเรียกร้องผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ น ำมำซึ่งกำรร้องทุกข์และกำรแจ้งควำมด ำเนินคดีกับบุคคลสำธำรณะหลำยรำย 

2.2 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้ำนเด็ก สตรี และควำมเสมอภำคของบุคคล 
ในคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ตระหนักถึงกำรคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภำพของเด็กและเยำวชน 
ที่อยู่ในที่ชุมนุม จึงเสนอข้อห่วงใยต่อบุคคล หน่วยงำน และผู้เกี่ยวข้องกับกำรชุมนุม ดังนี้ 

1 เด็กและเยำวชนมีสิทธิและเสรีภำพที่จะแสดงออกในควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง และกำรชุมนุม
อย่ำงสงบโดยปรำศจำกอำวุธ ตำมที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ กำรที่ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องอำจประสงค์ให้เด็กและเยำวชนได้มีโอกำสเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในกำรชุมนุม อันเป็นส่วนหนึ่งของควำมเข้ำใจหลักพ้ืนฐำนสิทธิเสรีภำพนั้น เป็นสิ่งที่กระท ำได้ตำม
กฎหมำย  

2. พึงหลีกเลี่ยงกำรพำเด็กที่ยังไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้เข้ำร่วมกำรชุมนุม  โดยไม่จ ำเป็น
ส ำหรับเด็กและเยำวชนอ่ืนใดที่อยู่ในที่ชุมนุมนั้น เป็นหน้ำที่ของผู้จัดกำรชุมนุม ผู้ปกครอง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่
ดูแลกำรชุมนุม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่ำง ๆ จะต้องปกป้องคุ้มครอง โดยระมัดระวังกำรใช้ภำษำ มลภำวะทำง
เสียง หรือกำรแสดงออกต่ำง ๆ ไม่ให้เด็กและเยำวชนสัมผัสและซึมซับกับกำรปลุกเร้ำกำรสร้ำงควำมเกลียดชัง 
หรือกำรใช้ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ อันส่งผลกระทบต่อพัฒนำกำรของเด็กและเยำวชน 

3. เวทีชุมนุมและสื่อมวลชนไม่พึงเสนอภำพ  เนื้อหำ ที่เป็นกำรระบุตัวตนของเด็กและเยำวชน 
ในลักษณะที่เป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำย อันอำจส่งผลกระทบต่อจิตใจ ชื่อเสียง สิทธิประโยชน์อื่นใด ตลอดจน
สวัสดิภำพของเด็กและเยำวชน 

4. ในกำรชุมนุม ต้องไม่ใช้เด็กเป็นแนวหน้ำที่สุ่มเสี่ยงอันตรำย 
5. หำกสถำนกำรณ์มีแนวโน้มไปสู่ควำมรุนแรง ผู้จัดกำรชุมนุม ผู้ปกครองของเด็กที่เข้ำร่วมชุมนุม 

ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ดูแลกำรชุมนุม จะต้องน ำเด็กออกจำกพ้ืนที่กำรชุมนุมโดยเร่งด่วน 
 

 



กลยุทธ์ที่ 2.3 การสนับสนุนบทบาทภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพ่ือสนับสนุนบทบำทของภำคธุรกิจในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่ำง ๆ  
รวมถึงกำรขับเคลื่อนผ่ำนกลไกคณะท ำงำนขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยมี 
กำรด ำเนินกำรทีส่ ำคัญ ดังนี้ 

 

1. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดท ำหนังสือ/เอกสำรเผยแพร่ โดยสังเครำะห์และ
สรุปสำระส ำคัญจำกเนื้อหำของงำนศึกษำวิจัยในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติร่วมกับคณะที่ปรึกษำ นักวิจัย และวิชำกำร อำทิ รำยงำนกำรศึกษำวิจัย 
เรื่อง “มำตรฐำนสำกลในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน” รำยงำนกำรศึกษำวิจัย เรื่อง “บทบำท
ของสถำบันสิทธิมนุษยชนในกำรคุ้มครองกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของภำคเอกชน” รำยงำนกำรศึกษำวิจัย 
เรื่อง “กำรตรวจสอบด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน (Human Rights Due Diligence : HRDD)” เป็นต้น 
และน ำเอกสำรดังกล่ำวไปเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตำมข้อเสนอแนะของงำนศึกษำวิจัย  โดยจัดส่ง
หนังสือ/สื่อเผยแพร่ผ่ ำนระบบไปรษณีย์ตอบรับ และแพลตฟอร์มออนไลน์  ( เช่น Google Frorm)  
ให้กลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง 675 หน่วย ทั้งยังมีกำรเผยแพร่สื่อในรูปแบบ e-book โดยให้สำธำรณชนสำมำรถ
เข้ำดู และดำวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่าง เอกสารเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนษุยชน พ.ศ. 2564 
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   



 

2. โครงการถอดบทเรียนในการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามหลักการชี้แนะ
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยคณะท ำงำนขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร  ได้ด ำเนินโครงกำร 
ถอดบทเรียนในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ตำมหลักกำรชี้แนะเรื่องธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 ธันวำคม 2563 ณ โรงแรมอันดำรำ รีสอร์ท 
เรสซิเด้นซ์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรมต้นแบบในโครงกำรน ำร่อง (Pilot Project) ในกำรเผยแพร่หลักกำร
ชี้แนะขององค์กำรสหประชำชำติเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ (UNGP) ไปใช้ในธุรกิจกำรท่องเที่ยวและ 
กำรโรงแรม โดยกำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือถอดบทเรียน (Lesson Learned) ประสบกำรณ์ของ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมน ำร่องที่ด ำเนินกำรตำมหลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชำชำติ (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs)   
ในเวทีมีกำรน ำเสนอควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมน ำร่องในจังหวัดภูเก็ต  
ตำมหลักกำร UNGPs โดย คุณณัฏฐกัญญำ แสงโพธิ์ ผู้บริหำรโรงแรม และผู้ด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท ำให้  
ผู้ร่วมกำรประชุมได้รับทรำบถึงวิธีกำรในกำรปรับตัวและเตรียมควำมพร้อมด้ำนสิทธิมนุษยชนแก่ภำคธุรกิจ  
กำรท่องเที่ยวกำรโรงแรมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหำต่ำง ๆ และควำมท้ำทำยของธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ  
สิทธิมนุษยชน เช่น กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 หรือปัญหำภัยพิบัติอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดข้ึนอนำคต 
       นอกจำกนี้ยังมีกำรถอดบทเรียนในประเด็นสิทธิมนุษยชน เช่น ประเด็นสิทธิแรงงงำน   กำรจ้ำงงำน คู่ค้ำ 
ธรรมำภิบำล ธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อม และกำรอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันหำแนวที่เหมำะสม
เพ่ือให้ภำคธุรกิจยังคงด ำเนินงำนและสำมำรถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้แม้ต้องเผชิญสถำนกำรณ์ปัญหำดังกล่ำว 
อันจะน ำไปสู่กำรเกิดคู่มือและแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและสำมำรถขยำยผล
โครงกำรน ำร่องไปสู่ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมอ่ืน ๆ ในประเทศไทยได้ 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 3 
มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ 

เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรเคำรพและกำรปฏิ บัติ 
ตำมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนในกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย
ระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร องค์กรเอกชน และองค์กำรอ่ืนด้ำนสิทธิมนุษยชนทั้งภำยในประเทศและพันธมิตร  
ในเวทีระหว่ำงประเทศ เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและพลังในกำรส่งเสริมและคุ้มครอ งสิทธิมนุษยชน  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและท างานร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและชุมชน ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1. โครงการ "การจัดท ารายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจาก
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor: EEC) และ
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน" 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ได้จัดท ำ
โครงกำรดังกล่ำว โดยมีกำรตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือรวบรวมสถำนกำรณ์ ปัญหำ และผลกระทบด้ำนสิทธิ
มนุษยชนจำกโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
และน ำมำจัดท ำรำยงำนและข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำยที่คุ ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกโรงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
เสนอต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

เนื่องจำกในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร ได้พบปัญหำอุปสรรคจำกกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ตำมหนังสือกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ที่ สม 0001 (กสม.6) /2 ลงวันที่  22 เมษำยน 2564 มอบหมำย
ให้ส ำนักกฎหมำยรับผิดชอบโครงกำรดังกล่ำวแทน จึงท ำให้โครงกำรชะล่อกำรด ำเนินกำรออกไป 

 

2. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์  และการแก้ไข
ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ   

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ด ำเนินภำรกิจในกำร
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ในกำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำรสร้ำงภำคี
เครือข่ำยสิทธิมนุษยชนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ โดยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเด็นสิทธิ
ของกลุ่มชำติพันธุ์และกำรแก้ไขปัญหำคนไทยพลัดถิ่นและไร้สถำนะ จ ำนวน 3 กิจกรรม 

4.1) โครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชำติพันธุ์  กิจกรรมงำน
รวมญำติชำติพันธุ์ชำวเล “ส่งเสริมวิถีชีวิต สู่กำรผลักดันกฎหมำย และเขตคุ้มครองทำงวัฒนธรรมกลุ่ม



 

ชำติพันธุ์ชำวเล” จัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 27-29 พฤศจิกำยน 2563 ณ ชุมชนชำวเล เกำะหลีเป๊ะ ต ำบล
เกำะสำหร่ำย อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย กำรจัดนิทรรศกำรและ
ซุ ้มแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสินค้ำชำวเล กำรพบปะพูดคุยกับเครือญำติของชำวเล กำรเสวนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหำและแนวทำงแก้ไขร่วมกับภำคีทุกภำคส่วน  กำรแสดงทำงวัฒนธรรมชำวเล  
รองแง็ง กำหยง ฯลฯ และกำรสรุปประเด็นทำงวิชำกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำของกลุ่มชำติพันธุ์ชำวเลในพ้ืนที่   

ทั้งนี ้ โครงกำรดังกล่ำวก ำหนดจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น 4 ภำค จ ำนวน 10 เวที  โดยมี
ข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้มีส่วนร่วมในกำรเร่งรัด  ติดตำม “(ร่ำง) พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชำติพันธุ์” ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว และส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติอยู่ระหว่ำงกำรมอบหมำยให้มีกลไก/โครงกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกระบวนกำรติดตำม
และสนับสนุนให้เกิดกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเรียบร้อยแล้ว  

