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ค�าน�า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๒
ผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ภาพตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปณิธาน อุดมการณ์ 
และมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สารบัญ

บทที่	๑	ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที ่๑ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

๑.๑ ความเป็นมา
๑.๒ อ�านาจหน้าที่

ส่วนท่ี ๒ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส่วนที่ ๓ ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓.๑ อ�านาจหน้าที่
๓.๒ โครงสร้างองค์กร 
๓.๓ อัตราก�าลัง

ส่วนที่ ๔ แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สารบัญ
บทที	่๒	ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘
ส่วนที ่๑  ผลการเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ส่วนที่ ๒ ผลการด�าเนินงานตาม

แผนปฏิบติังานประจ�าปี

ส่วนที่ ๓ ผลการด�าเนินงานตามภารกิจอ�านาจหน้าที่ 
 ๓.๑ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๓.๑.๑ ก า ร รั บ เ รื่ อ ง ร ้ อ ง เ รี ย นที่ มี 
การร้องเรยีนว่าละเมดิสทิธมินษุยชน 
หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
หรอืเป็นเร่ืองท่ี กสม. เหน็สมควร
ให้มีการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

๓.๑.๒ จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่มีการ
ด�าเนนิการประสานการคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน

๓.๑.๓ การตรวจสอบการละ เมิ ด 
สิทธิมนุษยชน

๓.๑.๔ การติดตามการด�าเนินการตาม
มาตรการการแก ้ ไขป ัญหา
จากรายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมดิสทิธิมนุษยชน

๒๔
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๒๖

๒๖
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๒๓
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๓.๕  การประสานงานเครอืข่ายด้านสิทธิมนษุยชน
๓.๕.๑ ผลการด�าเนนิงานการสร้าง

เครอืข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
๓.๕.๒ ผลการด�าเนินงานการพฒันาและ

สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
๓.๖ การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

๓.๖.๑ การศกึษาวิจยัด้านสทิธมินษุยชน
๓.๖.๒ การขับเคลือ่นผลงานการศึกษา

วจิยัสู่สังคม

๓.๒ การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ
๓.๒.๑ ข้อเสนอแนะนโยบาย
๓.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุกฎหมาย

และกฎ
๓.๒.๓ กรณีตัวอย่างผลการด�าเนินงาน

การจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุกฎหมาย
และกฎ

๓.๓ การเสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาล
รฐัธรรมนญู ศาลปกครองและฟ้องคดีต่อศาล
ยตุธิรรมแทนผูเ้สยีหาย

๓.๔ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
๓.๔.๑ ผลการด�าเนินงานด้านการเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน

๓.๔.๒ ผลการด�าเนนิงานด้านสทิธมินษุยชนศึกษา
๓.๔.๓ ผลการด�าเนินงานด้านการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์
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๓.๗ การด�าเนนิงานด้านสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ
๓.๗.๑ ความร่วมมอืในระดบัสากล ภายใต้กรอบ

คณะกรรมการประสานงานระหว่างสถาบนั
แห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สทิธมินษุยชน

๓.๗.๒ ความร่วมมอืในระดบัภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก 
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

๓.๗.๓ ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัสทิธมินษุยชน
แห่งชาติในระดับภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

๓.๗.๔  การสร้างความร่วมมอืด้านสทิธมินุษยชน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาค

๓.๗.๕ ผลการด�าเนินการการติดตามการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สทิธมินษุยชน

๓.๗.๖ ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนระหว่าง
ประเทศ

๓.๗.๗ การส ่งเสริมความร ่วมมือกับสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติและองค ์กร 
จากต่างประเทศ

บทท่ี	๓	รายงานของผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิ
ภาคผนวก

 - ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๒

 - ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓

 -  คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิชุดท่ี ๓
 - ประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห ่งชาติและเจ ้าหน ้า ท่ีของส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓.๘ การจดัท�ารายงานการประเมนิสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

๓.๙ การพัฒนาองค์กร 
๓.๙.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

ส�านักงาน กสม.
๓.๙.๒ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
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ตารางที่ ๑
รายชื่อคณะอนุกรรมการ

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตารางที่ ๔
การประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนจ�าแนกตาม
ประเภทสิทธิและเสรีภาพ

ตางรางที่ ๗
จ�านวนค�าร้องที่ขอให้ตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล

ตารางที่ ๒
รายชื่อคณะอนุกรรมการ

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตารางที่ ๕
ข้อเสนอแนะนโยบาย

ตารางที่ ๘
เรื่องที่ กสม. จัดท�าความเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียนหรือความเห็นต่อ
ร่างกฎหมาย

ตารางที่ ๓
รายงานผลการด�าเนินงานตาม

แผนงานที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตารางที่ ๖
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

กฎหมายและกฎ

ตารางที่ ๙
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ของส�านักงาน กสม.

๑๖

๓๒

๔๗

๑๗

๓๓

๔๗

๒๓

๓๙

๗๔

สารบัญตาราง
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แผนภาพที่ ๑
โครงสร้างส�านักงาน

คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แผนภาพที่ ๔
แผนยุทธศาสตร์ กสม. 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ 

(การปรับครั้งที่ ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)

แผนภาพที่ ๕
แผน/ผลการเบิกจ่าย

เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ�าแนกตามแผนงาน

แผนภาพที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙

แผนภาพที่ ๖
จ�านวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือ
เป็นเรื่องท่ี กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�าแนกตาม
ประเภทสิทธิมนุษยชน

แผนภาพที่ ๗
จ�านวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรอืเป็นเรือ่งที ่กสม. เหน็สมควรให้มีการตรวจ

สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�าแนกตาม
ประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

แผนภาพที่ ๘
จ�านวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด

สทิธมินษุยชน หรอืมกีารปฏบัิตทิีไ่ม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�าแนก
ตามพื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียน

แผนภาพที่ ๙
จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่มี
การด�าเนินการประสาน

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

แผนภาพที่ ๑๐
ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร ้องเรียน
จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน

แผนภาพที่ ๑๑
การติดตามการด�าเนินการ

ตามมาตรการการแก้ไขปัญหา
จากรายงานผลการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

แผนภาพที่ ๑๒
การติดตามการด�าเนินการตามมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สทิธิมนษุยชน ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จ�าแนกตามสาเหตุการยุติเรื่อง

แผนภาพที่ ๑๓
การด�าเนนิการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และสามารถยุติเรื่องได้

แผนภาพที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์ กสม. 
พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๙ 

(การปรับครั้งที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)

๑๘

๒๒

๒๕

๒๗ ๒๘ ๒๘

๒๖ ๒๗

๑๙

๒๔ ๒๕

๒๐ ๒๑

สารบัญแผนภาพ




