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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

โครงการ “การประเมนิศกัยภาพและพฒันาระบบงานและกระบวนการการตรวจสอบการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน” มวีตัถุประสงค์เพื่อน าขอ้มูลที่ใช้จากการศกึษาวจิยั ประกอบการพจิารณา 

ก าหนดแนวทางพฒันาปรบัปรงุกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ขึน้ ทัง้นี้โดยมศีูนยเ์ครอืข่ายวชิาการเพื่อสงัเกตการณ์และวจิยัความสุขชุมชน  (ศูนยว์จิยั

ความสุขชุมชน) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั รบัผดิชอบเป็นทีป่รกึษาเพื่อด าเนินโครงการดงักล่าว 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 

โครงการ “การประเมนิศกัยภาพและพฒันาระบบงานและกระบวนการการตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน” ครัง้นี้  คณะผู้วิจ ัยออกแบบวิจัยโดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบ

ผสมผสานระหว่าง การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) และการวจิยัเชงิปรมิาณ 

(Quantitative Research) โดยก าหนดกระบวนการเป็น 2 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 

ขัน้ตอนท่ี 1  

การศกึษาเพื่อเปรยีบเทยีบกระบวนการท างาน และคน้หาปญัหา ขอ้จ ากดัในกระบวนการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยประยุกต์ใช้วิธีระเบียบวิธีการวิจ ัยรวม 4 ประเภท

ประกอบดว้ย 

1) การสงัเกตการณ์ (Observation)  

2) การวจิยัเอกสาร (Documentary Research)  

3) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) 

4) การส ารวจภาคสนาม (Field Survey Research) 

ขัน้ตอนท่ี 2  

เป็นการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปญัหา ข้อจ ากัด รวมถึงการพฒันาตัวแบบ 

(model) ของกระบวนการที่เหมาะสมในการลดทอนปญัหา ขอ้จ ากดัที่ค้นพบ โดยน าเอาขอ้สรุป

ปญัหา ขอ้จ ากดัทีค่น้พบ ในขัน้ตอนที ่1 ตัง้เป็น โจทยห์รอืค าถามของการวจิยัในขัน้ตอนที ่2 เพื่อ

เขา้สู่กระบวนการหาค าตอบถงึแนวทางแก้ไข โดยขัน้ตอนนี้คณะผูว้จิยัประยุกต์ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยั

รวม 3 ประเภท ประกอบดว้ย 

1)การสมัมนาระดมความคดิเหน็ (Seminar & Workshop) 

2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

3) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) 
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1. สรปุปัญหา ข้อจ ากดัในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ข้อจ ากัดส าคญัของกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ปจัจุบนั คอื ความล่าช้า และคุณภาพของงานตรวจสอบที่ยงัมขีอ้จ ากดัด้านคุณภาพ ท าให้มขี้อ

โตแ้ยง้ และยงัไมถู่กน าไปปฏบิตัเิพื่อเยีย่วยา 

 เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานรอ้ยละ 83.7 ใหค้วามเหน็ว่าระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตรวจสอบการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนนานเกนิไป 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิงานร้อยละ ร้อยละ 73.5 ให้ความเห็นว่า กระบวนการตรวจสอบ

ปจัจบุนัยงัไมส่ามารถช่วยใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการเยยีวยา ในระดบัทีเ่หมาะสม 

 

การศกึษาวจิยัเพื่อคน้หาปจัจยัที่ส่งผลต่อขอ้จ ากดัขา้งต้น คณะผูว้จิยัจ าแนกเป็น 2 ระดบั 

คอืระดบัโครงสรา้ง และระดบักระบวนการ สรปุดงัรายละเอยีด 

1) ระดบัโครงสร้าง  

1.1 โครงสร้างการท างาน (การบริหารจดัการองคก์ร) 

 ขาดศูนยป์ฏบิตังิาน และเครอืขา่ยการท างานในพืน้ที่   

 การบรหิารจดัการ มอบหมายงานและการแบ่งงาน ขาดระบบที่ชดัเจน ส่งผลให้

การท างานของแต่ละกลุ่มงานมรีะบบการท างาน มาตรฐาน ฯลฯ แตกต่างกนั  

 การท างานมขีัน้ตอนมากเกนิไป ส่งผลใหก้ระบวนการตรวจสอบใชเ้วลานาน 

 โครงสร้างทีมงานตรวจสอบ มีคุณภาพไม่เท่าเทียมกัน ขาดหัวหน้ากลุ่มที่มี

ศักยภาพสามารถเป็นที่ปรึกษา ช่วยกลัน่กรอง ตรวจสอบงานก่อนส่งให้

คณะอนุกรรมการพจิารณา 
 

1.2 บคุลากร 

 เจา้หน้าทีบ่างส่วนยงัมขีอ้จ ากดัดา้นทกัษะ ความสามารถทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบั

ประสทิธภิาพงานตรวจสอบ อาท ิความรูด้า้นกฎหมาย การเขยีนรายงาน  

 การบรหิารดา้นทรพัยากรบุคคล  เกีย่วขอ้งกบัดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย 

 การคดัเลอืกบุคลากร ยงัเป็นลกัษณะเปิดกว้าง ไม่เจาะจงคุณสมบตั ิท าให้

ไดบุ้คลากรไมต่รงตามลกัษณะงาน / ไมพ่รอ้มท างานตอ้งฝึกฝน พฒันา 

 การแต่งตัง้ โยกย้ายบุคลากร เป็นลักษณะพรรคพวก ไม่พิจารณาตาม

คุณสมบตั ิความสามารถ 
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 ระบบการตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพการท างาน ไม่จรงิจงั ขาดตวัชีว้ดั

ทีช่ดัเจน  

 การพฒันาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง ไมเ่ป็นระบบ กระจกุตวัเฉพาะกลุ่ม 

 

1.3 ระบบงบประมาณ 

 ขาดกลไกควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณ ท าให้การตัง้

งบประมาณขาดการวางแผนการท างานทีช่ดัเจน ไม่สามารถด าเนินโครงการตาม

แผนงบประมาณที่ตัง้ไว้ ส่งผลกระทบต่อโครงการที่ท าจรงิแต่งบประมาณไม่

เพยีงพอ  

 

2) ระดบักระบวนการ  

2.1 กระบวนการรบัเร่ืองร้องเรียน 

 ใชเ้วลานานกว่าจะเขา้สู่ข ัน้ตอนการตรวจสอบ  

 การป้อนขอ้มลูเขา้สู่ระบบฐานขอ้มลูการรอ้งเรยีน ไมต่่อเน่ือง  

 ผูร้อ้งเรยีนยงัความเขา้ใจต่อขัน้ตอนการรอ้งเรยีน  

 ผูร้อ้งเรยีนเปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่เบอรโ์ทร ไมแ่จง้เจา้หน้าทีท่ าใหป้ระสานงานไมไ่ด้ 

 ขาดกลไกไกล่เกลีย่ประณปีระนอมเบือ้งตน้ 

 

2.2 กระบวนการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 

 ใชเ้วลานานกว่าจะเขา้สู่ข ัน้ตอนการตรวจสอบ 

 กระบวนการตรวจบางส่วนใช้ลักษณะตัง้รบั เช่นส่งหนังสือโต้ตอบ ท าให้ใช้

เวลานาน 

 ปญัหาจากอนุกรรมการบางส่วนท าใหก้ารวนิิจฉัยรปูเรื่องการตรวจสอบ รายงาน

ผลการตรวจสอบ รวมถงึขอ้เสนอแนะต่างๆ ไม่ถี่ถ้วนรอบดา้น บางกรณีไม่เป็นที่

ยอมรบั เกิดข้อโต้แย้งด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หรือก าหนดความ

คุม้ครองเกนิหลกักฎหมาย 

 มภีารกจิมาก ท าใหม้เีวลาน้อย 

 เขา้มาโดยระบบพรรคพวก คุณสมบตัยิงัไมช่ดัเจน 
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 ไมทุ่่มเท ขาดระเบยีบวนิยัในการท างาน 

 ขอ้มลูจากผลการตรวจสอบบางกรณ ีไมค่รอบคลุม ครบถว้น 

 ขัน้ตอนยงัมคีวามซ ้าซ้อน เช่นรายงานที่ผ่านคณะอนุกรรมการที่รบัผดิชอบแล้ว 

ตอ้งส่งเขา้คณะอนุกรรมการกลัน่กรองอกีรอบ จากนัน้จงึส่งเขา้คณะกรรมการชุด

ใหญ่เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 รูปแบบ เนื้อหาของรายงานผลการตรวจสอบ แต่ละคน (กลุ่มงาน) มีความ

แตกต่างกนั ไมเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

 กลไกการท างานไม่เอื้ออ านวยต่อการพฒันาคุณภาพบุคลากรดา้นการตรวจสอบ 

เนื่องจากท าหน้าที่เพยีงบางส่วนในกระบวนการตรวจสอบ (อนุกรรมการเป็น

ผูด้ าเนินการเอง) 

 ขาดความต่อเนื่องในการบนัทกึรายละเอยีดการตรวจสอบในระบบฐานขอ้มลู 

 

2.3 กระบวนการติดตามผลการแก้ไขปัญหา 

 ยงัขาดกระบวนการตดิตามผลทีเ่ตม็เมด็เตม็หน่วย 

 รปูแบบการตดิตามเป็นการส่งเรื่องต่อ ท าใหม้คีวามล าบากในการตดิตาม (ไม่ได้

เป็นคนด าเนินการตัง้แต่แรก) เนื่องจากหลายเหตุผล อาท ิความชดัเจนในการ

ก าหนดหน่วยงานผูร้บัผดิชอบแบบกวา้งๆ 

 ขอ้เสนอแนะบางกรณีมขีอ้โต้แยง้ด้านขอ้กฎหมาย และแนวทางที่ด าเนินการได้

ยากในทางปฏบิตั ิ

 ขาดการพฒันาเครอืข่ายสื่อมวลชน เพื่อการแจง้ขอ้มลู ข่าวสาร ความคบืหน้าใน

การตดิตามผลการเยยีวยา 
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2. สรปุข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา ปรบัปรงุกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 คณะผูว้จิยัขอเสนอแนวทางเพื่อการพฒันา ปรบัปรงุกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน สรปุดงัตารางต่อไปนี้ 

2.1 ดา้นโครงสรา้งการท างาน 
โครงสรา้งการท างาน 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1. ศนูยป์ฏบิตักิาร เครอืขา่ยท างานในพืน้ที ่

1. ใช้ประโยชน์จากเครอืข่ายความร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ โดยเริม่ต้นจากการแบ่งประเภท เพื่อประเมนิระดบัศกัยภาพ 
รูปแบบความร่วมมอื รวมถึงความสามารถของ กสม. ในการสนับสนุนการท างานของเครอืข่ายต่างๆ เช่นบุคลากร 
ความรู ้งบประมาณ ฯลฯ เพื่อน ามาสูก่ารก าหนดรปูแบบกจิกรรมความร่วมมอืใหม้คีวามชดัเจน เป็นมาตรฐานเดยีวกนั
ในองคก์รแต่ละประเภท  

2. ควรเริม่จากการพฒันาระบบการตรวจสอบ ในรปูแบบทีม่กีารกระจายอ านาจ ภายในองคก์รก่อน หลงัจากมคีวามชดัเจน 
สามารถลดทอนขอ้จ ากดัส าคญัๆ และงานตรวจสอบมคีุณภาพทีเ่หมาะสม จงึพฒันาไปสู่การขยายโครงสรา้งส านักงาน
ไปสูพ่ืน้ทีห่ลกัอื่นๆ ต่อไป ในลกัษณะสาขาน าร่อง 

2. ระบบการบรหิารจดัการ 

1. กระจายอ านาจการท างานในสว่นของการกลัน่กรองเรื่องรอ้งเรยีนใหส้ านกังานเป็นผูร้บัผดิชอบ  
2. ตดัขัน้ตอนการกลัน่กรองรายงานผลการตรวจสอบ โดยอนุกรรมการกลัน่กรองออก 
3. ส านักงานเป็นผูบ้รหิารจดัการดา้นทมีตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบของคณะอนุกรรมการ แต่ละด้านภายใต้  

การก ากบัดแูลของผูอ้ านวยการกลุ่ม / ผูท้ีม่ปีระสบการณ์งานตรวจสอบ 
4. พฒันาระบบฐานขอ้มูลการร้องเรยีนชดัเจน เพื่อเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์ก าหนดโครงสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ     

ทัง้ดา้นจ านวนและคุณสมบตั ิเพื่อสามารถรองรบัการท างานไดท้ัง้ปจัจุบนัและอนาคต 
5. พฒันาคู่มอืมาตรฐานการท างาน (SOP) เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนทัง้ในสว่นของเจา้หน้าทีแ่ละอนุกรรมการ 

ส าหรบัการท างานในขัน้ตอนต่างๆ  

6. รวบรวม พัฒนาองค์ความรู้ จัดเก็บฐานข้อมูลผลการตรวจสอบที่เป็นระบบ คัดเลือกเป็นต้นแบบเพื่อการศึกษา            
ทัง้กรณีปญัหา แนวทางแกไ้ข รวมถงึการตรวจสอบทีม่คีุณภาพ 
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 โครงสรา้งการท างาน 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

3. ระบบฐานขอ้มลู 
1. ก าหนดระเบยีบ ปฏบิตัใิหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งบนัทกีขอ้มลูเรื่องรอ้งเรยีนตามขัน้ตอนทีร่บัผดิชอบ 
2. อบรม จดัท าคู่มอืการใชง้านระบบบนัทกึขอ้มลูใหก้บัเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ท าการวเิคราะห ์สรุปผล เพื่อปรบัเปลีย่นแนวทางการท างานใหเ้หมาะสมเป็นรายปี 

4. ระบบการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

1. ควรมรีะบบอบรมใหค้วามรู ้ทัง้รปูแบบการอบรมพฒันาเพื่อพฒันาตามขัน้ตอน เช่นการอบรมเบือ้งตน้ส าหรบัเจา้หน้าที่
ใหม่ และการอบรมเฉพาะกรณี ทีค่ดิว่าจะช่วยเพิม่ศกัยภาพเป็นดา้นๆ  

2. สง่เสรมิโครงการแลกเปลีย่นองคค์วามรูก้บัองคก์รภายนอก หรอืองคก์รสทิธมินุษยชนต่างประเทศ เพื่ อเพิม่วสิยัทศัน์  
ในท างานดา้นการตรวจสอบ 

3. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ท างานด้านการตรวจสอบอย่างเต็มกระบวนการ ภายใต้ค าปรึกษา การตรวจสอบจาก    
หวัหน้าทมีและอนุกรรมการ 

4. พฒันาตัวชี้วดัเพื่อประเมินคุณภาพ ศกัยภาพของบุคลากร เพื่อสามารถจดัแบ่งบุคลากรตามระดบัความสามารถ      
และเป็นกลไกทีม่มีาตรฐานเพื่อพจิารณาผลงานของบุคลากร 

5. การเลอืกสรรกรรมการสทิธมินุษยชน และอนุกรรมการสทิธมินุษยชน 
1. เพื่อเป็นการพฒันามาตรฐานของอนุกรรมการ ควรมกีารก าหนดกรอบคุณสมบตัพิืน้ฐานในการคดัเลอืก โดย ส านักงาน

ควรมสีว่นร่วม ในการก าหนดคุณสมบตัดิงักล่าว เนื่องจากเขา้ใจถงึกระบวนการ และกลไกในการตรวจสอบเป็นอย่างด ี

6. คู่มอืมาตรฐานการท างาน (SOP) 
1. ควรมีการก าหนดคู่มอืมาตรฐานในการท างาน ส าหรบัขัน้ตอนต่างๆ ในการตรวจสอบ เพื่อให้มีการท างานภายใต้

ขอบเขตทีช่ดัเจน และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั  
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โครงสรา้งการท างาน 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

7. คู่มอืมาตรฐาน (SOP) ดา้นการก าหนดรปูเรื่อง  

1. ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายตอ้งก าหนดรปูเรื่องภายใตก้รอบเวลาทีก่ าหนด (ตามความซบัซอ้นของเรื่อง) 
2. ควรมเีน้ือหาหลกั ประกอบดว้ย 

2.1 สาระส าคญัของค ารอ้งโดยสรุป  
2.2 ก าหนดประเดน็การละเมดิให้ชดัเจน ว่ามจี านวนประเดน็กี่ประเดน็ ประเดน็ใดเป็นประเด็นหลกั ประเด็นรอง     

และความตอ้งการของผูร้อ้งเรยีน 
2.3 ก าหนดแนวทางตรวจสอบประกอบดว้ย วธิกีารตรวจสอบ การเขา้ถงึขอ้มลู พยานหลกัฐาน รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้ง 
2.4 ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมอีะไรบา้ง 
2.5 สาระส าคญัอื่นๆ อาท ิความเหน็ต่อการก าหนดแนวทางไกล่เกลีย่ 

3. การก าหนดรูปเรื่องต้องอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหวัหน้ากลุ่ม / ที่ปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถว้นในเบือ้งตน้ก่อนสง่ใหอ้นุกรรมการดา้นดงักล่าว พจิารณาต่อไป 

8. คู่มอืมาตรฐาน (SOP) ดา้นการเขยีนรายงาน 

1. เขยีน (ร่างรายงาน) ตามกรอบของรปูเรื่องทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะอนุกรรมการ 
2. ควรมเีน้ือหาหลกัประกอบดว้ย 

2.1 รายละเอยีดของขอ้รอ้งเรยีนโดยสรุป (ค านึงถงึการปกปิดขอ้มลูผูเ้สยีหาย) 
2.2 ประเดน็ทีท่ าการตรวจสอบ และวธิกีารทีใ่ชต้รวจสอบ 
2.3 ขอ้เทจ็จรงิทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.4 ขอ้วนิิจฉยัโดยสรุปว่า ละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืไม่ อย่างไร 
2.5 ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา โดยตอ้งค านึงถงึตอ้งอยู่ในกรอบของกฎหมาย และสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
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โครงสรา้งการท างาน 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

8. คู่มอืมาตรฐาน (SOP) ดา้นการเขยีนรายงาน (ต่อ) 

3. กรณีมรีายงานผลการตรวจสอบเก่าใหน้ ามาพจิารณาควบคู่กนั เพื่อป้องกนัมใิหม้กีารวนิิจฉยัทีข่ดัแยง้กนั 
4. ทบทวนด้านขอ้กฎหมาย รวมถึงแนวนโยบาย แนวทางปฏบิตัิของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง กรณีจ าเป็นสามารถหารอื

ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก่อน 
5. สง่ใหห้วัหน้ากลุ่ม / ทีป่รกึษาพจิารณา เพื่อปรบัแกใ้หค้รบถว้นสมบรูณ์ 
6. สง่ใหอ้นุกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ
7. สง่คณะกรรมการพจิารณาลงนาม แจง้ผูเ้กีย่วขอ้งต่อไป 
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2.2 ขัน้ตอนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

ขัน้ตอนการรบัเรือ่งรอ้งเรียน 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1) ขัน้ตอนการพจิารณารบัเรื่องรอ้งเรยีนปจัจุบนั ต้องผ่านขัน้ตอนตัง้แต่

ส านกังาน ไปสูอ่นุกรรมการ (กลัน่กรอง) และกรรมการ กสม. ส่งผลให้

การมคีวามล่าชา้กว่าจะไดเ้ขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบ 

2) ขอบเขตของการรบัเรื่องรอ้งเรยีน ปจัจบุนัค่อนขา้งกวา้ง และขาด

ความชดัเจน อนัเน่ืองจากปญัหาการตคีวามเกีย่วกบั “สาระของค า

รอ้ง” หรอืกรณีทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตมิอี านาจรบัไว้

พจิารณาตรวจสอบ รวมทัง้กรณีคาบเกีย่ว ( เป็นเรื่องทีอ่ยูใ่นอ านาจ

หน้าทีข่องหน่วยงานอื่น ทีม่ปีระเดน็สทิธมินุษยชนคาบเกีย่วอยูด่ว้ย) 

หรอืการรอ้งเรยีนกรณีปญัหาทีย่งัไม่เกดิ ฯลฯ 

 

 

1. ด้านการกระจายอ านาจ 
ขอ้เสนอแนะคอืการลดขัน้ตอนใหม้คีวามกระชบั แต่ยงัคงมาตรฐานการพจิารณาไว ้ดงันี้ 

1) ควรมกีารกระจายอ านาจใหก้บัส านกังานเป็นผูร้บัเรื่อง และท าการพจิารณาคดักรองเรื่องเบือ้งตน้ โดย

ก าหนดใหผู้อ้ านวยการส านกัคุม้ครองสทิธมินุษยชนเป็นผูพ้จิารณา บรหิารจดัการ  

2) ส านกังานเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมในการจดัทมีงานตรวจสอบตามประเภทการละเมดิ เพือ่สนบัสนุน

การตรวจสอบของคณะอนุกรรมการแต่ละดา้น เพื่อสรา้งระบบการกระจายงานใหเ้หมาะสม มมีาตรฐาน

ตามปรมิาณ ความซบัซอ้นและประเภทงาน 

2. พฒันาคูม่ือมาตรฐานการท างาน (SOP)  
       เพื่อเป็นเครื่องมอืช่วยควบคุมใหม้แีนวทางด าเนินการ และพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่ป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั ก่อนน าเสนอยงัผูอ้ านวยการส านกั ทัง้นี้โดยค านึงถงึองคป์ระกอบส าคญัๆ ทัง้ดา้นรปูแบบ เนื้อหา 

ระยะเวลา ดงันี้ 

1) องคป์ระกอบการรอ้งเรยีน และขอ้มลูพืน้ฐานประกอบการพจิารณา 

2) ระบบการลงทะเบยีน และการออกหมายเลขค ารอ้ง เช่นอาจก าหนดใหม้กีารลงทะเบยีนส าหรบัการรบั

เรื่อง / หนงัสอืรอ้งเรยีน รวมถงึระบบฐานขอ้มลู จากนัน้หากพจิารณาโดยผูร้บัผดิชอบแลว้ มปีระเดน็      

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน ใหน้ าไปออกหมายเลขค ารอ้ง 
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 ขัน้ตอนการรบัเรือ่งรอ้งเรียน 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

 3) เงื่อนไขหลกัทีเ่ป็นแนวทางพจิารณา “รบัเรื่อง” “ไม่รบัเรื่อง” หรอื “ประสานการคุม้ครอง” 

4) ก าหนดระเบยีบปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบักรอบเวลา ตามความซบัซอ้นของเรื่องรอ้งเรยีน 

5) มาตรฐานของรปูแบบและเน้ือหาในการก าหนดรปูเรื่อง ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

ควรพิจารณาก าหนดกรอบของ “สาระค าร้อง” ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ชัดเจน          

โดยจดัท าเป็นคู่มอือา้งองิประกอบ 

1. ด้านกระบวนการรบัเรือ่ง 
     เมื่อไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนใหเ้จา้หน้าทีพ่จิารณา ว่าเป็นเรื่องการประสานการคุม้ครองสทิธมินุษยชน หรอืการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน แลว้น าเสนอผูอ้ านวยการส านักคุม้ครองสทิธมินุษยชน เพื่อพจิารณาอนุมตัดิ าเนินการ  

ในขัน้ตอนต่อไป จ าแนกเป็น 

กรณีไม่รบัเรือ่ง: 

1) กรณีเรื่องทีร่อ้งเรยีนไม่อยูใ่นอ านาจหน้าทีข่อง กสม. ใหเ้จา้หน้าทีท่ าความเหน็เสนอผูอ้ านวยการส านกั 

เพื่ออนุมตักิารแจง้ต่อคณะกรรมการ กสม. ต่อไป 

กรณีประสานการคุ้มครอง: 

1) กรณีเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่หน็ว่าควรสง่ต่อใหอ้งคก์รซึง่มอี านาจหน้าทีโ่ดยตรง เป็นผูด้ าเนินการ ใหผู้ร้บัเรื่อง

รอ้งเรยีนด าเนินการ ดงันี้ 

1.1 ท าความเหน็เสนอต่อผูอ้ านวยการส านกั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

1.2 สง่เรื่อง / ประสานใหห้น่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีโ่ดยตรงเป็นผูด้ าเนินการ พรอ้มตดิตามผลความ

คบืหน้าตามกรอบเวลาทีก่ าหนดใน SOP 
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 ขัน้ตอนการรบัเรือ่งรอ้งเรียน 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

 2) กรณีไม่สามารถแกไ้ขปญัหาได ้ใหเ้ขา้สูก่ระบวนการไกล่เกลีย่ (แบบไม่เป็นทางการ) และหากคูก่รณีไม่
สามารถตกลงกนัไดใ้นชัน้การไกล่เกลีย่ ใหน้ าเรื่องดงักล่าวเขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบ โดยผูอ้ านวยการ
ส านกัเป็นผูพ้จิารณามอบหมายกลุ่มงานตรวจสอบ และแจง้เรื่องต่อคณะกรรมการ เพื่อมอบหมายให้
อนุกรรมการเฉพาะดา้นรบัผดิชอบต่อไป 

กรณีรบัเรือ่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ: 

1) กรณีเรื่องทีร่อ้งเรยีนอยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง กสม. ผูอ้ านวยการส านกัพจิารณามอบหมายใหก้ลุ่มงาน

รบัผดิชอบ โดยมผีูอ้ านวยการกลุ่มงานเป็นหวัหน้ากลุ่ม ท าหน้าทีพ่จิารณา มอบหมายต่อใหเ้จา้หน้าที ่   

ในกลุ่มเป็นผูร้บัผดิชอบค ารอ้งแต่ละเรื่อง ตามกรอบเวลาทีก่ าหนดใน SOP 

2) เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบท าการศกึษาค ารอ้ง และวาง รปูเรื่อง น าเสนอต่อผูอ้ านวยการกลุ่มพจิารณา       

ใหค้วามเหน็ ขอ้เสนอแนะ ก่อนน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

3) สง่ใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณา ก่อนเขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบต่อไป 
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การไกล่เกล่ีย 

 ปัญหา แนวทางแก้ไข 

กรณีการไกล่เกล่ีย  

1. ส านกังาน กสม.ยงัใชก้ลไกการไกล่เกลีย่ค่อนขา้งน้อย ไมจ่รงิจงั 

1. ด้านโครงสรา้ง 
1) ควรใหน้ ้าหนกักบัการไกล่เกลีย่ใหม้ากขึน้ โดยมทีกัษะ ความช านาญ เพื่อท าหน้าทีใ่นการ  ไกล่เกลีย่

เบือ้งตน้  

2) สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงาน องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันาองคค์วามรู ้รวมถงึเครอืขา่ยการ

ท างานดา้นไกล่เกลีย่ร่วมกนั  อาท ิกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ มลูนิธสิถาบนัศกึษาและพฒันาการ

จดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ีฯลฯ 

3) ก าหนดความชดัเจนของกลไกการไกล่เกลีย่จ าแนกเป็น 2 ระดบั คอื การไกล่เกลีย่เบือ้งตน้แบบ ก่อนเขา้  

สูก่ระบวนการตรวจสอบ และการไกล่เกลีย่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบ 

2. ด้านกระบวนการ 
1) ควรมกีารไกล่เกลีย่เบือ้งตน้ทีม่ลีกัษณะไม่เป็นทางการ ก่อนเขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบ 

2) การไกล่เกลีย่ในระหว่างการตรวจสอบ เป็นการไกล่เกลีย่ภายใตอ้นุกรรมการเฉพาะดา้นทีด่แูลการ

ตรวจสอบการละเมดิแต่ละดา้น ควรมลีกัษณะทีเ่ปิดกวา้ง โดยเปิดโอกาสใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ยสามารถ

แจง้ความประสงค ์/ ยื่นเรื่องขอไกล่เกลีย่ รวมถงึการผลกัดนัโดย กสม. 
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2.3 ขัน้ตอนการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน 

ขัน้ตอนการตรวจสอบ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1) โครงสรา้งทมีตรวจสอบมมีาตรฐานแตกต่างกนั (บางกลุ่มไม่มนีกั

กฎหมาย)นอกจากนี้บางทมีขาดทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการ

ตรวจสอบคอยใหค้ าปรกึษา (อาท ิผูอ้ านวยการกลุ่ม) ท าใหคุ้ณภาพ

ของการก าหนดรปูเรื่อง ผลการตรวจสอบทีส่ง่ใหอ้นุกรรมการมี

ขอ้บกพร่อง ตอ้งใชเ้วลาใน  การแกไ้ข 

2) การกระจายงานทีข่าดระบบ งานกระจุกตวักบัเฉพาะกบักลุ่มงาน / 

บุคคลบางสว่น 

3) การตรวจสอบยงัมกีารท างานในลกัษณะตัง้รบั เช่นการประสานการ

ตรวจสอบโดยใชห้นงัสอืโตต้อบ รอเอกสาร ซึง่บางครัง้ใชเ้วลา

ค่อนขา้งนาน 

4) ปญัหาจากอนุกรรมการทีพ่บว่า บางสว่นมภีารกจิค่อนขา้งมาก ท าให้

มเีวลาน้อย / เขา้มาโดยระบบพรรคพวก คุณสมบตัยิงัไม่ชดัเจน / ไม่

ทุ่มเท ในการท างาน ขาดระเบยีบวนิยั ท าใหก้ารวนิิจฉยัรปูเรื่องการ

ตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ รวมถงึขอ้เสนอแนะต่างๆ ไม่ถี่

ถว้นรอบดา้น บางกรณีไม่เป็นทีย่อมรบั เกดิขอ้โตแ้ยง้ดา้นความ

เป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิหรอืก าหนดความคุม้ครองเกนิหลกักฎหมาย 

1. โครงสรา้งทีมตรวจสอบ 
1) ทมีตรวจสอบควรมนีกักฎหมาย รวมถงึหวัหน้าทมีซึง่มปีระสบการณ์สงู (เช่น ผูอ้ านวยการกลุ่ม) เป็น

หวัหน้าทมี / ทีป่รกึษา เพื่อแนะน า ตรวจสอบเบือ้งตน้ในขัน้ตอนต่างๆ ตัง้แต่การวางรปูเรื่อง จนถงึการ

ตรวจสอบและการเขยีนรายงาน ก่อนสง่ใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณา 

2) ส านกังานเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมในการจดัทมีงานตรวจสอบตามประเภทการละเมดิ เพือ่สนบัสนุน

การตรวจสอบของคณะอนุกรรมการแต่ละดา้น เพื่อสรา้งระบบการกระจายงานใหเ้หมาะสม มมีาตรฐาน

ตามระดบัความซบัซอ้น ปรมิาณ และประเภทงาน 

3) ใชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ยความร่วมมอืตามประเภทองคก์ร เพื่อใหส้ามารถท างานไดค้ล่องตวัมากยิง่ขึน้ 

เช่นดา้นการลงตรวจสอบพืน้ที ่เพื่อเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย และขอ้มลูทีจ่ าเป็น รวมถงึกรณีทีม่กีาร

ตรวจสอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชงิเทคนิคต่างๆ  

2. ลดขัน้ตอนในการตรวจสอบ 
1) พจิารณาลด กระชบัขัน้ตอนลง เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวั และท าใหก้ารตรวจสอบเดนิทางเรว็ขึน้  เช่น 

หลงัอนุกรรมการพจิารณาอนุมตัริายงานผลการตรวจสอบแลว้ ควรสง่เขา้สูก่ารพจิารณาของคณะ

กรรมการฯ ไดเ้ลยโดยไมต่อ้ง ผา่นคณะอนุกรรมการกลัน่กรอง เพิม่เตมิอกี (เน่ืองจากผ่านการตรวจสอบ

ถงึ 2 ชัน้ คอืผูอ้ านวยการกลุ่ม และอนุกรรมการแต่ละดา้นแลว้) 
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ขัน้ตอนการตรวจสอบ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

5) ขอ้มลูจากผลการตรวจสอบบางกรณี ไม่ครอบคลุม ครบถว้น เมือ่

สรุปผลการตรวจสอบและก าหนดมาตรการการแกไ้ขปญัหาแลว้ จงึไมม่ี

ขอ้มลูสนบัสนุนมาตรการและขอ้เสนอแนะทีเ่พยีงพอ  จงึท าใหค้ าวนิิจฉยั

ไมไ่ดร้บัการตอบสนองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมขีอ้โตแ้ยง้ 

6) ขัน้ตอนทีม่คีวามซ ้าซอ้น เช่นอนุกรรมการตรวจสอบ พจิารณารายงาน

เสรจ็แลว้ยงัตอ้งสง่ใหค้ณะอนุกรรมการกลัน่กรองพจิารณาอกีรอบ 

ก่อนสง่ใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตพิจิารณา ลงนาม 

7) รปูแบบ เนื้อหาของรายงานผลการตรวจสอบ แต่ละคน (กลุ่มงาน) มี

ความแตกต่างกนั ไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

8) ขาดความต่อเนื่องในการบนัทกึรายละเอยีดการตรวจสอบในระบบ

ฐานขอ้มลู 

9) กลไกการท างานไม่เอือ้อ านวยต่อการพฒันาคุณภาพบุคลากรดา้นการ

ตรวจสอบ เน่ืองจากท าหน้าทีเ่พยีงบางสว่นในกระบวนการตรวจ 

(อนุกรรมการเป็นผูด้ าเนินการเอง) 

3. พฒันาคูม่ือมาตรฐานการท างาน (SOP) 
1) ขัน้ตอน และกรอบเวลาในกระบวนการตรวจสอบ 

2) มาตรฐานดา้นรปูแบบ และเน้ือหาของรายงานผลการตรวจสอบทีช่ดัเจน 

3) ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้อนรายละเอยีดขอ้มลูความคบืหน้าลงฐานขอ้มลูเรื่องรอ้งเรยีน 

4) ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ทีช่ดัเจนในกระบวนการตรวจสอบของผูเ้กีย่วขอ้งแต่ละสว่น เช่น อนุกรรมการ 

เจา้หน้าทีต่รวจสอบ 
 

  หมายเหตุ  คู่มอืมาตรฐานการตรวจสอบ ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัขัน้ตอนทีด่ าเนินมาก่อนหน้า   

                เช่นการก าหนดรปูเรื่อง ย่อมมสีว่นเชื่อมโยงกบักระบวนการตรวจสอบ และการเขยีนรายงานผล เป็นตน้ 

4. ด้านกระบวนการ 
1) ผูไ้ดร้บัมอบหมายด าเนินการตรวจสอบตามรปูเรื่องทีไ่ดร้บัอนุมตั ิภายใตก้ารก ากบัดแูลของหวัหน้ากลุ่ม / 

ทีป่รกึษา (ผูอ้ านวยการกลุ่ม) และผูอ้ านวยการส านกั 

2) การตรวจสอบ ใหด้ าเนินการอยา่งเคร่งครดัตามรปูเรื่องทีก่ าหนด ใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตปญัหา และ

ความตอ้งการของผูร้อ้ง เพื่อสามารถตอบค าถามไดค้รบถว้นตรงตามประเดน็ทีร่อ้งเรยีน 

3) การเขยีนรายงานผลการตรวจสอบ ควรมกีารทบทวนรายงานการตรวจสอบทีผ่่านมา เพื่อเป็นแนวทาง 

(เคา้โครง) ใหเ้น้ือหารายงานเป็นไปบนทศิทางเดยีวกนั (ไม่ขดัแยง้กนั) 

4) การจดัท าขอ้เสนอแนะ ควรพจิารณาควบคู่ไปกบัขอ้กฎหมาย รวมถงึขอบเขตนโยบายและแนวทางปฏบิตัิ

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กดิความเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัติาม ลดปญัหาขอ้โตแ้ยง้ 
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ขัน้ตอนการตรวจสอบ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

 

 

5) สง่ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบใหห้วัหน้ากลุ่ม / ทีป่รกึษาตรวจสอบ ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ข ก่อนสง่

เขา้คณะอนุกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ

6) สง่เขา้คณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ(ปรบัแกก้รณีมขีอ้เสนอแนะ) 

7) สง่เขา้กรรมการ กสม. พจิารณาอนุมตัแิจง้ผลต่อผูเ้กีย่วขอ้ง 
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2.3 ขัน้ตอนการตดิตามผลการแกไ้ขปญัหา 
ขัน้ตอนการติดตามผลการแก้ไขปัญหา 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1) หน่วยงานยงัขาดกระบวนการตดิตามผลทีเ่ตม็เมด็เตม็หน่วย 

2) รปูแบบการตดิตามเป็นการสง่เรือ่งต่อ ท าใหม้คีวามล าบากในการ

ตดิตาม (ไม่ไดเ้ป็นคนด าเนินการตัง้แต่แรก) เน่ืองจากหลายเหตุผล 

อาท ิความชดัเจนในการก าหนดหน่วยงานผูร้บัผดิชอบแบบกวา้งๆ  

3) ขอ้เสนอแนะบางกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ดา้นขอ้กฎหมาย และแนวทางที่

ด าเนินการไดย้ากในทางปฏบิตั ิ

4) พฒันาเครอืขา่ยสือ่มวลชน เพื่อการแจง้ขอ้มลู ขา่วสาร ความคบืหน้า

ในการตดิตามผลการเยยีวยา 

 

1. โครงสรา้งทีมติดตาม 
1) ทมีตดิตามควรเป็นทมีเดยีวกบัทีท่ าหน้าทีต่รวจสอบ เพราะมคีวามเขา้ใจรปูเรื่อง ประเดน็การตรวจสอบ

แนวทางการประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ ดกีว่า ทมีงานทีร่บัช่วงต่อ  

2. ความชดัเจนของข้อเสนอแนะและตวัผูร้บัผิดชอบ 
1) เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนกบัทุกฝา่ย ขอ้เสนอแนะควรระบแุนวทางการแกไ้ขปญัหารวมถงึผูร้บัผดิชอบที่

ชดัเจน อา้งองิตามขอ้กฎหมาย  

3. ด้านกระบวนการ 
1) แจง้เรื่องยงัผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย  

2) เพิม่กลไกผลกัดนัโดยการแจง้เรือ่งยงัหน่วยงานบงัคบับญัชา และเครอืขา่ยสือ่มวลชนต่างๆ 

3) การตดิตามทวงถาม ด าเนินการควบคู่ทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งและหน่วยงานบงัคบับญัชา 

4) กรณีตดิตามแลว้ไมม่กีารด าเนินการเพื่อแกไ้ข เยยีวยา ใหม้กีารด าเนินการตามขัน้ตอนคอื ท าหนงัสอื

แจง้ต่อนายกรฐัมนตร ีและรฐัสภาตามล าดบั 

5) สรุปเป็นรายงานตามช่วงเวลา (เช่น ไตรมาส หรอืปี ) ถงึผลการตรวจสอบ และความร่วมมอืทีไ่ดร้บัใน

การแกไ้ขเยยีวยาปญัหา จ าแนกตามกระทรวง เพื่อสะทอ้นภาพของปญัหา และความตระหนกัต่อการมี

สว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหา 

หมายเหตุ กรณีมขีอ้โตแ้ยง้ ขอ้ผดิพลาดต่างๆ ควรมรีะบบการบนัทกึขอ้มลู รวมถงึแนวทางแกไ้ขเพื่อเป็นฐานขอ้มลู 

              ส าหรบัการตรวจสอบในครัง้ต่อไป 
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 ข้อเสนอแผนผงักระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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ค าน า 

 
 โครงการประเมนิศกัยภาพและพฒันาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธิ

มนุษยชน ตามมาตรา 257 (1) ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็น

โครงการที่ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ ร่วมกับการวิจยัเอกสาร จาก

กลุ่มเป้าหมายผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
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ผู้เชี่ยวชาญด้านสทิธิมนุษยชน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิศกัยภาพ และศึกษาระบบงาน 

รูปแบบ และกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ตลอดจนการจดัท ารายงานความ

คดิเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรบัปรุงและพฒันากฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติในส่วนของการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ได้ระบบการ

ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้  

 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มคีุณภาพ คณะผู้วิจยัมกีารควบคุมคุณภาพของการส ารวจทุก

ขัน้ตอน ตัง้แต่การออกแบบวจิยั รวมถงึการพฒันาเครื่องมอืวดั เพื่อคุณภาพสูงสุดของขอ้มลูที่ได้

จากการส ารวจ คณะผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานฉบบันี้จะสะทอ้นสถานการณ์ที่แทจ้รงิ และ

เป็นขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ต่อส านกังานฯ 

 อนึ่ง โครงการส ารวจวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้้วยด ีโดยความร่วมมอืจากคณะท างานใน

การรว่มก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการวจิยั รวมทัง้กลุ่มเป้าหมายทุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลา

แสดงความคดิเหน็ในครัง้นี้ ซึง่ศูนยว์จิยัความสุขชุมชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ขอขอบคุณ มา ณ 

โอกาสน้ี  

 

 

                            คณะผูว้จิยั 

                        ศูนยว์จิยัความสุขชุมชน  

                                                                            มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
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บทท่ี 1  

บทน า 

 

1.1 ความส าคญัของปัญหา 

 

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเล็งเห็นถึงปญัหาของระบบงานและ

กระบวนการการท างานเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของส านักงาน

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิตัง้แต่ขัน้ตอนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน การหาขอ้เทจ็จรงิ การ

ท าความเหน็และขอ้เสนอแนะ เพื่อเสนอคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตพิจิารณา ทัง้ระบบ

ค่อนขา้งล่าชา้ ไมท่นัต่อเหตุแห่งการละเมดิผูเ้ดอืดรอ้น หรอืเสยีหายไมไ่ดร้บัการเยยีวยาเท่าทีค่วร 

นอกจากนี้ เมื่อรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนได้แจง้ไปยงัผู้เกี่ยวขอ้ง ทัง้ที่

เป็นบุคคลหรอืหน่วยงานซึ่งต้องด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปญัหาก็ไม่ค่อยได้รบัความ

สนใจหรือตอบสนองที่จะด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปญัหาที่ก าหนด ระบบงานและ

กระบวนการการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนจงึไม่อาจสนองตอบต่อความคาดหวงัของ

ประชาชนที่มต่ีอคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิด ้เน่ืองจากอาจมปีญัหาในเชงิโครงสรา้ง 

ระบบงาน และกลไกในการปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้ในแงป่ระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

คณะกรรมการสทิธฯิ จงึจดัให้มกีารด าเนินโครงการวจิยัขึน้เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลส าหรบัน าไป

พฒันาปรบัปรุงกระบวนการต่างๆ ดงัข้างต้นให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และได้มอบหมายให้

ศูนย์เครอืข่ายวิชาการเพื่อสงัเกตการณ์และวิจยัความสุขชุมชน  (ศูนย์วิจยัความสุขชุมชน) 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั รบัผดิชอบด าเนินโครงการ “การประเมนิศกัยภาพและพฒันาระบบงาน

และกระบวนการการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน” 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.2.1 เพื่อประเมนิศกัยภาพและศกึษาระบบงาน รปูแบบ และกระบวนการตรวจสอบการ 

ละเมดิสทิธมินุษยชนของส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 

1.2.2 เพื่อจดัท าความเหน็และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการปรบัปรุงและพฒันากฎหมายว่า

ด้วยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ในส่วนการตรวจสอบและการละเมดิสทิธมินุษยชน 

เพื่อใหไ้ดร้ะบบการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.3.1 แสดงผลการประเมนิศกัยภาพ จดุแขง็ จดุอ่อนของระบบงานและกระบวนการ 

ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนของส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

1.3.2 ขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 

เพื่อใหไ้ดร้ะบบการตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 

ในการศึกษาวิจยัเรื่อง การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการ

ตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257 (1) ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย 

พุทธศักราช 2550 ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสานระหว่าง การวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และ การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยก าหนด

กระบวนการเป็น 2 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย  

ขัน้ตอนท่ี 1  

การศกึษาเพื่อเปรยีบเทยีบกระบวนการท างาน และคน้หาปญัหา ขอ้จ ากดัในกระบวนการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยขัน้ตอนนี้ประยุกต์ใช้วิธีระเบียบวิธีการวิจ ัยรวม 4 

ประเภทประกอบดว้ย 

5) การสงัเกตการณ์ (Observation) 

6) การวจิยัเอกสาร (Documentary Research) 

7) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) 

8) การส ารวจภาคสนาม (Field Survey Research) 

 

1.1 การสงัเกตการณ์ 

คณะผู้วจิยัได้เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในทุกกระบวนการของการตรวจสอบ ประกอบด้วย

กระบวนการรบัเรื่องร้องเรยีน กระบวนการกลัน่กรอง กระบวนการตรวจสอบ (ทัง้การประชุม

ภายในส านกังาน ทัง้ระดบัอนุกรรมการฯ และการประชุมใหญ่ของกรรมการฯ ในการพจิารณาการ

ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน และการลงพื้นที่) เพื่อสงัเกตการณ์กระบวนการท างานในขัน้ตอนการ

ท างาน รวมถงึการมสี่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวขอ้งในขัน้ตอนต่างๆ เพื่อท าความเขา้ใจกระบวนการ

ท างาน และคน้หาขอ้สงัเกตเกีย่วกบัปญัหา ขอ้จ ากดัในกระบวนการตรวจสอบ เป็นขอ้มลูประกอบ

ในการก าหนดกรอบเนื้อหาของการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการส ารวจภาคสนาม โดยด าเนินการ

ในช่วงระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนเมษายน 2556 
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1.2 การวิจยัเอกสาร  

การวจิยัเอกสารเพื่อการท าความเขา้ใจถงึกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 

ปญัหา ขอ้จ ากดัต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิรวมถงึขอ้มลูเชงิการ

เปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานทีท่ างานดา้นสทิธมินุษยชนในต่างประเทศ และหน่วยงานทีท่ าหน้าทีร่บั

เรื่องรอ้งเรยีน ร้องทุกข์อื่นๆ ด าเนินการในช่วงระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2555 ถึง กรกฎาคม 

2556 ประกอบดว้ยเนื้อหาดงันี้ 

 ศึกษาและตรวจสอบระบบงานและกระบวนการการตรวจสอบการละเมดิสิทธิ

มนุษยชนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผ่านมาจนถึง

ปจัจบุนั 

 ศกึษาระบบงานและการตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานฝ่ายบรหิาร 

สงักดัรฐับาล กรณีส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีทัง้ในเชงิโครงสร้างของ

คณะกรรมการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข ์การเสนอเรื่อง รบัเรื่องรอ้งทุกขแ์ละการ

พจิารณาเรือ่งรอ้งทุกข ์

 ศึกษาระบบงานและการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ต ามอ านาจหน้าที่ของ

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (ในอดตี) 

 ศึกษาระบบงานและการตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

องคก์รตามรฐัธรรมนูญ 

 ศึกษาและการพิจารณาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของสถาบนัสทิธมินุษยชน หรอืหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ จ านวน ๔ 

ประเทศ ได้แก่ นิวซแีลนด์ อินเดีย อินโดนีเซยี สหภาพยุโรป และองค์การ

สหประชาชาต ิ

 เอกสาร งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 
 

1.3 การสมัภาษณ์เชิงลึก 

การประยุกต์ใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึส าหรบัการวจิยัในขัน้ตอนนี้ ก าหนดกรอบเนื้อหาที่

เน้นการค้นหาปญัหา และข้อจ ากัดของการด าเนินการในขัน้ตอนตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย คอืผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งรวมทัง้สิน้ 6 กลุ่ม ด าเนินการสมัภาษณ์

ในช่วงระหว่าง 26 มนีาคม ถงึ 18 เมษายน 2556 ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการสมัภาษณ์ ทัง้ระดบั

โครงสรา้งและระดบักระบวนการ โดยมรีายละเอยีดของระเบยีบวธิดีงันี้ 
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กลุ่มเป้าหมาย การสมัภาษณ์เชงิลกึครัง้น้ี ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คอืผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งใน

กระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวนทัง้สิ้น 59 ราย จ าแนกเป็น 6 กลุ่ม 

รายละเอยีดดงัตารางที ่2.1  

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีสมัภาษณ์เจาะลึก จ าแนกตามคณุลกัษณะ 

กลุ่มเป้าหมาย คณุลกัษณะ จ านวน 

(ราย) 

ผูบ้รหิารส านกังาน ผูบ้รหิารระดบัสูงและกลางของส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาต ิหมายถงึระดบัเลขาธกิารลงไปจนถงึระดบัผูอ้ านวยการ 

3 

เจา้หน้าทีส่ านกังาน เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ปฏิบตัิ

หน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานตรวจสอบปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน ที่มี

ประสบการณ์ท างานตัง้แต่ 3 ปีขึ้นไป กระจายตามลักษณะงาน         

ทีร่บัผดิชอบ 

16 

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิ

ประธานและคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง 

ในวาระปจัจบุนั (รุน่ทีส่อง) 

7 

คณะอนุกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิ

คณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานตรวจสอบปญัหาการละเมดิ 

สทิธมินุษยชน 

10 

ผู้ร้องเรียนปญัหาถูก

ละเมดิสทิธมินุษยชน 

บุคคล ชุมชน ที่รอ้งเรยีนปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน ที่เสรจ็สิ้น

กระบวนการตรวจสอบแลว้ 

17 

ผูถู้กรอ้งเรยีน  บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปญัหาการละเมดิสทิธิมนุษยชนใน

ฐานะถูกรอ้งเรยีน หรอืมคีวามเกีย่วขอ้งกบัปญัหาทีถู่กรอ้งเรยีน 

6 

รวมจ านวนทัง้ส้ิน 59 

 

ขอบเขตเนื้อหา การสมัภาษณ์เชิงลึกครัง้นี้  ก าหนดขอบเขตเนื้อหาเป็น 2 ระดบั คือ       

1) ระดบัโครงสร้างประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างการท างาน และอ านาจหน้าที่ และ      

2) ระดบักระบวนการ คือการท างานในขัน้ตอนต่างๆ ประกอบด้วย ขัน้ตอนการรบัเรื่อง การ

กลัน่กรอง การพจิารณา และการด าเนินการภายหลงัจากมกีารรอ้งเรยีน ซึง่แต่ละกลุ่มเป้าหมายมี

รายละเอยีดการสมัภาษณ์ทีแ่ตกต่างกนัดงัตารางที ่2.2 และ 2.3 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงรายละเอียดเน้ือหาการสมัภาษณ์ 

ประเดน็ รายละเอียดเน้ือหา 

โครงสรา้งการท างาน ทรัพยากรบุคคล  การจัดสรรงบประมาณ ความสมดุลย์ระหว่างจ านวน        

ขอ้รอ้งเรยีนกบัโครงสรา้งการท างาน 

อ านาจ หน้าที ่ ความเพยีงพอ เหมาะสมของอ านาจองคก์ร ความเป็นอสิระจากภาคการเมอืง 

ภาคธุรกจิ ปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ รปูแบบการใชอ้ านาจและขอ้จ ากดั 

ขัน้ตอนการรบัเรือ่ง ช่องทางการร้องเรียน การเข้าถึงกสม . การสื่อสารระหว่างผู้ร้องเรียน          

กบัเจา้หน้าที ่ 

ขัน้ตอนการกลัน่กรอง ปญัหา ข้อจ ากดัในขัน้ตอนการกลัน่กรอง ทัง้กรณีหยบิเอง และมผีู้ร้องเรยีน 

กรณสี่งต่อใหห้น่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการต่อ 

ขัน้ตอนการพจิารณา คุณวุฒ ิประสบการณ์ของคณะอนุกรรมการ การก าหนดบทบาท หน้าที ่ความ

รบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการ การใหก้ารสนับสนุนจากเจา้หน้าทีส่ านักงาน 

ขอ้กฎหมายและระเบยีบปฏบิตั ิความรว่มมอืจากผูเ้กีย่วขอ้ง 

การด าเนินการหลงั 

พจิารณาเสรจ็สิน้ 

การเขยีนรายงานผลการตรวจสอบ การตดิตาม ผลกัดนั “ผลการพจิารณา” ให้

เกดิผลในทางปฏบิตั ิ 

 

ตารางท่ี 2.3 แสดงรายละเอียดเน้ือหาการสมัภาษณ์ จ าแนกตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่ม 

เน้ือหาการสมัภาษณ์ 

โครงสร้าง 

การท างาน 

ด้านอ านาจ 

หน้าท่ี 

ขัน้ตอน 

การรบัเร่ือง 

ขัน้ตอน 

การกลัน่กรอง 

ขัน้ตอน 

การพิจารณา 

การด าเนินการ

หลงัพิจารณา 

เสรจ็ส้ิน 

ผูบ้รหิาร   -    
เจา้หน้าที ่       
กรรมการ   -    
อนุกรรมการ   -    
ผูร้อ้งเรยีน - -  -   
ผูถู้กรอ้งเรยีน - - - -   
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1.4 การส ารวจภาคสนาม 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ คณะผู้วจิยัประยุกต์ใช้การส ารวจภาคสนาม ซึ่งเป็นระเบยีบวธิวีจิยั

เชงิปรมิาณ เป็นขัน้ตอนต่อเนื่องจากระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อตรวจสอบ และระบุน ้าหนัก

ความส าคญัของปญัหา ขอ้จ ากดัของกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ที่พบจาก

การวจิยัเชงิคุณภาพ อนัเป็นขัน้ตอนส าคญัที่จะน าไปสู่การก าหนดโครงสรา้งและกรอบเนื้อหาใน

การศกึษาวจิยัขัน้ตอนที ่2 คอื การศกึษาวจิยัเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปญัหา ขอ้จ ากดั รวมถงึ

การพฒันาตวัแบบ (model) ของกระบวนการที่เหมาะสมในการลดทอนปญัหา ขอ้จ ากดัที่คน้พบ 

ตลอดจนเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสิทธมินุษยชนในประเทศไทย

ต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจครัง้น้ีคอื ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัหิน้าที่

เกี่ยวข้องกบักระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ท าการส ารวจด้วยวธิกีารส ามะโน 

(census) รวมจ านวนทัง้สิน้ 52 ราย 

เครือ่งมือวัดและขอบเขตเนื้ อหา การส ารวจภาคสนามครัง้นี้  ใช้แบบสอบถามเป็น

เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ออกแบบส าหรบัวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูขอบเขตเนื้อหาของ

การส ารวจภาคสนามครัง้นี้ พฒันาจากขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพทัง้ 3 ขัน้ตอนที่

กล่าวถงึขา้งตน้ ก าหนดเน้ือหาเป็น 3 ส่วนประกอบดว้ย 

ส่วนที ่1 ขอ้ค าถามเกีย่วกบัปญัหา ขอ้จ ากดัระดบัโครงสรา้ง รวม 18 ขอ้จ าแนกเป็น 

 1.1 ดา้นโครงสรา้ง   6 ขอ้ 

 1.2 ดา้นบุคลากร   7 ขอ้ 

 1.3 ระบบการเบกิจา่ย   2 ขอ้ 

 1.4 อ านาจหน้าที ่   3 ขอ้ 

ส่วนที ่2 ขอ้ค าถามเกีย่วกบัปญัหา ขอ้จ ากดัในระดบักระบวนการ รวม 22 ขอ้ จ าแนกเป็น 

 2.1 กระบวนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 3 ขอ้ 

 2.2 กระบวนการกลัน่กรอง  3 ขอ้ 

 2.3 กระบวนการตรวจสอบ  8 ขอ้ 

 2.4 การด าเนินการภายหลงัตรวจสอบ 6 ขอ้ 

 2.5 ภาพรวมปญัหา   2 ขอ้ 

ส่วนที ่3 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 5  ขอ้ 
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มาตรวดั การออกแบบเครือ่งมอืวดัในการส ารวจภาคสนามครัง้นี้ก าหนดใหม้ขีอ้ค าถามทัง้

ลกัษณะปลายปิด (closed-end) และปลายเปิด (opened-end) โดยขอ้ค าถามในส่วนที ่1 และ 2 

ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวข้องกับระดบัปญัหา อุปสรรคของกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสิทธิ

มนุษยชน เป็นการสรา้งค าถามปลายปิด โดยประยุกต์ใช้แบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 

ก าหนดใหม้ ี5 ระดบัของปญัหาคอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด / ไม่มปีญัหาเลย 

โดยมาตรวดัดงักล่าวก าหนดสญัลกัษณะ หรอืใหค้วามหมายระดบัของมาตรดงันี้ 

1 = น้อยทีสุ่ด / ไมม่ปีญัหาเลย  2 = น้อย  3 = ปานกลาง 

4 = มาก    5 = มากทีสุ่ด 

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการแปลความหมาย การแปลความหมายจากมาตรประมาณค่าข้างต้น 

คณะผู้วจิยัใช้เกณฑ์สมับูรณ์ (Absolute Criteria) โดยแปลจากค่าเฉลี่ยโดยการใช้ขอบเขตที่

แทจ้รงิ (Exact Limits) ซึง่หมายถงึ ค่าทีอ่ยู่ระหว่างขอบเขตทางต ่า (Lower Limit) กบัขอบเขต

ทางสูง (Upper Limit) ของจ านวนที่ต่อเนื่อง หรอืค่าที่อยู่ตัง้แต่มาตราวดัอนัตรภาค (Interval 

Scale) ขึน้ไป ดงัตารางที ่2.4 

 

ตารางท่ี 2.4 แสดงเกณฑท่ี์ใช้แปลความหมายค่าเฉล่ีย จากมาตรวดัแบบมาตรประมาณค่า 

ค่าเฉล่ีย X  ความหมาย 

1.00 – 1.50  (1)  หมายถงึ (มปีญัหาน้อยทีสุ่ด / ไมม่ปีญัหาเลย) 

1.51 – 2.50  (2)  หมายถงึ (มปีญัหาน้อย) 

2.51 – 3.50  (3)  หมายถงึ (มปีญัหาปานกลาง) 

3.51 – 4.50  (4) หมายถงึ     (มปีญัหามาก) 

4.51 – 5.00  (5) หมายถงึ     (มปีญัหามากทีสุ่ด) 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการศกึษาเพื่อแสวงหาแนวทางแกไ้ขปญัหา ขอ้จ ากดั รวมถงึการพฒันา

ตวัแบบ (model) ของกระบวนการที่เหมาะสมในการลดทอนปญัหา ขอ้จ ากดัที่ค้นพบ ตลอดจน

เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนในประเทศไทยต่อไป 

การศึกษาวิจยัในขัน้ตอนที่ 2 เป็นการน าเอาข้อสรุปของปญัหา ข้อจ ากดัที่ค้นพบ ใน

ขัน้ตอนที ่1 ตัง้เป็น โจทยห์รอืค าถามของการวจิยัในขัน้ตอนที ่2 เพื่อเขา้สู่กระบวนการหาค าตอบ

ถึงแนวทางแก้ไข โดยในขัน้ตอนนี้คณะผู้วิจ ัยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจ ัยรวม 3 ประเภท 

ประกอบดว้ย 
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1) การสมัมนาระดมความคดิเหน็ (Seminar & Workshop) 

2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

3) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) 

 

2.1 การสมัมนาระดมความคิดเหน็  

การสมัมนาระดมความคดิเหน็ เป็นรปูแบบหน่ึงของการหาค าตอบจากการวจิยัในลกัษณะ

ของการผสมผสานระหว่างการประชุมระดมความคดิเหน็ กบัการสนทนากลุ่มย่อย โดยมเีป้าหมาย

เพื่อระดมความคดิเหน็ในลกัษณะกลุ่ม ทีม่ต่ีอหวัขอ้ปญัหาทีถู่กจดัแบ่ง ผสมผสานกบัการจดัระบบ 

และแตกแขนงความคดิเหน็ดว้ยการสนทนากลุ่มย่อยภายใต้การควบคุมของทมีงานวจิยั ทัง้นี้โดย

คณะผู้วจิยัเป็นผู้ก าหนดกรอบเนื้อหาแต่ละหวัข้อ เพื่อให้เหมาะสมตามเงื่อนไขด้านเวลา และ

คุณลกัษณะของผูเ้ขา้รว่ม 

ขัน้ตอนการด าเนินการ  

การสมัมนาระดมความคดิเหน็ ในการวจิยัครัง้นี้แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัรายละเอยีด 

ขัน้ตอน 1  การน าเสนอถงึขอ้สรุปของปญัหา ขอ้จ ากดั ทีค่้นพบจากการวจิยัในขัน้ตอน

แรก จ าแนกตามหวัขอ้ส าคญัๆ ตามจ านวนกลุ่มที่เขา้ร่วมการสมันาระดมความคดิเหน็ เพื่อสรา้ง

ความเขา้ใจถงึกรอบของปญัหา ทีจ่ะถูกน าเขา้สู่ข ัน้ตอนของการระดมความคดิเหน็ต่อไป  

ขัน้ตอน 2 การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ตามหวัข้อปญัหาที่ผ่านการน าเสนอ และ

จดัแบ่งไวใ้นขัน้ตอนที ่1 เพื่อสรปุความคดิเหน็ของกลุ่มต่อแนวทางแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 

ขัน้ตอน 3 ด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย โดยมีนักวิจยัเป็นผู้ควบคุมการสนทนากลุ่ม 

(moderator) เพื่อท าความเข้าใจ จดัระบบ และแตกแขนงความคิดของสมาชกิในแต่ละกลุ่ม      

อนัน าไปสู่ขอ้สรปุในการแกไ้ขปญัหาทีถู่กตอ้งครบถว้นตามหวัขอ้ทีก่ าหนด 

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วมการสมัมนาระดมความคดิเหน็ในการวจิยัครัง้นี้ 

คอืกลุ่มเจา้หน้าที่ระดบัปฏบิตักิาร ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบการ

ละเมดิปญัหาสทิธมินุษยชน รวมจ านวนทัง้สิน้ 16 ราย จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม โดยมรีายละเอยีดของ

ต าแหน่งงานและจ านวนผูเ้ขา้รว่มดงัรายละเอยีด 

 1) นิตกิร      จ านวน  10 ราย 

 2) นกัจดัการงานทัว่ไป     จ านวน   5 ราย 

 3) ผูช้่วยปฏบิตังิานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ จ านวน   1 ราย  
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 กรอบเนื้อหา ก าหนดกรอบเนื้อหาเป็น 5 หวัข้อตามจ านวนกลุ่มที่เข้าร่วมการสมัมนา

ระดมความคดิเหน็ ดงัรายละเอยีด 

1) ดา้นโครงสรา้งการท างานจ าแนกเป็น 4 หวัขอ้ยอ่ย ดงัรายละเอยีด 

1.1 ศูนยป์ฏบิตังิานและเครอืขา่ยการท างานในพืน้ที่ 

1.2 ความชดัเจนของขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

1.3 การบรหิารจดัการ มอบหมายและการแบ่งงาน 

1.4 ขัน้ตอนการท างาน 

2) ด้านบุคลากรและกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกเป็น 4 หวัข้อย่อย ดัง

รายละเอยีด 

2.1 กระบวนการคดัเลอืก โยกยา้ยบุคลากร 

2.2 ศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถ 

2.3 ระบบตรวจสอบ ประเมนิคุณภาพการท างาน 

2.4 กระบวนการเบกิจา่ย 

3) กระบวนการรอ้งเรยีน จ าแนกเป็น 3 หวัขอ้ยอ่ย ดงัรายละเอยีด 

3.1 องคป์ระกอบในการรอ้งเรยีน 

3.2 ความชดัเจนของขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

3.3 การรวบรวม บนัทกึขอ้มลูผูร้อ้งเรยีน (ฐานขอ้มลูผูร้อ้งเรยีน) 

4) กระบวนการตรวจสอบ 

4.1 ขัน้ตอนการท างาน 

4.2 ศกัยภาพของเจา้หน้าทีใ่นการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 

4.3 ความรว่มมอืจากภาคส่วนต่างๆ  

4.4 ความแตกต่างของมาตรฐานการท างานของอนุกรรมการสทิธมินุษยชน 

4.5 กลไกควบคุม เรง่รดัเรือ่งเวลา   

5) การด าเนินการภายหลงัพจิารณาเสรจ็สิน้ 

5.1 คุณภาพรายงานผลการตรวจสอบ 

5.2 ขอบเขตอ านาจตามบทบญัญตักิฎหมาย 

5.3 การสนบัสนุนจากสื่อและพลงัทางสงัคม 

5.4 การใชก้ลไกผลกัดนัผ่านทางนายกรฐัมนตร ีและรฐัสภา 
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2.2 การสนทนากลุ่ม 

การสนทนากลุ่ม เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการหาค าตอบจากการวจิยัในลกัษณะของการ

แสดงความคดิเหน็ แลกเปลีย่นทศันะของผูเ้ขา้ร่วม ต่อปญัหา ขอ้จ ากดัต่อการท างานตรวจสอบ

การละเมดิสทิธมินุษยชน ทัง้นี้โดยคณะผู้วจิยัเป็นผู้ก าหนดกรอบเนื้อหา และควบคุมการสนทนา 

เพื่อหาขอ้สรปุต่อแนวทางแกไ้ขปญัหา ขอ้จ ากดัต่างๆ ตามขอ้มลูการวจิยัทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่1  

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มครัง้น้ี ประกอบดว้ยบุคลากรทัง้

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่

รบัผดิชอบเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบการละเมดิปญัหาสทิธมินุษยชน รวมจ านวนทัง้สิ้น 

15 ราย จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของต าแหน่งงานและจ านวนผู้เข้าร่วมดัง

รายละเอยีด 

 1) ผูอ้ านวยการ      จ านวน  7 ราย 

 2) นกัวชิาการสทิธมินุษยชน    จ านวน  4 ราย 

 3) นิตกิร      จ านวน  3 ราย 

 4) ผูช้่วยปฏบิตังิานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ จ านวน  1 ราย 

 กรอบเนื้อหา ก าหนดกรอบเนื้อหาเป็น 2 ระดบัทัง้ระดบัโครงสร้าง และกระบวนการ

ท างาน ดงัรายละเอยีด 

1) ดา้นโครงสรา้ง ประกอบดว้ยเนื้อหา 2 ส่วนคอื 

1.1 โครงสรา้งการท างาน 

1.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที ่

2) กระบวนการท างาน 

2.1 กระบวนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

2.2 กระบวนการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีน 

 2.2.1 กระบวนการกลัน่กรอง 

 2.2.2 กระบวนการตรวจสอบ 

2.3 การด าเนินการภายหลงัพจิารณาเสรจ็สิน้ 
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2.3 การสมัภาษณ์เชิงลึก 

การสมัภาษณ์เชิงลึกในขัน้ตอนที่ 2 ก าหนดกรอบเน้ือหาที่เน้นแนวทางแก้ไขปญัหา 

ข้อจ ากัดในการ ด าเนินการในขัน้ตอนตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมาย คอืผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ด าเนินการสมัภาษณ์ในช่วงระหว่าง 8 ถึง 20 

กรกฎาคม 2556 ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการสมัภาษณ์ ทัง้ระดบัโครงสรา้งและระดบักระบวนการ 

โดยมรีายละเอยีดของระเบยีบวธิดีงันี้ 

กลุ่มเป้าหมาย การสมัภาษณ์เชงิลกึครัง้น้ี ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คอืผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง

กลุ่มต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิประกอบดว้ย

ผู้บริหารส านักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการ นักกฎหมายด้านสิทธิ

มนุษยชน นักวชิาการและผู้เชีย่วชาญดา้นสทิธมินุษยชน องค์กรอสิระที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหาสทิธิ

มนุษยชน จ านวนทัง้สิน้ 20 ราย จ าแนกเป็น 6 กลุ่ม รายละเอยีดดงัตารางที ่2.5  

 

ตารางท่ี 2.5. แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีสมัภาษณ์เจาะลึก จ าแนกตามคณุลกัษณะ 

กลุ่มเป้าหมาย คณุลกัษณะ 
จ านวน 

(ราย) 

ผูบ้รหิารส านกังาน ผูบ้รหิารระดบัสูงและกลางของส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาต ิหมายถงึระดบัเลขาธกิารลงไปจนถงึระดบัผูอ้ านวยการ 

3 

คณะกรรมการสทิธ ิ ประธานและคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในวาระ

ปจัจบุนั (รุน่ทีส่อง) 

3 

คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวขอ้งกบังานตรวจสอบปญัหาการละเมดิสทิธิ

มนุษยชน 

5 

นกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้ที่มีความ

เชีย่วชาญ ประสบการณ์ท างาน ต่อสูด้า้นสทิธมินุษยชน  

3 

องคก์รอสิระ ผูบ้รหิารองค์กรอสิระ ที่มพีนัธกจิเกี่ยวขอ้งกบังานด้านสทิธมินุษยชน 

หรือที่มีประสบการท างานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน 

2 

นกักฎหมาย ผู้ที่ท างานด้านกฎหมาย หรือนักวิชาการด้านกฎหมายที่มีความรู้

ประสบการณ์เกีย่วกบักฎหมายมนุษยชน 

4 

รวมจ านวนทัง้ส้ิน 20 
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ขอบเขตเนื้อหา การสมัภาษณ์เชงิลกึครัง้น้ี ก าหนดขอบเขตเน้ือหาตามปญัหาที่ค้นพบ

จากการศกึษาวจิยัในขัน้ตอนที ่1 เป็น 2 ส่วน คอื 1) ความล่าชา้ของกระบวนการตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ 2) ปญัหาความน่าเชื่อถือ การให้น ้ าหนักความส าคัญกับผลการ

ตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะเพื่อการเยยีวยาผู้ถูกละเมดิ จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายที่สมัภาษณ์

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มแรกสอบถามโดยเน้นแนวคดิเชงินโยบาย และการบรหิารจดัการ

ทัว่ไป และกลุ่มทีส่องเน้นแนวคดิดา้นขอ้กฎหมาย ดงัรายละเอยีด 

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารส านักงาน คณะกรรมการสิทธิ คณะอนุกรรมการ 

นกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญองคก์รอสิระ เนื้อหาสมัภาษณ์ประกอบดว้ย 

 1. ความล่าชา้ของกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ประกอบดว้ย 

  1.1 ศูนยป์ฏบิตักิาร เครอืขา่ยการท างานในพืน้ที่ 

  1.2 รปูแบบการใชอ้ านาจ 

  1.3 โครงสรา้งของทมีงานตรวจสอบ 

  1.4 การปรบัขัน้ตอน กระบวนการตรวจสอบ 

 2. ปญัหาความน่าเชื่อถือ การให้น ้ าหนักความส าคัญกับผลการตรวจสอบ และ

ขอ้เสนอแนะเพื่อการเยยีวยาผูถู้กละเมดิ 

  2.1 การปรบัเปลีย่น เพิม่เตมิดา้นขอ้กฎหมาย 

  2.2 การสรา้งการสนบัสนุนจากพลงัทางสงัคม 

   กลุ่มที่ 2 ได้แก่นักกฎหมาย เนื้อหาสัมภาษณ์เหมือนกลุ่ มที่ 1 คือความล่าช้าของ

กระบวนการตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน และปญัหาความน่าเชื่อถือ การให้น ้ าหนัก

ความส าคญักบัผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะเพื่อการเยยีวยาผู้ถูกละเมดิ โดยเน้นแนวคดิ

ดา้นขอ้กฎหมายเป็นส าคญั  

 

จรรยาบรรณในการวิจยั 

การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ตัง้อยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณด้านวจิยัอย่างเคร่งครดั โดย

ค านึงถงึเงือ่นไขส าคญั 3 ประการ 

1. ความเป็นส่วนตวั (privacy) หมายถงึอสิระในการแสดงความคดิเหน็ โดยคณะผูว้จิยัมี

การด าเนินการโดยเน้นความเป็นส่วนตัว และอิสระในการตอบค าถาม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย

สามารถใหข้อ้มลู ความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ ปราศจากการรบกวนจากปจัจยัแวดลอ้มอื่นๆ 



 

 

- 14 - 

2. การรกัษาความลบั (confidentiality) คณะผูว้จิยัใหค้วามส าคญักบัการรกัษาความลบั

ของผู้ให้ข้อมูลทุกประเภทการวจิยั โดยการน าเสนอข้อมูลการวจิยั จะน าเสนอในภาพรวม ไม่

เปิดเผยหรอืระบุถงึขอ้มลูทัว่ไปทีส่ามารถบ่งชีถ้งึตวัผูใ้หส้มัภาษณ์ 

3. การยนิยอมพรอ้มใจ (informed consent) การศกึษาวจิยัครัง้นี้ คณะผู้วจิยัท าการ

ประสานงานเพื่อขออนุญาต รวมถงึส่งประเดน็สมัภาษณ์ หวัขอ้สนทนาและแบบสอบถามใหดู้ก่อน 

เพื่อให้ผู้ตกเป็นกลุ่มเป้าหมายได้พิจารณา และตัดสินใจ จากนัน้จึงท าการนัดหมายเข้าเก็บ

รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารต่างๆต่อไป 

  

ทัง้นี้ข ัน้ตอนการศึกษาวจิยัทัง้หมด เป็นกระบวนการที่จะน ามาสู่ข้อสรุปของการพฒันา  

ตวัแบบที่ใช้เพื่อแก้ไข ลดทอนปญัหา และข้อจ ากัดของการท างานตรวจสอบการละเมดิสิทธิ

มนุษยชน โดยภาพรวมของระเบยีบวธิทีัง้ 2 ขัน้ตอนที่ระบุถงึขา้งต้น อาจท าความเขา้ใจได้โดย

สรปุ จากแผนภาพที ่2.1  
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แผนภาพท่ี 2.1 แสดงขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสมัมนา ระดมความคิดเหน็ (Seminar & Workshop) 
น าข้อสรุปปัญหา ข้อจ ากดัจากขัน้ตอนท่ี 1 เข้าสู่การประชุมสมัมนา ระดมความ

คิดเหน็ต่อแนวทางแก้ไขปัญหา 

 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
สนทนากลุ่มกบักลุ่มเจ้าหน้าท่ี และระดบับริหารของส านักงาน เพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็เก่ียวกบัแนวทางแก้ไขปัญหา 

 การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
สมัภาษณ์กลุ่มผู้บริหารระดบัสูงเพ่ือหาข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเน้นท่ี

ระดับโครงสร้าง และกระบวนการ และนักวิชาการด้านกฎหมายเพ่ือหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา โดยเน้นด้านข้อกฎหมาย 

 การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) 

วิเคราะหข้์อมลูเชิงเปรียบเทียบกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีท างานด้านสิทธิมนุษยชนใน

ต่างประเทศ และหน่วยงานอ่ืน ท่ีท าหน้า ท่ีร ับ เรื่ องร้องเรียน  ร้องทุกข์

ภายในประเทศ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

   การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
น าตวัแบบท่ีได้เป็นร่าง เพ่ือสมัภาษณ์กลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ องค์กรอิสระ

ฯลฯ เพื่อหาข้อสรปุถึงตวัแบบท่ีเหมาะสม  

 

ข้อสรปุตวัแบบ (Model) แก้ไขปัญหา 

ข้อสรปุปัญหา ข้อจ ากดัของกระบวนการตรวจสอบ 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิจยัเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ขัน้ตอนท่ี 1 วิจยัเพื่อข้อสรปุปัญหา ขอ้จ ากดั 

 การส ารวจภาคสนาม (Field Survey Research) 
น าข้อมลู 2+3 สรปุปัญหา ข้อจ ากดัจากการศึกษาเชิงคณุภาพ
ศึกษาท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือหาข้อสรปุในเชิง
ปริมาณ 

 การสงัเกตการณ์ (Observation) 
เข้าสงัเกตการณ์กระบวนการท างานตรวจสอบทุกขัน้ตอนเพื่อท า

ความเข้าใจกระบวนการ และเป็นข้อมูลประกอบการพฒันากรอบ

เน้ือหาการสมัภาษณ์เชิงลึก 

 1 

 การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) 
ศึกษาค้นคว้าเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบ ปัญหา 

ข้อจ ากดัต่างๆ รวมถึงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบกบัหน่วยงานท่ีท างาน

ด้านสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ และหน่วยงานอ่ืน ท่ีท าหน้าท่ีรบั

เรื่องร้องเรียน ร้องทุกขภ์ายในประเทศ 

 2 

 การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ข้อมูล 1 + 2 เป็นกรอบเน้ือหาการสมัภาษณ์ผู้เก่ียวข้องรวม 6 กลุ่ม 

เพ่ือหาข้อสรปุเก่ียวกบัปัญหา ข้อจ ากดัในกระบวนการตรวจสอบ 

 3 

 4 
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บทท่ี 3  

แนวคิด ความเป็นมาเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 

จากการค้นควา้เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง พบว่าอจัณรา ฉายากุล (2546 : 1-4) ได้รวบรวม

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้อย่างกว้างขวาง โดยได้กล่าวถึงแนวคิดว่ามนุษย์มสีิทธิบน

พืน้ฐานบางประการที่ควรจะได้รบัการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศได้มมีานานแล้ว 

ดงัจะเหน็ได้จากสนธสิญัญาต่อต้านการค้าทาสในช่วงศตวรรษที่ 19 หรอืขอ้ตกลงเกี่ยวกบัแนว

ปฏิบัติของรฐัในการท าสงครามให้ค านึงด้านมนุษยธรรม เช่น การห้ามใช้อาวุธร้ายแรงบาง

ประเภท การคุม้ครองเชลยศกึสงคราม ทหารทีไ่ดร้บับาดเจบ็ และพลเรอืน เป็นต้น หรอืช่วงหลงั

สงครามโลกครัง้ที ่1 เมื่อมกีารก่อตัง้องคก์ารสนันิบาตชาต ิ(League of Nations) ขึน้ สนธสิญัญา

สนัตภิาพ ค.ศ. 1919 ได้ประกนัการปฏบิตัทิี่เป็นธรรมต่อบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อย รวมทัง้แนว

ปฏบิตัต่ิอชนกลุ่มน้อยซึง่อาศยัอยูใ่นเขตดนิแดน อยา่งไรกด็ ีแนวคดิหลกัโดยทัว่ไปทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครัง้ที่ 2 นัน้ รฐัยงัคงเป็นผู้ทรงสิทธ ิ

(Subject) ปจัเจกบุคคลไม่มสีถานะใดๆ ทีจ่ะเรยีกรอ้งหรอืคุม้ครองสทิธขิองตนภายใต้กลไกของ

กฎหมายระหว่างประเทศได ้หลกัจารตีของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถงึสนธสิญัญาหรอืความ

ตกลงที่ได้พฒันาขึน้ในช่วงดงักล่าวยงัคงจ ากดัอยู่แต่เฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจรฐั 

นอกจากนี้ รฐัยงัมอีธปิไตยเหนือดนิแดนและคนในชาต ิโดยกฎหมายระหว่างประเทศไม่สามารถ

เขา้แทรกแซงเหนือเขตอ านาจรฐั (Domestic Jurisdiction) ยกเวน้กรณีทีร่ะบุไวใ้นสนธสิญัญาทีร่ฐั

นัน้ไดก้ระท าและรบัเอาพนัธกรณไีว ้

เมือ่เกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 ระบบกฎหมายระหว่างประเทศทีม่อียู่ไม่สามารถป้องกนัการ

รกุรานและการปฏบิตัอิยา่งโหดรา้ยและไรม้นุษยธรรมต่อมนุษยด์ว้ยกนัไดท้ าใหก้ารจดัตัง้องคก์าร

สหประชาชาตเิมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงเน้นความส าคญัของการสรา้งสนัตภิาพการรกัษาความ

มัน่คงร่วมกนัของสมาชกิประชาคมโลก ซึง่การเคารพสทิธมินุษยชนถอืเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญั

ประการหนึ่งในการประกนัความมัน่คงและสนัติภาพของโลกและมวลมนุษยชาติดงักล่าว การ

จดัตัง้องค์การสหประชาชาติ จงึมจีุดมุ่งหมายที่ส าคญัประการหน่ึงคอื การป้องกนัมใิห้เกดิการ

กระท าทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนต่อมวลมนุษยชาตอิย่างรุนแรงขึน้อกีมาตรา 1 ของกฎบตัร

สหประชาชาติ จงึได้บญัญัติเรื่องการส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารเคารพสิทธิมนุษยชนและ

เสรภีาพขัน้พืน้ฐานอยา่งเป็นสากล โดยไมเ่ลอืกปฏบิตัใินเรือ่งเชือ้ชาต ิเพศ ภาษา หรอืศาสนา 

กฎบตัรสหประชาชาตซิึ่งได้รบัการรบัรองเมื่อ ค.ศ. 1945 ได้มบีทหรอืมาตราที่เกี่ยวขอ้ง

กบัสทิธมินุษยชนอย่างชดัเจนอยู่หลายขอ้ และถอืเป็นเอกสารส าคญัในการรบัรองหลกัการเรื่อง
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สทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ ที่ก าหนดใหร้ฐัสมาชกิมพีนัธกรณีที่ต้องให้ความคุ้มครองศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย ์สทิธแิละเสรภีาพขัน้พื้นฐานของปจัเจกบุคคลและกลุ่มชน และยงัได้ก าหนดให้

สหประชาชาตมิบีทบาทในการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชน รวมทัง้ด าเนินการกบัประเทศ

สมาชิกที่กระท าการอันเป็นการละเมดิสิทธิมนุษยชน และต่อมาได้มกีารพฒันาเป็นปฏิญญา

สนธสิญัญาระหว่างประเทศ มาตรฐานและแนวทางปฏบิตัริะหว่างประเทศต่างๆ ที่รฐัพงึมคีวาม

รบัผดิชอบต่อบุคคลในเขตอ านาจของรฐั 

 

บทบญัญติัด้านสิทธิมนุษยชนในกฎบตัรสหประชาชาติ 

กฎบตัรสหประชาชาตไิดม้บีทหรอืมาตราเรื่องสทิธมินุษยชนทีส่ าคญัปรากฏในส่วนต่างๆ 

ของเอกสาร ดงันี้ 

1. วรรคอารมัภบท ยืนยันถึงความเชื่อมัน่ในสิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐาน ศักดิศ์รีและ

เสรภีาพของบุคคล ความเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นชายหรอืหญงิ หรอืเป็นประชาชนในประเทศ

ใหญ่-น้อย 

2. ขอ้ที ่1 (3) ระบุจุดมุ่งหมายหลกัของสหประชาชาตปิระการหนึ่ง คอื การส่งเสรมิและ

สนบัสนุนใหเ้กดิการเคารพสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของทุกคน โดยไม่เลอืกปฏบิตัใิน

เรือ่งเชือ้ชาต ิเพศ ภาษา หรอืศาสนา 

3. ขอ้ 55 ในหมวดความรว่มมอืระหว่างประเทศดา้นเศรษฐกจิและสงัคมไดก้ าหนดหน้าที่

ของสหประชาชาติในการส่งเสรมิให้เกิดการเคารพอย่างเป็นสากลในหลกัสิทธิมนุษยชนและ

เสรภีาพขัน้พื้นฐานแก่บุคคลทัง้ปวงเพื่อสรา้งเสถยีรภาพและความอยู่ดกีนิด ีซึง่เป็นสิง่จ าเป็นต่อ

ความสมัพนัธฉ์นัมติรและสนัตริะหว่างนานาประเทศ 

4. ขอ้ที่ 56 ก าหนดว่าประเทศสมาชกิให้ค ามัน่ว่าจะด าเนินการใดๆ ร่วมกนัและแยกกนั

กบัสหประชาชาต ิเพื่อใหบ้รรลุการส่งเสรมิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานแก่บุคคลทัง้ปวง

ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ที ่55 ของกฎบตัร 

5. ข้อที่ 62 (2) ข้อที่ 64 และข้อที่ 68 มอบหน้าที่ให้กบักลไกของสหประชาชาติ เช่น 

สมชัชาใหญ่สหประชาชาตใินการช่วยเหลอืใหเ้กดิการเคารพสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 

ตามที่ปรากฏในขอ้ที่ 13 (1) (b) หรอืให้คณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคม (The Economic and 

Social Council) ให้ขอ้เสนอแนะในการเคารพและปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน รวมถงึการ

รายงานการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะ และการจดัตัง้คณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชน 

6. ขอ้ที ่76 (c) ไดก้ าหนดความรบัผดิชอบของประเทศสมาชกิทีจ่ะเคารพและปฏบิตัต่ิอ

ประชาชนในดนิแดนปกครองอย่างเป็นธรรม และก าหนดใหก้ารเคารพสทิธมินุษยชนและเสรภีาพ
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ขัน้พืน้ฐาน โดยไม่เลอืกปฏบิตัใินเรื่องเชือ้ชาต ิเพศ ภาษา และศาสนา เป็นวตัถุประสงคป์ระการ

หนึ่งของระบบภาวะทรสัต ี(Trusteeship System) 

 

พนัธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎบตัรสหประชาชาติ 

 กฎบตัรสหประชาชาตถิอืเป็นสนธสิญัญาพหุภาคทีี่มผีลผูกพนัทางกฎหมายต่อรฐัที่เป็น

สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ แต่การที่บทสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในกฎบตัรมคีวามไม่

ชดัเจน เช่น การขาดค าจ ากดัความของ “สทิธมินุษยชน” ก่อเกดิขอ้โต้แยง้ระหว่างนักวชิาการ ซึง่

บางกลุ่มถือว่าบทเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในกฎบัตรเป็นเพียงความมุ่งปรารถนา 

(Aspiration) หรอืขอ้ที่ “ควรปฏบิตัิ” ของรฐั มากกว่าจะเป็นมาตรฐานบงัคบัใช้ทัว่ไปส าหรบัรฐั

สมาชกิ ซึ่งหมายถึงว่าต้องมกีารตคีวามและการปฏบิตัจินเป็นที่ยอมรบัทัว่ไปก่อน จงึจะถอืเป็น

บรรทดัฐานได้ ก่อให้เกดิปญัหาในการบงัคบัใช้ เช่น กฎบตัรมผีลผูกพนักบัรฐัสมาชกิมากน้อย

เพยีงใด รวมถงึการยอมรบัอ านาจขององคก์ารสหประชาชาตใินการเขา้ไปมบีทบาทแทรกแซงเมื่อ

เกดิการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 

3.1 ความหมายของค าว่าสิทธิมนุษยชน 

 

จากการคน้ควา้เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง พบว่าศราวุฒ ิประทุมราช (2547 : 3-5) ไดก้ล่าวว่า 

หากเราตัง้ค าถามว่า คนเราเมื่อเกดิมาแลว้ อะไรเป็นสิง่จ าเป็นทีท่ าใหเ้รามชีวีติอยู่รอด ค าตอบที่

พอจะมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนกค็อื ปจัจยัสี ่ไดแ้ก่ อาหาร น ้า เสื้อผา้ ยารกัษาโรค และทีอ่ยู่อาศยั 

อาหาร ได้มาจากไหน ค าตอบก็คอื ได้มาจากพชืพนัธุธ์ญัญาหารทีเ่ราปลูกลงดนิ ได้มาจากสตัว์

เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เป็นอาหาร ซึ่งแปลว่าคนเราต้องมทีี่ดินท ากินเป็นของเราเองอาหารเหล่านี้

สามารถท าให้เรามกีนิเพื่อจะอยู่รอดได ้บา้นกเ็ช่นกนั ถอืเป็นปจัจยัทีค่นทุกคนต้องม ีไม่ว่าคนจะ

อยูบ่า้นขนาดเลก็ขนาดใหญ่ อยูก่ระท่อมหรอือยูอ่าศยัในเรอืหรอืแพ ไม่ว่าบา้นเรอืนทีพ่กัอาศยันัน้

เราจะซื้อหามาด้วยตวัเองหรอืเป็นการเช่าก็ตาม คนเราไม่ควรเดนิเร่รอนอาศยัอยู่ตามท้องถนน

หรอือาศยัอยู่ใต้สะพานลอยหรอืสะพานข้ามคลอง การมทีี่อยู่อาศยัท าให้คนเรามคีวามเป็นอยู่

อย่างเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้ามไีว้เพื่อป้องกนัความหนาวเยน็ สร้าง

ความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย และเป็นการป้องกนัความอุดจาด ยารกัษาโรค ก็เป็นปจัจยัที่จ าเป็น 

เพื่อท าใหเ้ราหายจากโรคภยัไขเ้จบ็ จะเหน็ไดว้่าเพยีงแค่ปจัจยัสีเ่พยีงค าตอบเดยีวกเ็ป็นเครื่องบ่ง

บอกถงึการมชีวีติอยูร่อดไดใ้นฐานะทีเ่ราเป็นคน ตอ้งมสีิง่เหล่านี้  
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ยงัมปีจัจยัอื่นอกีทีจ่ าเป็นส าหรบัการมชีวีติของคน ไดแ้ก่ การศกึษา การมงีานท า การที่

แม่ที่ต้องท้องและลูกในทอ้งต้องได้รบัการดูแลให้มคีวามปลอดภยัและได้รบัอาหารตลอดจนการ

ดูแลอย่างเหมาะสม การไม่ถูกจบักุมโดยพลการ มทีนายความเมื่อถูกจบั ไม่ถูกท ารา้ย ทรมาน

หรอืถูกฆ่า ไม่ถูกขายหรอืเอาไปเป็นทาสทุกชนิด ฯลฯ เราเรยีกสิง่จ าเป็นส าหรบัคนทุกคนที่ต้อง

ไดร้บัในฐานะทีเ่ป็นคน ซึง่ท าใหค้นๆ นัน้มชีวีติอยูร่อดไดว้่าคอื “สทิธมินุษยชน” 

สทิธมินุษยชน ม ี2 ระดบั ระดบัแรก เป็นสทิธทิีต่ดิตวัคนทุกคนมาแต่เกดิไม่สามารถถ่าย

โอนให้แก่กนัได้ อยู่เหนือกฎหมายและอ านาจใดๆ ของรัฐทุกรฐั สทิธเิหล่านี้ได้แก่ สทิธใินชวีติ 

หา้มฆ่าหรอืท ารา้ยต่อชวีติ หา้มคา้มนุษย ์หา้มทรมานอย่างโหดรา้ย คนทุกคนมสีทิธใินความเชื่อ 

มโนธรรมหรอืลทัธทิางศาสนา ทางการเมอืง มเีสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และแสดงออก

หรอืการสื่อความหมายโดยวธิอีื่น สทิธมินุษยชนเหล่านี้ ไม่ต้องมกีฎหมายมารองรบั สทิธเิหล่านี้ก็

ด ารงอยู่ อย่างน้อยอยู่ในมโนธรรมส านึกถงึบาปบุญคุณโทษที่อยู่ในตวัของแต่ละคน เช่น แมไ้ม่มี

กฎหมายบญัญตัวิ่าการฆ่าคนเป็นความผดิตามกฎหมาย แต่คนทุกคนมสี านึกรูเ้องว่า การฆ่าคน

นัน้เป็นสิง่ตอ้งหา้ม เป็นบาปในทางศาสนา เป็นตน้ ระดบัทีส่อง เป็นสทิธทิีต่้องไดร้บัรองในรปูของ

กฎหมาย หรอืตอ้งไดร้บัการคุม้ครองโดยรฐับาล ไดแ้ก่ การไดร้บัสญัชาต ิการมงีานท า การไดร้บั

ความคุ้มครองด้านแรงงาน ความเสมอภาคของหญิงชาย สทิธขิองเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คน

พิการ การได้ร ับการศึกษาขัน้พื้นฐาน การประกันการว่ างงาน การได้ร ับบริการทางด้าน

สาธารณสุข การสามารถแสดงออกทางดา้นวฒันธรรมอย่างอสิระ สามารถไดร้บัความเพลดิเพลนิ

จากศลิปะ วฒันธรรมในกลุ่มของตน เป็นตน้ 

ภริมย ์ศรปีระเสรฐิ (2551: 9-13) กล่าวว่า ค าว่า “สทิธมินุษยชน” (Human Rights) ไม่มี

การก าหนดความหมายไว้ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 มเีพยีงค าว่า 

“สทิธ”ิ หมายความว่า อ านาจอนัชอบธรรม อ านาจทีจ่ะกระท าการใดๆ ไดอ้ย่างอสิระ โดยไดร้บั

การรบัรองจากกฎหมาย หากแปลความตามตวัอกัษร “สทิธมินุษยชน”  ย่อมหมายถงึสทิธขิอง

มนุษย ์ หรอือ านาจอนัชอบธรรมทีส่บืเนื่องมาจากความเป็นมนุษย์ ในอนัทีจ่ะกระท าการใดๆ ได้

อยา่งอสิระโดยไดร้บัการรบัรองจากกฎหมาย 

ตามปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ไม่

มนีิยามค าว่า “สทิธมินุษยชน” ไวโ้ดยเฉพาะเจาะจง แต่เมื่อพจิารณาเนื้อหาของปฏญิญาฯ ท าให้

เหน็ถงึแนวความคดิพืน้ฐานของสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ 
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1. ความอสิระเสร ีและมศีกัดิศ์รแีละสทิธเิท่าเทยีมกนั 

2. การปฏบิตัต่ิอกนัอยา่งฉนัทพ์ีน้่อง 

3. การมสีทิธแิละเสรภีาพ ตามทีร่ะบุไวใ้นปฏญิญาฯ โดยไมม่กีารจ าแนกความแตกต่างใน

เรือ่งใดๆ เช่น เชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเหน็ทางการเมอืง หรอืทางอื่นใด ชาตหิรอื

สงัคมอนัเป็นทีม่าเดมิ ทรพัยส์นิ ก าเนิด หรอืสถานะอื่นใด 

4. การจ าแนกข้อแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยอาศยัมูลฐานแห่งสถานะทางการเมอืง 

ทางการศาล หรอืทางการระหว่างประเทศของประเทศหรอืดนิแดนซึง่บุคคลสงักดัจะกระท ามไิด้ 

จากแนวความคดิพื้นฐานดงักล่าวอาจจ าแนกสทิธมินุษยชนออกเป็นประเภทต่างๆ  โดย แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. สทิธขิองพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (Civil and Political Rights) ไดแ้ก่ สทิธติาม

ธรรมชาตทิีม่มีาแต่ดัง้เดมิ คอื สทิธใินการด ารงชวีติ เสรภีาพ ทรพัยส์นิ ความเสมอภาค ความ

ยตุธิรรม การแสวงหาความสุข 

2. สทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (Economic Social and Cultural Rights) 

เช่น สทิธใินการศกึษา สทิธทิีจ่ะจดัตัง้สหพนัธก์รรมกร สทิธใินมาตรฐานการครองชพีอนัเพยีงพอ

ส าหรบัสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดขีองตนและครอบครวั สทิธใินการพกัผ่อนและเวลาว่าง 

รวมทัง้ การจ ากดัเวลาท างานตามสมควร เป็นตน้ 

หากพจิารณาถงึลกัษณะเฉพาะของสทิธต่ิางๆ ทีร่ฐัจะต้องเคารพและใหก้ารคุม้ครองอาจ

แบ่งสทิธติามปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนออกเป็น 6 กลุ่ม คอื  

1. สทิธใินความปลอดภยั (Security Rights) ซึง่คุม้ครองประชาชนจากอาชญากรรมเช่น 

การฆาตกรรม การฆา่ลา้งเผ่าพนัธุ ์การทรมาน การขม่ขนื เป็นตน้ 

2. สทิธใินกระบวนการยุตธิรรม (Due Process Rights) คุ้มครองประชาชนจากการ

บดิเบอืนระบบกฎหมาย เช่น การจ าคุกโดยไม่มกีารด าเนินคดี การด าเนินคดโีดยลบัการลงโทษ

เกนิความจ าเป็น เป็นตน้ 

3. สทิธใินเสรภีาพ (Liberty Rights) คุม้ครองเสรภีาพของประชาชนในเรื่องความเชื่อการ

แสดงความคดิเหน็ การสมาคม การชุมนุม และการเคลื่อนไหวต่างๆ 

4. สทิธทิางการเมอืง (Political Rights) คุม้ครองเสรภีาพในการมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

โดยการกระท าต่างๆ เช่น การตดิต่อสื่อสาร การรวมกลุ่ม การประทว้ง การเลอืกตัง้ และการเขา้

เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั เป็นตน้ 

5. สทิธใินความเสมอภาค (Equality Rights) ซึง่เป็นหลกัประกนัความเสมอภาคในความ

เป็นพลเมอืง ความเสมอภาคเบือ้งหน้ากฎหมาย และการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
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6. สทิธใินสวสัดกิารสงัคม (Social or Welfare Rights) ซึง่เรยีกรอ้งใหม้กีารจดัการศกึษา

ส าหรบัเดก็ และคุม้ครองป้องกนัความยากจนและความอดอยาก 

ส าหรบัสทิธขิองกลุ่ม (Group Rights) นัน้ มไิดม้กีารรบัรองในปฏญิญาฯ แต่มกีารรบัรอง

ไวใ้นสนธสิญัญาต่างๆ เช่น การคุม้ครองชนกลุ่มน้อยจากการถูกฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ และความเป็น

เจา้ของเขตแดนและทรพัยากรของรฐั 

นอกจากนี้แลว้ ตามสนธสิญัญาระหว่างประเทศของสหประชาชาตกิม็ไิดใ้หค้ าจ ากดัความ

ของค าว่า สทิธมินุษยชนไวโ้ดยตรง แต่ใชว้ธิรีะบุลกัษณะของสทิธทิีจ่ะใหก้ารรบัรองและคุม้ครอง

ดงัทีน่กัวชิาการหลายท่านมคีวามเหน็ว่า ความหมายทีแ่ทจ้รงิและขอบเขตของสทิธมินุษยชนยงัมี

ขอ้โต้แยง้ ไม่มขีอ้ยุตทิีช่ดัเจน มผีลท าใหม้กีารตคีวามออกเป็นหลายทางขึน้อยู่กบับรบิทของการ

กล่าว อา้ง และวธิคีดิของผูต้คีวามว่าเป็นนักปรชัญา นักกฎหมาย นักสงัคมวทิยา ฯลฯ  ปญัหาว่า

สทิธมินุษยชนคอือะไร จงึยงัคงมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้ เนื่องจากสทิธมินุษยชนเป็นผลจาก

กระบวนการเรยีกรอ้งของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ทีอ่้างความชอบธรรมของประโยชน์นัน้ๆ ว่า

เป็นสิง่จ าเป็นต่อความเป็นมนุษยโ์ดยมฐีานทางกฎหมายในการเรยีกรอ้ง ค าว่าสทิธมินุษยชนใน

ยุคปจัจุบนัจงึมคีวามหมายที่ขยายขอบเขตกว้างออกไปถึงสทิธิอนัจ าเป็นที่มนุษย์พงึมเีพื่อให้

มนุษยไ์ดม้ชีวีติอย่างมศีกัดิศ์ร ี ท าใหเ้กดิการเรยีกรอ้งสทิธใิหม่ๆ โดยกล่าวอ้างว่าสทิธนิัน้อยู่ใน