4.2) กิจกรรม “วันชนเผ่ำพื้นเมืองสำกล” ประจ ำปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติร่วมกับองค์กรเครือข่ำย ประกอบด้วยสภำชนเผ่ำพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) มูลนิธิประสำนควำมร่วมมือของชนเผ่ำพื้นเมืองในเอเชีย  (AIPP) 
และ Diakonia Thailand ร่วมจัดงำนวันชนเผ่ำพื้นเมืองสำกล ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่  
9 สิงหำคมของทุกปี โดยมีผู้เข้ำร่วมงำนผ่ำนระบบออนไลน์ Facebook live จ ำนวนประมำณ 120 User 
และกลุ ่มชำติพันธุ ์ 4 ภูมิภำค อีกประมำณ 80 คน ในกำรจัดงำนประกอบด้วยเวทีเสวนำวิชำกำร  
“สำนพลังผลักดันกฎหมำยคุ้มครองวิถีชีวิตและส่งเสริมสิทธิชนเผ่ำพื้นเมือง ” กำรน ำเสนอรูปธรรม
ศักยภำพในกำรจัดกำรตนเองของชนเผ่ำพื้นเมืองในสถำนกำรณ์กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนำ 2019 (COVID–19) กำรเปิดพื้นที่ให้เยำวชนชนเผ่ำพื้นเมืองส่งเสียงสะท้อนและควำมคำดหวัง  
ต่อสัญญำประชำคมชนเผ่ำพ้ืนเมืองในอนำคต เป็นต้น ซึ่งจำกกำรเสวนำกลุ่มชำติพันธุ์และชนเผ่ำพ้ืนเมือง
มีควำมปรำรถนำให้มีกำรผลักดันมำตรกำรหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ภำยในประเทศในกำรดูแลสิทธิของกลุ่ม
ชำติพันธุ์และชนเผ่ำพื้นเมือง โดยประเด็นที่ส ำคัญ คือ กฎหมำยคุ้มครองวิถีชีวิตและกำรส่งเสริมสิทธิ 
ชนเผ่ำพ้ืนเมือง รวมทั้งมองเห็นมิติในเรื่องประโยชน์และกำรพัฒนำประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำกฎหมำยที่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งเป็นช่วงเวลำส ำคัญที่จะติดตำมกำรยกระดับในเรื ่องสิทธิมนุษยชน  
ในประเด็นสิทธิของกลุ่มชำติพันธุ์ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  

4.3) กิจกรรมร่วมกับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำน
ประสำนกำรพัฒนำสังคมสุขภำวะ และมูลนิธ ิช ุมชนไท เพื่อจัดเก็บข้อมูลของกลุ ่มคนไทยพลัดถิ ่น  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีแผนกำรน ำนักศึกษำลงพื้นที่  
เพื่อจัดเก็บข้อมูลคนไทยพลัดถิ่นร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมควำมร่วมมือดังกล่ำว  แต่เนื ่องจำก
ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19) จึงมีกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำน
เป็นกำรนัดหมำยหน่วยงำนที่เกี ่ยวข้องในกำรประชุมเพื่อทบทวนกำรจัดกิจกรรม  ผ่ำนกำรประชุม 
ระบบทำงไกล เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2564 ซึ่งสรุปข้อเสนอแนะจำกที่ประชุมได้ดังนี้ 1) ให้ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประสำนควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยทักษิณ ด ำเนินโครงกำรวิจัย



ร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำคนไทยพลัดถิ่นในระยะต่อไป 2) ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของคนไทยพลัดถิ่น 
หำกได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19) ในระดับที่เพียงพอหรือเข้ำเงื่อนไข
ของพื้นที่จะประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมืออีกครั้งเพื่อด ำเนินกำร
ตำมควำมร่วมมือต่อไป 3) ในระหว่ำงที่ยังไม่สำมำรถลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลคนไทยพลัดถิ่น  เสนอให้มี
ตัวแทนเครือข่ำยประสำนงำนให้ชำวบ้ำนท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของตนเอง ส ำรวจกลุ่มหรือควำมพร้อมของตน
เพ่ือเตรียมกำรลงบันทึกข้อมูลเมื่อระบบกำรยื่นค ำขอพิสูจน์คนไทยพลัดถิ่นเปิดท ำกำร  

 

3. โครงการ กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชน  
ในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรประชุมหำรือกับ

ภำคประชำสังคมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสิทธิมนุษยชน จ ำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรก
เป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 เป็นกำรประชุมหำรือร่วมกับเครือข่ำย
เด็กและเยำวชนในประเด็น “สิทธิเด็กในสถำนกำรณ์กำรชุมนุม (กรณีที่สำมเหลี่ยมดินแดง) โดยมีรำยละเอียด
กิจกรรม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมเวทีสำธำรณะ กสม. พบภำคประชำสังคม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบ Zoom Meeting 
และถ่ำยทอดสดผ่ำนโปรแกรม Facebook live จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 เป็นกำรประชุมหำรือ 
เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และ
ภำคประชำสังคม โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมและแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนระบบ Zoom Meeting จ ำนวน 100 คน 
และรับชมผ่ำนกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนโปรแกรม Facebook live ประมำณ 1,400 User รวมทั้งมีกำรแสดงควำม
คิดเห็นผ่ำน Google Form จ ำนวน 10 คน โดยประเด็นในกำรประชุมหำรือคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติได้มีกำรน ำเสนอแนวนโยบำยในกำรท ำงำน 5 ประกำร ซึ่งในที่ประชุมกลุ่มภำคประชำสังคมได้มีกำร
แสดงควำมคิดเห็นต่อ กสม. ในประเด็นต่ำง ๆ และมีข้อเสนอให้จัดกำรประชุมหำรือรำยประเด็นด้ำน 
สิทธิมนุษยชน หรือเป็นกำรประชุมหำรือตำมกลุ่มควำมร่วมมือต่ำง ๆ ตำมนโยบำยของ กสม. เพ่ือให้มีกำร
ท ำงำนร่วมกับภำคประชำสังคม และกำรท ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่ำง ๆ มำกยิ่งข้ึน 

3.2 กิจกรรมกำรจัดประชุมเพ่ือแสวงหำทำงออกและจัดท ำข้อเสนอแนะ กรณีสิทธิเด็กใน
สถำนกำรณ์ชุมนุม (กรณีที่แยกสำมเหลี่ยมดินแดง) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบ Zoom Meeting และ 
Facebook live จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหำคม 2564 เวลำ 9.30-12.00 มีผู้เข้ำร่วมจำกตัวแทนทุกภำคส่วน 
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงำนรัฐที่ดูแลด้ำนสิทธิเด็ก สื่อมวลชน โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะสรุป 
ได้ดังนี้ (1) กำรผ่อนปรนมำตรกำรควบคุมฝูงชนเพ่ือให้เด็กและเยำวชนมีพ้ืนที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์   
(2) กำรประสำนงำนกับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติด ำเนินกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ในกำรควบคุมฝูงชนให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล (3) กำรประสำนงำนกับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติให้จัดท ำหรือเผยแพร่ “แผนกำรควบคุม
ฝูงชน” (4) ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรชุมนุม โดยคัดแยกผู้ชุมนุมเด็ก
และเยำวชนออกจำกผู้ใหญ่ (5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติควร “จัดเวทีทำงเลือก” ในกำร
รับฟังควำมคิดเห็นระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐระดับนโยบำยกับเด็กและเยำวชนเพื่อเปิดพ้ืนที่แสวงหำทำงออกร่วมกัน 



 

4. โครงการขับเคลื ่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. 2558   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดท ำโครงกำรขึ้นเพื่อสะท้อนปัญหำที่เกิดขึ้น
จำกกำรเข้ำถึงกองทุนยุติธรรมและน ำไปสู่กำรระดมควำมคิดเห็น  เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
ในกำรแก้ไขกฎหมำยหรือแนวทำงปฏิบัติ  ซึ่งเป็นข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงกองทุนยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยจัดกำรสัมภำษณ์ในเดือนตุลำคม 2564 ผ่ำนระบบออนไลน์ ซึ ่งมีหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมสัมภำษณ์ ได้แก่ ผู้แทนส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ผู้แทนสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศไทย และผู้แทนภำคประชำชน ซึ่งส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนได้จัดท ำสรุปผลกำร
สัมภำษณ์และจัดส่งข้อมูลให้กับส ำนักกฎหมำย เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 

1. โครงการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้าน 
สิทธิชุมชนที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้ า” 

ในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำรจัดประชุม 
รับฟังควำมเห็นต่อผลกำรศึกษำวิจัย เรื่อง “โครงกำรศึกษำสภำพปัญหำด้ำนสิทธิชุมชนที่เกิดจำกกำรสร้ำงเขื่อน 
ฝำย และอ่ำงเก็บน้ ำ” เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนควำมรู้ พร้อมทั้งให้ได้มำถึงข้อเสนอแนะและ
มำตรกำรในกำรป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจำกกำรสร้ำงเขื่อน 
ฝำย และอ่ำงเก็บน้ ำในพ้ืนที่ โดยจัดให้มีกำรประชุมแสดงควำมคิดเห็นต่อผลกำรศึกษำวิจัย จ ำนวน 2 ครั้ง จำก
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ครั้งละ 3 คน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2564 
และประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2564 ซึ่งได้รำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564    

 

2. การจัดตั้งศูนยศ์ึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้มีกลไกในกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสร้ำงควำม

เข้มแข็งด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดกำรท ำงำนเชิงรุกในประเด็นสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่
มำกยิ่งขึ้น คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จึงมีนโยบำยให้จัดตั้งศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเพ่ิมขึ้นอีก 6 แห่ง โดยได้จัดให้มีพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติกับสถำบันอุดมศึกษำ และเปิดศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำน
สิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ดังนี้ 

 
 



1) ภำคตะวันออก ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษำและ
ประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2563  

2) ภำคตะวันตก ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี  จังหวัด
กำญจนบุรี ได้จัดพิธีลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ และเปิดศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2563    

3) ภำคเหนือ ณ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ ได้จัดพิธีลงนำมข้อตกลงควำม
ร่วมมือ และเปิดศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564       

4) ภำคใต้ ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธี 
ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2564 และเปิดศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน 
เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2564 

5) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี  
ได้จัดพิธีลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2552 และเปิดศูนย์ศึกษำและประสำนงำน 
ด้ำนสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2564    

6) จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ จังหวัดยะลำ ได้จัดพิธีลงนำมข้อตกลงควำม
ร่วมมือ และเปิดศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2564        

ภำยใต้กำรด ำเนินโครงกำรมีกำรจัดกิจกรรมควำมร่วมมือร่วมกับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภำคที่ส ำคัญ เช่น (1) กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติกับสถำบันอุดมศึกษำที่จัดตั้งศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภำค (2) กำรจัดสัมมนำวิชำกำรประเด็นสิทธิมนุษยชน (3) กำรลงพ้ืนที่ชุมชนร่วมกับ
เครือข่ำยระหว่ำงประเทศและสถำบันอุดมศึกษำ  และ (4) กำรด ำเนินโครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำยเพ่ือส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชำติพันธุ์ เป็นต้น  

กลยุทธ์ที่ 3.3 การเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ประสำนควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนกับพันธมิตรในเวที
ระหว่ำงประเทศ เพ่ือติดตำมพัฒนำกำรที่ส ำคัญด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
และตัวอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในประเด็นส ำคัญที่อยู่ในควำมสนใจ
ร่วมกัน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและภำพลักษณ์ที่ดีในเวทีระหว่ำงประเทศ และภำรกิจติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรตำมพันธกรณีและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศมำอย่ำงต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ำในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ทั่วโลกจะประสบปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และส่งผล
กระทบต่อภำรกิจกำรเข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือในกรอบควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้มีกำรประสำนควำมร่วมมือหรือเข้ำร่วมประชุมด้ำน  
สิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศที่ส ำคัญ โดยกำรด ำเนินกำรตำมกรอบควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศ ดังนี้ 



 

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

1.1)  ผู้แทนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้เข้ำร่วมกำรประชุมประจ ำปี 2564 ของกรอบ 
ควำมร่วมมือเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (GANHRI 2021) ระหว่ำงวันที่ 
29 มิถุนำยน-1 กรกฎำคม 2564 ผ่ำนระบบทำงไกล โดยมีรำยละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

(1) กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
โดยเฉพำะบทบำทของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19)  

(2) กิจกรรมกำรประชุมสำธำรณะในหัวข้อ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินกำรตำมปฏิญญำเอดินบะระ (Edinburgh Declaration) กำรส่งเสริมให้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมหลักกำรชี้แนะของสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) และกำรพิจำรณำถึง
บทบำทของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในทศวรรษหน้ำ  

(3) กำรประชุมสมัชชำใหญ่ (General Assembly) เพ่ือให้สมำชิกรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ
กลไกภำยใต้ GANHRI กำรพิจำรณำรับรองกำรแต่งตั้งสมำชิกใหม่ของคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI และกำร
ลงมติในเรื่องต่ำง ๆ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ กำรรับรองระเบียบวำระกำรประชุม 
กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม GANHRI 2020 กำรรับรองสมำชิกใหม่และสมำชิกที่มีวำระต่อเนื่องของ
คณะกรรมกำรบริหำร GANHRI จำกเครือข่ำยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของภูมิภำคอเมริกำ เป็นต้น 

(4) กำรเปิดโครงกำรแผนปฏิบัติกำรระดับโลกของ GANHRI ว่ำด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
พ้ืนที่พลเมืองเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมพ้ืนที่พลเมือง และนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน รวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมปฏิญญำมำร์รำเกช (Marrakesh Declaration)  

1.2) กำรเตรียมกำรเข้ำรับกำรประเมินสถำนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2564 เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (SCA) ได้แจ้งก ำหนดกำร
พิจำรณำประเมินสถำนะของ กสม. ไทย ที่จะมีขึ้นระหว่ำงวันที่ 14-18 มีนำคม 2565 (ในกรณีกำรประชุมที่
กรรมกำรมำด้วยตัวเอง) หรือระหว่ำงวันที่ 14-25 มีนำคม 2565 (ในกรณีกำรประชุมผ่ำนระบบทำงไกล) โดย 
กสม. ได้รวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและสรุปควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไขข้อห่วงกังวลทั้ง 4 ประกำรของ
คณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (SCA) ประกอบด้วย (1) ควำมเป็นอิสระ (Independence) (2) กำรสรรหำ
และแต่งตั้ ง  (Selection and Appointment) (3) ข้อเสนอแนะของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติ  
(Recommendation by NHRIs) (4) อ ำนำจหน้ำที่ก่ึงตุลำกำร (Quasi-judicial functions) และจัดส่งเอกสำร
ค ำชี้แจงพร้อมด้วยเอกสำรประกอบอื่น ๆ เสนอไปยัง SCA แล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2564 

ทั้งนี้ กสม. ยังได้มีกำรประชุมหำรือเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ประกอบพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 
ในระหว่ำงวันที่ 11-26 กรกฎำคม 2564 และกำรประชุมหำรือเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรแก้ไขมำตรำ 26 (4) 



แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่  
3 กันยำยน 2564 ตำมท่ี SCA ไดม้ีประเด็นข้อห่วงกังวลเรื่องควำมเป็นอิสระตำมหลักกำรปำรีส และเสนอแนะ
ให้ กสม. ด ำเนินกำรสนับสนุนให้มีกำรยกเลิกบทบัญญัตินี้ ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับกำรยกเลิกบทบัญญัติ
ดังกล่ำว และ กสม. ได้รวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อประกอบกำรเสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี 

2. กรอบความร่ วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ในภู มิภาคเอเชีย -แปซิฟิก  
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF) 

2.1) กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งที่ 26 ของกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF) ในระหว่ำง
วันที่ 15-16 กันยำยน 2564 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ ได้เข้ำร่วมกำรประชุม
ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยกำรประชุมได้มีกำรน ำเสนอควำมคืบหน้ำสถำนกำรณ์ในประเทศ
อัฟกำนิสถำน กำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน APF และน ำเสนอรำยงำนด้ำนสุขภำพทำงเพศและ
อนำมัยเจริญพันธุ์ของสตรีและเด็กหญิงในภำวะวิกฤติของคณะท ำงำนแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยกำรขจัดกำร
เลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กหญิง เป็นต้น 

2.2) กำรประชุมเครือข่ำยผู้บริหำรระดับสูง (Senior Executive Officers: SEOs) ของกรอบควำม
ร่วมมือ APF เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2564 นำงสำวอัจฉรำ ฉำยำกุล รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ เป็นผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เข้ำร่วมกำรประชุมเครือข่ำยผู้บริหำร
ระดับสูง (SEOs) ของกรอบควำมร่วมมือ APF ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยกำรประชุมได้หำรือ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก ในช่วง
ระหว่ำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทั้งในด้ำนกำรติดตำม 
เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และผู้ได้รับผลกระทบในมิติสิทธิมนุษยชน กำรรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรท ำงำน 
 

3. กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) โ ดย ในปี งบประม ำณ  
พ.ศ. 2564 SEANF มีกำรประชุมในกรอบควำมร่วมมือที่ส ำคัญ ดังนี้  

3.1) กำรประชุมประจ ำปีของ SEANF (SEANF Annual Meeting) ครั้งที่ 17 ระหว่ำงวันที่ 24-26 
พฤศจิกำยน 2563 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 
ในกำรประชุมมีกำรด ำเนินกิจกรรมคู่ขนำน จ ำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) กำรสัมมนำทำงออนไลน์ว่ำด้วย 
กำรริเริ่มในระดับชำติและระดับนำนำชำติที่เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทรมำน (Webinar on National and 
International Initiatives on Torture Prevention) (2) กำรหำรือทำงออนไลน์ว่ำด้วยบุคคลไร้รัฐในรัฐ 
ซำบำห์ (Online Dialogue on Statelessness Issues in Sabah) เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลไร้รัฐในซำบำห์ ในกำรหำรือครั้งนี้ ได้กล่ำวถึงแนวทำงของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรมีส่วน
ร่วมแก้ไขปัญหำกำรไม่ได้รับสัญชำติ (Nationality) จำกรัฐบำล ซึ่งปัญหำในกำรเข้ำถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำน เช่น 
ด้ำนสำธำรณสุข กำรศึกษำและกำรท ำงำน  



 

3.2) กำรประชุมระดับเจ้ำหน้ำที่ (Technical Working Group: TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 1/2564 
ระหว่ำงวันที่ 20-22 เมษำยน 2564 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนระบบ 
กำรประชุมทำงไกล โดยในกำรประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวำระกำรประชุมที่ส ำคัญ อำทิ (1) กำรแลกเปลี่ยน
พัฒนำกำรและข้อท้ำทำยที่ส ำคัญในภูมิภำคภำยหลังกำรประชุมประจ ำปี SEANF ครั้งที่ 17 เมื่อเดือน
พฤศจิกำยน 2563 (2) กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจัดท ำเว็บไซต์ของ SEANF และกำรรับรองตรำ
สัญลักษณ์ของ SEANF (3) กำรน ำเสนอเกี่ยวกับกำรประชุมคณะท ำงำนของสหประชำชำติว่ำด้วยผู้สูงอำยุ  
ครั้งที่ 11 และกำรสนับสนุนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรจัดท ำร่ำงอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิของ
ผู้สูงอำยุ (Convention on the Rights of Older Persons) (4) กำรน ำเสนอรำยงำนและข้อเสนอแนะของ
คณะท ำงำนของ SEANF เป็นต้น 

3.3) กำรประชุมระดับเจ้ำหน้ำที่ (Technical Working Group: TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 2/2564 
ระหว่ำงวันที่ 24-26 สิงหำคม 2564 นำงสำวพรประไพ กำญจนรินทร์ ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
และคณะผู้แทนส ำนักงำน กสม. เข้ำร่วมกำรประชุม ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล ซึ่งในกำรประชุมระดับ
เจ้ำหน้ำที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 2/2564 มีระเบียบวำระกำรประชุมที่ส ำคัญ ได้แก่ (1) กำรแลกเปลี่ยน
พัฒนำกำรและข้อท้ำทำยที่ส ำคัญในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2) กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับยุทธศำสตร์
กำรสื่อสำรองค์กร (3) กำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรท ำหน้ำที่ประธำน SEANF ในปี 2565 (4) กำรน ำเสนอ 
ควำมคืบหน้ำและกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของ SEANF (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565-2569  
(5) กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ หัวข้อ “กำรคิดเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ภำยหลังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิทำงเศรษฐกิจส ำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ” (Thinking Post-
COVID1 9  Pandemic: Recommendations on Economic Rights for Impacted Communities)  
(6) กำรน ำเสนอควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง SEANF กับคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำล
อำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR)  
(7) กำรหำรือเกี่ยวกับสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในอัฟกำนิสถำนและแนวทำงกำรช่วยเหลือที่เป็นไปได้  
ของ SEANF น ำเสนอโดย Commission on Human Rights of the Philippines: CHRP (8) กำรรำยงำน
ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรจัดตั้งส ำนักงำนเลขำธิกำรถำวร SEANF และกำรลงนำมข้อบังคับกำรด ำเนินงำน 
(Rules of Procedure: RoP) ของ SEANF (9) ควำมคืบหน้ำในประเด็นสิทธิของผู้สูงอำยุ (10) กำรเตรียม 
กำรจัดประชุมประจ ำปีของ SEANF ครั้งที่ 18 ในวันที่ 1-2 ธันวำคม 2564 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรประชุมคู่ขนำนระหว่ำง SEANF กับเครือข่ำยองค์กรพัฒนำเอกชนเอเชียว่ำด้วย
สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions: ANNI) 
และสภำเพ่ือสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (Asian Forum for Human Rights and Development: 
FORUM-ASIA) เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2564 จัดขึ้นคู่ขนำนกับกำรประชุมระดับเจ้ำหน้ำที่ (Technical 
Working Group: TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 2/2564 ระหว่ำงวันที่ 24-26 สิงหำคม 2564 ซึ่งกำรประชุม 
ครั้งนี้ถือเป็นกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกันเป็นครั้งแรก  