ล าดบัของสทิธมินุษยชน 

 ขณะที ่อุดมศกัดิ ์ สนิธพิงษ์ (2553 : 22-23) ไดก้ล่าวถงึ สทิธมินุษยชน (Human Rights) 

ว่าหมายถงึ สทิธขิองความเป็นมนุษย ์ในอดตียงัไม่เป็นทีแ่พร่หลาย จนภายหลงัทีไ่ดม้กีารก่อตัง้

องค์การสหประชาชาตแิลว้ ค าว่า สทิธมินุษยชน จงึจะได้ถูกน ามาใชอ้ย่างกว้างขวางทัง้ในระดบั

ภมูภิาคและในระดบันานาประเทศ ในกฎบตัรสหประชาชาตไิดก้ล่าวถงึสทิธมินุษยชนไวห้ลายแห่ง 

เช่น ในอารมัภบทไดก้ล่าวถงึความมุง่หมายของสหประชาชาตไิวว้่า 

 “เพื่อเป็นการยนืยนัและให้การรบัรองถงึสทิธขิ ัน้พื้นฐานของความเป็นมนุษย ในศกัดิศ์รี

และคุณค่าของมนุษย”์ 

 ในกฎบตัรสหประชาชาตไิดแ้ต่เพยีงกล่าวถงึสิทธมินุษยชนไวใ้นทีต่่างๆ เช่น ในมาตรา 1 

มาตรา 13 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 62 มาตรา 63 และมาตรา 76 เท่านัน้ แต่มไิด้ให้ค า

นิยามหรอืค าก าจดัความของค าว่าสทิธมินุษยชนไว้แต่อย่างใด ตามปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิ

มนุษยชนของสหประชาชาต ิ(Universal Declaration of Human Rights) ซึง่ถอืเป็นแม่บทของ

สทิธมินุษยชนในปจัจุบนั ไดแ้ต่เพยีงจ าแนกสทิธมินุษยชนออกเป็นประเภทต่างๆ ไวเ้ท่านัน้ มไิด้

มคี าอธบิายหรอืบทนิยามของค าว่าสทิธมินุษยชนไวแ้ต่อย่างใด เช่นเดยีวกนัสทิธมินุษยชนตามที่

ปฏญิญาสากล ไดแ้จกแจงไว ้มดีงันี้ 
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 1. สทิธทิางแพ่งและทางการเมอืง (Political and CiviL Rights) เป็นสทิธทิางธรรมชาตทิี่

มมีาแต่ดัง้เดิม และปรากฏอยู่ในบทบญัญัติข้อ 1-21 สิทธิดงักล่าวประกอบไปด้วย สิทธิและ

เสรภีาพในการที่จะได้รบัการเคลื่อนไหว สทิธใินการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ สทิธใินการที่จะได้รบั

การพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรม สทิธิในความเป็นส่วนตวั สทิธใินการเลอืกนับถอืศาสนา สทิธใิน

การแสดงออกอยา่งเสร ีสทิธใินการลีภ้ยัและสทิธขิองผูถู้กกระท าทารณุกรรมต่างๆ 

 2. สทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (Economic Social and Cultural Rights) 

เป็นสทิธทิีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐานความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีติของมนุษย ์ปรากฏ

อยูใ่นบทบญัญตัขิอ้ 22 เป็นตน้ไป ไดแ้ก่ สทิธใินการศกึษา สทิธใินการก่อตัง้สหภาพแรงงาน สทิธิ

ในมาตรฐานการครองชพีที่ดแีละอย่างพอเพยีงตลอดจนสทิธใินการหยุดพกัผ่อนจากการท างาน 

เป็นตน้ 

จากค าจ ากดัความขา้งตน้ สทิธมินุษยชนจงึหมายถงึ สทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีพ่งึม ีเป็นสิง่จ าเป็น

ในการด ารงชวีติของมนุษยอ์ย่างมศีกัดิศ์รแีละมคีุณค่า หากมลี่วงละเมดิต่อสทิธดิงักล่าวย่อมจะ

ไดร้บัการรบัรองและคุ้มครองโดยกฎหมาย เช่น สทิธใินชวีติ ร่างกาย  และความมัน่คงปลอดภยั 

สทิธใินการถอืครองทรพัยส์นิ สทิธใินฐานะทีเ่กดิมาเป็นคน ไม่ว่าคนๆ นัน้จะอยู่ทีไ่หนในโลก ไม่

ว่าจะมเีชื้อชาติอะไร ศาสนาใด เพศ อายุ อาชพีหรอืมคีวามแตกต่างกนัในด้านสุขภาพ ความ

คิดเห็นทางการเมอืงหรือความเชื่อทางศาสนาหรอืฐานะทางเศรษฐกิจสังคมเป็นองค์รวมไม่

สามารถแยกเป็นส่วนๆ ว่า สทิธใิดมาก่อนหรอืส าคญัว่าสทิธดิ้านอื่น ไม่ว่าจะเป็นสทิธพิลเมอืง 

สทิธทิางการเมอืงหรอืสทิธทิางเศรษฐกจิสงัคมหรอืวฒันธรรม เป็นสทิธทิี่ติดตวัคนทุกคนมาแต่

เกิดและก้าวพ้นพรมแดนของประเทศเป็นสทิธทิี่ต้องเขยีนรบัรองไว้โดยกฎหมาย ทัง้กฎหมาย

ภายในประเทศและกฎหมายหรอืแนวปฏิบตัิระหว่างประเทศ เพื่อให้สิทธิมนุษยชนได้รบัการ

ปฏบิตัจิรงิเป็นมาตรฐานทีพ่งึมพีงึไดข้องมนุษยท์ุกคน 

 นอกจากนี้สทิธมินุษยชนยงัหมายถงึ สทิธทิีพ่งึมเีพื่อการพฒันาบุคคลกิภาพ คุณภาพชวีติ 

เพื่อธ ารงรกัษาไว้ซึง่คุณค่าของความเป็นมนุษย ์เช่น สทิธใินการเลอืกนับถอืศาสนา สทิธใินการ

เลอืกที่จะประกอบอาชีพ สทิธใินการแสดงความคิดเห็นตลอดจนสทิธใินการมสี่วนร่วมในทาง

การเมอืง ตลอดจนสทิธใินการเลอืกถิน่ทีอ่ยู่อาศยั เป็นต้น จะเหน็ไดว้่า สทิธมินุษยชนประกอบไป

ดว้ยสทิธต่ิางๆ ครอบคลุมวถิชีวีติของมนุษยท์ุกคนตัง้แต่เกดิจนตาย โดยอาจแยกย่อเป็นขอ้ๆ 

ดงันี้ 

  1. สทิธมินุษยชน คอื บรรดาสทิธแิละเสรภีาพตามธรรมชาตทิีต่ดิตวัมนุษยท์ุกคนมาแต่

ก าเนิดโดยไมอ่าจถูกตดัรอนหรอืพรากไปได ้
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2. สทิธมินุษยชน เป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีจ่ าเป็น หรอืมาตรฐานขัน้ต ่าทีม่นุษยพ์งึมโีดยเสมอ

ภาคกนั เพื่อการด ารงชวีติอยา่งมศีกัดิศ์รแีละมคีุณค่า 

3. สทิธมินุษยชนยอ่มไมถู่กแบ่งแยกและไมค่ านึงถงึความแตกต่างในเรื่องชาติ เชือ้ชาต ิสี

ผวิ เพศ  วยั ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมอืง หรอืความเชื่อในทางอื่นใด พืน้เพทางสงัคม 

สุขภาพทางรา่งกาย ทรพัยส์นิ ก าเนิด หรอืสถานะ รวมทัง้ไมถู่กจ ากดัดว้ยกาลเวลาและสถานที ่

4. สทิธมินุษยชนยอ่มไดร้บัการรบัรองและคุม้ครองโดยรฐัธรรมนูญและกฎหมาย  

 

3.2 แนวคิดเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (สากล) 

อุดมศกัดิ ์ สนิธพิงษ์ (2553 : 25-27) กล่าวว่า สทิธมินุษยชน (Human Rights) ไดป้รากฏ

และเป็นที่รูจ้กักนัอย่างแพร่หลายนับตัง้แต่ไดม้กีารก่อตัง้องค์การสหประชาชาตเิป็นต้นมา เป็นที่

ยอมรบักนัโดยทัว่ไปว่า สทิธธิรรมชาต ิ(Natural Rights) ซึง่มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบักฎหมาย

ธรรมชาต ิ(Natural Law) เป็นบ่อเกดิหรอืที่มาของสทิธมินุษยชนในปจัจุบนั หากสบืยอ้นไปใน

ประวตัิศาสตร์จะพบว่าแนวความคดิเรื่องสทิธิธรรมชาติ ได้ก่อตัวขึ้นนับตัง้แต่ในสมยักรกีและ

โรมนัเป็นตน้มา บรรดานกัปราชญใ์นแต่ละยคุสมยัต่างมองสทิธธิรรมชาตไิปในแนวทางทีแ่ตกต่าง

กนั สทิธธิรรมชาตไิดถู้กตคีวามและถูกน าไปใช้ไปตามความเชื่อและปรชัญาของยุคสมยันั ้นๆ ซึ่ง

ไดม้กีารพฒันาการเป็นล าดบัจนมาเป็นสทิธมินุษยชนในปจัจบุนั 

ววิฒันาการของสทิธมินุษยชนนับตัง้แต่สมยัคลาสสคิซึง่ปรากฏให้เหน็ในอารยธรรมของ

กรกีและโรมนัทีม่องธรรมชาตเิป็นแบบปรนัย (Objective) พฤตกิรรมของมนุษยต์กอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของกฎธรรมชาต ิอทิธพิลของศาสนาในสมยักลางที่ท าให้กฎธรรมชาตถิูกตคีวามไปใน

แนวทางของเทววทิยา มนุษยต์กอยู่ภายใต้อ านาจกฎหมายของรฐัและกฎของพระเจา้ และสทิธิ

มนุษยชนสมยัใหม่ซึ่งยอมรบัในเรื่องเหตุผลของมนุษย์ แนวความคดิเรื่องปจัเจกชนนิยม ลทัธิ

ประชาธปิไตยและลทัธสิงัคมนิยม โดยล าดบั ดงันี้ 

 

สิทธิมนุษยชนสมยัคลาสสิค 

สมยัคลาสสคิ ไดแ้ก่ ช่วงเวลาในสมยัของอารยธรรมกรกีและโรมนั เป็นช่วงเวลาทีว่ถิชีวีติ

ของมนุษยถ์ูกครอบง าโดยอ านาจรฐั ปราศจากความเป็นตวัของตวัเองมกีารแบ่งแยกชนชัน้ กดขี่

ขม่เหง และเอารดัเอาเปรยีบกนัของคนในสงัคม สงัคมในสมยักรกีมกีารแบ่งแยกชนชัน้ของคนใน

สงัคมอย่างชดัเจน ประชาชนในสมยันัน้แบ่งออกเป็นพลเมอืงเอเธนส์ ซึ่งได้แก่ผู้ที่มบีดิามารดา

เป็นชาวเอเธนส ์และทาสซึง่ส่วนใหญ่เป็นเชลยจากสงคราม เฉพาะชาวเอเธนสเ์ท่านัน้จงึจะมสีทิธิ

ออกเสยีงในทางการเมอืงทาสและผูห้ญงิจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงหรอืท างานในหน่วยงานของรฐั ทาส
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ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเชลยชาวกรกีจะท างานเป็นผูร้บัใช ้กรรมกรหรอืช่างฝีมอืถอืว่าเป็นงานชัน้ต ่าและ

น่ารงัเกียจ พวกทาสเหล่านี้ต้องท างานอย่างหนักโดยไม่มีสิทธิมีเสียงใดๆ ในสังคม เฉพาะ

พลเมอืงของนครรฐั คอื  ชาวเอเธนสเ์ท่านัน้ทีไ่ดร้บัประโยชน์ ความไม่เสมอภาคเหล่านี้ปรากฏอยู่

ทัว่ไป เพลโตและอรสิโตเตลิไดเ้สนอแนวความคดิเรื่องการจดัระเบยีบของสงัคมและความเสมอ

ภาคของมนุษยข์ึน้ ดงันี้  

 

1. เพลโต ( Plato ) 428-347  ปีก่อนครสิตศ์กัราช 

    เพลโต ปรชัญาเมธชีาวกรกี ไดว้เิคราะห์การเมอืงการปกครองนครรฐัโดยไดก้ล่าวถงึ

รฐัในอุดมคตไิวใ้นขอ้เขยีนเรื่อง สาธารณรฐัหรอือุตมรฐั (The Republic ) เขาไดอ้ธบิายถงึสงัคม

ในอุดมคตทิีส่มบรูณ์แบบว่า ประกอบไปดว้ยคน 3 ชนชัน้ ไดแ้ก่ 

    1) นักปราชญ์ เป็นผู้ที่ใช้เหตุผล ท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองรฐัตามความต้องการของ

ประชาชน  

    2) นักรบ เป็นผู้ที่ใช้ยุทธศาสตร์ ท าหน้าที่ดูแลปกป้องรฐัในยามศึกสงครามรวมทัง้

ขยายขอบเขตของรฐั 

    3) ประชาชน เป็นผู้ที่ใช้แรงงาน ท าหน้าที่ผลติอาหารและสร้างผลผลติที่จ าเป็นต่อ

พลเมอืงของรฐั 

    จดุมุง่หมายของเพลโต คอื การคน้หารปูแบบหรอืโครงสรา้งทางการปกครองเพื่อใหไ้ด้

ความรู้ที่แท้จริง ถือเป็นการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ในสมยันัน้ ในด้าน

จรยิธรรมเพลโตเหน็ว่าโดยธรรมชาตมินุษยเ์ป็นผู้ทีม่คีวามประพฤตดิ ีแต่ไม่มมีนุษยค์นใดที่จะดี

ได้อย่างสมบูรณ์ ขึน้อยู่กบัคุณสมบตัขิองมนุษยค์นนัน้ว่ามคีวามใกล้เคยีงกบัรูปแบบแห่งความดี

มากน้อยเพยีงใด เพลโตเหน็ว่ามนุษยม์ธีรรมชาตทิีแ่ตกต่างและไม่เท่าเทยีมกนัโดยถูกสรา้งมาให้

ท าหน้าที่ของแต่ละชนชัน้ ดงันัน้ สงัคมจงึมหีน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิพเิศษซึ่งมี

จ านวนน้อยที่สุดมาให้การศึกษาอบรมเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ปกครอง เพลโตได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่น า

ความคดิเรื่องสทิธธิรรมชาตมิาสู่วชิาตรรกวทิยา ขอ้เขยีนของเพลโตดงักล่าวถอืได้ว่าเป็นความ

พยายามในการจดัระเบยีบของสงัคมมนุษยข์ึน้เป็นครัง้แรก 

 

2. อรสิโตเตลิ ( Aristotle ) 384-322 ปีก่อนครสิตศ์กัราช 

    อรสิโตเติล ปรชัญาเมธชีาวกรกีสานุศิษยแ์ละผู้สบืทอดแนวความคดิของเพลโต ได้

ศกึษาค้นควา้รฐัธรรมนูญของรฐัต่างๆ และไดส้รา้งทฤษฎใีนทางการเมอืงการปกครองที่สมบูรณ์

ทีสุ่ดในยคุนัน้ อรสิโตเตลิไดใ้หค้วามส าคญักบัจรยิศาสตรเ์ช่นเดยีวกบัเพลโต เขาไดก้ล่าวถงึหลกั
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ของความชอบธรรมไวใ้นหนังสอืจรยิศาสตร ์( Ethnics ) ความว่า “การใหอ้ านาจแก่กฎหมายนัน้

ถอืเสมอืนเป็นการใหอ้ านาจแก่พระผูเ้ป็นเจา้หรอืแก่เหตุผล แต่การใหอ้ านาจแก่บุคคลเป็นการให้

อ านาจแก่สตัวเ์ดรจัฉาน เพราะความอยากของคนนัน้มลีกัษณะเป็นเดรจัฉานแมค้นที่ดทีี่สุดทีอ่ยู่

ในอ านาจกม็กัเสยีคนเพราะกเิลสตณัหา” อรสิโตเตลิไม่เหน็ดว้ยกบัการจดัระเบยีบมนุษยข์องเพล

โตโดยการแบ่งแยกชนชัน้ เพราะธรรมชาติของมนุษย์จะมคีวามหวงแหนในอิสรภาพ หากถูก

แบ่งแยกกจ็ะเกดิการต่อต้านต่อผู้ปกครองได ้เขาเชื่อว่าสงัคมที่ดจีะเกดิจากความรูส้กึที่เป็นมติร

บนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกนั อรสิโตเตลิปฏเิสธการแสวงหาผูป้กครองทีม่คีุณธรรมในอุดมคติ

ตามความคดิของเพลโต เขาสนับสนุนการปกครองในแบบที่ทุกคนมสี่วนร่วมและโดยกฎหมาย 

(The Rule of Law) เขาเชื่อว่าโดยธรรมชาตมินุษย์เป็นผู้ที่มกีเิลส หากได้ผู้ปกครองที่ไม่ดี

นอกจากจะก่อให้เกดิความเสยีหายแลว้การแก้ไขเปลีย่นแปลงยงัท าไดย้าก แต่หากปกครองโดย

กฎหมายการไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมอาจมไีดใ้นบางกรณี แต่โดยตวัของกฎหมายนัน้เองมทีางแก้

อยู่แล้ว โดยการน าหลกัความยุตธิรรม (Equity) มาปรบัใช ้ซึง่สอดคล้องกบัธรรมชาตขิองมนุษย์

ที่ว่า มนุษยเ์ป็นผู้ที่มเีหตุผล เพราะการปกครองโดยกฎหมายนัน้ถอืได้ว่าเป็นการปกครองด้วย

เหตุผลนัน่เอง                         

ในค าสอนของอรสิโตเตลิ ยงัได้กล่าวถงึความเสมอภาคของมนุษยอ์นัได้แก่ ความเสมอ

ภาคตามธรรมชาต ิ(Natural Justice) กบัความเสมอภาคทีส่มมตขิึน้ (Conventional  Justice) 

ความเสมอภาคตามธรรมชาติ หมายถึง ความเสมอภาคที่เกิดขึน้และด ารงอยู่ในธรรมชาติ ไม่

ขึน้กบักาลเวลา การรบัรู ้หรอืการยอมรบัของมนุษย ์ส่วนความเสมอภาคทีส่มมตขิึน้นัน้ หมายถงึ 

ความเสมอภาคทีม่นุษยส์รา้งขึน้จากมาตรการของกฎหมาย เป็นทีร่บัรูแ้ละยอมรบักนัโดยทัว่ไปใน

ช่วงเวลานัน้ ความเสมอภาคในทรรศนะของอรสิโตเตลินัน้มไิดห้มายถงึ ความเท่าเทยีมกนัในทุก

กรณี ราษฎรทุกคนมฐีานะเท่าเทยีมกนัในแง่ของความเป็นมนุษย์ แต่มไิด้หมายความว่าจะท า

หน้าที่เดียวกันได้ทุกคนโดยเสมอภาค ทัง้นี้  เนื่องจากมนุษย์แต่ละคนมคีวามแตกต่างกันใน

ความสามารถและสตปิญัญา ในนครรฐัเอเธนส์ พลเมอืงทุกคนมสีทิธพิูดและลงคะแนนเสยีงเหน็

ด้วยหรอืคดัค้านด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านผู้แทน ชาวกรกีชื่นชอบกบัการโต้เถยีงกนัในปญัหา

ต่างๆ โดยปราศจากอคต ิทุกคนต่างเคารพสทิธขิองผูอ้ื่นในการแสดงความคดิเหน็ 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ความเสมอภาคทีก่ล่าวถงึนัน้จ ากดัอยู่แต่เฉพาะพลเมอืงกรกีทีเ่ป็นเสรี

ชนซึง่เป็นเพยีงคนส่วนน้อยเท่านัน้ แมแ้ต่สตรแีละเดก็ทีเ่ป็นเสรชีนเองกย็งัถูกกดีกนัไม่ใหม้คีวาม

เสมอภาคใดๆ ในส่วนของคนต่างด้าวและทาสนัน้ไม่มสีทิธเิช่นว่านี้เลย อรสิโตเตลิกล่าวถงึพวก

ทาสว่า เป็นเสมอืนเครือ่งจกัร ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเครือ่งยนตก์ลไกในการท างานใหก้บัรฐั คนต่าง
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ดา้วและทาสไมม่สีทิธฟ้ิองรอ้งคดดีว้ยตนเอง จะท าไดเ้พยีงการรอ้งขอใหพ้ลเมอืงเอเธนสซ์ึง่เป็นผู้

อุปถมัภเ์ป็นผูฟ้้องรอ้งคดแีทนใหเ้ท่านัน้ 

ในขณะทีน่ครรฐักรกีมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางการคา้มากขึน้ไดม้คีวามเคลื่อนไหวเรยีกรอ้ง

ให้มกีารปฏิรูปสงัคม ยิง่ในขณะนัน้ประมาณปี 638-559 ก่อนครสิต์ศักราช ผู้ปกครองนครรฐั

เอเธนส ์คอื โซลอน (Solon) ได้ออกกฎหมายพทิกัษ์สทิธแิละผลประโยชน์หลายประการของชน

ชัน้ผูย้ากไร ้และใหส้ทิธใินทางการเมอืงเพิม่ขึน้ในการควบคุมและจ ากดัอ านาจของชนชัน้ปกครอง 

จะเห็นได้ว่าสทิธขิองราษฎรผู้ยากไรไ้ด้รบัการรบัรองและคุ้มครองมากขึน้ แต่ยงัมขี้อจ ากดัเมื่อ

เทยีบกบัสทิธต่ิางๆ ของพลเมอืงกรกีทีเ่ป็นเสรชีน 

ในเวลาทีใ่กล้เคยีงกบัอารยธรรมของกรกี ไดเ้กดิอารยธรรมโรมนัขึน้บนคาบสมุทรอติาล ี

แนวความคิดในเรื่องสิทธิธรรมชาติและความเสมอภาคของชาวโรมันซึ่งได้ร ับอิทธิพลจาก

แบบอย่างของชาวกรกีได้ขยายขอบเขตของสิทธิต่างๆ ออกไปทัง้ในทางความคิดและในทาง

ปฏบิตั ิในราวศตวรรษที่ 4 ก่อนครสิตกาล  นักปราชญ์กลุ่มสโตอคิ (Stoics) เป็นพวกแรกที่เข้า

เกีย่วขอ้งกบัทฤษฎกีฎธรรมชาตโิดยไดร้บัแนวความคดิมาจากเพลโตและอริสโตเตลิ พวกเขาเชื่อ

ว่าทัง้พระเจา้และมนุษยท์ุกคนต่างอยูภ่ายใตก้ฎของธรรมชาตเิดยีวกนั ดงันี้  “ธรรมชาตเิป็นระบบ

ของกฎเกณฑท์ีเ่ป็นสากล กฎหมายธรรมชาตเิป็นสิง่ที่อยู่เหนือพระเจา้และมนุษย ์โลกอยู่ภายใต้

การปกครองของรัฐบาลศักดิส์ ิทธิ ์คือ พระเจ้าซึ่งมีเหตุผล และมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีเหตุผล

เช่นเดยีวกบัพระเจา้” โดยนัยนี้ พวกสโตอคิไดเ้สนอแนวความคดิในเรื่องพลเมอืงสากลและความ

เสมอภาคตามธรรมชาต ิกล่าวคอื สงัคมมนุษย ์เป็นสงัคมที่สบืเนื่องมาจากธรรมชาต ิทุกคนอยู่

ภายใต้กฎเกณฑเ์ดยีวกนัคอื กฎของโลกอนัมทีีม่าจากประเพณีอย่างหนึ่งกบัทีม่าจากเหตุและผล

อกีอยา่งหนึ่ง กฎของเหตุและผลมคีวามส าคญัว่ากฎของจารตีประเพณี มนุษยจ์งึถูกควบคุมใหอ้ยู่

ภายใตก้ฎเกณฑข์องธรรมชาตเิดยีวกนัและอยา่งเท่าเทยีมกนั 

 

3. ซเิซโร (Cicero) 16-43 ปีก่อนครสิตศ์กัราช 

    ซิเซโร นักการเมอืงและนักกฎหมายที่มชีื่อเสียงของโรมนัได้บรรยายถึงกฎหมาย

ธรรมชาติตามแนวความคดิของส านักสโตอิคไว้ ดงันี้ “มกีฎหมายที่แท้จรงิอยู่ประเภทหนึ่ง คอื 

เหตุผลที่ถูกต้อง สอดคล้องกบัธรรมชาติ แผ่ซ่านไปในสรรพสิง่ที่มชีวีติทัง้ปวง มผีลใช้ได้ถาวร

ตลอดกาลไม่มกีารเปลี่ยนแปลง เป็นกฎหมายที่บงัคบัให้มนุษย์ต้องปฏบิตัิหน้าที่ ห้ามกระท า

ความชัว่ และคอยเหนี่ยวรัง้ใหพ้น้จากความชัว่สุจรติชนย่อมไม่เพกิเฉยต่อบทบญัญตัแิละขอ้หา้ม

ของกฎหมายน้ี การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ต่อกฎหมายนี้จะกระท ามไิด ้ไม่ว่าจะกระท าโดยสภาซี

เนตหรอืโดยประชาชน กม็อิาจไดร้บัการยกเวน้ทีจ่ะไม่ต้องเคารพเชื่อฟงักฎหมายนี้ กฎหมายนี้จะ
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ไม่เป็นอย่างหนึ่งที่กรุงเอเธนส์และเป็นอกีอย่างหนึ่งที่กรุงโรม แต่จะเป็นกฎหมายที่ใช้บงัคบัทุก

ชาตแิละทุกยคุสมยั” 

ค ากล่าวของซิเซโร เป็นการยืนยันถึงหลักการของแนวความคิดในเรื่องกฎหมาย

ธรรมชาต ิโดยทีพ่ระเจา้เป็นผูส้รา้งกฎอนัเป็นสากลขึน้มาเพื่อปกครองโลก ถอืเป็นหลกัธรรมนูญ

ของโลก กฎหมายดงักล่าวมคีวามถูกต้องและสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองมนุษยซ์ึง่มเีหตุผลและมี

ธรรมชาตทิีจ่ะอยูร่ว่มกนัเป็นสงัคม กฎนี้จะเป็นอยา่งเดยีวกนัส าหรบัมนุษยท์ุกชาตทิุกภาษา ใชไ้ด้

กบัทุกคนและทุกสถานที ่กฎใดก็ตามที่มนุษยส์รา้งขึน้ใหข้ดัแย้งกบักฎนี้จะต้องถูกยกเลกิไม่อาจ

ใชไ้ดอ้กีต่อไป  

เนื่องจากกฎหมายต่างๆ ทีช่าวโรมนัใชอ้ยู่ยงัมไิดม้กีารบญัญตัไิวอ้ย่างชดัเจนแน่นอน จงึ

ได้มกีารเรยีกร้องให้มกีารจดัท ากฎหมายที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ้น และได้ประกาศใช้ในปี 45 

ก่อนครสิต์ศกัราช มชีื่อว่า กฎหมาย 12 โต๊ะ (Law of the Twelve Tables) โดยศกึษาจาก

แบบอย่างของกฎหมายโซลอนของกรกีและอทิธพิลจากปรชัญาส านักสโตอคิ ( Stoics ) หลกัการ

ของกฎหมายดงักล่าววางอยูบ่นพืน้ฐานของกฎธรรมชาต ิ(Natural Laws) โดยถอืว่าเป็นกฎหมาย

คอื สิง่ทีพ่ระเจา้มอบใหก้บัมนุษยซ์ึง่สามารถใชไ้ดก้บัทุกคนทุกรฐัโดยเสมอภาค 

หลกัการในกฎหมายสบิสองโต๊ะ ใหก้ารยอมรบัในเรื่องสทิธต่ิางๆ ของพลเมอืงโรมนั ชาว

โรมนัทุกคนถอืว่าเสมอภาคกนัตามกฎหมาย เน้นความเท่าเทยีมกนัของชายและหญิงตลอดจน

ส่งเสรมิสทิธขิองสตรแีละเดก็ อย่างไรก็ตาม ทาสยงัมไิดร้บัการยอมรบัให้มสีทิธเิท่าเทยีมกบัชาว

โรมนั แต่ยงัคงไดร้บัการคุ้มครองในลกัษณะของทาส กล่าว คอื มสีทิธไิดร้บัค่าเสยีหายในกรณีที่

ได้รบัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม การทรมานผู้ต้องหาเพื่อให้รบัสภาพเป็นสิง่ต้องหา้มผู้ต้องหา

ทุกคนถอืเป็นผู้บรสิุทธ์จนกว่าจะได้รบัการพสิูจน์ว่าได้กระท าผดิจรงิ เป็นที่ยอมรบักนัต่อมาว่า 

กฎหมายฉบบัดงักล่าว ถอืเป็นประกาศสทิธมินุษยชนของชาวโรมนั 

 

สิทธิมนุษยชนสมยักลาง 

  สมยักลาง ได้แก่ ช่วงระยะเวลาระหว่างศตวรรษที่ 5 ถงึศตวรรษที่  15 เป็นช่วงเวลาที่

ศาสนามอีทิธพิลครอบง าความคดิและวถิชีวีติของมนุษยห์รอืเรยีกไดว้่า เป็นยุคแห่งศรทัธา เป็น

ยุคที่ศาสนจกัรมบีทบาทและอิทธพิลต่อชวีติ ทศันคต ิและความนึกคดิของคนตัง้แต่เกดิจนตาย 

แนวความคิดเรื่องกฎธรรมชาติตกอยู่ภายใต้จติส านึกในทางศาสนา และถูกตีความไปตาม

ประเพณีของวชิาเทววทิยาในดา้นโครงสรา้งทางสงัคมนัน้มนุษยถ์ูกแบ่งออกเป็น 3 ชนชัน้ ไดแ้ก่ 

พระ มหีน้าที่ทางศาสนา ทางภูมปิญัญา และการกุศล นักรบและนักการเมอืง ซึ่งได้แก่ ขุนนาง
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และเจา้ศกัดนิา มหีน้าทีป่กป้องพระและผูใ้ชแ้รงงานและชนชัน้ต ่าสุดคอืผูใ้ชแ้รงงาน มหีน้าทีผ่ลติ

อาหารใหก้บัรฐั 

 

ค าสอนในคริสตศ์าสนา 

การปกครองในยุคกลางมลีกัษณะกระจดักระจายกนัมาก ต่างฝ่ายต่างรบพุ่งกนัเองเกิด

ความสงบเรยีบร้อยและการไม่เคารพกฎหมายประชาชนต่างอยู่ด้วยความหวาดกลวัและเบื่อ

หน่าย ท่ามกลางความวุ่นวายและความไม่แน่นอนในช่วงที่จกัรวรรดโิรมนัตะวนัตกก าลงัจะล่ม

สลาย ชาวโรมนัประสบกบัสภาวะความสบัสน ขาดที่ยดึเหนี่ยวจติใจสถานะของผู้คนในสงัคมมี

ความแตกต่างกนัอย่างมาก ทาสและคนยากจนถูกกดขี ่เอารดัเอาเปรยีบ ผู้คนหมดหวงัในชวีติ 

ครสิต์ศาสนาได้ถือก าเนิดขึ้นในยุคนี้ โดยมคี าสอนที่เน้นในเรื่องความรกัความเสมอภาคของ

มนุษยแ์ละการจ ากดัอ านาจของรฐั ดงันี้ 

 

1. ค าสอนเรือ่งความเสมอภาค 

    ในยุคกลางนี้ เป็นยุคทีค่วามไม่เท่าเทยีมกนัของมนุษยป์รากฎใหเ้หน็อยู่ทัว่ไป มนุษย์

ถูกแบ่งออกเป็นชาวโรมนัผูท้ีม่อีารยธรรมกบัผูอ้ื่นทีม่ใิช่ชาวโรมนัซึง่ถอืเป็นพวกป่าเถื่อน ชาวยวิผู้

ซึง่ไดร้บัเลอืกจากพระเจา้กบัผูอ้ื่นทีพ่ระเจา้มไิดท้รงเลอืกซึง่ถอืเป็นพวกทีต่ ่ากว่า และการแบ่งแยก

เป็นชนชัน้เสรชีนกบัทาส ศาสนาครสิต์มคี าสอนว่า มนุษยท์ัง้หลายที่ถอืก าเนิดมานัน้ ต่างถอืว่า

เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยกนัทุกคนจงึมคีวามเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัในสายตาของพระเจ้า 

นอกจากนี้เซนต์ พอล ( St. Paul ) สานุศษิยค์นส าคญัคนหนึ่งไดก้ล่าวเสรมิค าสอนของพระเยซู

ความตอนหนึ่งว่า “ไม่มทีัง้ยวิหรอืกรกี ไม่มทีัง้เสรชีนหรอืทาส ไม่มทีัง้ชายหรอืหญงิ เพราะเจ้า

ทัง้หลายถอืเป็นหน่ึงในพระเยซคูรสิต์” 

 ค าสอนของศาสนาครสิต์ในขอ้ทีว่่ามนุษยท์ุกคนมคีวามเสมอภาคกนั กล่าวคอื ต่างถอืว่า

เป็นบุตรของพระบดิาองค์เดยีวกนั ดงันัน้จงึไม่ควรมกีารแบ่งแยกเป็นชาวยวิหรอืชาวโรมนั ไม่มี

ชนชัน้เสรชีนหรอืทาส มนุษย์ทุกคนเป็นผู้ที่เท่าเทียมกันในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า  ค าสอน

ดงักล่าว อา้งสทิธธิรรมชาตซิึง่ไดร้บัมาจากพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อต่อสูก้บัอ านาจรฐัและความอยุตธิรรม

ของสงัคม ถอืเป็นรากฐานของแนวความคดิในเรือ่งเสรภีาพและความเสมอภาคของมนุษยใ์นเวลา

ต่อมา 
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 2. ค าสอนเรือ่งการจ ากดัอ านาจรฐั 

    ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัพลเมอืงของรฐัในยุคนี้ ถอืว่าพลเมอืงเป็นส่วนหนึ่งของรฐั

เกิดมาเพื่อเป็นทาสรบัใช้รฐั “ชวีติของพลเมอืงสมยันัน้ผูกพนัธ์กบันครโดยสิ้นเชงิ ไม่ว่าจะเป็น

กจิกรรมใดๆ กจิกรรมงานใดๆ พลเมอืงจะต้องยดึถอืนครเป็นเป้าหมาย ชวีติส่วนตวัของพลเมอืง

ตอ้งอยูภ่ายใตน้คร แต่ละนครจะมพีระเจา้และประเพณเีป็นของตนเอง พลเมอืงจะต้องมพีนัธะทีจ่ะ

มสี่วนในการเคารพพระเจา้และปฏบิตัติามประเพณีนัน้ ชวีติของพลเมอืงเกี่ยวพนักบัการปกครอง

นครโดยเฉพาะตอ้งใหบ้รกิารต่อนคร จะต้องรบัใชน้คร นครอาจจะเรยีกรอ้งสิง่ต่างๆ จากพลเมอืง

ได้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ชีวิต สติปญัญาเวลาของบุคคล ในเวลาสงครามพลเมืองต้องมี

ภาระหน้าทีต่่อนครเพิม่มากขึน้ สิง่เหล่านี้ถอืเป็นเรือ่งปกตวิสิยัและเป็นธรรมชาติ” 

 ในสมยันัน้ รฐัมอีทิธพิลเหนือพลเมอืงโดยสิน้เชงิ พลเมอืงจะถูกก าหนดให้มหีน้าทีผู่กพนั

ต่อรฐัเป็นหน้าที่ที่มคีวามส าคญัเหนือกว่าหน้าที่ส่วนตวัหรอืแม้แต่หน้าที่ต่อครอบครวั กล่าวคอื

พลเมอืงจะต้องยอมศโิรราบต่ออ านาจรฐัในทุกกรณี โดยไม่มขีอ้ยกเว้น ความตายของโสคราตสิ

เป็นสิง่ยนืยนัถงึอ านาจดงักล่าวของรฐัได้เป็นอย่างด ีกล่าวคอื โสคราติสเลอืกที่จะยอมรบัโทษ

แมว้่าจะมโีอกาสที่จะปฏเิสธได้กต็าม ในยุคดงักล่าวถอืไดว้่ามนุษยเ์ป็นเพยีงทาสของรฐั มหีน้าที่

รบัใชร้ฐั ตอ้งอุทศิทุกสิง่แมช้วีติใหก้บัรฐั มชีวีติอยูอ่ยา่งปราศจากคุณค่าหรอืศกัดิศ์รใีดๆ 

 แนวความคดิในเรื่องการจ ากดัอ านาจรฐันัน้ ไม่ปรากฏแน่ชดัในค าสอนของครสิต์ศาสนา

ว่าได้มกีารกล่าวถงึไว้โดยตรง แนวความคดิดงักล่าวถือเป็นการแปลความค าสอน โดยบรรดา

สานุศษิยข์องพระเยซทูีส่ าคญั ไดแ้ก่ เซนต ์แอมโบรส ออกุสตนิ 

 

3. เซนต ์แอมโบรส ( St. Ambrose ) ครสิตศ์ตวรรษที ่4 

    เซนต์ แอมโบรส สานุศษิยค์นส าคญัผู้หนึ่งของพระเยซูได้แสดงความคดิเหน็ในเรื่อง

อ านาจรฐัไว้ว่า “มนุษย์และรฐัเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นด้วยอานุภาพของพระองค ์

ผูป้กครองรฐัตอ้งไดร้บัการเชื่อฟงั ศาสนจกัรมอี านาจทีจ่ะพพิากษาครสิเตยีนทุกคนรวมทัง้กษตัรยิ์

หรอืผู้ปกครองด้วย เพราะครสิเตียนทุกคนต่างถอืเป็นบุตรของพระเจา้และอยู่ภายใต้ศาสนจกัร

เดยีวกนั รฐัควรมอี านาจเฉพาะเรื่องการปกครองบ้านเมอืงไม่ควรเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องศาสน

จกัร” 

ความเหน็ของเซนต ์แอมโบรส ถอืไดว้่า เป็นการแบ่งแยกอ านาจของอาณาจกัรและศาสน

จกัรออกจากกนั โดยถือว่าทัง้อาณาจกัรและศาสนจกัรต่างมสีถานะที่เท่าเทียมกัน และจ ากัด

อ านาจของอาณาจกัรหรอืผูป้กครองใหม้ขีอบเขตเพยีงเฉพาะเรื่องของอาณาจกัร ส่วนกจิการทาง

ศาสนาใหถ้อืเป็นเรือ่งของศาสนจกัรเท่านัน้ 
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4. เซนต ์ออกุสตนิ ( St. Augustine ) ครสิตศ์ตวรรษที ่5 

    เซนต์ ออกุสติน สานุศิษย์คนส าคญัของพระเยซู ได้เสนอแนวคดิเรื่องการแบ่งแยก

อ านาจของอาณาจกัรและศาสนจกัรไวใ้นหนังสอืชื่อ อาณาจกัรของพระเจา้ (City of God ) โดย

กล่าวว่า  “ส่วนประกอบของมนุษย์ม ี2 สิง่ ได้แก่ ร่างกายและวญิญาณ มนุษย์เป็นผู้แสวงหา

ความสุขทัง้ทางโลกและทางวญิญาณ ความสุขทางวญิญาณหาไดใ้นอาณาจกัรของพระเจา้ซึง่มแีต่

ความสงบสุข ส่วนความสุขทางร่างกายหาไดใ้นอาณาจกัรโลก ( City of the World ) ซึง่เป็นเรื่อง

ของกเิลสตณัหาและเป็นอ านาจฝ่ายต ่า” ขอ้เขยีนของเซนต์ ออกุสตนิ แสดงให้เหน็ว่าในสงัคมมี

อาณาจกัรอยู่ 2 ประเภท คอื อาณาจกัรทางโลกกบัอาณาจกัรของพระเจา้ อ านาจในการปกครอง

อาณาจกัรมาจากพระเจ้า ถือเป็นการแบ่งแยกศาสนจกัรกบัอาณาจกัรออกจากกัน โดยถือว่า   

ศาสนจกัรอยู่สูงกว่าและมอี านาจเหนืออาณาจกัร พระจงึเป็นพวกที่มอีทิธพิลและอ านาจมากใน

สมยัน้ี  

ค าสอนของครสิต์ศาสนาถอืว่า มนุษยไ์ด้ถูกสรา้งขึน้และได้รบัอ านาจมาจากพระเจา้ มี

รปูแบบเช่นเดยีวกบัพระองค ์ดงันัน้ มนุษยจ์งึเป็นสิง่ทีม่คีุณค่าและมศีกัดิศ์รใีนตวัเอง พระเจา้อยู่

เหนือสรรพสิ่งทัง้ปวงมอี านาจเหนืออาณาจกัร ด้วยศกัดิศ์รขีองมนุษย์ที่พระเจ้ามอบให้ท าให้

มนุษยไ์มอ่าจยอมรบัอ านาจรฐัว่ามอียูเ่หนือความเป็นมนุษยไ์ดอ้กีต่อไป 

 

 

5. เซนต ์โธมสัอควนิสั ( St. Thomas Aquinas ) ครสิตศ์กัราชที ่1227-1274  

    เซนต์ โธมัสอควินัส สานุศิษย์คนส าคัญอีกคนหนึ่งของพระเยซู ได้ให้ค านิยาม

กฎหมายธรรมชาตไิว้ ดงันี้ “กฎหมายธรรมชาต ิคอื เจตจ านงค์ของพระเจ้า พระเจา้เป็นผู้สรา้ง

โลกและสรรพสิ่งทัง้ปวงรวมทัง้กฎหมายธรรมชาติก่อนที่จะมรีฐัใดๆ เกิดขึ้นในโลก กฎหมาย

ธรรมชาตเิป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือรฐั มนุษยอ์าจเขา้ถงึไดโ้ดยการพเิคราะหด์ว้ยเหตุผล” 

ในยคุนี้ เป็นทีถ่กเถยีงกนัมากระหว่างความเชื่อในเรือ่งเหตุผล (Reason) กบัความศรทัธา 

(Faith) ว่าสิ่งใดจะเหนือกว่ากัน เขาได้สืบทอดแนวความคิดของเซนต์ แอมโบรส และเซนต ์     

ออกุสติน ในเรื่องการจ ากัดอ านาจรฐั โดยได้ประสานความเชื่อในเรื่องเหตุผลและศรทัธาเข้า

ด้วยกนั เขาถอืว่ากฎหมายศกัดิส์ทิธิเ์ป็นสิง่ก าหนดความสมัพนัธ์ของมนุษย์ ครอบคลุมทัง้โลก

มนุษยแ์ละสวรรคแ์ละเป็นสิง่ทีม่อี านาจเหนือรฐั กล่าวคอื รฐัจะบญัญตักิฎหมายอื่นใดใหข้ดัแยง้กบั

กฎหมายธรรมชาตไิด้ ความคดิในเรื่องการจ ากดัอ านาจรฐัท าให้มนุษยไ์ด้ตระหนักถงึคุณค่าของ

ตนเอง ถอืเป็นรากฐานของความเชื่อในเรือ่งปจัเจกชนนิยม (Individualism) ในเวลาต่อมา 

 



 

- 31 - 

สิทธิมนุษยชนสมยัใหม่ 

จากยุคกลางเขา้สู่ตอนต้นของยุคใหม่ เป็นช่วงระยะเวลาของการเปลีย่นแปลงในหลายๆ 

ด้าน การค้นพบทางวทิยาศาสตร์มผีลต่อพฒันาการของมนุษย ์ความเชื่อในเรื่องเหตุผลเขา้มา

แทนที่ศรทัธาการใช้เหตุผลที่เป็นวทิยาศาสตร์ท าให้อิทธพิลของศาสนาเสื่อมคลายลงมนุษย์มี

ความเป็นตวัของตวัเองมากขึน้ แนวความคดิเรื่องปจัเจกชนนิยม (Individualism) ได้ก่อตวัและ

พัฒนาขึ้น ในศตวรรษที่ 17 ความเชื่อในเรื่องเหตุผลของมนุษย์มีมากกว่ากฎของพระเจ้า        

กฎธรรมชาตเิป็นเรือ่งของเหตุผลในทางโลก มไีวเ้พื่อปกป้องผลประโยชน์ของบุคคล โธมสั ฮอบส ์

และจอหน์ ล๊อค ไดเ้สนอแนวความคดิเรือ่งสภาวะตามธรรมชาตแิละสญัญาประชาคม ดงันี้ 

 

1. โธมสั ฮอบส ์(Thomas Hobbs) ครสิตศ์กัราชที ่1588- 1679 

    โธมสั ฮอบส ์ปรชัญาเมธชีาวองักฤษ ไดก้ล่าวถงึสภาวะตามธรรมชาตขิองมนุษยไ์วใ้น

หนังสอืชื่อ Leviathan ความว่า “ในสภาวะที่ยงัไม่มสีงัคม มนุษยม์ชีวีติอยู่ในธรรมชาตดิว้ยความ

หวาดกลวั เห็นแก่ตัวและชอบใช้ความรุนแรง เป็นสภาวะของอนาธิปไตย ด้วยความจ าเป็น

เพื่อทีจ่ะหลกีหนีจากสภาวะทีเ่ลวรา้ย มนุษยจ์งึไดร้วมตวักนัขึน้เป็นสงัคมและท าความตกลงมอบ

สทิธธิรรมชาตทิัง้หลายของตนใหก้บัรฐัเป็นผูค้วบคุมดูแล เพื่อไม่ใหเ้กดิสภาวะทีเ่ป็นอนาธปิไตย

ไดอ้กี” 

ตามความคดิของฮอบส์ มนุษยเ์ป็นผู้ที่เหน็แก่ตวัและโหดรา้ยสงัคมมแีต่ความขดัแยง้มี

สภาวะทีเ่ป็นอนาธปิไตย มนุษยจ์ าเป็นต้องสละสทิธธิรรมชาตขิองตนทีม่อียู่ทัง้สิ้นใหก้บัรฐั เพื่อที่

รฐัจะได้มอี านาจอย่างเต็มที่ในการควบคุมสภาวะธรรมชาต ิและเพื่อมนุษยร์อดพ้นจากสภาวะที่

เลวรา้ย โดยต่างท าสญัญายอมสละสทิธเิสรภีาพของตนมอบให้กบัรฐัและต้องเคารพรฐัผูร้บัมอบ

อ านาจไปจากตน ขอ้ตกลงดงักล่าวนี้เรยีกว่า สญัญาประชาคม (Leviathan) ซึง่จะก่อใหเ้กดิรฐัทีม่ ี

อ านาจอยา่งสมบรูณ์และเดด็ขาด (Absolute Power)  

 

2. จอหน์ ล๊อค (John Locke) ครสิตศ์กัราชที ่1632-174 

    จอหน์ ล๊อค ปรชัญาเมธชีาวองักฤษ ไดเ้สนอความคดิเรือ่งสภาวะธรรมชาตแิละสญัญา

ประชาคม ไวใ้นหนังสอืชื่อ The Second  Treaties of  Government ความว่า “มนุษยใ์นสภาวะ

ธรรมชาตนิัน้เป็นสภาวะแห่งสนัตสิุข ต่างช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั มคีวามเสมอภาคและเป็นอสิระ มี

สทิธทิี่ส าคญั 3 ประการ คอื สทิธใินชวีติ อสิรภาพและทรพัยส์นิ ภายใต้การควบคุมของกฎแห่ง

ธรรมชาต ิการล่วงละเมดิสทิธทิี่มนุษยม์อียู่ตามธรรมชาตจิะถูกลงโทษด้วยการแก้แค้น ทดแทน
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จากผู้เสยีหาย” การลงโทษในสภาวะธรรมชาตนิี้มีลกัษณะเป็น “ความยุตธิรรมส่วนตวั (Private 

Justice)” 

ตามความคดิของล๊อค สภาวะธรรมชาตขิองมนุษยน์ัน้ มนุษยเ์ป็นผูท้ีม่จีติใจงดงามมคีวาม

เท่าเทยีมกนัและมเีสรภีาพอย่างเต็มทีแ่ต่สงัคมมนุษยเ์ป็นสงัคมที่ขาดระเบยีบทางการเมอืง ขาด

องค์กรทีท่ าหน้าทีค่วบคุมดูแลผูล้่วงละเมดิสทิธติามธรรมชาตขิองผู้อื่น มนุษยจ์ าต้องสละสทิธใิน

การบงัคบัใชก้ฎธรรมชาตดิว้ยตนเอง และยนิยอมอยู่ภายใต้อ านาจรฐัไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าที่

ป้องกนัชวีติ เสรภีาพและทรพัย์สนิของประชาชน แต่มนุษย์ได้สละสทิธทิัง้หมดให้กบัสงัคมให้

เฉพาะสทิธเิสรภีาพบางส่วนเพื่อความผาสุกร่วมกนัแต่ยงัคงรกัษาสทิธธิรรมชาตอิื่นเอาไว ้รฐัจงึมี

อ านาจอยา่งจ ากดัตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้หากใชอ้ านาจเกนิขอบเขตหรอืเป็นการล่วงละเมดิ

สทิธขิองประชาชน ประชาชนยอ่มมสีทิธโิดยชอบธรรมทีจ่ะลม้ลา้ง และจดัตัง้รฐับาลขึน้ใหมไ่ด ้

ในศตวรรษที ่18 แนวความคดิเรือ่งปจัเจกชนนิยม ( Individualism ) ไดแ้พร่หลายออกไป 

จุดเด่นของความคดิในยุคน้ีอยู่ทีว่่าปจัเจกบุคคล คอื เจา้ของสทิธธิรรมชาต ิเป็นผูก้ าหนดวถิทีาง

ของตนเอง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลมคีวามส าคญักว่าประโยชน์ของสาธารณะ บุคคลทีจ่ะเรยีกรอ้ง

สิทธิต่ออ านาจรัฐหรือต่อต้านอ านาจรัฐได้ มนุษย์ถือว่าเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายใน

ความหมายสองประการ คอื ไมม่คีวามแตกต่างกนัในเรือ่งเพศ ชาตกิ าเนิด  สผีวิ ตลอดจนศาสนา

และเสมอภาคในโอกาสทีจ่ะแขง่ขนัในการประกอบอาชพีการงาน ฌอง ฌาค รุสโซ  และมองเตสกิ

เออ ปราชญช์าวฝรัง่เศส เป็นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการแพรห่ลายของแนวความคดิในเรือ่งดงักล่าว 

 

3. ฌอง ฌาค รสุโซ ( Jean Jacques Rousseau ) ครสิตศ์กัราชที ่1712-1778  

    ฌอง ฌาค รุสโซ ปรชัญาเมธชีาวฝรัง่เศส ไดเ้สนอความคดิเรื่องสภาวะธรรมชาตแิละ

สญัญาประชาคมไวใ้นหนังสอืชื่อ The Social Contract โดยกล่าวว่า “สภาวะธรรมชาตขิองมนุษย ์

เป็นสภาวะทีม่คีวามสุขอย่างลน้เหลอื มนุษยโ์ดยธรรมชาตแิลว้เป็นคนด ีแต่เนื่องจากสิง่แวดลอ้ม

ทีไ่มด่ ีซึง่ไดแ้ก่ ความแตกต่างในทรพัยส์นิ สถานะทางสงัคมและการศกึษา ท าใหม้นุษยก์ลายเป็น

คนไม่ด ีมนุษยจ์งึมเีสรภีาพในการคดัเลอืกรฐับาลทีด่แีละมสีทิธลิ้มล้างไดห้ากเป็นรฐับาลที่ท าให้

ประชาชนขาดความสุข ซึง่ถอืเป็นสทิธทิีเ่ขามอียูเ่ดมิตามธรรมชาต”ิ 

ตามความคดิของรุสโซ โดยธรรมชาตมินุษยเ์ป็นคนดแีละมคีวามสุข มคีวามต้องการสิง่

ต่างๆ น้อยมาก ต่อมาเมื่อเกดิมกีารถอืครองกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิขึ้นจงึเป็นที่มาของความไม่

เสมอภาคของมนุษยแ์ละสงัคมที่ไม่เป็นธรรม มนุษยจ์งึต้องหารูปแบบการปกครองใหม่ทีเ่กดิจาก

การยนิยอมพร้อมใจของมนุษยเ์องมใิช่การใช้ก าลงับงัคบัความยนิยอมนี้เองที่ก่อให้เกิดสญัญา

ประชาคมขึ้นโดยถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของสังคม มนุษย์จึงมสีิทธิโดยธรรมชาติในการ
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คดัเลอืกและเปลีย่นแปลงรฐับาลเพื่อใหไ้ดร้ฐับาลทีด่ที าหน้าทีพ่ทิกัษ์สทิธขิองประชาชน ค าขวญัที่

แพรห่ลายในยคุนี้คอื เสรภีาพ เสมอภาค และภราดรภาพ  

ปรชัญาเมธชีาวฝรัง่เศสอกีผูห้นึ่งทีม่ชีื่อเสยีงรว่มสมยัเดยีวกนักบัรสุโซคอื มองเตสกเิออ 

(Montesquieu) ไดเ้สนอแนวความคดิในการจดัระบบสทิธธิรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพไวใ้นหนังสอื

ชื่อ “เจตนารมณ์ แห่งกฎหมาย” (Spirit of Law) กล่าวคอื เขาได้เสนอใหม้กีารแบ่งแยกอ านาจ

ปกครอง โดยอ านาจดงักล่าวออกเป็น 3 ส่วน คอื อ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจบรหิาร และอ านาจ

ตุลาการโดยใหอ้ านาจทัง้สามสามารถถ่วงดุลและตรวจสอบกนัเองได ้ซึง่ถอืเป็นการจ ากดัอ านาจ

รฐัมใิห้ตกอยู่กบับุคคลคนเดยีว ระบบการแบ่งแยกอ านาจของสถาบนัทัง้ 3 นี้ จะก่อให้เกดิดุลย

ภาพทางสงัคมเป็นหลกัประกนัในการก่อใหเ้กดิเสรภีาพของประชาชนได ้นับเป็นหลกัการทีส่ าคญั

ประการหนึ่งของระบอบประชาธปิไตยในปจัจุบนั นอกจากน้ี มองเตสกเิออ ยงัสนับสนุนใหม้กีาร

ปกครองในรปูแบบทีม่รีฐัธรรมนูญอกีดว้ย 

ในช่วงศตวรรษที่ 18 ลัทธิปจัเจกชนนิยมและเสรีนิยมได้แพร่หลายเข้าไปในหมู่นัก

เศรษฐศาสตรเ์ป็นเหตุให้เกดิลทัธเิสรนีิยมทางเศรษฐกจิขึน้ประกอบกบัปลายศตตวรรษที ่ 18 ถงึ

กลางศตวรรษ์ 19 ได้เกดิการปฏวิตัอุิตสาหกรรมขึน้ในยุโรปมกีารผลติสนิค้าอุตสาหกรรมต่างๆ 

เกดิขึน้มากมาย ในการผลติสนิคา้ถอืว่ามนุษยเ์ป็นเพยีงแรงงานหรอืปจัจยัทีใ่ชใ้นการผลติเท่านัน้ 

ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษยถ์ูกละเลย สภาพชวีติของคนในโรงงานถูกเอารดัเอาเปรยีบ มกีารกดขี่

แรงงานผู้หญิงและเด็ก สภาพแวดล้อมในโรงงานเลวร้ายมาก สลัมในเขตเมืองและในเขต

อุตสาหกรรมเกดิขึน้มากมาย คารล์ มารก์ ปรชัญาเมธชีาวเยอรมนัไดถ้อืก าเนิดขึน้ในยคุนี้ 

 

4. คารล์ มารก์ซ ์( Carl Marx ) ครสิตศ์กัราชที ่1818-1883 

    คารล์ มารก์ซ ์ปรชัญาเมธชีาวเยอรมนั ได้เสนอแนวความคดิแบบสงัคมนิยมไว้ในค า

ประกาศลทัธคิอมมวินิสต์ ( The Communist Manifesto ) ความว่า “เนื่องจากความจ าเป็นในทาง

เศรษฐกิจ คือ  การผลิต ท าให้มนุษย์ต้องมาอยู่ร่วมกัน และมคีวามสัมพนัธ์ต่อกันซึ่งจะช่วย

เปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มใหเ้ขา้กบัความต้องการของมนุษยเ์อง การทีม่นุษยจ์ะพฒันาสงัคมได้

อย่างสมบูรณ์ก็ด้วยการมสีมัพนัธ์กบัผู้อื่นอย่างมเีหตุผล กล่าวคอื เป็นความร่วมมอืของคนใน

สงัคมแบบสงัคมนิยมทีไ่รช้นชัน้” 

มารก์ซ์ปฏเิสธแนวความคดิแบบปจัเจกชนนิยม ซึ่งเป็นหลกัการส าคญัของลทัธเิสรนิียม

ประชาธปิไตย เขาให้ความส าคญัต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล โดยมองว่าปจัเจกชนถอืเป็น

เพียงหน่วยย่อยของสงัคม มสีิทธิต่างๆได้โดยผ่านการประสานประโยชน์ของชุมชนในสงัคม 

สงัคมจะรบัประกนัความเสมอภาคของผู้ทีอ่ยู่ในชุมชนนั ้นสงัคมคอมมวินิสต์จงึเป็นสงัคมทีป่จัเจก
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ชนมคีวามสมัพนัธต่์อกนัลกัษณะทีเ่ท่าเทยีมกนั ทุกคนมเีสรภีาพอย่างแทจ้รงิในการตดัสนิปญัหา

ของส่วนรวมร่วมกนัและในการพฒันาตนเอง ลทัธมิาร์กซ์ (Marxism)  นี้มอีิทธพิลอย่างมากต่อ

แนวความคดิเรื่องสทิธมินุษยช์นในกลุ่มประเทศสงัคมนิยมในเวลาต่อมาสทิธมินุษยชนในเอกสาร

ทางประวตัศิาสตร ์

สมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม

และการเมอืง ระบบทุนนิยมและระบบอุตสาหกรรมไดถ้อืก าเนิดขึน้ และก่อให้เกดิชนชัน้กลางซึ่ง

เป็นนักอุตสาหกรรมแนวความคดิเรื่องสทิธธิรรมชาตแิละกฎหมายธรรมชาตไิด้รบัการถ่ายทอด

จากบรรดาปรชัญาเมธไีปสู่นักการเมอืงและประชาชนทัว่ไป พวกเขาเรยีกรอ้งสทิธทิางการเมอืง

จากผูป้กครอง การเรยีกรอ้งดงักล่าวเกดิขึน้ในรปูแบบทัง้โดยวธิกีารใชค้วามรุนแรงและโดยสนัติ

วิธี เหตุการณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ การปฏิบตัิอันรุ่งโรจน์ของอังกฤษ การประกาศอิสระภาพของ

สหรฐัอเมรกิา และการปฏวิตัขิองฝรัง่เศส จากการเรยีกรอ้งดงักล่าวท าให้สทิธแิละเสรภีาพของ

ประชาชนได้รบัการรบัรองโดยกฎหมายที่เป็นรปูธรรมมากขึน้ ปฏญิญาว่าด้วยสทิธขิองพลเมอืง    

( The Declaration of Rights ) ค.ศ. 1689 

ในสมยัพระเจ้าเจมส์ที่ 2 ซึ่งครองราชย์ในช่วงปีครสิต์ศักราชที่ 1685-1688 นับเป็น

ช่วงเวลาทีเ่ตม็ไปดว้ยขอ้ขดัแยง้ทางการเมอืงและการปกครอง ขอ้ขดัแยง้ในประเดน็ทีส่ าคญัและมี

ผลต่อการปฏวิตัอินัรุง่โรจน์ขององักฤษ ไดแ้ก่ กษตัรยิก์บัอ านาจตุลาการ นโยบายทางศาสนาและ

บทบาทของรฐัสภา ดงันี้ 

1. ความขดัแยง้ระหว่างกษตัรยิก์บัอ านาจตุลาการ กษตัรยิท์รงเป็นแกนของอ านาจบรหิาร

และการยุติธรรม มอี านาจตัง้แต่ถอดถอนผู้พพิากษาได้ตามพระราชอธัยาศยั มอีิทธพิลเหนือผู้

พพิากษาในการตดัสนิคดคีวามต่างๆ นอกจากนี้ โครงสรา้งของศาลที่มทีัง้ศาลธรรมดาและศาล

พเิศษ ไดแ้ก่ ศาลร้องทุกขส์ามญั ( Court of Common Pleas ) ศาลพระคลงั ( Exchequer of 

Pleas ) ศาลหลวง (Court of King Bench ) ศาลนาว ี( Court of Admiralty ) ตลอดจนศาลทาง

ศาสนาซึ่งแบ่งแยกออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ท าให้อ านาจตุลาการขาดความเป็นเอกภาพ 

ประชาชนมกัไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมในกรณีทีต่อ้งเป็นคดคีวามกบัรฐั แนวคดิเรื่องความเป็นอสิระ

ของกระบวนการยตุธิรรมไดร้บัการสนบัสนุนและขยายวงกวา้งออกไป 

2. กษตัรยิก์บันโยบายทางศาสนา ภายหลงัจากการปฏริูปศาสนาในครสิต์ศตวรรษที ่16 

ท าใหก้ษตัรยิม์ฐีานะเป็นประมขุของศาสนจกัร ( Church of England ) ประเทศองักฤษในขณะนัน้

มผีู้ที่เลื่อมใสในครสิต์ศาสนานิกายต่างๆ ได้แก่ นิกายแองกลคินั ( Anglican ) นิกายโปรเเตส

แตนต์ ( Protestant ) นิกายโรมนัคาทอลิก ( Roman Catholic ) นิกายเพรสบเีทเรยีน               

( Presbyterian ) โดยมนีิกายแองกลคินั  ( Anglican ) เป็นศาสนาประจ าชาติ กษตัรยิม์อี านาจ
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แต่งตัง้ศาลพเิศษ เพื่อพจิารณาคดทีางศาสนามชีื่อว่า Court of High Commission กษตัรยิไ์ดใ้ช้

นโยบายแบ่งแยกและกดีกนัในการนับถอืศาสนา โดยใช้ศาลพเิศษดงักล่าวเป็นเครื่องมอืในการ

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย จนเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหค้นองักฤษจ านวนมากต้องอพยพไป

ตัง้หลกัแหล่งใหมใ่นทวปีอเมรกิา 

3. กษตัรยิก์บับทบาทของรฐัสภา รฐัสภาขององักฤษประกอบไปดว้ยสภาสูง ( House of 

Lords ) และสภาสามญั ( House of Commons ) สมาชกิประกอบไปดว้ยตวัแทนของกลุ่มคนทุก

ประเภทได้แก่ ขุนนาง นักบวช และราษฎร มหีน้าที่ให้ค าปรกึษากษัตรยิ์ในการบรหิารประเทศ

โดยกษตัรยิเ์ป็นผูอ้อกกฎหมายเรยีกประชุม ในทางปฏบิตัหิากกษตัรยิไ์ม่ต้องการค าปรกึษาก็จะ

ไมเ่รยีกประชุมสภา หรอืในกรณีทีก่ษตัรยิม์คีวามเหน็ขดัแยง้กบัสภากส็ามารถยุบสภาไดต้ามพระ

ราชอธัยาศยั พระเจา้ชาลสท์รงยบุสภาในครสิตศ์กัราช 1629 เพื่อมใิหต้้องถูกสภาวจิารณ์นโยบาย

ต่างประเทศและการคลงัในสมยันัน้และไดป้กครองประเทศโดยไมม่สีภาเป็นเวลาถงึ 11 ปี  

จากสาเหตุหลักทัง้ 3 ประการดังกล่าว ประกอบกับความขดัแย้งภายในที่มีมากขึ้น 

นกัการเมอืงและประชาชนไดร้ว่มกนัเรยีกรอ้งใหก้ษตัรยิย์นิยอมลดพระราชอ านาจลง และใหม้กีาร

รบัรองและคุ้มครองสทิธขิองประชาชนให้มากขึ้น ในที่สุดเมื่อพระเจ้าเจมส์ที่ 2 พร้อมด้วยพระ

ราชินีและพระโอรสเสด็จออกจากกรุงลอนดอนไปประทบัในฝรัง่เศส ในปีครสิต์ศักราช 1688 

เหตุการณ์ดงักล่าวถอืเป็นการปฏวิตัอินัรุ่งโรจน์ขององักฤษ (The Glorious Revolution) ถอืเป็น

การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของประชาชนต่อสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปราศจากความรุนแรง ผลที่ตามมาคือ มีการจัดท าปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของพลเมือง (The 

Declaration of Rights) และประกาศใช้พระราชบญัญตัวิ่าด้วยสทิธ ิ(Bill of Rights) ในปี

ครสิตศ์กัราช 1689 รบัรองสทิธต่ิางๆ ของพลเมอืงองักฤษ ประกาศและพระราชบญัญตัดิงักล่าว มี

ใจความส าคญั ดงันี้ 

1. กษตัรยิจ์ะใชอ้ านาจยบัยัง้ หรอืยกเวน้กฎหมายใดโดยไมผ่่านความเหน็ชอบของรฐัสภา

มไิด ้

2. การเกบ็ภาษหีรอืการเรยีกเกบ็เงนิอื่นใด จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากรฐัสภา 

3. ราษฎรมสีทิธถิวายฎกีารอ้งทุกขต่์อกษตัรยิไ์ด ้โดยไมถู่กจบักุม 

4. การจดัตัง้ศาลพเิศษตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดเท่านัน้ 

5. ราษฎรเป็นโปรเตสแตนต ์มสีทิธทิีจ่ะมอีาวุธไวเ้พื่อป้องกนัตวัเองตามความเหมาะสม 

6. การคดัเลอืกลูกขุนต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้กระท าความผิดไม่ควรมกีารเรยีกค่า

ประกนัตวัและค่าปรบัทีส่งูเกนิเหตุ และไมค่วรมกีารลงโทษในลกัษณะทีโ่หดรา้ยทารณุ 
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7. การเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภาควรเป็นไปอย่างเสร ีขอ้ความที่อภปิรายในสภาไม่ควรถูก

น าไปเป็นขอ้กล่าวหาในศาลหรอืในทีอ่ื่นใด 

 

ค าประกาศอิสรภาพ (The Declaration of Independence) ค.ศ. 1776 

แนวความคดิในเรื่องเสรภีาพและความเสมอภาค ไดแ้พร่ขยายจากยุโรปไปสู่อาณานิคม

ของอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือ และได้หยัง่รากลึกอยู่ในจิตใจของประชาชนอเมริกาเป็น

เวลานานแลว้ สาเหตุส าคญัทีท่ าใหช้าวอาณานิคมท าการปฏวิตัแิยกตวัออกจากการปกครองของ

องักฤษ ไดแ้ก่ 

1. ภาพทางภมูศิาสตร ์ เนื่องจากทีต่ ัง้ของอาณานิคมห่างไกลจากเมอืงแม่มาก ไม่สะดวก

ที่องักฤษจะท าการปกครองได้โดยตรงชาวอาณานิคมได้ปกครองตวัเองมาตัง้แต่เริม่แรก และมี

ความเคยชนิกบัเสรภีาพทีม่อียู ่เมือ่องักฤษขยายอ านาจปกครองอาณานิคมมากขึน้ย่อมท าใหช้าว

อาณานิคมไมพ่อใจ 

2. ปญัหาที่ชาวอาณานิคมประสบอยู่  คอื การที่รฐัสภาองักฤษออกกฎหมายเรยีกเก็บ

ภาษีตามใจชอบโดยไม่มผีู้แทนของชาวอาณานิคมอยู่ในสภาเลย เมื่อใดที่รฐัสภาองักฤษออก

กฎหมายเรยีกเกบ็ภาษอีากรกจ็ะถูกชาวอาณานิคมต่อต้านเรื่อยมา มคี าขวญัต่อต้านการปกครอง

ขององักฤษในสมยันัน้ว่า No Taxation Without Representation  ความบาดหมางไดท้วขีึน้เรื่อย

จนมาถงึจุดแตกหกัเมื่อองักฤษออกกฎหมาย The Townsend Acts ค.ศ. 1767 ขึน้ภาษเีครื่อง

แก้ว ตะกัว่ และใบชา ชาวอาณานิคมได้ต่อต้านอย่างรุนแรง โดยได้เข้าท าลายสนิค้า คอื ใบชา

ของชาวองักฤษที่ท่าเรอืบอสตนั รฐับาลองักฤษลงโทษโดยการปิดเมอืงบอสตนั ห้ามมใิห้มกีาร

ประชุมในทางการเมอืง และบงัคบัให้ชดใช้ค่าเสยีหายของใบชา เหตุการณ์ในครัง้นัน้ได้รบัการ

ขนานนามว่า Boston Tea Party ในทีสุ่ดชาวอาณานิคมจงึประกาศแยกตวัจากการปกครองของ

องักฤษและแต่งตัง้ให ้Thomas Jefferson เป็นผูจ้ดัท าค าประกาศอสิรภาพ (The Declaration of 

Independence) และไดป้ระกาศเอกสารฉบบัดงักล่าว เมื่อวนัที ่4 กรกฏาคม ค.ศ. 1776 ขอ้ความ

ส าคญัมดีงันี้ 

“เราถอืขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นทีป่ระจกัษ์ในตวัเองแลว้ว่า มนุษยท์ุกคนถูกสรา้งสรรคข์ึน้มาโดย

พระผูเ้ป็นเจา้อยา่งเท่าเทยีมกนั พระองคไ์ดป้ระทานสทิธบิางประการทีม่อิาจถูกพรากไปได ้ไดแ้ก่ 

สทิธใินชวีติ เสรภีาพ และการแสวงหาความสุข เพื่อทีจ่ะปกป้องและคุม้ครองสทิธเิหล่านัน้ จงึไดม้ี

การจดัตัง้รฐับาลที่ชอบธรรมโดยความยนิยอมของผู้ถูกปกครอง เมื่อใดก็ตามที่รฐับาลเป็นผู้

ท าลายจดุมุง่หมายเหล่านี้ประชาชนย่อมมสีทิธโิดยชอบธรรมทีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืลม้เลกิรฐับาล
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นัน้เสยีได้และสถาปนารฐับาลขึ้นใหม่ เพื่อให้ด าเนินตามหลกัการและมอี านาจสรา้งสรรค์ความ

ปลอดภยัและความผาสุกใหเ้กดิขึน้ได”้ 

จะเหน็ไดว้่า ค าประกาศอสิรภาพของสหรฐัอเมรกิานี้ ไดถ่้ายทอดปรชัญาของล๊อคในเรื่อง

สภาวะธรรมชาตแิละสญัญาประชาคมไวอ้ย่างชดัเจน นอกจากนี้ ในการจดัรปูแบบของรฐับาลโดย

แบ่งเป็นฝา่ยบรหิารนิตบิญัญตั ิและตุลาการ ไดส้ะทอ้นแนวความคดิของมองเตสกเิออ ในเรื่องการ

แบ่งแยกอ านาจอธปิไตยไวอ้ยา่งชดัเจนเช่นเดยีวกนั 

หลงัจากประกาศอสิรภาพแลว้ มลรฐัต่างๆ ไดจ้ดัท าและประกาศใชร้ฐัธรรนูญของตนเอง 

ต่อมาจงึได้ร่วมกนัจดัท ารฐัธรรมนูญของสหรฐัอเมรกิาและประกาศใชใ้นปี ค .ศ. 1789 โดยไดท้ า

การแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครัง้ ภายใต้รฐัธรรมนูญของสหรฐัอเมรกิา สิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนไดร้บัการรบัรองและคุม้ครองมากขึน้ สรปุสาระส าคญัได ้ดงันี้ 

เสรภีาพในการก่อตัง้และในการนับถือศาสนา เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น การ

ชุมนุมโดยสงบตลอดจนการรอ้งทุกขต่์อรฐับาล สทิธใินการมแีละถอือาวุธ สทิธทิีจ่ะปราศจากการ

ถูกคุกคามโดยยกกองก าลงัทหารการตรวจคน้เคหะสถาน การจบักุม การยดึทรพัยส์นิ จะต้องมี

หมายคน้ หมายจบั หรอืหมายยดึแลว้แต่กรณ ีจ าเลยมสีทิธทิีจ่ะไมใ่หก้ารปรกัปร าตนเอง สทิธทิีจ่ะ

ไม่ต้องถูกพจิารณาพพิากษาซ ้าในความผดิเดยีวกนัการพจิารณาคดจีะต้องกระท าโดยเปิดเผย 

และไมช่กัชา้ผ่านคณะลกูขนุ การสบืพยานจะตอ้งกระท าต่อหน้าจ าเลย จ าเลยมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัแจง้

ขอ้กล่าวหา และมสีทิธทิี่จะมทีนายแก้ต่างคดใีนการประกนัตวัผู้ต้องหา การก าหนดหลกัประกนั

จะตอ้งไมส่งูจนเกนิเหตุ และหา้มการลงโทษทีโ่หดรา้ยทารุณ หา้มมใิหม้ทีาส หรอืการรบัใชโ้ดยไม่

สมคัรใจประชาชนทุกคนมสีทิธเิสรภีาพเท่าเทยีมกนั โดยไมค่ านึงถงึความแตกต่างในเรื่องเชือ้ชาต ิ

ศาสนา เพศ หรอืสผีวิ 

ปฏญิญาว่าดว้ยสทิธขิองมนุษยแ์ละพลเมอืง (The Declaration of Rights of Man and 

Citizen) ค.ศ. 1789 เมือ่พระเจา้หลุยสท์ี ่16 ขึน้ครองราชย ์ฝรัง่เศสมปีญัหาภายในทีเ่รือ้รงัมานาน

สบืเนื่องมาจากการทีก่ษตัรยิอ์งคก่์อนๆ ด าเนินนโยบายผดิพลาด ในขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศ

ที่ก าลงัตกต ่าแต่กษัตรยิ์และราชส านักใช้จ่ายเงนิอย่างฟุ่มเฟือย สาเหตุส าคญัที่ท าให้เกิดการ

ปฏวิตัใินฝรัง่เศสนัน้ สรปุได ้3 ประการ คอื  

1. สภาพสงัคม สภาพสงัคมของฝรัง่เศสในขณะนัน้ มกีารแบ่งแยกชนชัน้อย่างชดัเจนโดย

แบ่งเป็นกษตัรยิ ์และขุนนางในราชส านัก พระ และราษฎรสามญัชน ขุนนางและพระเป็นกลุ่มที่มี

อภสิทิธิร์าษฎรที่เป็นสามญัชนถูกกดขี่ สงัคมมคีวามแตกแยก ประชาชนทัว่ไปต่างไม่พอใจใน

สภาพทีเ่ป็นอยู ่
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2. ระบอบการปกครอง ฝรัง่เศสมกีารปกครองในระบอบกษัตรยิ์โดยรวมอ านาจเข้าสู่

ศูนยก์ลาง สามารถจบักุม คุมขงับุคคลใดไดต้ามอ าเภอใจ ผูถู้กจับไม่มสีทิธทิีจ่ะรอ้งทุกขใ์ดๆ ได้

เลย สภาฐานนัดร (Estates –General) ประกอบดว้ยสมาชกิ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มขุนนาง กลุ่มพระ 

และกลุ่มสามญัชน ท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษากษตัรยิ ์ในทางปฏบิตักิลุ่มขุนนางและพระมกัจะร่วมมอื

กนัท าใหไ้ดเ้สยีงขา้งมากชนะกลุ่มสามญัชนเสมอ 

3. สภาพเศรษฐกจิ เศรษฐกจิของฝรัง่เศสอยู่ในสภาวะทีต่กต ่าเนื่องจากมกีารใชจ้่ายอย่าง

ฟุ่มเฟือยของราชส านกัมาตัง้แต่สมยัพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ท าใหต้้องเรยีกเกบ็ภาษจีากราษฏรอย่าง

หนักประกอบกบัการจดัเก็บทีไ่ม่รดักุมและไม่ยุตธิรรม กล่าวคอื มกีารยกเวน้ภาษีใหก้บัอภสิทิธิ ์

ชน ไดแ้ก่ กลุ่มขนุนางและพระ 

 จากสาเหตุหลกัทัง้ 3 ประการข้างต้นประกอบกับในขณะนัน้มกีารตื่นตัวในเรื่องสิทธิ

ธรรมชาต ิตามแนวความคดิของนักปราชญ์ฝรัง่เศส ไดแ้ก่ รุสโซ และมองเตสกเิออ ประชาชนได้

รว่มกนัเรยีกรอ้งต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่16 ใหจ้ดัท ารฐัธรรมนูญ ปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็ภาษใีหเ้ป็น

ธรรม และยกเลกิหมายจบัของกษตัรยิโ์ดยใหส้ามญัชนสามารถถวายค ารอ้งทุกขไ์ด ้เหตุการณ์เริม่

ตึงเครยีดมากขึ้นจนในที่สุดฝูงชนได้เดินขบวนไปยงัคุกบาสตีย์ (Bastille) และได้ท าลายคุก

ดงักล่าว ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจเผดจ็การลงไดใ้นวนัที ่14 กรกฏาคม ค.ศ. 1789 และจบั

กษตัรยิ ์ราชนิี และขนุนางประหารชวีติเป็นจ านวนมาก  

ต่อมาสมชัชาแห่งชาตขิองฝรัง่เศส (National Assembly) ได้จดัท าปฏญิญาว่าด้วยสทิธิ

ของมนุษยแ์ละพลเมอืง (The Declaration of Rights of Man of Citizen) มเีนื้อหารวมทัง้สิน้ 17 

มาตรา โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 

ใหก้ารรบัรองสทิธธิรรมชาตขิองมนุษย ์ไดแ้ก่ สทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพ สทิธใินทรพัยส์นิ สทิธทิี่

จะมคีวามปลอดภยัจากการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง และสทิธทิี่จะต่อต้านการกดขีจ่ากการที่

ฝ่ายปกครองใช้อ านาจเกนิขอบเขตให้การจ ากดัความของเสรภีาพว่า คอื อ านาจที่จะกระท าสิง่

ใดๆ ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น และได้กล่าวถึง

เสรภีาพประการอื่นๆ ไว้โดยสงัเขป ได้แก่ เสรภีาพส่วนบุคคล เสรภีาพในความเชื่อถือศรทัธา 

และเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ใหก้ารรบัรองและยนืยนัในความเสมอภาคตามกฎหมายของ

มนุษย ์ไดแ้ก่ ความเสมอภาคในต าแหน่งหน้าทีก่ารงานของรฐั และความเสมอภาคในการเสยีภาษี

อากร เป็นต้น ให้ค าจ ากัดความของกฎหมายว่า  เปรียบเสมือนเครื่องมือในการก าหนด

ความสมัพนัธร์ะหว่างอ านาจปกครองกบัเสรภีาพของประชาชน 

เอกสารทางประวตัศิาสตรด์งัที่ไดก้ล่าวถงึ ไดแ้ก่ ปฏญิญาว่าดว้ยสทิธขิองพลเมือง (The 

Declaration of Rights) ขององักฤษค าประกาศอสิรภาพ (The Declaration of Independence) 
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ของสหรฐัอเมรกิา และปฏญิญาว่าด้วยสทิธขิองมนุษยแ์ละพลเมอืง (The Declaration of the 

Rights of Man and Citizen) ของฝรัง่เศส ถอืเป็นหลกัฐานของววิฒันาการสทิธมินุษยชนทีส่ทิธิ

ธรรมชาตขิองมนุษยไ์ดร้บัการรบัรองและคุม้ครองอยา่งเป็นรปูธรรมในช่วงศตวรรษที ่18  

 

สิทธิมนุษยชนสมยัปัจจบุนั  

ในศตวรรษที ่19 กล่าวไดว้่าเป็นยคุแห่งความอุดมสมบูรณ์ ลทัธทิางการเมอืง ไดแ้ก่ ลทัธิ

ประชาธปิไตยและลทัธสิงัคมนิยมไดถ้อืก าเนิดขึน้แนวคดิในเรื่องสทิธธิรรมชาตไิดร้บัการเพิม่เตมิ

ว่าถือเป็นเรื่องของบุคคลในอันที่จะประสานเข้ากับเรื่องของส่วนรวมโดยอยู่บนพื้นฐานของ

ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ดงันัน้ รฐัจงึมภีาระหน้าที่เพิม่ขึน้ กล่าว คอื จะต้องจดัใหม้สีวสัดกิาร

สาธารณะต่างๆ ใหก้บัประชาชนอกีดว้ย 

ภายหลังที่ได้มีการก่อตัง้องค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 1945 โดยมี

วตัถุประสงค์ของการก่อตัง้ประการหนึ่ง คือ “เพื่อท าการร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะ

แก้ปญัหาระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม สิทธมินุษยชน และส่งเสรมิการ

เคารพสทิธมินุษยชนและอสิรภาพอนัเป็นหลกัฐานส าหรบัทุกคนโดยปราศจากความแตกต่างใน

เรื่องเชื้อชาต ิเพศ ภาษา หรอืศาสนา ด้วยบทบญัญตัิของสหประชาชาตดิงักล่าว จงึได้มคีวาม

ร่วมมอืในการจดัท าปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights) ขึ้นและได้ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 1948 ซึ่งได้ถือเป็นวันสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาตติัง้แต่บดันัน้เป็นต้นมาปฏญิญาสากลมใิช่กฎหมาย จงึขาดสภาพบงัคบัในกรณีที่มี

การละเมดิสทิธมินุษยชนเกดิขึน้ แต่โดยเนื้อหาของปฏญิญาสากลถอืไดว้่าเป็นมาตรฐานของสทิธิ

มนุษยชนที่นานาประเทศได้น าหลกัการของปฏญิญาสากลดงักล่าวไปเป็นต้นแบบในการจดัท า

ระบบกฎหมายของตนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของนานาประเทศ  

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

ในงานของภทัรวด ีแกว่นเจรญิ  (2554 : 46-47 ) ไดอ้ธบิายถงึ ปฏญิญา ว่าคอื การให้

ค ามัน่สญัญาหรอืแสดงการยนืยนัโดยถอืเอาสิง่ศกัดิส์ทิธิห์รอืความสุจรติใจเป็นทีต่ ัง้ เมื่อพจิารณา

ความหมายของปฏญิญาจะเหน็ได้ว่าปฏญิญามใิช่กฎหมายแต่เป็นเพยีงค าประกาศเจตนารมณ์

ร่วมกนัของบรรดารฐัสมาชกิเพื่อที่จะก าหนดมาตรฐานแห่งการอยู่ร่วมกนัที่ควรจะเป็นของมวล

มนุษยชาตเิท่านัน้ ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights หรอื UDHR) คอืการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมอืระหว่างประเทศทีม่คีวามส าคญัใน

การวางกรอบเบือ้งตน้เกีย่วกบัสทิธมินุษยชนและเป็นเอกสารหลกัดา้นสทิธมินุษยชนฉบบัแรก ซึง่
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ที่ประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตใิห้การรบัรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวนัที่ 10 

ธนัวาคม ค.ศ.1948 (พ.ศ.2491) โดยประเทศไทยออกเสยีงสนับสนุนดว้ย ซึ่งมปีระเทศให้การ

รบัรอง 48 ประเทศ ไม่มีประเทศใดออกเสียงคัดค้าน และมี 8 ประเทศงดออกเสียง ได้แก่ 

เบโลรสุเซยี ยเูครน เชค็โกสโลวะเกยี โปแลนด์ ซาอุดอีาระเบยี แอฟรกิาใตแ้ละสหภาพโซเวยีต 

แม้ว่าปฏิญญามลีกัษณะที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาและไม่ได้เป็นสนธิสญัญาที่ผูกมดั 

หากแต่มสีาระส าคญัที่ชดัเจนและมอีทิธพิลอนัใหญ่หลวงต่อความคดิเห็นทศันคต ิและการออก

กฎหมายในประเทศต่างๆ ในทุกภูมภิาคของโลก นับตัง้แต่สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิ(UN 

General Assembly) ลงมตยิอมรบัเมื่อ พ.ศ. 2491 ในฐานะทีเ่ป็นปฏญิญาอย่างเป็นทางการที่

ไดร้บัการยอมรบัจากสหประชาชาตทิ าให้มนี ้าหนักทีส่ าคญัในการส่งเสรมิสทิธมินุษยชนในระบบ

ของสหประชาชาต ิมกีารลงมตยิอมรบักตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการ

เมอืง (International Covenant on Civil and Political Rights) ที่การประชุมสมชัชาใหญ่

สหประชาชาตเิมื่อ พ.ศ. 2509 น าไปสู่การบงัคบัใช้ใน พ.ศ. 2519 และกตกิาระหว่างประเทศว่า

ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights) เมื่อ พ.ศ. 2509 น าไปสู่การบงัคบัใช ้พ.ศ. 2519 มเีนื้อหาอกีหลากหลายที่

สหประชาชาติรบัมาบรรจุไว้ในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน ซึ่งให้อ านาจในการสัง่การ 

โดยรวมอ านาจนัน้ไม่ได้เกดิจากการใช้ข้อบงัคบัของปฏญิญา ซึ่งก็มไิด้ปรากฏอยู่ในเนื้ อหาของ

ปฏิญญาแต่อย่างใด แต่เป็นข้อเท็จจรงิที่บ่งบอกความกังวลโดยส่วนมากของบรรดาประเทศ

สมาชิกของสหประชาชาติที่ให้ค ามัน่สญัญาในการเตรยีมการเกี่ยวกับการออกกฎหมายตาม

กระบวนการอนัเหมาะสมในชาตขิองตนในดา้นสิง่แวดลอ้มและวฒันธรรม ในระยะเวลา และความ

สงบ และผ่านกลไกแรงผลักดนัอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการจากประเทศต่างๆ เนื้อหา

ของปฏิญญาตามแนวคิดของทฤษฎีโดมิโนนัน้มีผลกระทบกว้างขวางอย่างไม่ควรมองข้าม 

นอกจากสิง่ซึง่เป็นปฏญิญาจรงิๆ แลว้ความส าคญัอยู่ทีเ่ป้าหมายทีต่้องการใหบ้รรลุถงึในวธิกีารที่

ไมร่นุแรงวตัถุประสงค ์คอื ผลลพัธ ์ไมใ่ช่เนื้อหาของมนั 

 

สนธิสญัญาหลกัด้านสิทธิมนุษยชน 

จากการรวบรวมสนธสิญัญาดา้นสทิธมินุษยชน โดยอจัฉรา ฉายากุล (2546 : 6 - 9) ได้

อธบิายว่า ในการยกรา่งปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อยก

ร่างเอกสารออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นปฏญิญาเพื่อก าหนดหลกัการหรอืมาตรฐานทัว่ไปดา้น

สิทธิมนุษยชน ส่วนที่สอง เป็นตราสารทาง กฎหมายที่สร้างพันธกรณีแก่รฐัที่เป็นภาคี ที่จะ

คุม้ครองสทิธมินุษยชนตามทีร่ะบุและจ ากดัสทิธทิี่กระท าได ้ซึ่งเมื่อคณะกรรมการยกร่างไดเ้สนอ
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เอกสารทัง้สองส่วน คณะกรรมาธกิารสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติได้พิจารณาและใช้ชื่อ

เอกสารดงักล่าวรวมกนัว่า “กฎหมายบญัญตัดิ้านสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ” (International 

Bill of Human Rights) 

ใน ค.ศ. 1966 สหประชาชาติได้รบัรองเอกสารในส่วนที่สอง ซึ่งแยกออกเป็น 2 ฉบบั 

ไดแ้ก่ กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant 

on Civil and Political Rights) และกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และ

วฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) มผีลใชบ้งัคบั

เมื่อมรีฐัต่างๆ ให้สตัยาบนัเขา้เป็นภาคเีพื่อรบัเอาพนัธกรณีทีป่รากฏในเอกสารมจี านวนครบ 35 

ประเทศ เมือ่ ค.ศ. 1976 

กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงมสีาระส าคญัเกี่ยวกบัการ

ที่รฐัภาคจีะต้องประกนัให้มกีระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมและปกครองโดยหลกันิติธรรมต่อ

บุคคลทีอ่ยูใ่นเขตอ านาจรฐั โดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิทัง้นี้ ไดย้อมใหร้ฐัภาคจี ากดัหรอืลดิรอนสทิธิ

บางประการไดใ้นกรณีทีเ่กดิสภาวะฉุกเฉินทีเ่ป็นอนัตรายต่อประเทศ ยกเวน้สทิธใินการมชีวีติอยู ่

เสรภีาพจากการถูกทรมานและเป็นทาสสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงที่ระบุในกติกา ได้แก่ 

สิทธิในการก าหนดเจตจ านง สิทธิในการมชีีวิตอยู่ เสรีภาพและความมัน่คง เสรภีาพในการ

เคลื่อนยา้ยถิน่ฐาน รวมทัง้เสรภีาพในการเลอืกทีพ่กัอาศยั การเดนิทางออกนอกประเทศ สทิธใิน

ความคดิ มโนธรรม และศาสนา สทิธใินการรวมตวัและสมาคม เสรภีาพจากการทรมาน และการ

กระท า หรอืการลงโทษที่โหดรา้ย และย ่ายศีกัดิศ์ร ีเสรภีาพจากการเป็นทาส แรงงานบงัคบัการ

จบักุมหรอืกกัขงัตามอ าเภอใจ สทิธใินการไดร้บัการไต่สวนอย่างเป็นธรรมและโดยทนัท ีและสทิธิ

ในความเป็นส่วนตวั 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม มสีาระส าคญั

เกี่ยวกบัการที่รฐัจะต้องไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้ต ่าทีร่ะบุไวใ้นกตกิา และส่งเสรมิสทิธดิงักล่าวอย่างค่อย

เป็นค่อยไปเท่าที่ทรพัยากรของประเทศมอียู่ สทิธทิี่กล่าวถึงในกติกา ได้แก่ สทิธเิกี่ยวกบัการ

ท างานในสภาพที่ดแีละเป็นธรรม การคุ้มครองด้านสงัคม เช่น การมมีาตรฐานในการด ารงชพีที่

พอเพยีง รวมถงึ เสือ้ผา้ อาหาร ทีพ่กัอาศยั การประกนัมาตรฐานดา้นสุขภาพกายและจติใจใหไ้ด้

สูงสุดเท่าที่จะด าเนินการได้ สิทธิในการศึกษาและสิทธิที่จะได้รบัประโยชน์จากเสรีภาพทาง

วฒันธรรมและความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร ์

หลงัจากนัน้ สหประชาชาตไิด้รบัรองสนธสิญัญาหลกัสิทธมินุษยชนในด้านต่างๆ อกี 4 

ฉบบั คอื  
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อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) ไดร้บัการรบัรองเมื่อ 

ค.ศ. 1965 และมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ ค.ศ. 1969  

อนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women) ไดร้บัการรบัรองเมื่อ ค.ศ. 1979 

และมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ ค.ศ. 1981  

อนุสญัญาว่าดว้ยการต่อต้านการทรมาน และการปฏบิตัอิื่น หรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย 

ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ี(Convention against Torture and Other Cruel,  Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment) ไดร้บัรองเมื่อ ค.ศ. 1984 และมผีลบงัคบัใชเ้มื่อ ค.ศ. 

1987  

อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of the Child) ไดร้บัรองเมื่อ ค.ศ. 