 



4. ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ( ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) กำรประชุมหำรือของคณะกรรมำธิกำร
ของรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน AICHR ในประเด็นที่ให้ควำมส ำคัญร่วมกันในระดับภูมิภำค 

4.1)  กำรประชุมหำรือของ AICHR ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตำมปฏิญญำสิทธิมนุษยชนอำเซียน ข้อ 14 ว่ำด้วย
กำรป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทรมำน (AICHR Consultation on the Implementation of Article 14 of 
the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Preventing and Countering Torture) ระหว่ำงวันที่  
3-4 ธันวำคม 2563 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล จัดโดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR ร่วมกับกระทรวง 
กำรต่ำงประเทศของอินโดนีเซีย เป็นกิจกรรมต่อเนื่องตำมโครงกำรของ AICHR ที่จัดขึ้น โดยสอดคล้องกับ
ปฏิญญำสิทธิมนุษยชนอำเซียน ข้อ 14 ที่บัญญัติว่ำ “บุคคลใดจะถูกกระท ำทรมำน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษ
ที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ำยีศักดิ์ศรีมิได้” (Article 14 No person shall be subject to torture or to 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และกำรด ำเนินกำรระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนเกี่ยวกับกำรป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทรมำนระหว่ำง
ผู้แทนหน่วยงำนต่ำง ๆ ในอำเซียน โดยภำยหลังจำกนี้ ผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR จะท ำหน้ำที่ในกำรรวบรวม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกเวทีนี้ไปด ำเนินกำรผลักดันเพ่ือให้เกิดผลในทำงปฏิบัติในประเด็นกำรป้องกั น 
กำรทรมำนต่อไป 

4.2) กำรเสวนำ เรื่อง “ทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียน  
ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน” (Review Terms of Reference (TOR) of AICHR) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  
8 ตุลำคม 2563 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยผู้แทนไทยในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียน 
ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ร่วมกับกรมอำเซียน กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และคณะท ำงำนเพ่ือกลไกสิทธิมนุษยชน
อำเซียน (Working Group for ASEAN Human Rights Mechanism) ซึ่งกำรเสวนำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นเวทีในกำรหำรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้ที่มีบทบำทเกี่ยวข้องกับ AICHR ของไทย เพ่ือเตรียมกำร
จัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ (Terms of Reference: TOR) ของ AICHR  
ในส่วนของไทย เพ่ือให้มีควำมครอบคลุม มีควำมสอดคล้องกับบริบทสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน สำมำรถ
ตอบสนองต่อกลไกกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอำเซียนได้อย่ำงมีประสิทธิผลอย่ำงแท้จริง 

4.3) กำรเข้ำร่วมกำรประชุมปรึกษำหำรือของ AICHR เพ่ือกำรป้องกันและต่อต้ำนควำมรุนแรงสุดขั้ว 
ในอำเซียนจำกมุมมองสิทธิมนุษยชน ควำมอ่อนไหวทำงเพศ และแนวทำงที่เป็นมิตรกับสิทธิเด็ก (AICHR 
Consultation to Prevent and Counter Violence Extremism in ASEAN from Human Rights, Gender 
Sensitive and Child Rights Friendly Based Approaches) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2564 ผ่ำนระบบ
ประชุมทำงไกล โดยผู้แทนอินโดนีเซียในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ
ผู้แทน AICHR ของประเทศสมำชิกอำเซียน กำรประชุมปรึกษำหำรือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือรับฟังข้อมูล  
ที่เก่ียวข้องจำกผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ปฏิบัติงำนจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเซียน โดยจะน ำข้อมูลและควำม
คิดเห็นที่ได้รับจำกกำรประชุมไปรวบรวมเพ่ือจัดท ำเป็นข้อเสนอแนะของ AICHR ในประเด็นกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนควำมรุนแรงสุดขั้วในมุมมองสิทธิมนุษยชน ควำมอ่อนไหวทำงเพศ และแนวทำงที่เป็นมิตรกับสิทธิเด็ก
ในบริบทของอำเซียนต่อไป  



 

4.4) กำรเข้ำร่วมกำรประชุมปรึกษำหำรือของ AICHR ว่ำด้วยกำรบูรณำกำรสิทธิมนุษยชนในกำร
ด ำเนินกำรด้ำนมนุษยธรรม (AICHR Consultation on Mainstreaming Human Rights in Humanitarian 
Actions) เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2564 ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล โดยผู้แทนอินโดนีเซียในคณะกรรมำธิกำร
ระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน และผู้แทน AICHR ของประเทศสมำชิกอำเซียน กำรประชุม
ปรึกษำหำรือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลประเด็นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม
ที่เกิดขึ้นจำกกำรเกิดภัยพิบัติในมิติสิทธิมนุษยชน จำกผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ปฏิบัติงำนจำกทุกภำคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องในอำเซียน โดยจะน ำข้อมูลและควำมเห็นที่ได้รับจำกกำรประชุมมำจัดท ำเป็นข้อเสนอแนะของ 
AICHR ว่ำด้วยกำรบูรณำกำรสิทธิมนุษยชนในกำรด ำเนินกำรด้ำนมนุษยธรรมในบริบทของอำเซียนต่อไป 

4.5) กำรเข้ำร่วมเวทีกำรประชุมของ AICHR ว่ำด้วยสิทธิในสุขภำพ (a) กำรตระหนักถึงสิทธิด้ำนสุขภำพ
ด้วยกำรบรรลุหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (b) กำรตระหนักถึงกำรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำส ำหรับกลุ่มเสี่ยง
หรือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยเฉพำะแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนในอำเซียน (AICHR Forum on the Right 
to Health, (a) Realising the Right to Health through Achieving Universal Health Coverage, (b) 
Realising Universal Health Coverage for Groups at Risk or Infected by COVID-19, particularly for 
Migrant Workers in ASEAN) เมื่อวันที่  29 มิถุนำยน 2564 ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล จัดโดยผู้แทน
อินโดนีเซียในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ ร่วมกับผู้แทน AICHR ของประเทศสมำชิก
อำเซียน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตำมแผนงำน/โครงกำรที่ส ำคัญของ AICHR ระหว่ำงปี  
2560-2564 (AICHR 2017-2020 Priority Programme) เพ่ือให้สมำชิกอำเซียนเกือบทุกประเทศมีกำรพัฒนำ
นโยบำยหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (Universal Health Care: UHC) แต่ยังคงมีควำมท้ำทำยในกำรด ำเนิน
นโยบำยเพ่ือให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรสุขภำพได้ทั้งหมด โดยเฉพำะกับกลุ่มเปรำะบำงและกลุ่มคน  
ชำยขอบ โดยภำยหลังกำรประชุม AICHR อินโดนีเซียจะน ำข้อมูลและควำมคิดเห็นที่ได้รับจำกกำรประชุม 
ไปจัดท ำเป็นข้อเสนอแนะของ AICHR ต่อไป  

4.6) กำรเข้ำร่วมเวทีกำรประชุมของ AICHR ว่ำด้วยสิทธิของแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำน: กำรด ำเนินกำรตำม
ข้อ 4 ของปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงำนโยกย้ำย  
ถิ่นฐำน (AICHR Forum on the Rights of Migrant Workers: The Implementation of Article 4 of the 
ASEAN Human Rights Declaration related to the Human Rights of Migrant Workers) เ มื่ อ วั น ที่ 
30 มิถุนำยน 2564 ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล จัดโดยผู้แทนอินโดนีเซียในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำล
อำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ร่วมมือกับผู้แทน AICHR ของประเทศสมำชิกอำเซียน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมตำมแผนงำน/โครงกำรที่ส ำคัญของ AICHR ระหว่ำงปี 2560-2564 (AICHR 2017-2020 Priority 
Programme) ที่รับผิดชอบโดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ ข้อมูล 
ประสบกำรณ์และข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้เสียและผู้ปฏิบัติจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเซียน รวมทั้ง
องค์กรที่เกี่ยวข้องของกลไกสหประชำชำติ เพ่ือน ำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปรวบรวมจัดท ำเป็ น
ข้อเสนอแนะของ AICHR ในประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนตำมปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วย 



สิทธิมนุษยชน ข้อ 4 และสนับสนุนกำรท ำหน้ำที่ของ ACMW ในกำรออกแบบและกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติ
กำรของ ASEAN Consensus ส ำหรับปี พ.ศ. 2561-2568 ต่อไป  

 4.7) กำรเข้ำร่วมกำรประชุมหำรือระดับภูมิภำค: กำรประเมินตนเองว่ำด้วยควำมก้ำวหน้ำของ AICHR 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ (Regional Dialogue: Self-Assessment of AICHR Progress after 10 Years) เมื่อวันที่ 
14 กันยำยน 2564 และวันที่ 23 กรกฎำคม 2564 ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล จัดโดยผู้แทนไทยและผู้แทน
อินโดนีเซียใน AICHR ในนำมของ AICHR โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชำชำติ (OHCHR) กำรประชุมจัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรทบทวนหน้ำที่และอ ำนำจของ AICHR และ
เพ่ือน ำเสนอปัญหำข้อกังวลร่วมกันในระดับภูมิภำคที่จ ำเป็นจะต้องปรับปรุง โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ควำม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก และควำมจ ำเป็นของประเทศสมำชิกอำเซียนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำรประเมิน
ตนเองของ AICHR และข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรประชุม AICHR จะได้น ำไปพิจำรณำเพ่ือสนับสนุน 
กำรท ำงำนของคณะผู้เชี่ยวชำญ (Panel of Expert: PoE) ซึ่งเป็นภำรกิจตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกที่ประชุม
รัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน ครั้งที่ 52 ซึ่ง PoE จะได้หำรือเกี่ยวกับขอบเขตหน้ำที่และอ ำนำจ (Terms of 
Reference: TOR) ของ AICHR รวมทั้งจะได้น ำไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน  
5 ปี ของ AICHR ปี 2564-2569 (Five-Year Work Plan of the AICHR 2021-2025) ต่อไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน  

สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 247 (5) และพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 26 (5) บัญญัติหน้ำที่และอ ำนำจ
ให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยไทย และพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนได้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ในประเทศไทย รวมทั้งผลงำนส ำคัญของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติต่อสำธำรณชนอย่ำงถูกต้องและ
ทั่วถึงตำมยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 โดยมีผลกำรปฏิบัติงำนจ ำแนก
ตำมกลยุทธ์ได้ดังนี ้

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม 

 

1. โครงการจัดท า “วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน” 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดท ำวำรสำรกฎหมำยสิทธิมนุษยชน เพ่ือเป็นแหล่ง

รวบรวมผลงำนทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกฎหมำยสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่ำง ๆ และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
กฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติรวมทั้งรับฟังควำมเห็นทำงด้ำนกฎหมำยสิทธิมนุษยชน จำกผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำยสิทธิมนุษยชนให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ 
หน่วยงำนเอกชน ภำคประชำสังคม และประชำชน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำวำรสำร
กฎหมำยสิทธิมนุษยชน จ ำนวน 2 ฉบับ โดยสำระส ำคัญของวำรสำรกฎหมำยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
บทควำมวิชำกำรที่อยู่ในควำมสนใจของประชำชนและทันต่อสถำนกำรณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติได้วินิจฉัยวำงบรรทัดฐำนไว้เป็นอุทำหรณ์ และข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่น่ำสนใจ  



ทั้งนี้ ได้ท ำกำรเผยแพร่วำรสำรในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และช่องทำงประชำสัมพันธ์ของห้องสมุดส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ 

  

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 (กันยำยน – ธันวำคม 2563) ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกรำคม – มิถุนำยน 2564) 

 
2. โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

โครงกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน ภำยใต้
งบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เป็นกำรด ำเนินงำนในมิติกำรพัฒนำของแผนงำนอ ำนวยควำมยุติ ธรรมและเยียวยำผู้ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งมีกิจกรรมหลักที่เน้นกำรเผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้องโดยด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้กับตัวแทนภำคประชำสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้แก่ 
จังหวัดปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส จังหวัดละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 คน รวมจ ำนวน 3 ครั้ง กลุ่มเป้ำหมำย
รวมทั้งสิ้น 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มตัวแทนภำคประชำสังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ตลอดจนตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน โดยกำรอบรม ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 มีนำคม 
2564 ณ โรงแรมปำร์คอินทำวน์ ปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี ให้กับตัวแทนภำคประชำสังคมในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี 
กิจกรรมประกอบด้วย กำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคีและกลไกกำรคุ้มครอง  
กำรอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรู้เนื้อหำด้ำนสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิมนุษยชนและสถำนกำรณ์  
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ กำรอภิปรำยในหัวข้อ “โอกำสและควำมท้ำทำยของกำรขับเคลื่อนงำนสิทธิมนุษยชน 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้” มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 112 คน โดยร้อยละ 87 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจตลอดจนตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน และร่วมกันตั้งเครือข่ำยผ่ำนไลน์  
แอปพลิเคชัน ชื่อ “เครือข่ำยสิทธิมนุษยชนชำยแดนใต้ จังหวัดปัตตำนี” 



 

3. โครงการจัดงานสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2563 
สมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติได้รับรองปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 

2491 (ค.ศ. 1948) และถือเอำวันที่ 10 ธันวำคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day)  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล 
10 ธันวำคม เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 ในหัวข้อ “เพรำะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมเซ็นทรำ  
บำยเซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือรณรงค์เสริมสร้ำงแนวคิดและ
หลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน สร้ำงควำมตระหนักและกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม สร้ำงควำมสนใจและกำรรับรู้
ของประชำชน โดยกิจกรรมภำยในงำนประกอบด้วย 

(1) กำรปำฐกถำพิเศษ เรื่อง “เพรำะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” โดยนำงประกำยรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมกำร
สิทธิมนุษยชน ท ำหน้ำที่แทนประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

(2) พิธีมอบรำงวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจ ำป ี2563 จ ำนวน 7 รำงวัล 

(3) กำรมอบรำงวัลผู้ชนะกำรแข่งขันโต้วำทีสิทธิมนุษยชนภำษำอังกฤษระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปี 2563  
(4) กำรแสดงของผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

ระดับอุดมศึกษำ “โครงกำรเยำวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้ำงสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for 
Human Rights) 

(5) กำรเสวนำ เรื่อง “ร่วมสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงสังคมเคียงข้ำงสิทธิมนุษยชน”  
(6) กำรจัดแสดงนิทรรศกำรเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่ำงกว้ำงขวำง  
กำรจัดงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล 10 ธันวำคม ประจ ำปี 2564 ได้รับควำมสนใจจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  

ทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน สื่อมวลชน และประชำชนทั่วไป ส่งผลให้เกิด  
กำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนสู่ประชำชนให้ได้รับรู้และเรียนรู้เรื่องสิทธิ เสรีภำพ และกำรปฏิบัติตน
ตำมหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้เห็นผลงำนของนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน ที่สำมำรถน ำไปเป็นแบบอย่ำง  
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมต่อไป 

 

4. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 

โครงกำรคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ มีผลงำนดี เด่นด้ ำนกำรส่ งเสริม ปกป้อง และ คุ้ มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประจ ำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่อง เชิดชูและประกำศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร 
ที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
แก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงำนเพ่ือส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และรณรงค์ 
ให้ประชำชนเห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนร่วมกันขจัดกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนในสังคมให้ลดน้อยลง นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติพร้อมทั้งผลงำน
ของบุคคลและองค์กรที่ได้รับรำงวัลให้เป็นแบบอย่ำงและเป็นแรงบันดำลใจแก่บุคคลและองค์กรอ่ืนในสังคม 



โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คณะท ำงำนพิจำรณำคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนดีเด่น 
ด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก ำหนดให้รำงวัลกับบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนดีเด่น
ด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ ำนวน 7 รำงวัล โดยมีบุคคลและ/หรือองค์กรที่สมัครและ
ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือก รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 74 รำย ประกอบด้วย ประเภทองค์กร  
21 องค์กร ประเภทบุคคล 53 รำย ทั้งนี้ คณะท ำงำนพิจำรณำคัดเลือกฯ ได้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลและองค์กร 
ที่สมควรได้รับรำงวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจ ำปี 2563 ภำยใตก้รอบสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิทำงพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง 
ดังรำยชื่อต่อไปนี้  

1) สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดระยอง 
2) โครงกำรสี่หมอชำยแดนตำก 
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชิดชนก  รำฮิมมูลำ 
4) รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ธีระ  วรธนำรัตน์ 
5) นำงอรนุช  ชัยชำญ 
6) นำยเกรียงไกร  ไชยเมืองดี 
7) นำยสุนทร  สุนทรธำรำวงศ์ 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดพิธีมอบรำงวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงำน

ดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจ ำปี 2563 ในงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล  
10 ธันวำคม ประจ ำปี 2563 “เพรำะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563 ณ โรงแรม
เซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร โดยนำงประกำย
รัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแหงชำติ ชุดที่ 3 ท ำหน้ำที่แทนประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
เป็นผู้มอบรำงวัลดังกล่ำว 
 

5. โครงการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชน

ศึกษำในระดับอุดมศึกษำ โดยเป็นกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภำยใต้ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 ในกลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
สิทธิมนุษยชน โดยคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษำ มุ่งหวังให้ผู้ศึกษำคู่มือทั้งครู อำจำรย์ 
ผู้สอน บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ และผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ ได้พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชน 
ในระดับอุดมศึกษำอย่ำงรอบด้ำน และมีเนื้อหำแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำของ
องค์กำรสหประชำชำติ  

2) กำรตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนศึกษำในวำระโลกและในประเทศไทย โดยให้ควำมส ำคัญกับวำระแห่งกำร
ขับเคลื่อนให้เยำวชนได้ตระหนักและลุกขึ้นยืนเพ่ือเชิดชูคุณค่ำแห่งสิทธิมนุษยชน (Youth stand up for Human 



 

Rights) ขององค์กำรสหประชำชำติ ด้วยกำรปกป้องไว้ซึ่งศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ ควำมยุติธรรม 
และโอกำสที่เท่ำเทียม โดยปรำศจำกกำรแบ่งแยก 

3) กำรปรับประยุกต์กำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำในสถำนศึกษำ โดยมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนสมรรถนะ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของผู้เรียนเป็นกรอบตัวชี้วัดที่เห็นภำพชัดเจน ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในวิธีกำรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ซึ่งค ำนึงถึงผู้เรียนเป็นส ำคัญ เน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  
กับผู้เรียน กำรเสริมพลังแรงบวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ เป็นต้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดกำรประชุมเพ่ือรับฟังควำมเห็นในกำรปรับปรุงแก้ไข
ร่ำงคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563 โดยมี
คณำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำเข้ำร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น ได้แก่  

1) ศำสตรำจำรย์ประสิทธิ ปิวำวัฒนพำณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. กฤษฎำกร ว่องวุฒิกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ 
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นภำรัตน์ กรรณรัตนสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ 
4) นำยสมพงษ์ แก้วเจริญไพศำล ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ 
5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย รองศำสตรำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย สุโขทัย

ธรรมำธิรำช 
พร้อมทั้ง ได้ด ำเนินกำรปรับแก้คู่มือตำมควำมเห็นของคณำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ

และเสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้ว โดยมีแผนด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปยัง 
ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ซึ่งตั้งอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำ ทั้ง 12 แห่ง เพ่ือน ำไป
ทดลองใช้และพิจำรณำให้ควำมเห็นเพ่ิมเติมให้เกิดควำมสมบูรณ์และจะได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่  
ต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนต่อไป 

 

6. โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 
คณะท ำงำนด้ำนส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดท ำคู่มือ

วิทยำกรกระบวนกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ โดยเป็นกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 ในกลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำเครื่องมือ
เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน และได้จัดท ำโครงกำรเผยแพร่คู่มือดังกล่ำว เพ่ือให้บุคลำกร 
ที่เกี่ยวข้องทั้งครูผู้สอน บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำและฝึกอบรมประจ ำหน่วยงำนต่ำง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกภำคส่วน น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยคณะผู้จัดท ำ
ได้รวบรวมองค์ควำมพ้ืนฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำ  
ขององค์กำรสหประชำชำติและรวบรวมองค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในกำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำรด้ำน
สิทธิมนุษยชน ประกอบกับตัวอย่ำงของเครื่องมือ เทคนิค และวิธีกำรน ำไปประยุกต์เพ่ือกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้และกำรฝึกอบรมด้ำนสิทธิมนุษยชน 

 



7. โครงการจัดท าแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการด้ านการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนงำนและกำรพัฒนำทักษะ
กำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำรด้ำนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  เพ่ือเป็นกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภำรกิจหลักขององค์กร รวมถึงพัฒนำทักษะกำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ให้สำมำรถจัดกิจกรรมและถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประชำชนได้อย่ำง
แพร่หลำย แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้กำร
ด ำเนินกำรจัดสัมมนำโครงกำรดังกล่ำวต้องชะลอออกไป โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนในปี 2565 

 

8. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาแล ะ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

8.1 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up For 
Human Rights) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ได้ด ำเนินโครงกำร 
โดยกำรจัดประกวดผลงำนในกำรส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภำยใต้แนวคิด 
“สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน” (Human 
Rights for all) จ ำนวน 2 รูปแบบ คือ  
1) กำรประกวดภำพถ่ำยสิทธิมนุษยชน และ  
2) กำรประกวดคลิปสั้นผ่ำนแพลทฟอร์ม Tiktok 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยำวชนและประชำชนทั่วไปได้น ำเสนอผลงำนสะท้อนประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันและน ำผลงำนเหล่ำนั้นเผยแพร่สู่สำธำรณะในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน  
สิทธิมนุษยชน ซึ่งโครงกำรมีกำรก่อหนี้ผูกพันและอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2564 ต่อมำเมื่อวัน
เสำร์ที่ 12 มีนำคม 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดงำนเสวนำและมอบรำงวัลกำร
ประกวดภำพถ่ำยและคลิปสั้น TikTok ภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร  

8.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิ
มนุษยชนศึกษา เพื่อน าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา  ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไป
ประยุกต์ใช้ ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค  ได้จัดโครงกำรขับเคลื่อนภำรกิจ 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค 
โครงกำร “อบรมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร (Training of Trainers) ด้ำนสิทธิมนุษยชน เพ่ือกำรน ำ
คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปประยุกต์ใช้ ในปี 2564 ได้จัดอบรม
โครงกำรโดยมีกลุ่มเป้ำหมำยแตกต่ำงกัน จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 



 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ถึง 25 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสีชัง โรงแรมแคปรำชำ ศรีรำชำ จังหวัด
ชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ ครู อำจำรย์ จำกโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงมัธยมตอนปลำย 
ในภำคตะวันออก เข้ำร่วมจ ำนวน 34 คน 

ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 26-27 และ 30 สิงหำคม 2564 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำย คือ ศึกษำนิเทศก์และกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภำค เข้ำร่วมจ ำนวน 293 คน 

กำรจัดโครงกำรอบรมดังกล่ำว ท ำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจและเกิดควำม
ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ขยำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำงวิชำกำรประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน เกิดต้นแบบบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรเป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้และ
กำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ 

8.3 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำน  
สิทธิมนุษยชนในภูมิภำค เพ่ือก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำฯ ซึ่งเป็นกำร
ด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ สถำบันวิชำกำรในพื้นที่ และภำคประชำสังคม 
โดยจัดประชุมผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล จ ำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 54 คน ดังนี้ 

(1) ศูนย์ศึกษำฯ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภำคม 2564  
(2) ศูนย์ศึกษำฯ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภำคม 2564  
(3) ศูนย์ศึกษำฯ ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำน ี 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภำคม 2564  
(4) ศูนย์ศึกษำฯ ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎำคม 2564 
(5) ศูนย์ศึกษำฯ ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น เมื่อวันอังคำรที ่6 กรกฎำคม 2564  
(6) ศูนย์ศึกษำฯ ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎำคม 2564 
 

8.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ  ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดประชุมผ่ำน
ระบบกำรประชุมทำงไกล ในระหว่ำงวันที่  29 - 30 กรกฎำคม 2564 มีผู้เข้ำร่วมคือบุคลำกรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่ปฏิบัติภำรกิจ ณ ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภำค 12 แห่ง จ ำนวนทั้งสิ้น 12 คน โดยมีกำรแบ่งเนื้อหำกำรเรียนรู้  ออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ  
1) ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำน 2) ควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำนในมิติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ศึกษำฯ และ 3) กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยใน
กำรปฏิบัติงำน  
 

8.5 โครงการประมวลข้อมูลและผลิตสื่อด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เป็นกำรด ำเนินโครงกำรโดยศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรวบรวมข้อมูลสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งจะด ำเนินงำนต่อเนื่องไปในปีงบประมำณ 2565 



9. โครงการเสวนาวิชาการ “สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล : บทเรียนสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน”  
(The Rights to information: Freedom and Liberties of Isan) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนำยชนแห่งชำติ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำและประสำนงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดท ำโครงกำรเสวนำวิชำกำร “สิทธิในกำรเข้ำถึง
ข้อมูล: บทเรียนสิทธิมนุษยชนภำคอีสำน” (The Rights to information: Freedom and Liberties of Isan) 
เพ่ือให้เยำวชนคนรุ่นใหม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนัก รู้เท่ำทันเรื่องสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลระดับ
สำกล สำมำรถขยำยผลกำรสร้ำงเครือข่ำยไปยังกลุ่มเยำวชน นักเรียน ครู อำจำรย์ ผู้ปกครอง หรือผู้น ำชุมชน
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันของตนเอง โดยค ำนึงถึงบริบท
ของภำคอีสำน และเกิดกำรพัฒนำชุดบทเรียนของกำรใช้สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลในพ้ืนที่ภำคอีสำน ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2564 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรเสวนำฯ จ ำนวน 136 คน 

10. โครงการเสวนาสิทธิมนุษยชนท่ามกลางภาวะโรคระบาด Covid 19: บทเรียนจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนำยชนแห่งชำติ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำและประสำนงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้ด ำเนินโครงกำรเสวนำสิทธิมนุษยชนท่ำมกลำง
ภำวะโรคระบำด COVID-19: บทเรียนจำกภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์และบทเรียนกำรรับมือกับกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
(COVID–19) ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรพัฒนำชุดบทเรียนกำรใช้มำตรกำร 
ทำงสำธำรณสุขที่เคำรพต่อสิทธิมนุษยชนจำกประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำรพัฒนำ
แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรจัดท ำนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง 
กำรด ำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่อันจะเป็นกำรขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ควำมตระหนักให้กับประชำชนในพื้นที่ภำยใต้บริบทกำรเรียนรู้ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
20 สิงหำคม 2564 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรเสวนำฯ จ ำนวน 2,099 คน 

 

11. โครงการแปลคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ๕ ช่วงช้ัน เป็นภาษายาวี 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนำยชนแห่งชำติ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำและประสำนงำน

ด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ได้ด ำเนินโครงกำรแปลคู่มือหลักสูตรกำรเรียนรู้ 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ 5 ช่วงชั้น เป็นภำษำยำวี เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักด้ำน  
สิทธิมนุษยชนให้แก่เด็ก เยำวชน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดนใต้ ทั้ง 5 ช่วงชั้น ได้แก่  
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำตอนต้น ระดับประถมศึกษำตอนปลำย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย รวมถึงบุคคลที่สนใจเพื่อใช้ในกำรศึกษำเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต  

 
 



 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าที
ตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดท ารายงานผล
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยส ำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์  

สิทธิมนุษยชนได้มีกำรจัดประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและจัดเก็บข้อมูล
สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน จำกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำคประชำสังคม และนักวิชำกำรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดท ำรำยงำน  
ผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564 ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting  
โดยเป็นกำรประชุมประเด็นย่อย จ ำนวน 5 ประเด็น ได้แก่  

1) ประเด็นสถำนกำรณ์ปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมและกำรใช้ควำมรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว เมื่อ
วันที่ 30 สิงหำคม 2564  

2) ประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนพิกำร เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2564  
3) ประเด็นผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ต่อกลุ่มเปำะบำง  และ

มำตรกำรกำรช่วยเหลือของรัฐ เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2564   
4) ประเด็นผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ต่อกลุ่มแรงงำน และมำตรกำร

กำรช่วยเหลือของรัฐ เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2564  2564  
5) ประเด็นสิทธิมนุษยชนของผู้มีปัญหำสถำนะและสิทธิ เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2564  

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

1. โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้มีกำรพัฒนำคลังข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน

อิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรด ำเนินกำรรวบรวม ทบทวน ตรวจสอบเนื้อหำควำมรู้สิทธิมนุษยชนจำกแหล่งข้อมูล 
ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ พร้อมทั้งมีกำรประเมินเนื้อหำเบื้องต้นแบบ Peer Review เพ่ือพัฒนำ
คลังสำรสนเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกำรจัดท ำกำรเชื่อมโยงหลำยมิติ  ให้
ครอบคลุมทุกหัวข้อ และเชื่อมโยงกันระหว่ำงเว็บเพจ (Hyperlink) ซึ่งจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้
เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติสำมำรถเข้ำถึงด้วยระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับระบบ 
Internet ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติอีกด้วย 

 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์ 

1. โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนสิทธิ
มนุษยชนผ่ำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ควำมตระหนักด้ำนสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชำชน ตลอดจนสื่อสำธำรณะทรำบถึงบทบำทหน้ำที่และกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงผลิตข่ำว สกู๊ปข่ำว บทสัมภำษณ์ 
หรือรำยงำนพิเศษข่ำวประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ดังนี้ 

(1) กำรจัดจ้ำง Youtuber และ Influencer ที่มีผู้ติดตำมจ ำนวนมำก รวม 20 รำย จัดท ำเนื้อหำ
สอดแทรกกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน และเผยแพร่ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 

(2) กำรผลิตชุดภำพยนตร์โฆษณำ (TVC) สร้ำงสรรค์เพ่ือรณรงค์และสร้ำงควำมตระหนักเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน จ ำนวน 2 เรื่อง และเผยแพร่ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์  

(3) กำรผลิตชุดภำพโฆษณำสร้ำงสรรค์ (Visual Ads) จ ำนวน 10 ภำพ เพ่ือรณรงค์และสร้ำง 
ควำมตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน และเผยแพร่ผ่ำน Facebook fanpage ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