1990 และมผีลบงัคบัใชใ้นปีเดยีวกนั 

 

แผนภาพท่ี 3.1 แสดงสนธิสญัญาหลกัด้านสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตราที่ก าหนดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้

พืน้ฐานของมนุษยท์ีพ่งึไดร้บั ไม่ว่าชายหรอืหญงิ โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิเช่น สทิธใินการมชีวีติ

อยู่ เสรภีาพและความมัน่คงปลอดภยัของบุคคล สทิธทิี่จะได้รบัมาตรฐานในการด ารงชวีติอย่า

เพยีงพอ สทิธใินการแสวงหาและไดท้ีพ่กัพงิในประเทศอื่นเพื่อหนีภยัการประหตัประหาร สทิธใิน

กฎบตัรสหประชาชาต ิ

ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธิ

มนุษยชน 

อนุสญัญาวา่

ดว้ยสทิธเิดก็ 

อนุสญัญาวา่ดว้ย

การต่อตา้นการ

ทรมาน 

อนุสญัญาวา่ดว้ย

การขจดัการเลอืก

ปฏบิตัติ่อสตร ี

อนุสญัญาวา่ดว้ย

การขจดัการเลอืก

ปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิ

กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธิ

ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 

กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธิ

พลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
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การมเีสรภีาพทีจ่ะแสดงความเหน็ สทิธใินศกึษา เสรภีาพในความคดิ มโนธรรม และศาสนา สทิธิ

ในเสรภีาพจากการถูกทรมานและการกระท าทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ี

วตัถุประสงคก์ารจดัท าปฏญิญากเ็พื่อก าหนดหลกัการและมาตรฐานความเขา้ใจร่วมกนัใน

บทบญัญตัขิองกฎบตัรสหประชาชาตเิกี่ยวกบัสทิธมินุษยชน เนื่องจากกฎบตัรสหประชาชาตมิไิด้

ให้ค าจ ากัดความของสิทธิมนุษยชนและสิทธิที่พึงได้ร ับการคุ้มครอง แต่ไม่มีผลผูกพันทาง

กฎหมาย ปฏญิญาสากลได ้

พฒันาความส าคญัมากขึ้นเป็นล าดบั ทัง้ในด้านที่เป็นพื้นฐานของสนธสิญัญาด้านสทิธิ

มนุษยชนอื่นๆ ที่มผีลบงัคบัใช้ทางกฎหมายในเวลาต่อมา และประเทศต่างๆ ยงัได้น าเอาสาระ

ของปฏญิญาเป็นส่วนหนึ่งของรฐัธรรมนูญในประเทศ 

ปจัจุบนั สนธสิญัญาหลกัด้านสทิธมินุษยชน มรีฐัต่างๆ เขา้เป็นภาคแีต่ละฉบบักว่า 100 

ประเทศ จงึอาจกล่าวไดว้่า สทิธมินุษยชนไดม้บีทบาทอย่างส าคญัในกฎหมายระหว่างประเทศใน

ปจัจุบนั ซึง่เป็นผลจากบทบญัญตัดิา้นสทิธมินุษยชนในกฎบตัรสหประชาชาต ิและก่อใหเ้กดิตรา

สารหรอืกฎหมายดา้นสทิธมินุษยชนทีส่ าคญัตามมา ท าใหแ้นวคดิของกฎหมายระหว่างประเทศที่

เป็นอุปสรรคต่อการคุม้ครองสทิธขิองปจัเจกบุคคลและกลุ่มชนไดเ้ปลีย่นแปลงไป จากการทีร่ฐัเป็น

ผูท้รงสทิธ ิและรฐัเป็นผู้ให้การยอมรบัว่าจะจ ากดัอธปิไตยของรฐัเหนือเขตอ านาจรฐัและคนชาติ

ของตนได้เพยีงใดนัน้ กลายเป็นการที่รฐัมคีวามรบัผดิชอบตามพนัธกรณีทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ทีจ่ะตอ้งใหก้ารคุม้ครองสทิธมินุษยชนของคนทัง้ชาตแิละบุคคลทัง้ปวงทีอ่ยู่ในเขตอ านาจ

รฐั ตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรสหประชาชาตแิละสนธสิญัญาหลกัดา้นสทิธมินุษยชน 

 

3.3 แนวคิดเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  

 

 อุดมศกัดิ ์ สนิธพิงษ์  (2553 : 135-147 ,187-192) ได้กล่าวว่า สงัคมไทยเป็นสงัคม

ผสมผสานไดร้บัการซมึซบัอารยธรรมมาจากทัง้จนีและอนิเดยี รวมทัง้หลกัธรรมของพุทธศาสนา

ไวห้ลายประการ ดงันัน้ แนวความคดิเรือ่งสทิธมินุษยชนของไทยจงึไดร้บัอทิธพิลโดยตรงจากสิง่ที่

ไดก้ล่าวถงึนี้ โดยมลีกัษณะเฉพาะของตนเองและมคีวามแตกต่างจากแนวความคดิของตะวนัตก

ทัง้ในแง่ของที่มาและววิฒันาการ หากสบืย้อนไปในอดตีจะพบว่าสทิธมินุษยชนในประเทศไทย

จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด ได้แก่ ศิลาจารกึในสมยัสุโขทยั ได้กล่าวถึงสทิธิ

ต่างๆ ของราษฎรไว้อย่างชัดเจน และได้มพีัฒนาการเปลี่ยนแปลงเป็นล าดบัจนมาเป็นสิทธิ

มนุษยชนในปจัจบุนั  
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 นับตัง้แต่ที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2491 เป็นต้นมานัน้ ยงัไม่เคยมบีทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญฉบบัใดที่ให้

อ านาจในการจดัตัง้องคก์รระดบัชาตทิีม่อี านาจหน้าทีโ่ดยตรงในการคุม้ครองสทิธมินุษยชนเกดิขึน้

แต่อย่างใด ดงันัน้ ในการจดัท ารฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศักราช 2540 จงึได้มี

บทบัญญัติให้จดัตัง้องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ดังกล่าวขึ้นไว้ในมาตรา 199-200 โดยใช้ชื่อว่า 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิซึง่ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอกี 

10 คน ได้รบัการแต่งตัง้โดยพระมหากษตัรยิต์ามค าแนะน าของวุฒสิภา โดยการสรรหาจากผูท้ี่มี

ความรูห้รอืประสบการณ์ในดา้นการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน โดยค านึงถงึสดัส่วนหญงิ

ชายและผูแ้ทนจากองคก์รเอกชนดา้นสทิธมินุษยชน มวีาระในการด ารงต าแหน่ง 6 ปี โดยจะด ารง

ต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีวเท่านัน้ 

และประเทศไทยได้ให้ความร่วมมอืกบันานาประเทศในการคุ้มครองสทิธมินุษยชนของ

สหประชาชาต ิใหส้ตัยาบนักตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธทิางแพ่งและทางการเมอืง และไดเ้ขา้

ร่วมเป็นภาคีในอนุสญัญาระหว่างประเทศต่างๆ อีกหลายฉบบั ดังนี้ อนุสญัญาเจนีวาเพื่อให้

ผูบ้าดเจบ็และผู้ป่วยในสนามรบมภีาวะดขีึน้ ค.ศ. 1949 อนุสญัญาว่าด้วยสทิธทิางการเมอืงของ

สตร ีค.ศ. 1952 อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 และ

อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ ค.ศ. 1989 เป็นต้น นอกจากการใหค้วามร่วมมอืกบันานาประเทศดงัที่

ได้กล่าวแล้ว ประเทศไทยยงัได้ด าเนินมาตรการอื่นๆ เพื่อส่งเสรมิการคุ้มครองสทิธิมนุษยชน

ภายในประเทศอกีหลายประการ ไดแ้ก่ การยกเลกิกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ที่ขดัหรอืแยง้

กบัปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน และใหค้วามส าคญัต่อการจดัท ากฎหมาย ระเบยีบ หรอื

ขอ้บงัคบัทีจ่ะออกมาภายหลงัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของปฏญิญาสากลฯ ดงักล่าว  

 

กลไกของรฐัในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลไกของรฐั ถือเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัในการบงัคบัใช้

กฎหมายและมบีทบาทอยา่งมากต่อการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในประเทศไทย กลไกดงักล่าวนี้ มี

ทัง้กลไกที่มีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยตรง ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิซึ่งมอี านาจหน้าที่ในการรบัค ารอ้งเรยีนและตรวจสอบในกรณีที่มกีารละเมดิ

สทิธมินุษยชนเกิดขึ้น และกลไกอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาต ิผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา กลไกของฝ่ายนิตบิญัญตั ิฝ่ายบรหิาร และฝ่ายตุลาการ 

กลไกเหล่านี้มไิด้มหีน้าทีโ่ดยตรงในการคุ้มครองสทิธมินุษยชน แต่ในการด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่ ได้มสี่วนช่วยส่งเสรมิต่อการคุ้มครองสทิธมินุษยชนด้วยเช่นกนั เช่น การตรวจสอบการ



 

- 45 - 

ท างานของรฐับาลโดยคณะกรรมาธกิารของสภา การด าเนินคดขีองพนักงานสอบสวน ค าวนิิจฉัย

ของศาลรฐัธรรมนูญตลอดจนการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลยตุธิรรม เป็นตน้ 

 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิมอี านาจหน้าทีใ่นการส่งเสรมิการเคารพในกรณีทีม่ ี

การละเมดิสทิธมินุษยชนเกดิขึน้ ดงันี้ 

ตรวจสอบและท ารายงานถึงการกระท าหรอืการละเลยต่อการกระท าใดๆ อันเป็นการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืในลกัษณะที่ไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวกบัสทิธิ

มนุษยชนซึง่ประเทศไทยเป็นภาค ี

ตรวจสอบกฎหมายที่ใช้บงัคบัอยู่ว่าขดัต่อรฐัธรรมนูญหรอืไม่ หากเหน็ว่ากฎหมายใดขดั

รฐัธรรมนูญ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติจะเสนอความเห็นต่อผู้ตรวจการแผ่นดนิของ

รฐัสภาเพื่อน าเสนอต่อศาลรฐัธรรมนูญใหว้นิิจฉยัต่อไป 

ตรวจสอบนโยบายของรฐับาลว่านโยบายเรื่องใดขดัหรอืละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืไม่

เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ หรอืส่งผลกระทบต่อสงัคมกลุ่มใดๆ หรอืเป็นการเลอืก

ปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตอิาจมคีวามเหน็และขอ้เสนอแนะการ

ปรบัปรงุหรอืพฒันานโยบายต่อคณะรฐัมนตรหีรอืรฐับาลได้ 

เสนอแนะมาตรการแกไ้ขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนต่อบุคคลหรอืหน่วยงานทีก่ระท า

หรอืละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนเพื่อด าเนินการ หากบุคคลหรอืหน่วยงานที่

ไดร้บัเรื่องดงักล่าวไม่ด าเนินการตามที่เสนอ ใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตทิ ารายการ

เสนอต่อรฐัสภาเพื่อด าเนินการต่อไป 

เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั

ต่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตรเีพื่อการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

ส่งเสรมิการศึกษา วจิยั และเผยแพร่ความรู้ด้านสทิธมินุษยชน ซึ่งคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาตไิดด้ าเนินการส่งเสรมิให้ประชาชนระดบัรากหญ้า มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่ อง

สทิธมินุษยชน รวมทัง้การส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนรูใ้นเรือ่งสทิธมินุษยชนตัง้แต่ในระดบัประถมศกึษา

ไปจนถงึระดบัอุดมศกึษา 

ส่งเสรมิความร่วมมอืและประสานงานดา้นการคุ้มครองสทิธมินุษยชนระหว่างหน่วยงาน

ราชการ หน่วยงานของรฐั องคก์รเอกชนและองคก์รดา้นสทิธมินุษยชนอื่น ๆ 

จัดท ารายงานประจ า ปี  เพื่ อประเมินสถานการณ์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศต่อรฐัสภา 
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3.3.1 แนวคิดเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนก่อนปี พ.ศ. 2540 

ส าหรบัแนวคดิเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธมินุษยชนก่อนปี พ.ศ. 2540 พบว่ากุลพล พลวนั 

(2547 : 140-150) อธบิายไวว้่า รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัแรกๆ ในส่วนทีเ่กี่ยวกบั

สทิธเิสรภีาพของประชาชนไดร้บัแนวความคดิมาจากรฐัธรรมนูญของต่างประเทศอนัเป็นทีย่อมรบั

กนัทัว่ไปมากจ านวนหนึ่งและระยะหลงัๆ ก็ได้แนวความคดิมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน หรอืขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกบัสทิธมินุษยชนหลายเรือ่ง รวมทัง้ทีไ่ดบ้ญัญตัขิึน้

เองตามทีเ่หน็ว่าเหมาะสมกบัประเทศไทย ดงัมวีวิฒันาการต่อไปนี้ 

 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2475 บญัญตัเิกีย่วกบัสทิธขิองชาวไทย 

ไว้ในหมวดที ่2 และมเีพยีง 4 มาตรา คอื มาตรา 12-14 ส่วนมาตรา 15 กล่าวถงึหน้าทีข่องชาว

ไทย สทิธเิสรภีาพที่รบัรองเป็นทีรู่จ้กักนัตัง้แต่ดัง้เดมิ ซึ่งเรยีกว่า “สทิธขิองพลเมอืงและสทิธขิอง

ทางการเมอืง” (Civil Rights and Political Rights) เช่น บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย (มาตรา 

12) บุคคลย่อมมเีสรภีาพบรบิูรณ์ในการถอืศาสนาหรอืลทัธใิด (มาตรา 13) เสรภีาพในร่างกาย 

เคหสถาน ทรพัยส์นิ การพดู ฯลฯ ซึง่เรยีกในทางวชิาการว่า “ลทัธเิสรภีาพในทางลบ” (Negative) 

เป็นสทิธเิสรภีาพเกี่ยวกบัการจ ากดัอ านาจของรฐัส่วน “สทิธทิางเศรษฐกจิและสงัคม” (Economic 

and Social Rights) ซึง่เป็นสทิธชินิดใหม่เรยีกในทางวชิาการว่า “สทิธแิละเสรภีาพในทางบวก” 

(Positive) อนัเป็นสทิธเิสรภีาพเกี่ยวกบัการก าหนดหน้าที่ของรฐัที่จะต้องส่งเสรมิสนับสนุนให้

ประชาชนอยูด่กีนิดมีมีาตรฐานชวีติทีสู่งขึน้ รฐัธรรมนูญ 2475 มไิดก้ล่าวถงึโดยตรง แต่บญัญตัไิว้

กวา้งๆ เช่น เสรภีาพในการศกึษา อบรม การอาชพี (มาตรา 13) 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 ซึ่งได้ร ับการยกย่องว่าเป็น

รฐัธรรมนูญฉบบัทีส่มบรูณ์กว่าฉบบัก่อนๆ ไดบ้ญัญตัเิกี่ยวกบัสทิธแิละหน้าทีข่องชาวไทยไวอ้ย่าง

ละเอยีด (มาตรา 26-53) แต่ส่วนมากเป็นสทิธขิองพลเมอืง และสทิธทิางการเมอืงเช่น ความเสมอ

กนัในกฎหมาย (มาตรา 27) เสรภีาพในการนับถอืศาสนา (มาตรา 28) และมาตรา 29,30 ได้รบั

สทิธขิองบุคคลในคดอีาญาว่า “บุคคลจะไม่ต้องรบัโทษอาญา เวน้แต่จะไดก้ระท าการอนักฎหมาย

ซึ่งใช้อยู่ในเวลาที่กระท านัน้บญัญตัิเป็นความผดิและก าหนดบทลงโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่

บุคคลนัน้จะหนักกว่าโทษทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายซึง่ใชอ้ยู่ในเวลาทีก่ระท าความผดิมไิด้” (มาตรา 

29) และ “ในคดีอาญาให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรอืจ าเลยไม่มคีวามผดิ ก่อนที่จะมคี า
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พิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนัน้เสมือนเป็น

ผูก้ระท าความผดิมไิด ้ฯลฯ (มาตรา 30) 

รฐัธรรมนูญทีถ่อืกนัว่าดทีีสุ่ดและเป็นประชาธปิไตยมากทีสุ่ดในอดตีกค็อื “รฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2517” ซึ่งร่างขึ้นภายหลงัเหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่ 14 

ตุลาคม 2516 รฐัธรรมนูญฉบบันี้ได้วางหลกัการใหม่ ๆ ในการคุ้มครองสิทธิเสรภีาพของ

ประชาชนทัง้ในดา้น “สทิธเิสรภีาพในทางลบ” เพื่อจ ากดั “อ านาจ” ของรฐัมไิดก้ระท าการก้าวล่วง

เขา้ไปในสทิธเิสรภีาพของประชาชนตามอ าเภอใจ และ “สทิธเิสรภีาพในทางบวก” ซึง่บญัญตัใิห้

เป็น “หน้าที่” ของรฐัในการให้บรกิารแก่ประชาชนให้มคีุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น  ได้

บญัญตัริบัรองในเรือ่งการช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนผูย้ากไร ้การจดัตัง้ศาลปกครองเพื่อ

วนิิจฉัยข้อพพิาทในทางปกครอง การรือ้ฟ้ืนคดขีึ้นพจิารณาใหม่เพื่อคุ้มครองผู้บรสิุทธิท์ี่ถูกศาล

พพิากษาลงโทษ เนื่องจากพยานหลกัฐานทีน่ าแสดงต่อศาลเป็นพยานเทจ็ การรบัรองความเสมอ

ภาคกนัตามกฎหมายระหว่างชายและหญงิในเรือ่งต่างๆ 

 

พื้นฐานการพฒันาประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน 

จากรายงานประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน (2545 : 4 - 6) ระบุไวว้่า

ประเทศไทยมกีระบวนการพฒันาระบอบประชาธปิไตย และการสรา้งจติส านึกของประชาชนใน

การรว่มกนัรบัผดิชอบต่อการสรา้งสรรคส์งัคม ผ่านเหตุการณ์ส าคญัในประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทย

หลายช่วง โดยเฉพาะเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กรณี 6 ตุลาคม 2519 และเหตุการณ์พฤษภา

ประชาธรรม 2535 ที่มผีลให้ประชาชนตื่นตวัทีจ่ะมสี่วนร่วมในการเมอืง และการตรวจสอบการ

ท างานของภาครฐั 

         นอกจากนี้ประเทศไทยเองมวีิถีชีวิตดัง้เดิม ในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่สุขสงบและ

เคารพคุณค่าซึ่งกันและกันมายาวนาน รวมทัง้ได้ร ับรองปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาต ิในวนัที่ 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2491 ต่อมาก็แสดงเจตนารมณ์ในการพฒันาการ

ส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนทัง้ในประเทศไทย และในระดบัสากล โดยการเข้าเป็นภาคี

พนัธกรณสีนธสิญัญาระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชนอกีหลายฉบบัในระยะต่อมา ทีส่ าคญั เช่น 

1. อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ พ.ศ. 2522 

2. อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ พ.ศ. 2532 

3. กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง พ.ศ. 2509 

4. อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม 
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         การเป็นภาคพีนัธกรณีระหว่างประเทศเหล่านี้ มผีลให้ประเทศไทยมขีอ้ผูกพนัที่จะต้อง

รายงานสถานการณ์สทิธมินุษยชนแต่ละดา้นต่อสหประชาชาต ิและต้องมกีารปรบัปรุงรฐัธรรมนูญ 

กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และการปฏิบตัิของหน่วยงานรฐัให้สอดคล้องกับพนัธกรณีต่างๆ 

รวมถึงการจัดตัง้กลไกอิสระระดับชาติ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนใหป้รากฏผลทีเ่ป็นจรงิ 

         โดยข้อเท็จจรงิแล้วมคีวามพยายามของภาครฐัโดยคณะรฐัมนตรไีด้มอบให้ส านักงาน

อยัการสงูสุดเป็นหน่วยงานกลาง เตรยีมการจดัท าร่าง พ.ร.บ. ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน

ขึน้ แต่จนถึงปี พ.ศ 2539 ร่างฯดงักล่าวยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม พื้นฐานของร่างฯ 

พ.ร.บ. ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน ฉบบัน้ี ยงัไมถ่อืว่าเป็นองคก์รอสิระ แต่เป็นเพยีงกลไก

หนึ่งของการบรหิารราชการแผ่นดนิเท่านัน้ 

 

องคก์รสิทธิมนุษยชนในรฐัธรรมนูญ 

         ในการแก้ไขรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2534 เป็นฉบบัแก้ไข พ.ศ. 2538 

ได้มกีารก าหนดให้มอีงค์กร “ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา” ไว้ในรฐัธรรมนูญ แต่ยงัไม่เป็น

องคก์รอสิระ และไมม่อี านาจหน้าทีใ่นการเป็นกลไกตรวจสอบและคุม้ครองสทิธมินุษยชน ซึง่แมจ้ะ

บญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญแลว้กย็งัไมม่กีารจดัตัง้แต่ประการใด 

         เมื่อมกีระแสเรยีกรอ้งจากประชาชนใหม้กีารปฏริปูการเมอืง รฐัสภาได้มมีตใิหจ้ดัตัง้สภา

ร่างรฐัธรรมนูญโดยคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรฐัธรรมนูญจากทัว่ประเทศ 99 คน และเน้น

กระบวนการร่างรฐัธรรมนูญที่ต้องให้ประชาชนมสี่วนร่วม ท าให้เกิดการรบัฟงัความคดิเหน็และ

ประชาพจิารณ์ทัว่ประเทศอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้รฐัธรรมนูญบญัญตัริบัรองสทิธเิสรภีาพของ

ประชาชน ทัง้บุคคล ชุมชน และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิน่อย่างกวา้งขวาง รวมทัง้การบญัญตัิ

ให้มกีลไกอสิระหลายองค์กรเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั และส่งเสรมิคุ้มครองสทิธมินุษยชน

อยา่งจรงิจงั ตลอดจนการมสี่วนรว่มของประธานในโครงการต่างๆ 

         ในส่วนของการจดัตัง้องค์กรอิสระต่างๆ นัน้ แต่เดิมยงัไม่ปรากฏ "คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ" ในร่างฉบบัแรกสุดของคณะท างานที่สภาร่างรฐัธรรมนูญมอบหมาย โดย

ก าหนดให้มแีต่ "ผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภา" และมีการก าหนดหน้าที่ประการหนึ่งไว้ว่า 

"พจิารณาและสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิตามค ารอ้งเรยีนในกรณีการกระท าหรอืละเลยการกระท า อนั

ไม่เป็นไปตามพนัธกรณี หรอืขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวกบัสทิธมินุษยชน กล่าวคอืใหท้ าหน้าที่เป็นกลไก

ดา้นสทิธมินุษยชนควบคู่ไปดว้ย แต่บทบาทหน้าทีย่งัมขีอ้จ ากดัมาก 
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         ในช่วงการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมาธกิารยกรา่งรฐัธรรมนูญ ไดม้กีารเสนอใหแ้ยกเป็น

สององค์กรอิสระ คอืผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา และคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

เนื่องจากภาระหน้าที่แต่ละด้านกว้างขวางมาก จะไม่สามารถครอบคลุมภาระหน้าทีด่้านส่งเสรมิ

และคุ้มครองสทิธมินุษยชนได้มปีระสิทธิภาพเพยีงพอ จงึเป็นที่มาของหมวดรฐัสภา ส่วนที่ 7 

ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา (มาตรา 196 - มาตรา198) และส่วนที่ 8 คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา 199 และมาตรา 200) ซึ่งจากการที่สภาร่างรัฐธรรมนูญจดัท า

แบบสอบถามทัว่ประเทศ ได้รบัการสนับสนุนจากประชาชนมากกว่าร้อยละ 80 ระบุให้มี

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิและในที่สุดกม็กีารก าหนดใหเ้ป็นหนึ่งในองคก์รอสิระตาม

รฐัธรรมนูญมาตรา 75 และมบีทเฉพาะกาลมาตรา 334 ให้จดัตัง้องค์กร "คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแหง่ชาต"ิ ภายในสองปี เช่นเดยีวกบั "ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา" 

 

บทบาทหน้าที่ "คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ" ทีม่ปีระเดน็ต่างจาก "ผูต้รวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภา" อาจจ าแนกโดยยอ่ดงันี้ 

         1. คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตสิามารถตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ทัง้

การละเมดิจาก เอกชน และจากเจา้หน้าทีข่องรฐัได ้นอกจากนี้สามารถหยบิยกกรณีมกีารละเมดิ

สิทธิมนุษยชนขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบได้เองแม้จะไม่มผีู้ร้องเรียน และยงัสามารถรบัเรื่อง

รอ้งเรยีนทีไ่ม่ระบุผูร้อ้งได ้ในขณะทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาไม่อาจทีจ่ะรเิริม่การตรวจสอบ

ไดเ้อง และไดจ้ ากดัเฉพาะกรณรีอ้งเรยีนต่อหน่วยงานรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัเท่านัน้ 

         2. ในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

ไม่จ ากัดอยู่ที่ความชอบตามกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว เพราะต้องมีการพิจารณาด้วยว่า 

กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นัน้ขดักับหลักสิทธิเสรีภาพ และศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ ตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และหลกัสทิธมินุษยชนตามพนัธกรณี หรอื

สนธสิญัญาหรอือนุสญัญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคหีรอืไม่ นอกจากนี้บางกรณีแม้

อาจจะมกีารกระท าหรอืละเลยการกระท าที่ไม่ผดิกฎหมาย แต่อาจเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม

หรอืไมเ่ป็นธรรมในมติขิองสทิธมินุษยชนไดด้ว้ย ส่วนการมบีทบาทในการไกล่เกลีย่เยยีวยาไดน้ัน้ 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตสิามารถท าหน้าที่ได้เช่นเดยีวกบั "ผู้ตรวจการแผ่นดนิของ

รฐัสภา" ซึง่มบีทบาทดา้นน้ีไดอ้ยา่งเตม็ที ่

         3. คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิหีน้าที่ท างานเชงิรุก เพื่อส่งเสรมิและป้องกนั

การละเมดิสทิธมินุษยชน โดยมกีารศกึษา วจิยั และมขีอ้เสนอแนะในเชงิกฎหมาย และนโยบาย

ต่อรฐับาลและรฐัสภา รวมทัง้การเผยแพร่ความรูด้า้นสทิธมินุษยชน เพื่อสรา้งกระบวนการเรยีนรู้
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รว่มกนัของสงัคมในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรมสทิธมินุษยชน โดยมหีน้าทีป่ระสานความร่วมมอืกบั

เครอืข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั สถาบนัวชิาการ องค์กรพฒันาเอกชน และประชาชน 

ซึง่ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา กเ็น้นการท างานประสานงานกบัเครอืขา่ยเช่นกนั แต่ผูต้รวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภามหีน้าทีช่ดัเจนโดยตรงในการเสนอกฎหมาย กฎระเบยีบ และการกระท าต่างๆ  

ใหศ้าลรฐัธรรมนูญ หรอืใหศ้าลปกครองวนิิจฉยัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ 

         4. คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิหีน้าทีจ่ดัท ารายงานประเมนิสถานการณ์สทิธิ

มนุษยชนประจ าปีเสนอต่อคณะรฐัสภา คณะรฐัมนตรแีละสาธารณชน และเสนอแนะต่อรฐับาลใน

การปฏบิตัติาม พนัธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาค ีรวมทัง้การพจิารณาเสนอการเขา้เป็น

ภาคเีพิม่เตมิในขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีไ่ดป้ระกาศใชแ้ลว้ในนานาประเทศ 

 

3.3.2 แนวคิดเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้รฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

เมื่อพิจารณาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2540 ในงานของนิคม แสนนรนิทร ์(2546 : 23-24 ) ซึง่ไดก้ล่าวว่า ภายหลงัการ

ประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 นอกจากบทบัญญัติหรือ

มาตราการต่างๆ ที่รฐัธรรมนูญบญัญตัไิวเ้พื่อให้สทิธเิสรภีาพได้รบัการคุ้มครองและยดึถอืปฏบิตัิ

อย่างจริงจงัแล้ว แผนแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนก็ได้จดัท าขึ้น โดยในปี พ .ศ.2541 ซึ่งเป็นปี

ครบรอบ 50 ปี ของปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ินายกรฐัมนตร ี(นาย

ชวน หลกีภยั) จงึไดม้คี าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีแต่งตัง้คณะกรรมการแห่งชาตวิ่าด้วยการจดัท า

นโยบายและแผนปฏบิตักิารแม่บทดา้นสทิธมินุษยชนคณะหนึ่งจ านวน 43 คน โดยมนีายอานันท ์

ปนัยารชุน เป็นประธาน มีหน้าที่ในการจัดท านโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิ

มนุษยชน ตลอดจนแก้ไขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนในประเทศไทย โดยใหน้ าเสนอนโยบาย

และแผนดงักล่าวพรอ้มงบประมาณต่อคณะรฐัมนตรภีายใน 1 ปี คณะกรรมการฯ แห่งชาตไิดจ้ดั

ประชุมขึน้จ านวน 9 ครัง้ และไดเ้สนอนายกรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2543 ร่างนโยบายและ

แผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนฉบับนี้นับว่าเป็นฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งมี

วตัถุประสงค์ที่จะเสนอให้รฐับาลน าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิ

มนุษยชน มรีะยะเวลา 5 ปี เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ.2544-2548 และคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้รฐับาล

พฒันาปรบัปรุงนโยบายและแผนปฏิบตัิการแม่บทฯ ทุกๆ สามปี โดยค านึงถึงข้อคิดเห็นของ

ประเดน็ของประชาชนเป็นส าคญั 
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รฐัธรรมนูญมาตรา 334 บัญญัติให้มีการจดัท ากฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาตติามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 199 และมาตรา 200 ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 ปี นับแต่

รฐัธรรมนูญใช้บงัคบั (รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยใช้บงัคบัเมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2540) 

คณะรฐัมนตรไีดม้อบหมายใหส้ านกังานอยัการสงูสุดพจิารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกบัคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่รฐัธรรมนูญบัญญัติไว้ และคณะรฐัมนตรีได้พิจารณาเสนอร่าง

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิต่อสภาผูแ้ทนราษฎร เมื่อวนัที ่11 มนีาคม 

2542 ซึ่งขณะนัน้ ได้มสีมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 3 ฉบบั คอืร่างพระราชบญัญตัทิี่เสนอโดยสภา

ผูแ้ทนราษฎรพรรคความหวงัใหม ่พรรคชาตไิทย พรรคประชาธปิตัย ์และพรรคชาตพิฒันา 

ร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิทัง้สามฉบบัสภาผูแ้ทนราษฎร

ได้พิจารณารับหลักการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2542 และตัง้คณะกรรมาธิการขึ้นพิจารณา

รายละเอียด จากนัน้ สภาผู้แทนราษฎรได้พจิารณาเรยีงล าดบัมาตรา และลงมติในวาระที่สาม

เหน็ชอบดว้ยกบัร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิซึง่วุฒสิภาไดพ้จิารณา

เห็นชอบด้วยกับหลักการแห่งร่างพระราชบญัญัติดงักล่าว และได้ตัง้กรรมาธิการวิสามญัขึ้น

พจิารณาเมื่อพจิารณาเสร็จแล้วจงึเสนอวุฒสิภาพจิารณา ซึ่งวุฒสิภาได้ลงมติในวาระที่สามให้

แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบญัญัติดงักล่าวในวนัศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2542 และส่งกลบัมาให้สภา

ผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งสภา

ผูแ้ทนราษฎรยกขึน้มาพจิารณาไดท้นัท ีสภาผูแ้ทนราษฎร ไดพ้จิารณาเหน็ชอบดว้ยกบัการแก้ไข

เพิม่เตมิของวุฒสิภาจงึถอืว่าร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดร้บัความ

เห็นชอบจากรฐัสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2542 มผีลใช้

บงัคบัตัง้แต่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2542 เป็นตน้มา  

 

3 .3.3 แนวคิดเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

 อุดมศกัดิ ์ สนิธพิงษ์ (2553 : 164-165) สรุปไว้ว่า รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ไดผ้่านความเหน็ชอบจากรฐัสภา และประกาศใชเ้มื่อวนัที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 

2550 รฐัธรรมนูญฉบบัน้ีมเีนื้อหาทีค่ลา้ยคลงึกบัรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 จ านวนทัง้สิน้ 309 

มาตรา โดยบทบญัญตัใิหก้ารรบัรองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนไว้มากขึน้กว่ารฐัธรรมนูญใน

อดตี มกีารเปลีย่นแปลงในเนื้อหาสาระทีด่ขี ึน้ในหลายๆ ดา้น เช่น มหีลกัการทีม่สี่วนร่วมทางการ

เมอืงโดยตรงของภาคประชาชน มกีารถ่วงดุลอ านาจระหว่างองคก์ร มบีทตรวจสอบการใชอ้ านาจ

รฐั มหีลกัจรยิธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงและเจา้หน้าที่ของรฐั ตลอดจนมกีารจดัตัง้
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องคก์รอสิระเพื่อตรวจสอบการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน ไดแ้ก่ คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผู้ตรวจการแผ่นดนิ ศาลรฐัธรรมนูญ ศาล

ปกครอง และศาลฎกีา แผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง เป็นตน้ 

 

แผนภาพท่ี 3.2 โครงสร้างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บททัว่ไป 

พระมหากษตัรยิ ์

สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย แนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐั หน้าทีข่องชนชาวไทย 

รฐัสภา คณะรฐัมนตร ี องคก์รตามรฐัธรรมนูญ การตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั ศาล 

สภาผูแ้ทน 

ราษฎร 

วุฒ ิ

สภา 

คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้ 

คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาต ิ

ผูต้รวจการ

แผน่ดนิ 

คณะกรรมการ

สทิธมินุษยชน

แหง่ชาต ิ

ศาลรฐั  

ธรรมนุญ 

ศาล

ยุตธิรรม 

ศาล  

ปกครอง 

ศาล  

ทหาร 
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บทท่ี 4  

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกระบวนการพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขใ์นต่างประเทศ 

 

จากการรวบรวมแนวทางการคุ้มครองสทิธมินุษยชนและกระบวนการพจิารณาเรื่องราว

รอ้งทุกขใ์นต่างประเทศ โดย อุดมศกัดิ ์ สนิธพิงษ์ (2553 : 59 - 63) อธบิายไวว้่า จากการทีน่านา

ประเทศไดพ้ยายามเรยีกรอ้งต่อสูเ้พื่อใหม้กีารรบัรองและคุม้ครองสทิธมินุษยชนมากขึน้ ไดน้ าไปสู่

การร่างกฎบตัรสหประชาชาตทิีม่บีทบญัญตัอิ้างถงึและเกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิสทิธมินุษยชนอยู่

หลายมาตราด้วยกัน สหประชาชาติได้อาศัยบทบญัญัติดงักล่าวเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัในการ

ส่งเสรมิ สนับสนุนให้รฐัสมาชกิไดต้ระหนักถงึความส าคญัและเหน็ถงึความจ าเป็นในการคุม้ครอง

สทิธเิสรภีาพของประชาชน และให้ความเคารพต่อสทิธมินุษยชน ซึ่งถือเป็นสทิธขิองประชาคม

โลกอย่างแท้จริง ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินัน้ต้องประสบกับปญัหา

ข้อขดัข้องต่างๆ อยู่เสมอมา มีข้อโต้แย้งในแง่กฎหมายว่า พันธะทางกฎหมายของกฎบัตร

สหประชาชาตทิีม่ต่ีอรฐัสมาชกินัน้มผีลผูกพนัเพยีงใด และการทีส่หประชาชาตใิชม้าตรการต่างๆ 

ต่อรฐัสมาชกิจะถอืเป็นการแทรกแซงอธปิไตยของรฐันัน้หรอืไม่ เป็นต้น สิง่ต่างๆ เหล่านี้ถอืไดว้่า

เป็นความพยายามของรฐัสมาชกิทีจ่ะจ ากดัอ านาจของสหประชาชาตไิดส้่วนหน่ึง  

 ทัง้นี้ในงานวจิยันี้ จะศกึษาองคก์รดา้นสทิธมินุษยชนของต่างประเทศ 5 องคก์ร ต่อไปน้ี   

1. คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ   

2. คณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนแห่งสภายโุรป    

3. ประเทศอนิเดยี    

4. ประเทศอนิโดนีเซยี    

5. ประเทศนิวซแีลนด์  

 

4.1 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

  4.1.1 สถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัของประเทศ/ภมิูภาค  

ความรุนแรงของสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนโลกในขณะนี้ยงัคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่

ว่าจะเป็นความกล้าหาญทีผู่ป้ระท้วงแสดง เกดิขึน้ในระดบัเดยีวกบัความล้มเหลวของผู้น า ซึง่ท า

ให้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตดิูเหมอืนจะอ่อนแรงไปบา้งในบางกรณี ผู้น าทัว่โลก

ต่างแสดงความล้มเหลวในช่วงปีที่ผ่านมา ในขณะที่นักการเมอืงตอบโต้การประท้วงด้วยการ

ทารุณหรอืเพกิเฉย ในสถานการณ์เช่นนี้รฐับาลต้องแสดงภาวะผูน้ าทีช่อบธรรมและปฏเิสธความ 
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อยุตธิรรมด้วยการคุ้มครองผู้ไรอ้ านาจและควบคุมผู้ที่มอี านาจ ถงึเวลาที่ต้องให้ความส าคญักบั

ประชาชนเหนือบรรษทั และใหค้วามส าคญักบัสทิธเิหนือผลก าไร 

 มหาอ านาจทัง้ในระดับโลกและภูมิภาคซึ่งแสดงความสนับสนุนทางวาจาอย่าง

กระตอืรอืรน้และเตม็ทีต่่อการประทว้งของประชาชนเมื่อช่วงต้นปี 2554 ยงัไม่ไดม้กีารเปลีย่นจาก

ค าพูดให้เป็นการปฏบิตั ิในขณะทีช่าวอยีปิต์ไปเลอืกตัง้ประธานาธบิดคีนใหม่ ดูเหมอืนว่าโอกาส

ของการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลงานของผูป้ระทว้งก าลงัถูกท าใหส้ญูเปล่า  

 นอกจากนี้บรรดาพนัธมติรที่ฉวยโอกาสและผู้ได้รบัประโยชน์จากเศรษฐกจิการเงนิย ่ายี

สทิธมินุษยชน ในขณะที่มหาอ านาจโลกก็เข้าไปแทรกแซงมอีิทธพิลเหนือตะวนัออกกลางและ

แอฟรกิาเหนือ คนมกัจะมกีารพูดถงึสทิธมินุษยชนกต่็อเมื่อตอบสนองนโยบายดา้นการเมอืงหรอื

นโยบายของบรรษทั แต่เพกิเฉยต่อสทิธมินุษยชนเมื่อกลายเป็นประเดน็ทีส่รา้งความยากล าบาก

หรอืขดัขวางหนทางแสวงหาก าไร ในบางเหตุการณ์ อาทเิช่น การไม่เข้าไปแทรกแซงกรณีศรี

ลงักาและการเพกิเฉยต่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาตใินซเีรยี (ซึ่งเป็นลูกคา้ซือ้อาวุธรายใหญ่จาก

รสัเซีย) เป็นเหตุให้คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติไม่สามารถท าหน้าที่ปกป้อง

สนัติภาพของโลกได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่กลุ่มประเทศที่มอี านาจต่อรองใหม่อย่างเช่น บราซลิ 

อนิเดยี และแอฟรกิาใตก้ม็กัจะท าตวัสอดคลอ้งกลมกลนืดว้ยการสงวนถ้อยค า และสถานการณ์ใน

ซเีรยีเป็นเรื่องที่ชดัเจนและมเีหตุผลน่าเชื่อถืออย่างมาก ซึ่งควรส่งเรื่องให้ศาลอาญาระหว่าง

ประเทศสอบสวนกรณีทีเ่ป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาต ิแต่เจตจ านงของสมาชกิคณะมนตรคีวาม

มัน่คงแห่งสหประชาชาติบางประเทศที่ปกป้องซีเรยีในทุกวิถีทาง เป็นเหตุให้ความรบัผิดต่อ

อาชญากรรมยากจะเกดิขึน้ได ้และยงัเป็นการทรยศหกัหลงัประชาชนชาวซเีรยีอกีดว้ย 

 การคุม้ครองเสรภีาพในการแสดงออกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รฐับาลแต่ละประเทศ

ควรให้ความส าคัญกับความรบัผิดชอบระหว่างประเทศอย่างจริงจงั และลงทุนในระบบและ

โครงสรา้งทีช่่วยประกนัความยุตธิรรม เสรภีาพและความเท่าเทยีมเบือ้งหน้ากฎหมาย เพราะการ

ขบัไล่ผู้น าทรราชบางคน ไม่เพียงพอที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้ดีพอ ส าหรบั

สถานการณ์ปญัหาอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลกหลกัๆ และน ามายกตวัอยา่งในรายงานฉบบัน้ี ไดแ้ก่ 

-   รฐัเผดจ็การเบด็เสรจ็อยา่งเช่นจนี ไดใ้ชก้ลไกความมัน่คงอย่างเตม็ทีเ่พื่อกดดนัไม่ใหม้ี

การประทว้งส่วนทีเ่กาหลเีหนือยงัไมม่พีฒันาการดา้นสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่ลวรา้ยเลย 

-   ในทวปีแอฟรกิาเขตที่ต ่ากว่าทะเลทรายซาฮาราลงมา ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา

เหนือ มกีารประทว้งอยา่งต่อเนื่องของประชาชน แต่ทางการในประเทศองัโกลาจนถงึเซเนกลั และ

ถงึยกูนัดาต่างกต็อบโตผู้ป้ระทว้งในประเทศของตนดว้ยการใชก้ าลงัเกนิกว่าเหตุ 
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-   เริม่มีการประท้วงด้านสงัคมมากขึ้นในทวีปอเมรกิา ประชาชนต้องเผชิญหน้ากับ

มหาอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมอืง มกีารข่มขู่และสงัหารนักเคลื่อนไหว อย่างเช่นที่บราซลิ 

โคลมัเบยีและเมก็ซโิก 

-   ในรสัเซยี การเคลื่อนไหวของมวลชนมเีพิม่ขึน้ และมกีารเดนิขบวนประท้วงครัง้ใหญ่

สุดนบัแต่การล่ม สลายของสหภาพโซเวยีต แต่เสยีงของฝ่ายตรงขา้มถูกละเมดิและมกีารปฏเิสธ

โอกาสของพวกเขาอยา่งเป็นระบบ 

-   ไมม่สีญัญาณการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในประเทศต่างๆ อย่างเช่น เตริก์เมนิสถานและ

อุเบกสิถาน ประเทศเจา้ภาพการประกวด Eurovision Song Contest อย่างอาเซอรไ์บจานยงัคง

ปราบปรามเสรภีาพในการแสดงออก และควบคุมตวันักโทษด้านมโนธรรมส านึก 16 คนไว้

เนื่องจากส่งเสยีงต่อตา้นรฐับาลในปี 2554 

-   ภายหลงัการลงคะแนนเสยีงแยกประเทศซูดานใต้เป็นเอกราช ความรุนแรงได้ปะทุ

มากขึน้ แต่คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ รวมทัง้สภาสหภาพแอฟรกิาเพื่อสนัตภิาพ

และความมัน่คง (African Union’s Peace and Security Council) กย็งัคงลม้เหลวไม่มกีารส่ง

เสยีงประณามการละเมดิสทิธ ิรวมทัง้การที่กองทพัซูดานทิ้งระเบดิโจมตโีดยไม่เลอืกเป้าหมาย 

และกรณทีีร่ฐับาลซดูาน สัง่ห้ามไม่ให้หน่วยงานดา้นมนุษยธรรมเขา้ไปให้ความช่วยเหลอืในรฐัที่

ไดร้บัผลกระทบ 

-   ในตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ ในขณะที่ประชาชนทัว่โลกรบัทราบถึงการ

เคลื่อนไหวประท้วง แต่ปญัหาที่ลกึซึ้งระดบัรากเหงา้กลบัเลวรา้ยลง รฐับาลอหิร่านยงัคงถูกโดด

เดี่ยว ไม่ยอมรบัฟงัเสยีงวิจารณ์ และยงัคงใช้โทษประหารอย่างจงใจ โดยมสีถิติเป็นรองเพยีง

ประเทศจนี ส่วนซาอุดอิาระเบยียงัคงปราบปรามผูป้ระทว้ง อสิราเอลยงัคงปิดกัน้การเขา้ฉนวนกา

ซา ท าให้วกิฤตด้านมนุษยธรรมยดืเยื้อขึ้น และอิสราเอลยงัคงส่งเสรมิให้มกีารเข้าไปอยู่อาศัย

อย่างผดิกฎหมายในเขตเวสต์แบงค์ องค์กรการเมอืงของชาวปาเลสไตน์อย่างฟาตาห์ (Fatah) 

และฮามาส (Hamas) ยงัคงพุ่งเป้าโจมตผีูส้นับสนุนของแต่ละฝ่าย ส่วนกองก าลงัของอสิราเอลกบั

กลุ่มตดิอาวุธปาเลสไตน์ยงัคงปะทะกนัอยา่งต่อเนื่องในเขตฉนวนกาซา 

-   รฐับาลพม่าตดัสนิใจครัง้ส าคญัใหป้ล่อยตวันักโทษการเมอืงกว่า 300 คน และอนุญาต

ให้นางอองซานซูจลีงสมคัรรบัเลือกตัง้ได้ อย่างไรก็ตาม การละเมดิสิทธิมนุษยชนอันเป็นผล

เนื่องมาจากการต่อสูข้ดัแยง้ทีเ่พิม่ขึน้ในเขตชาตพินัธุช์นกลุ่มน้อย รวมทัง้การคุกคามและควบคุม

ตวันกัเคลื่อนไหวอยา่งต่อเนื่อง ชีใ้หเ้หน็ขอ้จ ากดัของการปฏริปูดงักล่าว 
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-   การละเมดิต่อชนพื้นเมอืงในทวปีอเมรกิายงัด าเนินต่อไป เนื่องจากความต้องการใช้

ทรพัยากรเพิม่มากขึน้ ส่วนทีแ่อฟรกิาการเลอืกปฏบิตัเินื่องจากอตัลกัษณ์ทางเพศหรอือตัลกัษณ์

ทางเพศสภาพยงัคงเลวรา้ยลงไปอกี ส่วนนักการเมอืงยุโรปกย็งัคงแสดงวาทศลิป์ต่อต้านคนชาติ

อื่นมากขึน้ และมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ต่อการก่อการรา้ยในแอฟรกิาซึง่น าโดยกลุ่มตดิอาวุธอสิลาม 

-   ความก้าวหน้าต่างๆ ทัง้การพฒันาไปสู่การยุตโิทษประหารชวีติระดบัโลก การลดลง

ของการลอยนวลพ้นผดิส าหรบัการละเมดิสทิธทิี่ผ่านมาในทวปีอเมรกิา ก้าวย่างส าคญัของความ

ยุตธิรรมในยุโรปเมื่อมกีารจบักุมตวัพลเอกรตัโก มลาดกิ (Ratko Mladic) และนายโกรนั ฮดัซคิ 

(Goran Hadzic) ชาวเซริบ์เชือ้สายโครเอเชยีเพื่อมาขึน้ศาลส าหรบัอาชญากรรมทีก่่อขึน้ระหว่าง

สงครามช่วงทศวรรษ 1990 ในอดตียโูกสลาเวยี 

 

4.1.2 ท่ีมา/เหตผุลในการจดัตัง้องคก์ร  

จากการค้นคว้ า ง านวิจัยของคณะมนตรีสิท ธิม นุษยชนแห่ ง สหประชาชาติ                         

(ม.ป.ป. : 7 – 11) พบว่า คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(The United Nations 

Human Rights Council, ย่อ: UNHRC) จดัตัง้ขึน้ตามขอ้มตสิมชัชาแห่งสหประชาชาต ิเป็น

องค์กรระหว่างรฐับาลในระบบสหประชาชาติ เป็นองค์กรที่ตัง้ขึ้นมาทดแทนหน่วยงานเดมิ คอื 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on Human 

Rights , UNCHR)  เป็นคณะกรรมการในอดตีของสหประชาชาต ิระหว่าง พ.ศ. 2489 - 2549 

โดยมวีตัถุประสงค์หลกัการสอดส่องดูแลการละเมดิสทิธมินุษยชนที่เกิดขึ้นทัว่โลก หยุดยัง้การ

ละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้ สรา้งบรรทดัฐานของการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน และให้

ขอ้เสนอแนะรวมทัง้ส่งเสรมิขดีความสามารถส าหรบัการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนใน

ประเทศต่างๆ 

คณะมนตรฯี เป็นองคก์รของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิคณะมนตรฯี ท างานใกลช้ดิ 

กบัส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนซึ่งส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนนี้เป็นองค์กรที่

ให้การสนับสนุนองค์กรต่างในด้านทีเ่กี่ยวกบัสทิธมินุษยชน  โดยสมชัชาใหญ่ก่อตัง้คณะมนตรฯี 

โดยรบัขอ้มต ิ(A/RES/60/251) เมื่อวนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2549 เพื่อทดแทนคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนเดมิ ซึง่ตัง้มาตัง้แต่ พ.ศ.2489 ซึง่ไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์อย่างมากในระยะหลงัว่า ได้

น าเอาสทิธมินุษยชนมาเป็นประเดน็ทางการเมอืง มกีารเลอืกปฏบิตัแิละปล่อยใหป้ระเทศซึง่มกีาร

ละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งกา้วขวางใหเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัใน คณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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4.1.3 องคป์ระกอบและท่ีมาของคณะกรรมการ  

 ในรายงานประจ าปีของคณะมนตรสีิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และหน่วยงานที่
ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (2013) ระบุถึงคณะมนตรสีทิธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ว่า
ประกอบด้วยประเทศสมาชกิ 47 ประเทศแบ่งตามสดัส่วนของแต่ละภูมภิาคดงันี้ ภูมภิาค ได้แก่ 
แอฟรกิา 13 ประเทศ ภูมภิาคเอเชยี 13 ประเทศ ภูมภิาคยุโรปตะวนัออก 6 ประเทศ ภูมภิาค
ลาตินอเมรกิาและแคริบเบียน 8 ประเทศ และภูมภิาคยุโรปตะวนัตกและอื่นๆ 7 ประเทศ มี
ส านกังานใหญ่สหประชาชาต ิอยูท่ี ่นครนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 รูปแบบโครงสร้างระดบัสูง ส านักบรหิารผ่านการเลอืกโดยคณะมนตรฯี ประกอบด้วย 
ประธาน 1 ต าแหน่ง และรองประธาน 4 ต าแหน่ง (ไมม่รีะบบกรรมการ หรอือนุกรรมการ) 
 มคีวามเป็นอิสระในการท างาน เป็นองค์กรของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ท างาน
ใกลช้ดิกบัส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชน 
 
สถานะของบคุลากร เป็นองคก์รระหว่างรฐับาลในระบบสหประชาชาติ 

 หลกัเกณฑก์ารเป็นสมาชกิ การเลอืกตัง้สมาชกิ HRC จะกระท าโดยวธิกีารลงคะแนนเสยีง

แบบลบัโดยประเทศสมาชกิสหประชาชาติ 192 ประเทศ ทัง้นี้ ประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชกิได้

จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงอยา่งน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนประเทศสมาชกิสหประชาชาตโิดยมวีาระใน

การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี รฐัแห่งนัน้จะต้องไดร้บัเสยีงสนับสนุนส่วนใหญ่ (97 เสยีง) จาก

ประเทศสมาชกิ 192 แห่งของสมชัชาใหญ่ รฐัภาคอีาจเสนอตวัเพื่อรบัเลอืกตัง้ซ ้าอกีตดิต่อกนัได้

เพยีงครัง้เดยีว ทกัษะความสามารถของบุคลากรในปจัจุบนั บุคลากรต้องผ่านการคดัเลอืกเขา้มา 

และตอ้งมทีกัษะหลายดา้น 
 

4.1.4 อ านาจหน้าท่ี/ขอบเขตความรบัผิดชอบ 

คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตหิรอืเรยีกในภาษาองักฤษว่า United Nations 

Human Rights Council มชีื่อเรยีกยอ่ๆ ว่า HRC เป็นกลไกระหว่างรฐั จดัตัง้ขึน้ตามขอ้มตสิมชัชา

แห่งสหประชาชาตเิมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2006 โดยมหีน้าที่ส าคญัในการสอดส่องดูแลการละเมดิ

สทิธมินุษยชนที่เกดิขึน้ทัว่โลก หยุดยัง้การละเมดิสทิธมินุษยชนที่เกดิขึน้ สร้างบรรทดัฐานของ

การส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชน และให้ข้อเสนอแนะรวมทัง้ส่งเสรมิขดีความสามารถ

ส าหรบัการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนในประเทศต่างๆ 
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คณะมนตรสีทิธมินุษยชน ซึง่มสีถานะเท่าเทยีมกบัคณะมนตรคีวามมัน่คง และคณะมนตรี

เศรษฐกจิและสงัคมของสหประชาชาต ิซึง่ก่อตัง้ขึน้มาก่อนหน้านี้ 

 บทบาทหน้าทีส่ าคญัของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนมวีตัถุประสงคห์ลกั 10 ประการ ไดแ้ก่  

1. ส่งเสรมิสทิธมินุษยชนศกึษา การเรยีนรูด้า้นสทิธมินุษยชนและใหบ้รกิารค าปรกึษา  

ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคและเสรมิสร้างศกัยภาพโดยการหารอืและได้รบัความ

เหน็ชอบจากประเทศสมาชกิสหประชาชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง  

2. เป็นเวทเีพื่อการหารอืในประเดน็เฉพาะดา้นสทิธมินุษยชน  

3. ใหข้อ้เสนอแนะต่อสมชัชาสหประชาชาตเิพื่อส่งเสรมิพฒันาการของการจดัท า 

     มาตรฐานหรอืกฎหมายระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชน  

4. ส่งเสรมิการอนุวตัพินัธกรณดีา้นสทิธมินุษยชนของรฐัและตดิตามการอนุวตัพินัธกรณี  

การส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนที่เป็นผลจากการประชุมสหประชาชาติและ

การประชุมสุดยอดต่าง ๆ  

5. จดัท าการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการอนุวัติพันธกรณีด้านสิทธิ

มนุษยชนของรฐัภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) บนพืน้ฐานขอ้มลู

ทีเ่ป็นกลางและน่าเชื่อถอื  

6. ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชนและตอบสนองสถานการณ์สทิธมินุษยชนที ่

ฉุกเฉินไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี 

7. ทดแทนบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วกบั 

ภารกจิของส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(Office of the 

United Nations High Commissioner for Human Rights – OHCHR)  

8. ด าเนินภารกจิดา้นสทิธมินุษยชนโดยรว่มมอือยา่งใกลช้ดิกบัรฐับาล องคก์รระดบั 

ภมูภิาคสถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิและภาคประชาสงัคม  

9. ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน ด าเนินภารกจิดา้น 

สทิธมินุษยชนโดยรว่มมอือยา่งใกลช้ดิกบัทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง และ  

10. น าเสนอรายงานประจ าปีต่อทีป่ระชุมสมชัชาสหประชาชาต ิ
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ความร่วมมือระหว่างองคก์รในการท างาน 
1. ขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

2. ทีป่รกึษาของคณะกรรมการ 

3. คณะท างานว่าดว้ยขอ้รอ้งเรยีน 

4. คณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ 
 

ระบบเครือข่ายองคก์รในการท างาน 

1. ขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

2. ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

3. กลไกผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัสทิธขิองชนพืน้เมอืง 

4. สภาทีด่แูลเรือ่งต่างๆ ดา้นชนกลุ่มน้อย 

5. สภาสงัคม 

6. กลไกพเิศษ 
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แผนภาพท่ี 4.1:     แสดงสดัส่วนของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเภท  

 

สภาสงัคม 

กลไกผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัสทิธขิองชนพืน้เมอืง 

ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

สภาทีด่แูลเรื่องต่างๆดา้นชนกลุ่มน้อย 

กลไกพเิศษ 

 Currently 48 Active Mechanisms 

ทีป่รกึษา 

ของคณะกรรมการ กระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

 
คณะท างานว่าดว้ยขอ้รอ้งเรยีน 

คณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ กลไก Universal Periodic Review (UPR) 

Review 

คณะมนตรสีทิธมินุษยชน 

 47 Members from UN General Assembly 

ประธาน รองประธาน 

 

รองประธาน รองประธาน 
 

ส านกับรหิารเลอืกโดยคณะมนตรฯี 

รองประธาน 

 

โครงสร้างและการบริหารองคก์รคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ 
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4.1.5 วิธีการย่ืนเร่ืองร้องเรียน  

กระบวนการรบัขอ้รอ้งเรยีนของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนในปจัจุบนัเป็นกลไกที่ตกทอด

มาจาก “กระบวนการ 1503” เดิมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นผลมาจากข้อมต ิ

ESOSOC ที่ 1503 ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2513 โดยกลไกดงักล่าวตัง้ขึ้นมาเพื่อเป็น

ช่องทางให้ปจัเจกบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัเหยื่อการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่าง

รุนแรงและเป็นระบบ สามารถยื่นขอ้รอ้งเรยีนเพื่อขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลอืไดเ้มื่อมี

การยุบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนและมกีารแต่งตัง้คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแทนที่ในปี พ.ศ.

2549 กไ็ดม้กีารทบทวนอาณตัแิละหน้าทีข่องกระบวนการ 1503 ใหม่ เพื่อปรบัปรุงใหม้คีวามเป็น

กลางมปีระสทิธภิาพและ ด าเนินการได้อย่างทนัท่วงท ีเพื่อสามารถให้ความช่วยเหลอืเหยื่อการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนได้อย่างทนัการ กระบวนการรบัขอ้ร้องเรยีนของคณะมนตรสีทิธมินุษยชน

เป็นกระบวนการลับซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยัง

ส านักงานข้าหลวงใหญ่สทิธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ โดยประเทศผู้ถูกกล่าวว่าท าการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนไมส่ามารถทราบไดว้่าใครเป็นผูร้อ้งเรยีนและสาธารณชนโดยทัว่ไปกไ็ม่ทราบ

ว่ามกีารรอ้งเรยีนประเทศดงักล่าว 

 ช่องทางในการยื่นเรื่องร้องทุกข์ ผู้ร้องเรยีนสามารถร้องเรยีนขอความเป็นธรรมไปยงั

ส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตไิด ้

 เปิดโอกาสให้ตวัองค์กรแห่งนี้เป็นผู้ตรวจสอบแล้วน าเรื่องเขา้สู่กระบวนการเอง  HRC 

สามารถเปิดการประชุมสมยัพเิศษได ้หากมสีถานการณ์การละเมดิสทิธมินุษยชนทีร่า้ยแรงเกดิขึน้

ในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่ง และจ าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ขอย่างเรง่ด่วน 

 

4.1.6 การพิจารณารบัค าร้อง 

การรบัข้อร้องเรยีนเป็นหน้าที่ของคณะท างานสองคณะได้แก่คณะท างานว่าด้วยข้อ

รอ้งเรยีน(Working Group on Communication - WGC) และ คณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ 

(Working Group on Situation - WGS) โดยคณะท างาน WGC ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็น

ตัวแทนของแต่ละภูมิภาคจ านวน 5 คน มีหน้าที่รบัและพิจารณาข้อร้องเรียนว่ามีความ

สมเหตุสมผลและสมควรทีจ่ะรบัไวพ้จิารณาหรอืไม่ ซึง่มปีระเดน็ส าคญัว่า ขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวได้

ผ่านกลไกการเยยีวยาภายในประเทศจนถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่หากกลไกในประเทศไม่สามารถแก้ไข

ปญัหาได้ คณะท างานกจ็ะรบัขอ้รอ้งเรยีนและส่งขอ้รอ้งเรยีนไปยงัรฐับาลของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง

เพื่อขอรบัข้อมูลหรอืค าชี้แจงเพิ่มเติม จากนัน้ก็จะจดัท ารายงานเสนอต่อคณะท างานว่าด้วย

สถานการณ์ (Working Group on Situation - WGS) 
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 หากพจิารณาไม่รบัเรือ่งแลว้มทีางเลอืกใหก้บัผูร้อ้งทุกขด์ าเนินการอยา่งไร ขอ้รอ้งเรยีนที่

รบัมาแลว้นัน้ ตอ้งผ่านกลไกการเยยีวยาภายในประเทศจนถงึทีสุ่ดแลว้ ดงันัน้ขอ้รอ้งเรยีนทีร่บัมา 

จะไมม่กีารพจิารณาไม่รบัเรื่อง 

 

4.1.7 การพิจารณาด าเนินเร่ืองร้องทุกข ์  

จากการคน้ควา้งานวจิยัของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(ม.ป.ป. : 19 - 21) 

ไดก้ล่าวถงึคณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ (Working Group on Situation - WGS) ว่ามหีน้าที่

พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนจากคณะท างานว่าดว้ยขอ้รอ้งเรยีน (Working Group on Communication - 

WGC) พรอ้มค าชีแ้จงของรฐับาล ซึ่งหากขอ้มลูทัง้หมดปรากฏใหเ้หน็ถงึความต่อเนื่องของการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานอยา่งรา้ยแรง กจ็ะเสนอรายงานพรอ้มมาตรการต่างๆ 

ให ้HRC พจิารณาออกเป็นขอ้มต ิเพื่อกดดนัใหร้ฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งยตุกิารละเมดิสทิธมินุษยชน 

 

4.1.8 การตรวจสอบ และไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

กลไกการตรวจสอบและไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทของคณะมนตรสีทิธมินุษยชน ม ี2 กลไก คอื 

1. กลไก Universal Periodic Review (UPR) เป็นกลไกใหม่ซึง่จดัตัง้ขึน้เป็นครัง้แรก

ภายใต้คณะมนตรสีทิธมินุษยชน โดยเปิดโอกาสใหม้กีารพจิารณาทบทวนประวตักิารเคารพสทิธิ

มนุษยชนของประเทศสมาชกิสหประชาชาติทัง้ 192 ประเทศ ทุกๆ 4 ปี เป็นกระบวนการที่

ด าเนินการโดยรฐั (State-Led) ที่ก าหนดให้สมาชิกสหประชาชาติทบทวนสถานการณ์สิทธิ

มนุษยชนระหว่างกนัเอง (Peer Review) โดยสมาชกิสหประชาชาติทุกประเทศจะถูกทบทวนผ่าน

การจดัท าและน าเสนอรายงาน UPR ต่อที่ประชุม HRC ในการติดตามและตรวจสอบ

ความก้าวหน้า ด้านสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันโดย

ประเทศสมาชกิสหประชาชาตทิุกประเทศจะถูกทบทวนทางดา้นสทิธมินุษยชนทุกๆ 4 ปี โดยแต่

ละปีจะมปีระเทศที่ถูกทบทวนปีละ 48 ประเทศ และมกีารจดัประชุมของคณะท างาน UPR 

พจิารณาเรื่องนี้ปีละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 2 สปัดาห ์การทบทวนแต่ละประเทศอาศยัเอกสารทีจ่ดัท าขึน้

เพื่อการนี้ ไดแ้ก่รายงานประจ าชาติ (National Report) ซึ่งประเทศทีถู่กทบทวนได้จดัท าขึน้ 

นอกจากนัน้ ก็อาศยัข้อมูลจากรายงานของผู้เชี่ยวชาญอสิระ ด้านสทิธมินุษยชนและกลไกด้าน

สทิธมินุษยชนต่างๆและข้อมูลจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอื่น (stakeholders) รวมทัง้องค์กรพฒันา

เอกชน (non-governmental organizations) และสถาบนัด้านสทิธมินุษยชนในระดบัชาตขิอง

ประเทศต่างๆ การทบทวนใชเ้วลาครัง้ละ 3 ชัว่โมง ซึง่ในช่วงดงักล่าวประเทศต่างๆ สามารถตัง้

ค าถามและขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ ประเทศทีถู่กทบทวนได ้ทัง้นี้ตอนทา้ยทีสุ่ดจะมกีารจดัท า
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รายงาน outcome report ซึง่ท าโดยประเทศสมาชกิคณะมนตรสีทิธมินุษยชน 3 ประเทศ (troika) 

ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยการจบัฉลาก และท างานร่วมกบัประเทศทีถู่กทบทวนและส านกัขา้หลวงใหญ่สทิธิ

มนุษยชน (OHCHR) 

หลังจากที่คณะท างาน UPR ได้ท าการทบทวนประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของแต่ละ

ประเทศ และไดม้กีารจดัท ารายงานผลลพัธข์องการทบทวน outcome report แลว้จะต้องมกีารให้

ความเหน็ชอบต่อรายงานดงักล่าวโดยที่ประชุม ซึ่งเป็นโอกาสให้ประเทศที่ถูกทบทวนสามารถ

แสดงขอ้คดิเหน็ต่อขอ้เสนอแนะของประเทศต่างๆ และประกาศว่าจะยอมรบัหรอืปฏเิสธขอ้เสนอ

ใดบ้าง อย่างไรก็ด ีขอ้เสนอแนะทัง้หมดของประเทศต่างๆ กจ็ะต้องปรากฏอยู่ในรายงานเพื่อให้

ทุกประเทศได้เหน็ เมื่อรายงานไดผ้่านการเหน็ชอบจากทีป่ระชุม คณะท างาน UPR แลว้ก็จะส่ง

ต่อไปเพื่อให้ได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะมนตรสีทิธมินุษยชนเต็มคณะต่อไป ซึ่งเป็น

โอกาสให้ประเทศที่ถูกทบทวนสามารถตอบข้อซกัถามของสมาชกิได้อีกครัง้หนึ่ง นอกจากนัน้ 

ประเทศสมาชกิ และประเทศผู้สงัเกตการณ์ ตลอดจนองค์กรพฒันาเอกชนต่างๆ ก็มีโอกาสที่จะ

แสดงขอ้คดิเหน็ในวาระน้ีดว้ยเช่นกนั 

 โดยทฤษฏแีลว้ ประเทศต่างๆมพีนัธะทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะทีป่รากฏอยู่ในรายงาน

ผลลพัธ ์และเมือ่ถงึเวลาทีป่ระเทศดงักล่าวจะตอ้งถูกทบทวนเป็นรอบที่ 2 ในเวลาอกี 4 ปีขา้งหน้า

ประเทศดงักล่าวก็จะต้องน าเสนอข้อมูลว่า ตนได้ด าเนินการอย่างไรบ้างเพื่อที่จะปฏิบตัิตาม

ขอ้เสนอแนะ ทัง้นี้ในกรณีทีบ่างประเทศไม่ยอมใหค้วามร่วมมอืและไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดอย่าง

ต่อเนื่องคณะมนตรสีทิธมินุษยชนก็จะต้องตดัสนิใจต่อไปว่าจะใช้มาตรการอย่างไรกบัประเทศ

ดงักล่าว  

แต่ละประเทศจะมกีระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมและขอบเขตอ านาจการเยยีวยา

ภายในประเทศก่อน หากกลไกการเยยีวยาภายในประเทศไม่สามารถแก้ไขปญัหาได ้คณะท างาน 

WGC กจ็ะรบัขอ้รอ้งเรยีนและส่งขอ้รอ้งเรยีนไปยงัรฐับาลของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อขอรบัขอ้มลู

หรอืค าชีแ้จงเพิม่เตมิ จากนัน้กจ็ะส่งต่อคณะท างาน WGS 

2. กลไกพเิศษของคณะมนตรสีทิธมินุษยชน (Special Procedures) เป็นชื่อโดยทัว่ไปที่

ใช้ส าหรบักล่าวถงึกลไกต่างๆ ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชน (Commission of 

Human Rights) ในอดตี ซึ่งคณะมนตรสีทิธมินุษยชนได้รบัช่วงในการดูแลต่อมา มหีน้าที่ใน

การศกึษาตดิตามและแก้ไขปญัหาสถานการณ์การละเมดิสทิธมินุษยชน ไม่ว่าจะเป็นรายประเทศ 

(Country specific) หรอืรายประเดน็ (Thematic issues)  

กลไกลพเิศษนี้อาจเป็นคณะท างานกไ็ด ้โดยประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน อาท ิ

คณะกรรมการว่าดว้ยการหายสาบสูญโดยถูกบงัคบัหรอืโดยการไม่สมคัรใจ (Working Group on 
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Enforced or Involuntary Disappearances)  หรอือาจเป็นปจัเจกบุคคลซึง่มตี าแหน่งต่างๆ อาทผิู้

เสนอรายงานพเิศษ (Special Rapporteur) ผูแ้ทนพเิศษของเลขาธกิารสหประชาชาต ิ(Special 

Representative of the United Nation Secretary-General) หรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระ (Independent 

Expert) ขณะน้ีมกีลไกพเิศษทัง้หมด แบ่งเป็น กลไกพเิศษเพื่อพจิารณาสถานการณ์สทิธมินุษยชน

รายประเดน็ (thematic) เช่นเรื่องสถานการณ์ผูพ้ทิกัษ์สทิธมินุษยชน (situation on human right 

defenders) หรอื เรื่องการคา้มนุษย ์โดยเฉพาะสตรแีละเดก็ (trafficking in person, especially in 

women and children) และ กลไกพเิศษเพื่อแก้ไขสถานการณ์รายประเทศ (country specific) 

เช่น สถานการณ์สทิธมินุษยชนในพม่า (Situation of Human Rights in Myanmar) และ

สถานการณ์สทิธมินุษยชนในดนิแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยดึครองตัง้แต่ พ.ศ.2510 (situation of  

human rights in the Palestinian territories occupied since 1967) 

กลไกพิเศษมอี านาจที่จะตรวจสอบ ติดตามให้ค าแนะน า และจดัท ารายงานเกี่ยวกับ

สถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนในประเทศต่างๆ หรอืในเรื่องต่างๆ โดยกลไกพเิศษอาจไดร้บัขอ้

รอ้งเรยีนจากปจัเจกบุคคลต่างๆ ว่ามกีารละเมดิสทิธมินุษยชนในประเทศต่างๆ ซึ่งกลไกพเิศษก็

อาจท าการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยท าหนังสือถึงรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอค าชี้แจง 

นอกจากนัน้กลไกพเิศษดงักล่าวอาจท าเรื่องขอไปเยอืนประเทศที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อตรวจสอบเรื่องที่

ไดร้บัการรอ้งเรยีน ซึง่หากรฐับาลของประเทศดงักล่าวใหค้วามเหน็ชอบกจ็ะท าหนังสอืเชญิใหไ้ป

เยอืนอยา่งเป็นทางการต่อไป 

วชิาวฒัน์ อศิรภกัด ี(ม.ป.ป. : 17 – 18) ระบุไว้ว่า ภายหลงัการเยอืนแต่ละครัง้กลไก

พเิศษก็ต้องจดัท ารายงานการปฏบิตังิาน ซึง่รวมทัง้ขอ้มลูทีค่น้พบ และขอ้เสนอแนะสิง่ทีน่่าสนใจ

อกีประการหนึ่งก็คอื บุคคลต่างๆ ที่มตี าแหน่งเป็นกลไกพเิศษนี้ ล้วนแล้วแต่ท าหน้าที่ในฐานะ

ส่วนตวั โดยไม่เกี่ยวขอ้งกบัรฐับาลของตน และบุคคลเหล่านี้ไม่ไดร้บัเงนิเดอืน หรอืค่าตอบแทน

แต่อย่างใดจากองค์การสหประชาชาต ิเพื่อเป็นการรกัษาความเป็นกลางของตน ซึง่ย่อมแสดงถงึ

ความเสยีสละ และความอุทศิตนของกลไกพเิศษต่างๆ ต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ดงันัน้จงึอาจถอื

ไดว้่ากลไกพเิศษเป็นกลไกหนึ่งขององคก์ารสหประชาชาตทิีม่คีวามส าคญัและมปีระสทิธภิาพมาก

ทีสุ่ดในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนในกรอบสหประชาชาต ิ

4.1.9 ผลการท างาน  

จากการคน้ควา้วจิยัของ OHCHR  (2011 : 13-14) ไดก้ล่าวถงึเรื่องจ านวนของรฐัทีอ่อก

ค าเชญิกลไกพเิศษของคณะมนตรสีทิธมินุษยชน (Special Procedures) เพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ในปี 

2011 รวม 90 รฐั เมือ่เทยีบกบั เมื่อปลายปี 2010 มเีพยีง 78 รฐั และไดไ้ปเยอืนรฐัเพิม่ขึน้จากใน

ปี 2010 จ านวน 67 รฐั เพิม่ขึน้เป็น 82 รฐั 
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ในปลายเดอืน ตุลาคมปี 2011 ประเทศสมาชกิทัง้หมด 193 ประเทศไดร้บัการทบทวนใน 

UPR มอีตัราการมสี่วนร่วมครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในจ านวนนี้ร้อยละ 80 เป็นตัวแทนในระดบั

รฐัมนตรเีน้นรฐัส าคญัที่แนบมากับกระบวนการเกือบ 40 ประเทศ ท าค าแนะน า UPR พร้อม

ตามมาด้วยแผนระดบัชาติที่ก าหนดเป้าหมายจากการกระท า / กรอบ / แผนการด าเนินงาน ที่

ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มดว้ยการสนบัสนุน จากคณะมนตรสีทิธมินุษยชน  

 ในปี 2011 ร่างสนธสิญัญาบางส่วนไดถู้กน ามาใชใ้น 120 การพจิารณา และ 130 การท า

ความคดิเหน็ในแต่ละกรณี เลขาธกิาร ส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

ยงัคงใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคในการรายงาน การสื่อสารของแต่ละโดยตรง และ อื่นๆ ตาม

ค าขอของรฐัภาค ี
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4.2 ศาลสิทธิมนุษยชนยโุรป   

4.2.1 สถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัของประเทศ/ภมิูภาค 
 

แผนภาพท่ี 4.2:     แสดงสดัส่วนของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเภท  

       (ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2531) 
 

 
The European Court of Human Rights Annual Report 2011  

(Council of Europe, 2013) 

 

 สถานการณ์สทิธมินุษยชนในยุโรป โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนไดน้ าเสนอรายงาน

ประจ าปีเกี่ยวกับความกังวลถึงเรื่องการแบ่งแยกชนชาติ ผู้อพยพ ข้อจ ากัด เสรภีาพในการ

แสดงออกและการขาดประสทิธภิาพของระบบการพจิารณาคดปีญัหาเหล่าน้ีมมีาอย่างยาวนาน 

มาตรการรดัเขม็ขดัทีเ่ขม้งวดมสี่วนร่วมในการท าลายสทิธโิดยรวมภาพรวม หลงัสงครามยงัมกีาร

จ ากดัสทิธทิางสงัคมและเศรษฐกจิ สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงไดร้บัผลกระทบรวมถงึการ

เขา้ถงึความยุตธิรรมเงื่อนไขในการกกัขงัผูต้้องหาและความสมัพนัธร์ะหว่างต ารวจและประชาชน 

ในหลายประเทศทีส่ าคญัส าหรบัสถาบนัการคุม้ครองสทิธมินุษยชน  

นอกจากน้ีในปจัจบุนัยงัพบปญัหาการละเมดิสทิธใินดา้นอื่น ๆ อาท ิชนกลุ่มน้อย ผูอ้พยพ 

ผู้ลี้ภยั การค้ามนุษย ์การใช้แรงงานเด็ก สภาพความเป็นอยู่ของผู้พกิารและการล่วงละเมดิทาง

เพศ เป็นตน้ 

 

สทิธทิีจ่ะไดร้บัการ
พจิารณาคดทีีเ่ป็นธรรม

33.72 

สทิธเิกีย่วกบัเสรภีาพ
และความปลอดภยั 

13.73 

การทรมานและการ
ปฏบิตัอิย่างไมม่ี
มนุษยธรรม 

15.1 

สทิธใินการ
บงัคบัให้
เยยีวยา 
9.84 

ปกป้องทรพัยสนิ 
14.59 

สทิธใินการด ารงชวีติ 
8.42 

อื่นๆ 
4.6 
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4.2.2 ท่ีมา/เหตผุลในการจดัตัง้องคก์ร 

Hart (2010) สรุปเกี่ยวกบัหน่วยงานทีดู่แลเรื่องการคุม้ครองดา้นสทิธมินุษยชนของยุโรป 

คอื สมาพนัธ์ยุโรป ว่าก่อตัง้ขึ้นในปี 1949 ประกอบด้วยประเทศสมาชกิจ านวน 47 ประเทศใน

ทวปียโุรป มหีน่วยงานทีด่แูลและคุม้ครองสทิธมินุษยชนเป็นหลกัอยู ่2 หน่วยงานดว้ยกนั คอื 

คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน (The Commissioner for Human right) จดัตัง้

อย่างเป็นทางการในปี 1999 มาตรา 19 แห่งอนุสญัญาฯ ได้ระบุให้จดัตัง้คณะกรรมาธกิารสทิธิ

มนุษยชนขึ้น โดยมีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการรักษาข้อผูกพันต่างๆ ระหว่ างรัฐภาค ี

คณะกรรมาธกิาร มหีน้าที่ในการส่งเสรมิสทิธมินุษยชน ให้ความรู้และปลูกฝงัแต่กลุ่มประเทศ

สมาชิก นอกจากนี้ย ังมีการเดินทางไปประเทศสมาชิกต่างๆ เพื่อตรวจสอบและประเมิน

สถานการณ์ทางดา้นสทิธมินุษยชนพรอ้มทัง้ใหข้อ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ แต่ทัง้นี้ไม่มหีน้าทีร่บั

เรือ่งรอ้งเรยีนจากกลุ่มประเทศสมาชกิแต่อยา่งใด                      

ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of Human Rights) แนวคดิในการ

จดัตัง้ศาลสทิธมินุษยชนยโุรปเกดิขึน้จากคณะมนตรแีห่งยุโรป (Council of Europe) ดว้ยเหตุผลที่

จะให้ความคุ้มครองสทิธมินุษยชนและสทิธทิางการเมอืงของประชาชนภายในภูมภิาคยุโรป โดย

เหตุผลทางการเมืองเนื่ องจากลัทธิคอมมิวนิสต์แพร่ขยายเข้ามาในภูมิภาคยุโรปภายหลัง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 เริม่จากอนุสญัญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้

พืน้ฐาน ค.ศ. 1950 ซึง่จดัตัง้ศาลขึน้มาเป็นองค์กรในการรบัเรื่องรอ้งทุกขข์องปจัเจกชนในฐานะ

ผู้เสยีหาย และรฐัภาคแีห่งอนุสญัญาโดยในการจดัตัง้ศาลสทิธมินุษยชนยุโรปขึน้มวีตัถุประสงค์

เพื่อพจิารณาคดลีะเมดิสทิธมินุษยชนระหว่างรฐักบัรฐั และรฐักบัปจัเจกชนซึ่งแต่เดมิศาลสทิธิ

มนุษยชนยุโรปเป็นองค์กรท างานควบคู่กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ต่อมา

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนถูกยกเลกิไปเนื่องจากมอี านาจหน้าทีซ่ ้าซอ้นกบัศาลสทิธมินุษยชน

ยโุรป การจดัตัง้ศาลสทิธมินุษยชนยโุรปใหมเ่กดิขึน้ตามมาตรา 19 แห่งอนุสญัญายุโรปว่าดว้ยการ

คุ้มครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐาน ค.ศ. 1950 ได้จดัสร้างกลไกในระดบัสถาบนัขึ้น

เพื่อก าหนดให้ศาลสทิธมินุษยชนยุโรปเป็นศาลประจ าเพื่อองค์กรเดยีวที่มอี านาจรบัคดทีี่มกีาร

รอ้งเรยีนว่า มกีารละเมดิสทิธมินุษยชนทัง้จากรฐัภาคแีห่งอนุสญัญาและจากปจัเจกชนในฐานะ

ผูเ้สยีหาย ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชกิของสภายุโรป ทัง้ 47 ประเทศได้เขา้เป็นภาคแีละรบั

หลกัการของอนุสญัญาฯ หลกัส าคญัของอนุสญัญาสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 
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-   สทิธใินการด ารงชวีติ 

-   สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคดทีีเ่ป็นธรรมทัง้ในทางแพ่งและอาญา 

-   สทิธทิีจ่ะไดร้บัการค านึงถงึชวีติส่วนตวัและครอบครวัของบุคคล 

-   เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 

-   เสรภีาพทางความคดิ จติส านึกและศาสนา 

-   สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาทีด่ ี

-   สทิธใินการครอบครองทรพัยส์นิอยา่งสุขสงบ 

-   สทิธใินการเลอืกตัง้และการรบัเลอืกตัง้ 

ท าหน้าที่พิจารณาค าร้องที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลที่ระบุอยู่ใน

อนุสญัญาและมผีู้พพิากษาซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากประเทศสมาชกิทัง้ 47 ประเทศเป็นผูพ้จิารณา

ปจัจุบนัศาลสทิธมินุษยชนยุโรปน้ี ตัง้อยู่ที่เมอืงสตราส์บูรก์ (Strasbourg) ประเทศฝรัง่เศส ถูก

จดัตัง้ขึน้ในปี 1959  

 

4.2.3 องคป์ระกอบและท่ีมาของคณะกรรมการ 

องคค์ณะ 

โครงสร้างของศาลแบ่งเป็น 5 องค์คณะ (Section) แต่ละคณะจะประกอบไปด้วยผู้

พพิากษา 7 ท่าน ผูพ้พิากษาทัง้หมดจะเลอืกประธานศาล และประธานองคค์ณะทัง้ 5 องคค์ณะซึง่

ผูพ้พิากษา 2 ท่าน ในบรรดาประธานองคค์ณะทัง้ 5 นี้ จะด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานศาลดว้ย 

โดยจะด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี 

 จากนัน้ผู้พิพากษาแต่ละองค์คณะจะท าการเลือกสภา (Chamber) ซึ่งประกอบด้วย

ประธานองคค์ณะและผูพ้พิากษาอกี 6 คน โดยจะเลอืกหมุนเปลีย่นกนัไป นอกจากนี้ศาลยงัมสีภา

ใหญ่ (The Grand Chamber) ซึ่งมสีมาชกิ 17 คน ทีป่ระกอบดว้ย ประธานศาลสทิธมินุษยชน                

1 คน รองประธานศาลสทิธมินุษยชน 2 คน รวมถงึผูพ้พิากษาอกี 1 คน จาก 2 กลุ่มซึง่เท่าเทยีม

กนั การคดัเลอืกตุลาการจะเลอืกระหว่างกลุ่มทุกๆ 9 เดอืน 

 องคค์ณะ ในการพจิารณาพพิากษาคดจีะมจี านวนของผูพ้พิากษาใน แต่ละคดจีะแตกต่าง

กันออกไปตามความซับซ้อนของประเด็นปญัหาแห่งคดี ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วจะประกอบด้วยผู้

พพิากษา 3 ท่าน แต่ถ้าเป็นคดทีีม่คีวามซบัซ้อน ก็อาจมผีูพ้พิากษาเขา้ร่วมพจิารณาในองคค์ณะ

ถึง 7 ท่านก็ได้ แต่หากว่าเป็นคดีที่มีความส าคัญมากจะให้องค์คณะที่ประชุมใหญ่ (Grand 

Chamber) อันประกอบด้วยผู้พิพากษา 17 ท่าน ส่วนในกรณีที่ผู้พิพากษามสีญัชาติเดียวกับ
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คู่กรณีมหีน้าที่โดยต าแหน่งในองค์คณะ ก็จะใช้องค์คณะ 7 ท่านเช่นกนั ภาษาทางการที่ใช้คือ 

ภาษาองักฤษและฝรัง่เศส โดยทีคู่่กรณอีาจมตีวัแทนและมทีีป่รกึษากฎหมายได ้

 

 ผูพิ้พากษา  

ผูพ้พิากษาศาลสทิธมินุษยชนประกอบไปดว้ยผูพ้พิากษาจากจ านวนเท่ากนักบัจ านวนรฐั

ภาคอีนุสญัญาฯ ตามมาตรา 38 แห่งอนุสญัญาฯ โดยรฐัภาคอีาจจะเสนอรายนาม ผู้พพิากษาที่มี

สญัชาติอื่นในนามของตนก็ได้ เช่น ประเทศลกิเตนสไตน์ได้เคยเสนอชื่อนาย โรนัล แมค็โดนัล

สญัชาตแิคนาดา เป็นผูแ้ทนของตน แต่อย่างไรกต็ามจะต้องไม่มผีูพ้พิากษาสญัชาตเิดยีวกนัด ารง

ต าแหน่งพรอ้มกนั ถงึแมว้่าผูพ้พิากษาเหล่านัน้จะไดร้บัการเสนอชื่อจากรฐัภาคอีื่นตามมาตรา 38 

กต็าม 

 ผู้พิพากษาเหล่านี้จะมคีุณสมบตัิเป็นข้าราชการหรอืมตี าแหน่งหน้าที่ในรฐับาล โดยผู้

พพิากษาต้องท างานโดยความรูค้วามสามารถของตน มคีวามเป็นอสิระ โดยจะประกอบอาชพีอนั

กระทบกระเทอืนต่อความมอีสิระแห่งตนไม่ได้ และไม่ได้ปฏบิตังิานในนามของรฐัที่เสนอชื่อแต่

อยา่งใด 

 ภายหลงัพธิสีารฉบบัที่ 11 มผีลบงัคบัใช้ เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 1998 กระบวนการ

คดัเลอืกผูพ้พิากษาส าหรบัสทิธมินุษยชนใหม่ มคีวามแตกต่างจากศาลสทิธมินุษยชนเดมิอยู่บา้ง 

เช่น ในส่วนของบทบญัญตัมิาตรา 22 และ 23 ทีม่กีารแกไ้ขปรบัปรงุใหมจ่ากเดมิในมาตรา 38 ,39 

และ 40 ดงัต่อไปนี้ คอื  

 1) ผู้พพิากษาจะต้องได้รบัการคดัเลอืกจากการยอมรบัของภาคสีมาชกิแห่งอนุสญัญา

เท่านัน้   

 2) วาระการเกษยีณอายเุพยีง 70 ปี 

 3) ภาคสีมาชกิตอ้งการใหว้าระการด ารงต าแหน่งสัน้ลงจาก 9 ปี เหลอืเพยีง 6 ปี  

 4) ประโยคสุดท้ายของมาตรา 38 เก่า นัน้ก่อให้เกดิปญัหา กล่าวคอื เมื่อประเทศลกิเตน 

สไตน์ไมส่ามารถหาผูพ้พิากษาทีเ่หมาะสมไดเ้พราะพลเมอืงของตนมทีัง้สญัชาตอิอสเตรยีและสวสิ 

จงึจ าเป็นตอ้งเสนอบุคคลสญัชาตแิคนาดาเป็นผูแ้ทนของตนดงัทีก่ล่าวมาแลว้ 

 ต่อมาผู้พพิากษาที่ได้รบัการเสนอชื่อก็จะได้รบัการพจิารณาคดัเลอืกโดยสมชัชารัฐสภา

แห่งยุโรป (The parliamentary Assembly of the Council of Europe) ในวาระคราวละ 6 ปี และ

จะมีการคดัเลือกใหม่ทุกๆ 3 ปี และเกษียณเมื่อครบอายุ 70 ปี ส่วนศาลองค์คณะใหญ่ (the 

Plenary Court) จะมกีารคดัเลอืกประธานจ านวน 1 นาย รองประธาน 2 นาย 
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 ภายใต้ระเบยีบศาล (The Rule of Court) ศาลได้แบ่งออกเป็น 4 หมวด และก าหนด

ระยะเวลาในการพิจารณาเพียงแค่ 3 ปีเท่านัน้ โดยจะต้องให้ความเท่าเทียมกันตามแต่ละ

ภมูศิาสตรแ์ละประเภทของคด ีและค านึงถงึความแตกต่างของระบบกฎหมายในแต่ละรฐัภาคดีว้ย 

  ผูพ้พิากษาของศาลสทิธมินุษยชนยุโรปมาจากการคดัเลอืกจากรฐัภาคแีห่งอนุสญัญา ซึ่ ง

แต่ละรฐัภาคมีสีทิธเิสนอชื่อผูส้มคัรเขา้คดัเลอืกเป็นผู้พพิากษาได้รฐัละ 3 คน และสามารถด ารง

ต าแหน่งมากกว่า 6 ปี แต่ไมม่ากเกนิกว่า 9 ปี และจะตอ้งไมน้่อยกว่า 3 ปี  

 

4.2.4 อ านาจหน้าท่ี/ขอบเขตความรบัผิดชอบ  

ในรายงาน Human Rights Commissioner Report Europe (ม.ป.ป.: 1) ไดก้ล่าวถงึศาล

สทิธมินุษยชนท าหน้าที่พจิารณาค ารอ้งที่เกี่ยวกบัการละเมดิสทิธต่ิาง ๆ ของบุคคลที่ระบุอยู่ใน

อนุสญัญาฯและมผีูพ้พิากษาซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากประเทศสมาชกิทัง้ 47 ประเทศเป็นผูพ้จิารณา  

 การยื่นค าร้องต่อศาลสามารถด าเนินการได้โดยบุคคล/กลุ่มบุคคล/บรษิัท/NGOs/รฐัแต่

การฟ้องรอ้งจะกระท าไดเ้ฉพาะต่อรฐัสมาชกิอนุสญัญาเท่านัน้ ไมส่ามารถฟ้องรอ้งต่อบุคคลหรอืรฐั

อื่นที่มไิด้เป็นสมาชกิอนุสญัญา โดยศาลจะพจิารณาค ารอ้งในเบื้องต้นว่าเขา้ข่ายการละเมดิสทิธิ

ตามทีร่ะบุในอนุสญัญา หรอืไม ่และเงือ่นไขส าคญัทีศ่าลจะรบัพจิารณาค ารอ้งคอื ผูร้อ้งทีถู่กละเมดิ

สทิธโิดยประเทศสมาชกิจะต้องด าเนินการตามกระบวนการยุตธิรรมในประเทศทีต่นถูกละเมดิให้

แล้วเสร็จก่อน และเมื่อเห็นว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรม จึงสามารถยื่นค าร้องต่อศาลภายใน

ระยะเวลา 6 เดอืน ซึง่รฐัสมาชกิทีม่พีนัธะทีจ่ะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามค าพพิากษาของศาล 

เช่น การจา่ยเงนิชดเชย หรอืการแก้ไขกฎหมายภายในใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญา ส าหรบัคนไทย

ในยโุรปหากถูกละเมดิสทิธติามอนุสญัญากส็ามารถด าเนินการตามขัน้ตอน ดงักล่าวได ้โดยใหใ้ช้

ภาษาอังกฤษหรอืฝรัง่เศสในการเขยีนค าร้องต่อศาลสทิธมินุษยชนซึ่งตัง้อยู่ที่เมือง สตราบูรก ์

ประเทศฝรัง่เศส 
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4.2.5 โครงสร้างและการบริหารองคก์ร  

แผนภาพโครงสร้างและการบรหิารองค์กรของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป แสดงไว้ดงันี้ 

Human Rights  (2556) 

 

แผนภาพท่ี 4.3:     แสดงโครงสร้างและการบริหารองคก์รของศาลสิทธิมนุษยชนยโุรป 
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4.2.6 แผนผงัการด าเนินงานเร่ืองราวร้องทุกข ์

   แผนผงัการด าเนินงานเรือ่งราวรอ้งทุกขข์องศาลสทิธมินุษยชนยุโรป (ม.ป.ป. : 10) มี

รายละเอยีด ดงันี้         

 

แผนภาพท่ี 4.4: แสดงกลไกการบงัคบัใช้และการปฏิบติัตามอนุสญัญาสิทธิมนุษยชนและ

พิธีสาร (ใหม่) 

 
 

ถา้บรรลุขอ้ยติุโดยฉนัท์

มิตร 

 

 

  ปิดคดี 

 

คณะกรรมการรัฐมนตรี 

เป็นองคก์รท่ีบงัคบัคดี                                                                                                                               

ตามค าพพิากษาของศาล 

ศาลสิทธิมนุษยชนตดัสิน 

                        (ขั้นพิพากษา) 

รวบรวมพยานหลกัฐานและขั้นตอน 

การหาขอ้ยุติโดยฉนัทมิ์ตร (มาตรา 38-39) 

 

ปิดคดี 

 

จ าหน่ายคดี 

 

ขั้นตอนการพิจารณาการรับเร่ือง 

(ไต่สวนมูลฟ้อง) โดยผูร้ายงาน 

 

ศาลสิทธิมนุษยชน 

(ขั้นรับค าฟ้อง) 

 

เอกชนฟ้องรัฐ 

(มาตรา 34) 

 

รัฐฟ้องรัฐ 

(มาตรา 33) 

 

ขอ้บทอนุสญัญาและพิธีการ 
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4.2.7 วิธีการย่ืนเร่ืองร้องเรียน 

Human Rights (ม.ป.ป. : 6 - 7) กล่าวว่าโดยทัว่ไป (General) รฐัภาคสีมาชกิแห่ง

อนุสญัญาหรอืปจัเจกชนใดทีไ่ดม้กีารรอ้งเรยีนว่าตนเป็นผูเ้สยีหายจากการละเมดิอนุสญัญาอาจจะ

เสนอคดีขึ้นสู่ศาลได้โดยตรงที่เมืองสตราส์บูร์ก โดยร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนการละเมดิสิทธิ

มนุษยชนโดยรฐัภาค ีในสทิธใิดสทิธหินึ่งที่ได้รบัการประกนัในอนุสญัญาฯส่วนการบอกกล่าวเชงิ

แนะน าของผู้ร้องเรยีนและแบบฟอร์มส าหรบัการเขยีนค าร้องนัน้สามารถขอดูได้ที่หน่วยงาน

ทะเบยีน (Registry)  

 กระบวนการก่อนการน าคดขีึน้สู่ศาลสทิธมินุษยชนใหม่นี้มคีวามยุ่งยากและเป็นสาธารณะ 

ซึง่จะสามารถสงัเกตได้จากการพจิารณาคด ี(Hearings) ทีจ่ะต้องอยู่ในหลกัการและเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน ยกเว้นการตดัสนิขององค์คณะหรอืองค์คณะใหญ่หรอืคณะใหญ่หรอืการอธบิายถึง

บรบิทที่เกี่ยวข้องที่ได้รบัการยกเว้นให้รบัฟงัได้ สิง่ที่หน่วยทะเบยีนของศาลได้ท าการบนัทกึไว้

ของคู่กรณจีะไดร้บัการพมิพเ์ผยแพรต่่อสาธารณชนดว้ย 

 ผูร้อ้งเรยีนทีเ่ป็นปจัเจกชนอาจจะเสนอค ารอ้งของตนดว้ยตนเองกไ็ด ้โดยสภาแห่งยุโรป

ได้รเิริม่ก่อตัง้โครงการให้ความช่วยเหลอืทางด้านกฎหมายแก่บรรดาผู้ร้องเรยีนที่ไม่มคีวามรู้

เพยีงพอดว้ย ส่วนภาษาทีใ่ชใ้นศาลกค็อืภาษาองักฤษและฝรัง่เศส แต่ผูร้อ้งเรยีนสามารถจะร่างค า

รอ้งเป็นภาษาทีใ่ชอ้ยา่งเป็นทางการของรฐัภาคกีไ็ด ้ 

 

4.2.8 การพิจารณารบัค าร้อง 

ค ารอ้งเรยีนของปจัเจกชนจะต้องได้รบัการพจิารณาตรวจสอบจากผูร้ายงาน (Reporter) 

ก่อน ซึ่งหลงัจากไดม้กีารตรวจสอบเบื้องต้นแลว้ ผูร้ายงานก็จะท าการตดัสนิว่าควรจะส่งเรื่องให้

คณะกรรมการ 3 นาย (A three-member Committee) หรอืศาลครบองค์คณะ (Chamber) 

พจิารณาต่อไป 

 ซึง่คณะกรรมการ 3 นายอาจจะท าการตดัสนิดว้ยการลงคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทใ์นกรณี

ทีไ่ม่ยอมรบัพจิารณาหรอืกระท าการถอดถอนค ารอ้งออกไปกไ็ด ้ค ารอ้งของปจัเจกชนทีไ่ม่ไดร้บั

การพจิารณาโดยคณะกรรมการ หรอืทีถู่กน าขึน้สู่การพจิารณาของศาลครบองคค์ณะโดยตรงจาก

ผูร้ายงานนัน้ ศาลครบองคค์ณะจะท าการตดัสนิใจทัง้การยอมรบัไวพ้จิารณาและตดัสนิเนื้อหาแห่ง

คด ี(Merits) ดว้ย ศาลอาจจะสละอ านาจในการพจิารณาของตนใหก้บัศาลทีป่ระชุมใหญ่ในกรณีที่

คดนีัน้มคีวามส าคญัในการตคีวามตวัอนุสญัญา หรอืกรณีที่มคีวามเสี่ยงที่จะแยกออกไปจากคดี

เกีย่วกบักฎหมายทีม่อียู ่ยกเวน้แต่ว่าคู่สญัญาจะถอนค ารอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 1 เดอืน 
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ในชัน้ต้นของกระบวนการพจิารณาว่าจะยอมรบัไว้พจิารณาหรอืไม่นัน้ โดยทัว่ไปแลว้จะ

กระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถงึแมว้่าศาลจะตดัสนิใหท้ าการพจิารณาในกรณีที่ประเดน็ของคดมีี

ความสมัพนัธก์นักบัเนื้อหาแห่งคดทีีจ่ะต้องไดร้บัการบนัทกึดว้ยวธิอีื่นแยกไวต่้างหากกต็าม ส่วน

ในกรณีที่ศาลได้ตดัสนิว่าจะรบัไว้พจิารณาหรอืรบัฟ้องนัน้ก็จะต้องได้รบัการลงคะแนนเสยีงขา้ง

มาก และจะตอ้งระบุถงึเหตุผลลงไปดว้ย และทา้ยสุดกท็ าการเผยแพรส่าธารณชนต่อไป  

 

4.2.9 การพิจารณาด าเนินเร่ืองร้องทุกข ์

กระบวนการพจิารณา (Procedure on the merits) เมื่อศาลได้ท าการตดัสนิรบัค า

รอ้งเรยีนนัน้แลว้ ศาลอาจจะท าการแนะน าคู่กรณีในเรื่องเกี่ยวกบัพยานหลกัฐานและท าความเหน็

หรอืขอ้สงัเกตเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้การเรยีกรอ้งใหม้กีารชดเชย (just satisfaction) ของผู้

รอ้ง และท าการเผยแพรก่ารพจิารณาขอ้ถูกผดิของคดต่ีอสาธารณชน 

ประธานศาลอาจจะจดัการบรหิารกระบวนการใหค้วามยุตธิรรมที่เหมาะสม ใหค้ าแนะน า

หรอือนุญาตให้ออกจากกระบวนการ แก่รฐัภาคอีนุสญัญาใดที่มไิด้เป็นคู่กรณีหรอืแค่บุคคลใดที่

เกีย่วขอ้งกบัคดแีต่มไิด้เป็นผูร้อ้งเรยีนในการเสนอความเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรและพฤตกิารณ์

แวดลอ้มทีไ่ดร้บัการยกเวน้ใหร้บัฟงัได ้(Exceptional circumstances) หรอืการตัง้ตวัแทนในการ

พจิารณาเป็นต้น รฐัภาคอีนุสญัญาที่เป็นเจ้าของสญัชาติของผู้ร้องเรยีนนัน้ย่อมมสีิทธทิี่จะเข้า

แทรกแซงหรอืเขา้มาในคดไีด ้

 

 4.2.10 การตรวจสอบ และไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

ในระหว่างกระบวนการการพิจารณาเนื้อหาแห่งคดีนี้  มีจุดมุ่งหมายในการเจรจา

ประนีประนอม (Negotiations) ใหม้กีารระงบัขอ้พพิาทฉันทม์ิตร (friendly settlement) ซึ่งการ

ระงับข้อพิพาทฉันท์มิตรนี้อาจจะได้ร ับการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางอย่างนายทะเบียน (The 

Registrar) กไ็ด้ การเจรจาประนีประนอมใหร้ะงบัขอ้พพิาทโดยมติรวธินีี้จะกระท าเป็นความลบั 

(confidential) 

 คู่ความในคดอีาจยื่นค ารอ้งขอเพื่อให้มกีารตคีวามค าพพิากษาของศาลภายในระยะเวลา 

1 ปี นับแต่ได้มกีารส่งค าพพิากษานัน้โดยไปยื่นต่อส านักทะเบยีนของคณะกรรมการรฐัมนตร ี

คณะผู้พพิากษา ร่วมกนัพจิารณาความหมายของค าพพิากษา ในการปฏบิตัหิน้าทีก่ารตคีวามนี้

จะตอ้งท าภายในเวลาจ ากดั และทีป่ระชุมมอี านาจเขยีนบทวจิารณ์ค าพพิากษานัน้ดว้ย 



 

- 75 - 

ศาลสทิธมินุษยชนยุโรปจะเสนอการหาขอ้ยุตโิดยฉันท์มติร และปราศจากอคตใินการโต้แยง้ของ

คู่ความในกระบวนการโตแ้ยง้ ด าเนินการโดยทางลบั ซึง่ถา้หากการเจรจาส าเรจ็ลงดว้ยด ีศาลสทิธิ

มนุษยชนยโุรปกจ็ะสัง่ปิดคดแีละเพกิถอนคดอีอกจากบญัชรีายชื่อคด ี
 

 4.2.11 การสรปุและด าเนินการแก้ปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข ์

 การตัดสิน (Judgments) ศาลจะต้องท าการตัดสินด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากผู้

พพิากษาใดมสี่วนร่วมในการพจิารณาคดจีะมเีอกสทิธใินการเพิม่เตมิความคดิเหน็ของตนลงไป

ต่างหากจากค าพพิากษาหรอืรวมกนักไ็ด ้รวมทัง้การแสดงความเหน็ขัดแยง้หรอืขดัแยง้เพยีงเลก็

น้อยลงไปดว้ย  

 คู่กรณีสามารถรอ้งขอให้ส่งคดไีปยงัที่ประชุมใหญ่ได้หากว่าเป็นคดทีี่มคีวามส าคญัหรอื

การตคีวาม หรอืเกีย่วกบัค ารอ้งขอ หรอืประเดน็รา้ยแรงค ารอ้งขอนี้จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบโดย

องคค์ณะ (Panel) ของทีป่ระชุมใหญ่ซึง่ประกอบดว้ยผู้พพิากษา 5 คน คอืประธานศาล ประธาน

ศาลแผนก (Presidents of the Sections) ผู้พพิากษาที่ประธานศาลแผนกคดัเลอืก และผู้

พพิากษาท่านอื่นทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกโดยการหมนุเวยีนสลบักนัไปและต้องเป็นผูท้ีม่ใิช่สมาชกิของ

องคค์ณะในคดเีดมิดว้ย 

ค าตดัสนิของศาลครบองค์คณะถอืเป็นขัน้สุดท้ายและจะต้องมคี าตดัสนิภายใน 3 เดอืน

หรอือยา่งเรว็ทีสุ่ดหากว่าคู่กรณปีระกาศว่าทัง้สองฝา่ยไมม่เีจตนาในการรอ้งขอใหม้กีารเสนอไปถงึ

คณะพาเนล หรอืภายหลงัจากไดม้กีารตดัสนิของคณะพาเนลที่ได้ปฏเิสธค ารอ้งขอให้มกีารเสนอ

มาสู่ตน 

ในกรณีที่คณะพาเนลได้มีการยอมรบัค าร้องแล้ว ที่ประชุมใหญ่ก็จะท าการตัดสินใน

รปูแบบของค าพพิากษา โดยที่ประชุมใหญ่จะท าการตดัสนิด้วยการลงคะแนนเสยีงขา้งมาก และ

ค าพพิากษาของทีป่ระชุมใหญ่ถอืเป็นทีสุ่ด 

ค าตดัสนิถงึที่สุดของศาลทุกคดนีัน้มผีลบงัคบัแก่รฐัที่เกี่ยวขอ้งเท่านัน้ส่วนการสอดส่อง

ดูแลให้เป็นไปตามค าพิพากษานั ้นเป็นของคณะกรรมการรัฐมนตรีของสภายุโรป อีกทัง้

คณะกรรมการรฐัมนตรจีะต้องพสิูจน์ความจรงิของรฐัทีย่อมรบัว่าได้ท าการละเมดิอนุสญัญา ดว้ย

การก าหนดมาตรการแก้ไขเยยีวยาอย่างเหมาะสมเท่าเทยีมกนัและสอดคล้องกับพนัธะหน้าที่

ทัว่ๆไปหรอืเป็นพเิศษนอกเหนือไปจากค าพพิากษาของศาลดว้ย 

ความคดิเหน็เชงิแนะน า (Advisory opinions) ศาลอาจท าความเหน็เชงิแนะน าตามค ารอ้ง

ของคณะกรรมการรฐัมนตรดีว้ยกไ็ด ้โดยการท าความเหน็เชงิแนะน าเกี่ยวกบัปญัหาขอ้กฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกบัการตคีวามอนุสญัญาหรอืพธิสีารทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นต้น ซึง่ค าตดัสนิของคณะกรรมการ

รฐัมนตรี ที่ร้องขอให้มีการท าความเห็นเชิงแนะน านี้จะต้องเป็นเสียงข้างมากเช่นกัน ส่วน
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ความเหน็เชงิแนะน าของทีป่ระชุมใหญ่โดยเสยีงขา้งมากนัน้ผูพ้พิากษาท่านใดอาจแนบความเหน็

เชงิแนะน าของตนลงไปหรอือาจเป็นความเหน็ขดัแยง้สัน้ๆ ดว้ยกไ็ด ้
 

4.2.12 ผลการท างาน  

รายงานแสดงแผนภาพสถติจิ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนและจ านวนการตดัสนิต่อปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2542 - 2555 ของ Human Rights (2556) มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

แผนภาพท่ี 4.5:     แสดงสถิติจ านวนเร่ืองร้องเรียนต่อปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 - 2555 

 
ทีม่าจาก Analysis of statistic 2012 
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แผนภาพท่ี 4.6:     แสดงสถิติจ านวนการตดัสินต่อปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 – 2555 
 

 
ทีม่าจาก Analysis of statistic 2012 
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4.3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศอินเดีย 
 

4.3.1 สถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัของประเทศ/ภมิูภาค 

การปกป้องสทิธ ิเสรภีาพของประชาชน และการมผีลบงัคบใชข้องบทกฎหมายถอืเป็นสิง่

ที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนอนิเดยีให้ความส าคญั เนื่องจากบทกฎหมายนัน้ก าหนดบทบาท

หน้าทีข่องคณะกรรมการอยู่สองประเภทหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ รวดเรว็ ฉับไวในการป้องกนั การให้

ความช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย และการพฒันาและส่งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจ และวฒันธรรมดา้นสทิธิ

มนุษยชนทัว่ทัง้ประเทศ ที่ผ่านมาคณะกรรมการมคีวามมุ่งมัน่ในการส่งเสรมิและปกป้องสทิธิ

มนุษยชนโดยโดยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยไม่ขึ้นต่อใครและไม่เกรงกลัวต่อ

ผลกระทบหากยดึมัน่ในความถูกตอ้ง  

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้มพีฒันาการให้ความคุ้มครองอย่างทัว่ถงึและโปร่งใสใน

กรณทีีห่ลากหลาย อาทเิช่น การละเมดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง การก่อการรา้ย ความรุนแรงต่างๆ 

เป็นต้น อ านาจและหน้าทีอ่นัยิง่ใหญ่ที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนอนิเดยีได้รบั รวมทัง้บทบาท

ภายใต้รฐัธรรมนูญ ทีต่้องด าเนินงานร่วมกบัศาลสูงภายในประเทศ เพื่อปกป้องสทิธมินุษยชน ใน

ระยะตน้การด าเนินงานภายใต้กรอบบทบาทและหน้าทีอ่าจจะไม่มคีวามชดัเจนและอาจมอุีปสรรค

บา้ง  

อย่างไรก็ตามเมื่อผ่านมาสักระยะหนึ่ ง การท างานและความเข้าใจเริ่มชัดเจนขึ้น              

คณะกรรมการฯ ไม่เพียงแค่ด าเนินการตามกรอบที่กล่าวไปข้างต้น แต่ยังมีขอบเขตการ

ด าเนินงานขยายกว้างขึน้อย่างไม่มทีี่สิ้นสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติในการปกป้อง 

เนื่องจากสทิธมินุษยชนนัน้เป็นสิง่ที่มสี่วนเกี่ยวพนัธ์กบัสิง่ต่างๆ มากมายที่ไม่สามารถแยกออก

จากกนัได ้ยิง่ไปกว่านัน้นอกจากสทิธ ิและเสรภีาพแลว้ การปกป้องศกัดิศ์รขีองมนุษยถ์อืเป็นสิง่ที่

ส าคญัอยา่งยิง่ยวดดว้ยเช่นกนั 
 

4.3.2 ท่ีมา/เหตผุลในการจดัตัง้องคก์ร  

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนอนิเดยีก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ภายใต้

พระราชบญัญตักิารคุ้มครองสทิธมินุษยชน 2536 ซึ่งมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการปารสี ทีไ่ด้มี

การถกเถยีงและปรบัแก้ในการสมัมนานานาชาตหิวัขอ้สถาบนัระดบัชาตดิา้นส่งเสรมิและปกป้อง

สทิธมินุษยชน ครัง้ที ่1 จดัขึน้ทีก่รุงปารสี ประเทศฝรัง่เศสในเดอืนตุลาคม ปี 2534 ซึง่ผ่านการ

รับรองอย่างเป็นทางการโดยสมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติตามมติ  48/134 ของวันที ่               

20 ธนัวาคม พ.ศ. 2536 ในการนี้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนถอืเป็นศูนยก์ลางในการส่งเสรมิและ

ปกป้องสทิธมินุษยชนของประเทศอนิเดยี 
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การจดัตัง้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอินเดีย 

สาธารณรัฐอินเดียประกอบด้วย 28 รฐั และ 7 อาณานิคม โดย 23 จาก 28 รัฐก็มี

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนของตนเอง คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิประเทศอินเดยี 

จดัตัง้ตามกฤษฎีกาการคุ้มครองสิทธมินุษยชนเมื่อวนัที่ 28 กันยายน 1993 ซึ่งเห็นชอบตาม

พระราชบญัญตักิารคุม้ครองสทิธมินุษยชนปี 1993 ก าหนดใหค้ณะกรรมการชุดนี้มหีน้าที่หลกัใน

การดูแล เรื่องการป้องกัน และคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน การถูกละเมิดโดยภาครฐั การ

ด าเนินคดีในชัน้ศาล ตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว ้การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และส่งเสรมิดา้นสทิธมินุษยชน

แก่ประชาชน  นอกจากนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เองยงัคงมหีน้าที่ในการศึกษา หาข้อมูล 

จดัท าข้อเสนอแนะในการพฒันา ปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงาน และส่งเสรมิ เผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นๆ มคีวามสนใจในการท างานด้านสทิธมินุษยชนอีกด้วย ส่วนคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนในท้องถิ่นนัน้ก็ถูกจดัตัง้ภายใต้พระราชบญัญตัิคุ้มครองสิทธมินุษยชนปี 1993 ด้วย

เช่นเดยีวกนั 

รฐับาลอนิเดยีตระหนักถงึความจ าเป็นในการจดัองคก์รอสิระส าหรบัส่งเสรมิและคุ้มครอง

สทิธิมนุษยชน ในการนี้จงึน ามาสู่การจดัตัง้คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติขึ้นโดยทาง

คณะรฐัมนตรมีคีวามเชื่อมัน่ว่าคณะกรรมการนี้จะสามารถท างานด้านสทิธมินุษยชนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพผ่านเครื่องมอืและวธิกีารต่างๆ จากแนวทางทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ อกี

ทัง้หน่วยงานนี้ยงัถอืเป็นคณะกรรมการสทิธมินุษยชนประเทศแรกในภูมภิาคเอเชยีใต้และถอืเป็น

หนึ่งในไมก่ีอ่งคก์รระดบัชาตทิีจ่ดัตัง้ขึน้ในช่วงตน้ทศวรรษที ่90 

มาตราที่ 2 ของพระราชบญัญตัิฯให้ค าจ ากดัความว่าสทิธมินุษยชนเป็นสทิธทิี่เกี่ยวขอ้ง

กบัชวีติ ความเท่าเทยีมและศกัดิศ์รขีองบุคคล ตามทีร่ฐัธรรมนูญของอนิเดยีไดร้ะบุไว ้รฐัธรรมนูญ

อนิเดยีไดร้ะบุถงึสทิธไิว้หลายประการ อาทเิช่น สทิธขิ ัน้พื้นฐาน ซึง่เป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐานที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชวีติที่ประชาชนทุกคนพงึได้รบั นอกจากนี้ยงัมสีทิธทิางด้านเศรษฐกิจ และสงัคม      

เป็นตน้  

อย่างไรกต็ามสทิธทิีร่บัรองอยู่ภายใต้รฐัธรรมนูญนัน้มทีี่มาและความสอดคล้องกบักตกิา

ระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง และกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิ

ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ส่วนหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธขิองประชาชนนัน้กร็ะบุ

อยู่ในรฐัธรรมนูญอยู่แล้ว ซึ่งการควบคุมสทิธิขัน้พื้นฐานนัน้อยู่ภายใต้ศาลฎีกามาตรา  32 และ 

มาตรา 226 ภายใตศ้าลสงู 
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4.3.3 องคป์ระกอบและท่ีมาของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดว้ยประธานกรรมการ สมาชกิประจ า 4 อตัรา และ สมาชกิที่ 

ถูกแต่งตัง้ 4 อตัราการแต่งตัง้จะมบีทกฎหมายเป็นตวัก าหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

 

แผนภาพท่ี 4.7:     แสดงองคป์ระกอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินเดีย 

 
 

 
 

การแต่งตัง้ 

ประธานกรรมการและสมาชกิของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนอนิเดยีได้รบัการแต่งตัง้

โดยประธานาธบิด ีรว่มกบัการพจิารณาร่วมกบักรรมการชัน้สูง ประกอบดว้ย นายกรฐัมนตร ีสภา

ผูแ้ทนราษฎร รฐัมนตรกีระทรวงกจิการภายใน หวัหน้าฝ่ายคา้นจากโลกยสภาและราชยสภา และ

อุปนายกของราชยสภา 

 

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

แห่งชาตอินิเดยี 

ไดแ้ก่ ผูท้ ีด่ ารงต าแหน่งหวัหน้าผู้
พพิากษาศาลฎกีาของอนิเดยี 

สมาชกิ1ท่าน คอื ผูพ้พิากษา
ศาลฎกีาของอนิเดยี 

สมาชกิ1ท่าน คอื หวัหน้าผู้
พพิากษาศาลสงูของอนิเดยี 

สมาชกิ2ท่าน คอื บุคคลผูม้ ี
ความรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์เกีย่วกบัดา้น

สทิธมินุษยชน  

ผูท้ีถ่อืว่าเป็นสมาชกิ ไดแ้ก่ 
ประธานของคณะกรรมการ

แห่งชาตดิงัต่อไปนี้ 

คณะกรรมการแห่งชาตสิ าหรบัชน
กลุ่มน้อย 

คณะกรรมการแห่งชาตสิ าหรบัชน
เผ่าทีก่ าหนด 

คณะกรรมการแห่งชาตสิ าหรบั
วรรณะทีก่ าหนด 

คณะกรรมการแห่งชาตสิ าหรบัสตร ี
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งรฐั 

มาตรา 21 ของพระราชบญัญตัคิุม้ครองสทิธมินุษยชนปี 2549 ก าหนดใหม้คีณะกรรมการ

สทิธิมนุษยชนแห่งรฐัขึ้นในทุกรฐัของประเทศอินเดีย มหีน้าที่ในการส่งเสรมิและปกป้องสิทธิ

มนุษยชน ซึง่มอียูใ่น 23 รฐั จากทัง้หมด 28 รฐัของประเทศอนิเดยี ไดแ้ก่ 
 

1. รฐัอสัสมั    16.   รฐัราชสถาน  

2. รฐัอานธรประเทศ   17.   รฐัทมฬินาฑ ู 

3. รฐัพหิาร    18.   รฐัอุตตรประเทศ 

4. รฐัฉตัตสิครห ์  19.   รฐัเบงกอลตะวนัตก 

5. รฐัคุชราต    20.   รฐัฌารข์ณัฑ ์

6. รฐักวั    21.   รฐัสกิขมิ 

7. รฐัหมิาจลัประเทศ   22.   รฐัอุตตราขณัฑ ์

8. รฐัชมัมแูละแคชเมยีร ์ 23.   รฐัหรยาณา 

9. รฐัเกรละ 

10. รฐักรณาฎกะ 

11. รฐัมธัยประเทศ 

12. รฐัมหาราษฏระ 

13. รฐัมณปีรุะ 

14. รฐัโอรสิสา 

15. รฐัปญัจาบ 
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คณะกรรมการสทิธมินุษยชนในแต่ละรฐัถูกจดัตัง้ขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน

ของประเทศอนิเดยีใหไ้ดร้บัการส่งเสรมิและคุม้ครองดา้นสทิธมินุษยชนเป็นอย่างดทีางส่วนกลาง

ยังคงมีความเห็นว่าควรให้ทุกรัฐเร่งด าเนินการจัดตัง้คณะกรรมการให้ครบถ้วนในทุกรัฐ 

นอกจากนี้ยงัมกีารสรา้งกจิกรรมและแผนงานต่างๆ ในการสรา้งความร่วมมอืและความสมัพนัธท์ีด่ ี

ในการด าเนินงานรว่มกนัระหว่างรฐัและส่วนกลางอกีดว้ย 

 

4.3.4 อ านาจหน้าท่ี/ขอบเขตความรบัผิดชอบ  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนนัน้ถูกควบคุมอยู่ภายใต้มาตรา 12 ของ                  

พระราชบญัญตัคิุม้ครองสทิธมินุษยชน โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนมอี านาจดงัต่อไปนี้ 

1. การตรวจสอบการรอ้งเรยีนทีย่ ื่นโดยผูเ้สยีหายหรอืผูแ้ทนในกรณีทีถู่กละเมดิสทิธิ

หรอืถูกเพกิเฉยจากการคุม้ของจากเจา้หน้าทีร่ฐั 

2. การมสี่วนร่วมในคดทีี่อยู่ภายใต้การพจิารณาของศาลที่เกี่ยวขอ้งกบัการละเมดิ

สทิธมินุษยชน แต่ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัการอนุญาตจิากศาลก่อน 

3.   การตรวจเยี่ยมผู้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการดูแลในช่วงระยะเวลาใด

ระยะเวลาหนึ่งหรอืในหอ้งกกักนัหรอืสถานที ่ทีถู่กก าหนดไว้ 

4.   ให้การรกัษาและการคุม้ครองรวมทัง้ส่งสรุปรายงานและขอ้เสนอแนะให้แก่คณะ

รฐับาล 

5.   ทบทวนการให้ความปลอดภัยภายใต้การควบคุมของกฎหมายเพื่อให้การ

คุม้ครองดา้นสทิธมินุษยชนและน าเสนอแนวทางเพื่อการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6.   ตรวจสอบปจัจยัที่ก่อให้เกดิความไม่สงบสุขซึ่งถอืเป็นการละเมดิสทิธ ิเสรภีาพ 

อาทเิช่น การก่อการรา้ย เหตุความรนุแรงต่างๆ และน าเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อไปสู่แนวทางแกไ้ข  

7.   ศกึษาสนธสิญัญาและแนวทางระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินุษยชนต่างๆ 

เพื่อน ามาสรา้งขอ้เสนอแนะสู่แนวทางปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 

8.   ส่งเสรมิการศกึษาและงานวจิยัดา้นสทิธมินุษยชน 

9.   เผยแพรค่วามรูด้า้นสทิธมินุษยชน ส่งเสรมิและสรา้งความตระหนักในการปกป้อง

สทิธมินุษยชนผ่านสื่อประเภทต่างๆ การจดัประชุม สมัมนาและช่องทางอื่นๆ ทีม่คีวามเป็นไปได้ 

10. ใหก้ารส่งเสรมิและสนนัสนุนหน่วยงานต่างๆ ทีท่ างานดา้นสทิธมินุษยชน 

11. พจิารณา หาแนวทางอื่นๆ ทีส่่งผลต่อการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 
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อ านาจ 

ในขัน้ตอนการไต่สวนภายใต้รฐัธรรมนูญการคุ้มครองสทิธมินุษยชนนัน้ คณะกรรมการมี

อ านาจตามศาลแพ่งในการสวบสวนคดภีายใต้ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งปี พ.ศ.

2451 

ลกัษณะพิเศษ 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนอินเดยีถูกจดัตัง้ภายใต้ขอบเขตภารกิจที่กว้างโดยน าเอา

หลกัการปารสีมาปรบัใชโ้ดยผ่านการรบัรองอย่างเป็นทางการโดยสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ในปี พ.ศ.2536  
 

4.3.5 โครงสร้างและการบริหารองคก์ร 

 โครงสรา้งของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนอนิเดยีประกอบดว้ย 6 ฝ่าย ซึง่ผูบ้รหิารสูงสุด

ของคณะกรรมการได้แก่ เลขาธกิาร โดยมสี านักเลขาธกิารที่ท าหน้าทีภ่ายใต้เลขาธกิารโดยตรง 

ถงึแมว้่าแต่ละฝา่ยจะมหีน้าทีเ่ฉพาะของตวัเอง อยา่งไรกต็ามการบรูณาการและท างานร่วมกนัเป็น

สิง่ทีถู่กส่งเสรมิมาโดยตลอด 

  1. ฝ่ายอ านวยการ อยู่ภายใต้การดูแลของเลขานุการร่วม ดูแลในเรื่องของการ

อ านวยการและฝ่ายบุคคล นอกจากน้ียงัมสี่วนทีต่้องดูแลอกี ไดแ้ก่ The Accounts Branch, the 

General Section ดแูลเรือ่งทัว่ไป เช่น ความสะอาด ซ่อมบ ารุง สถานที ่การเดนิทาง เป็นต้น และ 

The Hindi section ดแูลเรือ่งการแปลเอกสาร จดัท ารายงาน และสิง่ตพีมิพต่์างๆ  

 2. ฝ่ายกฎหมาย ดูแลเรื่องการตรวจสอบ พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบั

การละเมดิสทิธมินุษยชนต่างๆ  

 3. ฝ่ายฝึกอบรม รบัผิดชอบเรื่องการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสทิธิมนุษยชนแก่

ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ผ่านการจดัฝึกอบรมและกจิกรรมต่างๆ   

 4. ฝ่ายวิจยันโยบาย โครงการและกิจกรรม รบัผดิชอบดา้นการจดัท างานวจิยั  

การศกึษาดา้นสทิธมินุษยชน รวมทัง้จดัสมัมนา การประชุมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   

 5. ฝ่ายสอบสวน รบัผิดชอบเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจรงิที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

รอ้งเรยีนในเรื่องซึง่ท างานร่วมกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจและหน่วยงานดา้นการสบืสวน สอบสวนต่างๆ 

นอกจากน้ียงัท างานรว่มกบัฝา่ยการฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การคุม้ครองทีร่ะบุไวใ้นรฐัธรมนูญอกีดว้ย  
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 6. ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์ รับผิดชอบด้านการเผยแพร่งานและ

กจิกรรมต่างๆ ที่ได้จดัขึน้ อกีทัง้ดูแลเรื่องสื่อประเภทต่างๆ ในการให้ข้อมูลแก่สาธารณะชนอีก

ดว้ย 

4.3.6 วิธีการย่ืนเร่ืองร้องเรียน 

 1. ผูเ้สยีหายหรอืผูแ้ทนยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนแก่คณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

 2. การยื่นเรื่องรอ้งเรยีนควรจะเขยีนเป็นภาษาฮนิดู ภาษาองักฤษ หรอืภาษาอื่นที่

ไดร้บัการรบัรองภายใตร้ฐัธรรมนูญของอนิเดยี  

 3. สามารถร้องเรยีนผ่านช่องทางต่างๆ ดงัต่อไปนี้ ทางไปรษณีย์, ทางโทรสารที่

เบอร ์91-11-23382911/23382734 หรอืทางอเีมล ์ที ่covdnhrc@nic.in 

 4. ส่งเรือ่งรอ้งเรยีนมา 1 ชุดเท่านัน้ โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยใดๆ ในการรอ้งเรยีน 

 5. เรื่องรอ้งเรยีนจะถูกด าเนินการต่อหากเจา้หน้าทีพ่จิารณาว่าเป็นเรื่องของการถูก

ละเมดิสทิธหิรอืถูกเพกิเฉยจากเจา้หน้าทีร่ฐัในการคุม้ครองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิ 

 6. คณะกรรมการมขีอบเขตอ านาจในการตดัสนิคดขีองเรื่องรอ้งเรยีนที่รบัพจิารณา

ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัเรือ่งมา 

 7. เอกสารทีน่ ามาประกอบการฟ้องตอ้งมคีวามชดัเจนและเขา้ใจไดง้า่ย 

 8. การรอ้งเรยีนตอ้งระบุรายละเอยีดอยา่งละเอยีดและชดัเจน ไดแ้ก่ ชื่อ อาย ุเพศ  

ศาสนา ทีอ่ยู ่วนั เวลา สถานทีเ่กดิเหตุ และรายละเอยีดอื่นๆ ทีส่ าคญั 

 9. การยื่นเรื่องร้องเรยีนต้องจดัท าในรูปแบบที่ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด

รปูแบบไดท้ี ่http://nhrc.nic.in/Documents/Compformat.pdf 

10. การรอ้งเรยีนแบบออนไลน์กส็ามารถท าไดด้ว้ยเช่นกนั 
  

  ค่าบรกิาร โดยที่ผูย้ ื่นเรื่องรอ้งเรยีนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการ

ร้องเรยีนได้ที่ศูนย์บรกิารข้อมูล และหลงัจากยื่นเรื่องแล้วสามารถตรวจสอบสถานภาพได้ที ่

www.nhrc.nic.in 

  

ประเภทของเร่ืองร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในขอบเขตการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 1. เรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่ป็นคดทีีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณา  

 2. เรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่กดิขึน้นานกว่าหนึ่งปีนบัจากวนัทีม่ายืน่เรือ่งรอ้งเรยีน 

 3. เรือ่งรอ้งเรยีนทีค่ลุมเครอื ไมช่ดัเจนหรอืเป็นการแจ้งความเทจ็  

 4. เรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิาร 

 

mailto:covdnhrc@nic.in
http://nhrc.nic.in/Documents/Compformat.pdf
http://www.nhrc.nic.in/
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 4.3.7 การพิจารณารบัค าร้อง  

 เมื่อรบัเรื่องมาแลว้ จะถูกด าเนินการต่อโดยฝ่ายกฎหมาย แล้วหลงัจากพจิารณารบัเรื่อง

ร้องเรียนแล้วทุกเรื่องจะได้รบัหมายเลข ต่อมาผู้ร้องเรียนจะได้รบัอีเมล์คอนเฟิร์มหลังจาก

รายละเอยีดของเรือ่งรอ้งเรยีนถูกพมิพเ์ขา้ระบบแลว้ 

 ในเบื้องต้นเรื่องร้องเรยีนจะผ่านการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมการชุด

ใหญ่ แต่หากเรื่องร้องเรยีนต้องได้รบัการตรวจสอบและสอบสวน เรื่องจะถูกส่งต่อไปยงัฝ่าย

สบืสวน สอบสวนต่อไป  

 อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการยงัสามารถพจิารณาเพิม่เตมิดงันี้ 

-    ยตุเิรือ่งรอ้งเรยีนหากเป็นเรือ่งทีก่ าลงัอยู่ในขัน้ตอนการพจิารณา เกดิขึน้นาน

กว่าหนึ่งปีนับจากวนัที่ยื่นเรื่องร้องเรยีน รายละเอียดคลุมเครอื ไม่ชดัเจน ดูว่าไม่เป็นความจรงิ 

หรอืเกีย่วขอ้งกบัการบรกิาร 

-    ส่งต่อใหห้น่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

-    ให้ข้อสงัเกตและค้นหาข้อมูลเพิม่เติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอ

แนวทางและขอ้เสนอแนะหลงัจากทีไ่ดข้อ้มลูเพิม่เตมิแลว้ 

 

4.3.8 การพิจารณาด าเนินเร่ืองร้องทุกข ์ 

เมื่อมกีารรอ้งเรยีนเขา้มาที่คณะกรรมการ ซึ่งมชี่องทางการรอ้งเรยีนผ่านทางไปรษณีย ์

แฟกซ ์อเีมล ์และออนไลน์ มายงัฝา่ยกฎหมาย ซึง่จะมกีารตรวจสอบอยา่งละเอยีด และเอกสารทุก

อยา่งจะถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ จะมเีจา้หน้าทีพ่จิารณา ไตร่ตรองขัน้ต้นก่อนทีจ่ะมกีารส่งต่อไป

ลงทะเบียน และส่งให้ต่อคณะกรรมาธิการในการพิจารณาเรื่องร้องเรยีน หลังจากเรื่องที่ถูก

พิจารณาให้ด าเนินการต่อ หลังจากลงทะเบียนแล้วจะถูกส่งต่อไปยงัคณะกรรมาธิการเพื่อ

พจิารณาไม่เกิน 7 วนัท าการหลงัจากลงทะเบยีน แต่ส าหรบัเรื่องที่เร่งด่วน จะถูกน าเสนอต่อ

คณะกรรมาธิการภายใน 24 ชัว่โมง เรื่องร้องเรยีนแต่ละเรื่องจะอยู่ภายใต้การรบัผิดชอบของ

กรรมการชุดเดยีว อย่างไรกต็ามหากมคีวามเหน็สมควรว่าควรร่วมมอืกบัคณะอื่นดว้ย กจ็ะมกีาร

ตดิต่อไปยงัคณะกรรมการชุดอื่นอกีทหีนึ่ง  

 เรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ จะถูกบนัทกึไวใ้นบญัชนีัดพจิารณาคด ีโดยจะมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบ

เรือ่งรายงานเรือ่งรอ้งเรยีนแก่คณะกรรมการศกึษาและรายงานแต่คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบเรื่อง

นัน้ๆ ขัน้ตอนนี้คณะกรรมการสามารถตดัสนิใจว่าจะด าเนินการพจิารณาเรื่องนี้ต่อหรอืสิ้นสุดลง 

หากคณะกรรมการต้องการขอ้มลูเพิม่เตมิ เจา้หน้าทีจ่ะมเีวลา 30 วนัในการศกึษา รวบรวมขอ้มลู

เกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนนัน้ๆ เพิม่เตมิเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการอกีทหีนึ่ง 
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 เมือ่คณะกรรมการไดอ่้านรายงานเรยีบรอ้ยแลว้คณะกรรมการสามารถออกหมายเรยีกผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง รวมถงึพยานมาสอบปากค าเพิม่เตมิ และยงัสามารถสัง่การใหม้กีารสบืสวนเพิม่เตมิโดย

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการสบืสวนตามพระราชบญัญตักิารคุม้ครองสทิธมินุษยชนปี 2535 ได ้

โดยทีท่มีสบืสวนจะตอ้งส่งรายงานกลบัแก่คณะกรรมการภายใน 2 สปัดาห ์ 

 หลงัจากคณะกรรมการไดอ่้านรายงาน และศกึษาขอ้มลูแลว้ จะร่างขอ้เสนอแนะเพื่อเสนอ

ต่อรฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการพจิารณาขอ้เสนอแนะ หรอืด าเนินการต่อไปภายใน 30 

วนั เมือ่ไดข้อ้เสนอแนะแลว้ จะสัง่การไปยงัผูก้ระท าผดิ 

  

 4.3.9 การตรวจสอบ และไกล่เกล่ียข้อพิพาท  
 

อ านาจในการไต่สวน / สอบสวน 

 คณะกรรมการมอี านาจกวา้งในการไต่สวน สอบสวน ตามทีร่ะบุไวใ้น รฐัธรรมนูญมาตรา 

13 นอกจากนี้ยงัมอี านาจในศาลแพ่งภายใต้ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งปีพ.ศ. 2451 

ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

 -   ออกหมายเรยีกพยานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคด ี

 -   การคน้หาหรอืออกเอกสาร 

 -   รวบรวมหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าใหก้าร 

 -   ขอรายละเอยีดจากศาลอื่นหรอืหน่วยงานอื่นๆ 

 -   สิง่อื่นๆ ทีอ่ยูภ่ายใตข้อบเขตและอ านาจ 

 

การไต่สวน สอบสวนเร่ืองร้องเรียน 

 ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ว่าคณะกรรมการมอี านาจในการไต่สวน สอบสวนเรื่องรอ้งเรยีนที่

เกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนภายใต้พระราชบญัญตัิฯ มาตรา 13 นัน้ คณะกรรมการสามารถ

ด าเนินการไดด้งันี้ 

 -   ขอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งรอ้งเรยีนทีพ่จิารณาจากหน่วยงานต่างๆ ได้ 

 -   หากคณะกรรมการไม่ได้รบัขอ้มูลหรอืรายงานตามช่วงเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการ

ยงัคงด าเนินการตามก าหนดเวลาในการไต่สวน สอบสวนต่อไป 

- หากคณะกรรมการได้ร ับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการ

สามารถด าเนินการในขัน้ตอนต่อไปได้เลย อาทิเช่น ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าเสนอ

แนวทางแกไ้ข และรายงานต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งรอ้งเรยีนนี้ เป็นตน้  
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การด าเนินการในกรณีท่ีเก่ียวข้องกบับคุลากรจากกองทพั 

 การด าเนินการกรณีการละเมดิสทิธมินุษยชนโดยบุคลากรจากกองทพัจะอยู่ภายใต้

พระราชบญัญตัมิาตรา 19 ดงันี้ 

- คณะกรรมการสามารถขอรายงานจากทางรฐับาลส่วนกลาง นอกจากนี้คณะกรรมการ

สามารถด าเนินการเองหรอืไดร้บัการเรยีกรอ้งจากประชาชนใหด้ าเนินการหลงัจากไดร้ายงานจาก

ทางรฐับาลแลว้  

- คณะกรรมการสามารถตัดสินใจยุติการด าเนินการในเรื่องร้องเรียนนัน้หรือจดัท า

ขอ้เสนอต่อรฐับาลกไ็ด ้

- รฐับาลกลางต้องรายงานการด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้กบัทางคณะกรรมการ

ภายในเวลาสามเดอืนหรอืมากกว่านัน้หากไดร้บัการเหน็ชอบจากทางคณะกรรมการ 

- คณะกรรมการอาจจะมกีารเผยแพร่รายงาน ขอ้เสนอแนะ และการปฏบิตัขิองรฐับาล

กลางตามขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจากทางคณะกรรมการ 

- คณะกรรมการอาจจะส่งส าเนารายงานทีเ่ผยแพรใ่หก้บัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้ทนได้ 

 

 4.3.10 การสรปุและด าเนินการแก้ปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข ์ 
 

ขัน้ตอนหลงัการไต่สวน สอบสวน 

 ในช่วงระหว่างการพจิารณาหรอืหลงัจากการไต่สวน สอบสวน คณะกรรมการสามารถ

ด าเนินการภายใตร้ฐัธรรมนูญ มาตรา 18 ดงันี้ 
 

 เมือ่เรือ่งรอ้งเรยีนถูกพจิารณาแลว้ คณะกรรมการอาจจะสัง่การ ดงันี้ 

 -    ช าระค่าปรบัแก่ผูเ้สยีหายหรอืผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สยีหาย 

 -   ด าเนินการฟ้องรอ้งหรอืหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการด าเนินคดกีบัผูก่้อความเสยีหาย 

 -   เสนอต่อรฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการใหก้ารเยยีวยาแก่ผูเ้สยีหาย 

 -   ด าเนินการทางศาลฎกีาเพื่อหาแนวทางทีเ่หมาะสม 

 -   ส่งส าเนาเอกสารการไต่สวนและขอ้เสนอแนะใหแ้ก่หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเพื่อ

พจิารณาและตอ้งส่งขอ้ความคดิเหน็กลบัมาภายในเวลาหนึ่งเดอืนหรอืมากกว่านัน้หากไดร้บัการ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
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4.3.11 ผลการท างาน  

จ านวนและลกัษณะของการร้องเรียน 

 ในปีที่ผ่านคณะกรรมการที่ได้รบัการร้องเรยีนเกี่ยวกับการละเมดิสิทธิมนุษยชนอย่าง

หลากหลายจากส่วนต่างๆของประเทศ รอ้งเรยีนกล่าวหารวมกรณีการเสยีชวีติ  การคุมขงั การ

ทรมาน โดยต ารวจเพิม่สูงขึน้ การละเมดิทีก่ระท าโดยกองก าลงัรกัษาความปลอดภยัสภาพในคุก

ทารุณต่อผูห้ญงิและเด็กทีเ่ปราะบางและ แรงงานทีถู่กผูกมดั ความประมาทของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

ฯลฯ คณะกรรมการยงัไดร้บัการรบั Suo Motu จากหลายเหตุการณ์จากการละเมดิสทิธมินุษยชน

ตามรายงานในหนังสือพิมพ์โทรทศัน์และการเข้าชมด าเนินการโดยประธานสมาชิกของคณะ

กรรมการฯ และการเขา้ชมด าเนินการโดยสมาชกิผูร้ายงานพเิศษและเจา้หน้าทีอ่าวุโส โดยต่อไปนี้

เป็นข้อย่อยที่สรุปจ านวนและลกัษณะของขอ้ร้องเรยีนและข้อสงัเกตที่ท าโดยคณะกรรมการใน

กรณทีีส่ าคญับางกรณ ี

 ในระหว่างปีมคีดีที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของ คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

จ านวนทัง้สิน้ 100,167 ขอ้รอ้งเรยีน ส าหรบัการตรวจสอบ ตวัเลขเหล่านี้รวมถงึขอ้รอ้งเรยีน ทีถู่ก

ยกมาจากปีก่อนหน้าเช่นเดยีวกบัขอ้รอ้งเรยีน ทีเ่กดิขึน้ใหม่ซึ่งลงทะเบยีนในช่วงระยะเวลาตาม

รายงาน (ตารางที ่4.1 และ 4.2) ซึง่มกีรณ่ทีถู่กคดัออก 85,587 กรณ ีตวัเลขเหล่านี้รวม 5,929 ขอ้

ร้องเรยีน ซึ่งเป็นข้อร้องเรียน ที่มีการโอนโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้รฐั 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งรฐั (SHRCs) ตามบทบญัญตัขิอง พระราชบญัญตัคิุม้ครองสทิธิ

มนุษยชน (PHRA) ม ีรายละเอยีดของรฐั และประเภทของขอ้รอ้งเรยีน เหล่านี้จะแสดงใน ตาราง

ที ่4.3 

 ในช่วงทา้ยของระยะเวลาทีร่ายงาน คอื วนัที ่31 มนีาคม 2553 มจี านวนรวมของกรณีที่

ค้างอยู่กบัคณะกรรมการเป็น 14,580 ขอ้ร้องเรยีน ซึ่งรวมถงึ 2,809 ขอ้ร้องเรยีน ที่รอการ

พจิารณาเบื้องต้นและ 11,771 ขอ้รอ้งเรยีน ในส่วนของรายงานนัน้มทีัง้ที่รอรบัจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหรือ รายงานได้ร ับการตอบรับ แต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการต่อไป

คณะกรรมาธกิาร ในการเริม่ต้นปีของการรายงานคอื วนัที ่1 เมษายน 2552 จ านวน 18,146 ขอ้

รอ้งเรยีน อยูร่ะหว่างการพจิารณาก่อนทีค่ณะกรรมาธกิาร (ตารางที ่4.1) 
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ตารางท่ี 4.1: กรณีตกค้างมาถึงช่วงปี 2552 – 2553 (ข้อมลูในวนัท่ี 1 เมษายน 2552) 

ล าดบั

ท่ี 

รฐั/พื้นท่ีภายใต้การ

ปกครอง 

กรณีท่ีก าลงัรอ 

พิจารณารบัเร่ือง 

กรณีท่ีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
รวม 

1 ประเทศอนิเดยี 2 10 12 

2 รฐัอานธรประเทศ 9 626 635 

3 รฐัอรณุาจลัประเทศ 5 10 15 

4 รฐัอสัสมั 0 132 132 

5 รฐัพหิาร 38 981 1019 

6 รฐักวั 1 11 12 

7 รฐัคุชราต 103 589 692 

8 รฐัหรยาณา 27 587 614 

9 รฐัหมิาจลัประเทศ 0 23 23 

10 รฐัชมัมแูละแคชเมยีร ์ 5 98 103 

11 รฐักรณาฎกะ 3 403 406 

12 รฐัเกรละ 4 157 161 

13 รฐัมธัยประเทศ 23 354 377 

14 รฐัมหาราษฏระ 49 652 701 

15 รฐัมณีปรุะ 1 66 67 

16 รฐัเมฆาลยั 0 17 17 

17 รฐัมโิซรมั 0 0 0 

18 รฐันาคาแลนด ์ 0 2 2 

19 รฐัโอรสิสา 11 210 221 

20 รฐัปญัจาบ 10 397 407 

21 รฐัราชสถาน  20 252 272 

22 รฐัสกิขมิ 1 1 2 

23 รฐัทมฬินาฑ ู 15 552 567 
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ตารางท่ี 4.1: กรณีตกค้างมาถึงช่วงปี 2552 – 2553 (ข้อมลูในวนัท่ี 1 เมษายน 2552) (ต่อ) 
 

ล าดบั

ท่ี 

รฐั/พื้นท่ีภายใต้การ

ปกครอง 

กรณีท่ีก าลงัรอ 

พิจารณารบัเร่ือง 

กรณีท่ีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
รวม 

24 รฐัตรปิุระ 0 41 41 

25 รฐัอุตตรประเทศ 1,100 8,196 9,296 

26 รฐัเบงกอลตะวนัตก 8 353 361 

27 

หมูเ่กาะอนัดามนัและนิโค

บาร ์ 0 7 
7 

28 เมอืงจณัฑคีรห์ 1 26 27 

29 ดาดราและนครหเวล ี 0 2 2 

30 ดามนัและดอีู 0 2 2 

31 นิวเดล ี 48 764 812 

32 ลกัษทวปี 0 0 0 

33 ปทุุจเจร ี 0 15 15 

34 รฐัฉตัตสิครห ์ 9 202 211 

35 รฐัฌารข์ณัฑ ์ 17 575 592 

36 รฐัอุตตราขณัฑ ์ 35 259 294 

37 ต่างประเทศ 2 27 29 

 รวมทัง้ส้ิน 1,547 16,599 18,146 
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กรณีการละเมดิสทิธมินุษยชน 82,021 กรณีถูกลงทะเบยีนในคณะกรรมาธกิารระหว่าง 

2552 - 2553 ในขณะทีต่วัเลขทีส่อดคลอ้งกนักบัปี 2551 - 2552 เป็นกรณีทีถู่กกล่าวหาจ านวน 

90,946 กรณ ีและมกีรณทีีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนระหว่างปี 80,260 เป็นกรณีรอ้งเรยีนทีถู่กกล่าวหา

ละเมดิสทิธมินุษยชน 1,599 คดเีกีย่วกบัการแจง้การเสยีชวีติ.ในการคุมขงั 2 กรณี กรณีทีเ่กี่ยวกบั

การแจง้การข่มขนืในการคุมขงั 111 กรณี และกรณีแจง้เกี่ยวกบัความเหมาะสมในการเผชญิหน้า 

(104 กรณี  เผชญิหน้าต ารวจและ 7 กรณี พบโดยกองก าลงัป้องกนั) เป็นแนวทางทีอ่อกโดย

ส านักงานคณะกรรมการฯเพื่อควบคุมการเสียชวีติในห้องขงัต ารวจและตุลาการทุกคนจะต้องไป

รายงานตวัที ่กสม. ส าหรบัการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของตนโดยไม่ค านึงว่าการเสยีชวีติดงักล่าว

เป็นธรรมชาติหรอืเป็นอย่างอื่น กรณีการเสียชวีิตในที่คุมขงัที่ได้รบัรายงานในหลกัสูตรของปี 

2552 - 2553 ผูเ้สยีชวีติ 2 ราย กล่าวหาว่าเกดิขึน้ในความดูแลของกองก าลงัป้องกนั / ทหาร 124 

ขอ้รอ้งเรยีน การเสยีชวีติทีเ่กดิขึน้ในการดแูลของต ารวจ 1,473 ขอ้รอ้งเรยีน ผูเ้สยีชวีติอยู่ในความ

ดูแลของฝ่ายตุลาการ ส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตอยู่ในความดูแลของศาลเกิดเน่ืองจากความ

เจบ็ปว่ยเป็นเวลานาน อาย ุและ ปจัจยัอื่น ๆ ท าใหไ้รส้มรรถภาพ (ตารางที ่4.2) 
 

ตารางท่ี 4.2: กรณีท่ีมีการลงทะเบียนช่วง วนัท่ี 1 เมษายน 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553 

ล าดบั

ท่ี 
รฐั/พืน้ท่ีภายใต้การปกครอง 

เรือ่ง

รอ้งเรียน 

พิจารณา

เอง 

การตายหรอื

ละเมิดภายใต้

การควบคมุ

ของเจ้าหน้าท่ี 

จากการจูโ่จม

ของเจ้าหน้าท่ี 
รวม 

1 ประเทศอนิเดยี 285 0 0 0 285 

2 รฐัอานธรประเทศ 863 0 114 2 979 

3 รฐัอรุณาจลัประเทศ 19 0 1 0 20 

4 รฐัอสัสมั 160 0 21 31 212 

5 รฐัพหิาร 2,747 3 141 2 2,893 

6 รฐักวั 49 0 1 0 50 

7 รฐัคุชราต 1,218 2 67 1 1,288 

8 รฐัหรยาณา 2,871 4 45 1 2,921 

9 รฐัหมิาจลัประเทศ 132 1 6 0 139 

10 รฐัชมัมแูละแคชเมยีร ์ 183 2 4 0 189 

11 รฐักรณาฎกะ 493 1 35 2 531 

12 รฐัเกรละ 245 0 50 0 295 
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ตารางท่ี 4.2: กรณีท่ีมีการลงทะเบียนช่วง วนัท่ี 1 เมษายน 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553 (ต่อ) 

ล าดบั

ท่ี 
รฐั/พืน้ท่ีภายใต้การปกครอง 

เรือ่ง

รอ้งเรียน 

พิจารณา

เอง 

การตายหรอื

ละเมิดภายใต้

การควบคมุ

ของเจ้าหน้าท่ี 

จากการจูโ่จม

ของเจ้าหน้าท่ี 
รวม 

13 รฐัมธัยประเทศ 2,130 2 94 2 2,228 

14 รฐัมหาราษฏระ 2,473 0 128 8 2,609 

15 รฐัมณีปุระ 63 0 0 0 63 

16 รฐัเมฆาลยั 41 0 3 0 44 

17 รฐัมโิซรมั 12 0 1 0 13 

18 รฐันาคาแลนด ์ 7 0 2 0 9 

19 รฐัโอรสิสา 1,075 2 48 1 1,126 

20 รฐัปญัจาบ 876 0 110 0 986 

21 รฐัราชสถาน  2,162 4 83 0 2,249 

22 รฐัสกิขมิ 6 0 2 0 8 

23 รฐัทมฬินาฑ ู 1,384 2 76 4 1,466 

24 รฐัตรปิุระ 35 0 2 0 37 

25 รฐัอุตตรประเทศ 50,865 10 348 47 51,270 

26 รฐัเบงกอลตะวนัตก 854 0 72 1 927 

27 หมู่เกาะอนัดามนัและนิโคบาร ์ 19 0 0 0 19 

28 เมอืงจณัฑคีรห ์ 92 0 2 0 94 

29 ดาดราและนครหเวล ี 5 0 0 0 5 

30 ดามนัและดอี ู 13 0 0 0 13 

31 นิวเดล ี 5,205 13 10 0 5,228 

32 ลกัษทวปี 0 0 0 0 0 

33 ปุทุจเจร ี 50 0 2 0 52 

34 รฐัฉตัตสิครห ์ 411 2 42 0 455 

35 รฐัฌารข์ณัฑ ์ 1,226 0 75 5 1,306 

36 รฐัอุตตราขณัฑ ์ 1,849 1 16 4 1,870 

37 ต่างประเทศ 142 0 0 0 142 

 รวมทัง้ส้ิน 80,260 49 1,601 111 82,021 
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เมือ่เปรยีบเทยีบจ านวนของขอ้รอ้งเรยีนถูกลงทะเบยีนในคณะกรรมาธกิารตัง้แต่ปี 2550 - 

2551 และ จ านวนเรื่องร้องเรยีนที่ลงทะเบยีนในช่วงปี 2552 - 2553 น้อยลงอย่างเหน็ได้ชดั 

อยา่งไรกต็ามในอดตีทีผ่่านมาการรอ้งเรยีนจ านวนมากทีสุ่ดลงทะเบยีนมาจากรฐัอุตตรประเทศ  

จ านวนเรื่องร้องเรียนทัง้หมดลงทะเบียนโดยคณะกรรมาธิการอุตตรประเทศคิดเป็น 

51,270 (รอ้ยละ 62) ขอ้รอ้งเรยีน ตามดว้ยเดลมี ี5,228 (รอ้ยละ 6) ขอ้รอ้งเรยีน และ ฮายาน่า มา

อนัดบัทีส่ามจ านวน 2,921 (รอ้ยละ 3.5) ขอ้รอ้งเรยีน นี่เป็นอกีครัง้ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ว่าการจดัตัง้ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งรฐั จดัตัง้ได้จนถึงขณะนี้ไม่ได้เป็นการลดความส าคญัใด ๆ 

จ านวนของขอ้รอ้งเรยีนที่ได้รบัจากคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิป็นมากกว่ารอ้ยละ 85 

ของการรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัมาจากรฐัทีม่ ีคณะกรรมการสทิธมินุษยชน เป็นของตนเอง 

จากจ านวนทัง้หมด 85,587 ขอ้รอ้งเรยีน ถูกคดัออกในปี 2552 - 2553 ขอ้รอ้งเรยีน

จ านวน 60,041 ไมร่บัพจิารณา in limini  ในขณะที ่10,936 ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้รอ้งเรยีนทีถู่กคดัออก

เพื่อก าหนดทศิทางไปยงัหน่วยงานทีเ่หมาะสมส าหรบัมาตรการแก้ไขเยยีวยา 1,984 ขอ้รอ้งเรยีน 

การแจง้การทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเสยีชวีติในทีคุ่มขงั 3 ขอ้รอ้งเรยีน การแจง้การทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ข่มขนืในที่คุมขงั 73 ขอ้รอ้งเรยีน กรณีของการเสยีชวีติทีพ่บและ 6,621 ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้

รอ้งเรยีนอื่น ๆ ทีถู่กคดัออกรวมกนั หลงัจากเรยีกรอ้งใหม้กีารรายงานจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง         

(ตารางที ่4.3)  
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ตารางท่ี 4.3: กรณีท่ีตกไปในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2553 

ล าดบั

ท่ี 
รฐั/พืน้ท่ีภายใต้การปกครอง รวม 

ล าดบั

ท่ี 
รฐั/พืน้ท่ีภายใต้การปกครอง รวม 

1 ประเทศอนิเดยี 287 20 รฐัปญัจาบ 1,204 

2 รฐัอานธรประเทศ 1,225 21 รฐัราชสถาน  2,324 

3 รฐัอรุณาจลัประเทศ 24 22 รฐัสกิขมิ 6 

4 รฐัอสัสมั 205 23 รฐัทมฬินาฑ ู 1,723 

5 รฐัพหิาร 3,351 24 รฐัตรปิุระ 46 

6 รฐักวั 50 25 รฐัอุตตรประเทศ 52,592 

7 รฐัคุชราต 1,479 26 รฐัเบงกอลตะวนัตก 1,036 

8 รฐัหรยาณา 3,015 27 หมู่เกาะอนัดามนัและนิโคบาร ์ 22 

9 รฐัหมิาจลัประเทศ 145 28 เมอืงจณัฑคีรห ์ 102 

10 รฐัชมัมแูละแคชเมยีร ์ 207 29 ดาดราและนครหเวล ี 5 

11 รฐักรณาฎกะ 716 30 ดามนัและดอี ู 12 

12 รฐัเกรละ 354 31 นิวเดล ี 5,421 

13 รฐัมธัยประเทศ 2,322 32 ลกัษทวปี 0 

14 รฐัมหาราษฏระ 2,769 33 ปุทุจเจร ี 55 

15 รฐัมณีปุระ 38 34 รฐัฉตัตสิครห ์ 524 

16 รฐัเมฆาลยั 35 35 รฐัฌารข์ณัฑ ์ 1,433 

17 รฐัมโิซรมั 10 36 รฐัอุตตราขณัฑ ์ 1,909 

18 รฐันาคาแลนด ์ 7 37 ต่างประเทศ 148 

19 รฐัโอรสิสา 786 
   

 รวมทัง้ส้ิน = 85,587 กรณี 
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ในกลุ่มต่อมา  (6,621 ขอ้รอ้งเรยีนอื่นๆ) 25 ขอ้รอ้งเรยีนเป็นเรื่องการหายตวัไปของผูถู้ก

กล่าวหา 1,335 ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมายยดึทรพัย์/การจบักุมทีผ่ดิกฎหมาย 109 ขอ้

รอ้งเรยีน การละเมดิการถูกกล่าวหาเทจ็ 10 ขอ้รอ้งเรยีน เป็นเรื่องของความรุนแรงในทีคุ่มขงั 47 

ขอ้รอ้งเรยีน เป็นเรื่องของความเหมาะสมในการเผชญิหน้าที่ถูกกล่าวหา 1,012 คดเีป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกบัการล้มเหลวในการด าเนินการที่เหมาะสม และ 1,374 ข้อร้องเรยีนเป็นอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการกระท าเกนิกว่าเหตุของต ารวจทีถู่กกล่าวหา  

 ในระหว่างระยะเวลาภายใต้การทบทวน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับจ านวนการ

รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัสทิธขิองสตร ีนอกจากนี้ 40 ขอ้รอ้งเรยีนเป็นเรื่องของขอ้กล่าวหาการละเมดิ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องผูห้ญงิ 37 ขอ้รอ้งเรยีนกล่าวหาล่วงละเมดิทางเพศของผูห้ญงิ 201 

ขอ้รอ้งเรยีนเป็นคดขี่มขนืทีถู่กกล่าวหาว่าลกัพาตวัและฆาตกรรม 240 ขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวขอ้งกบั

การเสยีชวีติของสาม ี59 ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวกบัความต้องการสนิสอดทองหมัน้ 32 ขอ้รอ้งเรยีน

กล่าวหาการแสวงหาผลประโยชน์ของผูห้ญงิและ 82 ขอ้รอ้งเรยีนทีก่ล่าวหาว่าข่มขนืผูห้ญงิทีถู่ก

ทิง้ นอกจากนี้คณะกรรมการการคดัออก 27 ขอ้รอ้งเรยีนเป็นเรื่องของการใชแ้รงงานเดก็ 10 ราย 

เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแต่งงานของเดก็และ 344 ขอ้รอ้งเรยีน ของการถูกผกูมดัแรงงาน  

คณะกรรมการรบัมอืกบัขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงือ่นไขในเรอืนจ าเช่นกนั ไดแ้ก่ 92 ขอ้

รอ้งเรยีนจากการล่วงละเมดิของนักโทษ 32 ขอ้รอ้งเรยีนในเรื่องทีถู่กกล่าวหาว่าขาดสิง่อ านวย

ความสะดวกทางการแพทยใ์นคุกและ 122 ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดา้นอื่น ๆ ของเงื่อนไขใน

คุก ทุกกรณเีหล่านี้ถูกคดัออกโดยคณะกรรมการโดยใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสม  

นอกเหนือจากกรณีอื่นๆ เหล่านี้แล้ว 130 ขอ้รอ้งเรยีนกล่าวหาว่าทารุณกบัสมาชกิตาม

วรรณะ/เผ่าทีก่ าหนดถูกคดัออกโดยคณะกรรมาธกิารยงัเป็น 5 ขอ้รอ้งเรยีนของชุมชน กรณีความ

รนุแรงและ 1,256 ขอ้รอ้งเรยีน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อื่นๆ ส าหรบัรฐั/ดนิแดนสหภาพ  

 พระราชบญัญตัิคุ้มครองสทิธมินุษยชน 2536 มพีื้นฐานอยู่บนสมมติฐานที่ว่าความ

ร่วมมอือย่างเต็มที่จะขยายไปยงักสม.โดยทัง้รฐับาลกลางและรฐั ดงันัน้จงึเป็นผูด้ ารงต าแหน่งใน

ส่วนของการใหค้วามช่วยเหลอืกสม.ในความพยายามทีจ่ะคดัขอ้รอ้งเรยีนออกไปอย่างรวดเรว็และ

มปีระสทิธภิาพ น้ีจะช่วยใหป้้องกนัสทิธมินุษยชนดขีึน้ โดยพจิารณาตามความในพระราชบญัญตั ิ

ส านกังานคณะกรรมการฯตอ้งการทีจ่ะเน้นว่ามนัมคีวามส าคญัมากเพราะว่าทัง้รฐับาลกลางและรฐั

ตอบสนองอย่างรวดเรว็ต่อการรอ้งขอส าหรบัรายงานที่ท าขึน้ นอกจากนี้พวกเขายงัต้องการที่จะ

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งรวดเรว็ตามค าแนะน าทีแ่ตกต่างกนัในแงข่องแต่ละกรณี 
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4.4 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศอินโดนีเซีย  

 

4.4.1 สถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัของประเทศ/ภมิูภาค  

 ประเทศอนิโดนีเซยีถอืเป็นหนึ่งในประเทศทีม่กีารละเมดิสทิธมินุษยชนมากในล าดบัต้นๆ

ของโลกเนื่องด้วยความหลากหลายทางภาษา ศาสนาและวฒันธรรมประกอบกบัเป็นประเทศที่มี

ภมูปิระเทศเป็นเกาะแก่ง อกีทัง้จ านวนประชากรทีม่มีากกว่า 200 ลา้นคน จงึท าใหก้ารปกครองใน

อนิโดนีเซยีค่อนขา้งเป็นไปด้วยความยากล าบาก อกีทัง้ยงัมปีญัหาในเรื่องของการมสี่วนร่วมใน

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมถงึการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของพลเมอืง 

แต่ใช่ว่าอินโดนีเซียจะไม่ยอมรับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัย

ประธานาธบิดซีูฮารโ์ต ทีม่ที ัง้การฆ่า การท าลายสทิธใินชวีติของประชาชน โดยทหารหรอืต ารวจ

ลบัในตมิอรต์ะวนัออก หรอื ประเทศตมิอรเ์ลสเต้ การละเมดิสทิธขิ ัน้พื้นฐานชนพืน้เมอืงในปาปวั

ตะวนัตก การปิดกัน้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ การพูด การเขยีน การพมิพ์ การโฆษณา 

และการแสดงออกทางการเมอืง ของประชาชน และสื่อมวลชนหรอื มกีารละเมดิสทิธริะหว่างชาว

มุสลมิซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ กับชาวอินโดเชื้อสายจนี หรอื ระหว่างชาวมุสลิมกับศาสนิก      

โปรแตสแตนท ์ 

          โดยปกตหิลกัการปกครองของรฐัอนิโดนีเซยีนัน้ ได้ยดึถอืแนวทาง "ปญัจศลิา" กล่าวคอื 

ความเป็นรฐัเดยีว นบัถอืพระเจา้องคเ์ดยีว ประชาธปิไตยจากผูแ้ทนของกลุ่มทีห่ลากหลาย รฐัและ

ประชาชนอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานของความดีงาม และความเป็นธรรมเพื่อสังคมโดยรวม แต่

อนิโดนีเซยีภายใต้การปกครองของ ซูฮารโ์ตทีย่ดึหลกั "อ านาจรฐัคอืค าสัง่" ภายหลงัจากการลอ้ม

ปราบประชาชนที่ชุมนุมกันอย่างสงบในติมอร์ตะวันออกเมื่อปี 2534 กลับต้องฟงัเสียงของ

นานาชาตดิว้ยการจดัตัง้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตขิึน้ ในปี 2536 

 ในช่วงเวลานัน้ประธานาธิบดซีูฮาร์โตก็เล่นการเมอืงระดบัสากลด้วยการเข้าเป็นภาคี

สนธสิญัญาสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 2 ฉบบั ได้แก่ อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิด็กในปี 2533 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบในปี 2537 และมีค าสัง่

ประธานาธบิดจีดัตัง้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินปี 2536 ต่อมาภายหลงัการสิน้อ านาจ

ของประธานาธิบดีซูฮาร์โต อินโดนีเซียจึงได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศอีก 2 ฉบบัในปี 2542 คอื อนุสญัญาต่อต้านการทรมาน และอนุสญัญาขจดัการเลอืก

ปฏบิตัิทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และในช่วงรฐับาลพลเอกซูซลิโล บมับงั ยุทโธโยโน ได้เสนอ

กฎหมายใหร้ฐัสภาพจิารณาเพื่อการคุม้ครองและส่งเสรมิสทิธมินุษยชน 2 ฉบบั และบงัคบัใชแ้ลว้ 

นัน่ คอื กฎหมายว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (Legislation No. 39/1999 Concern Human Rights) ที่
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บญัญตัใิหส้ทิธมินุษยชน ไดร้บัการรบัรองตามหลกัสากล รฐัธรรมนูญของชาต ิและหลกัปญัจศลิา 

และประกาศรบัรองอ านาจของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขจดั

ขอ้ครหาของสงัคมโลกว่า คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิไม่เป็นอสิระ เพราะจดัตัง้ขึน้โดย

ค าสัง่ประธานาธิบดี ในสมยั ซูฮาร์โต และกฎหมายอีกฉบบั คอื การจดัตัง้ศาลสิทธิมนุษยชน 

(Legislation No.39/2000 concerning Human Rights Courts) อกีทัง้เดอืนกนัยายน 2548 

รฐับาลพลเอกซซูโิล บมับงั ยทุโธโยโนไดส้่งหนงัสอืแสดงความจ านงขอเขา้เป็นภาคกีตกิาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิาง

เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม   

 อยา่งไรกต็ามถงึแมว้่าการจดัตัง้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินปี 2536 นัน้ มผีล

มาจากแรงกดดนัของนานาชาติที่มต่ีอประเทศอินโดนีเซยี และเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่ง ใน

ดา้นการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชน แต่กระนัน้สงัคมนานาชาตต่ิางเหน็ว่าคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาตอินิโดนีเซยีนี้ไม่มคีวามเป็นอสิระมากพอในการด าเนินงาน เพราะในช่วง

ของประธานาธบิดซีูฮารโ์ตนัน้ คณะกรรมการจดัตัง้โดยค าสัง่ประธานาธบิดแีละคณะกรรมการก็

ได้รบัการแต่งตัง้โดยประธานาธิบดีซึ่งย่อมท าให้ไม่เกิดความเป็นธรรมตามสิ่งที่ควรจะเป็น

เนื่องจากการแต่งตัง้นัน้ต้องอยู่บนพืน้ฐานของผลประโยชน์และเป็นไปไม่ไดท้ีป่ระธานาธบิดจีะตัง้

ใหใ้ครมอี านาจในการตรวจสอบการด าเนินงานของตวัเอง ทีไ่ดล้ะเมดิสทิธเิสรภีาพประชาชน ซึ่ง

ต่อมาในปี 2542 รฐัสภาอนิโดนีเซยีได้ผ่านกฎหมายว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ใหค้ณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ

ประธานาธบิดอีกีต่อไป จงึท าใหก้ารด าเนินงานนัน้ท าไดด้ขีึน้ 

 ต่อมาได้มกีารจดัตัง้ศาลสทิธมินุษยชนใน ปี พ.ศ. 2543 ถือเป็นอีกความก้าวหน้าครัง้

ส าคญัของอนิโดนีเซยีในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน โดยมรีฐับญัญตั ิฉบบัที ่26/ 2000 

(Legislation No.26/2000 Concerning Human Rights Courts) เป็นกฎหมายทีใ่หจ้ดัตัง้ศาลสทิธิ

มนุษยชน โดยในกฎหมายน้ีไดใ้หน้ิยามความหมายของสทิธมินุษยชนว่า สทิธมินุษยชน หมายถงึ

สทิธขิองมนุษยซ์ึ่งเป็นนฤมติรกรรมของพระเจา้ ทีต่้องไดร้บัการเคารพในฐานะที่เป็นมนุษย ์เป็น

หน้าทีข่องรฐั รฐับาลและมกีฎหมายในการปกป้องคุม้ครอง เพื่อการเคารพ ศกัดิศ์รแีละคุณค่าของ

ความเป็นมนุษย์ (มาตรา 1) มาตรา 2 บญัญตัใิห้ศาลสทิธมินุษยชนเป็นศาลพเิศษ ภายใต้เขต

อ านาจศาลทัว่ไป สามารถตัง้ขึน้ในเมอืงหลวงของภูมภิาคหรอืเมอืงกึ่งเมอืงหลวงของภาค เขต

อ านาจศาลนัน้ใหเ้ป็นไปตามอ านาจของศาลจงัหวดั เมื่อกฎหมายนี้มผีลบงัคบัใช ้ใหเ้ริม่จดัตัง้ศาล

สทิธมินุษยชนที ่จาการต์าส่วนกลาง (Central Jakarta) เมอืงสุราบายา เมอืงเมดาน และเมอืง

มากสัซา 
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 นอกจากนี้อนิโดนีเซยียงัมสีถาบนัระดบัชาตแิละหน่วยงานของรฐัที่ท าหน้าที่ในดา้นสทิธิ

มนุษยชนอกีหลายหน่วยงาน เช่น คณะการการสทิธเิดก็แห่งชาต ิคณะกรรมการสทิธสิตรแีห่งชาต ิ

กระทรวงกฎหมายและสทิธมินุษยชน เป็นตน้ 

  

4.4.2 ท่ีมา/เหตผุลในการจดัตัง้องคก์ร  

 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติอนิโดนีเซยี (Komnas HAM) จดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 7 

มถุินายน 2536 ตามค าสัง่ประธานาธบิด ีNo.50 เมื่อปี 2536 เมื่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาตอินิโดนีเซยีจดัตัง้ขึน้ (ประธานาธบิด ีNo.50/1993) สถานะทางกฎหมายคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาตอินิโดนีเซยี ก็มมีากขึน้ภายหลงัการออกพระราชบญัญตั ิNo.39 ปี 2542 

ดา้นสทิธมินุษยชน (พระราชบญัญตั ิNo.39/1999)  

 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตอินิโดนีเซยีเป็น สถาบนัอสิระในระดบัทีเ่ท่าเทยีมกนั

ใหก้บัสถาบนัอื่นๆของรฐัซึ่งถอืและมหีน้าที่ในการด าเนินการวจิยั การศกึษา การตรวจสอบและ

การไกล่เกลีย่เรื่องของสทิธมินุษยชน คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตอินิโดนีเซยีมฐีานทาง

กฎหมายทีแ่ขง็แกร่ง เหมาะสมทีจ่ะด าเนินการตามหน้าทีข่องตนเพื่อทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทีร่ะบุไว้

ในพระราชบญัญตั ิ(No.39/1999) เพื่อพฒันาสภาพการทีเ่อื้อต่อการด าเนินการของสทิธมินุษยชน

ตาม Pancasila, 1945 รัฐธรรมนูญ กฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน และ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการคุ้มครองและส่งเสรมิสทิธมินุษยชนในการพฒันาของ

ประเทศอนิโดนีเซยี คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตอินิโดนีเซยีม ีอ านาจเพิม่ขึน้โดยมกีาร

ตรากฎหมายของพระราชบัญญัติ No.26 ปี 2543 ของศาลสิทธิมนุษยชน (พระราชบัญญัต ิ

No.26/2000) พระราชบญัญตันิี้ใหแ้ต่งตัง้ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตอินิโดนีเซยี ฐานะ

ทีเ่ป็นสถาบนัเดยีวทีจ่ะมอี านาจทีจ่ะด าเนินการสอบถามขอ้มลูขัน้ต้นจากการละเมดิสทิธมินุษยชน 

ตามพระราชบญัญตั ิNo.26/2000 ประกอบด้วยเรื่องการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์และก่ออาชญากรรมต่อ

มนุษยชาต ิ

 คณะกรรมการมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิสทิธมินุษยชน การควบคุม และการส่งเสรมิการ

ด าเนินกจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจ าวนัตามหลกัสทิธมินุษยชนของประชาชนชาวอนิโดนีเซยี ซึ่ง

ยดึตามหลกัสิทธิมนุษยชนตามรฐัธรรมนูญปี 1945 และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

Komnas HAM มบีทบาท หน้าที่ในการส่งเสรมิ และพฒันาสทิธมินุษยชนทัง้ทางด้านแนวทาง

ปฏิบตัิ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างจติส านึกให้แก่สงัคม ติดตาม และประเมนิ

สถานการณ์สทิธมินุษยชน 
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องคป์ระกอบและท่ีมาของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการประกอบดว้ย 35 คน คดัเลอืกโดยสภาผูแ้ทนราษฎรอนิโดนีเซยี และอนุมตัิ

โดยประธานาธบิด ีเมื่อคดัเลอืกเสรจ็จะจดัตัง้คณะกรรมาธกิาร ซึ่งจะมปีระธาน 1 คน และรอง

ประธาน 2 คน เลอืกมจากคณะกรรมการทัง้ 35 คน มรีะยะเวลาด ารงต าแหน่งจ านวน 5 ปี จะมอีกี

หนึ่งต าแหน่งที่มาจากการคดัเลอืก คอื เลขาธกิาร ซึง่จะต้องไม่ใช่หนึ่งในคณะกรรมการ มหีน้าที่

ดแูลดา้นงานอ านวยการ และส่งเสรมิการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการทัง้ 4 คณะ ไดแ้ก่  

 1. คณะอนุกรรมการดา้นวชิาการและการศกึษา มหีน้าที่ให้ความรู ้ขอ้มูล และสรา้งการ

ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านช่องทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ อีกทัง้ร่วมมือกับ

หน่วยงาน เครอืขา่ย องคก์รต่างๆ ทัง้ระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค และระดบันานาชาต ิ 

2. คณะอนุกรรมการดา้นงานวจิยั และการประเมนิ มหีน้าทีใ่นการประเมนิ จดัท างานวจิยั 

การศึกษาต่างๆ การประเมนิเกี่ยวกบัแนวทางในการป้องกนั การบงัคบัใช้กฎหมาย และการ

ส่งเสรมิสทิธมินุษยชน รวมทัง้การสร้างเครอืข่ายและความร่วมมอืกบัหน่วยงาน องค์กร และ

สถาบนัอื่นๆ ทัง้ระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค และระดบันานาชาต ิ

3. คณะอนุกรรมการด้านการควบคุมและตรวจสอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่อง

ร้องเรยีนทัง้กระบวนการ ตัง้แต่รวบรวมข้อมูล ไต่สวน ตรวจสอบ พิจารณา สรุปผล และร่าง

ขอ้เสนอแนะ 

4. คณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ มหีน้าทีแ่นะน า ใหค้ าปรกึษาแนวทางการยุตคิวามขดัแยง้

ใหแ้ก่ทุกฝา่ยโดยไมต่อ้งผ่านกระบวนการศาล อยา่งไรกต็ามจะมกีารรายงานผลการด าเนินงานไป

ยงัสภาผูแ้ทนราษฎรอกีดว้ย 

 

 4.4.3 อ านาจหน้าท่ี/ขอบเขตความรบัผิดชอบ 

 การเปิดตัวแผนปฏิบัติการ ได้ด าเนินการโดยประธานาธิบดีอินโดนี เซียเมื่อวนัที่ 25 

มถุินายน ปี พ.ศ. 2541 ซึ่ง เป็นโอกาสครบรอบ 5 ปีการรบัรองปฏิญญาและแผนปฏิบตัิการ

เวยีนนา ในถ้อยแถลงตอนที่ประธานาธิบดปีระกาศใช้แผนฯ ประธานาธิบดกีล่าวว่า “กุญแจสู่

ความส าเรจ็อยู่ทีก่ารวางรากฐานและการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัวฒันธรรมสทิธมินุษยชน ” และ

กล่าวเพิม่เตมิว่า “ความหมายที่แท้จรงิของแผนฯ อยู่ที่การน าไปปรบัใช้” แผนฯ เป็นเอกสารที่มี

คุณค่าและประโยชน์อย่างมาก ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2541 - 2546 โดยแผนฯ เริม่จาก

อารมัภบทซึ่งกล่าวถึงประเดน็สทิธมินุษยชนในบรบิทของอนิโดนีเซยี ความเป็นสากล และการ

แบ่งแยกไม่ไดข้องสทิธมินุษยชน รวมทัง้สมดุลระหว่างสทิธชุิมชนและสทิธขิองปจัเจกบุคคล และ

สมดุลระหว่างสทิธแิละความรบัผดิชอบ แผนปฏิบตัิการ ประกอบด้วยส่วนที่อธิบายมาตรการ



 

- 100 - 

ทัว่ไปใน 4 สาขาหลกัในการน าไปปรบัใช้ และแผนกจิกรรม ซึ่งประกอบด้วยขอ้มูลหน่วยงานที่

ต้องรบัผดิชอบต่อกจิกรรมต่าง ๆ และระบุชดัเจนว่ายนิดรีบัความช่วยเหลอืระหว่างประเทศ ซึง่มี

การปรบัใช้แผนปฏิบัติการ ใน 4 สาขาหลัก (แผนปฏิบตัิการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

แห่งชาตอินิโดนีเซยี อา้งถงึในกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 2555) ดงันี้ 

 1. การเตรยีมการใหส้ตัยาบนัพนัธกรณีระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชน ในช่วงทีม่กีาร

ประกาศใช้แผนฯ อินโดนีเซียได้ให้สตัยาบนัสนธิสญัญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเพียง

จ านวน 2 ฉบบั จาก 6 ฉบบัแผนฯ ระบุว่า “การใหส้ตัยาบนัสนธสิญัญาระหว่างประเทศดา้นสทิธิ

มนุษยชนจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและช่วยพัฒนากฎหมายภายในประเทศเรื่องสิทธิ

มนุษยชน” ในแผนกจิกรรมก าหนด แผน 5 ปี เพื่อใหส้ตัยาบนัสนธสิญัญาระหว่างประเทศด้าน

สทิธมินุษยชนที่เหลืออีก 4 ฉบบั รวมทัง้อนุสญัญาอีกหลายฉบบัขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ในส่วนนี้ ประกอบด้วยขอ้ก าหนดทบทวนกฎหมายที่มอียู่ และร่างกฎหมายใหม่ตามที่

จ าเป็น และก าหนดแนวทางการด าเนินงานส าหรบัเจ้าหน้าที่ผู้บังคบัใช้กฎหมาย แผนฯ ยงั

แก้ปญัหาการพฒันาศกัยภาพเพื่อให้สามารถปฏบิตัิตามพนัธกรณีรายงานอย่างมปีระสทิธภิาพ

ดว้ย 

 2. การเผยแพรข่อ้มลูและการศกึษาสทิธมินุษยชนแผนปฏบิตักิาร เน้นความจ าเป็นในการ

ก าหนดมาตรการทีก่วา้งขวางในดา้นสทิธมินุษยชนศกึษา เช่น 

  -   การท างานภายใตท้ศวรรษสทิธมินุษยชนศกึษา 

  -   การจดัท าหลกัสตูรสทิธมินุษยชนในโรงเรยีน และสถานศกึษาระดบัสูง รวมถงึ

การฝึกอบรมเจา้หน้าทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย 

  -   การพฒันาหลกัสตูรในโรงเรยีน รวมถงึการฝึกอบรมคร ู

  -   การใหก้ารศกึษาต่อชุมชนและครอบครวัอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

  -   การใหก้ารศกึษาผ่านทางสื่อต่าง ๆ 

 3. การอนุวตัิประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นประเด็นส าคัญล าดบัต้น ๆ ในส่วนนี้ เน้น

ความส าคญัในการเผยแพรม่าตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องการต่อต้านการทรมานและการคุมขงั

ตามอ าเภอใจระหว่างเจา้หน้าทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมาย การฝึกอบรมสทิธมินุษยชนใหก้บัเจา้หน้าที่ผู้

บงัคบัใช้กฎหมาย ข้อมูลกฎหมายมนุษยธรรมแผนพิเศษส าหรบัผู้พิพากษาและอัยการ การ

ฝึกอบรมเจา้หน้าทีต่ ารวจเพื่อคุม้ครองกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสและการควบคุมกลุ่มชน 

 4. การอนุวตัสินธสิญัญาระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชนทีอ่นิโดนีเซยีใหส้ตัยาบนั ส่วน

นี้เน้นสนธสิญัญาสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 2 ฉบบั ทีอ่นิโดนีเซยีใหส้ตัยาบนัในช่วงเวลาที่มี

การประกาศใช้แผนปฏบิตักิาร คอื อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ และอนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการ
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เลอืกปฏบิตัิต่อสตรใีนทุกรูปแบบ แผนปฏบิตัิการ ก าหนดกิจกรรมผ่านทางสถาบนัชาติ ความ

รว่มมอืระหว่างประเทศ การเคลื่อนไหวทางสงัคม การปฏริปูกฎหมาย การบงัคบัใชก้ฎหมาย การ

ฝึกอบรม และการตรวจสอบแผนฯ ก าหนดให้แต่งตัง้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิพื่อ

เป็นองค์กรปรบัใช้และด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รฐัและผู้แทนชุมชน 

แผนปฏบิตักิารไดร้บัการประเมนิอย่างเป็นประจ าและระบุว่าประเดน็สทิธมินุษยชนทีไ่ม่ไดร้บัการ

คุ้มครองโดยแผนฯ ฉบบัปจัจุบนัจะได้รบัการแก้ไขหลงัจากการประเมนิ การอนุวตัใินช่วงต้น ๆ 

แล้ว (แผนปฏบิตักิารแห่งชาติว่าด้วยสทิธมินุษยชนแห่งอนิโดนีเซยี อ้างถงึในกรมคุ้มครองสทิธิ

และเสรภีาพ 2555) 

 4.4.4 โครงสร้างและการบริหารองคก์ร  

 โครงสรา้งของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนอนิโดนีเซยีไดร้บัการเลอืกตัง้โดยองคเ์ซสชนั 

ในส่วนของคณะกรรมาธกิาร ประกอบดว้ย ประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน และสมาชกิ 25 คน

ส าหรบัโครงสรา้งองคก์รกองเลขาธกิาร ประกอบดว้ย เลขาธกิาร เป็นผูดู้แลสูงสุด และแบ่งเป็น 4 

ส านกั ไดแ้ก่  

 1. ส านักแผนงานและความร่วมมอื (Bureau of planning and cooperation) 

ประกอบดว้ย 

  -    กองแผนงาน  

  -    กองพจิารณาคดมีาตราและความรว่มมอื 

 2. ส านกัทัว่ไป Bureau ประกอบดว้ย 

  -    กองอุปกรณ์เครือ่งมอื (Household equipment and parts) 

  -    กองส่วนขา้ราชการ (Kepagawaian parts and Organizations) 

  -    ฝา่ยการเงนิ (Kepagawaian parts and Organizations) 

 3. ส านกัป้องปรามการละเมดิสทิธมินุษยชน 

  -    กองบรหิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน (Administrative Complaint Handling) 

      -   การตรวจสอบการบรหิารและการสอบสวน (Administration Monitoring 

Investigation) 

  -    การบรหิารการไกล่เกลีย่ (Mediation Administration) 

 4. ส านกับรหิารสทิธมินุษยชน 

     -    การประเมนิผลการบรหิารและการวจิยั (Assessment Administration and 

research) 

      -     การจดัการ (Administration section extension)     
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แผนภาพท่ี 4.8:     โครงสร้างและการบริหารองคก์ร 
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4.4.5 แผนผงัการด าเนินงานเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

 

แผนภาพท่ี 4.9:     แผนผงัการด าเนินงานเร่ืองราวร้องทุกข ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รับเร่ืองร้องเรียน 

 

การตรวจสอบและเกบ็

รวบรวมข้อมูล 

ประเมินว่ามีการ

ละเมิดสทิธมินุษยชน

หรือไม่ 

 

ให้ค าแนะน ากบัผู้ที่

กระท าการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

ถ้าล้มเหลวในการ

ด าเนินการให้ส่งบันทกึไปที่

รัฐบาลท้องถิ่น 

ถ้าล้มเหลวในการ

ด าเนินการให้ส่งบันทกึไปที่

สภาผู้แทนราษฎร 

 

ถ้าล้มเหลวในการ

ด าเนินการให้ประกาศต่อ

สาธารณชน 
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4.4.6 วิธีการย่ืนเร่ืองร้องเรียน 

 กระบวนการเริม่ตน้ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนนัน้ เริม่จากทีผู่เ้กี่ยวขอ้งไดส้่งเรื่อง

ร้องเรยีนให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือบุคคลที่สามที่เห็นเหตุการณ์สามารถ

รอ้งเรยีนแทนได้ แต่ต้องได้รบัความยนิยอมจากผู้เสยีหาย อาทเิช่น ในบางกรณีที่ผู้เสยีหายไม่

สามารถเขยีนหนงัสอืได ้เป็นตน้ จากนัน้กฎหมายก าหนดใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

ด าเนินกระบวนการตรวจสอบ (Inquiries)  เพื่อพสิูจน์หรอืชี้มลูความผดิ ว่าเรื่องที่รอ้งเรยีนนี้มี

ขอ้เทจ็จรงิเพยีงพอทีจ่ะระบุว่าเป็นการละเมดิ สทิธมินุษยชน หรอืไม ่ 

 ช่องทางการรอ้งเรยีน ได้แก่ แฟกซ์ เมลล์ ไปรษณีย ์และสามารถติดตามเรื่องร้องทุกข์

หรอืขอขอ้แนะน าเพิม่เตมิทีแ่จง้ไปแลว้ผ่านทางโทรศพัทท์ีเ่บอร ์(021) 3925230 ext 126 หรอื

เดนิทางไปที่ส านักงานโดยไม่มคี่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรายละเอียดที่ต้องใช้ ได้แก่ รายละเอียด : ชื่อ      

ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ ที่ไหน เมื่อไหร่ พยาน เอกสารส าคญั ส าเนาเอกสารประจ าตวั หลกัฐาน 

เอกสารการแจง้ความหากม ี

 อย่างไรก็ตามหากเรื่องรอ้งเรยีนเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยแจ้งมาก่อน กรณีนัน้จะได้รบัการ

ลงทะเบยีนใหม ่นอกจากนี้รายละเอยีดทุกอยา่งจะถูกเกบ็เป็นความลบั 

 

4.4.7 การพิจารณารบัค าร้อง 

เมื่อมกีารร้องเรยีนมาที่คณะกรรมการ ขัน้ตอนแรกจะมเีจา้หน้าที่คอยตดิตามฝ่ายที่ถูก

รอ้งเรยีนซึง่ใช้เวลาประมาณ 90 วนั การตดิตามผูท้ี่ถูกฟ้อง เรื่องรอ้งเรยีนนัน้จะต้องมกีารเซน็ต์

อนุมตัิโดยประธานก่อน นอกจากนี้ในกระบวนการนี้จะมกีารประเมนิ และหาข้อมูล หลกัฐาน

เพิม่เติม และวเิคราะห์ สรุปผลในเบื้องต้นอีกด้วย เมื่อกระบวนการตดิตามเสรจ็สิ้นลง ก็จะเริม่

กระบวนการต่อไป 
 

4.4.8 การพิจารณาด าเนินเร่ืองร้องทุกข ์

กระบวนการนี้ เป็นการตดัสนิว่าเรือ่งรอ้งเรยีนมกีารละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืไม่ ถ้ามกีาร

ละเมิด คณะกรรมการจะเสนอข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขแก่ผู้ละเมิด ถ้าถูกเพิก เฉย

คณะกรรมการจะรายงานไปยงัรฐับาลในท้องถิ่นนัน้ๆ และถ้ายงัเพิกเฉยอีก ภายใน 60 วัน 

คณะกรรมการจะส่งเรื่องต่อไปยงัรฐัสภา และสุดทา้ยหากยงัไม่น าขอ้เสนอแนะไปปฏบิตัอิกี เรื่อง

รอ้งเรยีนนี้จะถูกเผยแพรไ่ปสู่สาธารณะ 
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 4.4.9 การตรวจสอบ และไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

ในดา้นของการตรวจสอบ Komnas HAM มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

1.  การตรวจสอบการด าเนินการดา้นสทิธมินุษยชนและการท ารายงานผลการสงัเกต 

2.  สบืสวนและตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ซึ่งโดยธรรมชาติหรอืขอบเขตอาจจะมี

เหตุผลทีจ่ะเกดิการละเมดิสทิธมินุษยชนขึน้ได ้

3.  เรยีกตวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีต่กเป็นเหยื่อและผูท้ีเ่ป็นอาสาสมคัรของการรอ้งเรยีนที่

จะท าขอ้มลู 

4.  เรยีกตวัพยานเพื่อมาใหป้ากค าและรอ้งขอใหเ้ป็นพยานผูร้อ้งทุกขท์ีจ่ะส่งหลกัฐาน

ทีจ่ าเป็น 

5.  ท าการส ารวจสถานทีท่ีเ่กดิเหตุการณ์และทีอ่ื่น ๆ ตามความจ าเป็น 

6.  เรยีกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อความเป็นลายลกัษณ์อักษรหรอืส่งเอกสารที่

จ าเป็นใหส้อดคลอ้งกบัตน้ฉบบั 

 7.  เข้าตรวจสอบ บ้าน สวน หรอื สถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืมฝี่ายใดฝ่ายหน่ึงที่

เกีย่วขอ้งเป็นเจา้ของอยู่ 

 

การไกล่เกล่ีย 

 ในดา้นของการไกล่เกลีย่ Komnas HAM มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

1.  ส่งเสรมิใหม้กีารเจรจาประนีประนอมกนัอยา่งสงบระหว่างคู่กรณทีัง้สองฝา่ย 

     2.  การแก้ปญัหาโดยวิธีการของการให้ค าปรกึษาการ เจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาท และการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 ผลการไกล่เกลี่ยจะตดัสนิโดยการเหน็พอ้งกนัของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในกรณีความขดัแยง้

ผลการไกล่เกลี่ยจะเป็นผลผูกพนัตามกฎหมาย ในกรณีที่ผลการไกล่เกลี่ยจะไม่ไดร้บัการปฎบิตัิ

โดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงศาลสามารถเรียกให้บังคับใช้

ขอ้ตกลงดงักล่าวได ้ในกรณีที ่บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งไม่เตม็ใจทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืในขัน้ตอนการไกล่

เกลีย่ Komnas HAM มอี านาจในการส่งขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหค้วาม

สนใจพวกเขาในกรณนีี้ และกรณทีีก่ารช าระเงนินอกศาลของผูท้ี่ดอ้ยโอกาส Komnas HAM จะให้

ความช่วยเหลอืเหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยในการยืน่คดไีปสู่ศาล 
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4.5 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศนิวซีแลนด ์ 

 

4.5.1 สถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัของประเทศ/ภมิูภาค 

จากการศกึษาคน้ควา้รายงานสทิธมินุษยชนในประเทศนิวซแีลนด ์(ค.ศ. 2009: 2,8-21) 

พบว่า ประเทศนิวซแีลนด์เป็นประเทศที่มกีารสนับสนุนส่งเสรมิการป้องกนัสทิธมินุษยชน เริม่

ตัง้แต่ใน พ.ศ. 2436 นิวซแีลนด์ เป็นประเทศแรกในโลกทีใ่หส้ทิธแิก่สตรใีนการลงคะแนนเสยีง

เลอืกตัง้ภายในประเทศ โดยพืน้ฐานของระบบสทิธมินุษยชนในประเทศนิวซแีลนด ์เป็นทีย่อมรบั

ในปี พ.ศ. 2441 พรอ้มกบัการแนะน า The Old Age Pensions มกีารลงนามในสนธสิญัญา 

Waitangi ในปี ค.ศ. 2383 โดยประธาน และชาว Maori จ านวนมากกว่า 500 คน รวมถงึผูแ้ทน

ของราชวงศ์องักฤษ สนธสิญัญาเป็นหลกัการที่ส าคญั ส าหรบัความสมัพนัธ์รฐับาล กบั ชน

พื้นเมอืง Maori อย่างต่อเนื่อง และมอีทิธพิลอย่างมากต่อเรื่องราวสทิธมินุษยชนในประเทศ

นิวซแีลนด ์

 ประเทศนิวซแีลนดม์กีารพฒันาเอกลกัษณ์ทางเชือ้ชาตอิยา่งเจาะจง เป็นประเทศทีม่คีวาม

หลากหลายในเอเชยีแปซฟิิก นิวซแีลนดป์ระกอบดว้ย 2 เกาะใหญ่ คอืเกาะเหนือ และเกาะใต้ และ

มเีกาะอกีมากมาย ในพืน้ที่ทัง้หมดประมาณ 268,021 ตารางกโิลเมตร จ านวนประชากรทัง้หมด

ในนิวซแีลนด ์มมีากกว่า 4 ลา้นคน (2006 census) เป็นชาตพินัธย์ุโรป เกอืบ 68% ชาว Maori 

ประมาณ 14.6% มสี่วนน้อยเป็นคนชาตพินัธุอ์าเซยีน 9.9% และมกีลุ่มชาตพินัธุ์ แปซฟิิกจ านวน 

6.9% และ กลุ่มประชากรชาวตะวนัออกกลาง ลาตนิอเมรกิา และกลุ่มชาตพินัธแ์อฟรกินั รวมกนั 

1%  

 ผลกระทบของความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์นี้  ท าให้ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประกอบดว้ยหลายความเชื่อ โดยมตีวัเลขทีส่ าคญัดงันี้ คอื มปีระชากร 1.29 ลา้นคนทีไ่ม่มศีาสนา 

ประชากร 2 ลา้นคนซึง่คดิเป็น 55.6% เป็นครสิเตยีน มปีระชากรนับถอืศาสนาฮนิดู 64,392 คน

นบัถอืศาสนาพุทธ 52,393 คน และนบัถอืศาสนาอสิลาม 36,072 คน (2549) 

 ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ (United Nation) ที่มี

พนัธกรณี ในการน าเครื่องมอืสทิธมินุษยชนมาปรบัใชภ้ายในประเทศ อนัประกอบดว้ย ICCPR, 

ICESCR, ICERD, CEDAW, CAT และCRC อกีทัง้ประเทศนิวซแีลนด์ ยงัไดใ้ห้สตัยาบนัใน

อนุสญัญา บางฉบบัในเวลาต่อมา โดยมอีงค์กรที่ท าหน้าที่ส่งเสรมิสนับสนุน และป้องกนัการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนภายในประเทศ คอื The New Zealand Human Rights Commission 

(NZHRC) และยงัมสีถาบนัทีส่นับสนุนดา้นสทิธมินุษยชนภายในประเทศ นอกเหนือจาก NZHRC 

อกีดว้ยประเทศนิวซแีลนดไ์ดร้ายงานการทบทวนสทิธมินุษยชนภายในประเทศ  ในกระบวนการ 
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UPR ในปี พ.ศ. 2552 โดยมกีารรายงานสถานภาพเกี่ยวกบัสถานการณ์ของสทิธมินุษยชน

ภายในประเทศนิวซแีลนด์ และการท างานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน โดยมกีารทบทวน

ประเดน็สทิธมินุษยชนภายในประเทศ 13 เรือ่ง คอื  

 1. ความเท่าเทยีมและการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ(Equality and non-discrimination) 

 2. สทิธใินชวีติ ทรพัยส์นิ และความปลอดภยัของบุคคล (Right to life, liberty and 

security of the person) 

 3. สทิธแิละเสรภีาพ ในความคดิเหน็และการแสดงออก (Right to freedom of opinion 

and expression) 

 4. สทิธแิละเสรภีาพในการนบัถอืศาสนา (Right to freedom of religion or belief) 

 5. กระทรวงยตุธิรรมและบทบาท ของกฎหมาย (Administration of justice and the rule 

of law) 

 6. สทิธใินการ มสี่วนร่วมในสาธารณะและชวีติทางการเมอืง (Right to participate in 

public and political life) 

 7. สทิธใินการท างาน และความมัน่คงในชวีติ( Right to work and to just and favorable 

conditions of work)  

 8. สทิธคิวามมัน่คงทางสงัคม และพืน้ฐาน ในการด ารงชวีติ (Right to social security 

and to an adequate standard of living) 

 9. สทิธดิา้นสุขภาพ (Right to health) 

 10. สทิธใินการศกึษา และการมสี่วนร่วมในวถิวีฒันธรรมของชุมชน (Right to education 

and to participate in the cultural life of the community) 

11. สทิธขิองชนพืน้เมอืง (Right of indigenous peoples) 

12. แรงงาน ผูล้ ีภ้ยั และ ผูแ้สวงหาทีพ่กัอาศยั (Migrants, refugees and asylum- 

seekers)  

13. สทิธมินุษยชนและตอบโต้ ลทัธกิารก่อการรา้ย (Human Rights and counter- 

terrorism) 

 

 

 

 

 



 

- 108 - 

4.5.2 ท่ีมา/เหตผุลในการจดัตัง้องคก์ร 

 Human Rights Commission, Human Rights Milestones New Zealand (2009) กล่าว

ว่า ก่อนปี พ.ศ. 2383 แนวคดิเรื่องสทิธมินุษยชนมอียู่ใน Te Ao Mäori – literally “the Mäori 

world” ก่อนที ่European จะมาถงึใน Aotearoa ในปี 2383 มกีารลงนามในสนธสิญัญา Waitnagi 

เป็นการจดัเตรยีมของ Kawanatanga เพื่อเป็นการรวมรฐับาล Rangatogatanga สทิธชินพืน้เมอืง

ชาว Maori และพธิกีรรม Tahi ซึง่เป็นความเท่าเทยีมก่อนมกีฎหมาย  

สนธสิญัญาไดม้อีธบิายเกี่ยวกบักฎหมายการอพยพ เป็นครัง้แรกของประเทศนิวซแีลนด ์

และยงัอธบิายกฎหมายสทิธมินุษยชนในประเทศเป็นครัง้แรกอกีดว้ย หญงิชาว Maori 13 คนได้

ลงนามในสนธสิญัญา (อาจจะมมีากกว่านี้แต่เจ้าหน้าที่ขององักฤษ ซึ่งไม่อนุญาติให้ผู้หญิงชาว 

Maori ลงนาม เพราะพวกเขาเชื่อว่าพวกเขามสีทิธเิพยีงเลก็น้อย เหมอืนผู้หญงิองักฤษในเวลา

นัน้) ปี 2420 การศกึษาภาคบงัคบัเบือ้งต้น ไม่เสยีค่าใชจ้่ายส าหรบัเดก็ๆบางส่วน เพราะว่าเป็น

พนัธกรณีของชาวสกอ็ต ในด้านการศกึษา ในการมกีารศกึษาในระดบัทีสู่ง อย่างไรกต็ามยงัคงมี

การเสยีประโยชน์ของเดก็ๆ ทีอ่ยูใ่นชนชัน้แรงงาน ในปี 2436 ผูห้ญงิชาวนิวซแีลนด ์ไดร้บัสทิธใิน

การเลอืกตัง้ และนิวซแีลนดเ์ป็นประเทศแรก ผู้หญงิมสีทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้ สุดทา้ยมกีาร

เขา้ชื่อโดยผูห้ญงิ 32,000 คน เป็นหนึ่งในสีข่อง ผูห้ญงิทีม่วีุฒภิาวะชาว Pakeha ท าใหป้ระเทศ

นิวซแีลนดไ์ดร้บัค าชื่นชมอยา่งมากมายจากประเทศองักฤษ ชาวออสเตรเลยี และอเมรกิา  

นิวซีแลนด์มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องในกระบวนการสิทธิมนุษยชนของประเทศ 

จนกระทัง่ถงึปี พ.ศ. 2521 กรรมการสทิธมินุษยชนไดถู้กจดัตัง้ขึน้เป็นครัง้แรก โดยกฎหมายสทิธิ

มนุษยชน ปี 2520 โดยมหีน้าที่ปกป้องสทิธติามข้อตกลงกบัพนัธสญัญาและสนธสิญัญาของ

สหประชาชาต ิและมกีารพฒันามาจนถงึปจัจบุนั 

 

4.5.3 องคป์ระกอบและท่ีมาของคณะกรรมการ  

ในปจัจบุนั คณะกรรมการสทิธมินุษยชน ประกอบดว้ย 5 ชุด  

1. ประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

2. คณะกรรมการดา้นความสมัพนัธท์างเชือ้ชาต ิ

3. คณะกรรมการ EEO และ 

4. คณะกรรมการอกี 2 ชุดท างานเป็น part time  
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 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนประเทศนิวซแีลนด ์เป็นคณะกรรมการทีม่เีอกลกัษณ์ภายใต้

กฎหมายปี 2547 มทีัง้คณะท างานทีท่ างานเตม็เวลา และคณะท างานทีท่ างานเป็น Part time โดย

มทีัง้คณะท างานแบบถาวรและชัว่คราว โดยมผีู้ที่อยู่ในคณะท างานรวมทัง้สิ้น  83 คน (รวมทัง้

คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าที ่และ OHPR) ประกอบดว้ย 72 FTE (Full Time Equivalents) 

และมเีจา้หน้าที ่ท างาน 5 ทมีงาน คอื 

1)   Ahi Kaa Team 

2) Corporate Services Team 

3) Enquiries and Complaints Team 

4) External Relations Team 

5) Strategic Policy Team 

  

 จากการศกึษาขอ้มูลของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนประเทศนิวซแีลนด์ (2556) ระบุว่า

คณะกรรมการสทิธมินุษยชน มคีวามรบัผดิชอบ การก ากบัดูแลกจิการขององคก์ร รวมถงึก าหนด

ยุทธศาสตร์ ทิศทางและนโยบาย ขององค์กร และกิจการระหว่างประเทศ รบัผิดชอบการ

ปฏบิตักิารทัง้หมด ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร และฝ่ายเจา้หน้าที ่ มคีวามรบัผดิชอบในการท างาน 

รวมถงึการด าเนินงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน และงานด้านการบรกิาร

ทัง้หมด  

กรรมการแต่ละชุดจะมทีมีงานในการด าเนินงาน ให้บรกิารเป็นทมีงาน ด้วยการบรกิาร

อย่างมคีุณภาพสูง มคีวามน่าเชื่อถอื และมปีระสทิธภิาพในการบรกิาร เป็นความรบัผดิชอบตาม

กฎหมาย พร้อมสร้างความเข้าใจในวตัถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ รายละเอียดข้อพิพาทในแต่ละ

ทมีงาน บทบาทของทมีงาน คอืการช่วยเหลอืผูค้น ทีอ่ยู่ในกรณีพพิาท เกี่ยวกบัช่องโหว่ของสทิธิ

มนุษยชน และมคีวามละเอยีดอ่อนต่อความกงัวลในประเดน็ต่างๆ 

 ทีมงานจะมีความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ท างานด้านการรักษาและสร้าง

ความสมัพนัธ์ในชุมชน และจดัเตรยีมการศึกษา ที่มคีุณภาพสูง ทมีงานมยีุทธศาสตร์ ตาม

นโยบาย รบัผดิชอบด้านการจดัเตรยีมนโยบาย ผลงานวจิยั กฎหมาย ระบบการตรวจสอบ และ

สรุปผลของการให้บรกิาร ส่วนกรรมการจะได้รบัการแต่งตัง้โดยผู้ส าเร็จราชการแทนจาก

ค าแนะน าของกระทรวงยุตธิรรม มรีะยะเวลาด ารงต าแหน่ง ไม่เกนิ 5 ปี ภายใต้กฎหมายสทิธิ

มนุษยชน กรรมการสทิธมินุษยชน จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รบัการเคารพนับถือ ไม่ใช่เป็นที่รู้จกั

เพยีงการส่วนตวั แต่จะตอ้งมคีวามรูห้รอืประสบการณ์ ก่อนเขา้รบัต าแหน่ง  
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4.5.4 อ านาจหน้าท่ี/ขอบเขตความรบัผิดชอบ  

-    ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษชน         

-    จดัท าโปรแกรมสทิธมินุษยชน กจิกรรม และใหก้ารศกึษาดา้นสทิธมินุษยชน                 

-    รายงานต่อนายกรฐัมนตร ี เกีย่วกบัวธิกีารทีจ่ะท าใหป้ระเทศนิวซแีลนด์

สอดคลอ้งกบักตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธมินุษยชนและกฎหมาย  

-    พฒันาแผนปฏบิตักิารในประเทศ เพื่อใหส้ทิธมินุษยชน น าไปสู่ภาคปฏบิตัิ

และการแทรกแซงในศาลทีเ่กีย่วกบัประเดน็สทิธมินุษยชน 

 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนจะใหก้ารส่งเสรมิและปกป้องสทิธมินุษยชน เป็นผูส้นับสนุน

ส าหรบัค าร้องเรยีน ที่เกี่ยวกับการละเมดิสิทธิมนุษยชน ส่งเสรมิความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ

มนุษยชนในมติต่ิางๆ ของสนธสิญัญา Waittangi โดยการสรา้ง โปรแกรม เกี่ยวกบัสทิธมินุษยชน 

ท ากจิกรรม และแนะน าตพีมิพเ์อกสารดา้นการศกึษา และเตรยีมอาสาสมคัรเพื่อฝึกทกัษะในงาน

ดา้นสทิธมินุษยชน ปฏบิตักิารและเขา้แทรกแซงในศาลในประเดน็ที่มเีรื่องประเดน็เกี่ยวกบัสทิธิ

มนุษยชน รายงานต่อนายกรฐัมนตร ีประเทศนิวซแีลนด์ปฏบิตัิตามมาตรฐานสทิธมินุษยชน

ระหว่างประเทศ การพัฒนาการออกกฎหมาย ในแผนของชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศ ( แผนแรกคอื Mana ki te Tangata / the New Zealand Action Plan for 

Human Rightson 31 March 2005 เป็นการจดัเตรยีมการใหบ้รกิารในการจดัการแก้ไขปญัหา

เกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้ง หรอืขอ้รอ้งเรยีน เกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัขิอง the Office of Human Rights 

Proceedings offers ขอ้ตกลงเกี่ยวกบักฎหมายทีศ่าลทบทวนสทิธมินุษยชน( the Human Rights 

Review Tribunal) และยงัส่งเสรมิการพฒันาในความสมัพนัธท์ีห่ลากหลาย ระหว่างปจัเจกบุคคล 

และความหลากหลายของกลุ่มคนในสงัคมนิวซแีลนด์ องคก์ร มอี านาจในการพจิารณาขอ้พพิาท 

ทีส่มัพนัธ์กบัการเลอืกปฏบิตัทิี่เป็นการผดิกฎหมาย และการศกึษาด้านความเขา้ใจเกี่ยวกบัสทิธิ

มนุษยชน รวมถงึขอบเขตการเคลื่อนไหวทางสงัคม สาธารณะ และองคก์รเอกชน สถานทีต่ ัง้ของ

องคก์ร NZHRC อยูใ่นสามเมอืงหลกัของ ประเทศนิวซแีลนด ์
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4.5.5 โครงสร้างและการบริหารองคก์ร 

แผนภาพท่ี 4.10:     แสดงแผนผงัการด าเนินงานเร่ืองราวร้องทุกขข์องคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด ์