(4) กำรผลิตวิดีทัศน์แนะน ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ควำมยำวไม่เกิน 5 นำที  
ในรูปแบบ Motion Graphic  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนและ 
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและควำมโปร่งใส และน ำมำใช้เป็นแนวทำง  
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง แม้ว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ยังคงเผชิญกับปัญหำและข้อท้ำทำยส ำคัญที่เกิด
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ปฏิบัติงำนตำมบทบำทและหน้ำที่ของสถำบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีกำรทบทวนอัตรำก ำลังเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงขององค์กร กำรพัฒนำบุคลำกร
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เน้นกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับ  
กำรให้บริกำรประชำชน รวมถึงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ โดยมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process 
Redesign) 

 

- ไม่มีโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์   - 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในลักษณะกำรจัดท ำ  
และพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม กำรจัดกำรฝึกอบรม/กำรพัฒนำบุคลำกรโดยด ำเนินกำรเอ ง และ 
กำรด ำเนินกำรร่วมกับองค์กรเครือข่ำย รวมถึงกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงำนภำยนอก โดยมีผลกำรปฏิบัติงำนสรุปได้ดังนี ้

1. การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตาราง
ก าหนดการเก็บเอกสารของส านักงาน กสม. และการด าเนินการตามคู่มือการท าลายและการส่งมอบ
เอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของส านักงาน กสม. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ด ำเนินกำรจัดเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟัง
ข้อคิดเห็น เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเอกสำรตำมคู่มือ
หมวดหมู่และตำรำงก ำหนดอำยุกำรเก็บเอกสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เมื่อวันพุธ
ที่ 22 กันยำยน 2564 ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และมีกำรเข้ำร่วม
กำรเสวนำผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทั้งหมด 85 คน ทั้งนี้ในกำรประชุมเปิด
โอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกำรเสวนำฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับฟังปัญหำอุปสรรค ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ  



ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเอกสำร และสำมำรถน ำผลกำรสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรเสวนำฯ  
ไปใช้เป็นแนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรเอกสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ให้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย  

 

2. โครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (ระดับ
ผู้บริหาร)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับบริบทและควำมจ ำเป็น โดยกำรจ้ำงสถำบันส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. เป็นที่ปรึกษำโครงกำรจัดท ำหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  
(ระดับผู้บริหำร) ซึ่งมีขอบเขตกำรจัดท ำหลักสูตรในเนื้อหำวิชำหมวดควำมรู้/ทักษะด้ำนกำรบริหำรและกำร
พัฒนำองค์กร จ ำนวน 3 ระดับ ได้แก่  

(1) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น ประกอบด้วยกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ข้ำรำชกำร ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญ
งำน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรข้ึนสู่ระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือระดับอำวุโส 

(2) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง ประกอบด้วยกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ข้ำรำชกำร ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ และผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
อำวุโส เพ่ือเตรียมควำมพร้อมขึ้นสู่ระดับอ ำนวยกำรระดับต้น (ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน) หรือระดับเชี่ยวชำญ 

(3) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ประกอบด้วยกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ข้ำรำชกำร ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น และผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมขึ้นสู่ระดับอ ำนวยกำรระดับสูง (ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก) หรือระดับผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษำ
ส ำนักงำนฯ) 

 

3. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงให้บุคลำกรได้รับกำรเพ่ิมพูน

ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ รวมถึงทักษะด้ำนกำรบริหำร
และกำรพัฒนำองค์กร ตลอดจนแนวควำมคิดต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้พร้อมรับมือกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรที่ 1 “กำรเสริมสร้ำงทักษะและเทคนิคในกำรปฏิบัติงำนกับผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือกำร
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ภำยใต้ 
หลักแนวคิดกำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกำรปฏิบัติงำนที่จ ำเป็นต้องใช้ทักษะ 
สมรรถนะเฉพำะด้ำน เช่น กำรให้ค ำปรึกษำ กำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ จัดขึ้นเมื่อวันที่  
7 – 8 มิถุนำยน 2564 ผ่ำนกำรประชุมทำงไกล และมีผู้เข้ำร่วมหลักสูตรทั้งหมด 74 คน 

หลักสูตรที่ 2 “สังคมดิจิทัลกับมิติงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจภำยใต้สถำนกำรณ์ทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมดิจิทัล รวมถึงมุมมอง 
แนวคิด เทคนิค และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำนดิจิทัล เพ่ือเป็นกำรพัฒนำยกระดับทักษะ



 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 
2564 ผ่ำนกำรประชุมทำงไกล และมีผู้เข้ำร่วมหลักสูตรทั้งหมด 73 คน 

หลักสูตรที่ 3 “ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติ งำน” เพ่ือเสริมสร้ำง
หลักกำรและแนวคิดให้พร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนำคม – 2 เมษำยน 2564  
ผ่ำนกำรประชุมทำงไกล และมีผู้เข้ำร่วมหลักสูตรทั้งหมด 20 คน 

 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรโดยส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร

ฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก ทั้งในหลักสูตรส ำหรับผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นกำร 
พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำน และส่งเสริมสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ รวมถึงกำรฝึกอบรมในหลักสูตรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรขึ้นสู่ต ำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น โดยได้มีกำรจัดส่งบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเข้ำรับกำรฝึกอบรม/
สัมมนำร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวนทั้งสิ้น 58 โครงกำร/หลักสูตร 

 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิจัยสิทธิมนุษยชน

เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรวิจัยบนฐำนสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลำกรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรวิจัย 
ไปใช้ในกำรพัฒนำงำนตำมภำรกิจของตน (Routine to Research: R2R) โดยให้ผู้เข้ำร่วมอบรมได้เรียนรู้ทั้ง
ภำคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ซึ่งโครงกำรได้ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรไว้ระหว่ำงเดือนมีนำคม - มิถุนำยน 
๒๕๖๔ (ขยำยถึงสิงหำคม 2564) มีกำรอบรมแบง่เป็น 3 ระยะ ดังนี้  

กำรอบรมระยะที่ 1 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 22 – 24 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมสวนสำมพรำน อ ำเภอ 
สำมพรำน จังหวัดนครปฐม เป็นกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำทำงทฤษฎีด้ำนสิทธิมนุษยชน 
และกำรวิจัยบนฐำนคิดสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมท้ังสิ้น 25 คน  

กำรอบรมระยะที่ 2 เป็นกำรอบรมออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom meeting โดยมีกิจกรรม 2 ส่วน คือ 
1) กำรอบรมหัวข้อ กำรทบทวนวรรณกรรม (literature review) เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2564 เพ่ือท ำควำม
เข้ำใจเนื้อหำทำงทฤษฎีและแนวปฏิบัติเ พ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรทบทวนวรรณกรรม ( literature review)  
มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งสิ้น 24 คน และ 2) กำรให้ค ำปรึกษำในกำรฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนำข้อเสนอกำรวิจัยแบบ
รำยหัวข้อ/กลุ่ม ในระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - 20 มิถุนำยน 2564 (ขยำยระยะเวลำจนถึง 26 กรกฎำคม 2564) 
โดยมีอำจำรย์สถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำตลอดกิจกรรม  

กำรอบรมระยะที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 ผ่ำนโปรแกรม Zoom meeting เป็นกำรอบรม
ฟังบรรยำยและแลกเปลี่ยนประเด็นกำรวิจัยสิทธิมนุษยชนในยุคดิจิทัล และกำรน ำเสนอและกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่พัฒนำโดยผู้ร่วมอบรมในกำรอบรมระยะที่ 2 มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
ทั้งสิ้น 23 คน  

  



6. โครงการพัฒนากระบวนการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจร่วมมือด้ำนกำรต่ำงประเทศ ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยำยน 2564 ผ่ำนระบบกำร
ประชุมทำงไกล เพ่ือมุ่งให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรเชื่อมโยงท ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยหยิบยกประเด็น เรื่อง 
"กำรป้องกันกำรทรมำน  : พันธกรณีระหว่ำงประเทศสู่แนวปฏิบัติในกลุ่มประเทศ SEANF" เพ่ือบูรณำกำร 
กำรท ำงำนของบุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรเรียนรู้มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศ และประสบกำรณ์ของประเทศต่ำง ๆ โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุม จ ำนวน 60 คน  

 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของส านักกฎหมาย 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรและระบบงำนของส ำนักกฎหมำย ในระหว่ำงวันที่ 16 - 18 ธันวำคม 2563 ณ โรงแรมเจ้ำหลำว 
ทอแสงบีช ต ำบลคลองขุด อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยด ำเนินกำรทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่งในกำรปฏิบัติหน้ำที่  และข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันตำมภำรกิจหลักของส ำนัก
กฎหมำย เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติและส ำนักงำน กสม. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำวได้มีกำรบรรยำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรร่ำงกฎหมำยกับหลักควำมชอบด้วยกฎหมำยปกครอง และหลักกำร วิธีกำร และเทคนิคกำรให้
ควำมเห็นต่อกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบก่อให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งได้มีกำรระดมควำมเห็น
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักกฎหมำยในเรื่องของกำรจัดท ำควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและกำรร่ำงกฎหมำยและกำรให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมกำร
ประชุมจ ำนวน 18 คน ประกอบด้วยบุคลำกรของส ำนักงำน กสม. อธิบดีศำลปกครองระยอง อัยกำรจังหวัด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีและคณะ  
 

8. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมรวม 2 รุ่น รุ่นละ 
50 คน รวม 100 คน และผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมได้ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ โดยท ำคะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
60 โดยมีก ำหนดกำรกำรฝึกอบรมดังนี้  

1) กำรอบรมรุ่นที่ 1 เกิดขึ้นระหว่ำงวันที่ 22 - 23 มีนำคม 2564 ณ ห้องเสวนำ ส ำนักงำน กสม. และ 
มีกำรศึกษำดูงำน ณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 1 วัน 

2) กำรอบรมรุ่นที่ 2 เกิดขึ้นระหว่ำงวันที่ 24 - 25 มีนำคม 2564  ณ ห้องเสวนำ ส ำนักงำน กสม. และ 
มีกำรศึกษำดูงำน ณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 1 วัน 

 



 

9. โครงการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ด ำเนินกำรศึกษำเพ่ือ
ปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำก ำลังภำยในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
ระบบงำนและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้สำมำรถท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น โดยได้จัดจ้ำงมูลนิธิพัฒนำ
ประสิทธิภำพในรำชกำร โดยสถำบันที่ปรึกษำเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพในรำชกำร  

 

10. โครงการเหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน ได้จัดท ำโครงกำรเหลียวหลัง 

แลหน้ำ 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ด ำเนินกำรโดยกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับควำมเป็นมำของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน กำรจัดตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน กำรด ำเนินกำรและผลกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน และได้มีกำรจัดกิจกรรมเสวนำสำธำรณะ เพ่ือรวบรวมและ
รับฟังควำมคิดเห็นมุมมองของบุคลำกรภำยในและภำยนอกองค์กรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ ทบทวนบทบำทและกำรท ำงำนในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ โดยมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
เพ่ือกำรผลักดันทิศทำงกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำในฐำนะที่เป็นองค์กรอิสระแห่งชำติซึ่งมีบทบำท หน้ำที่ และ  
ควำมรับผิดชอบปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้เป็นไปตำมหลัก 
กติกำสำกลว่ำด้วยกำรเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และจัดท ำรูปแบบสื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะเนื่องในโอกำส
ครบรอบ 20 ปี กสม. 