ผู้จดัการยทุธศาสตร์นโยบาย 

ผูบ้ริหาร/PA,CST พนกังานต้อนรับ Akid 

ผู้บริหาร/พนกังานต้อนรับ Chch กรรมการEA to Disability 

 HR และเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร กรรมการEA to EEO 

ผูช่้วยการเงิน 

ผูไ้กล่เกล่ีย Aki ผูไ้กล่เกล่ีย Aki 

ผูไ้กล่เกล่ีย Wgn ผูไ้กล่เกล่ีย Chch 

ผูไ้กล่เกล่ีย Wgn ผู้จดัการPA,E&C 

ท่ีปรึกษาและเจ้าท่ี

สนบัสนนุ 

ผูน้  าฝึกหดัการสอบสวนและการร้องเรียน

ร้องเรียน 

ผู้ไกลเ่กลี่ยAki 

หวัหน้าทีมงานinfoline 

ท่ีปรึกษา infoline 

ท่ีปรึกษา infoline 

ท่ีปรึกษาHRRR,Aki ท่ีปรึกษา HRRR, คนพิการ Aki 

ท่ีปรึกษาKaltakawaenga Ddn 

ท่ีปรึกษาอาวโุสด้านการสื่อสาร ท่ีปรึกษาด้านการ

สื่อสาร 

ท่ีปรึกษาHRR,Aki ท่ีปรึกษาHRR,Wgn 

ผู้ช่วยกรรมการ RR 

ท่ีปรึกษาการสื่อสาร 

ผู้บริการPA,ERT 

ท่ีปรึกษาHRRR,คนพิการWgtn/Chch 

ท่ีปรึกษาHRRR,chCH 

ท่ีปรึกษาHRR,Aki 

ผู้บริหารPA,SPT ท่ีปรึกษานกัวิเคราะห์นโนบายRR 

ระบบการวิเคราะห์นโยบาย บรรณารักษณ์ 

นกัวิเคราะห์ขอ้มลู ท่ีปรึกษาดา้นกฏหมาย 

นกัวิเคราะห์อาวุโสดา้นนโยบายคน

พิการ 

นกัวิเคราะห์นโยบาย canterbury 

ท่ีปรึกษาหลกัการEEO 

ท่ีปรึกษาอาวุโสEEOและการสอบสวน 

นกัวิเคราะห์กฏหมายAkiและนโยบาย 

นกัวิเคราะห์นโยบายคนพิการ 

นกัวิเคราะห์นโยบายRR 

นกัวิเคราะห์นโยบายและกฏหมายWgn 

ท่ีปรึกษาบรรณารักษ์ 

นกัวิเคราะห์นโยบาย หลกัการกฏหมาย นกัวิเคราะห์อาวโุสนโยบายAki 

Kaiwhakarite ท่ีปรึกษาความสมัพนัธ์ทางเชือ้ชาต ิ

Kaiwahakarite ท่ีปรึกษาอาวุโส EE&ED 

Kaiwahakarite 

 

กรรมการ EA to Chief 

ท่ีปรึกษาKaltakawaenga ผู้ช่วยผู้บริหารED 

ผู้บริหารPA,Ahi Kaa 

ผู้จัดการการบริการขององค์กร 

เจา้หนา้ท่ี

การเงิน 

ท่ีปรึกษาอาวุโส HR,OD 

พนกังานเก็บเอกสาร 

 

ผู้บริหาร/พนกังานต้อนรับ Wgn 

ผูไ้กล่เกล่ีย Aki หวัหนา้การท างานและการไกล่

เกล่ีย 

ท่ีปรึกษาอาวโุสHRRR ท่ีปรึกษาHRRR,chCH 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

 

 
ประธานกรรมการสิทธิ

มนุษยชน 

ผู้อ านวยการOHRP กรรมการpart time Chch กรรมการด้านความสมัพนัธ์

ทางเชือ้ชาต ิ

กรรมการ part time Gis กรรมการความเท่าเทียมการจ้าง

งาน 

กรรมการสิทธิคน

พิการ 

ผู้บริหารผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารกฏหมาย นกักฏหมายอาวุโส นกักฏหมาย ผูบ้ริหารOHRP 

ผูจ้ดัการการสอบสวนและการ

ร้องเรียน 

ผูจ้ดัการความสมัพนัธก์บัภายนอก 
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4.5.6 แผนผงัการด าเนินงานเร่ืองราวร้องทุกข ์

จากการศึกษารายงานสทิธมินุษยชนในประเทศนิวซแีลนด์ และการสมัภาษณ์ Hilary 

Unwin และคณะ (2556) ไดอ้ธบิายถงึแผนผงัการด าเนินงานเรือ่งราวรอ้งทุกข ์ดงันี้ 

  

แผนภาพท่ี 4.11:     แสดงกระบวนการระงบัข้อพิพาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

 

 
 

 

วธิกีารรบัเรื่องโดยที่
ปรกึษา InfoLine 

แกป้ญัหาได ้ แกป้ญัหาไมไ่ด ้

ผูไ้กล่เกลีย่ 

แกป้ญัหาได ้ แกป้ญัหาไมไ่ด ้

การประเมนิผล 

ผูไ้กล่เกลีย่ 

แกป้ญัหาได ้ แกป้ญัหาไมไ่ด ้

ส านกังานสทิธิ
มนุษยชนด าเนินการ

ต่อไป 

ทบทวนโดยศาลสทิธิ
มนุษยชน 
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4.5.7 วิธีการย่ืนเร่ืองร้องเรียน  

วธิกีารยื่นเรื่องรอ้งเรยีน มดีงันี้ การตดิต่อเจา้หน้าทีท่างโทรศพัท ์ใหบ้รกิารฟร ีหมายเลข 

0800 496 877 ตดิต่อเจา้หน้าทีท่างอเีมลล ์infoline@hrc.co.nz ผูร้อ้งเรยีนสามารถกรอกขอ้มลู

ทาง online ได ้ ปริน้ทแ์ละส่งกลบัมา หรอืส่งมาตามทีอ่ยู่ PO 6751, Wellesley St, Auckland, 

New Zealand อ่านรายละเอียดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการร้องเรียน ได้จาก 

http://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints-guide/what-do-i-do จะมทีัง้หมด  6 ภาษา คอื 

1.Chinese (Traditional) 2.Chinese (Simplified) 3.Hindi 4.Maori 5.Samoan 6.Tongan ถ้าผู้

รอ้งเรยีนไดย้นิถ้อยค าทีท่ าใหเ้สยีหาย สามารถตดิต่อทีค่ณะกรรมการโดยใช ้ธhe New Zealand 

Relay Service คอืบรกิารการสื่อสารโทรคมนาคม ทุกสายจะเป็นความลบั  

 

4.5.8 การพิจารณารบัค าร้อง 

 คณะกรรมการจะพจิารณาค ารอ้งเรยีนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และให้บรกิารเกี่ยวกบั

ขอ้พพิาทไดท้นัเวลา ช่วยเหลอืประชาชนในการหาทางออกอย่างสรา้งสรรค ์เกี่ยวกบัค าเรยีกรอ้ง 

กระบวนการพิจารณาจะอยู่บนพื้นฐานการถูกเลอืกปฏิบตัิ ในด้าน เพศ สถานะทางการสมรส 

ศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกบัชาตพินัธ์ สผีวิ เชื้อชาต ิความพกิาร อายุ ความคดิเหน็ทางการเมอืง 

สถานะการจา้งงาน สถานะทางครอบครวั และความหลากหลายเพศ บางการกระท าไม่ผดิตาม

กฎหมาย แต่ส าหรบักฎหมายสทิธมินุษยชนอาจเป็นเรื่องทีผ่ดิกฎหมาย เมื่อการละเมดิ เกดิขึน้ใน 

รฐับาล หรอื กจิกรรมทีเ่ป็นสาธารณะ การจา้งงาน หุน้ส่วนทางธุรกจิ การศกึษา สถานทีส่าธารณะ  

รถประจ าทาง หรอื สถาบนัต่างๆ สนิค้า และการให้บรกิาร ในอาคาร ที่พกั ที่ดนิ อุตสาหกรรม 

สมาคมผู้เชี่ยวชาญ และการฝึกอาชีพ  ประเด็นที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ (Sexual 

harassment) และการคุกคามทางเชือ้ชาต ิ(Racial harassment) 

  

4.5.9 การพิจารณาด าเนินเร่ืองร้องทุกข ์ 

 กรรมการจะพจิารณาค ารอ้งเรยีน จากขอ้รอ้งเรยีนของประชาชน จากขอ้มูลทีไ่ดร้บั โดย

กรรมการ จะพจิารณาทางเลอืก ทีส่ามารถท าได ้เพื่อใหไ้ดผ้ลดทีีสุ่ด และเขา้ถงึสถานการณ์ของผู้

เรยีกรอ้ง เช่น การเตรยีมขอ้มูลเกี่ยวกบัสทิธ ิให้ผูฟ้้องรอ้งสามารถ อธบิายในประเดน็ที่ถูกต้อง 

กบับุคคลหรอืองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง ถ้ากรรมการไม่จดัระบบ ทีเ่หมาะสมในการเขา้ถงึการสอบสวน 

หรอืขอ้เรยีกรอ้ง เจา้หน้าที่จะชี้แจงว่าเพราะเหตุใด เมื่อค าฟ้องรอ้งได้รบัการยอมรบั (accept) 

จากกรรมการแลว้ กรรมการจะด าเนินการ อยา่งมอีสิระ เขา้สู่ข ัน้ตอน Assesment การประเมนิผล

ขอ้เรยีกรอ้ง ถา้ค ารอ้งตกอยูภ่ายในอ านาจของศาล จะเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลีย่  โดยกรรมการ

mailto:infoline@hrc.co.nz
http://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints-guide/what-do-i-do
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สทิธมินุษยชน หากไม่สามารถหาขอ้ตกลงได้ จะน าไปสู่กระบวนการของ Office of Human 

Rights Proceedings ซึ่งเป็นอิสระจากกรรมการสทิธมินุษยชน สามารถช่วยว่าการแทนข้อ

เรยีกรอ้ง (Office of Human Rights Proceedings ผู้อ านวยการขึน้ต่อสถาบนัทีเ่ป็นกลาง

ด าเนินการอย่างมอีสิระ ผู้อ านวยการจะตดัสนิใจเอื้ออ านวยในการเตรยีมขอ้คดิเหน็ที่เกี่ยวกบั

กฎหมายส าหรบัประชาชนที่มขีอ้เรยีกร้องเรื่องของช่องโหว่ในกฎหมายสทิธมินุษยชน ปี 1993 

เป็นหวัใจในการปฏบิตักิาร ของ HRRT กรรมาธกิารและผูอ้ านวยการ ต้องเป็นอสิระ เป็นกลาง 

และได้รบัการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ใน Auckland, Wellington และ Christchurch) ซึ่งมี

ความหวงัว่า น าสิง่ทีส่ าคญัไปยงั the Human Rights Tribunal และหากไม่สามารถหาขอ้ตกลง

กนัไดอ้กี HRRT จะเป็นผูช้่วยตดัสนิ 

 

4.5.10 การตรวจสอบ และไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

จากการศึกษารายงานสทิธมินุษยชนในประเทศนิวซแีลนด์ และการสมัภาษณ์ Hilary 

Unwin และ Pele Walker (2556) พบว่า การไกล่เกลีย่ ไม่มกีารเสยีค่าใชจ้่าย ไดร้บัความเชื่อมัน่

และมคีวามยุตธิรรม ผูไ้กล่เกลีย่จะช่วยเหลอืทัง้สองฝ่ายทีเ่ป็นคู่กรณี ท างานจากประเดน็ทีถู่กยก

มาโดยขอ้เรยีกรอ้ง การไกล่เกลีย่ประกอบดว้ยการอธบิายกฎหมายสทิธมินุษยชน และการท างาน

ผ่านทางออกอื่นๆ ทีส่รา้งสรรค ์เท่าทีจ่ะสามารถเป็นไปได้ การยุตขิอ้เรยีกรอ้ง ส่วนมากจะเป็นไป

โดยรูปแบบของการช่วยเหลอื หรอื การไกล่เกลี่ย ผลสุดท้าย จะเป็นค าขอโทษ ขอ้ตกลงที่จะไม่

ท าบางสิง่ในอนาคต ใหก้ารศกึษา ฝึกอบรม หรอื ขอ้ตกลงรว่มกนั 
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4.5.11 ผลการท างาน 
 

แผนภาพท่ี 4.12:     แสดงสถิติผลการด าเนินงาน 
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แผนภาพท่ี 4.13:     แสดงสถิติผลการด าเนินงาน 
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บทท่ี 5  

องคก์รรบัเร่ืองราวร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

  

 อนัทีจ่รงิแลว้องคก์รรบัเรื่องราวรอ้งทุกขเ์กี่ยวกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนในประเทศไทย

มหีลากหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กร มูลนิธ ิของทัง้ภาครฐัและเอกชน แต่งานวจิยันี้จะขอ

ศกึษา 4 องคก์ร ต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

2. ผูต้รวจการแผ่นดนิ 

3. ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

4. คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขใ์นคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 

5 .1 คณะกรรมการ สิท ธิมนุษยชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

 

5.1.1 สถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัของประเทศ/ภมิูภาค  

ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน (2545 : 112) ไดว้่ารฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2540 บญัญตัริบัรองการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธเิสรภีาพของภาคประชาชน

จ านวนมาก ท าให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นตื่นตวัต่อการใช้สิทธิและท าหน้าที่ปกป้องดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สิทธิผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมของตนเองตามสิทธิใน

รฐัธรรมนูญ ท าใหม้ขีอ้ขดัแยง้ระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานของรฐัในระดบัต่างๆ ทีน่อกจากจะ

ตคีวามตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบเดมิ ในหลายกรณี บางรายยงัมเีจตนาละเลยในเชงิทุจรติทุจรติ

คอรปัชัน่อกีดว้ย  

 

5.1.2 ท่ีมา/เหตผุลในการจดัตัง้องคก์ร  

ตามข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2555) ได้ระบุไว้ว่า 

ภายหลงัสิ้นสุดสงครามโลกครัง้ที่ 2 (1939-1945) ได้มกีารจดัตัง้องค์การสหประชาชาต ิซึ่งให้

ความส าคญัต่อการเคารพสทิธมินุษยชนและเพื่อเป็นการประกนัความมัน่คงและสนัตภิาพของโลก

และมวลมนุษยชาต ิกฎบตัรสหประชาชาตมิมีาตราที่เกี่ยวขอ้งกบัสทิธมินุษยชนอย่างชดัเจนอยู่

หลายข้อ และ องค์การสหประชาชาติ  ได้สนับสนุนให้เกิดองค์การสทิธมินุษยชนระดบัชาติใน

ประเทศต่างๆ ก าหนดขึ้นจากการประชุมสัมมนาว่าด้วยสถาบันแห่งชาติและท้องถิ่น เพื่อ
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สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และที่ประชุมมี

ความเห็นร่วมกันถึงมาตรฐานขัน้ต ่ าของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้มีก ารก าหนด

แนวทางของอ านาจและหน้าทีข่องสถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาตขิึน้ เรยีกว่าหลกัการปารสี  (The 

Paris Principles) ซึง่ก าหนดแนวทางว่ารฐัควรจดัตัง้สถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาตทิีเ่ป็นอสิระ 

เพื่อทีจ่ะ  

1. ส่งเสรมิสทิธมินุษยชน  

2. แนะน ารฐับาลในเรือ่งการปกป้องสทิธมินุษยชน  

3. ทบทวนกฎหมายสทิธมินุษยชน  

4. เตรยีมรายงานสทิธมินุษยชน  

5. รบัและสอบสวนเรือ่งราวรอ้งทุกขจ์ากสาธารณะชน  

 หลักการปารีส เป็นมาตรฐานสากลที่จะท าให้สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ              

มปีระสทิธิภาพ กล่าวคือ  สถาบนัสทิธมินุษยชนระดบัชาติต้องมอีงค์ประกอบอย่างน้อย 6 

ประการ คอื  

1. มีความเป็นอิสระ (Independence) ในการท างาน มีอ านาจตัดสินใจ         

โดยปราศจากการแทรกแซงจากรฐับาลและหน่วยงานใด ควรมีการเชื่อมโยงกับรฐัสภาหรือ       

ขึน้ต่อประมขุของรฐั มกีารบรหิารจดัการทีเ่ป็นเอกเทศ มกีฎระเบยีบของตนเอง ตัง้งบประมาณได้

อยา่งเพยีงพอ แต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการและเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานไดแ้ละต้องมอีงคป์ระกอบ

ทีห่ลากหลายและเป็น ตวัแทนของกลุ่มต่างๆ ในสงัคมอยา่งแทจ้รงิ  

2. ต้องก าหนดภาระหน้าที่อย่างชัดเจนและมีอ านาจเพียงพอ  (Defined 

jurisdiction and adequate powers) ในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนตามรฐัธรรมนูญ

และกฎหมายจดัตัง้ สถาบนั และตามข้อตกลง กติกา อนุสญัญาระหว่างประเทศ ที่ส าคญัต้อง

ไดร้บัอ านาจทางกฎหมายอย่างเพยีงพอไม่ว่าในการสอบสวนการละเมดิสทิธมินุษยชน การเรยีก

เจา้หน้าทีข่องรฐั และบุคคลมาใหข้อ้เทจ็จรงิหรอืขอ้มลู เป็นตน้  

3. ต้องเป็นสถาบันที่บุคคลและคณะบุคคลทุกฝ่าย สามารถเข้าถึงได้ง่าย

(Accessibility) โดยมกีฎเกณฑแ์ละกระบวนการท างานทีป่ระชาชนสามารถตดิต่อยื่นค ารอ้งเรยีน

ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ มสี านกังานสาขาทุกภมูภิาคเพื่อรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขไ์ดท้ัว่ประเทศ  

4. ต้องยดึหลกัการความร่วมมอื (Cooperation) กบัทุกฝ่ายตัง้แต่สหประชาชาต ิ

สถาบนัสทิธมินุษยชนระดบัภูมภิาคและระดบัประเทศ องค์การเอกชนหรอืองค์การที่มใิช่ของรฐั  

(Non–Governmental Organizations-NGO) ตลอดจนองคก์ารระหว่างรฐับาล (Intergovernmental 

Organizations) ทีม่หีน้าทีส่่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนและกบัหน่วยงานตุลาการ  
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5. ต้องยดึหลกัประสทิธภิาพในเชงิปฏบิตักิาร (Operational efficiency) โดยการ

จดัหาทรพัยากรที่เพยีงพอ วธิีการท างานที่ไม่เป็นแบบราชการ  (bureaucracy) บุคลากร           

มคีวามคดิความรูแ้ละความเขา้ใจเรือ่งสทิธมินุษยชน ฯลฯ  

6. ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) ทางดา้นกฎหมายและดา้นการเงนิต่อ

รฐับาล และรฐัสภา โดยต้องเผยแพร่รายงานและให้สาธารณชนตรวจสอบการท างานของสถาบนั

ไดอ้ยา่งจรงิจงั  

  การประชุมครัง้นี้ส่งผลให้มกีารจดัตัง้สถาบนัแห่งชาติขึ้นเป็นจ านวนมากในช่วงครสิต

ทศวรรษ 1990 และนอกจากหลกัการปารสีแล้วยงัมหีลกัการอื่นๆ ซึ่งก าหนดให้แต่ละประเทศมี

สทิธใินการเลอืกกรอบการท างานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ของตนตามความ

เหมาะสมและความจ าเป็นดว้ย (ซึง่แต่งตัง้เป็นรปูแบบคณะกรรมการ (Commission) เป็นองคก์ร

ทีท่ าหน้าทีด่า้นสทิธมินุษยชน ภายใตก้ฎหมายทีม่สีถานะแตกต่างกนัตามแต่ละประเทศ)  

ในส่วนของประเทศไทย นอกจากแนวคดิจากหลกัการปารสีที่ท าให้เกดิสถาบนัองค์การ

สทิธมินุษยชนแลว้ ยงัเป็นผลสบืเนื่องมาจากกรณี “พฤษภาทมฬิ” ซึง่เกดิขึน้ระหว่างวนัที ่17-20 

พฤษภาคม 2535 ถอืเป็นโศกนาฏกรรมทางการเมอืงหนึ่งของประวตัศิาสตร์การเมอืงไทย คอื 

การชุมนุมของกลุ่มผู้เรยีกรอ้งประชาธปิไตยซึ่งประกอบด้วยชนชัน้กลางจ านวนมาก ท าให้เกิด

ความสญูเสยีอยา่งใหญ่หลวงทัง้ชวีติผูค้นทีล่ม้ตายจ านวนมากและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเสยีหาย 

ทัง้ของราชการและเอกชน ท าให้ประชาชนตื่นตวัที่จะมสี่วนร่วมทางการเมอืงและตรวจสอบการ

ท างานของภาครฐั จนท าใหเ้กดิแนวความคดิเรื่องการปฏริปูการเมอืง และการจดัตัง้องคก์ารสทิธิ

มนุษยชน เพื่อท าหน้าทีคุ่ม้ครองและส่งเสรมิสทิธมินุษยชนขึน้ในประเทศไทย 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิป็นองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2540 เกดิขึน้จากแรงผลกัดนัและความเรยีกรอ้งต้องการของประชาชน ทีมุ่่งหวงัให้มี

กลไกอสิระ เพื่อท าหน้าทีส่่งเสรมิ คุม้ครอง และพทิกัษ์สทิธเิสรภีาพของประชาชนใหม้ผีลปรากฏ

เป็นจรงิ ตามทีม่กีารบญัญตัริบัรองสทิธเิสรภีาพอย่างกว้างขวางไวใ้นรฐัธรรมนูญฉบบันี้  โดยที่

กระบวนการร่างกฎหมายเพื่อจดัตัง้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ภายหลงัประกาศใช้

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาญาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 นับเป็นแบบอย่างทีด่ขีองการร่างกฎหมาย

ทีม่ผีลเกีย่วขอ้งกบัประชาชน โดยคณะรฐัมนตรกี าหนดใหม้กีารประชาพจิารณ์ทัว่ประเทศ ในขณะ

ที่ ภาคประชาชนก็ตื่นตัวมสี่วนร่วมจดัเวทีศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรยีนของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนของประเทศอื่นๆ ซึง่เป็นผลใหม้กีารปรบัปรุงร่างกฎหมายนี้ใหด้ขี ึน้จากร่างเดมิในหลาย

ประเดน็ 
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5.1.3 องคป์ระกอบและท่ีมาของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการสทิธมินุษยชน ประกอบดว้ยประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตหินึ่ง

คน และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอื่นอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ตาม

ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ที่มคีวามรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของ

ประชาชนเป็นที่ประจกัษ์ ทัง้นี้โดยต้องค านึกถึงการมสี่วนร่วมของทัง้หญงิ -ชาย และผู้แทนจาก

องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน การแต่งตัง้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ

คณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแห่ งชาติ  ให้ปร ะธานวุฒิสภา เ ป็นผู้ ล งนามรับสนอง                   

พระบรมราชโอการ 

คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติชุดแรก มสีดัส่วนที่สมดุลในหลายองค์ประกอบ 

โดยเฉพาะความเสมอภาคหญิงชาย โดยมีชาย 6 คน หญิง 5 คน มีวุฒิการศึกษาตัง้แต่

ประถมศกึษาปีที่ 4 จนถงึปรญิญาเอก และมพีื้นฐานประสบการณ์ที่หลากหลายทัง้ภาคราชการ 

นกัวชิาการ องคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รประชาชน รวมทัง้มอีายรุะหว่าง 40 ปี จนถงึ 81 ปี 

ส าหรบัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติชุดแรก มวีาระการด ารงต าแหน่งหกปี

นับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ คอืวนัที่ 13 กรกฎาคม 2544 และจะครบวาระการ

ด ารงต าแหน่งในวนัที ่12 กรกฎาคม 2550 แต่ในระหว่างนัน้ มกีรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ  

ทีพ่น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 2 คน คอื คุณหญงิจนัทนี สนัตะบุตร ตัง้แต่วนัที ่20 พฤศจกิายน 

2549 และนายจรลั ดษิฐาอภชิยั ตัง้แต่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2550 ส่วนประธานกรรมการและ

กรรมการอื่นอกีแปดคนที่เหลอือยู่คงด ารงต าแหน่งจนครบวาระเมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2550  

และไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่่อมาเพื่อรอใหม้คีณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตชิุดใหม่ โดยในระหว่าง

การปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว นายวสนัต์ พานิช ได้ขอยุตกิารปฏบิตัหิน้าที่ตัง้แต่วนัที่ 12 มนีาคม 

2551 ส่วนกรรมการทีเ่หลอืไดป้ฏบิตัหิน้าทีจ่นถงึวนัที ่24 มถุินายน 2552 เนื่องจากมกีารแต่งตัง้

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตชิุดใหม ่ในวนัที ่25 มถุินายน 2552  
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คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิชุดแรก (13 กรกฎาคม 2544 - 24 มถุินายน 

2552) มดีงันี้ 

1. ศาสตราจารยเ์สน่ห ์จามรกิ    ประธานกรรมการ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารยจ์รลั ดษิฐาอภชิยั   กรรมการ 

3. คุณหญงิจนัทนี สนัตะบุตร    กรรมการ 

4. นางสาวนยันา สุภาพึง่    กรรมการ 

5. ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ประดษิฐ ์เจรญิไทยทว ี กรรมการ 

6. นายวสนัต ์พานิช     กรรมการ 

7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุทนิ นพเกตุ   กรรมการ 

8. นางสุน ีไชยรส     กรรมการ 

9. นายสุรสหี ์โกศลนาวนิ    กรรมการ 

10. คุณหญงิอมัพร มศุีข     กรรมการ 

11. นาวสาวอาภร วงษ์สงัข ์   กรรมการ 
 

5.1.4 อ านาจหน้าท่ี/ขอบเขตความรบัผิดชอบ  

อ านาจหน้าที่ตามบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช2540 

บทบญัญตัิมาตรา 200 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทยพุทธศกัราช 2540 ได้ก าหนดให้

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรอืการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิ

สทิธมินุษยชน หรอือนัไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนที่ประเทศ

ไทยเป็นภาค ีและเสนอมาตรการการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อบุคคลหรอืหน่วยงานทีก่ระท าหรอืละเลย

การกระท าดงักล่าวเพื่อด าเนินการ ในกรณีทีป่รากฏว่าไม่มกีารด าเนินการตามทีเ่สนอ ใหร้ายงาน

ต่อรฐัสภาเพื่อด าเนินการต่อไป 

2. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรบัปรุงกฎหมาย กฎ หรอืข้อบงัคบั  

ต่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตร ีเพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

3. ส่งเสรมิการศกึษา การวจิยั และการเผยแพรค่วามรูด้า้นสทิธมินุษยชน 

4. ส่งเสรมิความร่วมมอืและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การ

เอกชนและองคก์ารอื่นในดา้นสทิธมินุษยชน 

5.  จัดท ารายงานประจ าปี เพื่ อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศและเสนอต่อรฐัสภา 

6. อ านาจหน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 
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ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้องค านึงถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาตแิละประชาชนประกอบดว้ย และมอี านาจเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐาน

ทีเ่กี่ยวขอ้งจากบุคคลใด หรอืเรยีกบุคคลใดมาใหถ้้อยค า รวมทัง้มอี านาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการ

ปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

และอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 

1. ส่งเสรมิการเคารพและการปฏบิตัิตามหลกัสทิธมินุษยชนทัง้ในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

2. ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรอืการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิ

สทิธมินุษยชน หรอือนัไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนทีป่ระเทศ

ไทยเป็นภาค ี และเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรอืหน่วยงานทีก่ระท าหรอืละเลย 

การกระท าดงักล่าว เพื่อด าเนินการ ในกรณีทีป่รากฏว่าไม่มกีารด าเนินการตามทีเ่สนอใหร้ายงาน

ต่อรฐัสภาเพื่อด าเนินการต่อไป 

3. เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรบัปรุงกฎหมาย กฎ หรอืขอ้บงัคบั  

ต่อรฐัสภา และคณะรฐัมนตรเีพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

4. ส่งเสรมิการศกึษา การวจิยั และการเผยแพรค่วามรูด้า้นสทิธมินุษยชน 

5. ส่งเสรมิความร่วมมอืและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การ

เอกชน และองคก์ารอื่นใดดา้นสทิธมินุษยชน 

6.  จัดท ารายงานประจ าปี เพื่ อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศเสนอต่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตร ีและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

7. ประเมนิผลและจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีต่อรฐัสภา 

8. เสนอความเห็นต่อคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็น

ภาคสีนธสิญัญาเกีย่วกบัการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

9. แต่งตัง้อนุกรรมการเพื่อปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

10. ปฏบิตัิการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นซึ่ง

ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ  
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มาตรา 32 

ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หค้ณะกรรมการมอี านาจดงัต่อไปนี้ 

1. มหีนังสอืสอบถามส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ เพื่อให้มี

หนังสอืชี้แจงขอ้เทจ็จรงิหรอืให้ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัริาชการหรอืงานใดๆ  หรอืส่งวตัถุ 

เอกสาร หรอืพยานหลกัฐานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรอืส่งผู้แทนมาชี้แจงหรอืให้ถ้อยค าประกอบการ

พจิารณาได ้

2. มหีนงัสอืเรยีกบุคคล นิตบิุคคล หรอืหน่วยงานเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้งมาใหถ้้อยค า

หรอืใหส้่งวตัถุ เอกสาร หรอืพยานหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วของมาตราวนัเวลาและสถานทีท่ีก่ าหนด 

3. ด าเนินการขอให้ศาลที่มเีขตอ านาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถานหรอื

สถานที่ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิหรอืเพื่อรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ      

ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ตอ้งกระท าเท่าทีจ่ าเป็นและโดยไมช่กัชา้ 

 

มาตรา 33 

ให้กรรมการ อนุกรรมการ หรอืพนักงานเจา้หน้าที่ที่คณะกรรมการแต่งตัง้เพื่อ   

ท าการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และ      

มบีทก าหนดโทษดงันี้ 

 

มาตรา 34 

ผูใ้ดไม่มาใหถ้้อยค า หรอืไม่ส่งวตัถุ เอกสาร หรอืพยานหลกัฐานทีถู่กเรยีกหรอื

ถูกสัง่ใหส้่งตามมาตรา 32 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืนหรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 

หรอืทัง้จ า ทัง้ปรบั 

 

มาตรา 35 

ผูใ้ดต่อสูห้รอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 32 (2) ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไมเ่กนิหน่ึงปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
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ท่ีมาของอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542  

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ม ี 

ที่มาจากการประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย “คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ” ซึ่งในวาระ

ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตทิี่ครบรอบ 50 ปี ใน พ.ศ.2541 รฐับาล 

โดยนายชวน หลกีภยั ได้จดัตัง้คณะกรรมการแห่งชาตวิ่าด้วยการจดัท านโยบายและแผนปฏบิตัิ

การแมบ่ทดา้นสทิธมินุษยชน โดยมนีายอานันท ์ปนัยารชุน  เป็นประธานกรรมการ และกระทรวง

ยุติธรรมเป็นเลขานุการ ท าหน้าที่ร่างนโยบายและแผนปฏบิตักิารแม่บท ว่าด้วยสทิธมินุษยชน 

เพื่อใหภ้าครฐัไดย้ดึถอืไปด าเนินการ และมกีารจดัท าประชาพจิารณ์ต่อร่างนโยบายนี้ทัว่ประเทศ 

โดยมนีายแพทยป์ระดษิฐ ์เจรญิไทยทว ีเป็นประธานกรรมการประชาพจิารณ์ ซึง่ก่อให้เกดิความ

ตื่นตวัในด้านสทิธมินุษยชนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็โดยทัว่ไป ซึ่งคณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบนโยบาย

และแผนปฏบิตัิการแม่บทว่าด้วยสทิธมินุษยชน เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2543 และมอบหมายให้

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไปด าเนินการ แต่มคีวามคบืหน้าน้อยมาก 

ในช่วงเวลาเดยีวกนันี้เอง จากบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบบัปจัจุบนั (พ.ศ.2540)  

ในมาตรา 334 ที่ก าหนดให้จดัตัง้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใน 2 ปี รฐับาล     

โดยนายพชิยั รตัตกุล รองนายกรฐัมนตร ีได้จดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายว่าด้วย     

สทิธมินุษยชนตามรฐัธรรมนูญ เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2541 โดยมอียัการสูงสุดประธาน ร่างฯ นี้  

มมีติให้คณะรฐัมนตรเีห็นชอบเมื่อวนัที่ 13 ตุลาคม 2541 และรฐับาลได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ประชาพจิารณ์ร่างกฎหมาย โดยมนีายแพทยป์ระดษิฐ์ เจรญิไทยทว ีเป็นประธานกรรมการ เมื่อ

วนัที ่14 พฤศจกิายน 2541 นับเป็นร่างกฎหมายฉบบัแรกหลงัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ.2540 ที่มกีารจดัท าประชาพจิารณ์ โดยขอ้เสนอจากประชาพจิารณ์ที่มผีลต่อการปรบัปรุง

แกไ้ขรา่งฯ นี้ มปีระเดน็ทีส่ าคญัคอื 

1. การยืนยนัให้เป็นองค์กรอิสระ ไม่ถูกครอบง าจากระบบการเมอืง คือ ให้ประธาน

กรรมการสทิธมินุษยชนรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ฯ 

2. ก าหนดคุณสมบตัใิหผู้ท้ ีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตฯิ  

3. การลดจ านวนกรรมการสรรหาที่มาจากขา้ราชการประจ า และเพิม่สดัส่วนกรรมการ

สรรหาจากสถาบนัการศกึษาแทน 

4. การก าหนดอ านาจหน้าที่เพิม่เตมิในการเรยีกขอ้มูล และบุคคลเพื่อการตรวจสอบการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน  ซึ่งในร่างเดมิไม่ไดร้ะบุไว ้รวมทัง้ก าหนดบทลงโทษใหช้ดัเจนถ้าไม่ปฏบิตัิ

ตาม 
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5. ให้ค านึงถึงสดัส่วนหญิงชายและองค์ประกอบที่หลากหลาย  ในคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิ 

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิได้ร ับการเหน็ชอบจากรฐัสภาเมื่อ 

6 ตุลาคม 2542 โดยก าหนดใหส้ านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิป็นส่วนราชการ

สงักดัรฐัสภา และมกีารประกาศราชกจิจานุเบกษา เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2542 

 

อ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 18 ก าหนดให้

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมหีน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทัว่ไปของ

คณะกรรมการ และใหม้อี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

1. รบัผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

2. รบัค ารอ้งเกี่ยวกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและด าเนินการ

สบืสวนหรอืตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งทีม่กีารยืน่ค ารอ้งตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

3. ศกึษาและสนบัสนุนใหม้กีารศกึษาและเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัสทิธมินุษยชน 

4. ประสานงานกบัหน่วยราชการ องค์การเอกชน หรอืองคก์ารอื่นในด้านสิทธมินุษยชน 

ในการด าเนินการเพื่อคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

5. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

5.1.5 โครงสร้างและการบริหารองคก์ร  

ตามประกาศคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 2 สงิหาคม 2544 เรื่องการ

แบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2544 ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 4 ส านัก คอื ส านัก

บรหิารกลาง ส านกัส่งเสรมิและประสานงานเครอืขา่ย ส านกัคุม้ครองสทิธมินุษยชน และส านักวจิยั

และนิตธิรรม  
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แผนภาพท่ี 5.1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ  

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี 2545 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ (หน้า 17) 

 

 

 

 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ ประธานกรรมการ 

เลขาธกิาร 

รองเลขาธกิาร 

ตรวจสอบภายใน 

ส านกับรหิารกลาง 
 
 
-บรหิารงานทัว่ไปทัง้
ดา้นการเงนิ การคลงั 
การเจา้หน้าที ่การ
ประชุม และงานสาร
บรรณ 
-เสนอนโยบาย และ 
จดัท าแผนระดบั
ต่างๆ  
-ด าเนินงานสทิธิ
มนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

ส านกัส่งเสรมิและ
ประสานงาน
เครอืขา่ย 

-ส่งเสรมิกระบวนการ
เรยีนรูแ้ละสรา้ง
วฒันธรรมสทิธิ
มนุษยชน 
-สื่อสารกบัสาธารณะ 
-สนบัสนุนการมสี่วน
รว่มโดยการประสาน
ความรว่มมอืกบั
องคก์รต่างๆ 
-พฒันาเครอืขา่ยงาน
ดา้นสทิธมินุษยชน 

ส านกังานคุม้ครอง
สทิธมินุษยชน 

 
-รบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
-ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ 
-คุม้ครอง ช่วยเหลอื
เยยีวยาผูถู้กละเมดิฯ 
-ตดิตามการแกไ้ข
ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมดิ
สทิธมินุษยชน 

ส านกัวจิยัและ 
นิตธิรรม 

 
-ศกึษา วจิยั 
-ใหข้อ้เสนอดา้น
นโยบาย ระเบยีบ 
กฎหมาย เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกั
สทิธมินุษยชน 
-จดัระบบขอ้มลู
สารสนเทศ 
-จดัท ารายงาน
ประจ าปีและรายงาน
ประเมนิสถานการณ์
ดา้นสทิธมินุษยชน 
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 ทัง้นี้ ในช่วงเริม่ต้นมีการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระท า     

อนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนเพยีง 1 คณะ คอื คณะอนุกรรมการคุม้ครองสทิธมินุษยชน เพื่อ

ด าเนินการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ต่อมาได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิศกึษา

และตรวจสอบบางกรณีเป็นกรณีพเิศษ อาท ิการท าสญัญาของการทางพเิศษแห่งประเทศไทยฯ 

ในโครงการก่อสร้างทางด่วนบางนา-บางพล-ีบางปะกง กรณีการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

บา้นกรดู โรงไฟฟ้าบ่อนอก และโครงการวางท่อก๊าชไทย-มาเลเซยี กรณผีูล้ ีภ้ยัในประเทศไทย ฯลฯ  

 ในทีสุ่ด เดอืนสงิหาคม 2545 ไดม้กีารปรบัปรุงเพิม่เตมิคณะอนุกรรมการโดยจดัแบ่งเป็น

กลุ่มประสานงาน 4 คณะ คอื 

 1. ดา้นคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

 2. ดา้นกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

 3. ดา้นสงัคม 

 4. ดา้นฐานทรพัยากร 

 อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการคุ้มครองสทิธมินุษยชน 3 คณะ และคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบร้องเรยีนก่อนปี 2545 จะท าหน้าที่หลกัในการตรวจสอบ หรอืไกล่เกลี่ยเยยีวยากรณี

รายบุคคล หรือกรณีไม่ซับซ้อนนัก ถ้าเป็นกรณีที่มีประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่าง

กวา้งขวาง และเป็นเรื่องทีซ่บัซอ้นมาก คณะอนุกรรมการคุ้มครองสทิธมินุษยชน 3 คณะ อาจจะ

เสนอตัง้คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิในกรณีนัน้ หรอือาจจะประมวลขอ้มลูหรอือาจมกีารตรวจสอบ

ในเบื้องต้น แล้วส่งต่อคณะอนุกรรมการที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่ มอื่นๆ เพื่อศึกษา 

จดัท ารายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และการปรบัปรุงกฎหมายต่อนายกรฐัมนตร ีและรฐัสภา

ตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 
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แผนภาพท่ี 5.2 แสดงคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิาน

ประจ าปี 

คณะอนุกรรมการจดัท าแผนเชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารฯ 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
คณะอนุกรรมการจดัท าแผนการจดัการฯ 

คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคล 

คณะอนุกรรมการพฒันาองคก์ร 

คณะอนุกรรมการจดัท ารายงานประเมนิสถานการณ์ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนผล 

คณะอนุกรรมการประสานงานองคก์รอสิระ 

คณะอนุกรรมการประสานงานดา้นสงัคม คณะอนุกรรมการประสานงานคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชน 

คณะอนุกรรมการประสานงาน
ดา้นกฎหมายและกระบวนการ
ยตุธิรรม 

คณะอนุกรรมการประสานงานฐาน

ทรพัยากร 

คณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ1  

คณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ2  

คณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ3  

คณะอนุกรรมการตรวจสอบเรื่องฯ ก่อนปี 2545 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิฯ 
1. กรณีละเมดิสทิธผิูต้ดิเชือ้เอดส ์
2. ปญัหาผูล้ีภ้ยัในประเทศไทย 
3. กรณีขอ้พพิาทแรงงาน บ.จน่ีาฯ 
4. ปญัหาการแทรกแซงการท างานของสือ่ฯ 
5. กรณีครอบครองทีด่นิฯ จ.ล าพนู 
6. กรณีทีด่นิเขาสวุรรณบรรพต จ.สุราษฎรฯ์ 
7. ทีด่นิสาธารณะบา้นกรดู 
8. กรณีคา่ชดเชยทางดว่น 
9. กรณีโรงไฟฟ้าและทอ่ก๊าชไทย-มาเลเซยี 

 

คณะอนุกรรมการดา้น

กฎหมาย 

คณะอนุกรรมการดา้น

กระบวนการยตุธิรรม 

คณะอนุกรรมการศกึษา

และตรวจสอบสถาน

พนิิจคุม้ครองเดก็และ

เยาวชน และเรอืนจ า 

คณะอนุกรรมการการสื่อสารและความสมัพนัธ์
ในสงัคม 

คณะอนุกรรมการศกึษาและการพฒันา 

คณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนศกึษา 

คณะอนุกรรมการสขุภาพแลสภาวะแวดลอ้ม 

คณะอนุกรรมการศกึษาและตรวจสอบกรณี

ปญัหาเกีย่วกบักลุ่มชาตพินัธุ ์

คณะอนุกรรมการดา้นเดก็ เยาวชน และ

ครอบครวั 

คณะอนุกรรมการดา้นเทคโนโลยแีละทรพัยส์นิ
ทางปญัญา 

คณะอนุกรรมการดา้นพลงังานอุตสาหกรรมและ
สิง่แวดลอ้ม 

คณะอนุกรรมการดา้นปา่เขตรอ้นและความ
หลากหลายทางชวืภาพ 

คณะอนุกรรมการดา้นที่ดนิและน ้า 

คณะอนุกรรมการดา้นทรพัยากรทางทะเล 

คณะอนุกรรมการศกึษาและตรวจสอบกรณี

ปญัหาเหมอืงแร่ 

ทีม่า : รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี 2545 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ,หน้า 27 
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อตัราก าลงั 

บุคลากรที่ปฏบิตังิานทัง้ในส่วนของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิและส่วนของ

ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิสรปุไดด้งันี้ 

1. ประเภทของบุคลากร จ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1.1 กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

 1.2 ผู้ช่วยปฏบิตังิานของกรรมการ (โดยกรรมการแต่ละคนมผีู้ช่วยปฏบิตังิาน 2 

คน ซึง่ประธานกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้ และแต่งตัง้เป็นรายปีงบประมาณ โดยเริม่ทยอยปฏบิตังิาน

ตัง้แต่กลางเดอืนกรกฎาคม 2544  

 1.3 ข้าราชการ โดยรบัโอนจากส่วนราชการต่างๆ และเริม่ทยอยรบัโอน ตัง้แต่

กลางเดอืนธนัวาคม 2544 

 1.4 พนักงานจ้างเหมาบรกิาร (ช่วยปฏบิตัิงานด้านต่างๆ เช่น งานธุรการ งาน

บนัทกึขอ้มลู งานขบัรถยนต ์ฯลฯ) 

2. จ านวนบุคลากร เมือ่สิน้เดอืนกนัยายน 2545 มีจ านวนบคุลากรรวมทัง้ส้ิน 93 คน  

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงอตัราก าลงัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยแบ่งตามประเภท

บคุลากร 

ประเภท จ านวน (คน) 
1. กรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ 11 
2. ผูช้่วยปฏบิตังิาน 22 
3. ขา้ราชการ* 35 
4. พนกังานจา้งเหมาบรกิาร 25 

*มกีรอบอตัราก าลงั 80 ต าแหน่ง ในปีงบประมาณ 2545 ไดร้บัการจดัสรรจ านวน 40 ต าแหน่ง และบรรจุได ้35 ต าแหน่ง 
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ตารางท่ี 5.2  แสดงจ านวนข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในเดือนกนัยายน 2545 โดยจ าแนกตามต าแหน่ง/ส านักต่างๆ  

ต าแหน่ง/ส านัก 
อตัราก าลงั 

ตามกรอบ บรรจแุต่งตัง้ 
เลขาธกิาร 1 1 
รองเลขาธกิาร 2 - 
ตรวจสอบภายใน 1 1 
ส านกับรหิารกลาง 28 14 
ส านกัสง่เสรมิและประสานงานเครอืขา่ย 15 6 
ส านกัคุม้ครองสทิธมินุษยชน 20 8 
ส านกัวจิยัและนิตธิรรม 13 5 

รวม 80 35 
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งบประมาณ 

งบรายรบั-รายจา่ย 

รายรบั            ปี 2543           ปี 2544           ปี 2545 

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 

   -งบกลาง 

   -เงนิหมวดรายจา่ยอื่น 

                     

          รวมรายได ้

                   

รายจา่ย 

 

24,154,800 

 

 

 

 

 

33,342,000 

 

18,955,800 

 

 

24,154,800 33,342,000 54,752,200 

   

งบบุคลากร 

   -เงนิเดอืน กสม. 

   -เงนิเดอืนผูช้่วยปฏบิตังิาน 

   -เงนิเดอืนขา้ราชการ 

   -คา่จา้งลูกจา้งสญัญาจา้ง 

 3,490,790.31 24,267,806.04 

13,554,000.00 

3,673,930.86 

5,372,745.37 

1,667,129.81 

งบด าเนินงาน 

   -คา่เบีย้ประชุม 

   -คา่ตอบแทนพยาน 

   -คา่เบีย้เลีย้ง ทีพ่กั พาหนะ 

   -คา่ใชจ้า่ยการประชุม อบรมและสมัมนา 

   -คา่พมิพห์นงัสอืและเอกสารสิง่พมิพ ์

   -คา่จดัท าสื่อการประชาสมัพนัธ ์

   -คา่ใชจ้า่ยในการส ารวจ ศกึษาขอ้มลู 

   -คา่รบัรองและพธิกีาร 

   -คา่วสัดสุ านกังาน 

   -คา่วสัดคุอมพวิเตอร ์

   -คา่สาธารณูปโภค 

   -ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กรและวัสดุ

อื่นๆ 

2,304,004.39 1,036,500.37 19,135,105.73 

805,800.00 

13,526.00 

782,890.96 

1,793,079.31 

3,722,835 

3,363,899 

1,962,400 

137,879.50 

920,244.84 

696,012.22 

1,277,264.71 

3,659,274.19 

งบดลุ 21,517,325.83 28,433,233.72 11,214,432.90 

   -คา่ครภุณัฑ ์   3,014,432.90 

   -คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง   82,000,000.00 

               รวมคา่ใชจ้า่ย 23,821,330.22 32,960,524.40 54,617,344.67 

รายรบัสงูกวา่รายจา่ย 333,469.78 381,475.60 134,855.33 

ทีม่า : รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี 2545 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิหน้า 107 
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5.1.6 แผนผงัการด าเนินงานเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

ในรายงานประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน (2545) แสดงแผนผงั

กระบวนการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน ไวด้งันี้   

แผนภาพท่ี 5.3 แสดงกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ทีม่า : รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี 2545  

    คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ,หน้า 34  
 

รบัเร่ืองร้องเรียน กรรมการหยิบยกฯ 
หยิบขึน้พิจารณา 

คณะกรรมการฯ
พจิารณาเบือ้งตน้ 

ส่งเร่ืองให้องคก์รท่ีมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาหากไม่
ด าเนินการหรอืไมร่บัเรื่อง คณะกรรมการฯ อาจรบัเรื่องกลบัมา
พจิารณา หากเรื่องนัน้อยู่ในอ านาจหน้าที่ 

ไมม่มีลูหรอืไมอ่ยูใ่นอ านาจหน้าที ่แจง้ผูร้อ้งและอาจแจง้

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบใหแ้กไ้ข 

มีมลูและอยู่ในอ านาจหน้าท่ี 

ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยชีแ้จงและเสนอ

พยานหลกัฐานเพื่อพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ/

การตรวจสอบพืน้ที่ 

ด าเนินการไกล่เกลี่ย ในกรณีทีเ่หน็วา่ไกล่เกลี่ยได ้

และท าบนัทกึขอ้ตกลงระหวา่งคู่กรณี 

ถา้ไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลง น ากลบัมาตรวจสอบใหม่ 

คณะกรรมการฯ มีมติ 

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการฯ จะท ารายงานและ
เสนอมาตรการแกไ้ขปญัหาให้
หน่วยงานหรอืบุคคลทีม่หีน้าทีน่ าไป
ปฏบิตัภิายในและระยะเวลาทีก่ าหนด 

ไมเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนแต่เป็น

การกระท าทีไ่มเ่ป็นธรรม คณะ

กรรมการฯ อาจก าหนดแนวทางแกไ้ข

และแจง้ใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานทีม่ี

อ านาจหน้าทีด่ าเนินการ 

การรวบรวมและสงัเคราะหข้์อมูล 
1. จดัท ารายงานสถานการณ์การละเมดิ
สทิธมินุษยชนประจ าปี 
2. การพฒันากฎหมายและนโยบายที่
เกีย่วขอ้ง เสนอแนะต่อรฐับาล รฐัสภา 
สาธารณชน 
3. การเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรู้
รว่มกนัของสงัคม 

หากไม่มีการแก้ไขตามก าหนด 

รายงานนายกรฐัมนตรีเพ่ือสัง่การ 

หากยงัคงไม่มีการด าเนินการตามท่ี

เสนอ รายงานต่อรฐัสภาเพื่อด าเนินการ

ต่อไป 
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5.1.7 วิธีการย่ืนเร่ืองร้องเรียน  

ตามขอ้มลูของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน (2547 : 30) ระบวุ่า  

ผูมี้สิทธิร้องเรียน 

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ร้องเรียนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นหรือองค์การ

เอกชนดา้นสทิธมินุษยชนรอ้งเรยีนแทน 

-องคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชน 

-กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบเองโดยไม่จ าเป็นต้องมีใคร          

มารอ้งเรยีน 

รายละเอียดในค าร้องเรียน 

-ชื่อ ทีอ่ยูข่องผูร้อ้งเรยีน หรอืผูร้อ้งเรยีนแทน 

-ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์อนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 

-ลายมอืชื่อผูร้อ้งหรอืผูร้อ้งเรยีนแทน 

-หนงัสอืมอบหมาย ในกรณทีีใ่หผู้อ้ ื่นรอ้งเรยีนแทน 

การย่ืนเรื่องร้องเรียน 

-ยืน่ค ารอ้งดว้ยตวัเองเป็นเอกสารหรอืดว้ยวาจา 

-มอบหมายใหผู้อ้ื่น หรอืองคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนเป็นผูย้ ืน่ 

-ส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั 

-วธิอีื่นตามทีก่รรมการก าหนด  
 

 5.1.8 การพิจารณารบัค าร้อง   

 แม้ว่าพระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และระเบียบ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารในการตรวจสอบการละเมดิ

สทิธมินุษยชน พ.ศ. 2545 ไมไ่ดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัค ารอ้งทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาตจิะรบัไว้พจิารณาตรวจสอบไว้โดยตรง แต่เมื่อพจิารณาบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญและ

พระราชบัญญัติ ฉบับดังกล่าวที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ และอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะท าให้ทราบถึงเป้าหมายและสาระของค าร้องที่

คณะกรรมการจะรบัไวพ้จิารณาตรวจสอบ กล่าวคอื  

เป้าหมายของค าร้องที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติจะรบัไว้พจิารณาจงึได้แก่ 

บุคคลหรอืหน่วยงานที่กระท าหรอืละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมิดสทิธมินุษยชน หรอือนัไม่

เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกบัสทิธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาค ีส่วนการ     
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ที่ บุคคลหรือหน่วยงานที่ เ ป็นเป้าหมายของค าร้องอันอยู่ภายใต้อ านาจตรวจสอบของ

คณะกรรมการ จะเป็นบุคคลหรอืหน่วยงานในภาครฐัหรอืเอกชนนัน้ อาจพจิารณาไดจ้ากมาตรา 

257 วรรคสาม ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ประกอบมาตรา 32 (1) 

และ (2) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ .ศ. 2542 เนื่ องจาก

บทบญัญัติ ดงักล่าว บญัญัติให้คณะกรรมการมอี านาจเรยีกเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง หรอื  

เรยีกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าซึ่งรวมถึงส่วนราชการ หน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกิจ บุคคลนิติ

บุคคล หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุน้ี เป้าหมายของค าร้อง หรือบุคคลและ

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้อ านาจตรวจสอบของคระกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิจงึย่อมรวมถงึ

บุคคลหรอืหน่วยงานทัง้ในภาครฐัและเอกชน 

สาระของค ารอ้งหรอืกรณีที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิอี านาจรบัไวพ้จิารณา

ตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขปญัหา พิจารณาได้จากอ านาจตรวจสอบของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังที่กล่าวข้างต้น รวมถึงอ านาจหน้าที่ที่เพิ่มเติมตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2)(3)(4) โดยสรุป

เงื่อนไขอนัเป็นสาระของค าร้องหรอืกรณีที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติมอี านาจรบัไว้

พจิารณาตรวจสอบได ้ดงันี้ 

กรณีที่มกีารกระท าหรอืละเลยการกระท าอันเป็นการละเมดิสทิธิมนุษยชน หรอือนัไม่

เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีตามอ านาจตรวจสอบของ

คณะกรรมการดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ 

กรณีที่มผีูร้อ้งเรยีนว่า บทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดกระทบต่อสทิธมินุษยชน และมปีญัหา

เกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ 

กรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค าสัง่ หรือ การกระท าอื่นใดในการปกครองกระทบต่อ       

สทิธมินุษยชนและมปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 

กรณีที่ผูเ้สยีหายรอ้งขอให้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตฟ้ิองคดต่ีอศาลยุตธิรรม

แทนผู้เสยีหาย และเป็นกรณีที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งเหน็สมควรเพื่อแก้ไขปญัหาการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนเป็นส่วนรวม 

สาระของค าร้องหรอืกรณีต่างๆ ที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิมอี านาจรบัไว้

พจิารณาตรวจสอบดงักล่าว มขีอบเขตกว้างขวางตามนิยามของค าว่า “สทิธิมนุษยชน” ตาม

มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่บัญญัติว่า  

“สทิธมินุษยชน” หมายถงึ ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคล 

ที่ได้รบัการรบัรองหรอืคุ้มครองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรอืตามกฎหมายไทย 
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หรอืตามสนธิสญัญาที่ประเทศไทยมพีนัธกรณีที่จะต้องปฏิบตัิตาม อันได้แก่ สนธสิญัญาด้าน         

สทิธมินุษยชนของสหประชาชาต ิ

 

5.1.9 การพิจารณาด าเนินเร่ืองร้องทุกข ์ 

จากการศกึษา “มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน : ศกึษาเฉพาะ

กรณบีทบาทอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต”ิ ของ มะลวิรรณ วสิุทธศิกัดิ ์(2548 

: 98-100) ได้อธบิายว่า คณะกรรมการสทิธมินุษยชนจะพจิารณาในการตรวจสอบเรื่องเป็น 3 

กรณ ีดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นเรื่องไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรอืคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    

ไม่รบัไว้พิจารณา ซึ่งจะต้องแจ้งผู้ร้องหรอืองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ส่งเรื่องทราบ     

โดยไมช่กัชา้ เพื่อประโยชน์ต่อการคุม้ครองสทิธมินุษยชนจะส่งเรื่องต่อไปใหบุ้คคลหรอืหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการแกไ้ขตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

2. เป็นเรื่องที่ควรได้ร ับการพิจารณาแก้ไขโดยองค์กรอื่นที่มีอ านาจหน้าที ่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถส่งเรื่องให้องค์กรที่มอี านาจหน้าที่พิจารณาได ้    

ไม่ว่าเรื่องดงักล่าวจะอยู่ในการด าเนินการของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตขิัน้ตอนใด 

หากปรากฏว่าองค์กรนัน้ไม่รบัเรื่องดงักล่าวไว้พิจารณาหรือรบัไว้แต่ยงัมไิด้ด าเนินการเป็น

ประการใด คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตอิาจรบัเรื่องกลบัไปพจิารณาได้หากเป็นเรื่องที่

อยูภ่ายใตอ้ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

3. เป็นเรื่องทีม่มีูลและอยู่ในอ านาจหน้าที่ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

จะให้แจ้งบุคคลหรอืหน่วยงานที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืบุคคลหรือหน่วยงาน    

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจรงิภายในระยะเวลาที่ก าหนด การแจ้งดงักล่าวคณะกรรมการ    

สทิธมินุษยชนแห่งชาตติ้องท าสรุปรายละเอยีด ขอ้เทจ็จรงิใหเ้พยีงพอต่อการชีแ้จงไดโ้ดยถูกต้อง

ครบถ้วน และเมื่อพ้นก าหนดเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ         

จะด าเนินการพจิารณาตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน โดยให้โอกาสผู้รอ้งหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

และผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงรายละเอียดและเสนอพยานหลกัฐานตามสมควร เพื่อพสิูจน์ข้อเท็จจรงิ

เกี่ยวกบัการกระท าที่มกีารอ้างว่าเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน โดยในการพจิารณาตรวจสอบ 

การสิทธมินุษยชนหากคู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

คู่กรณมีสีทิธนิ าทนายความหรอืทีป่รกึษาของตนเขา้มาในกระบวนการพจิารณาตรวจสอบได้ 

อนึ่งในการพจิารณาตรวจสอบการสทิธมินุษยชน คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อท าหน้าที่สืบสวนและสอบสวน
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ข้อเท็จจรงิ รบัฟงัค าชี้แจงและพยานหลกัฐาน และจดัท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการจะมอี านาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิเวน้แต่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตจิะก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

การตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนของคณะกรรมการนัน้ในระหว่างการพิจารณา

คณะกรรมการอาจด าเนินการไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คู่กรณีท า      

ความตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนซึง่หากคู่กรณียนิยอมตก

ลงกนัไดใ้หค้ณะกรรมการจดัใหม้กีารจดัท าขอ้ตกลงระหว่างคู่กรณเีป็นหนงัสอืไวแ้ละใหย้ตุเิรือ่ง  

1) เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน ให้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตจิดัท ารายงาน

ผลการตรวจสอบและมาตรการแก้ไขปญัหาการละเมดิสิทธิมนุษยชนโดยระบุว่ารายละเอียด

ข้อเท็จจรงิที่เกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งการละเมดิสิทธิมนุษยชน  เหตุผลที่มคีวามเห็นดงักล่าว 

มาตรการแก้ไขปญัหาฯ ต้องก าหนดให้ชดัเจนว่าบุคคลหรอืหน่วยงานใดมหีน้าทีต่้องปฏบิตัติาม

กฎหมายในเรือ่งใด ดว้ยวธิกีารอย่างไร รวมทัง้ระยะเวลาในการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว 

และคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตจิะก าหนดใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมใิห้มกีารสิทธิมนุษยชนในลกัษณะท านองเดียวกัน     

อกีกไ็ด ้

2) ไม่เป็นการละเมดิการสทิธมินุษยชน กรณีทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิหน็

ว่าการกระท าหรอืละเว้นการกระท าดงักล่าวไม่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน แต่มกีารปฏบิตัิที่   

ไม่เป็นธรรมสมควรแก่การแก้ไขเยยีวยาความเสียหาย คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ    

จะก าหนดแนวทางแก้ไขเพื่อแจง้ใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานด าเนินการตามความเหมาะสม ภายใต้

อ านาจหน้าทีบุ่คคลหรอืหน่วยงานนัน้ได้ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเริ่มกระบวนการตรวจสอบการละเมิด        

สทิธมินุษยชนได้โดยไม่จ าเป็นต้องมกีารร้องเรยีน ในกรณีที่เห็นสมควรให้มกีารตรวจสอบตาม

มาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่ไม่ไดบ้ญัญตัิ

ถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกประเด็นที่คณะกรรมการจะด าเนินการตรวจสอบไว้แต่ระเบียบ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่า ด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิ

สทิธมินุษยชน พ.ศ. 2545 ข้อ 13 ได้ก าหนดกรณีต่างๆ ซึ่งหากคณะกรรมการสิทธมินุษยชน

แห่งชาตเิหน็สมควร อาจใหม้กีารตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ 

1. ผูร้อ้งมใิช่ผูซ้ึง่ถูกละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืผูท้ าการแทน 

2. ผู้ร้องเป็นผู้ท าการแทนองค์การเอกชนด้านสิทธมินุษยชนที่มไิด้เป็นนิติบุคคลตาม

กฎหมาย 
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3. ผู้รอ้งเป็นผู้ท าการแทนองค์การเอกชนที่มไิด้แจง้ชื่อต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาตวิ่าจะสามารถรบัค ารอ้งและพจิารณาเบือ้งตน้เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ตามมาตรา 24 

4. กรณอีื่นๆ ทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตหิยบิยกขึน้มาพจิารณา 

ทัง้นี้ เรื่องทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิหน็สมควรตรวจสอบถอืว่าเป็นค ารอ้ง

ตามระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545 ข้อ 3 ซึ่งก าหนดว่า “ค าร้อง” หมายความว่าเรื่องที่ม ี        

ผูร้อ้งเรยีน และใหห้มายความถงึเรือ่งทีค่ณะกรรมการหยบิยกขึน้พจิารณาดว้ย 

ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า กรณีร้องเรียนมมีูลและอยู่ ใน

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สมควรรับค าร้องไว้พิจารณาตรวจสอบคณะกรรมการ           

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเริ่มด าเนินกระบวนพิจารณาตรวจสอบตามมาตรา 25 แห่ง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยแจ้งไปยงับุคคลหรือ

หน่วยงานที่ถูกร้องเรยีนหรอืที่คณะกรรมการเหน็ว่าเกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลหรอืหน่วยงานนัน้

ชี้แจงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับตัง้แต่วันที่ได้รบัแจ้งจากคณะกรรมการ โดย

ผู้รบัผดิชอบค ารอ้งจะรวบรวมขอ้เท็จจรงิเบื้องต้นต่างๆ จากค ารอ้งและค าชี้แจงข้อเทจ็จรงิของ

บุคคลหรอืหน่วยงานที่ถูกร้องว่าเป็นผู้ละเมดิสิทธิมนุษยชนหรือเกี่ยวข้องกับการละเมดิสิทธิ

มนุษยชนและพยานหลกัฐานต่างๆ ทีไ่ดจ้ากผูร้อ้ง และหลกัฐานต่างๆ ประกอบค าชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 

โดยท าบนัทกึสรปุเบือ้งตน้เสนอต่อคณะกรรมการ 

เมื่อพน้ระยะเวลาการชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว คณะกรรมการจะพจิารณาจากบนัทกึสรุป

เบือ้งต้น และด าเนินการพจิารณาตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ตามมาตรา 26 โดยต้องให้

โอกาส ผู้รอ้งหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งและผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงรายละเอยีดและเสนอพยานหลกัฐานตาม

สมควร เพื่อพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการการะท าทีม่กีารอา้งว่าเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน และ

อาจให้คู่กรณี บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรากฏตวัต่อหน้าคณะกรรมการ โดยแจ้งให้

คู่กรณทีราบล่วงหน้า 

 

อ านาจในการรบัฟังข้อเทจ็จริง และแสวงหาพยานหลกัฐาน 

ในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิอี านาจ

กึง่ตุลาการ ในการรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิและแสวงหาพยานหลกัฐาน ดงัน้ี 

1. มหีนังสอืสอบถามส่วนราชการหน่วยงานของรฐั หรอื รฐัวสิาหกิจ เพื่อให้มหีนังสือ

ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ หรอืให้ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัริาชการหรอืงานใดๆ หรอืส่งวตัถุ เอกสาร

หรอืพยานหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืส่งผู้แทนมาชีแ้จงหรอืใหถ้อ้ยค าประกอบการพจิารณา 
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2. มหีนังสอืเรยีกบุคคล นิตบิุคคล หรอืหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวขอ้งมาให้ถ้อยค าหรอืให้

ส่งวตัถุ เอกสาร หรอืพยานหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ าหนด 

3. รอ้งขอใหศ้าลออกหมายส าหรบัเขา้ตรวจคน้เคหสถานหรอืสถานทีใ่ดๆ เพื่อประโยชน์

ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและการรวบตามพยานหลกัฐานต่างๆ 

4. ขอใหผู้ท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญมาใหค้วามเหน็เพื่อประกอบการตรวจสอบ 

5. การด าเนินการต่อผูข้ดัขวางหรอืไมใ่หค้วามรว่มมอืในกระบวนการรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิและ

แสวงหาพยานหลกัฐาน 

ในระหว่างที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติด าเนินกระบวนการรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิ

และแสวงหาพยานหลกัฐานหากบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่มาให้

ถ้อยค า หรอืไม่ส่งวตัถุ เอกสารหรอืพยานหลกัฐานที่ถูกเรยีกหรอืถูกสัง่ให้ส่งตามมาตรา 32 (2) 

แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 34 ก าหนดใหต้้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรอืปรบัไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั แต่ไม่มบีท

ก าหนดโทษในกรณีที่ส่วนราชการหน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ ไม่มาให้ถ้อยค า หรอืไม่ส่ง

วตัถุ เอกสารหรอืพยานหลกัฐานทีถู่กเรยีกหรอืถูกสัง่ใหส้่งตามมาตรา 32 (1) ส่วนกรณีทีผู่ใ้ดต่อสู้

หรอืขดัขวางการเขา้ตรวจคน้เคหสถาน หรอืสถานทีด่งักล่าว มาตรา 35 บญัญตัใิหต้้องระวางโทษ

จ าคุกไมเ่กนิ 1 ปี หรอื ปรบัไมเ่กนิ 2 หมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

5.1.10 การตรวจสอบ และไกล่เกล่ียข้อพิพาท  

ในงานของ ภทัรวด ีแกว่นเจรญิ (2554 : 38-45)  ไดก้ล่าวถงึ การไกล่เกลีย่ในระหว่างการ

พจิารณาตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนเป็นวธิกีารระงบัขอ้พพิาท ในกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนว่า 

ผู้ถูกร้องมกีารกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนซึ่งคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 และระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการ

ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน พ.ศ. 2542 ข้อ 22 แต่โดยที่ระเบยีบดงักล่าวไม่ได้ก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิจากทีบ่ญัญตัไิวต้ามมาตรา 27 แต่เป็นการน าความในมาตรา 

27 มาก าหนดซ ้า ดงันัน้แนวทางกลไกในการด าเนินการ และผลของการไกล่เกลีย่ จงึอาจสรุปได้

ตามมาตรา 27 และแนวปฏบิตัทิีผ่่านมาของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิดงันี้ 
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แนวทางด าเนินการไกล่เกล่ีย 

กระบวนการไกล่เกลี่ยจะเริม่ได้เมื่อได้มกีารรวบรวมข้อเท็จจรงิจนสามารถทราบถึง

เหตุการณ์และปญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ว่าเป็นกรณีทีอ่าจด าเนินไกล่เกลีย่ได ้จากนัน้ จะมกีาร

เชญิผูร้อ้งและผูถู้กรอ้งเขา้สู่กระบวนการเจรจา ซึง่อาจจะเป็นการเปิดโอกาสใหคู้่กรณีไดเ้จรจากนั

โดยตรง หรอืแยกไกล่เกลีย่แลว้แต่กรณี โดยอาจต้องมกีารประชุมหลายครัง้ จนกว่าจะหาวธิกีาร

แก้ไขปญัหาที่เป็นทีพ่อใจของคู่กรณีทัง้สองฝ่ายได้ หากคู่กรณีตกลงกนัได ้จะมกีารจดัท าบนัทกึ

ขอ้ตกลงทีคู่่กรณไีดต้กลงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่อาจจดัท าโดยผูร้บัผดิชอบค ารอ้งหรอืผูท้ี่

คู่กรณีเห็นสมควรให้เป็นผู้จดัท าบันทึกข้อตกลง หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายแล้วสรุป

ขอ้ตกลงให้คู่กรณีไดร้บัทราบว่า จะสามารถปฏบิตัติามขอ้ตกลงได้ จงึให้คู่กรณีลงนามในบนัทกึ

ขอ้ตกลง 

 

การจดักลไกในการไกล่เกล่ีย 

กลไกส าคญัในการไกล่เกลีย่ประนีประนอมเพื่อแก้ไขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน คอื 

ผู้ท าหน้าที่คนกลางในการด าเนินการไกล่เกลี่ย ซึ่งคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจ

มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยท าการแทนกไ็ด้โดย

ผูด้ าเนินการไกล่เกลีย่ จะจดัใหคู้่กรณีไดพ้บและประชุมเจรจารวมกนั หรอืแยกกนัเจรจา ณ หอ้ง

ประชุมของส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิหรอืสถานทีท่ี่เป็นการสะดวกส าหรบั

คู่กรณ ี

ในการปฏบิตัขิองคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิมกัจะเป็นการไกล่เกลี่ยในระดบั

อนุกรรมการคณะต่างๆ ที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบค าร้องนัน้ๆ โดยไม่ได้มีการแต่งตัง้

คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าทีไ่กล่เกลีย่โดยตรงขึน้มาใหม ่ 

 

ผลของการไกล่เกล่ีย 

ในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมเพื่อแก้ไขปญัหาการละเมดิสิทธิมนุษยชนดงักล่าวนัน้

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตจิะท าหน้าที่ในฐานะคนกลางในการเจรจาแก้ไขข้อพพิาท 

โดยอาศยัความสมคัรใจของคู่กรณี แล้วท าข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้ยุติเรื่องโดยที่

คณะกรรมการไม่มีอ านาจที่จะด าเนิ นให้มีสภาพบังคับใดๆ หากไม่สามารถไกล่ เกลี่ย

ประนีประนอมไดก้ต็อ้งด าเนินการพจิารณาตรวจสอบต่อไปจนเสรจ็สิน้ 
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หลงัจากคู่กรณไีดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงไกล่เกลีย่แลว้ หากปรากฏแก่คณะกรรมการใน

ภายหลังว่า มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในหนังสือดังกล่าวนัน้ คณะกรรมการจะ

ด าเนินการพจิารณาตรวจสอบค ารอ้งนัน้ตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

 

5.1.11 การสรปุและด าเนินการแก้ปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

 ในด้านบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ มะลวิรรณ วสิุทธิ

ศกัดิ ์(2548 : 100) สรุปไวว้่า เมื่อสรุปผลการพจิารณาว่าเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืไม่ให้

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตแิจง้ไปยงับุคคลหรอืหน่วยงานทีม่หีน้าทีต่้องด าเนินการตาม

ผลรายงานการตรวจสอบโดยเรว็ และใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัแจง้ด าเนินการตามมาตรการ

แก้ไขปญัหาละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและแจ้งผลการ

ด าเนินการให้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติทราบ แต่ถ้าการด าเนินการตามมาตรการ

แก้ไขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน ไม่อาจกระท าให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้

บุคคลหรอืหน่วยงานขอขยายระยะเวลาด าเนินการไปยงัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 

พรอ้มทัง้เหตุผลและระยะเวลาที่ขอขยายก่อนทีก่ าหนดระยะเวลาเดมิจะสิ้นสุดลง แต่ทัง้นี้ ห้ามมิ

ใหข้อขยายระยะเวลาการด าเนินการมากกว่าสองครัง้ 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาแล้วยงัมไิด้มกีารด าเนินการหรอืด าเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มี

เหตุผลอนัสมควร ให้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตริายงานต่อนายกรฐัมนตร ีเพื่อสัง่การ

ให้มีการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปญัหาการสิทธิมนุษยชนภายในหกสิบวันนับแต่    

วนัทีร่บัรายงาน โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตติ้องก าหนดรายละเอยีดการใชอ้ านาจ

ตามกฎหมาย เพื่อการสัง่การของนายกรฐัมนตรดี้วย แต่หากการด าเนินการดงักล่าวไม่อยู่ใน

อ านาจของนายกรฐัมนตรีที่จะสัง่การได้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรายงาน        

ต่อรฐัสภา และหากคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ส่วนรวมจะเผยแพร่กรณีที่ไม่มีการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปญัหาการละเมิด          

สทิธมินุษยชนนัน้ใหส้าธารณชนทราบกไ็ด ้
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5.1.12 ผลการท างาน  

รายงานประจ าปีของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ (2545 :  31) ได้จ าแนกกลุ่ม

เรือ่งรอ้งเรยีน เพื่อใหเ้หน็ภาพชดัเจนขึน้ ดงันี้   

ตารางท่ี 5.3 แสดงเร่ืองร้องเรียน จ าแนกตามประเภทของสิทธิในปี 2544 และ 2545 

กลุ่มเร่ืองร้องเรียน 
พ.ศ.2544 (มิ.ย.-ธ.ค.) พ.ศ.2555 (ม.ค.-ก.ย.) 
จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 

1. สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม 11 13 45 22 

2. สทิธกิลุ่มชาตพินัธุ ์ 6 7 37 19 

3. สทิธิชุมชนในการมสี่วนร่วมจดัการฐาน

ทรพัยากร 

16 18 28 15 

4. สทิธชิมุชนดา้นสขุภาพ -สภาพแวดลอ้ม 5 6 6 3 

5. ด้านการบริหารและองค์กรปกครอง

ทอ้งถิน่ 

15 17 37 19 

6. สทิธดิา้นแรงงาน 6 6 5 3 

7. สทิธกิารศกึษาของเยาวชน 1 1 7 4 

8. สทิธใินครอบครวั 5 6 5 3 

9. สทิธทิางการเมอืง 1 1 1 1 

10. เสรภีาพสือ่มวลชน 7 9 3 2 

11. สทิธผิูด้อ้ยโอกาส / ผูพ้กิาร 1 1 4 2 

12. สทิธทิีอ่ยูอ่าศยั 1 1 1 1 

13. อืน่ๆ  15 14 14 6 

รวม 90 100 193 100 
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แผนภาพท่ี 5.4 แสดงสถิติการรบัเร่ืองร้องเรียน ปีงบประมาณ 2547 (1 ตุลาคม 2546 –               

30 กนัยายน 2547) 

 
ตารางท่ี 5.4 แสดงการสรปุการรบัเร่ืองร้องเรียน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2546 – 30 กนัยายน 

2547 จ าแนกตามประเภทพของสิทธิเสรีภาพท่ีถกูละเมิด 
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แผนภาพท่ี 5.5 แสดงสถิติประเภทของสิทธิเสรีภาพท่ีถกูละเมิระหว่าง 1 ตุลาคม 2546 –             

30 กนัยายน 2547 รวม 663 เร่ือง 

 
 

ตารางท่ี 5.5 แสดงผลการรบัเร่ืองร้องเรียน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2546 – 30 กนัยายน 2547 

จ าแนกตามประเภทของผูก้ระท าละเมิด 
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แผนภาพท่ี 5.6 แสดงสถิติของประเภทผู้กระท าละเมิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2546 –                

30 กนัยายน 2547 รวม 663 เร่ือง 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงรายงานสรุปผลการรบัเร่ืองร้องเรียน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2546 – 30 

กนัยายน 2547 จ าแนกตามพื้นท่ีเกิดเหต ุ

 
แผนภาพท่ี 5.7 แสดงสถิติพื้นท่ีเกิดเหตุละเมิด ระหว่าง 1 ตุลาคม 2546 – 30 กนัยายน 

2547 รวม 663 เร่ือง 
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ตารางท่ี 5.7 แสดงสรปุผลการรบัเร่ืองร้องเรียน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2546 – 30 กนัยายน 

2547 จ าแนกตามประเภทของลกัษณะการร้องเรียน 

 
 

แผนภาพท่ี 5.8 แสดงสถิติลกัษณะการร้องเรียน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2546 – 30 กนัยายน 

2547 รวม 663 เร่ือง 
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5.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามบทบญัญติัของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศกัราช 2550 

5.2.1 สถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัของประเทศ/ภมิูภาค  

สถานการณ์ปญัหาสทิธมินุษยชนส าคญัในปี 2552 ทีม่กีารรอ้งเรยีนแลว้ กสม.หยบิยกมา

พจิารณา 

 

แผนภาพท่ี 5.9 แสดงสถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนส าคญัในปี 2552 ท่ีมีการร้องเรียน 

แล้ว กสม. หยิบยกมาพิจารณา 

 
 ทีม่า: ผลการปฏบิตังิานประจ าปี 2552 คณะกรรมการสทิธมินุษยชน  

 

จากรายงานผลการปฏบิตัิงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน (ปี 2552) ระบุว่าจากการ

ตรวจสอบการรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนพบว่าสาเหตุส าคญัส่วนหน่ึงเป็น

ผลมาจากนโยบายรฐัที่เน้นการพฒันาไปในทศิทางการเติบโตทางเศรษฐกจิและการส่งออกโดย 

ไมเ่น้นการกระจายฐานทรพัยากร ไม่ค านึงถงึสทิธกิารจดัการ การร่วมตดัสนิใจของชุมชนทอ้งถิ่น 

ท าให้เกิดความขดัแย้งระหว่างชุมชนกับโครงการของรฐัหรอืของเอกชน ประกอบกับรฐัและ

หน่วยงานของรฐัไม่เข้มงวดอย่างจรงิจงัในการปกป้องสทิธใินกระบวนการยุตธิรรม และการให้

เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน ท าใหก้ารละเมดิสทิธมินุษยชนเป็นปญัหา

ทวคีวามรนุแรงมากขึน้   

อยา่งไรกต็ามในอกีดา้นหนึ่งสถานการณ์ทางสงัคมไดม้กีารเปลีย่นแปลงเคลื่อนไหวอย่าง

รวดเรว็ โดยเฉพาะความขดัแยง้ทางการเมอืงในประเทศไทยนับตัง้แต่ปี 2552 ที่รุนแรงมากขึ้น  

ท าใหป้ระชาชนตระหนักให้ความสนใจในเรื่องสทิธมินุษยชนมากขึน้  ประชาชาชนมคีวามตื่นตัว
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กระตือรอืรน้ในการปกป้องสทิธเิสรภีาพ ท าให้เกิดการรวมกลุ่มรวมตวักนัต่อสู้ปกป้องสทิธขิอง

ตนเองมากขึน้ 

 

5.2.2 ท่ีมา/เหตผุลในการจดัตัง้องคก์ร  

ในรายงานผลปฏบิตังิานของส านักคณะกรรมการสทิธมินุษยชน (2550 : 2-3) ไดก้ล่าวว่า 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิเป็นองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ ก่อตัง้ขึ้นครัง้แรกตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 แต่ในช่วงปี 2549 มกีารชุมนุมทางการเมอืงของ

กลุ่มพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตยและองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อ

กดดนัต่อรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชนิวตัร รวมทัง้มคีวามขดัแย้งทางการเมอืง ที่มคีวามคดิเห็น

ต่างๆ กนัจ านวนมาก ไดเ้กดิการรฐัประหารยดึอ านาจโดยคณะทหาร เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2549 

และยกเลกิรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 แล้วกลบัมา ใช้อ านาจโดยคณะมนตรี

ความมัน่คงแห่งชาติ (คมช.) ท าให้สถานการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม ของสงัคมไทย

ได้รบัผลกระทบในหลายมติิ แม้สงัคมไทยจะไม่เห็นด้วยกบัการรฐัประหาร  ยดึอ านาจทางการ

เมอืงโดยคณะทหาร อย่างไรก็ตามในสภาพการณ์ขณะนัน้ที่ความขดัแย้ง  ทางการเมอืงในการ

คดัค้านรฐับาลชุดก่อนยงัด าเนินต่อมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้การคดัค้านรฐัประหาร ที่เกิดขึน้ ไม่

น าไปสู่กระแสการต่อสูอ้ยา่งกวา้งขวางเช่น ปี 2535 และยงัมกีารถกเถยีงเชงิแนวคดิและแนวทาง

ปฏบิตัิอย่างลกึซึ้งในขบวนภาคประชาชนมาจนถงึปจัจุบนั แต่อย่างไร ก็ตามการที่สงัคมไทยมี

บทเรยีนจากการต่อสู้เพื่อประชาธปิไตยของประชาชนมายาวนาน จงึเป็นปจัจยัหน่ึงที่ส าคญัใน

การผลกัดนัให้คณะรฐัประหารต้องเร่งจดัตัง้รฐับาลพลเรอืน ประกาศใช้รฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราว 

พ.ศ.2549 รวมทัง้การจดัตัง้สภาร่างรฐัธรรมนูญ ด าเนินการร่างรฐัธรรมนูญ จนน าไปสู่มติการ

ประชามตริบัรา่งรฐัธรรมนูญทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนสงิหาคม 2550 และยุตบิทบาทของคณะมนตรี

ความมัน่คงแห่งชาตใินเวลาต่อมา 

ภารกจิของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนในช่วงเวลาดงักล่าว จนถงึการมรีฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ยงัคงด าเนินต่อไปตาม  3 ภารกจิหลกัเดมิ กล่าวคอื การตรวจสอบ

หรอืหยบิยกกรณีมกีารละเมดิหรอืมกีารกระท าที่ไม่เ ป็นธรรม ทัง้รายกรณี และการตรวจสอบ

ปญัหาจากกฎหมาย หรือนโยบายของรัฐบาล ควบคู่กับการรณรงค์พัฒนาวัฒนธรรม            

สทิธิมนุษยชน โดยอาศัยการท างานร่วมกันและสนับสนุนงานเครอืข่ายภาคประชาสงัคม ทัง้

ประชาชน องคก์รพฒันาเอกชน และสถาบนัวชิาการ 

  อย่างไรก็ตาม ก็มีบางประเด็นที่อาจมีผลเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในช่วงหลังการ

รฐัประหาร จนถงึการมรีฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ทีค่วรกล่าวถงึไว ้
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 ประการแรก การที่คณะรัฐประหารยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มีผลให้ยกเลิก

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทัง้หมดไปด้วย ส่งผลกระทบต่อองค์กร อิสระตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ในส่วนของ กสม . ซึ่งมีพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 รองรบับทบัญญัติรองรบัรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 199 และมาตรา 200 ว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องไปได้ ดังที่ กสม.ได้มีค าชี้แจงหลังการ

รฐัประหาร ตอบการถามของข้าหลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตถิึงสถานะและการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่อง กสม.ต่อไปไดเ้ช่นเดมิ 

ประการท่ีสอง  การที่ร ัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติให้  กสม .วินิจฉัยกรณี             

การละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืการกระท าทีไ่ม่เป็นธรรม หรอืนโยบายของรฐับาล บนบรรทดัฐานที่

ไม่จ ากัดเฉพาะความชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎระเบียบ แต่ต้องตรวจสอบว่า กฎหมาย 

กฎระเบยีบที่น ามาปฏบิตันิัน้ มคีวามชอบด้วยรฐัธรรมนูญ  และ/หรอื พนัธกรณีระหว่างประเทศ  

ทีไ่ทยเป็นภาค ีหรอืไม่ แมไ้ม่มรีฐัธรรมนูญ 2540 แต่กรณีรอ้งเรยีนทัง้หมดเกดิขึน้ในการบงัคบัใช้

รฐัธรรมนูญ 2540  กสม.จงึใช้หลกัการวนิิจฉัยการละเมดิสทิธมินุษยชน จากรฐัธรรมนูญ 2540 

เช่นเดิม เพราะ กสม.ไม่รองรบัอ านาจของคมช. เว้นแต่กรณีร้องเรยีนหรอืนโยบายที่เกิดขึ้น    

ช่วงหลงัรฐัประหาร กสม. ก็จะใช้หลกัพนัธกรณีระหว่างประเทศ ที่ไทยเป็นภาคทีี่ยงัมผีลผูกพนั

สบืเนื่องต่อไป ประกอบกบัประเพณกีารปฏบิตัขิองสงัคมไทยทีเ่ป็นมา 

 เมื่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 มผีลบงัคบัใช้ กสม. ก็ใช้หลกั

รฐัธรรมนูญ 2540 ควบคู่ไปกบั รฐัธรรมนูญ 2550 ในกรณีที่เรื่องร้องเรยีนหรอืนโยบายในกรณี

รอ้งเรยีนนัน้ยงัมผีลกระทบต่อเน่ืองกนัมาถงึปจัจบุนั 

 ประการท่ีสาม ในช่วงคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งชาติ (คมช.) เตรยีมการจดัตัง้สภา    

ร่างรฐัธรรมนูญ แต่งตัง้คณะกรรมการยกร่างรฐัธรรมนูญ และจดักระบวนการร่างรฐัธรรมนูญ 

เนื่องจากเป็นเรื่องส าคญัต่อประชาชนทัง้มวล ที่ต้องเขม้งวดต่อกระบวนการมสี่วนร่วมของภาค

ประชาชนให้ชดัเจนและกว้างขวางเป็นหลกัประกนัให้แก่การร่างรฐัธรรมนูญ โดยที่ควรจะก้าว

รดุหน้าใหด้ยีิง่กว่าหรอืไมด่อ้ยไปกว่ารฐัธรรมนูญ 2540 กสม.จงึไดต้ดิตามและมขีอ้เสนอแนะอย่าง

ต่อเนื่อง เกี่ยวกบัการประกันความเป็นอิสระและการมสี่วนร่วมของประชาชน ต่อ คมช. และ

รฐับาล ในช่วงเริม่ตน้กระบวนการรา่งรฐัธรรมนูญ  

ประการท่ีส่ี เมื่อมสีภาร่างรฐัธรรมนูญ กสม.ถือเป็นภาระหน้าที่โดยตรง ที่พึงจะสรุป

บทเรยีนทัง้ข้อดแีละขอ้จ ากดัในการบงัคบัใช้รฐัธรรมนูญ 2540 จากการท างานเกือบ 6 ปี ของ 

กสม. รวมทัง้บทเรยีนของภาคประชาชนน าเสนอตัง้แต่ก่อนการร่างรฐัธรรมนูญ ควบคู่กบัการที ่ 



 

- 150 - 

กสม. เตรยีมจดัรบัฟงัความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากองค์กรเครอืข่ายภาคประชาสงัคมทัว่

ประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าสภาร่างรฐัธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้กสม .น าเสนอบทเรียน 

ดังกล่าวก่อนการยกร่าง แต่กลับตัง้กรรมาธิการรับฟงัความคิดเห็นจาก 12 องค์กร ตามที่

รฐัธรรมนูญชัว่คราว พ.ศ.2549 ก าหนดไวซ้ึง่รวมทัง้ กสม.ดว้ย 

 กระบวนการและวธิกีารที่คณะกรรมาธกิารฯ ชุดดงักล่าวด าเนินการรบัฟงัความคดิเห็น  

ในเวลาทีจ่ ากดั โดยจดัเวทขีนาดใหญ่ระดบัภมูภิาค ท าแบบสอบถามมายงับุคลากรกสม. และเชญิ

ใหก้สม.ไปน าเสนอในเวลาทีจ่ ากดัมากท าให้กสม.ปฏเิสธทีจ่ะเขา้ร่วมกระบวนการดงักล่าวเพราะ 

กสม.เองไดเ้ตรยีมการจดัรณรงคร์ว่มกบัองคก์รเครอืข่ายอย่างกวา้งขวางทัว่ประเทศ ตัง้แต่เริม่ต้น

อยู่แล้ว เพื่อสรุปบทเรยีนจากรฐัธรรมนูญ 2540 และระดมความคดิเห็นต่อร่างรฐัธรรมนูญใหม ่

โดยจดักบัองคก์รเครอืขา่ยทุกภมูภิาค และแยกจดัเฉพาะประเดน็เพิม่เตมิ เช่น สทิธคินท างานทุก

กลุ่ม กลุ่มชาติพนัธ์ กลุ่มผู้หญงิ ผู้มคีวามหลากหลายทางเพศ ผู้พกิาร กลุ่มองค์กรส่วนท้องถิ่น 

สทิธบิตัรและทรพัยส์นิทางปญัญา และสุดทา้ยได้จดัท าขอ้มูลเป็น “รฐัธรรมนูญ ฉบบัเจตนารมณ์

ประชาชน” เสนอต่อสภารา่งรฐัธรรมนูญอยา่งเป็นทางการ รวมทัง้จดัพมิพเ์ผยแพรต่่อสาธารณะ 

 ในสถานการณ์ช่วงเวลาดงักล่าว การร้องเรยีนและปญัหาจากการละเมดิสทิธมินุษยชน

โดยหน่วยงานของรฐั จากกฎหมายและนโยบายของรฐั ยงัด าเนินไปในทศิทางเดยีวกบัรฐับาล  

ชุดก่อน อันเป็นผลจากเรื่องร้องเรยีนที่เกิดขึ้นตัง้แต่ช่วงก่อนการรฐัประหาร และประกอบกับ    

ทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิของรฐับาลชัว่คราวที่ยงัเน้นทศิทางการส่งออกและอตัราการเตบิโต

ทางเศรษฐกจิเช่นเดมิ ไม่ไดเ้น้นการพฒันาคุณภาพชวีติ สวสัดกิารสงัคม และสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้

โครงสรา้งการจดัการของหน่วยงานของรฐัโดยพื้นฐาน ยงัเน้นการใช้อ านาจมากกว่าการใช้สทิธิ

การมสี่วนร่วมจดัการและร่วมตดัสนิใจของภาคประชาชน จงึท าให้กลุ่มความขดัแยง้ขัน้พื้นฐาน 

โดยเฉพาะความขดัแย้งในการจดัการฐานทรัพยากรด าเนินไปอย่างกว้างขวางในขอบเขต        

ทัว่ประเทศเช่นเดมิ ประชาชนและชุมชนทอ้งถิน่โดยเฉพาะกลุ่มชายขอบต่างๆ มกัจะตกเป็นฝ่าย

เสยีเปรยีบทัง้ต่อกลุ่มทุนและนโยบายของรฐั รวมทัง้ยงัคงด ารงปญัหาเกี่ยวกบัสทิธใินกระบวน  

การยตุธิรรมทีย่งัคงมกีารรอ้งเรยีนสงูมากเช่นทุกปี 

เมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2550 มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 และรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีไดบ้ญัญตัเิกีย่วกบัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

ไวใ้นมาตรา 256 มาตรา 257 และมาตราทีเ่กีย่วขอ้งแตกต่างไปจากทีร่ฐัธรรมนูญ 2540  

รฐัธรรมนูญ 2550 ไดแ้บ่งองคก์รตามรฐัธรรมนูญเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คอื องคก์ร

อสิระตามรฐัธรรมนูญ 4 องคก์ร คอื คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ผูต้รวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการ 

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ และคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ และอกีประเภท
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หนึ่ง คอื องคก์รอื่นตามรฐัธรรมนูญ 3 องคก์ร คอื องค์กรอยัการ คณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาต ิและ สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส่วนรฐัธรรมนูญ 2540 มไิดก้ าหนดไว้

อยา่งชดัเจนเช่นน้ี 

 

5.2.3 องคป์ระกอบและท่ีมาของคณะกรรมการ  

ตามขอ้มลูของส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (2555) เขยีนไวว้่า โดย

ก่อนทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนชุดแรก (ตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2540) จะครบวาระการด ารง

ต าแหน่งในวนัที ่12 กรกฎาคม 2550 ส านักงาน กสม. ไดเ้ตรยีมการสรรหา กสม. ชุดใหม่ แต่มี

ประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัองคป์ระกอบของ คณะกรรมการสรรหาตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 8 (1) ในส่วนของผูแ้ทนพรรคการเมอืง เนื่องจากอยู่

ในช่วงทีส่ภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าที ่รฐัสภา จงึมกีารหารอืไปยงัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนได้

ขอ้ยตุวิ่าควรเสนอแก้ไขพระราชบญัญตั ิคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ในส่วน

ของคณะกรรมการสรรหา ส านักงาน กสม. จึงเสนอร่างพระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิฉบบัแกไ้ปรบัปรงุไปยงัรฐับาล แต่ต่อมามกีารประกาศบงัคบัใชร้ฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เมื่อวนัที่ 24 สงิหาคม 2550 คณะรฐัมนตรจีงึมมีตใิห้

ส านักงาน กสม. รบัร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ สทิธมินุษยชนแห่งชาตกิลบัมาเพื่อแก้ไข

ปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ 2550 และโดยที ่รฐัธรรมนูญ 2550 ไดบ้ญัญตัเิกี่ยวกบั กสม. 

เปลีย่นแปลงไปจากที่บญัญตัใินรฐัธรรมนูญ 2540 ในสาระส าคญัหลายประการ ส านักงาน กสม. 

จึงได้จดัท าร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติฉบับใหม่เสนอไปยัง

นายกรฐัมนตร ีและขณะนี้อยูร่ะหว่างการตรวจพจิารณาของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

นอกจากนี้ ศาลปกครองกลางไดม้คี าวนิิจฉัยเมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2550 ไม่รบัค าฟ้องคดี

ตามที่มผีู้ฟ้องเรื่องการสรรหาด้วยเหตุผลว่า เมื่อพระราชบญัญตัิคณะกรรมการสิทธมินุษยชน 

พ.ศ. 2542 มเีนื้อหาขดัหรือแย้งกับบทบญัญัติของรฐัธรรมนูญ 2550 การสรรหา กสม.             

จะด าเนินการไดต้อ้งรอจนกว่าจะมกีารแก้ไขหรอืตราพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาติให้เป็นไปตามรฐัธรรมนูญเสยีก่อน แต่ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้วนิิจฉัยเมื่อวนัที่ 30 

มกราคม 2552 แตกต่างไปจากศาลปกครองกลางว่าผูท้ี่มหีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งต้องด าเนินการสรรหา

และเลือก กสม. ชุดใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในรฐัธรรมนูญ 2550 และ

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  

การสรรหากสม. ชุดใหม่ คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ตาม

รฐัธรรมนูญ 2550 มจี านวนเจด็คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 
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ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคล

ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคดัเลอืกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล

ปกครองสงูสุดคดัเลอืกจ านวน 1 คน ท าหน้าทีส่รรหาและคดัเลอืก กสม. จ านวนเจด็คน ดว้ยมตทิี่

มกีารลงคะแนนโดยเปิดเผยและมคีะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนกรรมการทัง้หมด

เท่าที่มอียู่ แลว้เสนอรายชื่อผูไ้ดร้บัเลอืกพรอ้มความยนิยอมของผูน้ัน้ ต่อประธานวุฒสิภาเพื่อ    

ใหวุ้ฒสิภามมีตใิหค้วามเหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากโดยวธิลีงคะแนนลบั  

กระบวนการสรรหาและการเลอืกกสม. ตามรฐัธรรมนูญ 2550 แตกต่างจาก รฐัธรรมนูญ 

2540 ทัง้ในขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา คอืองคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา วธิกีาร

สรรหาและคดัเลอืก รวมทัง้จ านวนผูไ้ดร้บัเลอืกเพื่อเสนอชื่อใหวุ้ฒสิภา และในขัน้ตอนของวุฒสิภา

จากเดมิที่ต้องมมีติเพื่อคดัเลอืกผู้ได้รบัการเสนอชื่อจากจ านวนยี่สบิสองคนให้เหลอืสบิเอ็ดคน      

มมีตใิหค้วามเหน็ชอบผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาจ านวนเจด็คน 

 ก าหนดใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิจี านวนลดลง จากเดมิทีม่รีวมทัง้สิน้ 11 

คนใหเ้หลอืเพยีง 7 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอกี 6 คน 

 นอกจากกสม. จะพน้จากต าแหน่งตามวาระและเหตุอื่นแลว้ รฐัธรรมนูญ 2550 ไดก้ าหนด

เพิม่เตมิใหก้สม. ตอ้งพน้จากต าแหน่งเมือ่มอีายคุรบ 70 ปีบรบิรูณ์ดว้ย 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตชุิดปจัจุบนั มวีาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี นับตัง้แต่

วนัทีไ่ดร้บัโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ คอื วนัที ่25 มถุินายน 2552 และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งใน

วนัที ่24 มถุินายน 2558 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปจัจุบัน (ชุดที่สอง) ได้รบัการโปรดเกล้าฯ 

แต่งตัง้เมื่อวนัที ่25 มถุินายน 2552 ประกอบดว้ยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอกี 

หกคน ดงันี้  

1. นางอมรา พงศาพชิญ ์   ประธานกรรมการ 

2. นายแทจ้รงิ ศริพิานิช    กรรมการ 

3. นายนิรนัดร ์พทิกัษ์วชัระ   กรรมการ 

4. นายปรญิญา ศริสิารการ   กรรมการ 

5. นายไพบลูย ์วราหะไพฑรูย ์   กรรมการ 

6. พลต ารวจเอกวนัชยั ศรนีวลนดั  กรรมการ 

7. นางวสิา เบญ็จะมโน    กรรมการ 
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คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิมอีงคป์ระกอบคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิดงันี้ 

1. คณะอนุกรรมการสนับสนุน (3 คณะ) 

 1.1 คณะอนุกรรมการบรหิารจดัการงานศกึษาวจิยัดา้นสทิธมินุษยชน 

 1.2 คณะอนุกรรมการศกึษาและประเมนิรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิ   

สทิธมินุษยชนและมาตรการการแกไ้ข 

 1.3 คณะอนุกรรมการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

2. ด้านบริหารงานบคุคล (2 คณะ)  

 2.1 อ.ก.ส.ระบบงาน อตัราก าลงั วนิยั และการบรหิารงานบุคคล 

 2.2 คณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตดิ้านการคุ้มครองสทิธแิรงงานและ

การประกอบอาชพี 

 2.3 คณะอนุกรรมการชายแดนภาคใต ้

3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (6 คณะ) 

 3.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลัน่กรองรายงานผลการ

ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 3.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนดา้นเดก็ สตรี คนพกิาร 

และความเสมอภาคของบุคคล 

 3.3 คณะอ นุก รรมการต รวจสอบการละ เมิดสิทธิม นุษยชนด้ านสิทธิ                

ในกระบวนการยตุธิรรม 

 3.4 คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนด้านกฎหมายและ    

การปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรม 

 3.5 คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

และวฒันธรรม 

 3.6 คณะอนุกรรมการพจิารณาเสนอเรื่องต่อศาลรฐัธรรมนูญ ศาลปกครอง และ

ฟ้องคดต่ีอศาลยตุธิรรม 
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4. คณะอนุกรรมการปฏิบติัการยทุธศาสตร ์(4 คณะ) 

 4.1 คณะอนุกรรมการปฏบิตักิารยุทธศาสตรด์า้นสทิธมินุษยชนในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

 4.2 คณะอนุกรรมการปฏบิตักิารยุทธศาสตรด์า้นเดก็ สตร ีคนพกิาร และความ

เสมอภาคของบุคคล 

 4.3 คณะอนุกรรมการปฏบิตักิารยุทธศาสตรด์า้นสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และ

วฒันธรรม 

 4.4 คณะอนุกรรมการปฏบิตักิารยทุธศาสตรด์า้นสทิธใินกระบวนการยตุธิรรม 

5. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ/ยทุธศาสตร ์(4 คณะ) 

 5.1 คณะอนุกรรมการดา้นสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 

 5.2 คณะอนุกรรมการดา้นสทิธชิุมชนและฐานทรพัยากร 

 5.3 คณะอนุกรรมการดา้นทีด่นิและปา่ 

 5.4 คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลของผู้ไรส้ญัชาตไิทยพลดัถิน่ ผู้อพยพ 

และชนพืน้เมอืง 

 

6. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (2 คณะ) 

 6.1 คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิจดัท าหนงัสอืทีร่ะลกึ พระมหากษตัรยิก์บังานสทิธิ

มนุษยชน" เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554 

 6.2 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการจดัท าค าศพัท์สทิธมินุษยชนด้านสทิธใิน

กระบวนการยตุธิรรมและสทิธมินุษยชนศกึษาฯ 

 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  (2555)ได้จัดท า โครงสร้าง

คณะอนุกรรมการเพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิดงันี้ 
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แผนภาพท่ี 5.10 แสดงโครงสร้างคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2555 รวมทัง้สิน้ 21 คณะ 

 

 

 

คณะอนุกรรมการดา้นสทิธิ
มนุษยชน (1 คณะ) 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ยทุธศาสตร ์(7 คณะ) 

คณะอนุกรรมการดา้นคดสีทิธมินุษยชนเพื่อ
พจิารณาเสนอเรื่องต่อศาลรฐัธรรมนูญหรอื
ศาลปกครอง หรอืฟ้องคดตี่อศาลยุตธิรรม 

คณะอนุกรรมการพจิารณา
เรื่องรอ้งเรยีนและ
กลัน่กรองรายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมดิสทิธิ
มนุษยชน 

อ.ก.ส.ระบบงานอตัราก าลงั วนิัย 
และการบรหิารภายใน 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

ดา้นบรกิารงานบุคคล 
(2 คณะ) 

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนดา้นเดก็ สตร ี
และความเสมอภาคของ
บุคคล 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
(4 คณะ) 

คณะอนุกรรมการดา้น
สนบัสนุน (6 คณะ) 

อ.ก.ส.กฎหมาย ระเบยีบ การ
อุทรณ์ และการรอ้งทุกข์ 

คณะอนุกรรมการปฏบิตักิาร
ยทุธศาสตร ์(4 คณะ) 

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคมและวฒันธรรม 

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนดา้นสทิธใิน
กระบวนการยตุธิรรม 

คณะอนุกรรมการจดัท า
ตวัชีว้ดัการปฏบิตัติาม
อนุสญัญาระหวา่ง
ประเทศดา้นสทิธิ
มนุษยชน 
 คณะอนุกรรมการ
ปฏบิตักิารยทุธศาสตร์
ดา้นสทิธเิดก็ สตร ีและ
ความเสมอภาคของ
บุคคล 
คณะอนุกรรมการ
ปฏบิตักิารยทุธศาสตร์
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม
และวฒันธรรม 
 
คณะอนุกรรมการ
ปฏบิตักิารยทุธศาสตร ์
ดา้นสทิธใินกระบวนการ
ยตุธิรรม 
 

คณะอนุกรรมการดา้น
สทิธผิูส้งูอาย ุผูพ้กิาร 
บุคคล หลากหลายทาง
เพศ และการสาธารณสขุ  

คณะอนุกรรมการดา้น
สทิธแิละสถานะบุคคลผู้
ไรส้ญัชาตไิทยพลดัถิน่ ผู้
อบพยบ และชนพืน้เมอืง 

คณะอนุกรรมการดา้น
สทิธพิลเมอืงและสทิธิ
ทางการเมอืง 

คณะอนุกรรมการสทิธิ
มนุษยชนดา้นที่ดนิและ
ปา่ 
คณะอนุกรรมการสทิธิ
ชุมชน 
คณะอนุกรรมการสทิธิ
มนุษยชนดา้นกฎหมาย 
และการปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็น
ธรรม 
คณะอนุกรรมการปฏบิตัิ
ยทุธศาสตรด์า้นสทิธิ
มนุษยชนในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 

คณะอนุกรรมการบรหิาร
จดัการงานศกึษาวจิยัดา้น
สทิธมินุษยชน  

คณะอนุกรรมการบรหิาร
ดา้นเสนอแนะนโยบาย
และขอ้เสนอในการ
ปรบัปรงุกฎหมาย และ
กฎเพื่อสง่เสรมิและ
คุม้ครองมนุษยชน 
คณะอนุกรรมการตดิตาม
และประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตรค์ณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

คณะอนุกรรมการสื่อสาร
สทิธมินุษยชน 

คณะอนุกรรมการศกึษา
และประเมนิรายงานผล
การตรวจสอบการละเมดิ
สทิธมินุษยชนและ
มาตรการแกไ้ข 
คณะอนุกรรมการที่
ปรกึษาสทิธมินุษยชน
ดา้นสทิธใินกระบวนการ
ยตุธิรรม 
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5.2.4 อ านาจหน้าท่ี/ขอบเขตความรบัผิดชอบ  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2555) ได้กล่าวถึงบทบัญญัติของ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 257 คณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาตมิอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรอืการละเลยการกระท า อนัเป็นการละเมดิ  

สทิธมินุษยชนหรอืไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนที่ประเทศไทย

เป็นภาค ีและเสนอมาตรการการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อบุคคลหรอืหน่วยงานทีก่ระท าหรอืละเลยการ

กระท าดงักล่าว เพื่อด าเนินการ ในกรณีทีป่รากฏว่าไม่มกีารด าเนินการตามทีเ่สนอ ใหร้ายงานต่อ

รฐัสภาเพื่อด าเนินการต่อไป 

  2. เสนอเรือ่งพรอ้มดว้ยความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนูญ ในกรณีทีเ่หน็ชอบตามทีม่ผีู้

รอ้งเรยีนว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดกระทบต่อสทิธมินุษยชนและมปีญัหาเกี่ยวกบัความชอบ

ด้วยรฐัธรรมนูญ ทัง้นี้  ตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รฐัธรรมนูญ 

  3. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เหน็ชอบตามที่มผีู้

รอ้งเรยีนว่า กฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสทิธมินุษยชนและมปีญัหา

เกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย ทัง้นี้ ตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและ

วธิพีจิารณาคดปีกครอง 

4. ฟ้องคดต่ีอศาลยุตธิรรมแทนผูเ้สยีหาย เมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากผูเ้สยีหายและ

เป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปญัหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทัง้น้ี ตามที่

กฎหมายบญัญตั ิ

5. เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรบัปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรฐัสภา 

หรอืคณะรฐัมนตรเีพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

6. ส่งเสรมิการศกึษา การวจิยั และการเผยแพรค่วามรูด้า้นสทิธมินุษยชน 

7. ส่งเสรมิความร่วมมอืและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การ

เอกชนและองคก์ารอื่นในดา้นสทิธมินุษยชน 

8.  จัดท ารายงานประจ าปี เพื่ อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศและเสนอต่อสภา 

9. อ านาจหน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
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ในการปฏิบตัิหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวมของชาตแิละประชาชนประกอบดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิอี านาจเรยีก

เอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งจากบุคคลใดหรอืเรยีกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า รวมทัง้มอี านาจอื่น

เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ และรฐัธรรมนูญ 2550 ก าหนดให้

คณะกรรมการสทิธมินุษยชน มอี านาจหน้าทีเ่พิม่เตมิจากรฐัธรรมนูญ 2540 ใน 3 เรือ่ง คอื 

1. การเสนอเรื่องพรอ้มดว้ยความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนูญ ในกรณีที่เหน็ชอบตามที่ม ีผู้

รอ้งเรยีนว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดกระทบต่อสทิธมินุษยชนและมปีญัหาเกี่ยวกบัความชอบ

ดว้ย รฐัธรรมนูญส าหรบับทบญัญตัแิห่งกฎหมายที ่กสม. จะเสนอใหศ้าลรฐัธรรมนูญพจิารณาตาม

วรรคหนึ่งนัน้ หมายถึงกฎหมายในระดบัพระราชบญัญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ านาจนิติ

บญัญตัหิรอืรฐัสภา หรอืกฎหมายที่ใช้บงัคบัดงัเช่นพระราชบญัญตั ิเช่น พระราชก าหนดที่ได้รบั

การพจิารณาอนุมตัจิากรฐัสภาแลว้ เป็นตน้ 

2. การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง  ในกรณีที่เห็นชอบตามที่ม ีผู้

รอ้งเรยีนว่ากฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสทิธมินุษยชนและมปีญัหา 

ทีเ่กีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 

3. การฟ้องคดต่ีอศาลยตุธิรรมแทนผูเ้สยีหาย เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอจากผูเ้สยีหายและ เป็น

กรณทีีเ่หน็สมควร เพื่อแกไ้ขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนเป็นส่วนรวม 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จงึเป็นรฐัธรรมนูญฉบบัแรก ที่

บญัญตัใิหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิอี านาจหน้าทีใ่นการเสนอเรื่องพรอ้มความเหน็

ต่อศาลรฐัธรรมนูญและศาลปกครอง รวมทัง้การฟ้องคดต่ีอศาลยุตธิรรมแทนผูเ้สยีหายไดโ้ดยให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

พระราชบญัญตัจิดัตัง้ ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง และทีก่ฎหมายบญัญตัติามล าดบั 
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5.2.5 โครงสร้างและการบริหารองคก์ร  

ตามรายงานประจ าปีของส านักงานสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ( 2545  : 131-132) ไดจ้ดัท า 

โครงสรา้งของส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิดงันี้ 

 

แผนภาพท่ี 5.11 แสดงโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านกับรหิารกลาง 

ส านกัคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

ส านกัวจิยัและวชิาการ 

ส านกัส่งเสรมิและประสานงาน

เครอืขา่ย 

ส านกัสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 

ส านกัวนิิจฉยัคด ี

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 

กลุ่มงานอ านวยกจิการคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
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สารานุกรมรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต,ิ 2552: 69-71) ระบุว่า ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิกีาร

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ส านัก และ 2 กลุ่มงาน โดยในแต่ละส านักแบ่งออกเป็นกลุ่ม

งานต่างๆ  ตามประกาศคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิลงวนัที ่8 กนัยายน 2548   

 

แผนภาพท่ี 5.12 แสดงการแบ่งส่วนราชการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ     

ลงวนัท่ี 8 กนัยายน 2548 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

ประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

เลขาธกิาร 

กลุ่มงานชว่ยอ านวยการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 

รองเลขาธกิาร ทีป่รกึษาประจ าส านกังาน รองเลขาธกิาร 

ส านกับรหิารกลาง 

1. กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป 
2.กลุ่มงานคลงัและพสัดุ 
3.กลุ่มงานนโยบายและ
แผน 
4.กลุ่มงานสทิธมินุษยชน
ระหว่างประเทศ 

ส านกัคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

1.กลุ่มงานตรวจสอบเรื่อง
รอ้งเรยีนที ่1  
2.กลุ่มงานตรวจสอบเรื่อง
รอ้งเรยีนที ่2 
3.กลุ่มงานตรวจสอบเรื่อง
รอ้งเรยีนที ่3 
4.กลุ่มงานตรวจสอบเรื่อง
รอ้งเรยีนที ่4 
5.กลุ่มงานประสานคุม้ครอง
สทิธมินุษยชน 

ส านกังานสง่เสรมิและ

ประสานงานเครอืขา่ย 

1. กลุ่มงานสง่เสรมิสทิธิ
มนุษยชน 
2.กลุ่มงานประสานงาน
เครอืขา่ย 
3.กลุ่มงานประชาสมัพนัธ์
และการเผยแพร ่

ส านกัวจิยัและนติธิรรม 

1. กลุ่มงานวจิยัสทิธิ
มนุษยชน 
2.กลุ่มงานนิตธิรรม 
3.กลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สทิธิ
มนุษยชน 
4.กลุ่มงานขอ้มลู
สารสนเทศ 
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เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กลุ่มงานตรวจสอบภายในของ

ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติจะท าหน้าที่ในการติดตาม  เร่งรดั  ตรวจสอบ  

และประเมนิผลการปฏิบตัิของส านักงาน  ทัง้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบรหิาร  งบประมาณ     

การบรหิารการเงนิ  และการบรหิารสนิทรพัย ์ รวมทัง้การจดัท าแผนการตรวจสอบภายใน  การ 

ใหค้ าแนะน า การใหค้ าปรกึษา และการแสดงความคดิเหน็ต่อการปรบัปรุงกฎระเบยีบเกี่ยวกบัการ

ตรวจสอบภายในดว้ย 

ส าหรบักลุ่มงานช่วยอ านวยการเป็นกลุ่มงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนและคอยประสานงาน

ขอ้มลูทางวชิาการและขอ้มลูอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง  จดัเตรยีมเอกสารและขอ้มลูส าหรบัการประชุมและ

การสมัมนาระหว่างหน่วยงานภายในหรอืระหว่างประเทศและท าหน้าทีใ่ห้ความเหน็เกี่ยวกบังาน

บรหิารจดัการของส านกังานในภารกจิของประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

ส านกับรหิารกลาง เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบงานดา้นสารบรรณ ดา้นธุรการ งานบรหิาร

ทัว่ไป งานการเจา้หน้าที ่งานพฒันาบุคลากร งานอ านวยการประชุมคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาต ิงานการคลงั งานนโยบายและแผนงานดา้นประเทศ และงานหอ้งสมดุ 

 ส านักงานส่งเสรมิและประสานงานเครอืข่าย เป็นหน่วยงานที่รบัผิดชอบการส่งเสริม

สนบัสนุน เผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจและสรา้งจติส านึกใหแ้ก่ประชาชนในดา้นสทิธมินุษยชน งาน

การประสานความร่วมมอืระหว่างสถาบนั หน่วยราชการองค์กรของรฐั องค์กรเอกชนและภาค

ประชาสังคม งานการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งานเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานรฐั 

องคก์รเอกชนและประชาชน 

 ส านักคุ้มครองสทิธมินุษยชน เป็นหน่วยงานที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

การตรวจสอบ สบืสวนและสอบสวนข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน งานการไกล่

เกลี่ยจดัท าขอ้ตกลงระหว่างคู่กรณี งานศกึษาวเิคราะห์ข้อกฎหมาย และประเดน็สทิธมินุษยชน

เพื่อเสนอความคดิเหน็และมาตรการแก้ไขปญัหา งานการคุ้มครองช่วยเหลอืเยยีวยาผูถู้กละเมดิ

สทิธมินุษยชน รวมทัง้งานตดิตามและประเมนิผลการแกไ้ขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 ส านักวจิยัและนิตธิรรม เป็นหน่วยงานที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานศกึษา วเิคราะห์ปญัหา

การละเมดิสทิธมินุษยชน งานศกึษาวเิคราะห ์เพื่อจดัท าขอ้เสนอปรบัปรงุแก้ไข กฎหมาย ระเบยีบ 

กฎ ขอ้บงัคบั นโยบายและมาตรการของรฐัรวมทัง้สนธสิญัญาต่าง ๆ ที่ขดัหรอืแยง้กบัหลกัสทิธิ

มนุษยชน งานจดัท าแผนหรอืโครงการศึกษาวิจยัรวมทัง้การประสานงานวิจยักับภาครฐัและ

เอกชน ตลอดจนงานศกึษาวเิคราะห์เพื่อพจิารณาความเหมาะสมในการเขา้เป็นภาคความตกลง
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ระหว่างประเทศ และภาคีสิทธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับสิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทย และช่วยประกนัใหป้ระชาชนไดร้บัสทิธทิีม่นุษยพ์งึมโีดยครบถว้น  

 

อตัราก าลงั / บคุลากร 

 ตามรายงานประจ าปีของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน (2545 : 133, 135) สรุปไวว้่าในปีงบ

ประมาน  2552  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านัก

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ จ าแนกไดเ้ป็น  7  ประเภท  มจี านวนทัง้สิน้  212  คน 

แผนภาพท่ี 5.13 แสดงบุคลากรท่ีปฏิบติังานในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ       

ในปี 2552 

 

 
หมายเหต:ุ 

 1.  คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตชิุดแรก  มจี านวน  11  ท่าน  พน้จากต าแหน่ง  

3  ท่าน  ดงันี้ 

 คุณหญงิจนัทนี  สนัตะบุตร   พน้จากต าแหน่ง  เมือ่วนัที ่ 20  พฤศจกิายน  2549 

 นายจรลั  ดษิฐาอภชิยั         พน้จากต าแหน่ง  เมือ่วนัที ่ 26  กนัยายน  2550  และ 

 นายวสนัต ์ พานิช           พน้จากต าแหน่ง  เมือ่วนัที ่ 12  มนีาคม  2551 และ 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตชิุดแรกสิน้สุดวาระการด ารงต าแหน่ง  เมือ่วนัที ่ 24  

มถุินายน  2552 

 2.  คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ ชุดที ่ 2  ไดร้บัการโปรดเกลา้ฯ  เมื่อวนัที ่ 25  

มถุินายน  2552  มจี านวน  7  ท่าน 

7* 
1 

3 

14 

106 

40 
 

41 
 
 
 

212 

 

ก าหนดต าแหน่งไว ้ 5  อตัรา 
-  ผูช้่วยปฏบิตังิานของประธานและกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิ
มกีรอบอตัราก าลงั  106  อตัรา   
และบรรจุแลว้  94  อตัรา 
  
พนกังานจา้งเหมาบรกิาร  (เพือ่ปฏบิตังิานดา้น
ต่างๆ  เช่น  งานดา้นกฎหมาย  งานธุรการ  งาน
บนัทกึ  งานบนัทกึขอ้มลู  งานขบัรถยนต์  งาน
ใหบ้รกิาร  ฯลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท 

1.  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

2.  ทีป่รกึษา  กสม. 
3.  ผูท้ีช่ านาญการประจ า  กสม. 
4.  ผูช้ว่ยปฏบิตังิาน 

5.  ขา้ราชการ 

6.  พนกังานราชการ 

7.  พนกังานจา้งเหมาบรกิาร 
 
 

 
 

รวม 

หมายเหตุ จ านวน  (คน) 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส านักงาน กสม.ได้เสนอของบประมาณไปยงัประธานรฐัสภา เพื่อเสนอใหค้ณะรฐัมนตรี

พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงานโดยอิสระของ กสม . โดยใน

ปีงบประมาณ 2552 ไดร้บัจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี จ านวน 150,277,300 บาท คดิเป็น

รอ้ยละ 58.52 ของวงเงนิทีเ่สนอ 256,757,300 บาท ซึง่สามารถจ าแนกลกัษณะการใชจ้า่ย ดงันี้ 

1. ค่าใชจ้า่ยดา้นบุคลากร   จ านวน 70,584,800 บาท 

2. ค่าใชจ้า่ยการจดัการและบรหิารองคก์ร  จ านวน 76,643,900 บาท 

3. ค่าใชจ้า่ยในลกัษณะครภุณัฑ ์และสิง่ก่อสรา้ง จ านวน 3,048,600 บาท 
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5.2.6 แผนผงัการด าเนินงานเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

 

แผนภาพท่ี 5.14 แสดงการด าเนินงานเร่ืองราวร้องทุกข ์

 
 

ทีม่า: คณะกรรมการสทิธมินุษยชน,2547 “กลไกคุม้ครองสทิธมินุษยชน ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

พุทธศกัราช 2540”  คณะกรรมการประสานงานองคก์รสทิธมินุษยชน (กปส.) ,หน้า 42 
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5.2.7 วิธีการย่ืนเร่ืองร้องเรียน  

การย่ืนขอตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีรปูแบบอะไรบ้าง 

บุคคลที่ถูกละเมดิสทิธมินุษยชนเป็นหนึ่งในสามกลุ่มบุคคลที่สามารถยื่นค ารอ้ง

ต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใิหท้ าการตรวจสอบการละเมดิได ้ โดยค ารอ้งทีจ่ะยื่นนัน้

โดยหลกัจะต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืท าเป็นหนังสอืให้ชดัเจน  แต่ในกรณีที่ผู้ถูกละเมดิ

หรอืผูท้ าการแทนไมป่ระสงคจ์ะยืน่ค ารอ้งเป็นหนงัสอืกส็ามารถรอ้งเรยีนดว้ยวาจาได้ 

การย่ืนค าร้องเป็นหนังสือ  บุคคลผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชนมสีทิธยิืน่ค ารอ้งต่อ 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตโิดยท าเป็นลายลกัษณ์อักษรหรอืหนังสอืซึ่งเป็นวธิกีารที่มี

ความชดัเจนและเป็นทางการมากทีสุ่ด  ในค ารอ้งนัน้ตอ้งมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ชื่อและทีอ่ยูข่องผูร้อ้งหรอืผูท้ าแทน 

2. ขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์อนัเป็นเหตุแห่งการกระท าหรอืการละเลยการกระท า

อนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 

3. ลายมอืชื่อของผู้ร้องหรอืผู้ท าการแทนที่ได้รบัมอบหมายเป็นหนังสอืจากผู้มี

สทิธยิืน่ค ารอ้ง 

การร้องเรียนด้วยวาจา บุคคลผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืผูท้ าการแทนหาก

ไม่มคีวามประสงค์จะยื่นค าร้องเป็นหนังสอื สามารถร้องเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน

แห่งชาตดิ้วยวาจาได้ ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการรอ้งเรยีนทางโทรศพัท์  หรอืการรอ้งเรยีนด้วยวาจา  

ณ ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตซิึง่จะมเีจา้หน้าทีค่อยรบัเรื่องค ารอ้งและบนัทกึ

การรอ้งเรยีนใหต้ามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

วิธีการย่ืนค าร้องให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ค าร้องที่ผู้ถูกละเมดิสิทธิมนุษยชนได้จดัท าขึ้นเป็นลายลกัษณ์อักษรหรอืเป็น

หนังสอืนัน้สามารถยื่นต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิพื่อท าการตรวจสอบการะละเมดิ

สทิธมินุษยชนไดห้ลายวธิกีาร ซึง่จะก่อใหเ้กดิความสะดวกแก่ประชาชนในการเขา้ถงึกระบวนการ

คุม้ครองสทิธมินุษยชนไดโ้ดยงา่ย วธิกีารยืน่ค ารอ้งมอียูด่ว้ยกนั 7 วธิ ีดงัต่อไปนี้ 

1. ยืน่ค ารอ้ง ณ ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

2. ยื่นค ารอ้งโดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัถงึส านักงานคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

3. ยืน่ค ารอ้งต่อกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตคินใดคนหน่ึง 

4. ยืน่ค ารอ้งต่อองคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นเครอืขา่ยเพื่อส่งต่อไปยงั 

ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
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5. ยืน่ค ารอ้งโดยส่งทางโทรสาร 

6. ยืน่ค ารอ้งโดยส่งเป็นขอ้ความทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) หรอืสื่ออื่นๆ 

7. ยืน่ค ารอ้งโดยส่งผ่านส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัตามที่ 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตกิ าหนด 

 

การร้องเรียนเม่ือถกูละเมิดสิทธิมนุษยชน 

แผนภาพท่ี 5.15 แสดงการร้องเรียนเม่ือถกูละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

 

     

              รอ้งเรยีนมายงั 

 

 

 

 

 

 
                                               รอ้งเรยีนโดย 

               
 

 

 
             รอ้งเรยีนโดยระบุ 
 

 
ทีม่า: คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ,2555 “การตดิตามการปฏบิตัติามกตกิาอนุสญัญาระหว่างประเทศ

ดา้นสทิธมินุษยชน” หน้า 152 

 

 

ผู้ ร้อง ได้แก่ 

-ผู้ถูกละเมดิ หรือผู้แทน 

-ผู้พบเหน็การละเมดิ 

-ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาต ิ

-กรรมการฯ คนใดคนหนึ่ง 

-องคก์ารเอกชนด้านสทิธมินุษยชนที่คณะ

กรรมการฯ ก าหนด 

 

 
สถานทีต่ดิต่อ 
ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ
80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 
อาคารรฐัประศาสนภกัด ีชัน้ 6 และ 7 
ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศพัท ์02 -1413800 
            02-1413900 
โทรสาร 02-1419575 
สายด่วน 1377 
E-mail:help@nhrc.or.th 
Homepage:www.nhrc.or.th 
 

-ทางจดัหมาย 

-ทางโทรศพัท ์

-ดว้ยตนเอง ณ ส านกังาน 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

-ทางโทรสาร 

-สง่ขอ้ความทางสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

(E-mail) หรอืสือ่อื่นๆ 
 

-ชื่อ ทีอ่ยู่ของผูร้อ้งเรยีนหรอื 

ผูท้ าการแทน ทีส่ามารถตดิต่อกลบัได ้

-ชื่อ ทีอ่ยู่ บุคคลหรอืหน่วยงาน 

ทีเ่ป็นผูล้ะเมดิ 

-รายละเอยีดการกระท าหรอืเหตุการณ์ที่
มกีารละเมดิ 
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 5.2.8 การพิจารณารบัค าร้อง  

ภายหลงัทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดร้บัค ารอ้งเป็นหนงัสอืหรอืการรอ้งเรยีน 

ทางวาจาจากบุคคลผู้ถูกละเมดิสทิธมินุษยชน  หรอืจากองค์การเอกชนด้านสทิธมินุษยชนและ

คณะกรรมการจะพจิารณาและตรวจสอบค ารอ้งหรอืการรอ้งเรยีนในเบือ้งต้นว่ามลีกัษณะเป็นการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืไมผ่ลจากการพจิารณาเบือ้งตน้แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. พิจารณาแล้วเห็นว่าค าร้องหรอืการร้องเรยีนนัน้อยู่นอกอ านาจหน้าที่หรอื 

คณะกรรมการไมร่บัพจิารณา คณะกรรมการจะแจง้ใหผู้ร้อ้งหรอืองคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชน

ที่ส่งเรื่องมาได้ทราบ และหากคณะกรรมการเหน็สมควรเพื่อเป็นประโยชน์แก่การคุ้มครองสทิธิ

มนุษยชนจะส่งเรือ่งต่อไปใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการแกไ้ขกไ็ด ้  

2. กรณีที่พจิารณาแล้วเห็นว่าตามค าร้องหรอืการร้องเรยีนนัน้มมีูลและอยู่ใน

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ คณะกรรมการจะแจง้ไปยงับุคคลหรอืหน่วยงานทีถู่กอ้างว่าเป็นผู้

ละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืเกี่ยวขอ้งกบัการละเมิดสทิธมินุษยชน เพื่อด าเนินการชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ

ภายใน  15  วนั  นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากคณะกรรมการ 

กระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนจะเริม่ต้นขึน้ภายหลงัจากการพจิารณา    

ในเบื้องต้นของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเห็นว่าตามค าร้องหรอืการร้องเรียนที่

ได้รบันัน้มีมูลและอยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนคณะกรรมการจะด าเนินการแจ้งให้บุคคลหรือ

หน่วยงานดงักล่าวชี้แจง แต่ถ้าปรากฏว่าไม่มกีารชี้แจงขอ้เทจ็จรงิภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ 

คณะกรรมการจะเริม่กระบวนการตรวจสอบตามล าดบัขัน้ตอนต่างๆ ต่อไป 

หรอืเมื่อมกีารละเมดิสิทธิมนุษยชนขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าหรอืการละเลยการ

กระท าก็ตาม การที่จะร้องขอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มกีารตรวจสอบการ

กระท าดังกล่ าวหรือร้องขอให้มีการช่วยเหลือ เยียวยาความเสียหายที่ เกิดขึ้นได้นั ้น  

พระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก าหนดให้การ

ตรวจสอบจะท าไดต่้อเมือ่มใิช่เป็นเรื่องทีม่กีารฟ้องรอ้งเป็นคดกีนัอยู่ในศาลหรอืศาลพพิากษาหรอื

มคี าสัง่เดด็ขาดแลว้  กล่าวคอื  หากมเีรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนเกดิขึน้ ถ้าเป็น

เรื่องที่มกีารยื่นฟ้องร้องกนัอยู่แล้วหรอือยู่ระหว่างการพจิารณาคดขีองศาล ทัง้นี้ไม่ว่าจะอยู่ใน

ระบบศาลยตุธิรรมหรอืระบบศาลปกครองกต็าม ยอ่มไมอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีอ่งคค์ณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติที่จะท าการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนดงักล่าวได้ ถึงแมจ้ะมกีารยื่น

เรือ่งต่อคณะกรรมการฯ แลว้กต็าม 

นอกจากนี้ ลกัษณะคดีทีจ่ะยื่นใหม้กีารตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนได้ต้องไม่เป็น

คดหีรอืเรื่องที่ศาลได้เคยมคี าพพิากษาหรอืออกค าสัง่โดยเด็ดขาดมาแล้ว หากศาลได้เคยมคี า
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พิพากษาหรือค าสัง่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาแล้วก็ไม่อาจถูกตรวจสอบโดย

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนได ้

ดงันัน้ อ านาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตจิะเกดิขึน้ไดต้้องมี

ลกัษณะทีส่ าคญั 3 ประการ  ดงัต่อไปนี้ 

1)  ตอ้งเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

2)  ต้องไม่ใช่เรื่องที่มกีารฟ้องร้องหรอือยู่ระหว่างการพจิารณาคดขีองศาลทัง้น้ีไม่ว่าจะ

เป็นศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครอง และ 

3)  ตอ้งไมใ่ช่เรือ่งทีศ่าลไดเ้คยมคี าพพิากษาหรอืมคี าสัง่ในเรือ่งนัน้มาโดยเดด็ขาดแลว้ 

มาตรา  22 

ในกรณีทีม่กีารกระท าหรอืการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนและมใิช่

เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ ในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีค าสัง่ เด็ดขาดแล้ว             

ใหค้ณะกรรมการมอี านาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแกไ้ขตามพระราชบญัญตันิี้ 

บคุคลกลุ่มใดบ้างท่ีมีสิทธิขอตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

การกระท าหรอืการละเลยการกระท าอนัมลีกัษณะเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนย่อมถูก

ตรวจสอบได้โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิตามค ารอ้งที่ยื่นมาโดยบุคคลกลุ่มต่างๆ  

ดงัต่อไปนี้เป็นผูม้สีทิธยิืน่ค ารอ้งขอใหม้กีารตรวจสอบซึง่มอียูด่ว้ยกนั 3 กลุ่ม คอื 

1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรณีที่เหน็ว่ามกีารละเมดิสทิธมินุษยชน

เกดิขึน้ในท้องที่ใด หากคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิหน็สมควรใหม้กีารตรวจสอบการ

ละเมดิดงักล่าวก็สามารถรเิริม่การตรวจสอบได้ด้วยตนเอง กล่าวคอื กระบวนการตรวจสอบการ

กระท าที่ลกัษณะเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนสามารถเกิดขึ้นได้โดยกรรมการสทิธิมนุษยชน

แห่งชาติที่ไปพบเห็นการกระท าที่มลี ักษณะดังกล่าว แม้จะไม่มีผู้เสียหายจากการถูก ละเมิด

รอ้งเรยีนเขา้มากต็าม 

2. บคุคลท่ีถกูละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ท าการแทน  เมื่อการกระท าหรอืการละเลย

การกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนก่อความเดอืดรอ้นเสยีหายขึน้แก่บุคคลใด บุคคลนัน้

ย่อมมสีทิธทิี่จะยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิพื่อขอให้มกีารตรวจสอบการ

ละเมดิและช่วยแก้ไขเยยีวยาความเสยีหายให้แก่ตนเอง บุคคลที่ถูกกระท าละเมดิจงึเป็นบุคคล

กลุ่มแรกทีม่สีทิธยิืน่ค ารอ้งใหม้กีารรเิริม่ตรวจสอบการกระท าหรอืการละเลยการการท าดงักล่าว 

3. องคก์ารเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ในกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนจากผูซ้ึง่ถูกละเมดิสิทธิ

มนุษยชนหรอืในกรณีทีป่รากฏแก่องค์การเอกชนดงักล่าวเองว่ามกีารกระท าหรอืการละเลยการ
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กระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน เมื่อองคก์ารเอกชนดงักล่าวไดพ้จิารณาเบื้องต้นแลว้เหน็

ว่ากรณมีมีลูกอ็าจเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตดิ าเนินการตรวจสอบต่อไปได้ 

องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่มสีิทธิรบัเรื่องร้องเรียน พิจารณารวบรวมข้อมูล

เบือ้งตน้เกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน และยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

ใหม้กีารตรวจสอบได้นัน้ต้องผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิทัง้นี้ โดย

อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 24 วรรคสอง  

และระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรบัรององค์การ

เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดคุณสมบัติขององค์การที่ประสงค์จะให้

คณะกรรมการรบัรองการเป็นองคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนไวห้ลายประการ ดงัต่อไปนี้ 

1.  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายไทย 

2.  มวีตัถุประสงค์และการด าเนินกิจการเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการส่งเสรมิและคุ้มครอง

สทิธมินุษยชน 

3.  มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่ องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี และมีผลการ

ด าเนินงานทีเ่ป็นประจกัษ์ 

4. ไมม่วีตัถุประสงคใ์นทางการเมอืง หรอืมุง่คา้หาก าไรจากการด าเนินกจิการ และ 

5.  ไมม่วีตัถุประสงคแ์ละการด าเนินการเพื่อประโยชน์เฉพาะสมาชกิของกลุ่มตนเอง 

 

5.2.9 การพิจารณาด าเนินเร่ืองร้องทุกข ์ 

การสืบสวนและสอบสวนข้อเทจ็จริง การรบัฟังค าช้ีแจงและพยานหลกัฐาน 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตติ้องเปิดโอกาสให้ผู้รอ้งหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งและผู้ถูก

กล่าวหาชีแ้จงรายละเอยีด และเสนอพยานหลกัฐานตามสมควรเพื่อพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการ

กระท าทีม่กีารละเมดิสทิธมินุษยชน โดยผูร้บัผดิชอบต้องจดัท าบนัทกึสรุปเบื้องต้นโดยมกีารสรุป

ขอ้เทจ็จรงิ  ประเดน็ทีม่กีารรอ้งเรยีนและแกข้อ้กล่าวหาการละเมดิสทิธมินุษยชน รวมทัง้การเสนอ

ความเหน็พรอ้มดว้ยเหตุผลต่อคณะกรรมการ 

ในการพจิารณาตรวจสอบการละเมดิสทิธิมนุษยชนนัน้ หากคู่กรณีต้องมาปรากฎตวัต่อ

หน้าคณะกรรมการ คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในกระบวนการ

พจิารณาตรวจสอบได้ไม่เกนิสองคนซึ่งต้องเป็นทนายความหรอืที่ปรกึษาที่ได้แจง้รายชื่อไว้กบั

ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตก่ิอนวนัตรวจสอบครัง้แรกเท่านัน้ โดยทนายความ
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และที่ปรกึษาไม่มสีทิธติอบค าถามแทนคู่กรณีหรอืพยานของฝ่ายตนได้ ยกเว้นแต่ได้รบัอนุญาต

จากคณะกรรมการแลว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 170 - 

กระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

แผนภาพท่ี 5.16 แสดงกระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
ทีม่า: คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ2555 “การตดิตามการปฏบิตัติามกตกิาอนุสญัญาระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชน”, 

หน้า 153 

หากไม่มีการแก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนด 
รายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการ 

หากนายกรัฐมนตรีไม่ด าเนินการรายงานต่อ

รัฐสภา 

ส านักงานคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาติ 
รับเร่ืองร้องเรียน/ รวบรวม

ข้อมูลจากผู้ร้องเรียน 

องค์กรเครือข่ายด้านสทิธิ

มนุษยชนที่คณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาติ

ก าหนดเร่ืองร้องเรียนให้

พิจารณา 

ส านักงานคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาติ 
รับเร่ืองร้องเรียน/ รวบรวม

ข้อมูลจากผู้ร้องเรียน 

ส่งเร่ืองให้องค์กรที่มีอ านาจ

หน้าที่พิจารณาหากไม่

ด าเนินการหรือไม่รับเร่ือง 

คณะกรรมการฯ อาจรับเร่ือง

กลับมาพิจารณา หากเร่ือง

นั้นอยู่ในอ านาจหน้าที่ 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

พิจารณาเบื้องต้น 
ไม่มีมูลหรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ คณะกรรมการฯ 

แจ้งผู้ร้องและอาจแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้แก้ไข 

มีมูลและอยู่ในอ านาจหน้าที่ คณะกรรมการฯ 

พิจารณามอบหมายคณะอนุกรรมการพิจารณา

ด าเนินการตรวจสอบ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช้ีแจงและเสนอ

พยานหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 

ด าเนินการไกล่เกล่ีย ในกรณีที่เหน็ว่าไกล่เกล่ีย

ได้และท าบันทกึข้อตกลงระหว่างคู่กรณี 

ถ้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง น ากลับมา

ตรวจสอบใหม่ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา

รายงานการตรวจสอบหรือให้ความเหน็ชอบ

บันทกึข้อตกลงไกล่เกล่ียของคณะกรรมการ 

มีการละเมิดสทิธมินุษยชนที่รับรองหรือคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญ หรือตามกฎหมายไทยหรือตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศด้านสทิธมินุษยชน คณะกรรมการฯ 

จัดท ารายงานตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา

ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่น าไปปฏบิัติภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบผล 

รวบรวมบทเรียน การด าเนินงานตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเพื่อ 
1. จัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนประจ าปี 
2. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐบาล 

รัฐสภา เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสทิธมินุษยชน 
3. ศึกษาวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ ด้านสทิธมินุษยชน เพ่ือส่งเสริม

และเผยแพร่ความรู้ ต่อสาธารณชน 
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5.2.10 การตรวจสอบ และไกล่เกล่ียข้อพิพาท  

ระหว่างการพจิารณาตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนถ้าคณะกรรมการเห็นว่าเรื่อง

ดงักล่าวสามารถไกล่เกลีย่ได ้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการไกล่เกลีย่อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑต่์อไปนี้ 

1. คู่กรณีมคีวามสมคัรใจยนิยอมที่จะตกลงประนีประนอมกนัเพื่อแก้ไขปญัหา

สทิธมินุษยชน 

2. การตกลงประนีประนอมอยูใ่นกรอบของการคุม้ครองสทิธมินุษยชน   

3. การตกลงประนีประนอมตอ้งจดัท าเป็นหนงัสอื 

  ในระหว่างการพจิารณาตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ถ้า กสม. เหน็ว่าอาจ

ด าเนินการไกล่เกลีย่ได ้ใหด้ าเนินการไกล่เกลี่ยบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหคู้่กรณีท า

ความตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน เมื่อคู่กรณียนิยอมและ

การตกลงอยูใ่นกรอบของการคุม้ครองสทิธมินุษยชน จะจดัใหม้กีารจดัท าขอ้ตกลง ระหว่างคู่กรณี

เป็นหนังสอืไว้และใหยุ้ตเิรื่อง อย่างไรกต็ามหากปรากฏภายหลงัว่า มกีารปฏบิตัทิี่ไม่เป็นไปตาม

ขอ้ตกลงดงักล่าว ให ้กสม.พจิารณาตรวจสอบตามอ านาจหน้าทีต่่อไป (ตามมาตรา 27) 

  อนึ่งในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน กรณีที่มผีูไ้ม่มาให้ถ้อยค าหรอืส่ง

วตัถุเอกสาร หรอืพยานหลกัฐานทีม่ ีกสม. เรยีกหรอืสัง่ใหส้่งมานัน้ มกีารก าหนดบทลงโทษไวใ้น

มาตรา  34 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ว่า ต้องระวาง

โทษจ าคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

5.2.11 การสรปุและด าเนินการแก้ปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

             การจดัท ารายงาน 

 สารานุกรมรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต,ิ 2552 : 25-35) ระบุถงึเมือ่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดด้ าเนินการ

ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนเสรจ็สิน้แลว้ หากคณะกรรมการเหน็ว่ามกีารกระท าหรอืละเลย

การกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน คณะกรรมการจะจดัท ารายงานผลการตรวจสอบซึ่ง

ระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิารณ์แห่งการละเมดิสทิธมินุษยชนซึง่ต้องก าหนด

โดยชดัแจง้ว่าบุคคลหรอืนิตบิุคคลหรอืหน่วยงานใดมหีน้าที่ต้องปฏบิตัใินเรื่องใดและด้วยวธิกีาร

อย่างไร รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขและเยยีวยาเรื่องดงักล่าวอย่างชดัเจน 

ทัง้นี้ปรากฏในขอ้ 24 ของระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน พ.ศ.2545 
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 เมือ่การพจิารณาเสรจ็สิน้แลว้ ใหค้ณะกรรมการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมดิ

สทิธมินุษยชน ซึง่อยา่งน้อยตอ้งมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

 1. ชื่อของผูร้อ้งหรอืผูซ้ึง่ถูกละเมดิสทิธมินุษยชนและผูถู้กกล่าวหา 

 2. เหตุแห่งการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 3. รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัพฤตกิารณ์แห่งการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 4. ความเหน็พรอ้มดว้ยเหตุผลทีม่คีวามเหน็ดงักล่าว 

 5. มาตรการในการแก้ไขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน ซึ่งต้องก าหนดโดยชดัแจ้งว่า

บุคคลหรอืนิตบิุคคลหรอืหน่วยงานใดมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัใินเรือ่งใดและดว้ยวธิกีารอยา่งไร 

 6. ระยะเวลาในการด าเนินการตาม ขอ้5 

 นอกจากนี้ หากคณะกรรมการเหน็ว่าการกระท าหรอืละเลยการกระท าดงักล่าวไม่เป็นการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน แต่มกีารปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรมซึ่งสมควรแก่การแก้ไขเยยีวยาความเสยีหาย

ให้กบัผู้ถูกกระท านัน้ คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางแก้ไขเพื่อแจ้งให้บุคคลหรอืหน่วยงาน

ด าเนินการตามความเหมาะสมภายใตอ้ านาจหน้าทีข่องบุคคลหรอืหน่วยงานนัน้กไ็ด ้ 

 

5.2.12 ผลการท างาน  

ตามรายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2552 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

(2552 : 22,26-27)  ไดส้รปุผลการท างานไวด้งันี้ 

 กสม. ได้พจิารณาและตรวจสอบกรณีที่มกีารร้องเรยีนว่า มกีารกระท าหรอืละเลยการ

กระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน และด าเนินการแก้ไขปญัหาตามหลกัการสทิธมินุษยชน

ตามรฐัธรรมนูญและพนัธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ีโดย

นบัแต่ปี 2545 เป็นตน้มาจนถงึปีงบประมาณ 2552 กสม.ไดพ้จิารณาและตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน

จนเสร็จสิ้นจ านวน 2,794 เรื่อง จากจ านวนเรื่องร้องเรียน 2,951 ค าร้อง ทัง้นี้กรณีที่มีเรื่อง

ร้องเรยีนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นเดียวกันหลายค าร้อง กสม. จะด าเนินการ

ตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหล่านัน้รวมเป็นรายงานการ

ตรวจสอบฉบบัเดยีว (เรื่องเดยีว) ซึ่งจะท าให้จ านวนรายงานผลการตรวจสอบมน้ีอยกว่าจ านวน 

ค ารอ้ง 

ผลการพจิารณา/ ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ 2552  

จ านวน 675 เรื่อง จ าแนกเป็นการยุตกิารตรวจสอบ/ ยุตเิรื่อง สูงสุด จ านวน 461 คดิเป็นรอ้ยละ 

68.30 รองลงมาพบว่า มกีารละเมดิสทิธมินุษยชน/ มกีารปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรม และมกีารเสนอ

มาตรการการแก้ไขปญัหา จ านวน 107 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.85 และเป็นเรื่องที่ไม่รบัไว้
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พจิารณา จ านวน 46 เรื่อง คดิเป็นร้อยละ 9.48 โดยไม่รบัไว้พจิารณาเนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็น

ประเด็นเดยีวกนัที่มกีารฟ้องคดต่ีอศาลตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตัิคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ.2542 สงูทีสุ่ด จ านวน 28 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 43.75 นอกจากนี้ ยงัมกีาร

ส่งต่อใหอ้งคก์รอื่นทีม่อี านาจหน้าทีพ่จิารณาแก้ไขน้อยทีสุ่ด จ านวน 13 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 1.43 

ในส่วนของการยุตกิารตรวจสอบ/ ยุตเิรื่อง จ านวน 461 เรื่องนัน้ พบว่าเป็นการยุตกิารตรวจสอบ

เน่ืองจากเป็นประเดน็เดยีวกนักบัทีม่กีารฟ้องคดต่ีอศาล สูงทีสุ่ด จ านวน 203 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 

44.03 และรองลงมา เป็นการยุติการตรวจสอบ/ ยุติเรื่อง เน่ืองจากได้รบัการแก้ไขปญัหาแล้ว 

จ านวน 102 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 22.13  
 

ตารางท่ี 5.8 แสดงจ านวนร้อยละของผลการพิจารณา/ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

ปีงบประมาณ 2552 

ผลการพิจารณา/ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จ านวน (เร่ือง) ร้อยละ 

1) ไมร่บัไวพ้จิารณา เนื่องจาก 

     -ผูร้อ้งถอนเรือ่ง 

     -ไดร้บัการแกไ้ขปญัหาแลว้ 

     -ไมม่ขีอ้มลู / ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 

     -ไมพ่บประเดน็การละเมดิสทิธมินุษยชน 

     -ไมอ่ยูใ่นอ านาจหน้าที ่

     -เป็นประเดน็เดยีวกนักบัทีม่กีารฟ้องคดต่ีอศาล ตามมาตรา 22  

2) ส่งต่อใหอ้งคก์รอื่นทีม่อี านาจหน้าทีพ่จิารณาแกไ้ข 

3) ด าเนินการไกล่เกลีย่ในกรอบการคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

4) ยตุกิารตรวจสอบ /ยตุเิรือ่ง เนื่องจาก 

     -ผูร้อ้งถอนเรือ่ง / ไมต่ดิใจ 

     -ไมม่มีลู / ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 

     -ไมพ่บประเดน็การละเมดิสทิธมินุษยชน 

     -ไดร้บัการแกไ้ขปญัหาแลว้ 

     -เป็นประเดน็เดยีวกนักบัทีม่กีารฟ้องคดต่ีอศาล ตามมาตรา 22 

5) มกีารละเมดิสทิธมินุษยชน / มกีารปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมและเสนอ 

    มาตรการการแกไ้ขปญัหา 

64 

(8) 

(3) 

(7) 

(10) 

(8) 

(28) 

13 

30 

461 

(29) 

(34) 

(93) 

(102) 

(203) 

 

107 

9.48 

(12.50) 

(4.69) 

(10.94) 

(15.63) 

(12.50) 

(ผ43.75) 

1.93 

4.44 

68.30 

(6.29) 

(7.38) 

(20.17) 

(22.13) 

(44.03) 

 

15.85 

รวมทัง้สิน้ 675 100.00 
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 ทัง้นี้  รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ละเรื่อง กสม . จะจดัท า

มาตรการการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า หรอืขอ้เสนอแนะเชงินโยบายหรอืขอ้เสนอในการปรบัปรุง

กฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวขอ้ง รวมถงึแมใ้นกรณีทีม่กีารยุตกิารตรวจสอบหรอืยุตเิรื่อง กสม.อาจจะ

เสนอมาตรการการแก้ไขปญัหา หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรฐับาล หรือหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกไ็ด ้

 

จากกรณีการรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนที ่กสม.ได้ด าเนินการตรวจสอบ

และเห็นว่า เป็นการกระท าหรอืละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน จ านวน 107 

เรือ่ง ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถจ าแนกเนื้อหาตามประเดน็สทิธแิละเสรภีาพได ้ดงันี้ 

 สทิธใินทรพัยส์นิ / การจดัการทีด่นิ    จ านวน 41 เรือ่ง 

 สทิธแิรงงาน       จ านวน 19 เรือ่ง 

 สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม/สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรา่งกาย จ านวน 17 เรือ่ง 

 สทิธชิุมชนฐานทรพัยากร     จ านวน 16 เรือ่ง 

 สทิธใินการไดร้บับรกิารสาธารณสุข    จ านวน 5 เรือ่ง 

 สทิธใินเกยีรตยิศ ชื่อเสยีงและความเป็นส่วนตวั   จ านวน 3 เรือ่ง 

 สทิธขิองผูพ้กิาร       จ านวน 1 เรือ่ง 

 สทิธผิูต้อ้งขงั       จ านวน 1 เรือ่ง 

 สทิธใินการศกึษา      จ านวน 1 เรือ่ง 

 สทิธเิดก็       จ านวน 1 เรือ่ง 

 สทิธผิูส้งูอาย ุ      จ านวน 1 เรือ่ง 

 สทิธแิละเสรภีาพในการประกอบอาชพี    จ านวน 1 เรือ่ง 
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แผนภาพท่ี 5.17 แสดงร้อยละของพื้นท่ีเกิดเหตุ (ภมิูภาค) ท่ีมีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิ

มนุษยชน และเรื่องท่ี กสม.หยิบยกเพ่ือตรวจสอบ ในปีงบประมาณ 2552 

 
แผนภาพท่ี 5.18 แสดงร้อยละของท่ีมาของเร่ืองร้องเรียนว่ามีการกระท าการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน หรือมีการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม และเร่ืองท่ี กสม.หยิบยกเพ่ือตรวจสอบใน

ปีงบประมาณ 2552 

หมายเหตุ: ขอ้มลูการรอ้งเรยีนแทน หมายรวมถงึองคก์ารพฒันาเอกชนดว้ย 
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กรุงเทพมหานคร 

เหนือตอนบน 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 

กลาง 

ใต้ตอนบน 

ตะวนัออก 

ตะวนัตก 

ใต้ตอนลา่ง 

เหนือตอนลา่ง 

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

23.4 

14.49 

9.79 

9.21 

8.77 

8.19 

8.04 

5.99 

5.56 

5.56 

ร้องเรียนด้วยตนเอง, 0.43 ร้องเรียนแทน, 12.23 
สง่ต่อจากองค์กรเอกชน/ 
หน่วยงานอ่ืน, 3.74 

กสม.หยิบยกเพ่ือตรวจสอบ, 
83.6 

ร้อยละของที่มาของเรีองร้องเรียน 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ร้องเรียนแทน 

สง่ต่อจากองค์กรเอกชน/ หน่วยงานอ่ืน 

กสม.หยิบยกเพ่ือตรวจสอบ 
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แผนภาพท่ี 5.19 แสดงร้อยละของช่องทางการร้องเรียนว่ามีการกระท าการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน หรือมีการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม ในปีงบประมาณ 2552 

หมายเหตุ: ขอ้มลูทีใ่ชแ้สดงช่องทางการรอ้งเรยีน จ านวน 666 เรื่อง ไม่รวมเรื่องที ่กสม.หยบิยกเพื่อตรวจสอบ

จ านวน 3 เรื่อง และเรื่องทีร่บัจากหน่วยงานอื่น จ านวน 26 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางโทรศพัท์, 0.9 1.80 
ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ , 12.61 

ร้องเรียนด้วยวาจา, 23.57 
ร้องเรียนเป็นหนงัสือ, 61.11 

ร้อยละของช่องทางการร้องเรียน 

ทางโทรศพัท์ 

ทางโทรสาร  

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

ร้องเรียนด้วยวาจา 

ร้องเรียนเป็นหนงัสือ 



 

- 177 - 

5.3 ผูต้รวจการแผน่ดิน 

 

5.3.1 สถานการณ์ปัญหาท่ีส าคญัของประเทศ/ภมิูภาค  

    จากการศึกษารายงานประจ าปีของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (2555) พบว่า                  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผูต้รวจการแผ่นดนิไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจ านวนมาก และ ในจ านวนนี้มี

หลายเรือ่งทีม่มีลูเหตุมาจากปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้นอยูใ่นความสนใจของสาธารณะ ดงันัน้ เพื่อให้

การพจิารณาด าเนินการเป็นไปด้วยความละเอยีดรอบครอบผูต้รวจการแผ่นดนิจงึได้ก าหนดให้มี

การประชุมระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดนิขึน้เพื่อร่วมหารอืและพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนอย่างใกล้ชดิ

เป็นประจ าในทุกสปัดาห ์มกีารลงพืน้ทีเ่พื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิอย่างละเอยีดรอบคอบ ซึ่งส่งผล

ต่อจติใจของผูร้อ้งเรยีนเป็นอย่างมากว่าไดม้หีน่วยงานทีอ่ านวยความเป็นธรรมทีเ่หน็ความส าคญั

ในทุกขป์ระชาชนมาเยยีวยา  ความเดอืดรอ้นของประชาชนไดอ้ย่างดยีิง่ เพราะการหารอืสามฝ่าย

หรอืการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมย่อมก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดรีะหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ถูก

ร้องเรยีนและฝ่ายประชาชนผู้ร้องเรยีน และสามารถยุติเรื่องร้องเรยีนลงได้ด้วยความรู้สกึและ

ความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั 

นอกจากนี้  ยงัเป็นปีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รบัเรื่องร้องเรียนกรณีมีผู้กล่าวอ้างว่ามี        

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง และเจ้าหน้าที่ของรฐักระท าการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามประมวล

จรยิธรรมไวพ้จิารณาจ านวนมากดว้ยเช่นกนั อนัสะทอ้นว่าสงัคมเหน็ความส าคญัและมหี่วงกังวล

ในเรื่องความประพฤตแิละการด ารงตนของบุคคลในฐานะผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงเจา้หน้าที่

ของรฐั ซึ่งเป็นบุคคลผู้มหีน้าที่ความรบัผดิชอบสูง ซึ่งอ านาจรฐัอนัอาจกระท าการซึ่งกระทบต่อ

สทิธขิองประชาชน และเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์โดยรวมของรฐั จงึสมควรด ารงตนใน กรอบแห่ง

จรรยาบรรณวชิาชพีและคุณธรรมจรยิธรรม เพื่อเป็นแบบอยา่งแก่บุคคลโดยทัว่ไป 

อย่างไรก็ดกีารตรวจสอบจรยิธรรมเป็นเพียงการแก้ไขปญัหาที่ปลายเหตุ เพื่อด าเนิน

ภารกจิดา้นเกดิสมัฤทธผิลสมบูรณ์ ผูต้รวจการแผ่นดนิจงึไดมุ้่งปลูกฝงัจติส านึกดา้นจรยิธรรมและ

หน้าที่พลเมอืงที่ดใีห้แก่ประชาชน โดยเน้นทีก่ลุ่มเยาวชนทีจ่ะเตบิโตเป็นอนาคตของชาต ิควบคู่

ไปกับการปลุกกระตุ้นให้ผู้คนในสงัคมหนัมาตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม

มากกว่าการค านึงถงึแต่ประโยชน์ในแงค่วามส าเรจ็และความมัง่คัง่แต่เพยีงอยา่งเดยีว 

  ความส าเรจ็ทีผ่่านมาของผูต้รวจการแผ่นดนิในการเยยีวยาความเดอืดรอ้นของผูร้อ้งเรยีน

และคนืความเป็นธรรมให้แก่สงัคม ตลอดจนการมขี้อเสนอแนะอนัน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและ

ระบบบรหิารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกบัหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ด ีย่อมไม่อาจ

เกดิขึน้ไดห้ากปราศจากความร่วมมอืทีด่จีากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถงึการด าเนินภารกจิตาม
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อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดนิบรรลุผลในระดบัที่แผ่นดนิมุ่งมัน่ที่จะด าเนินงานเชงิบูรณา

การเพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการวางรากฐานระบบธรรมาภบิาลบนพืน้ฐานของคุณธรรมจรยิธรรมให้

เกดิขึน้ในภาพรวมของประเทศสมดงัเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญต่อไป 

 

5.3.2 ท่ีมา/เหตผุลในการจดัตัง้องคก์ร   

 จากการศกึษาในงานของพเิชต สุนทรพพิธิ (2546 : 46) พบว่า ในประเทศไทยหลกัการ

ตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั หรอืการตรวจสอบการใช้ดุลยพนิิจของผู้ปกครองนัน้มมีาตัง้แต่สมยั

สุโขทยั โดยประชาชนทีม่คีวามเดอืดรอ้นกส็ามารถรอ้งทุกขไ์ปยงัพระมหากษตัรยิ ์โดยการไปสัน่

กระดิง่ที่แขวนไว้ที่ปากประตูเมอืงได้ เมื่อพระมหากษตัรยิ์ทราบเรื่องทุกขร์้อนต่างๆ ก็จะแก้ไข

เยยีวยาเรื่องทุกขร์อ้นของประชาชนให้คลายความเดอืดรอ้นอย่างทนัท่วงท ีต่อมาในสมยักรุงศรี

อยุธยา และสมยัรตันโกสินทร์ก็ล้วนมีวิธีการที่เหมาะสมกับยุคสมยัในการแก้ไขปญัหาความ

เดือดร้อนที่เกิดจากการใช้อ านาจรฐั อย่างไรก็ตามนับตัง้แต่การเปลี่ยนแปลงการเมืองการ

ปกครองในปี พ.ศ. 2475 ก่อใหเ้กดิการพฒันาการเมอืงการปกครอง ท าใหเ้กดิความสลบัซบัซอ้น

ในวธิกีารปฏบิตัริาชการทางปกครองมากขึน้ รวมทัง้มกีฎหมายทีใ่ห้อ านาจกบัผู้ใชอ้ านาจรฐัมาก

ขึน้ส่งผลใหม้แีนวคดิในการจดัตัง้สถาบนัขึน้มาท าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั การใช้

ดุลยพินิจของผู้ปกครอง การพิจารณาตรวจสอบและรบัเรื่องราวร้องทุกข์ในรูปแบบสถาบัน

ผูต้รวจการแผ่นดนิขึน้ เพื่อเป็นการเยยีวยาความเดอืดรอ้นของประชาชน ทีเ่กดิจากการใชอ้ านาจ

ของเจา้หน้าทีข่องรฐัดงักล่าว 

 ชลัช จงสืบพันธ์ และคณะ (2551 : 3,102-103) กล่าวถึง แนวความคิดในการจดัตัง้

สถาบนั Ombudsman มมีาอย่างต่อเนื่อง และเกิดแรงผลกัดนัอย่างจรงิจงัในการที่จะบญัญตัิ

สถาบนั Ombudsman ไว้ในรฐัธรรมนูญของไทย นับตัง้แต่การพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2517 จนกระทัง่มกีารปฏริปูการเมอืงซึง่ไดน้ าไปสู่การแก้ไขรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 ฉบบัที่ 5 โดยการแก้ไขในครัง้นัน้ได้มกีารเพิม่

บทบญัญตัวิ่าดว้ยผูต้รวจการรฐัสภาไวใ้นมาตรา 162 ทว ิของรฐัธรรมนูญฉบบัดงักล่าว อย่างไรก็

ตามตลอดการบงัคบัใช้รฐัธรรมนูญฉบบันี้ไม่มกีารแต่งตัง้ผู้ตรวจการรฐัสภาแต่อย่างใด จวบ

จนกระทัง่ได้มกีารผลกัดันให้มกีารร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ โดยสภาร่างรฐัธรรมนูญได้ยอมรบั

หลกัการใหม้ ี“ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา” โดยบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2540 มาตรา 196-198 และก าหนดให้มกีารตรากฎหมายรองรบัเป็นพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา โดยรฐัสภาไดใ้หค้วามเหน็ชอบ และมี

การประกาศใช้พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา พ .ศ. 
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2542 โดยมบีทเฉพาะกาลใหส้ านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎรท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยธุรการ 

และเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรท าหน้าทีเ่ป็นเลขาธกิารส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา

ในระยะเริม่แรก และให้ด าเนินการจดัตัง้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภาให้แล้วเสร็จ

ภายในก าหนดหน่ึงปี โดยรฐัสภาไดด้ าเนินกระบวนการสรรหาผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา และ

ไดม้กีารจดัตัง้ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาตามกฎหมายดงักล่าว 

 

5.3.3 องคป์ระกอบและท่ีมาของคณะกรรมการ  

“ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา” บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2540 มาตรา 196-198 และก าหนดให้มกีารตรากฎหมายรองรบัเป็นพระราชบญัญตัิประกอบ

รฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภา โดยรฐัสภาได้ให้ความเห็นชอบ และมกีาร

ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา พ.ศ. 2542 

โดยรฐัสภาได้ด าเนินกระบวนการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภา และได้มีการจดัตัง้

ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาตามกฎหมายดงักล่าว 

พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภา พ.ศ.

2542 

 มาตรา 5 ใหม้ผีูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาจ านวนไมเ่กนิสามคน 

 มาตรา 6 การสรรหาและการเลอืกผูต้รวจสอบการแผ่นดนิของรฐัสภา ใหด้ าเนินการ ดงันี้ 

1. ให้สภาผู้แทนราษฎรพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดนิของ

รฐัสภาขึน้คณะหนึ่ง มจี านวนสามสบิเอด็คน ประกอบดว้ย 

   1.1 ผู้แทนของพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่มีสมาชิกอยู่ ในสภา

ผู้แทนราษฎรจ านวนสิบเก้าคน ซึ่งต้องเลือกให้มจี านวนตามหรอืใกล้เคียงกับอัตราส่วนของ

จ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

   1.2 อธกิารบดจีากมหาวทิยาลยัของรฐั ซึง่เลอืกกนัเองให้เหลอืสี่คนผู้แทนส านักงาน

อยัการสงูสุดจ านวนสีค่น ผูแ้ทนศาลฎกีาจ านวนสีค่น 

2. ใหค้ณะกรรมการสรรหาผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา พจิารณาสรรหาบุคคลผูส้มควร

เป็นผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาจ านวนสามเท่าของจ านวนผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาที่จะ

พงึมไีดต้ามรฐัธรรมนูญ เสนอต่อสภาล าดบัตวัอกัษร พรอ้มประวตั ิวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในการท างานของบุคคลดงักล่าว และต้องเสนอพรอ้มความยนิยอมของผูไ้ดร้บัการ

เสนอชื่อนัน้ 
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3. ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเรยีกประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเรว็เพื่อมมีตเิลอืกผู้ที่

ไดร้บัการเสนอชื่อตาม (2) ใหเ้หลอืจ านวนสองในสาม ซึง่ตอ้งกระท าโดยวธิลีงคะแนนลบั ในการนี้ 

ใหผู้ซ้ ึง่ไดร้บัคะแนนสงูสุดและมคีะแนนเป็นผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกจากสภาผูแ้ทนราษฎร 

 ในกรณทีีจ่ านวนผูไ้ดร้บัเลอืกดงักล่าวมไีม่ครบตาม (3) วรรคหนึ่ง ใหน้ ารายชื่อผูไ้ม่ไดร้บั

เลอืกในคราวแรกนัน้มาใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรลงคะแนนเลอืกอกีครัง้หนึ่งต่อเนื่องกนัไป และ

ในการนี้ให้ถอืว่าผู้ได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดเรยีงลงไปตามล าดบัจนครบจ านวนที่ก าหนดตาม (3) 

วรรคหนึ่ง เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกจากสภาผูแ้ทนราษฎร ในครัง้นี้ถา้มผีูไ้ดค้ะแนนเสยีงเท่ากนัในล าดบัใด

อนัเป็นเหตุใหม้ผีูไ้ดร้บัเลอืกเกนิจ านวนทีก่ าหนดใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรจบัสลากว่าผูใ้ดเป็น

ผู้ได้รบัเลอืก และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอรายชื่อผู้ได้รบัเลอืกต่อประธานสภาภายใน

เจด็วนันบัแต่วนัเลอืกเสรจ็สิน้ 

4. ใหป้ระธานวุฒสิภาเรยีกประชุมวุฒสิภา เพื่อมมีตเิลอืกผู้ทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อตาม (3) 

จ านวนไมเ่กนิสามคน ซึง่ตอ้งกระท าโดยวธิลีงคะแนนลบั ในการนี้ใหผู้ซ้ ึง่ไดร้บัคะแนนสูงสุดและมี

คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมดที่มอียู่ของวุฒสิภาตามล าดบั เป็นผูไ้ด้รบัเลอืก

เป็นผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา 

 ในกรณทีีม่ผีูไ้ดร้บัคะแนนเท่ากนัในล าดบัใดอนัเป็นเหตุใหม้ผีูท้ ีไ่ดร้บัเลอืกเกนิสามคน ให้

ประธานวุฒสิภาจบัสลากว่าผูใ้ดเป็นผูไ้ดร้บัเลอืก 

5. ในกรณีที่ไม่มผีู้ใดได้รบัเลือกตาม (4) ให้ประธานวุฒสิภาแจ้งให้ประธานสภา

ผู้แทนราษฎรทราบและให้ด าเนินการตาม (1) (2) และ (3) ใหม่ภายในหกสิบวนันับแต่วนัที่

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไดร้บัแจง้ ทัง้นี้ ใหน้ าบทบญัญตัใิน (4) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 7 ในกรณีทีผู่้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาทีวุ่ฒสิภาเลอืกตามมาตรา 6 (4) ยงัไม่

ถึงจ านวนสามคน สภาผู้แทนราษฎรจะด าเนินการเลือกผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของ

รฐัสภาเพิม่เติมเสนอต่อประธานวุฒสิภาก็ได้ ทัง้นี้ ให้น าบทบญัญตัิมาตรา 6 มาใช้บงัคบัโดย

อนุโลม 

 มาตรา 8 ให้ประธานวุฒสิภาน ารายชื่อผู้ได้รบัความเห็นชอบจากวุฒสิภาตามมาตรา 6 

หรอืมาตรา 7 ขึ้นกราบบงัคมทูลเพื่อพระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตัง้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของ

รฐัสภาต่อไป 

 มาตรา 9 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่

พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

 ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระต้องปฏบิตัหิน้าทีไ่ปจนกว่าจะ

มกีารแต่งตัง้ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาขึน้ใหม่ 
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 มาตรา 10 ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาต้องเป็นผูซ้ึง่เป็นทีย่อมรบันับถอืของประชาชน 

มคีวามรอบรู้และมปีระสบการณ์ในการบรหิารราชการแผ่นดินวิสาหกิจ หรอืกิจกรรมอันเป็น

ประโยชน์รว่มกนัของสาธารณะ และมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติเป็นทีป่ระจกัษ์ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ

ว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา พ.ศ. 2542 ก าหนดใหม้สี านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิของ

รฐัสภาเป็นหน่วยธุรการของผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาโดยมฐีานะเป็นหน่วยงานของรฐัเป็น

นิตบิุคคลและอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาหรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งคอื

ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเป็นองคก์รอสิระทีไ่ม่อยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาของฝ่าย

บรหิารหรอืตุลาการโดยมอี านาจหน้าทีใ่นกจิการทัว่ไปของผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา 

 ต่อมาเมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 ไดม้พีระบรมราชโองการแต่งตัง้นายพเิชต  สุนทร

พพิธิ เป็นผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาคนแรกของไทยและไดม้คี าสัง่จากผูต้รวจการแผ่นดนิของ

รฐัสภาแต่งตัง้นายปราโมทย ์โชตมิงคลเป็นเลขาธกิารส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเมื่อ

วนัที ่ 12 เมษายน พ.ศ. 2543 จงึนับว่าเป็นการก่อตัง้สถาบนัผูต้รวจการแผ่นดนิไดเ้สรจ็สมบูรณ์

โดยใชเ้วลาในการด าเนินการทัง้สิน้ถงึ 25 ปีนับตัง้แต่มแีนวคดิทีจ่ะก าหนดใหม้สีถาบนัผูต้รวจการ

แผ่นดนิเมื่อคราวร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2517 ต่อจากนัน้ไดม้พีระบรมราช

โองการแต่งตัง้นายพูลทรพัย ์ปิยะอนันต์ให้ด ารงต าแหน่งผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเพิม่เตมิ

เมือ่วนัที ่28 มถุินายน พ.ศ. 2545 

อย่างไรก็ตามเมื่อวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ.2549 คณะปฏริูปการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขไดย้ดึอ านาจการปกครองแผ่นดนิโดยประกาศ

คณะปฏริปูฯ ฉบบัที่ 3 ไดป้ระกาศใหร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 สิน้สุดลงแต่

คณะปฏริูปฯได้ออกประกาศฯ ฉบบัที่ 14 ลงวนัที่ 21 กนัยายน พ.ศ. 2549 เรื่องให้

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญบางฉบบัมผีลใชบ้งัคบัต่อไปความว่า เพื่อให้การด าเนินการ

เกีย่วกบัการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการบรหิารราชการแผ่นดนิและการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่

ของรฐัเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์

ทรงเป็นประมขุจงึมปีระกาศใหพ้ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิของ

รฐัสภาพ.ศ. 2542 มผีลใชบ้งัคบัต่อไปจนกว่าจะประกาศเป็นอยา่งอื่น 

หลงัจากที่มกีารยกเลกิรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 แล้วได้มกีาร

ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2549 โดยก าหนดใหม้สีภา

ร่างรฐัธรรมนูญท าหน้าทีใ่นการร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 180 วนันับแต่มกีาร

ประชุมสภาร่างรฐัธรรมนูญเป็นครัง้แรกและในการร่างรฐัธรรมนูญจกัต้องจดัให้มกีารรบัฟงัความ
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คดิเหน็จากประชาชนเป็นการทัว่ไปด้วยและเมื่อจดัท าร่างรฐัธรรมนูญเสรจ็แล้วต้องจดัให้มกีาร

ออกเสยีงประชามตริ่างรฐัธรรมนูญดว้ย ในการร่างรฐัธรรมนูญใหม่ครัง้นี้ไดก้ าหนดกรอบการร่าง

รฐัธรรมนูญไวค้อื 

1. การคุม้ครองส่งเสรมิและการขยายสทิธเิสรภีาพของประชาชนอยา่งเตม็ที่ 

2. การลดการผกูขาดอ านาจรฐัและขจดัการใชอ้ านาจรฐัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

3. การท าใหก้ารเมอืงมคีวามโปรง่ใสมคีุณธรรมและจรยิธรรม 

4. การท าใหร้ะบบตรวจสอบมคีวามเขม้แขง็และท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

จากกรอบการร่างรฐัธรรมนูญทัง้ 4 ขอ้ดงักล่าวส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบั

อ านาจหน้าทีข่องผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเป็นอย่างมากและทีส่ าคญัไดเ้ปลีย่นแปลงสถานะ

ขององคก์รผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาที่จากเดมิบญัญตัใินหมวดรฐัสภามาบญัญตัไิวใ้นหมวด  

11 องคก์รตามรฐัธรรมนูญและไดเ้ปลีย่นชื่อจาก“ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา” เป็น “ผูต้รวจการ

แผ่นดนิ” ตามรฐัธรรมนูญมาตรา 242-245 และในบทเฉพาะกาลมาตรา 299 บญัญตัใิห้ผูต้รวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภาซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้เป็นผูต้รวจการแผ่นดนิตาม

บทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 ด้วยรวมทัง้บทเฉพาะกาลมาตรา 302 บญัญตัิให้

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา พ.ศ. 2542 มผีลบงัคบั

ใชต่้อไป 

หลงัจากที่ประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 เมื่อวนัที่ 24 

สงิหาคม พ.ศ. 2550 นัน้จะเหน็ไดว้่ามกีารเปลีย่นแปลงเกี่ยวกบัสถาบนัผูต้รวจการแผ่นดนิของ

รฐัสภาของไทยครัง้ยิง่ใหญ่ทัง้ในดา้นชื่อ สถานะ โครงสรา้งและการบรหิารจดัการดงัต่อไปนี้ 

1. สถานะ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีฐานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาจากการแต่งตัง้ของ

พระมหากษัตรยิ์ตามค าแนะน าของวุฒสิภาซึ่งคดัเลือกจากบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาจาก

บุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรบันับถือของประชาชนมคีวามรูแ้ละประสบการณ์และมคีวามซื่อสตัย์สุจรติ

เป็นทีป่ระจกัษ์มจี านวน 3 คน มวีาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปีและสามารถด ารงต าแหน่งไดเ้พยีง

วาระเดยีว 
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2. โครงสรา้งใหม้ผีูต้รวจการแผ่นดนิคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานผูต้รวจการแผ่นดนิซึ่งมา

จากการประชุมและเลอืกกนัเอง 

ปจัจบุนัมผีูต้รวจการแผ่นดนิทัง้หมด 3 คน ประกอบดว้ย  

1. นางผาณติ นิตทิณัฑป์ระภาศ   ประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ  

2. ศาสตราจารยศ์รรีาชา เจรญิพานิช  ผูต้รวจการแผ่นดนิ  

3. นายประวชิ รตันเพยีร    ผูต้รวจการแผ่นดนิ 

 

5.3.4 อ านาจหน้าท่ี/ขอบเขตความรบัผิดชอบ  

พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภามอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ (คณะกรรมการสทิธมินุษยชน

, 2547) 

1. พจิารณาและสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิตามค ารอ้งเรยีนในกรณี 

         1.1 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตาม

กฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรอืลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรฐั หรอื

รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ 

       1.2 การปฏบิตัหิรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าทีข่องขา้ราชการ พนักงานหรอืลูกจา้ง

ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนท้องถิน่ทีก่่อให้เกดิความ

เสยีหายแก่ผูร้อ้งเรยีนหรอืประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรอืไม่ชอบดว้ยอ านาจ

หน้าทีก่ต็าม 

       1.3 กรณอีื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

2. จดัท ารายงานพรอ้มทัง้เสนอความเหน็และขอ้เสนอแนะต่อรฐัสภา 

      มาตรา 17 ในกรณีทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเสนอเรื่องพรอ้มความเหน็

ต่อศาลรฐัธรรมนูญ ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเสนอเรือ่งพรอ้มความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนูญ

หรอืศาลปกครอง แลว้แต่กรณ ีเพื่อพจิารณาวนิิจฉยั 

               มาตรา 18 ในกรณีที่มผีู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภาหลายคน การปฏิบตัิ

หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา ให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาร่วมกนัพจิารณาแบ่ง

งานตามสายงานเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภาแต่ละคนปฏิบตัิหน้าที่โดยอิสระ และ

รบัผิดชอบตามขอบเขตของงานที่ได้รบัมอบหมายตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภาร่วมกนัก าหนด เว้นแต่กรณีตามมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 21 วรรคสอง 

มาตรา 27 (5) และ (6) มาตรา 30 วรรคสอง มาตรา 31 วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 33 
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มาตรา 39 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 48 ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิของ

รฐัสภาปรกึษาหารอืและเหน็ชอบรว่มกนั 

 ในการประชุมแต่ละครัง้เพื่อด าเนินการในเรื่องทีก่ าหนดใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา

ต้องปรกึษาหารอืและเห็นชอบร่วมกนัตามวรรคหนึ่งให้ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา

เลอืกผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

 มาตรา 19 บุคคลและคณะบุคคลย่อมมสีทิธริอ้งเรยีนต่อผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาได้

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ท่ีได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าท่ีเพ่ิมเติมจากเดิม

ประกอบด้วย 

มาตรา 244 ผูต้รวจการแผ่นดนิมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

1. พจิารณาและสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิตามค ารอ้งเรยีนในกรณี 

1.1 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตาม

กฎหมายของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รฐัวสิาหกจิหรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ 

1.2 การปฏิบตัิหรอืละเลยไม่ปฏบิตัิหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรอื

ลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอื รฐัวสิาหกจิหรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ทีก่่อใหเ้กดิ

ความเสยีหายแก่ผู้รอ้งเรยีนหรอืประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรอืไม่ชอบด้วย

อ านาจหน้าทีก่ต็าม 

1.3 การตรวจสอบการละเลยการปฏบิตัหิน้าที่หรอืการปฏบิตัหิน้าที่โดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรฐัธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุตธิรรมทัง้นี้ไม่รวมถงึ

การพจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาล 

1.4 กรณอีื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

2. ด าเนินการเกี่ยวกบัจรยิธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงและเจา้หน้าที่ของรฐั

ตามมาตรา 279* วรรคสาม และมาตรา 280* 

         3. ตดิตาม ประเมนิผล และจดัท าขอ้เสนอแนะในการปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญรวมตลอดถงึ 

ขอ้พจิารณาเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญในกรณทีีเ่หน็ว่าจ าเป็น 
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         4. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏบิตัหิน้าทีพ่รอ้มขอ้สงัเกตต่อคณะรฐัมนตรสีภา

ผูแ้ทนราษฎร และวุฒสิภาทุกปี ทัง้นี้ใหป้ระกาศรายงานดงักล่าวในราชกจิจานุเบกษาและเปิดเผย

ต่อสาธารณะดว้ย 

 การใชอ้ านาจหน้าทีต่าม (1) (1.1) (1.2) และ (1.3)ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิด าเนินการเมื่อมี

การรอ้งเรยีนเวน้แต่เป็นกรณีทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิเหน็ว่าการกระท าดงักล่าวมผีลกระทบต่อความ

เสียหายของประชาชนส่วนรวมหรอืเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะผู้ตรวจการแผ่นดินอาจ

พจิารณาและสอบสวนโดยไมม่กีารรอ้งเรยีนได ้

มาตรา 245 ผูต้รวจการแผ่นดนิอาจเสนอเรื่องต่อศาลรฐัธรรมนูญหรอืศาลปกครองไดเ้มื่อ

เหน็ว่ามกีรณดีงัต่อไปนี้ 

         1. บทบญัญตัิแห่งกฎหมายใดมปีญัหาเกี่ยวกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนูญให้เสนอเรื่อง

พรอ้มดว้ยความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนูญและใหศ้าลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉัยโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้

ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ 

         2. กฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา 244 (1) (ก)มปีญัหาเกี่ยวกบั

ความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายใหเ้สนอเรื่องพรอ้มดว้ยความเหน็ต่อศาลปกครองและให้

ศาลปกครองพจิารณาวนิิจฉยัโดยไมช่กัชา้ ทัง้นี้ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการจดัตัง้ศาลปกครอง

และวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
**หมายเหตุ**  มาตรา 279 มาตราทางจรยิธรรมของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัแต่ละประเภท 

ใหเ้ป็นไปตามประมวลจรยิธรรมทีก่ าหนดขึน้ 

 

        มาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหนึ่งจะต้องมกีลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้

การบงัคบัใชเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพรวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความรา้ยแรงแห่ง

การกระท า 

        การฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหน่ึงใหถ้อืว่าเป็นการกระท า

ผดิทางวนิัยในกรณีทีผู่้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามใหผู้้ตรวจการแผ่นดนิ

รายงานต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืสภาทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้แต่กรณีและหากเป็นการกระท า

ผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา

ด าเนินการโดยใหถ้อืเป็นเหตุทีจ่ะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา 270 

การพจิารณา สรรหา กลัน่กรองหรอืแต่งตัง้บุคคลใดเขา้สู่ต าแหน่งทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งในการ

ใชอ้ านาจรฐัรวมทัง้การโยกยา้ย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงนิเดอืน และการลงโทษบุคคลนัน้

จะตอ้งเป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถงึพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบุคคลดงักล่าวดว้ย 
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        มาตรา 280 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี้ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิมอี านาจ

หน้าที่เสนอแนะหรอืให้ค าแนะน าในการจดัท าหรอืปรบัปรุงประมวลจรยิธรรมตามมาตรา 279 

วรรคหนึ่ง และส่งเสรมิใหผู้ด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐั มจีติส านึก

ในด้านจรยิธรรมรวมทัง้มหีน้าที่รายงานการกระท าที่มกีารฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมเพื่อให้ผู้ที่

รบัผิดชอบในการบังคบัการให้เป็นไปตามประมวลจรยิธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตาม

ประมวลจรยิธรรมตามมาตรา 279 วรรคสาม 

ในกรณทีีก่ารฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมมลีกัษณะรา้ยแรงหรอืมเีหตุ

อันควรเชื่อได้ว่าการด าเนินการของผู้รบัผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรมผู้ตรวจการ

แผ่นดนิจะไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะกไ็ด ้  
 

5.3.5 โครงสร้างและการบริหารองคก์ร 
 

 แผนภาพท่ี 5.20 แสดงโครงสร้างและการบริหารองคก์รของผูต้รวจการแผน่ดิน 

 
ที่มา: ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, (online)http://www.ombudsman.go.th/10/4_2.asp,วันที่ 27 

เมษายน 2556 
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ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 มาตรา 242 บญัญตัิให้มี

ผูต้รวจการแผ่นดนิ 3 คน โดยให้ผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นผู้ตรวจการแผ่นดนิ ประชุมและเลอืกกนัเองให้

คนหนึ่งเป็น ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และบัญญัติให้มีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็น

หน่วยงานทีเ่ป็นอสิระในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทัง้นี้ตามที่

กฎหมายบญัญตัปิจัจุบนัมผีู้ตรวจการแผ่นดนิทัง้หมด 3 คน ประกอบด้วย นางผาณิต นิตทิณัฑ์

ประภาศ ประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ ศาสตราจารยศ์รรีาชา เจรญิพานิช ผูต้รวจการแผ่นดนิ และ 

นายประวิช รตันเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการท าหน้าที่ตามที่รฐัธรรมนูญบัญญัติไว้นัน้

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน และขอบเขตหน้าที่ของส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดินให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 16 ส านัก 1 ศูนย์ และ  1 

หน่วยงาน ซึง่มขีอบเขตหน้าที ่ดงันี้ 

1. ส านักอ านวยการ มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบังานสารบรรณ งานพธิกีาร/ประชุม งาน

เลขานุการผู้บรหิารงานให้บรกิารทัว่ไป รวมทัง้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ตลอดจน

ปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. ส านักบรหิารการคลงั มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบังานดา้นบรหิารการคลงั งานการเงนิ 

งานการบญัช ีงานพสัดุ รวมทัง้งานบ ารงุรกัษาอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ ตลอดจนปฏบิตังิาน

อื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

3. ส านกับรหิารงานบุคคล มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบังานดา้นบรหิารงานบุคคล งานการ

พฒันาบุคลากร งานสวสัดิการ งานข้อมูลบุคลากร (ทะเบยีนประวตัิ) งานวนิัยและนิติการ 

ตลอดจนปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4. ส านักวชิาการและยุทธศาสตร ์มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานด้านศกึษา วเิคราะห ์

วิจยัเพื่อพัฒนาระบบและสร้างมาตรฐานในการรบัเรื่องร้องเรียนงานนโยบายและแผน งาน

สารสนเทศ เพื่อการบริหารและพัฒนางานยุทธศาสตร์การวิจยั งานจดัระบบเรื่องร้องเรียน

ตลอดจนปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5. ส านักประชาสมัพนัธ์ มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบังานดา้นประชาสมัพนัธ์ งานสื่อสาร

องค์กรงานเครอืข่ายสมัพนัธ ์งานสื่อมวลชนสมัพนัธ ์งานพฒันาและผลติสื่อ ตลอดจนปฏบิตังิาน

อื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

6. ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานด้านสารสนเทศ งาน

วเิคราะห์และพฒันาระบบงาน งานดูแลระบบและพฒันาโปรแกรมงานฐานข้อมูล  (สารสนเทศ) 

งานบ ารงุรกัษา ตลอดจนปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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7. ส านักกฎหมาย มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานวเิคราะห์กฎหมายและงานพจิารณา

เรือ่งรอ้งเรยีนตลอดจนปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

8. ส านกัสอบสวน 1 มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังานพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวกบัการ

บรหิารส่วนภูมภิาค การบรหิารส่วนท้องถิน่ งานพฒันาชุมชน งานที่เกี่ยวกบักรมการปกครอง 

เมอืงพทัยา ตลอดจนปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

9. ส านักสอบสวน 2 มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนที่เกี่ยวกบั

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิกรุงเทพมหานครตลอดจนปฏบิตัิงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รบั

มอบหมาย 

10. ส านักสอบสวน 3 มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบังานพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวกบั

ทีด่นิ ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม (ที่ดนิ ป่าไม ้แหล่งท าประมง เกษตร) ตลอดจนปฏบิตังิานอื่นที่

เกีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

11. ส านักสอบสวน 4 มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบังานพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวกบั

การทหาร การต่างประเทศ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการศกึษาการสาธารณสุข การท่องเทีย่ว

และกีฬา การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วัฒนธรรม แรงงาน คมนาคม พลังงาน ศาสนาและอุตสาหกรรม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่

เกีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

12. ส านักสอบสวน 5 มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบังานพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวกบั

การยตุธิรรม ศาลหน่วยงานอสิระ อยัการสงูสุด องคก์รมหาชน ตลอดจนปฏบิตังิานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง

หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

13. ส านักสอบสวน 6 มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบังานพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวกบั

การคลงั การพาณชิยร์ฐัวสิาหกจิ ตลอดจนปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

14. ส านักตรวจสอบองคก์รตามรฐัธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุตธิรรม มหีน้าที่

รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานตรวจสอบองค์กรตามรฐัธรรมนูญ งานตรวจสอบองค์กรในกระบวนการ

ยตุธิรรม ตลอดจนปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

15. ส านักส่งเสรมิมาตรฐานจรยิธรรม มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานพฒันามาตรฐาน

จรยิธรรม งานส่งเสรมิจรยิธรรม งานตรวจสอบจรยิธรรม ตลอดจนปฏบิตังิานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งหรอื

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

16. ส านักตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญ มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบังาน

ตดิตามผลการด าเนินงาน การประเมนิผลการด าเนินงาน งานศึกษาวจิยัรฐัธรรมนูญ ตลอดจน

ปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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17. ศูนยศ์กึษาผู้ตรวจการแผ่นดนิ มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานศกึษาเปรยีบเทยีบ

ระบบผู้ตรวจการแผ่นดนิ งานเอกสารวิชาการ/เผยแพร่ งานบรกิารวิชาการงานวเิทศสมัพนัธ ์

ตลอดจนปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

18. หน่วยตรวจสอบภายใน มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการจดัวางระบบการตรวจสอบ

การบรหิารการเงนิการบญัช ีการพสัดุ และทรพัย์สนิของส านักงาน ตลอดจนท าการตรวจสอบ

ประเมนิผลและรายงานต่อเลขาธกิาร 

 

5.3.6 แผนผงัการด าเนินงานเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

 จากการศึกษารายงานการวิจยัของชลัช จงสืบพันธ์ และคณะ (2551 :171-174)ได้

กล่าวถงึขัน้ตอนการด าเนินเรือ่งราวรอ้งทุกข ์ดงันี้ 

งานและผงังานท่ีรองรบัภารกิจท่ี 1 กรณีท่ีมีการร้องเรียน 

1. ส านกัสอบสวนรบัเรือ่งรอ้งเรยีนแลว้ท าการตรวจสอบ/กลัน่กรองเรื่องรอ้งเรยีน

แลว้ส่งเรือ่งใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิพจิารณา 

2. ผูต้รวจการแผ่นดนิพจิารณา 

    2.1 กรณไีมร่บัเรื่องรอ้งเรยีนส่งเรื่องคนืผูร้อ้งเรยีนหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

แลว้แต่กรณ ี

    2.2 กรณรีบัเรือ่งรอ้งเรยีนส่งส านกัสอบสวนด าเนินการสอบสวน 

3. ฝ่ายสอบสวนด าเนินการสอบสวนหรอืขอขอ้มลูหรอืขอค าชีแ้จงจากหน่วยงาน

หรอืบุคคลทีถู่กรอ้งเรยีน 

    3.1 กรณีไม่ไดร้บัขอ้มลู/ค าชี้แจงผูต้รวจการแผ่นดนิด าเนินคดตีามกฎหมาย

และรายงานต่อรฐัสภา 

    3.2 กรณไีดร้บัขอ้มลู/ค าชีแ้จงฝา่ยสอบสวนประมวลขอ้เทจ็จรงิและด าเนินการ

เสนอพรอ้มค าวนิิจฉยัและความเหน็ต่อผูต้รวจการแผ่นดนิถา้เป็นกรณปีกต ิ

    3.3 แต่ถ้าเป็นกรณีไม่ปกติหรอืกรณีมขี้อมูลไม่เพียงพอหรอืมขี้อสงสัย

เกีย่วกบัค าชีแ้จงและจ าเป็นตอ้งหาขอ้มลูเพิม่เตมิด าเนินการสบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

4. ผูต้รวจการแผ่นดนิวนิิจฉยั 

    4.1 ถา้ไมผ่ดิตามค ารอ้งเรยีนใหส้่งเรือ่งไปยงัผูร้อ้งเรยีนแลว้ยตุเิรือ่ง 

    4.2 ถ้าผดิตามค ารอ้งเรยีนส่งเรื่องพรอ้มทัง้ค าวนิิจฉัยและขอ้เสนอแนะไปยงั

หน่วยงานหรอืบุคคลทีถู่กรอ้งเรยีนปฏบิตั ิ
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4.2.1 กรณีปฏบิตัติามผูต้รวจการแผ่นดนิแจง้เรื่องไปยงัผูร้อ้งเรยีนแล้ว

ยตุเิรือ่ง 

4.2.2 กรณีหน่วยงานหรอืบุคคลทีถู่กรอ้งเรยีนไม่ปฏบิตัติามหรอืไม่แจง้

ผลการปฏบิตัใิหผู้ต้รวจการแผ่นดนิแจง้เรือ่งพรอ้มขอ้เสนอแนะไปยงัรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตร ี

4.2.3 กรณีรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรดี าเนินการตามข้อเสนอแนะให้

ผูต้รวจการแผ่นดนิแจง้เรือ่งไปยงัผูร้อ้งเรยีนแลว้ยตุเิรือ่ง 

4.2.4 กรณีที่ไม่ปฏบิตัิหรอืไม่แจ้งผลการปฏบิตัใิห้ผู้ตรวจรายงานต่อ

รฐัสภาและเปิดเผยต่อสาธารณะ 
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แผนภาพท่ี 5.21 แสดงผงังานท่ีรองรบัภารกิจท่ี 1 กรณีท่ีมีการร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 
           รบัเรื่อง 

                  ไม่ชีแ้จง สอบสวน/ขอขอ้มลู     

    
    ชีแ้จง 

 

 

    
        กรณีไม่ปกต ิ

    กรณีปกต ิ

ไม่ผดิตามค ารอ้งเรยีน 

    

 
       วนิิจฉยั/ใหเ้สนอแนะ 

   ปฏบิตัติามเสนอแนะ           ไม่ปฏบิตั/ิไม่แจง้การปฏบิตั ิ

 
         แจง้/ใหข้อ้เสนอแนะ 

          ไม่ปฏบิตั/ิไม่แจง้การปฏบิตั ิ  

  

   

 

         
*ด าเนินการในกรณี 

1. มขีอ้มลูไม่เพยีงพอ 

2. มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัค าชีแ้จง และจ าเป็นตอ้งหาขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 

รับเรื่อง

ร้องเรียน 

ตรวจสอบ/กลั่นกรองเรื่อง

ร้องเรียน 
ผู้ ร้องเรียน 

ด าเนนิคดตีาม กม./รายงานต่อ

รัฐสภา 
ผู้ตรวจฯ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบแล้วแต่

กรณ ี

หน่วยงาน/บุคคลที่ถูก

ร้องเรียน 

ด าเนนิการสอบสวน 

สบืค้นข้อมูลเพ่ิมเตมิ* 
ด าเนนิการเสนอ

ค าวินิจฉัย 

ยุตเิรื่อง ผู้ ร้องเรียน 

ผู้ตรวจฯ 

ผู้ตรวจฯ 

วินิจฉัย 

หน่วยงานที่ถูก

ร้อง 

ผู้ตรวจฯ 

รมต./ 

นายกรัฐมนต

รี 

รายงานต่อรัฐสภา/เปิดเผย

ต่อสาธารณชน 
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งานและผงังานท่ีรองรบัภารกิจท่ี 1 กรณีท่ีไม่มีการร้องเรียน 

1. เรื่องภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องผูต้รวจการแผ่นดนิใดกต็ามที่ไม่มกีารรอ้งเรยีน

และถ้าผู้ตรวจไม่ท าการพจิารณาและสอบสวนขอ้เทจ็จรงิแล้วจะมผีลกระทบหรอืมผีลเสยีหายต่อ

ประชาชน 

1.1 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิหยบิยกเรื่องดงักล่าวส่งให้ที่ปรกึษาให้ความเห็น

ประกอบ 

1.2 ผู้ตรวจการแผ่นดนิที่อยู่ในสายงานน าเรื่องดงักล่าวมาหารอืกบัผู้ตรวจการ

แผ่นดนิอกีสองท่านเพื่อใหค้วามเหน็รว่ม 

2. แลว้ด าเนินงานตามผงัในขอ้ 1 ถงึขอ้ 4 ตามผงังานตามภารกจิที่ 1 กรณีมกีาร

รอ้งเรยีนกรณทีีไ่มม่กีารรอ้งเรยีนมรีายละเอยีดดงัแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพท่ี 5.22 แสดงผงังานท่ีรองรบัภารกิจท่ี 1 กรณีท่ีไม่มีการร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ไม่ชีแ้จง  สอบสวน/ขอขอ้มลู 

 
                 ชีแ้จง 
 

    

 
          กรณีไม่ปกต ิ          
    ไม่ผดิ     กรณีปกต ิ

    
                   วนิิจฉยั/ใหเ้สนอแนะ 

          ปฏบิตัติามเสนอแนะ    
         ไมป่ฏบิตั/ิไมแ่จง้การปฏบิตั ิ

     
 

แจง้/ใหข้อ้เสนอแนะ 

 
                                                                                  ปฏบิตัติามเสนอแนะ 
 
ไม่ปฏบิตั/ิไม่แจง้การปฏบิตั ิ

      
*ด าเนินการในกรณี 

1. มขีอ้มลูไม่เพยีงพอ 

2. มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัค าชีแ้จง และจ าเป็นตอ้งหาขอ้มลูเพิม่เตมิ  
 

ผู้ตรวจฯ หยิบยก

เรื่อง 

 

ที่ปรึกษาให้

ความเหน็ประกอบ 

ผู้ตรวจฯ ให้

ความเหน็ 

 
ผู้ตรวจฯ  ด าเนนิคดตีาม กม./รายงานต่อ

รัฐสภา 

หน่วยงาน/ บุคคลที่ถูก

ร้องเรียน 

ด าเนนิการ

สอบสวน 

สืบคน้ขอ้มูล

เพ่ิมเติม* 

ด าเนนิการเสนอค า

วินิจฉัย 

ผู้ตรวจฯ 

วินิจฉัย  

หน่วยงาน/บุคคลที่

ถูกตรวจสอบ 

ยุตเิรื่อง 

ผู้ตรวจฯ ผู้ตรวจฯ 

รมต./ 

นายยกรัฐมนตรี 

รายงานต่อรัฐสภา/

เปิดเผยต่อสาธารณชน 
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แผนภาพท่ี 5.23 แสดงงานและผงังานท่ีรองรบัภารกิจท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงังาน        งาน 

                                                                                                         1. ผู้ตรวจรวบรวม code of Conduct โดย  

                                                                                                              ประสานงานกบัหน่วยงานที่รับผดิชอบโดยตรง  
                                                                                                              เช่น ก.พ.  ก.พ.ร. 
                                                                                                         2. ด าเนนิการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา 280 

                                                                                                         3. ก าหนดมาตรฐานจริยธรรม 

                                                                                                         4. ทมีงานที่ปรึกษากล่ันกรอง เพ่ือน าเสนอ 

                                                                                                               ผู้ตรวจการแผ่นดนิพิจารณา 

                                                                                                         5. ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

                                                                                                               5.1 กรณไีม่เหน็ด้วย สง่เรื่องให้ส านักงาน 

                                                                                                                      จริยธรรมด าเนินการตาม 2 

                                                                              5.2 กรณเีหน็ด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

                                                                                                                      ประมวลและเผยแพร่ 

                                                                                                         6. ส านักจริยธรรม 

                                                                                     6.1 ด าเนนิการส่งเสริมสร้างจิตส านึกตาม 

                                                                        แผนยุทธศาสตร์ที่ก  าหนด 

                                                                                                                6.2 ตดิตามและตรวจสอบผลการส่งเสริม 

                                                                                                         7. ผู้ตรวจการแผ่นดนิด าเนนิการ 

                                                                                                                7.1 ตามมาตรา 279 วรรค 3  
                                                                                                                7.2 ตามมาตรา 280 วรรค 1 

                                                                                                                7.3 ตามมาตรา 280 วรรค 2  
 

ผู้ตรวจการแผ่นดนิ หน่วยงานของรัฐ 

ส านักจริยธรรม 

จัดท าประมวลจริยธรรม            ก าหนดมาตรฐาน 

ตาม ม.280                                  จริยธรรม 

ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดนิกล่ันกรอง 

ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

พิจารณา 

-ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

-แจ้งหน่วยงานของรัฐ 

-ประกาศต่อสาธารณชน 

ส านักจริยธรรม 

ส่งเสริม/สร้างจิตส านัก          ตดิตามและ 

                                                   สอบสวน 

ผู้ตรวจการแผ่นดนิด าเนนิการตาม 

ม. 279 ว.3/ ม.280 วรรคหนึ่ง / ม.280 

วรรคสอง 

แล้วแต่กรณ ี



 

- 195 - 

5.3.7 วิธีการย่ืนเร่ืองร้องเรียน 

ตามเอกสารของส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ (2555 : 40-41) ระบุไวว้่า  

ผูมี้สิทธิร้องเรียน 

บุคคลคณะบุคคลและชุมชนย่อมมสีทิธริ้องเรยีนต่อผู้ตรวจการแผ่นดนิได้ตาม

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญโดยไม่ตดัสทิธผิูร้อ้งเรยีนทีจ่ะด าเนินการตาม

กฎหมายอื่น 

  รปูแบบการร้องเรียน 

  1. ดว้ยวาจาโดยรอ้งเรยีนทางโทรศพัทห์มายเลข 1676 (โทรฟรทีัว่ประเทศ) หรอื

หมายเลข 02-1419100 หรอืรอ้งเรยีนด้วยตนเองที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิศูนยร์าชการ

เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 อาคารรฐัประศาสนภกัดชีัน้ 5 เลขที ่120 หมู่ที ่ 3 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 

  2. เป็นหนังสือโดยลงลายมอืชื่อผู้ร้องเรยีนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ

ตดิต่อได ้ผูถู้กรอ้งเรยีนและเหตุทีร่อ้งเรยีนในกรณทีีผู่ร้อ้งเรยีนประสงคจ์ะปกปิดชื่อผูร้อ้งเรยีนเป็น

ความลบัสามารถแสดงความจ านงในหนงัสอืรอ้งเรยีนและส่งไปยงั 

      - ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 

ธนัวาคม 2550 อาคารรฐัประศาสนภกัดชีัน้ 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสอง

ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ ตู้ปณ.333 ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

กรงุเทพฯ 10215 หรอื 

    - โทรสารหมายเลข 02 1438341 หรอื 

    - ส่งผ่านสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) หรอืสมาชกิวุฒสิภา (ส.ว.) ในเขต

พืน้ที่ของผู้รอ้งเรยีนซึ่งผูต้รวจการแผ่นดนิได้จดัส่งเจา้หน้าทีไ่ปรบัเรื่องรอ้งเรยีนที่อาคารรฐัสภา

ในช่วงเปิดสมยัประชุมสภาดว้ย 

    - รอ้งเรยีนทางอนิเทอรเ์น็ตที ่www.ombudsman.go.th 

3. ร้องเรยีนผ่านเครอืข่ายของผู้ตรวจการแผ่นดนิ ได้แก่ สภาทนายความและ

ส านกังานสาขาของสภาทนายความทัว่ประเทศ หรอืส านกังานอยัการสงูสุดและส านักงานคุม้ครอง

สทิธแิละช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านกังานอยัการจงัหวดัทัว่ประเทศ 

4. กรณีที่คณะกรรมาธกิารของสภาผู้แทนราษฎรหรอืคณะกรรมาธิการของ

วุฒสิภาไดส้อบสวนหรอืพจิารณาเรื่องใดและเหน็ว่าเป็นเรื่องทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องผูต้รวจการ

แผ่นดนิที่จะด าเนินการได้คณะกรรมาธกิารจะส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิพจิารณาด าเนินการ

และแจง้ผลต่อคณะกรรมาธกิาร 
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 5.3.8 การพิจารณารบัค าร้อง 

 ในดา้นการพจิารณารบัค ารอ้ง ศราวุฒ ิประทุมราช (2547 : 57-58) กล่าวถงึ ขัน้ตอนและ

การปฏบิตังิานของพนกังานสอบสวน ไวด้งันี้ 

  ขัน้ตอนและการปฏบิตังิานของพนกังานสอบสวน 

  1. เมื่อค ารอ้งมาถงึส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเจา้หน้าที่ตรวจสอบ

เรื่องรอ้งเรยีน จะตรวจสอบในเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภาทีจ่ะสามารถรบัไวพ้จิารณาไดห้รอืไม่ 

2. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดนิ

ของรฐัสภาจะมหีนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยระบุเหตุผลที่ไม่รบัเรื่องไว้

พจิารณาและบางกรณอีาจส่งเรือ่งใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบด าเนินการตามควรแก่กรณี 

3. กรณีทีเ่ป็นเรื่องทีอ่ยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิของรัฐสภาจะ

ท าการศึกษาประเด็นปญัหาตามที่ได้รบัการร้องเรยีนแล้วขอให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรยีนหรือ      

ต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนชี้แจง ถ้าหน่วยงานไม่ชี้แจง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาจะ

ด าเนินการตามกฎหมายและรายงานต่อรฐัสภา แต่ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการชี้แจง

ขอ้เทจ็จรงิ ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาจะน าขอ้มลู เอกสารหลกัฐานต่างๆ เหล่านัน้มาท าการ

พจิารณาสอบสวน หากพบว่าหน่วยงานหรอืขา้ราชการปฏบิตัติามกฎหมายแลว้ แต่เรื่องรอ้งเรยีน

นัน้เกดิจากผูร้อ้งเรยีนเขา้ใจผดิ ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาจะแจง้ผูร้อ้งเรยีนโดยมกีารชีแ้จงท า

ความเขา้ใจกบัผูร้อ้งเรยีนและมหีนงัสอืแจง้หน่วยงานทราบ 

มาตรา 22 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการของสภา

ผู้แทนราษฎรได้สอบสวนหรือพิจารณาเรื่องใดและเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภาที่จะด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ได ้

คณะกรรมาธกิารดงักล่าวจะส่งเรื่องนัน้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเพื่อด าเนินการกไ็ด้ และ

ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาแจง้ผลการด าเนินการเบือ้งตน้ต่อคณะกรรมาธกิาร 

 มาตรา 23 เมื่อผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาไดร้บัเรื่องจากคณะกรรมาธกิารตามมาตรา 

22 แล้ว แม้ภายหลงัคณะกรรมาธกิารดงักล่าวจะพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ย่อมไม่เป็นการตัด

อ านาจของผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาทีจ่ะด าเนินการเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ต่อไป 

 มาตรา 24 เรือ่งทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาวนิิจฉยัว่ามลีกัษณะดงัต่อไปนี้ ไม่ใหร้บัไว้

พจิารณาหรอืใหย้ตุกิารพจิารณา 
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1. เรื่องที่เป็นนโยบายซึ่งคณะรฐัมนตรแีถลงต่อรฐัสภา เว้นแต่การปฏบิตัติามนโยบาย

ดงักล่าวมีลกัษณะตามมาตรา 16 (1) คือการปฏิบตัิที่อาจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืปฏิบัติ

นอกเหนืออ านาจหน้าที่หรอืปฏบิตัหิรอืละเลยการปฏบิตัทิี่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้รอ้งเรยีน

หรอืประชาชนโดยไมเ่ป็นธรรมไมว่่าการนัน้จะชอบหรอืไมช่อบดว้ยอ านาจหน้าทีก่ต็าม 

2. เรื่องที่มกีารฟ้องรอ้งเป็นคดอียู่ในศาลหรอืเรื่องที่ศาลมคี าพพิากษาหรอืมคี าสัง่เสรจ็

เดด็ขาดแลว้ 

3. เรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา 16 (1) ได้แก่เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือ

พนักงานของรฐัหรอืเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัขา้ราชการหรอืพนักงานของรฐัแต่เป็นเรื่องส่วนตวัไม่ใช่

การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายรวมทัง้เรือ่งทีเ่กี่ยวกบักรณีพพิาทระหว่าง

เอกชนดว้ยกนั 

4. เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลหรอืการลงโทษทางวนิัยของขา้ราชการ พนักงาน

หรอืลกูจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการส่วนทอ้งถิน่ 

5. เรือ่งทีผู่ร้อ้งเรยีนไมป่ฏบิตัติามมาตรา 20 

 

 มาตรา 25 ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาอาจไมร่บัพจิารณาหรอือาจยุตกิารพจิารณาเรื่อง

ดงัต่อไปนี้ 

1. เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงการราชการ 

2. เรื่องที่ผู้รอ้งเรยีนมไิด้มสี่วนได้เสยีและการพจิารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

โดยส่วนรวม 

3. เรื่องที่ผู้ร้องเรยีนได้ยื่นเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วนัที่รู้หรอืควรรู้ถึงเหตุแห่งการ

รอ้งเรยีนและการพจิารณาจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

4. เรื่องทีผู่้รอ้งเรยีนได้รบัการแก้ไขความเดอืนรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมหรอืไดร้บัการ

ชดใช้ความเสยีหายอย่างเหมาะสมแล้วและการพจิารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

โดยส่วนรวม 

5. เรื่องที่ผู้ร้องเรยีนไม่มาให้ถ้อยค า ไม่แสดงพยานหลกัฐาน หรอืไม่ด าเนินการตาม

หนังสอืทีไ่ด้รบัจากผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา ทัง้นี้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่มเีหตุ

อนัสมควร 

6. เรื่องที่ผู้ร้องเรยีนตายและการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดย

ส่วนรวม 

7. เรือ่งทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเคยสรปุผลการพจิารณาแลว้ 
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 มาตรา 26 เรือ่งใดทีไ่มใ่หร้บัไวพ้จิารณาตามมาตรา 24 และเรื่องทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิของ

รฐัสภาอาจไม่รบัพจิารณาตามมาตรา 25 ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาจะส่งเรื่องนัน้ไปใหห้น่วย

ราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการ

ต่อไปตามควรแก่กรณกีไ็ด ้

 

5.3.9 การพิจารณาด าเนินเร่ืองร้องทุกข ์ 

เมื่อผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภารบัเรื่องไวพ้จิารณาแลว้จะต้องด าเนินการโดยไม่ชกัช้า

และเปิดโอกาสให้ผู้รอ้งเรยีนและผู้ถูกร้องเรยีนชี้แจงแสดงหลกัฐานตามสมควร โดยสามารถให้

หน่วยงานของรฐันัน้ๆ ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ หรอืส่งวตัถุ เอกสาร หลกัฐาน หรอืใหห้วัหน้าหน่วยงาน

นัน้มาให้ถ้อยค า หรอืมหีนังสอืชี้แจงข้อเท็จจรงิ หรอืส่งวตัถุ เอกสาร รวมถึงขอให้ศาลส่งวตัถุ 

เอกสาร หลกัฐานหรอืพยานหลกัฐานอื่นที่เกี่ยวขอ้งเพื่อประกอบการพจิารณาและการตรวจสอบ

สถานทีท่ีเ่กีย่วกบัเรื่องทีม่กีารรอ้งเรยีนโดยแจง้ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองทราบล่วงหน้าในเวลา

อนัสมควร 

-เรือ่งทีไ่มร่บัไวพ้จิารณาหรอืใหย้ตุเิรือ่ง ใหแ้จง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบพรอ้มเหตุผล 

-เมื่อพจิารณาและสอบสวนเรื่องใดเสรจ็แล้ว ใหท้ ารายงานสรุปขอ้เทจ็จรงิพรอ้ม

ทัง้ความเหน็และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแกไ้ขส่งใหห้น่วยราชการทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

-เรื่องใดพจิารณาแลว้ ปรากฏว่าการกระท าของขา้ราชการ พนักงานหรอืลูกจา้ง

ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจ หรอืราชการส่วนท้องถิ่น กระท าไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตรแีล้ว แต่ก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมหรอื

ความไม่เสมอกนัในกฎหมาย หรอืเป็นการเลอืกปฏบิตัหิรอืลา้สมยั ใหเ้สนอแนะใหห้น่วยงานของ

รฐัดงักล่าวด าเนินการปรบัปรุงหรอืแก้ไขเพิม่เติม แต่ในกรณีมติคณะรฐัมนตรใีห้ส่งรายงานให้

คณะรฐัมนตรทีราบดว้ย 

-เรื่องที่ไม่อาจสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปได้ ให้ยุติเรื่องนัน้และให้รายงาน

วุฒสิภาและสภาผูแ้ทนราษฎรทราบ 
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การบงัคบัให้หน่วยงานของรฐัท าตามค าวินิจฉัย 

-ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาไมม่อี านาจสัง่การเจา้หน้าทีข่องรฐัโดยตรง 

-กรณีทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัไม่ปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะในเวลาอนัสมควร ผูต้รวจการแผ่นดนิ

ของรฐัสภาอาจส่งเรือ่งใหน้ายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรทีีค่วบคุมดแูลเพื่อสัง่การตามควรแก่กรณไีด้ 

-กรณีที่ส่งเรื่องให้กับนายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรแีล้วแต่เจ้าหน้าที่ของรฐันัน้ยงัคงไม่

ปฏบิตัิตามข้อเสนอแนะในเวลาอนัสมควรโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร และเป็นเรื่องส าคญัหรอื

เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรอืเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ผู้ตรวจการแผ่นดินของ

รฐัสภาอาจท ารายงานเรื่องนัน้เสนอต่อวุฒสิภาและสภาผู้แทนเป็นการด่วน และเปิดเผยต่อ

สาธารณะชน 

 

แผนภาพท่ี 5.24 แสดงกระบวนการปฏิบติังานของพนักงานในเร่ืองค าร้องเรียน 
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5.3.10 การตรวจสอบ และไกล่เกล่ียข้อพิพาท  

กรณีที่ได้พจิารณาสอบสวนแล้วพบว่าหน่วยงานหรอืขา้ราชการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ไม่เสมอภาคกันใน

กฎหมาย หรอืล้าสมยั ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาจะแจง้หน่วยงานแก้ไข (พเิชต สุนทรพพิธิ, 

2546 : 70-71) 

ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาไดม้นีโยบายในการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนโดยมุ่งเน้นการ

เจรจาไกล่เกลีย่ประนีประนอมใหคู้่กรณตีกลงกนัไดอ้ยา่งสนัตวิธิ ีซึง่จะเป็นวธิลีดความตงึเครยีดใน

การเผชญิหน้ากนัและสามารถประสานความสมัพนัธร์ะหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการได้

เป็นอยา่งด ีขัน้ตอนการไกล่เกลีย่มดีงันี้ (ณฐัฐา มนูจนิดา, 2547 : 69-70) 

-ผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภามีหนังสือถึงผู้ถูกร้อง พร้อมทัง้มอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเดนิทางไปตรวจสถานที่พพิาทและร่วม

ประชุมหารอืเพื่อหาทางยตุปิญัหากรณพีพิาทดว้ยสนัตวิธิกีบัผูร้อ้ง และผูถู้กรอ้ง 

-เจ้าหน้าที่ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเจรจาไกล่เกลี่ยจนทัง้ผู้

รอ้ง และผู้ถูกรอ้งสามารถตกลงกนัได้ แลว้ท าบนัทกึขอ้ตกลงระหว่างผู้รอ้งและผูถู้กรอ้งจะเป็นที่

พอใจ 

-ผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภาต้องติดตามว่าผู้ถูกร้องได้ด าเนินการตามที่ได้

แนะน าหรอืตกลงกนัไว้หรอืไม่ หากไม่ด าเนินการตามนัน้และผู้ร้องยงัร้องเรยีนอีก ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภาก็จะต้องรายงานต่อรฐัมนตรทีี่ควบคุมดูแลหน่วยงานนัน้ๆ หรอืรายงานต่อ

นายกรฐัมนตรเีพื่อสงัการต่อไป 
   

5.3.11 การสรปุและด าเนินการแก้ปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (2547 : 110-117) อธิบายถึงการสรุปและด าเนินการ

แกป้ญัหาเรือ่งราวรอ้งทุกขข์องผูต้รวจการแผ่นดนิ ไวด้งันี้ 

มาตรา 30 เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาได้พจิารณาและสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิใน

เรื่องใดเสรจ็แล้ว ให้จดัท ารายงานสรุปข้อเท็จจรงิ พร้อมทัง้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการ

ปรบัปรุงแก้ไขส่งให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนท้องถิน่ที่

เกีย่วขอ้งเพื่อทราบหรอืพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 เรือ่งใดทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า แมป้รากฏว่าการกระท าใน

เรือ่งใดของขา้ราชการ พนักงาน หรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ 

หรอืของราชการส่วนทอ้งถิน่ไดเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตรี
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แลว้ แต่กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้ ก่อใหเ้กดิความไม่เป็น

ธรรมหรอืความไม่เสมอกันในกฎหมาย หรอืเป็นการเลือกปฏิบตัิ หรอืล้าสมยั ให้ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภาเสนอแนะต่อหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืราชการ

ส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อพจิารณาด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงหรอืแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย กฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตรใีนเรื่องดงักล่าวต่อไป ในกรณีทีเ่กี่ยวกบัคณะรฐัมนตร ีให้

ส่งรายงานดงักล่าวใหค้ณะรฐัมนตรทีราบดว้ย 

 มาตรา 31 ใหก้รณทีีข่า้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั 

หรือรฐัวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ

ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเรื่องใดในเวลาอนัควร ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาอาจส่ งเรื่อง

ดงักล่าวไปยงันายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรทีีค่วบคุมหรอืก ากบัดแูลหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั 

หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้เพื่อใหส้ัง่การตามควรแก่กรณกีไ็ด้ 

 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและระยะเวลาได้ล่วงเลยไปพอสมควรแล้ว ข้าราชการ 

พนักงาน หรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการส่วน

ทอ้งถิน่ยงัไมป่ฏบิตัติามความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะดงักล่าวโดยไม่มเีหตุอนัควร และเรื่องดงักล่าว

เป็นเรื่องส าคัญหรือเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก 

ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาอาจท ารายงานเรื่องนัน้เสนอต่อวุฒสิภาและสภาผูแ้ทนราษฎรเป็น

การด่วนกไ็ด ้

 รายงานดงักล่าวใหเ้ปิดเผยใหป้ระชาชนทราบตามวธิกีารทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา

ก าหนด 

 มาตรา 32 เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเหน็ว่าเรื่องใดมเีหตุอนัควรสงสยัว่ามกีาร

ทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงราชการ หรอืมมีลูความผดิทางอาญา หรอืมมีลูความผดิทางวนิัย 

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนเรื่องนั ้นๆ และ

ผู้บงัคบับญัชาของข้าราชการ พนักงาน หรอืลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอื

รฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

 ให้หน่วยงานทีม่อี านาจสอบสวนและผู้บงัคบับญัชาตามวรรคหนึ่งแจง้ผลการด าเนินการ

ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาทราบทุกสามเดอืน 

 มาตรา 33 ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาท ารายงานประจ าปีเสนอต่อวุฒสิภาและสภา

ผูแ้ทนราษฎรภายในเดอืนมนีาคมของทุกปี ในรายงานดงักล่าวอยา่งน้อยตอ้งมเีรือ่งดงัต่อไปนี้ 
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    1. ผลการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจรงิในเรื่องต่างๆ พร้อมทัง้ข้อสงัเกตหรอื

ขอ้เสนอแนะที่เสนอต่อหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจ หรอืของราชการส่วน

ทอ้งถิน่ 

    2. ผลการปฏบิตัติามขอ้สงัเกตหรอืขอ้เสนอแนะที่หน่วยราชการ หน่วยงานของ

รฐั หรอืรฐัวสิาหกิจ หรอืราชการส่วนท้องถิ่น หรอืข้าราชการ พนักงาน หรอืลูกจ้างของหน่วย

ราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการส่วนทอ้งถิน่ไดด้ าเนินการไปแลว้ 

    3. การไม่ปฏิบัติตามมาตรา 27 ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ

รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืของขา้ราชการ พนักงาน หรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการส่วนทอ้งถิน่ 

    4. อุปสรรคในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา 

 รายงานประจ าปีตามวรรคหนึ่งให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบตามวิธีการที่ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภาก าหนด 

 ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นสมควรรายงานให้วุฒิสภาและสภา

ผู้แทนราษฎรทราบเป็นพิเศษเฉพาะเรื่องเพราะเป็นกรณีรบีด่วนหรอืจะเป็นประโยชน์ต่อการ

บรหิารราชการแผ่นดนิ กใ็หก้ระท าได ้

 มาตรา 34 การจดัท ารายงานตามมาตรา 30 และมาตรา 33 ใหก้ระท าเป็นการสรุปโดยมิ

ใหร้ะบุรายละเอยีดอนัเป็นการเปิดเผยความลบัของบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยไมจ่ าเป็น 

 มาตรา 35 ผู้ตรวจการแผ่นดนิรฐัสภาไม่ต้องรบัผดิทัง้ทางแพ่งหรอืทางอาญาเนื่องจาก

การทีต่นไดป้ฏบิตัติามอ านาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 มาตรา 36 ผู้ที่ให้ถ้อยค า หรือให้วัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยาน หลักฐานอื่นที่

เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องใดตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา

หรอืเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นหนังสอืจากผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา หรอืผูท้ีจ่ดัท าและ

เผยแพร่รายงานของผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาตามมาตรา 30 มาตรา 31 และมาตรา 33 ไม่

ต้องรบัผดิทัง้ทางแพ่ง ทางอาญา หรอืทางวนิัย เนื่องจากการที่ตนเปิดเผยข้อมูล หรอืให้วตัถุ 

เอกสาร หลกัฐาน หรอืพยาน หรอืจดัท าและเผยแพร ่รายงานแลว้แต่กรณ ี

 มาตรา 37 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ใหผู้้ตรวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภาและเจา้หน้าทีพ่นกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 38 ห้ามมใิห้ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจรงิ หรอืข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภาจะ

มอบหมาย หรอืเป็นการกระท าตามหน้าที่ราชการ หรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือ
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พจิารณาสอบสวนหรอืเป็นการรายงานตามอ านาจหน้าที่ หรอืการปฏิบตัิตามบทบญัญัติแห่ง

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้  

 

5.3.12 ผลการท างาน  

จากรายงานประจ าปีของผู้ตรวจการแผ่นดนิ (2555 : 95,98-99,104-105) สรุปผลการ

ด าเนินการเรือ่งรอ้งทุกขจ์ากประชาชน จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 

ตารางท่ี 5.9 แสดงสรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์จากประชาชน จ านวนเร่ือง

ร้องเรียนท่ีได้รบั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

อนัดบั จงัหวดั เร่ืองร้องเรียน 

1 กรงุเทพมหานคร 743 

2 นนทบุร ี 70 

3 รอ้ยเอด็ 53 

4 นครราชสมีา 46 

5 ชลบุร ี 44 

6 ปทุมธาน ี 41 

7 เชยีงใหม ่ 39 

8 นครศรธีรรมราช 38 

9 นครปฐม 36 

10 อุบลราชธานี 36 

11 นครสวรรค ์ 33 

 รวม 1,179 
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ตารางท่ี 5.10 แสดงจ านวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รบั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จ าแนก

ช่องทางในการย่ืนเร่ืองร้องเรียน 

ช่องทาง จ านวนเร่ือง 

ส่งทางไปรษณยี ์ 1,328 

ผ่านเวบ็ไซตส์ านกังาน 445 

ยืน่เรือ่งดว้ยตวัเอง 429 

ผ่านส านกังานอยัการสงูสุด 25 

ผ่าน (Call Center โทร 1676) 12 

ผ่าน ส.ส. ส.ว 10 

รวม 2,249 

 

ตารางท่ี 5.11 แสดงจ านวนเร่ืองร้องเรียนท่ีด าเนินการแล้วเสรจ็ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2554 จ าแนกตามระยะเวลาด าเนินการ 

จ านวนวนั จ านวนเร่ือง 

ภายใน 15 วนั 650 

16-90 วนั 651 

91-180วนั 543 

180-365 วนั 491 

เกนิกว่า 365 วนั 29 
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ตารางท่ี 5.12 แสดงหน่วยงานท่ีถกูร้องเรียนมากท่ีสุด 10 อนัดบั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2554 

หน่วยงาน จ านวนเร่ือง 

ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ 477 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 455 

กระทรวงมหาดไทย 379 

กระทรวงศกึษาธกิาร 117 

กระทรวงยตุธิรรม 101 

กระทรวงการคลงั 97 

กระทรวงคมนาคม 82 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 51 

กระทรวงสาธารณสุข 45 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 43 
ทีม่า: รายงานประจ าปี 2554 ของผูต้รวจการแผ่นดนิ 
 

และผลการด าเนินการด้านการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของ

ผูต้รวจการแผ่นดนิ (ณ เดอืนกุมภาพนัธ ์2555) มผีลการด าเนินการสรปุไดด้งันี้ 

 

กฎหมายท่ีด าเนินการทัง้หมดจ านวน 299 ฉบบั 

ด าเนินการเสรจ็ (ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้) จ านวน 161 ฉบบั 

อยูร่ะหว่างด าเนินการ (อยูร่ะหว่างการพจิารณา จ านวน 34 ฉบบั ของสภาผูแ้ทนราษฎร) 

อยูร่ะหว่างด าเนินการจ านวน 104 ฉบบั 

 

มาตรการท่ีด าเนินการทัง้หมดจ านวน 2,070 เร่ือง 

ด าเนินการแลว้เสรจ็จ านวน 1,742 เรือ่ง 

อยูร่ะหว่างด าเนินการจ านวน 328 เรือ่ง 
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ตารางท่ี 5.13 แสดงสถิติการจดัท าประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรฐัแต่ละประเภท 

ระดบั จ านวน ผลการจดัท า 

ประมวลจริยธรรม 

ระดบัชาต ิ 3 หน่วยงานคอื 1. สภาผูแ้ทนราษฎร 2. 

วฒุสิภา 3. ขา้ราชการการเมอืง 

ด าเนินการจดัท าเสรจ็แลว้ 

ทัง้ 3 หน่วยงานและจดัส่ง

มาแลว้ทัง้ 3 หน่วยงาน 

ระดบัทอ้งถิน่ 1. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 76 แหง่ จดัสง่มาแลว้ 70 แหง่ 

2. เทศบาล 2,008 แหง่ จดัสง่มาแลว้ 1,337 แหง่ 

3. องคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

    5,767 แหง่ 

จดัสง่มาแลว้ 4,963 แหง่ 

4. กรงุเทพมหานคร 1 แหง่ จดัสง่มาแลว้ 1 แหง่ 

5. เมอืงพทัยา 1 แหง่ จดัสง่มาแลว้ 1 แหง่ 

สว่นราชการประเภทศาล 3 หน่วยงาน จดัท าเสรจ็และสง่มาแลว้ 

ทัง้ 3 หน่วยงาน 

สว่นราชการทอ้งถิน่ 1. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 75 แหง่ จดัสง่มาแลว้ 75 แหง่ 

2. เทศบาล 2,008 แหง่ จดัสง่มาแลว้ 1,991 แหง่ 

3. องคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

    5,767 แหง่ 

จดัสง่มาแลว้ 5,696 แหง่ 

4. กรงุเทพมหานคร 1 แหง่ จดัสง่มาแลว้ 1 แหง่ 

5. เมอืงพทัยา 1 แหง่ จดัสง่มาแลว้ 1 แหง่ 

ส่วนราชการสงักดักระทรวง

ทบวงกรมหรือส่วนราชการ

อื่นซึ่งมฐีานะเทยีบเทา่ 

19 หน่วยงาน จดัท าเสรจ็และส่งมาแลว้ทัง้ 19 

หน่วยงาน 

ส่วนราชการสังกัดส านัก

นายกรฐัมนตร ี

12 หน่วยงาน จดัท าเสรจ็และส่งมาแลว้ทัง้ 12 

หน่วยงาน 

ส่วนราชการไม่ส ังกัดส านัก
นายกรฐัมนตรีหรือกระทรวง
ทบวงกรม 

11 หน่วยงาน จดัท าเสรจ็และส่งมาแลว้ทัง้ 11 

หน่วยงาน 
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ตารางท่ี 5.13 (ต่อ)  แสดงสถิติการจดัท าประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรฐัแต่ละประเภท 

ประเภท จ านวน 
ผลการจดัท าประมวล

จริยธรรม 

รฐัวสิาหกจิ 56 หน่วยงาน จดัส่งมาแลว้ 48 แห่ง 

องคก์รของรฐัรปูแบบใหม ่ 7 หน่วยงาน จดัส่งมาแลว้ 4 หน่วยงาน 

องคก์รอื่นของรฐั 12 หน่วยงาน จดัส่งมาแลว้ 8 หน่วยงาน 

องคก์ารมหาชน 1. องคก์รมหาชนทีจ่ดัตัง้ตามพ.ร.บ.  

องคก์ารมหาชนพ.ศ.2542  

จ านวน 36 แห่ง 

จดัส่งมาแลว้ 27 แห่ง 

2. องคก์รมหาชนทีจ่ดัตัง้ตาม 

พระราชบญัญตัเิฉพาะ  

(หน่วยงานในก ากบั) จ านวน 15 แห่ง 

จดัส่งมาแลว้ 13 แห่ง 

3. มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัซึ่งมี

ฐานะเป็นองคก์ารมหาชนทีจ่ดัตัง้ตาม 

พระราชบญัญัติเฉพาะจ านวน 15 

แห่ง 

จดัส่งมาแลว้ 10 แห่ง 

อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ ต า ม

รฐัธรรมนูญ 

4 หน่วยงาน จดัส่งมาแลว้ 3 หน่วยงาน 

องคก์รอื่นตามรฐัธรรมนูญ 3 หน่วยงาน จดัท าเสรจ็และส่งมาแลว้ 

ทัง้ 3 หน่วยงาน 
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ขอ้มลูเชงิสถติขิองการตรวจสอบการฝา่ฝืนประมวลจรยิธรรม 

ตารางท่ี 5.14 แสดงผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน 

ผลการด าเนินการ จ านวน (เร่ือง) 

1. ผูต้รวจการแผ่นดนิวนิิจฉยัใหย้ตุกิารพจิารณา 25 

2. ผูต้รวจการแผ่นดนิวนิิจฉยัไมร่บัเรือ่งไวพ้จิารณา 17 

3. ผูร้อ้งถอนเรือ่งรอ้งเรยีน 2 

4. อยูร่ะหว่างการด าเนินการตรวจสอบของหน่วยงาน 37 

 

ตารางท่ี 5.15 แสดงสถิติเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับจริยธรรม จ าแนกตามประเภทผู้ถ ูก

ร้องเรียน 

ประเภทผู้ถกูร้องเรียน จ านวน (เร่ือง) 

1. ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงระดบัชาต ิ 11 

2. ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงระดบัทอ้งถิน่ 11 

3. ขา้ราชการ 53 

4. เจา้หน้าทีข่องรฐั 4 

5. อื่นๆ 3 
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ตารางท่ี 5.16 แสดงสถิติเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับจริยธรรม จ าแนกตามประเด็นการ

ร้องเรียน 

ประเดน็การร้องเรียน จ านวน (เรื่อง) 

1. พฤตกิรรมไมเ่หมาะสม : ชูส้าว 20 

2. ทุจรติต่อหน้าที ่ 12 

3. การบรหิารงานบุคคลไมเ่ป็นธรรม  

   (การพจิารณาสรรหาแต่งตัง้โยกยา้ยเลื่อนต าแหน่งเลื่อนเงนิเดอืน 

     การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการลงโทษ)  

9 

4. การไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย / การปฏบิตัผิดิกฎหมาย 9 

5. พฤตกิรรมไมเ่หมาะสม : เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 8 

6. พฤตกิรรมไมเ่หมาะสม : กรยิาวาจาไมสุ่ภาพขม่ขูแ่ละพดูไมต่รงกบั 

    ความเป็นจรงิ 
7 

7. พฤตกิรรมฝา่ฝืน / ไมป่ฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม 4 

8. พฤตกิรรมไมเ่หมาะสม : ไมโ่ปรง่ใสและไมร่ะบุ 3 

9. พฤตกิรรมไมเ่หมาะสม : การใชดุ้ลพนิิจแต่งตัง้บุคคลไมเ่หมาะสม 2 

10. กระบวนการพจิารณาอรรถคดขีองศาล 2 

11. การโตแ้ยง้สทิธใินทางแพ่ง (มรดก / ทีด่นิ)  2 

12. ผลประโยชน์ทบัซอ้น 1 

13.  อื่น  ๆ 2 

รวม 81 

หมายเหตุ ผลรวมได ้82 เรื่อง เน่ืองจากมเีรื่องรอ้งเรยีน 1 เรื่อง ทีร่อ้งเรยีนผูถู้กรอ้งเรยีน 2 ประเภท 

ทีม่า: ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ, (online) http://www.ombudsman.go.th/10/4_2.asp, วนัที ่27 เมษายน 

2556 

 

 

 

 

 

 

http://www.ombudsman.go.th/10/4_2.asp
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5.4 ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี 

 

5.4.1 สถานการณ์ปัญหาท่ีส าคญัของประเทศ/ภมิูภาค  

จากส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข ์(2552) ระบุไว้ว่า ในอดตีที่

ผ่านมามปีญัหาหลายประการที่ขดัขวางมใิหป้ระชาชนเขา้ถงึความยุตธิรรมได ้เช่น ปญัหาความ

ยากจน การขาดความรูค้วามเขา้ใจในบทบญัญตัขิองกฎหมายและสทิธเิสรภีาพที่พงึมพีงึได้โดย

ชอบธรรม เป็นต้น ซึ่งประชาชนผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้แมจ้ะมสีทิธใินการรอ้งทุกขต่์อหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งไดต้ามรฐัธรรมนูญไดใ้หห้ลกัประกนัไว ้แต่ในหลายกรณีไม่อาจไดร้บัความช่วยเหลอืและ

ไดร้บัการเยยีวยา หรอืบรรเทาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามหลกัสทิธมินุษยชนอย่างดเีพยีงพอและ

มมีาตรฐานเดยีวกนัจงึไดม้รีะเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข ์พ.ศ. 

2552 เพื่อน าไปใช้เป็นกลไกและมาตรการในการก าหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีารรบัเรื่องราวรอ้ง

ทุกข ์การบรรเทาและเยยีวยาความเดอืนรอ้นของประชาชนใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและใช้

เป็น “มาตรฐานงานขัน้ต ่า” ของระบบการจดัการเรื่องราวร้องทุกขไ์ด้อย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลมากยิง่ขึ้น ทัง้นี้ มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ระเบยีบดงักล่าว

เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 59 บญัญตัวิ่า ใหบุ้คคลมสีทิธเิสนอเรื่องราว

รอ้งทุกข์และได้รบัการแจ้งผลการพจิารณาภายในเวลาอนัรวดเรว็โดยในระเบยีบนี้ ได้ก าหนด

หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวธิกีารในการรบัเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้หน่วยงานของรฐัมแีนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกันและก าหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ 

คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และคณะกรรมการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ า

กระทรวง 

 

5.4.2 ท่ีมา/เหตผุลในการจดัตัง้องคก์ร   

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ ก่อก าเนิดขึ้นมาเมื่ อ  พ .ศ .  2503 โดย

พระราชบญัญตัิ จดัระเบยีบราชการส านักนายกรฐัมนตร ี (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2503 เมื่อวนัที่ 14 

เมษายน พ.ศ. 2503 ซึง่เป็นการโอนงานของกรมตรวจราชการแผ่นดนิมาเป็นงานของส านักงาน

ปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีมหีน้าทีเ่ป็นส านักงานปลดักระทรวงของส านักนายกรฐัมนตร ีในระยะ

เริม่แรกผู้บรหิารของส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรคีอื ปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีรองปลดั

ส านักนายกรฐัมนตรี และผู้ช่วยปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีเป็นข้าราชการการเมอืง และได้ถูก

ปรบัเปลีย่นเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั เมื่อ พ.ศ.2508 โดยพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบราชการ

ส านกันายกรฐัมนตร ี(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2508 
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 ต่อมาได้มกีารปรบัปรุงระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ โดยมปีระกาศคณะปฏวิัตฉิบบัที ่

218 ลงวนัที่ 29 กนัยายน 2515 เรื่อยมาจนถงึปี พ.ศ.2534 ได้มกีารประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบยีบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งได้มีการใช้บังคับมาจนถึงปจัจุบัน โดยได้ก าหนดให้

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทัว่ไปของส านัก

นายกรฐัมนตร ีและราชการทีค่ณะรฐัมนตรมีไิดก้ าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องกรมใดกรมหนึ่งในสงักดั

ส านักนายกรฐัมนตรโีดยเฉพาะ รวมทัง้ก ากบัและเร่งรดัการปฏบิตัิราชการของส่วนราชการใน

ส านักนายกรฐัมนตร ีให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบตัิราชการของส านัก

นายกรฐัมนตร ียกเวน้ราชการของส่วนราชการทีก่ฎหมายก าหนดให้หวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรง

ต่อนายกรฐัมนตรี นอกจากนี้  ยงัได้ก าหนดให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา

ขา้ราชการของส่วนราชการในส านักนายกรฐัมนตร ีรองจากนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรปีระจ า

ส านักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ

นายกรฐัมนตร ี(ส านกัส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตร,ี 2556) 

จากการคน้ควา้งานวจิยัของ พมิพ์ใจ บวัเกดิ (2547 : 55-58) พบว่า ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรมีกีารปรบัปรุงส่วนราชการมาเป็นระยะ ดงันี้  ในปี พ.ศ. 2535 ได้มพีระราช

กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีพ.ศ. 2535 โดยมอี านาจหน้าที่

เกี่ยวกบัราชการประจ าทัว่ไปของส านักนายกรฐัมนตรแีละราชการทีค่ณะรฐัมนตรมีไิด้ก าหนดให้

เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดในส านักนายกรฐัมนตรใีห้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ

แผนปฏิบัติราชการของส านักนายกรฐัมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการ ซึ่งกฎหมาย

ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตรีและได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 

หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองกลาง 2) กองคลงั 3) กองการเจา้หน้าที่ 4) กองกฎหมายและระเบยีบ

กลาง 5) กองตรวจและสบืสวน 6) กองแผนงานและวชิาการ 7) กองวเิคราะห์และประสานการ

ตรวจ 8) ส านักงานกลางช่วยเหลอืเกษตรและผูย้ากจน และ 9) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

และประสานงานสตรแีห่งชาตใินปี พ.ศ. 2540 มกีารโอนงานการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาตมิาอยู่ใน

สงักดัส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีและได้มพีระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการส านักงาน

ปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. 2540 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กองกลาง 

กองการเจา้หน้าที ่กองคลงั ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาต ิส านักงานกฎหมาย

และระเบยีงกลาง ส านักงานช่วยเหลอืเกษตรกรและแก้ไขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานสตรแีห่งชาต ิส านักตรวจราชการ และส านักนโยบายและ

แผน และในปี พ.ศ. 2541 มกีารเพิ่มส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็น

หน่วยงานในส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรอีกีหน่วยหน่ึง 
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 ในปี พ.ศ. 2543 ได้มกีฎกระทรวงปรับปรุงส่วนราชการภายในส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรอีกีครัง้หนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2543 ท าใหส้ านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีมหีน่วยงานรวม 

11 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กองกลาง กองการเจา้หน้าที ่กองคลงั ส านักงานคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาติ ส านักกฎหมายและระเบยีบกลาง ส านักงาน

กลางช่วยเหลอืเกษตรกรและแก้ไขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

และประสานงานตรแีห่งชาต ิส านกัตรวจราชการ และส านกันโยบายและแผน 

พระราชบญัญตัปิรบัปรงุ กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และพระราชบญัญตัริะเบยีบ 

บรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 มาตรา 17 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2543 ก าหนดให้ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรมีภีารกิจ

เกี่ยวกับราชการประจ าทัว่ไปของนายกรัฐมนตรีและส านักนายกรัฐมนตรี การติดตามและ

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ การปฏบิตัภิารกจิพเิศษ และราชการทีค่ณะรฐัมนตรมีไิดก้ าหนดให้

เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสงักดัส านักนายกรฐัมนตรโีดยเฉพาะ รวมทัง้ก ากบัและเร่งรดั

การปฏบิตัริาชการของส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิในสงักดัส านักนายกรฐัมนตรใีห้เป็นไปตาม

นโยบายแนวทาง และแผนการปฏบิตัริาชการของส านักนายกรฐัมนตร ียกเว้นราชการของส่วน

ราชการทีอ่ยูใ่นบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ี

 

5.4.3 องคป์ระกอบและท่ีมาของคณะกรรมการ  

จากรายงานประจ าปี 2555 ว่าด้วยระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการจดัการ

เรือ่งราวรอ้งทุกข ์(2552) สรปุไวว้่า 

  มาตรา 49 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิห้บุคคลมสีทิธเิสนอ

เรื่องราวร้องทุกข์และได้รบัการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็วสมควรก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกขเ์พื่อบรรเทาและเยยีวยาความเดอืดรอ้นของ

ประชาชนใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐาน 

 

  หมวด 1 คณะกรรมการการจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข ์

  ขอ้ 6 ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการการจดัการเรื่องราว

รอ้งทุกข”์ ประกอบดว้ย 
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1. รองนายกรฐัมนตรซีึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธานกรรมการ 

2. รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรคีนหนึ่งซึ่งนายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็น

รองประธานกรรมการ 

3. กรรมการโดยต าแหน่งได้แ ก่ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิาร ก.พ. เลขาธกิาร ก.พ.ร. เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีผูอ้ านวยการ

ส านกังบประมาณอยัการสงูสุดและผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ

4. กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จ านวนสามคนซึง่มคีวามรูค้วาม

เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายสงัคมสงเคราะห์และการคุ้มครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนด้านละ

หนึ่งคนให้ปลดัส านักนายกรฐัมนตรเีป็นกรรมการและเลขานุการและอธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละ

เสรภีาพผู้อ านวยการศูนยบ์รกิารประชาชนส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรแีละผู้อ านวยการ

ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการและ

ผูช้่วยเลขานุการ 

ข้อ 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีในกรณีที่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้แทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ใน

ต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้เมื่อครบก าหนดตาม

วาระในวรรคหนึ่งหากยงัมไิดม้กีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒขิึน้ใหม่ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อยูใ่นต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหมเ่ขา้รบัหน้าที ่ 

ขอ้ 11 ให้ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรที าหน้าทีส่ านักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการรบัผดิชอบงานธุรการงานประชุมการศกึษาหาขอ้มลูและกจิการต่างๆทีเ่กี่ยวกบังาน

ของคณะกรรมการรวมทัง้ปฏบิตังิานอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 12 ใหม้คีณะกรรมการการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกขป์ระจ ากระทรวงหรอืส่วน

ราชการทีม่ฐีานะเป็นกระทรวงหรอืทบวงซึง่มฐีานะเทยีบเท่ากระทรวง ประกอบดว้ยปลดักระทรวง

เป็นประธานกรรมการอธบิดแีละผูด้ ารงต าแหน่งทีเ่รียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมฐีานะเทยีบเท่าอธบิดเีป็น

กรรมการและกรรมการซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้จากผูท้รงคุณวุฒจิ านวนสามคนซึง่มคีวามรูค้วาม

เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายสงัคมสงเคราะห์และการคุ้มครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนด้านละ

หนึ่งคนให้ประธานกรรมการประจ ากระทรวงแต่งตัง้ข้าราชการในกระทรวงเป็นเลขานุการและ

ผูช้่วยเลขานุการอกีจ านวนสองคน 
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5.4.4 อ านาจหน้าท่ี/ขอบเขตความรบัผิดชอบ  

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข ์พ.ศ.2552 มาตรา 49 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. เสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อขอความ

เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี

2. พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนงานโครงการและวงเงนิค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้ง

กบัการจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกขข์องส่วนราชการ 

3. วนิิจฉยัเรือ่งรอ้งทุกขท์ีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการใด 

4. มหีนังสอืสอบถามหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี

หนังสอืชี้แจงข้อเท็จจรงิหรอืให้ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานของหน่วยงานของรฐัหรอืของ

เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งส่งวตัถุเอกสารหรอืพยานหลกัฐาน

อื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืส่งผูแ้ทนหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานของรฐันัน้มาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิหรอืให้

ความเหน็ประกอบการพจิารณาได ้

    5. รายงานผลการสัง่การของนายกรฐัมนตรตีามระเบยีบน้ีพรอ้มทัง้เสนอวธิกีารที่

นายกรฐัมนตรคีวรสัง่การต่อไปในกรณทีีก่ารปฏบิตังิานยงัไมเ่ป็นผล 

    6. จดัให้มรีะบบขอ้มูลการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกขเ์พื่อให้ส่วนราชการสามารถ

ตรวจสอบไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

    7. ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนเกี่ยวกับการ

จดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข ์

    8. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานหรอืปฏบิตัิงานตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 

    9. พจิารณาวนิิจฉัยปญัหาเกี่ยวกบัอ านาจหน้าทีร่ะหว่างส่วนราชการและอ านาจ

หน้าทีอ่ื่นตามระเบยีบน้ี 

    10. ออกระเบยีบประกาศหรอืค าสัง่เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 

    11. ปฏิบตัิการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้หรอืตามที่คณะรฐัมนตรหีรอื

นายกรฐัมนตรมีอบหมาย 
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ข้อ 13. คณะกรรมการประจ ากระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ควบคุมอ านวยการตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานเกี่ยวกบั

การจดัการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายและแผน

เกีย่วกบัการจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกขท์ีค่ณะรฐัมนตรเีหน็ชอบตามขอ้ 9  

2. วนิิจฉยัเรือ่งรอ้งทุกขข์องส่วนราชการภายในกระทรวงตามระเบยีบน้ี 

3. มหีนังสอืสอบถามหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อให้มี

หนังสอืชี้แจงข้อเท็จจรงิหรอืให้ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานของหน่วยงานของรฐัหรอืของ

เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งส่งวตัถุเอกสารหรอืพยานหลกัฐาน

อื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืส่งผูแ้ทนหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานของรฐันัน้มาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิหรอืให้

ความเหน็ประกอบการพจิารณาได ้

4. รายงานผลการสัง่การของรฐัมนตรตีามระเบียบนี้พร้อมทัง้เสนอวิธกีารที่

รฐัมนตรคีวรสัง่การต่อไปในกรณทีีก่ารปฏบิตังิานยงัไมเ่ป็นผล 

5. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานหรอืปฏบิตังิานตามที่

คณะกรรมการประจ ากระทรวงมอบหมาย 

6. พจิารณาวนิิจฉัยปญัหาเกี่ยวกบัอ านาจหน้าที่ระหว่างส่วนราชการภายใน

กระทรวง 

7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามระเบยีบน้ีหรอืตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

พนัศกัดิ ์เจรญิ (2552 : 33-39) กล่าวถงึ อ านาจหน้าทีต่ามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. 2549 ดงันี้   

1. ด าเนินการเกีย่วกบัการรอ้งทุกขร์อ้งเรยีนขอความเป็นธรรมและการขอความช่วยเหลอื

ที่มผีู้ย ื่นค าร้องต่อนายกรฐัมนตรแีละรองนายกรฐัมนตรรีวมทัง้ปญัหาความเดือดร้อนอื่นของ

ประชาชน 

 2. ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบักฎหมายและการด าเนินคดแีก่ประชาชนทีม่าขอความช่วยเหลอื

และขอค าแนะน าจากนายกรฐัมนตรแีละรองนายกรฐัมนตร ี

3. ประสานงานเพื่อแก้ไขปญัหาและอ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบหรอืชุมนุม

รอ้งเรยีนต่อนายกรฐัมนตรแีละรองนายกรฐัมนตร ี

4. ตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนในพืน้ทีเ่พื่อแกป้ญัหาส าคญัทีเ่ป็นกรณเีรง่ด่วน 

5. ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรอืที่

ไดร้บัมอบหมาย 
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บทบาทและหน้าท่ีของส่วนงาน 

1. ส่วนบรกิารประชาชน 1 คอืส่วนงานภายในศูนยบ์รกิารประชาชนทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ

ดงันี้ 

    1.1 ด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งทุกขร์อ้งเรยีนขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลอื

และปญัหาความเดือดร้อนอื่นของประชาชนที่ได้รบัจากทุกช่องทางรวมทัง้ให้ค าแนะน าแก่

ประชาชนเกีย่วกบักฎหมายการด าเนินคดแีละเรือ่งอื่นใดตามความเหมาะสม 

    1.2 งานศูนยร์บัเรื่องราวรอ้งทุกขข์องรฐับาล (PSC Call Center) ของส านักงานปลดั

ส านกันายกรฐัมนตรทีางระบบโทรศพัทส์ายด่วนหมายเลข 1376 

    1.3 งานโครงการศูนยร์บัเรือ่งราวรอ้งทุกขข์องรฐับาล 

    1.4 งานเรื่องรอ้งเรยีนผ่านศูนยบ์รกิารข้อมูลภาครฐัเพื่อประชาชน (Government 

Contact Center) 

    1.5 งานเรือ่งรอ้งเรยีนทางเวบ็บอรด์ของส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

    1.6 งานศูนยบ์รกิารร่วมตามโครงการและความร่วมมอืของส านักงานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ 

    1.7 ปฏบิตังิานร่วมหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของส่วนและฝ่ายอื่นตามที่ได้รบัการ

ประสานและขอความรว่มมอื 

    1.8 ประสานสนับสนุนและติดตามผลการพิจารณาด าเนินการของหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

    1.9 ปฏบิตังิานอื่นตามทีผู่อ้ านวยการศูนยบ์รกิารประชาชนมอบหมาย 

2. ส่วนบรกิารประชาชน 2 คอืส่วนงานภายในศูนยบ์รกิารประชาชนทีม่หีน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบดงันี้ 

    2.1 ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์เรื่องร้องเรยีนในเชิงคุณภาพและเสนอความเห็น

ประกอบการพจิารณาวนิิจฉยัสัง่การของผูบ้งัคบับญัชา 

    2.2 ด าเนินการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่คีวามซบัซอ้น 

    2.3 ด าเนินการเกีย่วกบัการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนนอกสถานที่ 

    2.4 ด าเนินการเกีย่วกบัการแกไ้ขกรณปีญัหาเรง่ด่วนทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐับาลหรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งขอรอ้งมา 

    2.5 ปฏบิตังิานร่วมหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของส่วนและฝ่ายอื่นตามที่ได้รบัการ

ประสานและขอความรว่มมอื 
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    2.6 ประสานสนับสนุนและติดตามผลการพิจารณาด าเนินการของหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในพืน้ทีห่รอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

    2.7 ด าเนินการเกี่ยวกับงานโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัเนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม 2542 

(โครงการวดัปทุมวนาราม) 

    2.8 ด าเนินการในภารกจิของกลุ่มตรวจสอบและตดิตามผลการสัง่การซึง่ประกอบดว้ย

ภารกจิดงันี้ 

2.8.1 ตรวจสอบและตดิตามผลการปฏบิตังิานของส่วนราชการตามการสัง่การ

ของนายกรฐัมนตรรีองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี

2.8.2 ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยการประสานกับหน่วยงานและผู้ที่

เกีย่วขอ้งใหช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิหรอืใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ 

2.8.3 งานจดันิทรรศการของศูนยบ์รกิารประชาชน 

2.8.4 งานศูนยบ์รกิารประชาชนพบประชาชน 

2.8.5 ด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีนจากบา้นพษิณุโลก 

    2.9 ปฏบิตังิานอื่นตามทีผู่อ้ านวยการศูนยบ์รกิารประชาชนมอบหมาย 

3. ส่วนประสานมวลชนและประเมนิผลคอืส่วนงานภายในศูนยบ์รกิารประชาชนทีม่หีน้าที่

และความรบัผดิชอบดงันี้ 

    3.1 จดัท าแผนยุทธศาสตรแ์ผนปฏบิตัริาชการแผนงานโครงการและแผนงบประมาณ

ในภาพรวม 

    3.2 ด าเนินการเกี่ยวกบัการจดัเก็บขอ้มูลการรวบรวมขอ้มูลเรื่องรอ้งเรยีนติดตาม

ประเมนิผลศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเรือ่งรอ้งเรยีนของศูนยบ์รกิารประชาชนในภาพรวม 

    3.3 ประมวลผลการด าเนินการของศูนยบ์รกิารประชาชนในภาพรวมประจ าปี 

    3.4 ด าเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของศูนยบ์รกิารประชาชนในภาพรวมและ

สนับสนุนการด าเนินการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยกีาร

สื่อสารและส่วน/ฝา่ย/กลุ่มอื่นตามความเหมาะสม 

    3.5 ด าเนินการเกี่ยวกบัการประสานงานเพื่อแก้ไขปญัหาและอ านวยความสะดวกแก่

มวลชนทีเ่ขา้พบหรอืชุมนุมรอ้งเรยีนต่อนายกรฐัมนตรรีองนายกรฐัมนตร ี

3.5.1 รบัเรือ่งรอ้งเรยีนของประชาชนทีม่ารอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 

3.5.2 ปฏบิตังิานอื่นตามทีผู่อ้ านวยการศูนยบ์รกิารประชาชนมอบหมาย 

3.5.3 งานองคก์รประชาชนหรอืเครอืขา่ยองคก์รประชาชนและด าเนินการใน 
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คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรประชาชนหรือเ ครือข่ายองค์กร

ประชาชน 

    3.6 ด าเนินการตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็ของ

ประชาชนพ.ศ. 2548 

    3.7 ปฏบิตังิานอื่นตามทีผู่อ้ านวยการศูนยบ์รกิารประชาชนมอบหมาย 

4. ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไปคอืฝ่ายงานภายในศูนย์บรกิารประชาชนที่มหีน้าที่และความ

รบัผดิชอบดงันี้ 

    4.1 งานธุรการของศูนยบ์รกิารประชาชนไดแ้ก่งานสารบรรณงานบุคคลงานการเงนิ 

งานพสัดุ 

    4.2 ด าเนินการอื่นใดทีม่ไิดก้ าหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของส่วนหรอืฝ่าย

ใดของศูนยบ์รกิารประชาชน 

    4.3 ปฏบิตังิานร่วมหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของส่วนและฝ่ายอื่นตามทีไ่ดร้บัการ

ประสานและขอความรว่มมอื 

    4.4 ปฏบิตังิานอื่นตามทีผู่อ้ านวยการศูนยบ์รกิารประชาชนมอบหมาย 

 

5.4.5 โครงสร้างและการบริหารองคก์ร  

ศูนย์บริการประชาชนเป็นส่วนราชการระดับส านักเดิมสังกัดส านักเลขาธิการ

นายกรฐัมนตรภีายหลงัจากการปรบัปรุงโครงสรา้งระบบราชการได้โอนกจิการบรหิารและอ านาจ

หน้าที่มาสงักดัส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรตีามพระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและ

อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 ลง

วนัที่ 6 ตุลาคม 2545 ศูนยบ์รกิารประชาชนได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐัโดยปรบัโครงสร้างกระบวนการและเทคโนโลยใีห้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบั

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพการให้ บริการให้

สนองตอบความต้องการของประชาชนผู้รบับรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้อย่าง

เหมาะสมกบัสถานการณ์โดย ศูนยบ์รกิารประชาชน มกีารแบ่งโครงสรา้งอย่างเป็นทางการเป็น 3 

ส่วน และ 1 ฝา่ย ดงัน้ี (ส านกังานปลดันายกรฐัมนตร,ี 2553) 

1. ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

2. ส่วนบรกิารประชาชน 1 

          2.1 ฝา่ยสอบสวนเรือ่งราวและความสงบเรยีบรอ้ยในสงัคม 

          2.2 ฝา่ยสวสัดกิารสงเคราะหแ์ละสาธารณูปการ 
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3. ส่วนบรกิารประชาชน 2 

              3.1 ฝา่ยแนะน าเกีย่วกบักฎหมายและการด าเนินคด ี

          3.2 ฝา่ยเศรษฐกจิและการครองชพี 

4. สว่นประสานมวลชนและประเมนิผล 

          4.1 ฝา่ยประสานมวลชน 

          4.2 ฝา่ยประเมนิผล 

          4.3 ฝา่ยประสานงานภมูภิาค ทอ้งถิน่ กบัองคก์รประชาชน 

 

แผนภาพท่ี 5.25 แสดงการแบ่งโครงสร้างอย่างเป็นทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยที่โครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็นโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรสี านกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. 2549 ซึง่ในปจัจุบนัสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจการเมอืงสงัคมและปจัจยัแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเรว็ท าให้โครงสรา้งอย่างเป็นทางการไม่สามารถรองรบัและตอบสนองการด าเนินภารกจิและ

การใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ในการนี้ศูนย์บริการประชาชนได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในศูนย์บริการ

ประชาชนใหมป่ระกอบดว้ย 6 ส่วนและ 1 ฝา่ย 

 

 

 

 

ปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารประชาชน 

สว่นประสานมวลชนและประเมนิผล สว่นบรกิารประชาชน 1 ฝา่ยบรหิารทัว่ไป สว่นบรกิารประชาชน 2 
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แผนภาพท่ี 5.26 แสดงโครงสร้างการบริหารงานภายในศนูยบ์ริการประชาชนใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารประชาชน 

รองปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

สว่นด าเนินการ

เรื่องราวรอ้งทุกข ์1 

สว่นด าเนินการเรื่องราว

รอ้งทุกข ์2 

สว่นด าเนินการเรื่องราวรอ้ง

ทุกข ์3 

สว่นประสานมวลชน

และองคก์รประชาชน 

สว่นการมสีว่นร่วมของ

ประชาชน 

สว่นแผนและ

ประเมนิผล 

ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

ปลดัส านกั

นายกรฐัมนตร ี
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อตัราก าลงั 

ศูนยบ์รกิารประชาชน มอีตัราก าลงัทัง้สิน้ 119 อตัรา ประกอบด้วย ขา้ราชการ 50 อตัรา 

พนกังานราชการ 30 อตัรา และลกูจา้งโครงการ 38 อตัรา 

ตารางท่ี 5.17 แสดงอตัราก าลงัของศนูยบ์ริการประชาชน 

ต าแหน่ง จ านวน 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นมวลชน 1 

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 27 

นิตกิร 35 

เจา้พนกังานธุรการ 10 

นกัจดัการงานทัว่ไป 1 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 1 

เจา้หน้าทีธุ่รการ 3 

พนกังานบนัทกึขอ้มลู 7 

เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 32 

เจา้หน้าทีร่ะบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

รวม 119 

ทีม่า : รายงานประจ าปี 2553 ส านกังานปลดันายกรฐัมนตร ีหน้า 2 -3  
 

5.4.6 แผนผงัการด าเนินงานเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

การศกึษาคน้ควา้ของพนัศกัดิ ์เจรญิ (2552 : 63) กล่าวถงึ กระบวนการในการปฏบิตังิาน

เรื่องรอ้งเรยีนเป็นการปฏบิตัิงานโดยเจา้หน้าที่ที่รบัผดิชอบจะต้องพจิารณาในเบื้องต้นว่าเรื่อง

รอ้งเรยีนเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องศูนยบ์รกิารประชาชนทีจ่ะรบัไวพ้จิารณาหรอืไมค่อื 

1. ต้องมชีื่อนามสกุลที่อยู่ของผู้รอ้งเรยีนรวมทัง้ขอ้มูลและเอกสารประกอบการ

รอ้งเรยีนหากเขา้หลกัเกณฑเ์จา้หน้าทีข่องศูนยบ์รกิารประชาชนจะรบัเรื่องไวพ้จิารณาด าเนินการ

ต่อไปและหากเอกสารดงักล่าวไม่สมบูรณ์ขอ้รอ้งเรยีนเป็นอนัว่าตกไปเนื่องจากไม่เขา้หลกัเกณฑ์

ตัง้แต่เริม่ตน้ 

2. หากการพิจารณาเบื้องต้นเข้าหลักเกณฑ์เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ

ศูนยบ์รกิารประชาชนจะตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากหน่วยงานในเบือ้งต้นทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่อยู่ภายนอก

เช่นขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัประเดน็ขอ้พพิาทเกี่ยวกบัทรพัยส์นิเช่นทีด่นิซึง่ประชาชนถูกกล่าวหาว่า

บุกรกุปา่สงวนแห่งชาตศิูนยบ์รกิารประชาชนจะส่งเรื่องไปยงักรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์่าและพนัธุ์
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พืชกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการพิจารณาตามอ านาจหน้าที่และ

ขอ้เทจ็จรงิจากเรือ่งรอ้งเรยีนของประชาชนและจากเจา้หน้าทีใ่นพืน้ทีท่ีเ่กดิปญัหารอ้งเรยีน 

3. นอกเหนือจากขอ้พจิารณาในขอ้ 2 ทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ก็จะต้องพิจารณาระเบียบกฎหมายข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง

รอ้งเรยีน (กรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์่าและพนัธุพ์ชื) และรวมถงึกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรม

อุทยานแห่งชาตฯิ 

4. หากการรวบรวมขอ้มลูในทุกด้านของเจา้หน้าทีห่น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเหน็ว่า

เรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวมผีลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเช่นกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

ดงักล่าวขา้งต้นหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจะรายงานผลการพจิารณามาที่ศูนยบ์รกิารประชาชนและ

เจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการสรปุเรือ่งและชีใ้หเ้หตุผลทีจ่ะตอ้งลงไปตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในพืน้ที่ 

5. จากการพจิารณาในขอ้ 4 ทีก่ล่าวมาขา้งต้นนัน้โดยปกตแิลว้ผูบ้งัคบับญัชาจะ

เหน็ชอบตามที่เจา้หน้าที่ศูนยบ์รกิารประชาชนเสนอเรื่องให้พจิารณาซึ่งจะมกีารด าเนินการ  3

แนวทางดงันี้ 

       5.1 เหน็ชอบตามความเหน็ของเจา้หน้าทีศู่นยบ์รกิารประชาชนและเจา้หน้าที่

กจ็ะด าเนินการการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิหรอืยุตเิรื่องหรอืระงบัเรื่องแล้วแต่กรณีของ

เรือ่งรอ้งเรยีนต่อไป 

        5.2 หากผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทัว่ไปก็จะส่งให้

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัไปพจิารณาและด าเนินการต่อไป 

    5.3 ในบางประเดน็ในขอ้รอ้งเรยีนจ าเป็นต้องมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาเรื่องร้องเรยีนซึ่งการตัง้คณะกรรมการอาจจะตัง้คณะกรรมการแก้ไขปญัหาร่วมกัน

ระหว่างศูนย์บรกิารประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรอืหน่วยงานอื่นที่อาจเข้ามามสี่วนให้

ขอ้คดิเหน็เช่นนักวชิาการจากสถาบนัการศกึษาหรอืองค์กรทีม่คีวามเป็นกลางทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วน

เสยีเกีย่วกบักรณปีญัหาดงักล่าวกระบวนการในการปฏบิตังิานเพื่อพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนทีก่ล่าวมา

ขา้งตน้ 
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แผนภาพท่ี 5.27 แสดงกระบวนการในการปฏิบติังานเพ่ือพิจารณาข้อร้องเรียนของ

ศนูยบ์ริการประชาชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทีม่า:พนัศกัดิเ์จรญิ,2552 การศกึษาขอ้รอ้งเรยีนและผลการใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนของศูนย์บรกิารประชาชนส านักงานปลดั

ส านกันายกรฐัมนตร,ี (การศกึษาคน้ควา้อสิระ ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (พฒันาสงัคม)มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 2552)  

1.การรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ยุตเิรื่อง

รอ้งเรยีน 
สอบถามผูร้อ้งเพิม่เตมิ 

ขอ้มลูไม่เพยีงพอ 

พจิารณาความ

ครบถว้นของขอ้มลู/

ขอ้เทจ็จรงิ 

2. การตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน 

ขอ้มลูเพยีงพอ 

3.การด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีน 

3.1 สัง่หน่วยงาน 3.2 สัง่หน่วยงาน 3.3 ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ

ใน 

3.4 ตัง้คณะกรรมการ 

4. การตรวจสอบผล การรบัรายงาน 

ไดร้บั 

ไม่ไดร้บั 

พจิารณาความ

สมบรูณ์ถูกตอ้ง 

เหมาะสมของ

รายงาน 

หนงัสอืเร่งรดั 

ประชุมเร่งรดั 

พจิารณาผล

การด าเนินงาน 

5.การตดิตามผล 

ตอบขอบคุณหน่วยงาน/ชีแ้จงผูร้อ้ง 

ถูกตอ้ง 

ยุตเิรื่อง 

ระงบัเรื่อง 
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5.4.7 วิธีการย่ืนเร่ืองร้องเรียน 

จากรายงานประจ าปี ของส านกัปลดันายกรฐัมนตร ี(2554) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนการด าเนินงานเรือ่งราวรอ้งทุกข ์ดงันี้ 

 

แผนภาพท่ี 5.28 แสดงขัน้ตอนการด าเนินงานเรื่องราวร้องทุกข ์(The petition process Chart) 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการ  จุดบรกิารประชาชน 1111 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการแกไ้ขปญัหาใหก้บัประชาชนทีเ่ดนิทางมารอ้งเรยีนทีจุ่ดบรกิารประชาชน  1111  ท าเนียบรฐับาล 
กรณีปกต ิ (ไม่ใชเ้วลาในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิมากและไม่ซบัซอ้น)  และประสานสง่หน่วยงานทางโทรศพัท ์/ โทรสาร / Web Portal / e-mail 

สรุป  4  ขัน้ตอน  1  จุดบรกิาร  รวมระยะเวลาประมาณ  1.38  วนัท าการ / เรือ่ง 

ผูร้อ้งเดนิทางมารอ้งเรยีน 
ทีจุ่ดบรกิารประชาชน 

1111 
ท าเนียบรฐับาล 

ขัน้ตอนที ่ 1 

เจา้หน้าที่ 
ใหก้ารตอ้นรบั / รบั 

และอ่าน 
ค ารอ้ง 

1.5 ชัว่โมง 

ขัน้ตอนที ่ 2 

เจา้หน้าทีเ่ขา้สู่ระบบฯ  
 เพื่อบนัทกึขอ้มลูเรื่อง

รอ้งเรยีน 
ในระบบฯ 

1.5 ชัว่โมง 

 

ขัน้ตอนที ่ 3 

ตรวจสอบขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั 
เรื่องรอ้งเรยีน 

พจิารณาเรื่องและ 
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 

ขัน้ตอนที ่ 4 

ประสานสง่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
พจิารณาหรอืรบัทราบแลว้แต่กรณี 

ทางโทรศพัท ์/ โทรสาร /  Web Portal / 
e-mail  และบนัทกึ 

การด าเนินการในระบบฯ 

 
แจง้ใหผู้ร้อ้งทราบด าเนินการเบือ้งตน้  
และบนัทกึการด าเนินการในระบบฯ 

1  วนัท าการ  
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แผนภาพท่ี 5.29 แสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการ  ตู้  ปณ. 1111 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนท่ีส่งเรือ่งรอ้งเรียนทางไปรษณีย ์
กรณีปกติสรปุ 6 ขัน้ตอน 1 จดุบริการ  รวมระยะเวลาประมาณ  9 วนัท าการ / 1 เรือ่ง 

 

- ผูร้อ้งส่งเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่ป็น
หนงัสอืรบัจาก  ตู้  ปณ. ๑๑๑๑
นรม.  รอง นรม.   รมด.นร.  
อื่นๆ   
- ฝบท.คดัแยกเรื่องเขา้ส่วน/ฝา่ย 

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนที่  2 

 

จนท. ตรวจสอบ 
ขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิ 

เกีย่วกบั 
เรื่องรอ้งเรยีน 

ขัน้ตอนที่ 3 

 

จนท. บนัทกึ 
ขอ้มลู 

เรื่องรอ้งเรยีน 
ในระบบฯ 

1  วนัท าการ 1  วนัท าการ 

 

ขัน้ตอนที่  4 

 

-พจิารณาเรื่อง
รอ้งเรยีน 
-ท าหนงัสอืตอบผู้
รอ้ง 
-เสนอ
ผูบ้งัคบับญัชา 
ลงนาม 

-พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน 
-ท าหนงัสอืส่งเรื่องให ้
  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
-ท าหนงัสอืตอบผูร้อ้ง 
-เสนอผูบ้งัคบับญัชาลง
นาม 

-ส่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาทาง

โทรศพัท/์โทรสาร/Web Portal / e-mail 

และบนัทกึการด าเนินการในระบบฯ 

ขัน้ตอนที่  5 ขัน้ตอนที่  6 

 

 
แจง้ใหผู้ร้อ้งที่รอ้งเรยีนทราบ 
การด าเนินการเบื้องตน้และ 

บนัทกึการด าเนินการ 
ในระบบฯ 

แจง้ใหผู้ร้อ้งทราบ 
การด าเนินการเบื้องตน้ 

ส่งหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณา 

1  วนัท าการ 

 

-ผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาลงนาม 
-บนัทกึการด าเนนิการในระบบ 

-ผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาลงนาม 
-บนัทกึการด าเนนิการในระบบฯ 
 

6  วนัท าการ 

 

ส่วน/ฝา่ย 
-รบังานจาก ฝทบ. 
-คดัแยกประเภท
เรื่อง 
-มอบหมายงาน 

กร
ณ
ีทีเ่
ป็น

หน
งัส
อื 
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แผนภาพท่ี 5.30 แสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการ สายด่วนของรฐับาล 1111 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาด าเนินการแกไ้ขปญัหาใหก้บัประชาชนทีร่อ้งเรยีนทางโทรศพัท ์สายด่วนของรฐับาล 1111 กรณีปกต ิ
(ไม่ใชเ้วลาในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิมากและไม่ซบัซอ้น) สรุป 4 ขัน้ตอน 1 จุดบรกิาร รวมระยะเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง / เรื่อง 

- เจา้หน้าทีต่รวจสบิขอ้มลู
ขอ้เทจ็จรงิ 

- พจิารณาแนวทางการ
แกไ้ขปญัหา 

- พจิารณาหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

แจง้ใหผู้ร้อ้ง

ทราบการ

ด าเนินการ

เบือ้งตน้ 

ประสานหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งพจิารณา

หรอืรบัทราบแลว้แต่

กรณี ทางโทรศพัท ์/ 

โทรสาร / Web 

Portal / e-mail และ

บนัทกึการด าเนินการ

ในระบบฯ 

ขัน้ตอนที ่1 

เจา้หน้าทีร่บัสาย

สอบถามรายละเอยีด

และบนัทกึขอ้มลูใน

ระบบฯ 

ขัน้ตอนที ่2 ขัน้ตอนที ่3 

 

ขัน้ตอนที ่4 

 

ประชาชน

ร้องเรียนผ่านสาย

ด่วนของรัฐบาล 

1111 

2 ขัว่โมง 
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แผนภาพท่ี 5.31 แสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการ เวบ็ไซต ์WWW.1111.go.th       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

ขัน้ตอนที ่1 ขัน้ตอนที ่2 ขัน้ตอนที ่3 

 

ขัน้ตอนที ่4 

 

สว่น / ฝา่ย 
- อ่านเรื่อง 
- คดัแยกประเภท

ของเรื่อง 
- มอบหมายงาน 

ผูร้อ้งสง่เรยีนทางระบบ 

อเิลก็ทรอนิกส ์ผ่าน

เวบ็ไซต ์/ e - mail 

เจา้หน้าทีเ่ขา้สูร่ะบบฯ 
เพื่อรบังาน อ่าน / 
บนัทกึขอ้มลูเรื่องเรยีน
และบนัทกึขอ้มลูใน
ระบบฯ 

ตรวจสสอบขอ้มลู 
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
เรื่องรอ้งเรยีน 
พจิารณาเรื่องและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

สง่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณา

ผา่นหรอืรบัทราบแลว้แต่กรณี 

ผา่นทางโทรศพัท/์โทรสาร/ Web 

Portal/e-mail และบนัทกึการ

ด าเนินการในระบบ 

แจง้ใหผู้ร้อ้งทีเ่รยีนทราบ การ
ด าเนินการเบือ้งตน้และบนัทกึการ
ด าเนินการในระบบ 

1.09 วนัท าการ 

 

1 วนัท าการ 

 

1 วนัท าการ 

 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาด าเนินการแกไ้ขปญัหาใหก้บัประชาชนทีส่ง่เรื่องรอ้งเรยีนทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์กรณีปกต ิ 
(ไม่ใชเ้วลาในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิมากและไม่ซบัซอ้น)  

สรุป 4 ขัน้ตอน 1 จุดบรกิาร รวมระยะเวลาประมาณ 3.09 วนัท าการ / เรื่อง 
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ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข ์พ.ศ. 2552 หมวด 2 การ

เสนอและการรบัค ารอ้งทุกขไ์ว ้ดงันี้ 

ข้อ 18 ผู้ใดได้รบัความเดือดร้อนหรอืเสียหายหรอือาจเดอืดร้อนหรอืเสยีหายจากการ

ปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่หรอืส่วนราชการหรอืจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลอืเยยีวยาหรอื

ปลดเปลือ้งทุกขม์สีทิธเิสนอค ารอ้งทุกขต่์อส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งได้ 

ขอ้ 19 ผูร้อ้งทุกขจ์ะตอ้งรอ้งทุกขด์้วยตนเองเวน้แต่ผูร้อ้งทุกขเ์จบ็ป่วยหรอืไม่สามารถรอ้ง

ทุกขด์ว้ยตนเองไดเ้พราะเหตุจ าเป็นอื่นผูร้อ้งทุกขจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นรอ้งทุกขแ์ทนกไ็ดใ้นกรณีที่

ผู้รอ้งทุกขต์กอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถรอ้งทุกข์ด้วยตนเองได้และไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้ใด

รอ้งทุกขแ์ทนไดใ้หบุ้พการผีูส้บืสนัดานสามภีรรยาหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นผูจ้ดัการรอ้งทุกขแ์ทนได้ 

ขอ้ 20 ค ารอ้งทุกขต์อ้งท าเป็นหนงัสอืและมรีายการดงัต่อไปนี้ 

   1. ชื่อและทีอ่ยูข่องผูร้อ้งทุกข ์

   2. ระบุเรื่องอนัเป็นเหตุใหต้้องรอ้งทุกขพ์รอ้มทัง้ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ตามสมควร

เกีย่วกบัเรือ่งทีร่อ้งทุกขแ์ละค าขอใหส้่วนราชการช่วยเหลอืเยยีวยาหรอืปลดเปลือ้งทุกข์ 

   3. ใชถ้อ้ยค าสุภาพ 

   4. ลงลายมอืชื่อผูร้อ้งทุกขห์รอืผูร้บัมอบฉนัทะหรอืผูจ้ดัการแทนตามขอ้ 19 และในกรณี

ทีเ่ป็นการมอบฉันทะใหร้อ้งทุกขแ์ทนจะต้องแนบใบมอบฉันทะใหร้อ้งทุกขไ์ปดว้ยค ารอ้งทุกขใ์ดมี

รายการไม่ครบตามวรรคหนึ่งหรอืไม่ชดัเจนหรือไม่อาจเข้าใจได้ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการให้

ค าแนะน าแก่ผู้ร้องทุกข์เพื่อด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค าร้องทุกข์นัน้ให้ถูกต้องหากผู้ร้องทุกข์

ประสงค์จะใช้วธิกีารชัว่คราวเพื่อบรรเทาทุกข์จะต้องระบุในค าร้องทุกข์ให้ชดัเจนว่าผู้ร้องทุกข์

ประสงคใ์หม้กีารด าเนินการอย่างใดพรอ้มดว้ยเหตุผลสนับสนุนทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นและ

รบีด่วนในการบรรเทาความเดอืดรอ้นที่จะเกดิขึน้แก่ผูร้อ้งทุกขโ์ดยชดัแจง้ในกรณียื่นค ารอ้งทุกข์

แทนถ้าเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รบัค ารอ้งทุกข์เห็นว่ามคีวามจ าเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ

บุคคลภายนอกที่อาจเสยีหายเพราะการรอ้งทุกขจ์ะขอให้ผูร้บัมอบฉันทะหรอืผู้จดัการแทนแสดง

บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืเอกสารส าคญัประจ าตวัอื่นและเหตุผลทีต่อ้งมกีารรอ้งทุกขแ์ทนกไ็ด ้

ขอ้ 21 ในกรณีที่ผูร้อ้งทุกขม์เีหตุจ าเป็นไม่สามารถท าค ารอ้งทุกขเ์ป็นหนังสอืไดอ้าจแจง้

ต่อเจา้หน้าทีส่่วนราชการดว้ยวาจาหรอืทางโทรศพัทก์ไ็ดใ้นการนี้ใหเ้จา้หน้าทีส่่วนราชการผูร้บัค า

ร้องทุกข์บนัทกึถึงเหตุแห่งความจ าเป็นที่ผู้ร้องทุกข์จ าต้องแจ้งด้วยวาจาไว้ด้วยหลงัจากนัน้ให้

บนัทกึการรอ้งทุกขโ์ดยให้มรีายการหรอืเอกสารแนบตามขอ้ 20 และวนัเดอืนปีที่รบัค ารอ้งทุกข์

พรอ้มกบัให้ด าเนินการลงลายมอืชื่อผู้รอ้งทุกขล์ายมอืชื่อผู้รบัค ารอ้งทุกขแ์ละให้น าขอ้ 24 มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 
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จากการคน้ควา้ขอ้มลูของศูนยบ์รกิารประชาชน ส านักนายกรฐัมนตร ี(2556) พบว่า การ

เสนอค ารอ้งทุกขใ์หก้ระท าไดห้ลายช่องทาง ดงันี้   

-ยื่นค าร้องด้วยตัวเอง ที่ เรือนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการ

ประชาชน 1111) ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรีท าเนียบรฐับาล ถนนพษิณุโลก เขตดุสติ

กทม. (ประตู 4) 

-สายด่วนท าเนียบรฐับาล 1111 บรกิารรบัแจง้เรือ่งรอ้งทุกข ์ตลอด 24 ชัว่โมง 

-รอ้งเรยีนผ่านทาง โทรศพัท ์0-2283-1271-84  

-รอ้งเรยีนผ่านทางโทรสาร 0-2283-1286-7 

-ส่งเรื่องร้องเรยีนทางไปรษณีย์กราบเรยีนนายกรฐัมนตรตีู้ปณ.1111 ปณ. ท าเนียบ

รฐับาล กรงุเทพมหานคร 10302 

 -http://www.1111.go.th/form.aspx 

 

 5.4.8 การพิจารณารบัค าร้อง  

ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รบัค าร้องทุกข์ออกใบรบัค าร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็น

หลกัฐานใบรบัค ารอ้งทุกขจ์ะต้องมขีอ้ความแสดงถงึวนัเดอืนปีที่รบัค ารอ้งทุกขแ์ละลงลายมอืชื่อ

เจา้หน้าทีส่่วนราชการผูร้บัค ารอ้งทุกข ์

ในกรณทีีส่่วนราชการไดร้บัค ารอ้งทุกขท์ีเ่สนอมาทางจดหมายหรอืจากส่วนราชการอื่นให้ 

ส่วนราชการนัน้ตอบแจง้การรบัค าร้องทุกข์ไปยงัผู้ร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ตามสถานที่อยู่ที่

ปรากฏในค ารอ้งทุกขห์รอืกระท าในรปูของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดภายในสิบห้าวันท าการ

นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งทุกข ์

ใหเ้จา้หน้าทีส่่วนราชการผูร้บัผดิชอบค ารอ้งทุกขล์งทะเบยีนค ารอ้งทุกขใ์นสารระบบการ

พิจารณาแล้วตรวจค าร้องทุกข์ในเบื้องต้นถ้าเห็นว่าเป็นค าร้องทุกข์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนให้รีบ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีห่ากไม่สามารถด าเนินการไดใ้หเ้สนอค ารอ้งทุกขด์งักล่าวต่อหวัหน้า

ส่วนราชการเพื่อด าเนินการต่อไป ถ้าเหน็ว่าค ารอ้งทุกขน์ัน้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ

ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการแนะน าให้ผู้รอ้งทุกข์แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่

สมบูรณ์ครบถ้วนนัน้เป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรอืเป็นค าร้องทุกขท์ี่ไม่อยู่ในอ านาจ

หน้าทีข่องส่วนราชการหรอืผูร้อ้งทุกขไ์ม่แก้ไขค ารอ้งทุกขภ์ายในระยะเวลาทีก่ าหนดใหบ้นัทกึไว้

แล้วเสนอค ารอ้งทุกขด์งักล่าวต่อหวัหน้าส่วนราชการเพื่อด าเนินการต่อไปและแจง้ให้ผู้รอ้งทุกข์

ทราบถงึขัน้ตอนหรอืระยะเวลาการพจิารณาเรือ่งรอ้งทุกขเ์ท่าทีจ่ะสามารถกระท าได้ 
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ในกรณทีีส่่วนราชการทีไ่ดร้บัค ารอ้งทุกขเ์หน็ว่าค ารอ้งทุกขท์ีร่บัไวอ้ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่อง 

ส่วนราชการอื่นใหส้่งค ารอ้งทุกขน์ัน้ไปยงัส่วนราชการอื่นทีม่อี านาจหน้าที่เพื่อด าเนินการต่อไปใน

กรณีทีม่ปีญัหาว่าค ารอ้งทุกขอ์ยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกระทรวงเดยีวกนัใหเ้สนอ

เรื่องใหค้ณะกรรมการประจ ากระทรวงเป็นผู้ชีข้าดแต่หากเป็นกรณีทีม่ปีญัหาว่าค ารอ้งทุกขอ์ยู่ใน

อ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการใดต่างกระทรวงกนัใหค้ณะกรรมการเป็นผูช้ี้ขาด 

5.4.9 การพิจารณาด าเนินเร่ืองร้องทุกข ์ 

 ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี2552 ในการพจิารณาค ารอ้งทุกขเ์จา้หน้าที่ส่วนราชการ

ผูร้บัผดิชอบค ารอ้งทุกขต์อ้งพจิารณาพยานหลกัฐานทีต่นเหน็ว่าจ าเป็นแก่การพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิใน

การนี้ใหร้วมถงึการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

1. แสวงหาพยานหลกัฐานทุกอยา่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. รบัฟงัพยานหลกัฐานค าชี้แจงหรอืความเหน็ของผู้รอ้งทุกข์หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

และความเหน็ของพยานผูเ้ชีย่วชาญเวน้แต่เหน็ว่าเป็นเรื่องไม่จ าเป็นฟุ่มเฟือยหรอืเป็นการประวงิ

เวลา 

3. ขอใหผู้ค้รอบครองเอกสารส่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ออกไปตรวจสถานที ่

ถ้าผู้ร้องทุกข์ได้ร ับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ส่ วนราชการให้มาให้ถ้อยค าหรือแสดง

พยานหลกัฐานแล้วไม่ด าเนินการตามที่ได้รบัแจง้นัน้ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

ก าหนดโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควรส่วนราชการจะสัง่ให้จ าหน่ายค าร้องทุกขอ์อกจากสารบบการ

พจิารณาเสยีกไ็ด ้

เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รบัผดิชอบค าร้องทุกข์ได้พจิารณาค าร้องทุกขแ์ละรวบรวม

ขอ้เทจ็จรงิต่างๆตามความจ าเป็นและสมควรแล้วเห็นว่าไม่อาจด าเนินการได้ ให้เจา้หน้าที่ส่วน

ราชการผูร้บัผดิชอบค ารอ้งทุกขท์ าบนัทกึเสนอหวัหน้าส่วนราชการโดยมสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 

1. สรุปข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายพร้อมด้วยเหตุผลให้หวัหน้าส่วนราชการ

วนิิจฉยั 

2. เสนอความเหน็พรอ้มด้วยเหตุผลให้คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการประจ า

กระทรวงวนิิจฉยัในกรณทีีค่ ารอ้งทุกขไ์มอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการนัน้ 
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ค าวนิิจฉยัเรือ่งรอ้งทุกขข์องคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการประจ ากระทรวงใหท้ าเป็น 

หนงัสอืและตอ้งระบุ 

1. ชื่อผูร้อ้งทุกข ์

2. เหตุแห่งการรอ้งทุกข ์

3. ขอ้เทจ็จรงิของเรือ่งรอ้งทุกข ์

4. เหตุผลแห่งค าวนิิจฉยั 

5. ขอ้เสนอแนะต่อนายกรฐัมนตรใีนฐานะหวัหน้ารฐับาลหรอืรฐัมนตรแีล้วแต่กรณี

เพื่อสัง่การตามขอ้เสนอแนะนัน้ซึง่ต้องระบุให้ชดัแจง้ว่านายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรคีวรจะสัง่การ

ในเรือ่งใดว่าอยา่งไร พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลในการสัง่การดว้ยค าวนิิจฉยัตามวรรคหนึ่งใหล้งลายมอืชื่อ

ประธานกรรมการหรอืประธานกรรมการประจ ากระทรวงทีว่นิิจฉยัเรือ่งรอ้งทุกขน์ัน้ 

  

5.4.10 การตรวจสอบ และไกล่เกล่ียข้อพิพาท  

ในกรณีที่คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการประจ ากระทรวงเห็นว่าตามกฎหมายไม่อาจ

ปลดเปลือ้งทุกขข์องผู้รอ้งทุกขต์ามทีร่อ้งขอได้แต่สมควรแก้ไขเยยีวยาความเสยีหายใหแ้ก่ผูร้อ้ง

ทุกข์โดยวิธกีารอื่นคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการประจ ากระทรวงอาจก าหนดแนวทางการ

แกไ้ขตามความเหมาะสมภายใตอ้ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการได ้

ผูร้อ้งทุกขจ์ะถอนค ารอ้งทุกขท์ัง้หมดหรอืบางส่วนเมื่อใดกไ็ด้การถอนค ารอ้งทุกขต์้องท า

เป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์แต่ถ้าผู้ร้องทุกข์ถอนค าร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อหน้า

เจ้าหน้าที่ส่วนราชการให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการบนัทกึไว้และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมอืชื่อไว้เป็น

หลกัฐาน 

เมื่อมกีารถอนค ารอ้งทุกขใ์ห้จ าหน่ายค ารอ้งทุกขอ์อกจากสารบบการพจิารณาส าหรบัค า

รอ้งทุกขท์ี่เกี่ยวกบัการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรอืค ารอ้งทุกขท์ี่การพจิารณาต่อไปจะเป็น

ประโยชน์แก่ส่วนรวมส่วนราชการจะด าเนินการต่อไปตามอ านาจหน้าทีก่ไ็ด้ 

ในกรณทีีผู่ร้อ้งทุกขไ์ดข้อใหพ้จิารณาใชว้ธิกีารชัว่คราวเพื่อบรรเทาทุกข ์เมื่อส่วนราชการ

ที่รบัค าร้องทุกข์เห็นว่ามเีหตุสมควรที่จะใช้วธิกีารชัว่คราวเพื่อบรรเทาทุกขก์็ให้ด าเนินการตาม

อ านาจหน้าทีโ่ดยค านึงถงึสทิธขิองผูร้อ้งทุกขป์ระโยชน์ส่วนรวมของราชการและความเสยีหายทีผู่้

รอ้งทุกขจ์ะไดร้บัหากไมไ่ดร้บัการใชว้ธิกีารชัว่คราวเพื่อบรรเทาทุกขใ์นกรณีทีผู่ร้อ้งทุกขม์ไิดข้อให้

ใช้วธิกีารชัว่คราวเพื่อบรรเทาทุกข์ถ้าเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รบัผดิชอบค าร้องทุกข์ได้ท าการ

สอบสวนเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามเีหตุสมควรที่จะใช้วธิกีารชัว่คราวเพื่อบรรเทาทุกขใ์ห้ด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าทีไ่ด ้
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5.4.11 การสรปุและด าเนินการแก้ปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

ส่งขอ้เสนอแนะต่อนายกรฐัมนตรใีนฐานะหวัหน้ารฐับาลหรอืรฐัมนตรแีลว้แต่กรณีเพื่อสัง่

การตามขอ้เสนอแนะนัน้ซึง่ต้องระบุใหช้ดัแจง้ว่านายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรคีวรจะสัง่การในเรื่อง

ใดว่าอยา่งไรพรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลในการสัง่การดว้ย 

ค าวนิิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้ลงลายมอืชื่อประธานกรรมการหรอืประธานกรรมการประจ า

กระทรวงทีว่นิิจฉยัเรือ่งรอ้งทุกขน์ัน้ 

ให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ ต่อคณะกรรมการทุกปีตาม 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่คณะกรรมการก าหนดในการนี้ส่วนราชการจะมขีอ้เสนอใดประกอบการ

พจิารณาของคณะกรรมการดว้ยกไ็ด ้

 

5.4.12 ผลการท างาน  

สรุปผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีนจากประชาชนของศูนยบ์รกิารประชาชนส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2550) ใน

ปีงบประมาณ 2550 ได้มปีระชาชนร้องเรยีนต่อนายกรฐัมนตรรีองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี

ประจ าส านักนายกรฐัมนตรผี่านช่องทางต่างๆ จ านวนรวมทัง้สิน้ 134,991 เรื่องด าเนินการจนได้

ขอ้ยุตจิ านวน 109,843 เรื่องคดิเป็นรอ้ยละ 81.37 และอยู่ในระหว่างด าเนินการจ านวน 25,148 

เรือ่งคดิเป็นรอ้ยละ 18.63 ของเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 233 - 

ตารางท่ี 5.18 แสดงจ านวนเร่ืองร้องเรียนท่ีส่งผา่นช่องทางต่างๆ ปีงบประมาณ 2550 

ทีม่า : ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกังานปลดันายกรฐัมนตร ี 
 

สรปุจากตารางไดด้งันี้ 

ในปีงบประมาณ 2550 ช่องทางทีป่ระชาชนรอ้งเรยีนมากทีสุ่ดคอืสายด่วนรฐับาล 1111 มี

จ านวน 101,212 เรื่องคดิเป็นรอ้ยละ 74.98 ด าเนินการจนได้ขอ้ยุตจิ านวน 82,817 เรื่องคดิเป็น

รอ้ยละ 81.83 และอยูใ่นระหว่างด าเนินการจ านวน 18,395 เรื่องคดิเป็นรอ้ยละ 18.17 ของจ านวน

เรือ่งรอ้งเรยีนทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัท่ี ประเภทช่องทาง จ านวนเรือ่ง รอ้ยละ 
ด าเนินการ

จนได้ข้อยุติ 
รอ้ยละ 

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ 
รอ้ยละ 

1 
สายด่วนรฐับาล 

1111 
101,212 74.98 82,817 81.83 18,395 18.17 

2 

ตูป้ณ. 1111/ 

หนงัสอื/โทรสาร/จดุ

บรกิารประชาชน 

19,176 14.21 13,827 72.11 5,349 27.89 

3 เวบ็ไซต ์ 12,545 9.31 11,448 91.11 1,117 8.89 

4 อื่นๆ 2,038 1.51 1,751 85.92 287 14.08 

รวม 134,991 100.00 109,843 81.37 25,148 18.63 
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ตารางท่ี 5.19  แสดงสรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนจ าแนกตามประเภทเร่ืองใน

ปีงบประมาณ 2550 

ล าดบั 

ที ่

ประเภท 

เรื่องใหญ่ 
ประเภทเรื่องย่อย รวม รอ้ยละ 

ด าเนินการ 

จนไดข้อ้

ยุต ิ

รอ้ยละ 
อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
รอ้ยละ 

  การกฬีา 124 0.09 113 91.13 11 8.87 

1 สงัคมและ การพนนั 6,091 4.51 5,719 93.89 372 6.11 

   สวสัดกิาร การศกึษา 3,503 2.59 3,007 85.84 496 14.16 

    จดัระเบยีบสงัคม 3,088 2.29 2,671 86.50 417 13.50 

    ประกนัสงัคม 276 0.20 221 80.07 55 19.93 

    ปญัหาทีด่นิ 3,296 2.44 1,784 54.13 1,512 45.87 

    ปญัหาทีอ่ยู่อาศยั 1,257 0.93 656 52.19 601 47.81 

    ปญัหาแรงงาน 2,785 2.06 2,158 77.49 627 22.51 

    ศาสนาศลิปวฒันธรรม 1,051 0.78 919 87.44 132 12.56 

    สถานภาพของบุคคล 272 0.20 215 79.04 57 20.96 

    สวสัดกิารสงเคราะห ์ 3,813 2.82 2,843 75.56 970 25.44 

    สงัคมเสือ่มโทรม 10,028 7.43 8,100 80.77 1,928 19.23 

    สาธารณสขุ 2,065 1.53 1,691 81.89 374 18.11 

    สาธารณูปโภค 19,603 14.52 15,630 79.73 3,973 20.27 

    สทิธมินุษยชน 270 0.20 245 90.75 25 9.26 

    หลกัประกนัสขุภาพ 155 0.11 118 76.13 37 23.87 

    รวม 57,677 42.73 46,090 79.91 11,587 20.09 
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ตารางท่ี 5.19 (ต่อ) แสดงสรปุผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนจ าแนกตามประเภทเร่ืองใน

ปีงบประมาณ 2550 

ล าดบั 

ท่ี 

ประเภท 

เร่ืองใหญ่ 
ประเภทเร่ืองย่อย รวม ร้อยละ 

ด าเนินการ 

จนได้ข้อ

ยติุ 

ร้อยละ 
อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ร้อยละ 

2 

  

  

  

  

  

  

การเมอืง 

การปกครอง 

  

  

  

  

  

  

กล่าวโทษหรือร้องเรียน 

เจา้หน้าทีข่องรฐั 24,262 17.97 18,405 75.86 5,857 24.14 

ก า ร ใ ช้ อ า น า จ ข อ ง

หน่วยงานของรฐั 6,279 4.65 5,691 90.64 588 9.36 

การเมอืง 4,315 3.20 4,145 96.06 170 3.94 

นโยบายของรฐับาล 6,918 5.12 6,619 95.68 299 4.32 

ปญัหาความมัน่คง 5,873 4.35 5,546 94.43 327 5.57 

สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ 206 0.15 191 92.72 15 7.28 

รวม 47,853 35.45 40,597 84.84 7,256 15.16 

3 กฎหมาย การกระท าความผดิอาญา 2,512 1.86 2,151 85.63 361 14.37 

   

การใชส้ทิธหิรอืขอ้พพิาท 

ระหว่างเอกชน 420 0.31 261 62.14 159 37.86 

   การบงัคบัตามกฎหมาย 1,152 0.85 893 77.52 259 22.48 

   

ก า ร เ ส น อ แ ล ะ ต ร า

กฎหมาย 3,725 2.76 3,571 95.87 154 4.13 

   รวม 7,809 5.78 6,876 88.05 933 11.95 

4 เศรษฐกจิ การเกษตร 1,471 1.09 1,189 80.83 282 19.17 

    การคลงั 814 0.60 670 82.31 144 17.69 

    การคา้ 2,532 1.88 2,082 82.23 450 17.77 

    การเงนิ 1,009 0.75 807 79.98 202 20.02 

    การลงทุน 264 0.20 196 74.24 68 25.76 

    ปญัหาหน้ีสนิ 3,395 2.51 1,580 46.54 1,815 53.46 

    ราคาพลงังาน 287 0.21 262 91.29 25 8.71 

    รายได ้ 685 0.51 574 83.80 111 16.20 

    อุตสาหกรรม 246 0.18 216 87.80 30 12.20 

    รวม 10,703 7.93 7,576 70.78 3,127 29.22 

 



 

- 236 - 

ตารางท่ี 5.19 (ต่อ) แสดงสรปุผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนจ าแนกตามประเภทเร่ืองใน

ปีงบประมาณ 2550 
ล าดบั 

ท่ี 

ประเภท 

เร่ืองใหญ่ 
ประเภทเร่ืองย่อย รวม ร้อยละ 

ด าเนินการ 

จนได้ข้อยติุ 
ร้อยละ 

อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ร้อยละ 

   5 

ทรพัยากร- 

ธรรมชาต ิ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

คุณภาพน ้า 387 0.29 250 64.60 137 35.40 

คุณภาพอากาศและ

เสยีง 1,022 0.76 582 56.95 440 43.05 

ทรพัยากรชายฝ ัง่ทะเล 49 0.04 40 81.63 9 18.37 

    ทรพัยากรธรณี 106 0.08 77 72.64 29 27.36 

    

น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

437 0.32 360 82.38 77 17.62 

    ปญัหาของเสยี 576 0.43 333 57.81 243 42.19 

    

ปญัหาน ้าบาดาล 29 0.02 17 58.62 12 41.38 

ปญัหาน ้าผวิดนิ 517 0.38 375 72.53 142 27.47 

    ปญัหาในพืน้ทีป่า่ 976 0.72 868 88.93 108 11.07 

    สตัวป์า่และพชืปา่ 79 0.06 75 94.94 4 5.06 

    รวม 4,178 3.10 2,977 71.25 1,201 28.75 

6 อื่นๆ อื่นๆ 6,771 5.02 5,727 84.58 1,044 15.42 

  รวม 6,771 5.02 5,727 84.58 1,044 15.42 

 

รวมทัง้หมด 
รวม 134,991 100.00 109,843 81.37 25,148 18.63 
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สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนจ าแนกตามประเภทเร่ืองในปีงบประมาณ 

2550 

ในปีงบประมาณ 2550 ประเภทเรื่องที่ประชาชนรอ้งเรยีนโดยจ าแนกเป็นประเภทเรื่อง

ใหญ่และประเภทเรือ่งยอ่ยไดด้งันี้ 

1. ประเภทสงัคมและสวสัดิการมจี านวน 57,677 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24.73 ของ

จ านวนเรื่องรอ้งเรยีนทัง้หมดด าเนินการจนไดข้อ้ยุตจิ านวน 46,090 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 79.91 

และอยูใ่นระหว่างด าเนินการจ านวน 11,587 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 20.09 ของจ านวนเรื่องรอ้งเรยีน

ในประเภทดงักล่าว 

ประเภทเร่ืองย่อยของสงัคมและสวสัดกิารโดยเรยีงล าดบัจากเรื่องทีด่ าเนินการจนไดข้อ้

ยตุมิากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกคอื 

    1.1 สาธารณูปโภคมจี านวน 19,603 เรื่อง ด าเนินการจนได้ขอ้ยุติจ านวน 15,630 

เรือ่งคดิเป็นรอ้ยละ 79.73 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

    1.2 สงัคมเส่ือมโทรมมจี านวน 10,028 เรื่อง ด าเนินการจนไดข้อ้ยุตจิ านวน 8,100 

เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 80.77 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

     1.3 การพนันมจี านวน 6,091 เรื่อง ด าเนินการจนได้ขอ้ยุตจิ านวน 5,719 เรื่อง คดิ

เป็นรอ้ยละ 93.89 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

2. ประเภทการเมือง-การปกครองมจี านวน 47,853 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 35.45 ของ

จ านวนเรื่องรอ้งเรยีนทัง้หมดด าเนินการจนไดข้อ้ยุตจิ านวน 40,597 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 84.84 

และอยู่ในระหว่างด าเนินการจ านวน 7,256 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 15.16 ของจ านวนเรื่องรอ้งเรยีน

ในประเภทดงักล่าว 

ประเภทเร่ืองย่อยของการเมือง-การปกครองโดยเรยีงล าดบัจากเรื่องทีด่ าเนินการจน

ไดข้อ้ยตุมิากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกคอื 

    2.1 กล่าวโทษหรือร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรฐัมจี านวน 24,262 เรื่อง ด าเนินการจน

ไดข้อ้ยตุจิ านวน 18,405 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 75.86 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

    2.2 นโยบายของรฐับาลมจี านวน 6,918 เรื่อง ด าเนินการจนได้ขอ้ยุตจิ านวน 6,619 

เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 95.86 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

    2.3 การใช้อ านาจของหน่วยงานของรฐัมจี านวน 6,279 เรื่อง ด าเนินการจนได้ขอ้

ยตุจิ านวน 5,691 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 90.64 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 
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3. ประเภทกฎหมายมจี านวน 7,809 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 5.78 ของจ านวนเรื่องรอ้งเรยีน

ทัง้หมดด าเนินการจนได้ข้อยุติจ านวน 6,876 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.05 และอยู่ในระหว่าง

ด าเนินการจ านวน 933 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 11.95 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

ประเภทเร่ืองย่อยของกฎหมายโดยเรยีงล าดบัจากเรื่องที่ด าเนินการจนได้ขอ้ยุตมิาก

ทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกคอื 

    3.1 การเสนอและตรากฎหมายมจี านวน 3,725 เรื่อง ด าเนินการจนไดข้อ้ยุตจิ านวน 

3,571 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 95.87 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

    3.2 การกระท าความผิดอาญามจี านวน 2,512 เรื่อง ด าเนินการจนได้ขอ้ยุตจิ านวน 

2,151 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 85.63 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

    3.3 การบงัคบัตามกฎหมายมจี านวน 1,152 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติจ านวน 

893 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 77.52 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

4. ประเภทเศรษฐกิจมีจ านวน 10,703 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.93 ของจ านวนเรื่อง

ร้องเรยีนทัง้หมดด าเนินการจนได้ข้อยุติจ านวน 7,576 เรื่อง คดิเป็นร้อยละ 70.78 และอยู่ใน

ระหว่างด าเนินการจ านวน 3,127 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 29.22 ของจ านวนเรื่องรอ้งเรยีนในประเภท

ดงักล่าว 

ประเภทเร่ืองย่อยของเศรษฐกิจโดยเรยีงล าดบัจากเรื่องที่ด าเนินการจนได้ขอ้ยุตมิาก

ทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกคอื 

    4.1 ปัญหาหน้ีสินมจี านวน 3,395 เรือ่ง ด าเนินการจนไดข้อ้ยุตจิ านวน 1,580 เรื่อง คดิ

เป็นรอ้ยละ 46.54 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

    4.2 การค้ามจี านวน 2,532 เรื่อง ด าเนินการจนได้ขอ้ยุตจิ านวน 2,082 เรื่อง คดิเป็น

รอ้ยละ 82.23 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

    4.3 การเกษตรมจี านวน 1,471 เรื่อง ด าเนินการจนไดข้อ้ยุตจิ านวน 1,189 เรื่อง คดิ

เป็นรอ้ยละ 80.83 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

5.  ประเภททรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมจี านวน 4,178 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 

3.10 ของจ านวนเรื่องรอ้งเรยีนทัง้หมดด าเนินการจนไดข้อ้ยุตจิ านวน 2,977 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 

71.25 และอยู่ในระหว่างด าเนินการจ านวน 1,201 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 ของจ านวนเรื่อง

รอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

ประเภทเร่ืองย่อยของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยเรยีงล าดบัจากเรื่องที่

ด าเนินการจนไดข้อ้ยตุมิากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกคอื 
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    5.1 คุณภาพอากาศและเสียงมจี านวน 1,022 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุตจิ านวน 

582 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 56.95 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

    5.2 ปัญหาในพื้นป่ามจี านวน 976 เรื่อง ด าเนินการจนไดข้อ้ยุตจิ านวน 868 เรื่อง คดิ

เป็นรอ้ยละ 88.93 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

    5.3 ปัญหาของเสียมจี านวน 576 เรื่อง ด าเนินการจนได้ขอ้ยุตจิ านวน 333 เรื่อง คดิ

เป็นรอ้ยละ 57.81 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 

6.  ประเภทอ่ืนๆ มจี านวน 6,771 เรื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 5.02 ของจ านวนเรื่องรอ้งเรยีน

ทัง้หมดด าเนินการจนได้ข้อยุติจ านวน 5,727 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.58 และอยู่ในระหว่าง

ด าเนินการจ านวน 10.44 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 15.42 ของจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในประเภทดงักล่าว 
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5.5 คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกขใ์นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

5.5.1 สถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัของประเทศ/ภมิูภาค  

การบรหิารงานของประเทศไทยในปจัจุบนัยงัขาดการก าหนด “ระเบยีบแบบแผนในการ

ปฏบิตัริาชการ” ระเบยีบต่างๆ ของทางราชการทีม่อียู่ในขณะนี้มกัจะเป็นระเบยีบเกี่ยวกบัการเงนิ

การคลงั แต่ขณะนี้แทบจะกล่าวไดว้่าทางราชการยงัไม่มรีะเบยีบเกี่ยวกบัเงื่อนไขในการใชอ้ านาจ

ของเจา้หน้าที่ต่างๆ ในการปฏบิตัหิน้าที่ เจา้หน้าที่ของฝ่ายบรหิารจงึมกัจะก าหนดแต่เฉพาะใน

หลกัใหญ่ๆ เท่านัน้ ดงันัน้ การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิารจงึประสบปญัหาทัง้สองด้าน

พร้อมกนั คอื บางกรณีทางราชการก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ตายตัวเกินไปโดยไม่ปล่อยดุลพนิิจไว้

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิการ แต่ตรงกนัข้าม ในบางกรณีทางราชการก็ปล่อยดุลพินิจไว้ให้แก่

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิการมากเกินไป จนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจ โดยไม่ชอบโดย 

ทุจรติได ้

วธิกีารแก้ไขปญัหาทางการบรหิารของประเทศไทยจงึควรจะหาวธิสีร้าง “ระเบยีบแบบ

แผนในการปฏบิตัริาชการ” ขึน้โดยเรว็ โดยใหเ้ป็นระเบยีบแบบแผนทีเ่หมาะสมกบัสภาพของงาน

ราชการในแต่ละประเภทและในทุกระดบัเจา้หน้าที่ จากนัน้ค่อยๆ พฒันาขึน้เป็น “หลกักฎหมาย

ทัว่ไปของกฎหมายปกครอง” หรอืทีเ่รยีกโดยยอ่ว่า “หลกักฎหมายปกครอง” 

 

5.5.2 ท่ีมา/เหตผุลในการจดัตัง้องคก์ร  

ก่อนรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัประเทศไทยยงัไม่มอีงคก์รกลาง

ดา้นการร่างกฎหมายโดยเฉพาะโดยปกตแิลว้พระมหากษตัรยิจ์ะทรงมพีระราชด ารสัใหอ้าลกัษณ์

เป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้นตามพระราชประสงค์ เมื่ออาลกัษณ์ด าเนินการเสรจ็ก็จะน าขึ้นทูลเกล้าฯ

ถวายเพื่อทรงตรวจแก้ด้วยพระองค์เอง แล้วจงึมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้

บงัคบัเป็นเรือ่งๆ ไป 

ต่อมา พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัทรงมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ใหต้รา "พระราชบญัญตัเิคาน์ซลิออฟสเตดคอืทีป่รกึษาราชการแผ่นดนิ" ขึน้ ในปีพ.ศ.2417 เพื่อ

เป็นองค์กรถวายค าปรกึษาแก่พระองค์ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ การร่างกฎหมายและการ

พจิารณาเรื่องที่ราษฎรได้รบัความเดอืดร้อนซึ่งอ านาจหน้าที่ขององค์กรดงักล่าวคล้ายคลงึกับ 

Conseild'Etat  หรอื Council of State ของกลุ่มประเทศภาคพืน้ทวปียโุรป   

ใน รชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ประเทศไทยจ าเป็นต้องปฏริูประบบ

กฎหมายและการศาลให้เป็นสากล เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการแก้ไขสนธสิญัญาสทิธสิภาพนอก



 

- 241 - 

อาณาเขตที่ประเทศไทยท าไว้กบัต่างประเทศ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้ตัง้คณะกรรมการ

ร่างประมวลกฎหมายต่างๆ ขึน้หลายคณะเพื่อร่างกฎหมายอย่างสากล และต่อมาทรงมพีระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้ "กรมร่างกฎหมาย"สงักดักระทรวงยุติธรรม ขึ้นในปี พ.ศ. 2466  

เพื่อให้การช าระประมวลกฎหมายและร่างกฎหมายอื่นๆเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการ

เปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 

กรมร่างกฎหมายได้ไปขึ้นตรงต่อ "คณะกรรมการราษฎร์" เพื่อความสะดวกในการ

ด าเนินการออกกฎหมาย และในปีต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการ

กฤษฎกีา พุทธศกัราช 2476 เพื่อจดัตัง้ "คณะกรรมการกฤษฎกีา" ขึน้ตามแนวทางของสถาบนัที่

ปรกึษาราชการแผ่นดนิในสมยัรชักาลที ่5 และ Conseild'Etat ของประเทศภาคพืน้ทวปียุโรป โดย

องค์กรดงักล่าวจะท าหน้าที่ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รฐับาลและหน่วยงาน

ของรฐัแทนกรมร่างกฎหมาย รวมทัง้มอี านาจพจิารณาเรื่องทีร่าษฎรไดร้บัความเสยีหายจากการ

กระท าตามหน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืคดปีกครองดว้ย เพื่อใหค้ณะกรรมการกฤษฎกีา ปฏบิตัิ

หน้าที่ได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ กฎหมายดงักล่าวได้จดัตัง้ "ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา" ขึ้นเพื่อท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการกฤษฎกีาในปี พ.ศ. 2522 ได้มี

การตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ขึ้นเพื่อปรบัปรุงการจดัองค์กร 

อ านาจหน้าที่และกลไกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ 

  อนึ่ง อ านาจของคณะกรรมการกฤษฎีกาในการพจิารณาเรื่องที่ราษฎรได้รบัความ

เสยีหายจากการกระท าตามหน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืคดปีกครองไดร้บัการพฒันาตลอดมา

จนในทีสุ่ดไดโ้อนไปเป็นอ านาจของศาลปกครองเมือ่มกีารจดัตัง้ศาลปกครองขึน้ในปี พ.ศ.2542 

 

5.5.3 องคป์ระกอบและท่ีมาของคณะกรรมการ  

 ตามเอกสารของ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (2556 : 4-9) เขยีนไวว้่า จากการที่

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการและหน่วยบริหารงานของ

คณะกรรมการกฤษฎกีามาเป็นเวลานาน จงึไดม้โีอกาสรบัทราบปญัหาขอ้ขดัขอ้งทางบรหิารของ

ฝ่ายปกครองในรูปของการขอค าปรกึษากฎหมายและในรูปการเสนอแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายมา

โดยตลอด และส านกังานฯ ไดท้ าการศกึษาวเิคราะหป์ระสบการณ์และแนวทางในการแก้ไขปญัหา

ของประเทศทีพ่ฒันาแลว้หลายประเทศไดข้อ้ยุตวิ่า การบรหิารของประเทศในปจัจุบนัยงัขาดการ

ก าหนดระเบยีบแบบแผนในการปฏบิตัริาชการส าหรบัเจา้หน้าที่ของรฐั และโดยที่คณะกรรมการ

กฤษฎกีาไดจ้ดัตัง้ขึน้โดยใหม้รีปูแบบ เช่นเดยีวกบัสภาแห่งรฐัของประเทศฝรัง่เศส ประเทศไทยจงึ
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สมควรด าเนินการพฒันาในรูปแบบเดยีวกนั เพื่อสรา้งความเชีย่วชาญทางด้านกฎหมายปกครอง

ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการวางระเบยีบแบบแผนในการปฏบิตัริาชการไดต่้อไป 

โดยแนวคดิและเป้าหมายดงักล่าว ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาจงึไดเ้สนอให้มกีาร

ตราพระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. 2522 ขึน้ เพื่อปรบัปรุงการจดัองค์กร อ านาจ

หน้าทีแ่ละกลไกในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการกฤษฎกีาเสยีใหม่โดยก าหนดแผนงานและ

ขัน้ตอนของการพฒันาคณะกรรมการกฤษฎกีาให้สอดคล้องกบัการพฒันาระบบวธิพีจิารณาคดี

ปกครองขึ้นในประเทศไทย โดยมกีารจดัตัง้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ขึ้น เพื่อท าหน้าที่

วนิิจฉยัขอ้พพิาทในคดปีกครองต่างหากจากคณะกรรมการรา่งกฎหมายซึง่ยงัคงไวเ้ช่นเดมิ 

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 คณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกอบดว้ย กรรมการ 2 ประเภท คอื กรรมการร่างกฎหมายท าหน้าทีท่ีป่รกึษากฎหมายใหแ้ก่

รัฐบาล และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ท าหน้าที่วินิจฉัยร้องทุกข์ (คดีปกครอง) โดยมี

นายกรฐัมนตรเีป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎกีาโดยต าแหน่ง ท าหน้าทีค่วบคุมดูแลกจิการของ

คณะกรรมการกฤษฎกีา และมเีลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีาซึ่งเป็นกรรมการร่างกฎหมาย

และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์โดยต าแหน่งท าหน้าที่ควบคุมดูแลราชการของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาโดยรบัผดิชอบขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ีประธานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

1. กรรมการรา่งกฎหมาย มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัท ารา่งกฎหมายรบัปรกึษาใหค้วามเหน็

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรฐัหรอืตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตรหีรอืมตคิณะรฐัมนตร ีตลอดจน

เสนอความเหน็และขอ้สงัเกตต่อคณะรฐัมนตรเีกี่ยวกบัการให้มกีฎหมายหรอืแก้ไขปรบัปรุงหรอื

ยกเลกิกฎหมาย ซึง่คล้ายคลงึกบัอ านาจหน้าที่ของกรรมการร่างกฎหมายตามพระราชบญัญตัวิ่า

ดว้ยคณะกรรมการกฤษฎกีาพุทธศกัราช 2476 

ส าหรบักรรมการรา่งกฎหมายนัน้ จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้แต่งตัง้ขึน้ตามค าแนะน า

ของคณะรฐัมนตร ีจากผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รฐัศาสตร ์ฯลฯ และมี

คุณสมบตัติามที่กฎหมายก าหนดไว ้โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระ

กรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ผูท้ีพ่น้จากต าแหน่งแลว้อกีกไ็ด ้

2. กรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์มอี านาจหน้าทีใ่นการวนิิจฉัย เรื่องรอ้งทุกขซ์ึง่คลา้ยคลงึกบั

อ านาจหน้าทีข่อง “คณะกรรมการเรื่องราวรอ้งทุกข์” ตามพระราชบญัญตัเิรื่องราวรอ้งทุกข ์พ .ศ. 