 

11.  โครงการจัดท ายุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน  ได้ด ำเนินกำรโครงกำรจัดท ำ

ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือทบทวน ศึกษำ วิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สภำพแวดล้อม และสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
หรือส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ กสม. รวมทั้ง ศึกษำ วิเครำะห์องค์กร กสม. และส ำนักงำน กสม. 
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหำหรือข้อจ ำกัด และประเด็นท้ำทำยต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนของ กสม. และส ำนักงำน กสม. พร้อมทั้งก ำหนดทิศทำงและยุทธศำสตร์  
กำรด ำเนินงำนของ กสม. ในช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2563 ให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสภำพ
ปัญหำขององค์กร รวมถึงประเด็นท้ำทำยต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วนและรอบด้ำน ด ำเนินโครงกำรโดยจัดให้มี 
กำรประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน กสม. ผู้แทนศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคทั้ง 12 แห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
สิทธิมนุษยชนในสำขำต่ำง ๆ ผู้แทนจำกฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ ผู้แทนองค์กำรระหว่ำงประเทศที่ท ำงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม รวมจ ำนวน
ประมำณ 300 คน   



กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ กำรจัดให้มี
ระบบกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในองค์กร ตลอดจนกำรส่งเสริมให้บุคลำกร
พัฒนำองค์ควำมรู้ เพ่ือพัฒนำกำรท ำงำนประจ ำ (Routine to Research: R2R) และกำรจัดให้มีคู่มือและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure: SOP) เพ่ือเสริมสร้ำง
และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีกำรด ำเนินโครงกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating 
Procedure: SOP)” รุ่นท่ี 2 และรุ่นท่ี 3 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure: SOP)” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เพ่ือขับเคลื่อนและขยำยผลกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP) ที่ถูกต้อง โดยด ำเนินกำร
จัดกำรฝึกอบรมในรูปแบบกำรประชุมทำงไกล มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ซึ่งมีผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลและได้รับ
ประกำศนียบัตร รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 67 คน ผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลและไม่มีสิทธิได้รับประกำศนียบัตร รวม
ทั้งสิ้น จ ำนวน 6 รำย ดังนี้ 

1) รุ่นที ่2  เมื่อวันที ่22 กุมภำพันธ์ 2564 มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จ ำนวน 52 คน และมีผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน 4 รำย สถำนที่จัด ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

2) รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2564 มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จ ำนวน 15 คน และมีผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน 2 รำย สถำนที่จัด ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

 

2.  โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) ในองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรส ำคัญในกำร
รวบรวมควำมรู้ทั้งที่เป็นควำมรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) มำพัฒนำให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และมีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงได้ด ำเนินโครงกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรมำอย่ำง โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.  2564
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยตั้งต้น ซึ่งได้ด ำเนินกำร
เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

 



 

1) โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “กำรเพ่ิมศักยภำพทีมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Team) ของหน่วยงำน
ตั้งต้นและหน่วยงำนในสังกัด” เมื่อวันที่ 16-18 ธันวำคม 2563 ณ บ้ำนลีลำไทย รีสอร์ท อ ำเภอบ้ำนแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสำคร และมีผู้เข้ำร่วมเป็นบุคลำกรจำกทุกส ำนัก/หน่วย จ ำนวน 40 คน 

2) กิจกรรม “กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญ (Critical Knowledge) ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
น ำร่อง” เมื่อวันที่ 4, 19 มีนำคม และวันที่ 1 เมษำยน 2564 ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และมีผู้เข้ำร่วมเป็นบุคลำกรจำกส ำนักบริหำรกลำงในฐำนะหน่วยงำนน ำร่องในกำร  
ใช้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำน จ ำนวน 72 คน 

 

3.  โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดท ำร่ำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ 

และค ำสั่ง ๆ และในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรจัดพิมพ์หนังสือกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติแล้ว แต่เนื่องจำกปัจจุบันได้มีกำรปรับแก้ไขและออกกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับ 
ประกำศ ค ำสั่งต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติหลำยฉบับ ท ำให้มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหนังสือ“กฎหมำย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ” เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน  
จึงได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม จ ำนวน 500 เล่ม เพ่ือเป็นคู่มืออ้ำงอิงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และเผยแพร่สื่อในรูปแบบ e-book โดยให้สำธำรณชนสำมำรถเข้ำดู และ
ดำวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย  

 

กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

- ไม่มีโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์   - 

 
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล 

(Digital) 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร ภำยใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และสนับสนุน  
กำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้มีประสิทธิภำพ ตลอดจน
กำรให้บริกำรประชำชนด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 
 

 



1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนส านักงาน กสม. ปี พ.ศ. 2565-2567 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำระบบ
ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนส ำนักงำน กสม. ปี พ.ศ. 2565-2567 โดยด ำเนินกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำมำ
วิเครำะห์ทิศทำงแนวโน้มดิจิทัลในบริบทของโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และภำพรวมด้ำนดิจิทัลของประเทศไทย
ในด้ำนต่ำง ๆ อีกทั้งวิเครำะห์ข้อมูลภำพรวมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำน กสม.  
เพ่ือกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล ได้แก่ วิเครำะห์ระบบเครือข่ำย วิเครำะห์ด้ำนข้อมูล เพ่ือก ำหนด
ยุทธศำสตร์ด้ำนดิจิทัลของหน่วยงำนให้มุ่งเน้นกำรไปสู่องค์ดิจิทัล และมีกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพและจัดท ำแผนงำนโครงกำร Master Plan Digital  

ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำโครงกำรมีกระบวนกำรด ำเนินงำนจัดอบรมส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจธรรมำภิบำล
ข้อมูล (Data Governance) เพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) โดยสร้ำงควำมตระหนัก
และส่งเสริมให้ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กสม. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
สนับสนุนภำรกิจให้เกิดประสิทธิภำพ สร้ำงแนวคิดในกำรก ำหนดแผนงำนด้ำนดิจิทัลให้สอดคล้องกับภำรกิจ 
ที่แต่ละส่วนงำนรับผิดชอบ จัดอบรมขึ้นเมื่อวันอังคำรที่ 24 สิงหำคม 2564 ณ ห้องประชุม 709 ส ำนักงำน 
กสม. และผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล มีผู้เข้ำร่วมอบรมประมำณจ ำนวน 100 คน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำง 
กำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2565 – 2567) ของส ำนักงำน กสม. และจะด ำเนินกำร 
ขอควำมเห็นชอบและประกำศใช้ต่อไป 

 
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส ำนักงำ น

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือทดแทนคอมพิวเตอร์ที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนเกิน 5 ปี (คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555-2557) เนื่องจำกสมรรถนะกำรใช้งำน
ไม่สำมำรถตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท ำให้ใช้งำนได้ไม่เต็มศักยภำพและขำดประสิทธิภำพ ดังนั้น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงจ ำเป็นต้องจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ประกอบด้วย 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีคุณภำพ
เหมำะสมกับกำรใช้งำน และสำมำรถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ ปฏิบัติงำน 
ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นกำรลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีสภำพช ำรุดและหมดอำยุกำรใช้งำนแล้ว โดยกำรจัดหำ
เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 79 เครื่อง (2) เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน 24 เครื่อง และ (3) เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 3 เครื่อง ซึ่งปจัจุบันอยู่ระหว่ำงกำรจัดสรร
ให้กับส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

 



 

นอกเหนือจำกกำรด ำเนินโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ข้ำงต้นแล้ว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ โดยส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ได้ด ำเนินโครงกำรโดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้ำน
ดิจิทัลมำพัฒนำและสนับสนุนระบบกำรท ำงำนขององค์กรให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน เช่น 
1. โครงการเช่าบริการ Zoom Video Conference 

เนื่องจำกกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กสม. ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 
กสม. มีเป็นจ ำนวนมำกและมีแนวโน้มจะมำกยิ่งขึ้นอีกจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบำดรวดเร็วและรุนแรง ท ำให้กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของ กสม. และ
ส ำนักงำน กสม. อำทิ กำรจัดประชุมต่ำง ๆ กำรลงพ้ืนที่ กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรจัดงำนสัมมนำ  
กำรอบรมต่ำง ๆ ถูกทดแทนด้วยระบบออนไลน์ด้วยกำรเช่ำใช้บริกำรโปรแกรม Zoom Video Conference 
เพ่ือให้ท ำงำนร่วมกัน ตำมนโยบำย Work From Home และรองรับกำรท ำงำนของ กสม. และส ำนักงำน กสม. 
ได้หลำกหลำยภำรกิจ เพ่ิมช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคลภำยในและบุคคลภำยนอกองค์กร รวมทั้ง 
เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน หรื อจำกเหตุกำรณ์อ่ืนๆ ได้ในอนำคต  
โดยส ำนักงำน กสม. ได้เช่ำใช้บริกำรโปรแกรม Zoom Video Conference เพ่ิมเติม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
9 ห้องประชุม และรองรับจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมได้ห้องละไม่น้อยกว่ำ 300 อุปกรณ์  
 

2.   โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยไร้สำย (WiFi) 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพอุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำย
ทดแทนของเดิมที่ใช้งำนมำนำน ให้มีประสิทธิภำพเท่ำทันเทคโนโลยีของอุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำย ของผู้ใช้ 
ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ซึ่งสำมำรถติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณภำยใน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จ ำนวน 20 จุด ปัจจุบันได้มีกำรติดตั้งและทดสอบกำรใช้งำน 
เรียบร้อยแล้ว และบริษัทผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรอบรมผู้ดูแลระบบกำรจัดกำรอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย 
(WiFi) เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2564 ด ำเนินกำรตรวจรับและพร้อมเปิดใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพแล้วเสร็จ
ในเดือนพฤศจิกำยน 2564 

 
 
 