2492 แต่ต่างจากอ านาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการกฤษฎีกา” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

คณะกรรมการกฤษฎกีา พุทธศกัราช 2476 ในแง่ทีว่่า กรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขย์งัไม่มอี านาจที่

จะพจิารณาพพิากษาคดปีกครองไดด้ว้ยตนเองเหมอืนกบักรรมการกฤษฎกีา โดยมอี านาจหน้าที่

แต่เพยีงพจิารณาวนิิจฉยัเรือ่งรอ้งทุกขต์ามวธิพีจิารณาคดใีนลกัษณะเดยีวกบัการพจิารณาคดขีอง
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ศาล แล้วเสนอค าวินิจฉัยให้นายกรฐัมนตรใีนฐานะหวัหน้ารฐับาลพิจารณาสัง่การตามแต่จะ

เหน็สมควร อย่างไรกต็าม ในขณะนี้รฐับาลมนีโยบายใหพ้ฒันาคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขใ์ห้

ท าหน้าที่ศาลปกครองอย่างเต็มรูปแบบตามเจตนารมณ์เดิมในการตรากฎหมายว่าด้วย

คณะกรรมการกฤษฎกีา โดยใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2538 

ส่วนกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขน์ัน้ จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ตามค าแนะน า

ของคณะรฐัมนตรแีละได้รบัความเห็นชอบของรฐัสภาจากผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามเชี่ยวชาญทาง

นิตศิาสตร ์รฐัศาสตร ์ฯลฯ และมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละสองปี และจะทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ผูท้ีพ่น้จากต าแหน่งแลว้อกีกไ็ด้ 

คณะกรรมการเรือ่งราวรอ้งทุกขแ์ละคณะอนุกรรมการ มโีครงสรา้งและอ านาจหน้าที ่ดงันี้  

(อกัขราทร จฬุารตัน, 2554)  

1. คณะกรรมการ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไมน้่อยกว่า 6 คน  

ประธานและคณะกรรมการแต่งตัง้โดยพระบรมราชโองการ ด้วยความเห็นชอบของสภา

ผูแ้ทนราษฎร คุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ต้องเคยเป็นขา้ราชการซึง่ด ารงต าแหน่งไม่ต ่า

กว่าหวัหน้ากองหรอืเทยีบเท่า และตอ้งไมเ่ป็นขา้ราชการประจ า โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 

2. คณะอนุกรรมการมจี านวนไม่เกนิ 5 คน และอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นบุคคลทีผู่เ้สนอ

เรื่องราวรอ้งทุกขร์ะบุขอใหต้ัง้เป็นอนุกรรมการ เวน้แต่ผูเ้สนอเรื่องราวรอ้งทุกขไ์ม่ไดร้ะบุขอ และ

คณะอนุกรรมการตอ้งไมเ่ป็นขา้ราชการประจ า 

 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ .ศ. 2522 มาตรา 13/1 ให้ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาด าเนินการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบตัิตามมาตรา 13 ซึ่งมคีวาม

เชีย่วชาญในระดบัสงูสมควรเป็นกรรมการกฤษฎกีา โดยใหม้จี านวนทีเ่หมาะสมในการปฏบิตัติาม

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ประธาน

กรรมการกฤษฎกีาแต่ละคณะตามมาตรา 15 เป็นกรรมการและเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา

เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้แจง้ผลใหน้ายกรฐัมนตรนี าความ

กราบบงัคมทลูเพื่อทรงแต่งตัง้ต่อไป 

ใหป้ระธานกรรมการกฤษฎกีาตามวรรคหนึ่งเลอืกกนัเองใหค้นหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งก าหนด 

มาตรา 15 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการกฤษฎีกาประชุม

ปรกึษาหารอืกนัเป็นคณะ ซึ่งคณะหนึ่งๆ  ต้องมกีรรมการกฤษฎกีาไม่น้อยกว่าสามคน และใน

กรณีที่มปีญัหาส าคญัให้กรรมการกฤษฎกีาประชุมปรกึษาหารอืกนัโดยที่ประชุมใหญ่กรรมการ
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กฤษฎกีา ซึง่ตอ้งมกีรรมการกฤษฎกีามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการกฤษฎกีา

ทัง้หมด 

การแบ่งกรรมการกฤษฎกีาออกเป็นคณะ การแต่งตัง้ประธานกรรมการกฤษฎกีาแต่ละ

คณะ และการประชุมของกรรมการกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาก าหนด 

การลงมตวินิิจฉยัขอ้ปรกึษา ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการกฤษฎกีาคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้ไดอ้กีเสยีงหนึ่ง

เป็นเสยีงชีข้าด 

ตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. 2522  

มาตรา 12 กรรมการกฤษฎกีามวีาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วนัที่ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ถ้ามีการแต่งตัง้กรรมการกฤษฎีกาขึ้นอีกในระหว่างที่กรรมการ

กฤษฎกีาซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้เพิม่ขึน้หรอืแต่งตัง้ซ่อม 

ให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้นัน้อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการกฤษฎกีาซึ่งได้แต่งตัง้ไว้

แล้วนัน้ ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งแล้วจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้อีกก็ได้ให้กรรมการ

กฤษฎกีาซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระยงัคงปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปไดจ้นกว่าจะมพีระบรมราชโองการ

แต่งตัง้กรรมการกฤษฎกีาขึน้ใหม่ 

มาตรา 13 ผูท้ีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการกฤษฎกีาต้องเป็นผู้มคีวามเชีย่วชาญในทาง

นิติศาสตร์รฐัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดินและต้องมี

คุณสมบตัอิยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัต่อไปนี้ (พระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. 2522) 

(1) รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต าแหน่งไมต่ ่ากว่าอธบิดหีรอืเทยีบเท่า 

(2) รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูพ้พิากษาศาลฎกีาตุลาการศาล

ปกครองสงูสุดหรอืตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสงูสุด 

(3) เป็นหรอืเคยเป็นอาจารย์สอนวชิากฎหมายในสถาบนัการศึกษาของรฐัในระดบั

มหาวทิยาลยัมาแลว้ไมน้่อยกว่าหา้ปี 

(4) เคยเป็นกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา

พุทธศกัราช 2476  

(5) มีความรู้และเคยท างานในการร่างกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีและมีความ

ช านาญและความสามารถเป็นประโยชน์แก่งานของกรรมการกฤษฎกีา 
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ตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 บญัญตัิให้นายกรฐัมนตรเีป็น

ประธานคณะกรรมการกฤษฎกีา อย่างไรกด็ ีในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการกฤษฎกีา นัน้ 

ไดม้กีารแบ่งกรรมการกฤษฎกีาออกเป็นคณะตามกลุ่มกฎหมาย (จ านวน 12 คณะๆ ละ 9 คน) ที่

มคีวามเกี่ยวเนื่องสมัพนัธ์กัน ความเหมาะสมของการปฏิบัติหน้าที่ตามปรมิาณงาน ความรู้

ความสามารถในแต่ละดา้นของกรรมการกฤษฎกีา โดยในปจัจบุนัมผีูท้รงคุณวุฒซิึง่มปีระสบการณ์

สูงในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการกฤษฎกีาอย่างต่อเนื่อง มผีลการปฏบิตัหิน้าทีท่ี่แสดงให้เหน็

ถงึการเสนอความคดิเหน็เป็นที่ยุตขิองงานร่างกฎหมายและงานใหค้วามเหน็ทางกฎหมายอย่าง

เหมาะสม และด ารงต าแหน่งในระดบัสูงของการบรหิารราชการแผ่นดนิหรอืกระบวนการยุตธิรรม

ซึง่เป็นทีย่อมรบัทัว่ไปด ารงต าแหน่งประธานกรรมการกฤษฎกีาแต่ละคณะ ดงัรายนามต่อไปนี้ 

คณะที ่1 (กฎหมายการเมอืงการปกครอง) ม ีนายมชียั ฤชุพนัธุ ์เป็นประธาน 

คณะที ่2 (กฎหมายการบรหิารราชการแผ่นดนิ) ม ีศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.วษิณุ เครอื

งาม เป็นประธาน 

คณะที ่3 (กฎหมายการเงนิ) ม ีนายปลัง่ มจีลุ เป็นประธาน 

คณะที ่4 (กฎหมายคมนาคม) ม ีศาสตราจารย ์ดร. อมร จนัทรสมบรูณ์ เป็นประธาน 

คณะที ่5 (กฎหมายการคา้และอุตสาหกรรม) ม ีนายวฒันา รตันวจิติร เป็นประธาน 

คณะที ่6 (กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศและทรพัยส์นิทางปญัญา) ม ีศาสตราจารย ์ดร. 

อรณุ ภาณุพงศ ์เป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

คณะที่ 7 (กฎหมายทรพัยากรธรรมชาติ) มี ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ เป็น

ประธาน 

คณะที่ 8 (กฎหมายการศึกษา) ม ีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เกษม สุวรรณกุล เป็น

ประธาน 

คณะที่ 9 (กฎหมายสวัสดิการสังคม) มี ศาสตราจารย์ ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล เป็น

ประธาน 

คณะที ่10 (กฎหมายสาธารณสุข) ม ีนายสวสัดิ ์โชตพิานิช เป็นประธาน 

คณะที ่11 (กฎหมายกระบวนการยตุธิรรม) ม ีศาสตราจารยโ์สภณ รตันากร เป็นประธาน 

คณะที ่12 (กฎหมายการคลงั) ม ีศาสตราจารย ์ดร. พนสั สมิะเสถยีร เป็นประธาน 
 

หมายเหตุ:ในพระราชบญัญตัิคณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. 2522  เหตุผลในการ

ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการกฤษฎกีาไดต้ราขึน้ไว ้

ตัง้แต่ พ.ศ. 2476 บทบัญญัติต่างๆ จึงล้าสมยัไม่สะดวกแก่การปฏิบัติราชการ และรฐับาลมี
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นโยบายจดัตัง้ศาลปกครองซึง่กระทรวงยุตธิรรมก าลงัจดัท าอยู่ในขณะนี้  ฉะนัน้ จงึมคีวามจ าเป็น

จะต้องเตรยีมรบัการจดัตัง้ศาลปกครอง ประกอบกับโดยที่เรื่องราวร้องทุกข์เป็นที่มาของคดี

ปกครอง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจงึจ าเป็นต้องทราบเหตุของการร้องทุกข์มาตัง้แต่

เบือ้งต้น และสามารถวเิคราะหเ์หตุแห่งการรอ้งทุกขไ์ด้ ซึง่จะน าไปสู่การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย

ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ และจะช่วยใหก้รรมการเรือ่งราวรอ้งทุกขม์คีวามช านาญงานต่อเนื่องกบังานร่าง

กฎหมายและงานให้ความเห็นในทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงสมควรรวม

ส านักงานคณะกรรมการเรื่องราวรอ้งทุกขเ์ขา้กบัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  และสมควร

ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์กับคุณสมบัติของ

กรรมการกฤษฎกีาให้มคีวามสอดคลอ้งต่อเนื่องกนัดว้ย นอกจากนัน้ โดยทีข่ณะนี้ประชาชนอาจ

ยืน่รอ้งทุกขต่์อรฐับาลไดส้องทาง คอื ทางส านกังานคณะกรรมการเรื่องราวรอ้งทุกขแ์ละทางส านัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่ ง ก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน  สมควรรวมไว้แห่ ง

เดยีวกนั คอื ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาดว้ย  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

5.5.4 อ านาจหน้าท่ี/ขอบเขตความรบัผิดชอบ  

 อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎกีามอี านาจหน้าทีต่ามที่บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ

กฤษฎกีา พ.ศ. 2522 ดงัต่อไปนี้   

1. จัดท าร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ตามค าสัง่ของ

นายกรฐัมนตรหีรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ี

2. รบัปรกึษาให้ความเหน็ทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรฐั หรอืตามค าสัง่ของ

นายกรฐัมนตร ีหรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ี

3. เสนอความเหน็และขอ้สงัเกตต่อคณะรฐัมนตรเีกี่ยวกบัการใหม้กีฎหมาย หรอื

แกไ้ขปรบัปรงุ หรอืยกเลกิกฎหมาย 

 

อ านาจหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีาพ.ศ. 2522 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีา (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2542 ใหส้ านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามหีน้าที่รบัผดิชอบหลกัในงานธุรการและวชิาการของ “คณะกรรมการกฤษฎีกา” และ

“คณะกรรมการพฒันากฎหมาย” ตลอดจนศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของ
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คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพฒันากฎหมายนอกจากนี้ยงัมอี านาจหน้าที่อื่นอีก

ดงัต่อไปนี้ 

1. พิจารณาและจัดท าร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

มอบหมายและเสนอความเหน็เกีย่วกบัการใหม้หีรอืแกไ้ขปรบัปรงุหรอืยกเลกิกฎหมาย 

2. ช่วยเหลอืและใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการรา่งกฎหมายแก่หน่วยงานของรฐั 

3. ให้ความเห็นหรอืปฏบิตัิงานอื่นอนัเกี่ยวกบักฎหมายให้แก่หน่วยงานของรฐั

หรอืตามทีร่ฐับาลต่างประเทศหรอืสถาบนัระหว่างประเทศรอ้งขอ 

4. ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ

เจา้หน้าที่ของรฐัในดา้นกฎหมายและการร่างกฎหมายรวมทัง้การเผยแพร่ท าความเขา้ใจในด้าน

กฎหมายแก่บุคคลทัว่ไป 

5. ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อพฒันาหลกักฎหมายและการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ 

6. จดัพมิพค์วามเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาเพื่อเผยแพร่เวน้แต่เรื่องทีเ่ป็น

ความลบั 

7. จดัท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงานของ

คณะกรรมการกฤษฎกีาและคณะกรรมการพฒันากฎหมายเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

8. ศกึษาและรวบรวมขอ้มูลรวมทัง้จดัใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูเกี่ยวกบัระบบกฎหมาย

ไทยและระบบกฎหมายต่างประเทศและงานวจิยักฎหมายหรอืวชิาอื่นทีเ่กี่ยวกบักฎหมายทัง้ของ

ไทยและต่างประเทศเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาและ

คณะกรรมการพฒันากฎหมาย 

นอกจากนั ้นกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          

ส านักนายกรฐัมนตร ีพ.ศ. 2545 ยงัก าหนดใหส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีามอี านาจหน้าที่

เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ รายงานประจ าปี 2554 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (2554 : 7-8) 

1. งานประสานการนิตบิญัญตัโิดยการตรวจสอบดูแลงานกฎหมายของประเทศ

และแก้ไขปญัหาข้อขดัข้องในการเสนอกฎหมายรวมทัง้การช่วยเหลอืงานด้านกฎหมายในชัน้

รฐัสภา 

2. จดัท าค าแปลกฎหมายให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงนิและให้

ค าปรึกษาหรือปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ห น่วยงานของรฐัหรือตามที่ร ัฐบาล

ต่างประเทศหรอืสถาบนัระหว่างประเทศรอ้งขอ 
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3. วจิยัและพฒันากฎหมายโดยตรวจสอบสภาพปญัหาของประเทศและสงัคม 

แลว้ท าการศกึษาวจิยัเพื่อเสนอรา่งกฎหมายใหมห่รอืแกไ้ขกฎหมายเดมิ 

4. การพฒันาหลกักฎหมายปกครองเพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัริาชการ

และการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการปฏบิตัริาชการรวมทัง้รบัผดิชอบกฎหมายว่า

ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองและกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ 

5. ท าหน้าที่เป็นศูนยก์ลางขอ้มลูกฎหมายโดยการรวบรวมกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง

กับการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้บริการค้นคว้าแก่รฐับาลรฐัสภาหน่วยงานของรัฐและ

ประชาชน 

6. ด าเนินการพฒันานักกฎหมายภาครฐัเพื่อให้มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญด้าน

กฎหมายมหาชน 

7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาหรอืตามทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

จากรายงานประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (2554 : 7-8) ระบุว่านอกจาก

หน้าทีต่ามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีาแลว้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีายงัไดร้บั

มอบหมายให้มีหน้าที่ร ับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการพฒันากฎหมาย คณะกรรมการวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง คณะกรรมการ

ปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัหา้งหุน้ส่วนบรษิทัและองคก์รทางธุรกจิคณะกรรมการปรบัปรุงประมวล

กฎหมายอาญาคณะกรรมการปรบัปรุงประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งและคณะกรรมการ

ปรบัปรุงประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา รวมทัง้ปฏบิตัิหน้าที่ทางด้านกฎหมายอื่นๆ 

ตามนโยบายของรฐับาล 

ส าหรบัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากจะปฏิบตัิหน้าที่ด้านธุรการให้แก่

คณะกรรมการกฤษฎกีาและคณะกรรมการพฒันากฎหมายแลว้ ยงัมกีารปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะเป็น 

“หน่วยบรหิารงาน” อยูห่ลายประการ เช่น  

1. งานประเมนิผล ซึง่ได้แก่ การตดิต่อวเิคราะห์ค าวนิิจฉัยของ “กรรมการ” และ

การตดิตามวเิคราะหค์วามเหน็ของ “พนกังานผูร้บัผดิชอบส านวน” 

2. งานดา้นการร่างกฎหมายและการใหค้วามเหน็ทางกฎหมายแก่หน่วยงานของ

รฐั ทัง้นี้เฉพาะที่เป็นเรื่องเร่งด่วนไม่อาจรอการพจิารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎกีาได ้หรอืเป็น

เรือ่งทีไ่มม่ปีญัหาสลบัซบัซอ้นยุง่ยาก 

3. งานวิชาการ ซึ่งได้แก่งานรวบรวมข้อมูลกฎหมาย งานศึกษาค้นคว้า งาน

กฎหมายเปรยีบเทยีบ และงานวจิยั 
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4. งานตดิตามผลการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการต่างๆ ทีถู่กรอ้งทุกข ์และ 

5.  งานพัฒนาบุคลากร กล่าวโดยสรุป การจัดองค์กรของ “ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา” ไดใ้ชห้ลกัการแยก “ความรบัผดิชอบในงานบรหิาร” ออกจาก “ความเป็น

อสิระในงานชีข้าดของกรรมการ” โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาจะเป็นหน่วยงานบรหิารที่

มคีวามเป็นอสิระในทางวชิาการ มหีวัหน้าส่วนราชการทีม่รีะบบการแต่งตัง้เป็นพเิศษ (รฐัสภาต้อง

ให้ความเหน็ชอบ) และมหีน้าที่สรุปและตดิตามผลงานของระบบสถาบนัฝ่ายกฎหมายปกครอง 

พรอ้มทัง้ประเมนิผลและเสนอแนวทางปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั และแนวทางการ

พฒันาระบบสถาบนัฝา่ยกฎหมายปกครองเพื่อเสนอต่อรฐับาล 

 

5.5.5 โครงสร้างและการบริหารองคก์ร  

สถาบนัที่ปรกึษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2417-2537 

(2537) ระบุถงึการจดัองคก์รและอ านาจหน้าทีข่อง “เคาน์ซลิออฟสเตด” ตามพระราชบญัญตัเิคาน์

ซลิออฟสเตด คอืทีป่รกึษาราชการแผ่นดนิ พ.ศ.2417  
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แผนภาพท่ี 5.32 แสดงการจดัองค์กรและอ านาจหน้าท่ีของ“เคาน์ซิลออฟสเตด” ตาม

พระราชบญัญติัเคาน์ซิลออฟสเตดคือท่ีปรึกษาราชการแผน่ดิน พ.ศ.2417 
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การจดัองคก์รและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตามพระราชบญัญติัว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พทุธศกัราช 2476 

 

แผนภาพท่ี 5.33 แสดงการจดัองค์กรและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกฤษฎีกาตาม

พระราชบญัญติัว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พทุธศกัราช 2476 
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การจดัองคก์รและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตามพระราชบญัญติัคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 

 

แผนภาพท่ี 5.34 แสดงการจดัองค์กรและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกฤษฎีกาตาม

พระราชบญัญติัคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 
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ตามเอกสารของส านักคณะกรรมการกฤษฎีกา (2522) ก าหนดโครงสร้าง ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา ได้ก าหนดส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ตาม

รายงานประจ าปี 2554 ไวด้งันี้ 

1. ส านกัอ านวยการ 

2. ศูนยข์อ้มลูกฎหมายกลาง 

3. สถาบนัพฒันานกักฎหมายมหาชน 

4. ส านกักฎหมายต่างประเทศ 

5. ส านกักฎหมายปกครอง 

6. ส านกัหลกันิตบิญัญตั ิ

นอกจากส่วนราชการภายในข้างต้นแล้วยงัได้ก าหนดกลุ่มปฏบิตัิงานด้านวชิาการเพื่อ

ปฏบิตัหิน้าทีห่ลกัในการจดัท ารา่งกฎหมายการใหค้วามเหน็ทางกฎหมายและการพฒันากฎหมาย

โดยแบ่งตามความเชีย่วชาญ เป็นฝา่ยกฎหมายต่างๆ ดงัน้ี 

1. ฝา่ยกฎหมายการเมอืงการปกครอง 

2. ฝา่ยกฎหมายการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

3. ฝา่ยกฎหมายการคลงั 

4. ฝา่ยกฎหมายการเงนิ 

5. ฝา่ยกฎหมายคมนาคม 

6. ฝา่ยกฎหมายการคา้และอุตสาหกรรม 

7. ฝา่ยกฎหมายทรพัยากรธรรมชาต ิ

8. ฝา่ยกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศและทรพัยส์นิทางปญัญา 

9. ฝา่ยกฎหมายการศกึษา1 

10. ฝา่ยกฎหมายการศกึษา2 

11. ฝา่ยกฎหมายสวสัดกิารสงัคม 

12. ฝา่ยกฎหมายสาธารณสุข 

13. ฝา่ยกฎหมายกระบวนการยตุธิรรมทางแพ่ง 

14. ฝา่ยกฎหมายกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 

15. ฝา่ยพฒันากฎหมาย 

16. ฝา่ยกฎหมายเทคโนโลยแีละการพลงังาน 

17. ฝา่ยกฎหมายทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 

18. ฝา่ยกฎหมายการเกษตร 
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แผนภาพท่ี 5.35 แสดงโครงสร้างการบริหารงานภายในส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ตารางท่ี 5.20 แสดงงบรายได้และค่าใช้จ่ายส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส าหรบัปี 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน บาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากรฐับาล   

          รายไดจ้ากงบประมาณ 364,331,479.13 99.83 

          รวมรายไดจ้ากรฐับาล 64,331,478.13 99.83 

รายไดจ้ากแหล่งอืน่   

         รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงิน

บรจิาค 

638,194.42 0.17 

          รวมรายไดจ้ากแหล่งอืน่ 638,194.42 0.17 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินการ 364,969,673.55 100.00 

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนินการ   

          คา่ใชจ้่ายบุคลากร 199,460,207.28 54.65 

          คา่บ าเหน็จบ านาญ 10,333,685.13 2.83 

          คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม 8,072,247.15 2.21 

          คา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง 19,652.00 0.01 

          คา่วสัดุและคา่ใชส้อย 116,241,669.40 31.85 

          คา่สาธารณูปโภค 5,929,461.65 1.62 

          คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 58,726,6678.64 16.09 

          คา่ใชจ้่ายเงนิอดุหนุน 26,092.50  

          คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 391,220.00 0.11 

รวมคา่ใชจ้่ายจากการด าเนินงาน 399,200,913.75 109.38 

รายไดต้ ่ากว่าคา่ใชจ้่ายจากการด าเนินงาน (34,231,240.20) (9.38) 

ทีม่า: รายงานประจ าปี 2554, ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (2556)  
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5.5.6 แผนผงัการด าเนินงานเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

เมื่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รบัเรื่องร้องทุกข์แล้วเจ้าหน้าที่ของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาจะท าการสอบสวนรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานจดัท าเป็นบนัทกึ

สรปุส านวนเสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขซ์ึง่คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขจ์ะตรวจสอบ

ขอ้เทจ็อกีครัง้หนึ่งโดยใหโ้อกาสผูร้อ้งทุกขแ์ละหน่วยงานของรฐัชีแ้จงแสดงพยานหลกัฐานของตน 

อย่างไรกต็ามคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขจ์ะเป็นผู้แสวงหาขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิให้ครบถ้วนอกี

ดว้ยหลงัจากนัน้ เจา้หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาซึ่งปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น “พนักงาน

ผูร้บัผดิชอบส านวน” จะท า “ค าแถลงการณ์” โดยใหค้วามเหน็อสิระทัง้ในดา้นขอ้เทจ็จรงิและขอ้

กฎหมายเป็นการชีข้าดเบือ้งต้น คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขจ์ะพจิารณา “ค าแถลงการณ์” และ

ปรึกษาหารือเป็นองค์คณะเพื่อลงมติมีค าวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องร้องทุกข์นัน้ต่อไป และเสนอ

นายกรฐัมนตรเีพื่อสัง่การหากนายกรฐัมนตรไีม่เหน็ด้วยจะต้องให้เหตุผลของการสัง่การไว้ด้วย 

(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (ม.ป.ป. : 8))  

 

แผนภาพท่ี 5.36 แสดงขัน้ตอนการด าเนินเร่ืองร้องทุกข ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีม่า: ชาญชยั แสวงศกัดิ,์ 2540, คู่มอืการอ้งทุกขต่์อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขแ์ละคณะกรรมการวนิิจฉัย

รอ้งทุกขภ์ูมภิาค 

 

 

ผูร้้องทุกข ์

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

เลขานุการหรือนิติกรผูท้  าส านวน 

คณะกรรมการวนิิจฉยัร้องทุกข ์(พิจารณา) 

พนกังานผูรั้บผิดชอบส านวน 

คณะกรรมการวนิิจฉยัร้องทุกข ์(วนิิจฉยั) 

นายกรัฐมนตรี (สัง่การ) 
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5.5.7 วิธีการย่ืนเร่ืองร้องเรียน   

ช่องทางการรอ้งเรยีนผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งเรยีนผ่านช่องทางดงันี้ 

ส่งข้อรอ้งเรยีนด้วยตนเองโดยตรงที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขที่ 1

ถนนพระอาทติย ์เขตพระนคร กรงุเทพฯ10200 

รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซตส์ านกังานที ่www.krisdika.go.th (ศูนยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน) 

ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยตู้ปณ .1ปณฝ.มหาดไทย

กรงุเทพฯ 10206 

-E-mail : moi0219@moi.go.th 

-สายด่วนศูนยด์ ารงธรรม1567 (24ชัว่โมง) 

-โทรสาร (02) 2226838  

รอ้งเรยีนผ่านศูนยบ์รกิารประชาชนส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรสีายด่วน

ท าเนียบรฐับาล1111 (24 ชัว่โมง) 

-ทางไปรษณยีต์ูป้ณ. 1111 ปณ.ท าเนียบรฐับาลกรงุเทพฯ10302 

-ทางเวบ็ไซต ์www.1111.go.th 

 

 5.5.8 การพิจารณารบัค าร้อง  

 หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์จะอยู่ที่ส านักงานคณะกรรมการ

เรื่องราวรอ้งทุกข ์มเีจา้หน้าที่ประกอบด้วย เลขานุการของคณะกรรมการเรื่องราวรอ้งทุกข ์และ

พนกังานเจา้หน้าที ่และเรือ่งราวรอ้งทุกขท์ีจ่ะรบัไวพ้จิารณาจะต้องมลีกัษณะดงันี้ (อกัขราทร จุฬา

รตัน, 2554) 

1. เป็นเรื่องราวซึ่งผู้เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ประสงค์ให้ได้รบัการปลดเปลื้องทุกข์ที่ตน

ไดร้บั โดยจ าเป็นทีจ่ะขอใหร้ฐับาลช่วยเหลอื  

2. ต้องเป็นเรื่องราวซึ่งผู้เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ หรอืผู้อื่นหรอืสาธารณชนได้รบัความ

เดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย เนื่องจากเจา้หน้าที ่รฐับาล หรอืเทศบาลปฏบิตักิารนอกเหนืออ านาจหน้าที่

หรอืละเลยต่อหน้าที ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร หรอืใชดุ้ลพนิิจเกนิสมควรแก่เหตุ หรอืไม่

สุจรติ 

กรณีที่ไม่สามารถจะยื่นเสนอต่อคณะกรรมการเรื่องราวรอ้งทุกขไ์ด้ คอื เรื่องราวที่มกีาร

ฟ้องร้องเป็นคดอียู่ในศาลยุตธิรรม  หรอืศาลยุตธิรรมมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เด็ดขาดแล้วหรอื

เรือ่งทีค่ณะกรรมการเรือ่งราวรอ้งทุกขเ์คยวนิิจฉยัเสรจ็เดด็ขาดแลว้ หรอืเรื่องทีน่ายกรฐัมนตรหีรอื



 

- 258 - 

คณะรฐัมนตรไีด้มคี าสัง่หรอืมติเด็ดขาดแล้ว และหรอืเรื่องราวที่ผู้เสนอเรื่องอ้างว่าได้รบัความ

เดอืดรอ้นหรอืเสยีหายเนื่องจากการถูกลงโทษทางวนิยัตามกฎหมาย 

 

       จากการศึกษาข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2542 : 120-121) 

กล่าวถงึ การยืน่ค ารอ้งทุกข ์ตอ้งระบุรายละเอยีดดงันี้ 

-ตอ้งท าเป็นหนงัสอืและตอ้งมรีายละเอยีดตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ 

-มชีื่อและทีอ่ยูข่องผูร้อ้งทุกข ์

-ระบุเรื่องที่จะร้องทุกข์ให้เข้าใจข้อเท็จจรงิได้อย่างชดัเจนว่าได้รบัความเดอืดร้อน

อยา่งไร และตอ้งการใหแ้กไ้ขหรอืด าเนินการอยา่งไร 

-ลงลายมอืชื่อของผูร้อ้งทุกข ์ 

 

5.5.9 การพิจารณาด าเนินเร่ืองร้องทุกข ์ 

เมื่อรบัเรื่องร้องเรียนแล้ว กรณีที่เลขาธิการฯ เห็นสมควรให้แต่งตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนขอ้เทจ็จรงิหรอืมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ให้ส านักอ านวยการด าเนินการ

ตามค าสัง่นัน้ (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, 2542 : 120 - 121)  

1. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รบัแต่งตัง้ มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง        

ทีเ่กี่ยวขอ้งและพจิารณาไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิว่าเรื่องรอ้งเรยีนมมีลูความจรงิหรอืไม่เพยีงใด โดย

ให้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ พรอ้มทัง้ท าความเหน็เสนอเลขาธกิารฯ ว่ามกีารกระท าทุจรติ

และประพฤติมชิอบเกดิขึ้นหรอืไม่ และเป็นการกระท าทุจรติและประพฤติมชิอบเกิดขึ้นหรอืไม ่

และเป็นการกระท าผดิวนิัยหรอืไม่ หากเป็นกรณีไม่มมีลูทีค่วรกล่าวหาให้เสนอความเหน็ต่อเลขา      

ธกิารฯ และยตุเิรือ่ง 

2. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้

เจา้หน้าทีผู่ถู้กกล่าวหาพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิอยา่งเป็นธรรม 

3. ใหค้ณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิรายงานผลการสอบสวนต่อเลขาธกิารฯ ภายใน

สามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ หากมเีหตุผลความจ าเป็นทีม่อิาจหลกีเลีย่งได ้คณะกรรมการฯ 

อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อเลขาธกิารฯ โดยเสนอขอขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกนิสอง

ครัง้ ครัง้ละไมเ่กนิสบิหา้วนั 

4. เมื่อมกีารด าเนินการในเบือ้งต้นเป็นประการใด ให้ส านักอ านวยการแจง้ใหผู้้รอ้งเรยีน

ทราบภายในเวลาสิบห้าวนั เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรยีนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลบัไปยงัผู้

รอ้งเรยีนได ้
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5. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา ใหด้ าเนินการดงันี้ 

5.1 ส่งต่อเรือ่งรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง ในกรณีทีข่อ้รอ้งเรยีน

ระบุถงึชื่อหน่วยงานนัน้ๆ ถอืเป็นการสิน้สุดกระบวนการตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีน 

5.2 ส่งเรื่องรอ้งเรยีนไปยงัผูร้อ้งเรยีน กรณีที่ผูร้อ้งเรยีนไม่ไดร้ะบุถงึหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งโดยตรง พรอ้มชีแ้จงเหตุผล ถอืเป็นการสิน้สุดกระบวนการตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีน  

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. 2522 และระเบยีบของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ ว่าด้วยวธิี

พจิารณาและวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นวธิพีจิารณาคดปีกครอง อนัเป็นลกัษณะ

เดยีวกบัวธิพีจิารณาของศาล กล่าวคอื กรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขจ์ะท าหน้าทีไ่ต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิ

ในคดโีดยการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานทีคู่่กรณีน ามายื่นและซกัถามทัง้ผูร้อ้งทุกขแ์ละหน่วยงาน

ของรฐัเพื่อรวบรวมขอ้เทจ็จรงิใหค้รบถว้น และจะเป็นผูว้นิิจฉยัคดทีีม่กีารรอ้งทุกขน์ัน้โดยมเีหตุผล

ดา้นหลกักฎหมายปกครอง รวมทัง้การเสนอแนะแนวทางการวางกลไกการปฏบิตัริาชการต่อไป 

ซึ่งอาจมทีัง้การเสนอให้แก้ไขกฎหมายหรอืก าหนดระเบยีบปฏบิตัิราชการให้เกิดประสทิธภิาพ

ต่อไปดว้ย 

 ในการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขน์ัน้ จะต้องพจิารณาเรื่องรอ้งทุกขข์อง

ประชาชนทัง้ประเทศ จึงได้แบ่งงานเพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนไว้ ดงันี้  (ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา, 2542 : 42-44) 

1. คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ส่วนกลาง ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมทัว่

ราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์ูมภิาค ซึง่มอี านาจหน้าทีใ่นทอ้งทีท่ีก่ าหนดไว ้

เป็นเขตอ านาจของกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์มูภิาคแต่ละแห่ง 

 

กลุ่มงานคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข ์

โดยที่งานของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขน์ัน้จะมกีารปฏบิตังิานเป็น 2 ระดบัคอื (1) 

การแสวงหาข้อเท็จจริงในระบบไต่สวน และ (2) งานวินิจฉัยคดี จึงมีการจัดกลุ่มงาน

คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ดงันี้ 

1. งาน “ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์” โดยที่ระบบร้องทุกข์ใช้วธิกีาร

แสวงหาขอ้เทจ็จรงิใน “ระบบไต่สวน” มใิช่ใหคู้่ความพสิูจน์หลกัฐานกนัเอง เพราะคดปีกครองนัน้

ฝ่ายประชาชนเสยีเปรยีบหน่วยงานของรฐัอยู่แล้ว เน่ืองจากเอกสารหลกัฐานส่วนใหญ่จะอยู่ที่



 

- 260 - 

หน่วยงานของรฐั ฉะนัน้ ระบบคดปีกครองทัว่ไปจงึต้องให้ฝ่ายองค์กรวินิจฉัยคดปีกครองเป็น

ผู้ช่วยเหลือแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งงานดงักล่าวเป็นภาระหน้าที่ของกลุ่มงานฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์ในการเป็นผู้ก าหนดประเดน็แห่งคดแีละรวบรวมขอ้เทจ็จรงิจาก

คู่ความในเบื้องต้นและรวบรวมข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้หมดเสนอต่อคณะกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์ และจะเป็นผู้แสวงหาข้อเท็จจริงของคดีให้ได้ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขม์อบหมายรวมทัง้เป็นผูจ้ดัท าร่างค าวนิิจฉัยเมื่อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขไ์ด้

มมีตวินิิจฉยัรอ้งทุกขน์ัน้แลว้ 

2. งาน “พนกังานผูร้บัผดิชอบส านวน” เนื่องจากในระบบรอ้งทุกขน์ัน้ใชร้ะบบการวนิิจฉัย

คดแีบบถ่วงดุลการใหค้วามเหน็ เพื่อการวนิิจฉัยคดนีัน้มเีหตุผลและขอ้เทจ็จรงิสนับสนุนครบถ้วน

ทุกดา้น ซึง่เป็นแนวทางทีใ่ชใ้นวธิพีจิารณาคดปีกครองในระบบสากลของต่างประเทศเพื่อป้องกนั

มใิห้มกีารใช้เหตุผลด้านเดยีว ฉะนัน้ ผู้ที่จะปฏบิตัหิน้าที่เป็น “พนักงานผู้รบัผดิชอบส านวน” จงึ

ต้องเป็นผู้มีอาวุโสสูงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายปกครองจะเป็นผู้วิเคราะห์

ข้อเท็จจริงในคดี และเสนอความเห็นเป็นอิสระเกี่ยวกับแนวทางการวินิจฉัยคดีนัน้เสนอต่อ

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ก่อนที่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จะจดัท าค าวินิจฉัยของ

ตนเอง และความเหน็ของพนักงานผู้รบัผดิชอบส านวนและค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย

ร้องทุกข์จะได้รบัการเผยแพร่ควบคู่กนัเพื่อเป็นการแสดงเหตุผลในด้านต่างๆ ให้สาธารณชน

ตรวจสอบได ้

 

กลุ่มงานคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกขภ์มิูภาค 

นอกจากคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขซ์ึ่งปฏบิตังิานในส่วนกลาง แต่มขีอบเขตอ านาจ

หน้าทีพ่จิารณาเรื่องรอ้งทุกขไ์ดท้ัว่ราชอาณาจกัรแลว้ ยงัมคีณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาค

ซึง่มขีอบเขตอ านาจหน้าทีใ่นทอ้งถิน่ต่างๆ ทีจ่ะมกีารจดัตัง้คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาค

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในทอ้งทีน่ัน้ๆ 

การจดัตัง้คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์ูมภิาคขึน้ในทอ้งทีใ่ด จะพจิารณาถงึปรมิาณคดี

และความจ าเป็นในการจดัตัง้ และโดยทีล่กัษณะของคดปีกครองนัน้เป็นขอ้พพิาททีเ่กดิจากค าสัง่

ของเจา้หน้าที่ซึ่งมาจากฐานที่มาของการอ้างองิกฎหมายหรอืระเบยีบปฏบิตัขิองราชการ ฉะนัน้ 

เมื่อมีการวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองเรื่องหนึ่งแล้วย่อมสามารถน าไปเป็นระเบียบปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานของรฐัทุกแห่งได้ ด้วยเหตุนี้ ปรมิาณคดีปกครองจงึมไิด้มจี านวนมาก

ดงัเช่นคดขีอ้พพิาทระหว่างเอกชนซึง่ผูกพนัเฉพาะบุคคล 2 ฝ่าย ทีเ่ป็นคู่ความ อนัเป็นปกตขิอง

การด าเนินการของศาลปกครองของสากล 
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นอกจากนี้โดยปกตคิ าสัง่ทางปกครองของเจา้หน้าที่ไปปฏบิตังิานในต่างจงัหวดัจะยดึถอื

ระเบยีบปฏบิตัิที่ก าหนดโดยส่วนกลาง ข้อพพิาทที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่จงึเป็นการพจิารณาว่า

ค าสัง่หรอืระเบยีบที่ก าหนดโดยส่วนกลางชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ อกีประการหนึ่ง ประชาชนผู้

ร้องทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ในท้องที่ใดก็สามารถยื่นค าร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ และโต้แย้งหรือเสนอ

หลกัฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ได้อยู่แล้ว แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะมาช่วยให้ข้อเท็จจรงิกับกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกข ์

ดว้ยเหตุนี้ การจดัตัง้คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาคจงึใหม้เีขตอ านาจครอบคลุม

จงัหวดัใกลเ้คยีงดว้ย ซึง่ในขณะนี้ไดเ้ปิดท าการส านักงานคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาค

ประจ าภาคเหนือขึน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหมแ่ลว้โดยมเีขตอ านาจครอบคลุมจงัหวดัในภาคเหนือทัง้หมด 

และอยู่ ใ นระหว่ า งการ เตรียมสถานที่ ส าหรับการ เ ปิดท าการอีก  3  ภาค  คือ  ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้และภาคตะวนัออก 

การปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาคจะม ี2 

ส่วน คอื 

1. งานในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาค ซึง่จะมกีารปฏบิตัิ

หน้าทีต่ามกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการกฤษฎกีา และระเบยีบวธิพีจิารณาเรื่องรอ้งทุกข ์โดยจะ

เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ไม่ต่างจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิตัิงานในฝ่ายคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

ส่วนกลาง คือ ท าหน้าที่เ ป็น “พนักงานผู้ร ับผิดชอบส านวน” และเป็น “ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์มูภิาค” 

2. งานบรหิารส านักงานคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาค ซึง่จะท าหน้าทีท่ ัง้ในงาน

ของระบบรอ้งทุกขใ์นเรื่องการรบัเรื่องรอ้งทุกข ์การตดิตามผลการปฏบิตัติามค าวนิิจฉัยรอ้งทุกข์

ของหน่วยงานต่างๆ และงานวิเคราะห์เหตุแห่งการร้องทุกข์ และยงัท าหน้ าที่ในงานบรหิาร

ส านกังานซึง่ตัง้อยูใ่นภมูภิาคอกีดว้ย 

ไม่มีขัน้ตอนการไกล่เกล่ียประนีประนอมแต่มีการอทุธรณ์  

 

5.5.10 การตรวจสอบ และไกล่เกล่ียข้อพิพาท  

จากการศึกษาขอ้มูลของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (2540) พบว่าถ้าเจ้าหน้าที่

ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งไม่เหน็ด้วยกบัค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้ง

ทุกข์ภูมิภาค เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวอาจอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการภูมภิาคต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ โดยส่งค าอุทธรณ์ต่อเลขาธกิารฯ 

ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์มูภิาค 
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  (1) มาตรา 59 วรรคสาม บญัญตัต่ิอไปว่า ในกรณีที่มกีารอุทธรณ์หรอืในกรณีที่

เลขาธกิารฯ เห็นว่ามเีหตุผลสมควรที่คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์จะได้พจิารณาทบทวนค า

วนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกขภ์ูมภิาค ใหเ้ลขาธกิารฯ ส่งค าวนิิจฉัยใหค้ณะกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขพ์จิารณา 

  (2) มาตรา 60 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีาฯ บญัญตัวิ่า ในกรณี

ทีค่ณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาคไดพ้จิารณาวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขใ์ดแลว้ และมคี าวนิิจฉัย

ที่ไม่มขี้อเสนอให้สัง่การตามมาตรา 48 ให้ “เลขานุการคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาค” 

แจง้ใหผู้้รอ้งทุกขท์ราบ และถ้าผูร้อ้งทุกขไ์ม่เหน็ดว้ยกบัค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้ง

ทุกข์ภูมภิาค ให้มสีทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ได้ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่

ไดร้บัแจง้ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์มูภิาค 

  (3) มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ บัญญัติว่า 

หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตาม

มาตรา 59 และมาตรา 60 ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์

  (4) ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ

ทบทวนค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิฉยัรอ้งทุกขภ์ูมภิาค พ.ศ. 2539 ก าหนดวธิกีารอุทธรณ์ไว้

ดงันี้ 

  (4.1) ผู้ร้องทุกข์หรือหน่วยงานที่รบัผิดชอบที่ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมภิาคตามมาตรา 59 หรอื มาตรา 60 แล้วแต่กรณี ให้มสีทิธิ

อุทธรณ์ค าวนิิจฉัยดงักล่าวต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขไ์ด้ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่ได้รบั

แจง้ค าวนิิจฉยันัน้  

  (4.2) ค าอุทธรณ์ ตอ้ง 

   (ก) ท าเป็นหนงัสอืไทยและใชถ้อ้ยค าสุภาพ 

   (ข) มชีื่อและทีอ่ยูข่องผูอุ้ทธรณ์ 

   (ค) มสี าเนาค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาคแนบมา

ดว้ย 

   (ง) ระบุประเดน็และเหตุผลของการอุทธรณ์ 

   (จ) ลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์หรือผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้อุทธรณ์ 

แลว้แต่กรณ ี

 

 



 

- 263 - 

  (4.3) การยืน่หรอืส่งค าอุทธรณ์ใหก้ระท าไดด้งัต่อไปนี้ 

   (ก) ยื่นหรอืส่งต่อเจา้หน้าที ่ณ ส านักงานคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์

ภมูภิาคทีแ่จง้ผลการวนิิจฉยัเรือ่งรอ้งทุกข ์หรอืส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

   (ข) ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนไปยงัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

และเพื่อประโยชน์ในการนบัก าหนดเวลาในการอุทธรณ์ใหถ้อืว่าวนัทีส่่งค าอุทธรณ์แก่เจา้พนักงาน

ไปรษณยีเ์ป็นวนัยืน่ค าอุทธรณ์ 

 

  วิธีพิจารณาและวินิจฉัยอทุธรณ์ 

(1) เมือ่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดร้บัค าอุทธรณ์ใดแลว้ ใหเ้ลขาธกิาร 

มอบหมายให้นิติกรผู้ท าส านวนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รบัผดิชอบในการตรวจค าอุทธรณ์ การท า

ส านวนและการด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกบัการพจิารณาวนิิจฉัยค าอุทธรณ์นัน้ตามที่ก าหนดไว้ใน

ระเบยีบน้ี 

(2) ใหน้ิตกิรผูท้ าส านวนตรวจค าอุทธรณ์นัน้ว่าถูกตอ้งตามระเบยีบน้ีหรอืไม่ 

(3) ในกรณีที่นิติกรผู้ท าส านวนเห็นว่าค าอุทธรณ์นัน้ยงัไม่ครบถ้วนหรอืยงัไม่

ชดัเจนเพยีงพอ ให้เสนอเรื่องต่อเลขาธกิารเพื่อพจิารณาสัง่การให้ผู้อุทธรณ์ด าเนินการแก้ไขให้

ถูกตอ้งภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้  

  ถา้ผูอุ้ทธรณ์ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ภายในเวลาทีก่ าหนดใหน้ิตกิรผูท้ าส านวน

พจิารณาด าเนินการกบัค าอุทธรณ์นัน้ต่อไปตามระเบยีบฯ  

  ถ้าผู้อุทธรณ์มไิด้ด าเนินการดงักล่าวข้างต้นภายในเวลาที่ก าหนดหรอืถ้านิติกร

ผู้ท าส านวนเห็นว่าค าอุทธรณ์นัน้ไม่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่จะรบัไว้

พจิารณาได้ ให้นิติกรผู้ท าส านวนเสนอเรื่องต่อเลขาธกิารเพื่อพจิารณามคี าสัง่ให้เสนอเรื่องให้

คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขพ์จิารณาวนิิจฉยัต่อไป 

(4) ในกรณีที่นิตกิรผู้ท าส านวนเหน็ว่าค าอุทธรณ์นัน้ถูกต้องตามระเบยีบฯ นี้ให้

เสนอเรือ่งต่อเลขาธกิารเพื่อมคี าสัง่รบัค าอุทธรณ์นัน้ไวพ้จิารณาและมคี าสัง่ใหส้่งส าเนาค าอุทธรณ์

นัน้ไปยงัคู่กรณอีกีฝา่ยหน่ึงเพื่อจดัท าค าแกอุ้ทธรณ์ 

(5) ใหคู้่กรณอีกีฝ่ายหนึ่งจดัท าค าแก้อุทธรณ์ใหค้รบถ้วนและชดัเจนตามประเดน็

ต่างๆ ทีป่รากฎในค าอุทธรณ์ และส่งไปยงัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาภายในสบิหา้วนันับ

แต่วนัทีไ่ดร้บัส าเนาค าอุทธรณ์ 

  ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงมคีวามจ าเป็นต้องใช้เวลาในการจดัท าค าแก้อุทธรณ์เกิน

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหม้หีนังสอืแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาทราบก่อนวนัสิน้
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ก าหนดพรอ้มด้วยเหตุผล และหากยงัมคีวามจ าเป็นต้องใชเ้วลาในการจดัท าค าแก้อุทธรณ์ต่อไป

อีก ก็ให้มหีนังสือแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบก่อนวันสิ้นก าหนด แต่รวม

ระยะเวลาทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิสามสบิวนั 

(6) เมื่อได้รบัค าแก้อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 10 ใหน้ิตกิรผูท้ าส านวน

เสนอเรื่องต่อเลขาธกิารเพื่อขออนุมตัิจดัท าบนัทกึสรุปส านวนอุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์พื่อพจิารณา 

  ในกรณีทีคู่่กรณีฝ่ายหน่ึงมไิดส้่งค าแก้อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 10 ให้

ถอืว่าคู่กรณีอกีฝ่ายหน่ึงนัน้ไม่ตดิใจที่จะจดัท าค าแก้อุทธรณ์ และให้นิตกิรผูท้ าส านวนเสนอเรื่อง

ต่อเลขาธกิารเพื่อขออนุมตัิจดัท าบนัทกึสรุปส านวนอุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยร้อง

ทุกขเ์พื่อพจิารณา 

(7) ในกรณทีีค่ณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์หน็ว่าขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน

ทีไ่ดม้าเพยีงพอที่จะพจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ได้แลว้ หรอืเป็นกรณีทีคู่่กรณีอกีฝ่ายหน่ึงมไิดส้่งค า

แกอุ้ทธรณ์ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขม์มีตใิหส้่งส านวนอุทธรณ์นัน้ใหพ้นักงานผูร้บัผดิชอบ

ส านวนพจิารณาจดัท าค าแถลงการณ์ต่อไป 

(8) ให้น าระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ว่าด้วยวิธีพิจารณาและ

วนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข ์มาใช้บงัคบัแก่การด าเนินการพจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ตามระเบยีบนี้ด้วย 

โดยอนุโลม 

 

การพิจารณาทบทวนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกขภ์มิูภาค 

ในกรณีที่เลขาธกิารฯ เห็นว่าค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์ภูมภิาคเป็น

ปญัหาข้อกฎหมายส าคญั หรอืผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมภิาคอาจ

กระทบกระเทอืนต่อวถิทีางปฏบิตัริาชการหรอืแก่ระบบบรหิารราชการเป็นส่วนรวม หรอืมเีหตุผล

สมควรประการอื่นที่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จะได้พิจารณาทบทวนค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาค ใหเ้ลขาธกิารฯ ส่งค าวนิิจฉัยนัน้ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉัย

รอ้งทุกขพ์จิารณาทบทวน  

การสัง่การของนายกรฐัมนตรี 

เมื่อนายกรฐัมนตรไีด้พจิารณาสัง่การแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการ กฤษฎกีาแจง้ผล

การสัง่การใหผู้ร้อ้งทุกข ์หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ และส านกังานฯ ทราบ 

- คณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกขอ์าจมคี าวนิิจฉัยไม่รบัค าอุทธรณ์นัน้ไว้พจิารณา ยกค า

อุทธรณ์ ยืนตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาค กลับค าวินิจฉัยของ
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คณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกขภ์ูมภิาคและวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์นัน้ใหม่ หรอืแก้ค าวนิิ จฉัยของ

คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาคโดยวนิิจฉัยยนืบางส่วน กลบับางส่วนและวนิิจฉัยใหม่แทน

ส่วนทีก่ลบันัน้ หรอือาจมคี าวนิิจฉยัหรอืขอ้เสนอแนะอื่นเพิม่เตมิกไ็ด้ 

- ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มคีวามเห็นแตกต่างไปจากค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมภิาค คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จะต้องยกเหตุผลและ

หลกัฐานสนบัสนุนอยา่งชดัเจนไวใ้นค าวนิิจฉยัดว้ย 

- ถ้าค าวนิิจฉัยไม่มขีอ้เสนอแนะต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาสัง่การ ให้เลขาธกิารแจง้

ผลการวนิิจฉยัใหผู้อุ้ทธรณ์และคู่กรณอีกีฝา่ยทราบ 

- ถ้าค าวนิิจฉัยมขีอ้เสนอแนะต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาสัง่การใหเ้ลขาธกิารเสนอค า

วนิิจฉยัไปยงันายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาสัง่การ 

 

5.5.11 การสรปุและด าเนินการแก้ปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

 จากการศกึษาคน้ควา้ของอกัขราทร จุฬารตัน (2554) พบว่า เมื่อคณะกรรมการเรื่องราว

รอ้งทุกขพ์จิารณาเรื่องรอ้งทุกขแ์ลว้ ต้องแจง้ค าวนิิจฉัยไปยงันายกรฐัมนตรแีละใหค้ณะกรรมการ

แจง้ไปใหผู้เ้สนอเรือ่งราวรอ้งทุกขท์ราบค าวนิิจฉัยคณะกรรมการภายใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ดม้คี า

วนิิจฉยั เมือ่นายกรฐัมนตรไีดร้บัแจง้ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการแลว้ ไดจ้ดัการไปเป็นประการใด 

ให้แจง้ให้คณะกรรมการทราบภายใน 60 วนั นับแต่วนัที่ได้รบัแจง้ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการ

และให้คณะกรรมการแจ้งผลไปให้ผู้เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน นอกจากนี้ 

คณะกรรมการเรื่องราวรอ้งทุกขย์งัสามารถขอให้พนักงานสอบสวนเรื่องราวที่จะมคีวามผดิทาง

อาญาไดด้ว้ย 

ส าหรบัรูปแบบและผลค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์นัน้ ไม่อาจถอืว่ามี

รปูแบบเช่นเดยีวกบัศาลปกครองได ้เพราะหลกัการพจิารณาคดใีนรปูแบบของศาลปกครอง ต้อง

ถือว่าค าวนิิจฉัยของศาลเป็นเรื่องเด็ดขาดและฝ่ายปกครองก็ต้องยอมรบัปฏบิตัิตามนัน้ แต่ค า

วนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขจ์ะมผีลบงัคบัทางกฎหมาย ก็ต่อเมื่อนายกรฐัมนตรใีน

ฐานะหวัหน้ารฐับาลใหค้วามเหน็ชอบเสยีก่อน วธิดี าเนินงานจงึเป็นระบบควบคุมงานภายในของ

ฝา่ยบรหิารโดยหวัหน้าของฝา่ยบรหิารมโีอกาสพจิารณากลัน่กรองอกีชัน้หน่ึง 

ทัง้นี้ ใน คู่มอืเรื่องการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และคณะกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์มูภิาคของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (2540) ระบุถงึมาตรา 62 (6) แห่ง

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีาฯ บญัญตัวิ่า 
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 ให้มีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหน้าที่ร ับผิดชอบในงานราชการของ

คณะกรรมการกฤษฎกีา และโดยเฉพาะใหม้อี านาจหน้าทีต่ดิตามผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน

ของรฐัหรอืของเจา้หน้าที่ของรฐั เมื่อได้มคี าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์หรอืเมื่อ

นายกรฐัมนตรใีนฐานะหวัหน้ารฐับาลไดส้ัง่การไปแลว้ตามพระราชบญัญตันิี้  

 ดงันัน้ เรือ่งรอ้งทุกขใ์ดทีน่ายกรฐัมนตรไีดส้ัง่การใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบหรอืหน่วยงาน

อื่นด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสัง่การให้มีการแก้ไขทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์

โดยตรงหรอืสัง่การใหม้กีารแกไ้ขขอ้บกพร่องของทางราชการหรอืปรบัปรุงวธิปีฏบิตัริาชการกต็าม 

เมื่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการสัง่การไปยงัผู้ร้องทุกข์และหน่วยงานที่

รบัผดิชอบแล้ว ส านักงานฯ จะต้องตดิตามผลการด าเนินการของหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่

ของรฐัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตร ี

 ในทางปฏบิตัอิาจมกีรณีทีห่น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐับางรายไม่ยอมรายงาน

ผลการด าเนินการตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตรใีห้ส านักงานฯ ทราบ หรอืรายงานล่าช้า หรอื

รายงานว่าไม่อาจด าเนินการตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตรไีด้ ส านักงานฯ จงึต้องใช้เวลาในการ

ติดตามเตือนและเร่งรัดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ด าเนินการตามค าสัง่ของ

นายกรฐัมนตร ี

 ถ้าส านักงานฯ  เห็นว่าหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวขอ้งไม่ยอมหรอืไม่

อาจด าเนินการตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตรหีรอืเหน็ว่าการด าเนินการยงัไม่เป็นผล ส านักงานฯ 

จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาด าเนินการตามมาตรา 7 (2) แห่ง

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีาฯ  

 ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามค าสัง่ของ

นายกรฐัมนตรีครบถ้วนแล้ว ส านักงานฯ จะรายงานให้นายกรฐัมนตรีทราบ เพื่อมีค าสัง่ให้

ส านกังานฯ ยตุกิารตดิตามผลการด าเนินการได ้และจะแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งทุกขท์ราบ 

 

5.5.12 ผลการท างาน (Performance/results /outcome) 

ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ม.ป.ป. : 107-109) ระบุถึงผลการ

ด าเนินงานในภาพรวมส าหรบัปีงบประมาณพ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กนัยายน 2554) 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดร้บัเรื่องจากคณะรฐัมนตรแีละหน่วยงานต่างๆ มาด าเนินการ

รวมทัง้สิน้ 721 เรือ่งแบ่งออกเป็นงานจดัท ากฎหมาย 382 เรื่อง (ร่างพระราชบญัญตั ิ30 เรื่องร่าง

พระราชกฤษฎกีา 158 เรื่องร่างกฎกระทรวง 165 เรื่องร่างระเบยีบ 5 เรื่องร่างประกาศ 24 เรื่อง

และร่างค าสัง่ 1 เรื่อง) งานให้ความเหน็ทางกฎหมาย 325 เรื่องและงานแปลกฎหมาย 13 เรื่อง
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โดยหน่วยงานที่ส่งเรื่องให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณามากที่สุด 4 ล าดบัแรกคอื

ส านักนายกรฐัมนตร ี (111 เรื่อง) กระทรวงการคลงั (69 เรื่อง) กระทรวงมหาดไทย (71 เรื่อง) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคมนาคม (56 เรือ่ง) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาได้ด าเนินการแล้วเสรจ็

รวมทัง้สิน้ 1,028 เรื่องแบ่งออกเป็นงานจดัท ากฎหมาย 614 เรื่อง (ร่างพระราชบญัญตั ิ60 เรื่อง

รา่งพระราชกฤษฎกีา 254 เรือ่งรา่งกฎกระทรวง 270 เรือ่งร่างระเบยีบ5เรื่องร่างประกาศ 24 เรื่อง

และรา่งค าสัง่ 1 เรือ่ง) งานใหค้วามเหน็ทางกฎหมาย 413 เรือ่งและค าแปลกฎหมาย 1 เรือ่ง 

 

แผนภาพท่ี 5.37 แสดงสถิติเร่ืองรบั/เร่ืองเสรจ็ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
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แผนภาพท่ี 5.38 แสดงร่างกฎหมายท่ีได้รบัมาเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

(จ าแนกตามประเภท) 

 
 

แผนภาพท่ี 5.39 แสดงร่างกฎหมายท่ีด าเนินการแล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

(จ าแนกตามประเภท) 
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แผนภาพท่ี 5.40 แสดงเรื่องรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จ าแนกตามหน่วยงาน

ผูร้บับริการ) 

 
แผนภาพท่ี 5.41 แสดงเรื่องเสรจ็ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (จ าแนกตามหน่วยงาน

ผูร้บับริการ) 
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บทท่ี 6 

บทวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระหว่างองคก์รท่ีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

การน าเสนอในบทนี้มุ่งเน้นไปที่การสรุปวเิคราะห์เปรยีบเทยีบระหว่างองค์กรที่เกี่ยวกบั

การละเมดิสิทธิมนุษยชนตามที่ได้มกีารรวบรวมศึกษาข้อมูลต่างๆ โดยมขีอบเขตเนื้อหาที่จะ

น าเสนอดงันี้คอื  

1) สรปุเปรยีบเทยีบองคก์รสทิธมินุษยชนของต่างประเทศ  

2) สรุปเปรยีบเทียบองค์กรรบัเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมดิสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทย  

3) บทสรปุจดุแขง็-จดุอ่อนองคก์รสทิธมินุษยชนของไทย  

4) บทสรปุจดุแขง็-จดุอ่อนองคก์รสทิธมินุษยชนต่างประเทศ   

5) บทสรปุจดุแขง็-จดุอ่อนองคก์รรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขเ์กีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนใน

ประเทศไทย 

 

6.1 สรปุเปรียบเทียบองคก์รสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ     
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ตารางท่ี 6.1 แสดงการเปรียบเทียบอ านาจหน้าท่ีขององคก์รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และกระบวนการพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขร์ะหว่างประเทศ 
ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

1 ชือ่องคก์ร คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ (The United 

Nations Human Rights Council, 

ย่อ: UNHRC) 

ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The 

European Court of Human 

Rights) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาต ิ(ประเทศอนิเดยี) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

ป ร ะ เ ท ศ อิ น โ ด นี เ ซี ย  The 

National Commission on 

Human Rights (Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia 

or Komnas HAM) 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่ง

ประเทศนิวซแีลนด ์

The New Zealand Human 

Rights Commission (NZHRC) 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

2 สถานการณ์

ป ั ญ ห า

ส าคัญของ

ป ร ะ เ ท ศ /

ภมูภิาค 

ความรุนแรงของสถานการณ์ดา้น

สทิธมินุษยชนโลกในขณะนี้ยงัคง

มอียู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

ความกล้าหาญที่ผู้ประท้วงแสดง 

เกิดขึ้นในระดับเดียวกับความ

ล้มเหลวของผู้น า ซึ่งท าให้คณะ

ม น ต รี ค ว า ม มั ่น ค ง แ ห่ ง

สหประชาชาติดูเหมือนจะอ่อน

แรงไปบ้างในบางกรณี ผู้น าทัว่

โลก ต่ างแสดงความล้ม เหลว

ในช่ ว ง ปีที่ ผ่ านมา  ในขณะที่

นักการเมอืงตอบโต้การประท้วง

ด้วยการทารุณหรือเพิกเฉย ใน

สถานการณ์เช่นนี้ ร ัฐบาลต้อง

แสดงภาวะผู้น าที่ชอบธรรมและ

ปฏิเสธความอยุติธรรมด้วยการ

คุม้ครองผูไ้รอ้ านาจและควบคุมผู้

ที่มีอ าน าจ  ถึง เว ลาที่ ต้ อ ง ให้

ความส าคัญกับประชาชนเหนือ

บรรษัท และให้ความส าคัญกับ

สทิธเิหนือผลก าไร 

ความกงัวลถึงเรื่อง การแบ่งแยก

ชน ช า ติ  ผู้ อ พ ยพ  ข้ อ จ า กั ด 

เสรภีาพในการแสดงออก และการ

ขาดประสิทธิภาพของระบบการ

พิจารณาคดีปญัหาเหล่านี้ มีมา

อ ย่ า ง ย า ว น า น  ม า ต ร ก า ร

รดัเขม็ขดัที่เขม้งวดมสี่วนร่วมใน

การท าลายสทิธโิดยภาพรวม หลงั

สงครามยังมีการจ ากัดสิทธิทาง

สงัคมและเศรษฐกจิ สทิธ ิพลเมอืง

และสิทธิท างการ เมือ งได้ร ับ

ผลกระทบรวมถงึการเขา้ถงึความ

ยุติธรรมเงื่อนไขในการกักขัง

ผู้ ต้ อ ง ห า แ ล ะ ค ว ามสัมพัน ธ์

ระหว่างต ารวจและประชาชน ใน 

หลายประเทศที่ส าคัญส าหรับ

ส ถ า บั น ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ

มนุษยชน 

   ห น่ วย งานที่ดู แ ล เ รื่ อ งกา ร

คุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนของ

ยุโรป คือ สมาพนัธ์ยุโรป ก่อตัง้

ขึน้ในปี พ.ศ. 2492 ประกอบดว้ย

ปร ะ เ ท ศสมาชิก จ า น ว น  4 7 

การปกป้องสิทธิ เสรีภาพของ

ประชาชน และการมผีลบงัคับใช้

ของบทกฎหมายถือเป็นสิง่ส าคญั 

ด้วยความมุ่งมัน่ในการส่งเสริม

และปกป้องสิทธิมนุษยชนโดย

เพือ่ประโยชน์สงูสุดของประชาชน

โดยไม่ขึน้ต่อใครและไม่เกรงกลวั

ต่อผลกระทบหากยดึมัน่ในความ

ถูกตอ้ง 

-รั ฐ บ า ล อิ น เ ดี ย เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง

ความส าคญัในการก่อตัง้องค์กร

ดา้นสทิธมินุษยชนให้เป็นองค์กร

อสิระ เพือ่การพฒันา ส่งเสรมิและ

ป้องกนังานดา้นสทิธมินุษชนให้มี

ประสทิธภิาพทัง้ในระดบัประเทศ

และระดบันานาชาต ิ

-การแก้ปญัหา เพื่อการปกป้อง

สิทธิมนุษยชนในอินเดียนัน้ต้อง

อาศยัความรวดเรว็ฉบัไว และการ

ให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้อ ง 

เนื่องจากเป็นประเทศที่มจี านวน

ประชากรมาก 

-มสีถานะเป็นประเทศก าลงัพฒันา

-มกีารละเมดิสิทธิมนุษยชนมาก

ในล าดบัต้นๆของโลก เนื่องจากมี

คว ามหลากหลายทางภาษา 

วัฒนธรรม สภาพภูมิประเทศที่

เ ป็ น เ ก า ะ แ ก่ ง  แ ล ะ จ า น ว น

ประชากรทีม่มีากถงึ 200 ลา้นคน 

-ระบบการปกครองที่ย ัง ไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ

จดัการดา้นสทิธมินุษยชน 

-การฆาตกรรมหมู่โดยกลุ่มทหาร

ตมิอร ์ไดก้ลายเป็นประเดน็ส าคญั

ทางการเมืองสมัยการปกครอง

ของประธานาธิบดีซู ฮาโต  ที่

เกี่ยวกับความรุนแรงด้านสิทธิ

มนุษยชนที่รฐับาลให้ความส าคญั

จนน าไปสู่การตัง้คณะกรรมการ

ไต่สวน และกลายเป็นสิง่ที่ถูกให้

ความส าคญัในระดบันานาชาตใิน

เวลาต่อมา 

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศ

สมาชิกองค์กรสหประชาชาต ิ       

(United Nation) ทีม่พีนัธกรณี ใน

การน าเครื่องมอืสทิธมินุษยชนมา

ปรับ ใ ช้ ภ า ย ใ นปร ะ เ ทศ  อัน

ประกอบดว้ย ICCPR, ICESCR, 

ICERD, CEDAW,CAT และCRC 

อกีทัง้ประเทศนิวซแีลนด์ ยงัไดใ้ห้

สตัยาบันในอนุสญัญา บางฉบับ

ในเวลาต่อมา โดยมอีงค์กรที่ท า

หน้าที่ส่ ง เสริมสนับสนุน และ

ป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชน

ภายในประเทศ คือ The New 

Zealand Human Rights 

Commission (NZHRC) และยงัมี

สถาบันที่สนับส นุนด้านสิทธิ

ม นุ ษ ย ช น ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ 

นอกเหนือจาก NZHRC อีกด้วย

ประเทศนิวซแีลนดไ์ดร้ายงานการ

ท บ ท ว น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น

ภายในประเทศ  ในกระบวนการ 

UPR ในปี พ.ศ. 2552 โดยมกีาร

ร ายง านสถ านภาพ เกี่ ย วกับ
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ประเทศในทวีปยุโรป สมาพันธ์

ยุโรป มีหน่วยงานที่ดูแล และ

คุม้ครองสทิธมินุษยชนหลกัอยู่ 2 

ห น่ ว ย ง า น ด้ ว ย กั น  คื อ 

คณะกรรมการดา้นสทิธมินุษยชน 

และศาลสทิธมินุษยชนยุโรป 

ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่ 

-ความหลากหลายทางด้านเชื้อ

ชาติและภาษาของประชาชนใน

ประเทศที่น ามาซึ่งปญัหาด้าน

สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ที่ มี ค ว า ม

หลากหลาย 

สถานการณ์ของสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศนิวซีแลนด์ และ

การท างานของคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชน   
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

3 ส ถ า น ะ

องคก์ร 

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหปร ะช าช าติห รือ เ รี ย ก ใ น

ภาษาอังกฤษว่า  The United 

Nations Human Rights Council 

มชีื่อเรยีกย่อๆ ว่า UNHRC เป็น

กลไกระหว่างรฐั จดัตัง้ขึน้ตามขอ้

มตสิมชัชาแห่งสหประชาชาตเิมื่อ

วนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2549 เป็น

องค์กรระหว่างรัฐบาลในระบบ

สหประชาชาต ิทีต่ ัง้ข ึน้มาทดแทน

หน่วยงานเดมิ คอื คณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ

(The United Nations 

Commission on Human Rights 

, UNCHR)  เป็นคณะกรรมการใน

อดีตของสหประชาชาติ ระหว่าง 

พ.ศ. 2489 – 2549 

-เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการ

คุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนของ

ยุโรป คือ สมาพนัธ์ยุโรป ก่อตัง้

ขึน้ในปี พ.ศ. 2492 ประกอบดว้ย

ปร ะ เ ท ศสมาชิก จ า น ว น  4 7 

ประเทศในทวปียุโรป 

-สมาพันธ์ยุโรป มีหน่วยงานที่

ดูแล และคุ้มครองสิทธมินุษยชน

หลกัอยู่ 2 หน่วยงานด้วยกนั คอื 

1) คณะกรรมการด้านสิทธิ

มนุษยชน และ 2) ศาลสิทธิ

มนุษยชนยุโรป 

 

องคก์รภายใตพ้ระราชบญัญตักิาร

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน พ.ศ . 

2536  

 

แ ร ก เ ริ่ ม ตั ้ ง โ ด ย ค า สั ่ ง

ประธานาธบิดี ในปี 2536 ต่อมา

ใ น ปี  2 5 4 2  ท า ง า น ภ า ย ใ ต้

กฎหมายซึ่งอิสระ ปราศจากการ

ครอบง าของประธานาธบิด ี

 

   ประเทศนิวซแีลนด์เป็นประเทศ

ที่มีการสนับสนุนส่ง เสริมการ

ป้องกนัสิทธิมนุษยชนและเป็นที่

ยอมรบั ซึ่งคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนเกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2521 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

4 ก ฎ ห ม า ย

รองรับการ

ท างาน 

ขอ้มติสมชัชาแห่งสหประชาชาต ิ

15 มนีาคม พ.ศ. 2549 

 

ตัง้ขึ้นโดยอนุสัญญาว่าด้วยการ

ป ก ป้ อ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ล ะ

เ ส รี ภ า พ ขั ้น พื้ น ฐ า น  ( The 

European Convention on 

Human Rights) ซึ่งเป็นหนึ่งใน

อนุสัญญาที่ส าคัญที่สุดของสภา

ยุโรป (The Council of Europe) 

-พระราชบญัญตักิารคุม้ครองสทิธิ

มนุษยชน ลงวันที่  12 ตุลาคม 

พ.ศ.2536  

  

กฎหมายสิทธิมนุษยชน ปี พ.ศ.

2536 

 

กฎหมายสิทธิมนุษยชนปี พ.ศ. 

2520 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

5 ข อ บ เ ข ต

อ า น า จ

ห น้ า ที่ ที่

ส าคญั 

มหีน้าทีส่ าคญัในการสอดส่องดูแล

การละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้

ทัว่โลก หยุดยัง้การละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่เกิดขึ้น สร้างบรรทดั

ฐานของการส่งเสรมิและคุ้มครอง

สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  แ ล ะ ใ ห้

ข้อเสนอแนะรวมทัง้ส่งเสริมขีด

ความสามารถส าหรบัการส่งเสรมิ

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศต่างๆ 

ศาลสิทธิม นุษยชนท าห น้ าที่

พิจารณาค าร้องที่เกี่ยวกับการ

ละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลที่

ร ะบุ อยู่ ในอนุสัญญาฯและมีผู้

พพิากษาซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จาก

ประเทศสมาชิกทัง้ 47 ประเทศ

เป็นผูพ้จิารณา  

   การยื่นค าร้องต่อศาลสามารถ

ด าเนินการได้โดยบุคคล/กลุ่ม

บุคคล/บริษัท/NGOs/รัฐ แต่การ

ฟ้องรอ้งจะกระท าไดเ้ฉพาะต่อรฐั

สมาชิกอ นุสัญญาเท่ านั ้น  ไม่

สามารถฟ้องร้องต่อบุคคลหรอืรฐั

อื่นที่มิได้เป็นสมาชิกอนุสัญญา 

โดยศาลจะพิจารณาค าร้องใน

เบือ้งตน้ว่าเขา้ขา่ยการละเมดิสทิธิ

ตามที่ระบุในอนุสัญญา หรือไม ่

และเงื่อนไขส าคัญที่ศาลจะรับ

พิจารณาค าร้องคือ ผู้ร้องที่ถูก

ละเมิดสิทธิโดยประเทศสมาชิก

จ ะ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ต า ม

กระบวนการยุตธิรรมในประเทศที่

ตนถูกละเมิดให้แล้ว เสร็จก่อน 

อ านาจของคณะกรรมการอยู่

ภ า ย ใ ต้ ม า ต ร า  1 2  ข อ ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน ไดแ้ก่  

1. ตรวจสอบการร้องเรยีนที่ยื่น

โดยผูเ้สยีหายหรอืผูแ้ทนในกรณทีี่

ถูกละเมิดสิทธิห์รือถูกเพิกเฉย

จากการคุม้ของจากเจา้หน้าทีร่ฐั  

2. มสี่วนร่วมในคดทีี่อยู่ภายใต้

การพจิารณาของศาลที่เกี่ยวขอ้ง

กบัการละเมดิสทิธิมนุษยชน แต่

ต้องได้ร ับการอนุญาตจากศาล

ก่อน 

3. ตรวจเยี่ยมผู้ที่อยู่ภายใต้การ

ควบคุมหรอืการดูแลในช่วงเวลา 

ห้อ งกักกันหรือ สถานที่ที่ ถู ก

ก าหนดไว้ ให้การรกัษาและการ

คุ้มครองรวมทัง้ส่งสรุปรายงาน

และข้อ เสนอแนะ ให้แก่ คณะ

รฐับาล 

4. ทบทวนการใหค้วามปลอดภยั

ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย

เพื่อ ให้การคุ้มครองด้านสิทธิ

- ให้สตัยาบนัสนธสิญัญาระหว่าง

ประเทศดา้นสทิธมินุษยชนจะช่วย

เสรมิสร้างความเขม้แขง็และช่วย

พฒันากฎหมายภายในประเทศ

เรือ่งสทิธมินุษยชน 

- ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล แ ล ะ

การศกึษาสทิธมินุษยชน 

- การเผยแพร่มตรฐานสากลใน

การให้ความคุ้มครอง ด าเนินการ

ต่างๆ ดา้นสทิธมินุษยชน และให้

ความรูแ้ก่เจา้หน้าที ่

- แผนปฏบิตักิาร ก าหนดกจิกรรม

ผ่ านทา งสถาบันช าติ  ค ว าม

ร่วมมือระหว่ างประเทศ การ

เคลื่อนไหวทางสงัคม การปฏริูป

กฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมาย 

การฝึกอบรม และการตรวจสอบ

แ ผ น ฯ  ก า ห น ด ใ ห้ แ ต่ ง ตั ้ ง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติเพื่อเป็นองค์กรปรับใช้

และด าเนินกจิกรรมตามแผนฯ 

ส่งเสรมิและปกป้องสทิธมินุษยชน 

เ ป็ น ผู้ ส นั บ ส นุ น ส า ห รั บ ค า

ร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ส่ งเสริมความ

เข้าใจเกี่ยวกบัสิทธิมนุษยชนใน

มิ ติ ต่ า ง ๆ  ข อ ง ส น ธิ สั ญ ญ า 

Waittangi โดยการสร้าง 

โปรแกรม เกีย่วกบัสทิธมินุษยชน 

ท ากิจกรรม และแนะน าตีพิมพ์

เอกสารดา้นการศกึษา และเตรยีม

อาสาสมคัรเพื่อฝึกทกัษะในงาน

ดา้นสทิธมินุษยชน 
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และเมือ่เหน็ว่าไม่ไดร้บัความเป็น

ธรรม จึงสามารถยื่นค าร้องต่อ

ศาลภายในระยะเวลา 6 เดอืน ซึ่ง

ร ัฐสมาชิกที่มีพันธะที่จ ะต้อ ง

ด า เนินการ ให้ เ ป็นไปตามค า

พิพากษาของศาล  เช่น  การ

จ่ายเงินชดเชย หรือการแก้ไข

กฎหมายภายในให้สอดคล้องกบั

อนุสญัญา ส าหรบัคนไทยในยุโรป

หากถูกละเมดิสทิธติามอนุสญัญา

กส็ามารถด าเนินการตามขัน้ตอน 

ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้  โ ด ย ใ ห้ ใ ช้

ภาษาองักฤษหรอืฝรัง่เศสในการ

เขยีนค ารอ้งต่อศาลสทิธมินุษยชน

ซึ่ งตั ้งอยู่ ที่ เมือ ง  สต ารส์บู ร ก ์

ประเทศฝรัง่เศส 

มนุษยชนและน าเสนอแนวทาง

เพื่ อ ก า ร น า ไ ป ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสทิธภิาพ 

5. ตรวจสอบปจัจยัที่ก่อให้เกิด

ความไม่สงบสุขซึ่งถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ อาทิเช่น 

การก่อการร้าย เหตุความรุนแรง

ต่างๆ และน าเสนอขอ้เสนอแนะ

เพือ่ไปสู่แนวทางแกไ้ข  

6. ศกึษาสนธสิญัญาและแนวทาง

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

สิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อน ามา

สร้างข้อ เสนอแนะสู่ แนวทาง

ปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

7. ส่งเสรมิการศกึษาและงานวจิยั

ดา้นสทิธมินุษยชน 

8. เผยแพร่ความรูด้า้นสทิธิ

มนุษยชน ส่งเสรมิและสรา้งความ

ตระหนกัในการปกป้องสทิธิ

มนุษยชนผ่านสือ่ประเภทต่างๆ 

การจดัประชุม สมัมนา และ

ช่องทางอื่นๆ ทีม่คีวามเป็นไปได ้

9. ใหก้ารส่งเสรมิ

และสนนัสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่

ท างานดา้นสทิธมินุษยชน 

10. พจิารณาหาแนวทางอื่นๆ ที่
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ส่งผลต่อการส่งเสรมิและคุม้ครอง

สทิธมินุษยชน 

  



 

- 279 - 

ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

6 ทีม่าและ

องคป์ระกอ

บของคณะ 

กรรมการ 

   คณะมนตรีสิทธมินุษยชนแห่ง

สหประชาชาติปร ะกอบด้วย

ประเทศสมาชกิ 47 ประเทศแบ่ง

ตามสดัส่วนของแต่ละภมูภิาคดงันี้ 

ภูมิภาคแอฟริกา 13 ประเทศ 

ภูมิภ าค เ อ เชีย  1 3  ปร ะ เทศ 

ภู มิภ า ค ยุ โ ร ป ต ะ วั น อ อ ก  6 

ประเทศ ภูมิภาคลาตินอเมริกา

และแคริบเบียน 8 ประเทศ และ

ภมูภิาคยุโรปตะวนัตกและอื่นๆ 7 

ประเทศ การเลือกตั ้งสมาชิก 

UNHRC จะกระท าโดยวิธีการ

ลงค ะแนน เสีย ง แบบลับ โดย

ประเทศสมาชิกสหประชาชาต ิ

192 ประเทศ 

   โครงสร้างของศาลแบ่งเป็น 5 

องค์คณะ (Section) แต่ละคณะจะ

ประกอบไปดว้ยผูพ้พิากษา 7 ท่าน 

ผูพ้พิากษาทัง้หมดจะเลอืกประธาน

ศาล และประธานองค์คณะทัง้ 5 

องค์คณะซึ่งผูพ้พิากษา 2 ท่าน ใน

บรรดาประธานองค์คณะทัง้ 5 นี้ 

จะด ารงต าแหน่งเป็นรองประธาน

ศาลดว้ย โดยจะด ารงต าแหน่งเป็น

เวลา 3 ปี 

 จากนัน้ผูพ้พิากษาแต่ละองค์คณะ

จะท าการเลือกสภา (Chamber) 

ซึ่งประกอบด้วยประธานองค์คณะ

และผู้พิพากษาอีก 6 คน โดยจะ

เลอืกหมนุเปลีย่นกนัไป นอกจากนี้

ศาลยงัมสีภาใหญ่ (The Grand 

Chamber) ซึ่งมสีมาชกิ 17 คน ที่

ประกอบด้วย ประธานศาลสิทธิ

มนุษยชน 1 คน รองประธานศาล

สิทธิมนุษยชน 2 คน รวมถึงผู้

พพิากษาอกี 1 คน จาก 2 กลุ่มซึ่ง

เท่าเทยีมกนั การคดัเลอืกตุลาการ

จะเลอืกระหว่างกลุ่มทุกๆ 9 เดอืน 

คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ สมาชกิประจ า 

4 อตัรา และสมาชกิทีถู่กแต่งตัง้ 4 

อั ต ร า  ก า ร แ ต่ ง ตั ้ง จ ะ มี บ ท

ก ฎ ห ม า ย เ ป็ น ตั ว ก า ห น ด

คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

-ประธานคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้

เคยด าร งต าแหน่ง  หัวห น้าผู้

พพิากษาศาลฎกีามาก่อน 

-สมาชกิที่ด ารงต าแหน่งหรอืเคย

ด ารงต าแหน่งเป็นผูพ้พิากษาศาล

ฎกีา จ านวน 1 ท่าน 

-สมาชกิที่ด ารงต าแหน่งหรอืเคย

ด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาศาล

สงูสุด จ านวน 1 ท่าน  

-สมาชกิที่มาจากการแต่งตัง้จาก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้ที่มปีระสบการณ์ 

มคีวามเชี่ยวชาญหรือผู้ที่ปฏิบัติ

หน้าทีด่า้นสทิธมินุษยชน จ านวน 

2 ท่าน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติอินโดนีเซีย (Komnas 

HAM) จัดตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 7 

มถุินายน พ.ศ. 2536 ตามค าสัง่

ประธานาธบิด ีNo.50 เมือ่ปี พ.ศ. 

2536 

-สมาชิกจ านวน 35 คน ที่ได้ร ับ

ก า ร คั ด เ ลื อ ก โ ด ย ส ภ า

ผู้แทนราษฎร และได้ร ับการ

อนุมตัโิดยประธานาธบิด ี

-คณะกรรมาธกิารจะถูกจดัตัง้ขึ้น

หลงัจากเสรจ็สิ้นจากการคดัเลอืก

คณะกรรม ซึ่งจะประกอบด้วย 

ประธาน 1 คน และรองประธาน 2 

คน โดยจะมาจากคณะกรรมการ

ในจ านวน 35 คนนัน้ และมวีาระ

ด ารงต าแหน่ง 5 ปี 

-เลขาธิการ มาจากการคดัเลือก 

เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ ใน

คณะกรรมการ มหีน้าทีดู่และดา้น

งานอ านวยการ และส่งเสรมิการ

ท างานของคณะอนุกรรมการทัง้ 4 

คณะ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

ประกอบดว้ย 5 ชุด  

1) ประธานคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชน  

2) คณะกรรมการด้ าน

ความสมัพนัธท์างเชือ้ชาต ิ 

3) คณะกรรมการ EEO  

และคณะกรรมการอีก 2 ชุด

ท างานเป็น part time 
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-คณะอนุกรรมการ 4 คณะ คอื  

1) คณะอนุกรรมการดา้นวชิาการ

และการศกึษา  

2) คณะอนุกรรมการดา้นงานวจิยั

และการประเมนิ  

3) คณะอนุกรรมการด้านการ

ควบคุมและตรวจสอบ  

4)คณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

7 โคร งสร้ า ง

การบริหาร

องคก์ร 

ส านักบริหารผ่านการเลือกโดย

คณะมนต รี ฯ  ป ร ะ ก อบด้ ว ย 

ประธาน 1 ต าแหน่ง และรอง

ประธาน 4 ต าแหน่ง 

-หน่วยงานที่คณะมนตรีสิทธิ

มนุษยชนดแูล  

  --ส านักงานคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชน 

  --กลไกผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัสทิธิ

ของชนพืน้เมอืง 

  --สภาที่ดูแลเรื่องต่างๆ ด้านชน

กลุ่มน้อย 

  --สภาสงัคม 

-กระบวนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

  --ทีป่รกึษาของคณะกรรมการ 

  --ค ณ ะ ท า ง า น ว่ า ด้ ว ย ข้ อ

ร้องเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น

ตัวแทนแต่ละภูมภิาค จ านวน 5 

คน 

  --ค ณ ะ ท า ง า น ว่ า ด้ ว ย

สถานการณ์ ประกอบด้วยผู้แทน

จากประเทศสมาชิก จ านวน 5 

ประเทศ 

โครงสร้างของศาลสทิธมินุษยชน

ยุโรป ประกอบดว้ย 

-ประธานศาลสทิธ ิมนุษยชน 

-คณะลูกขุนที่ปรึกษาภายใต้การ

ดแูลของสภาใหญ่ ประกอบดว้ย 

  --ฝา่ยทะเบยีนของสภาใหญ่ 

  --ฝา่ยงานวจิยัและหอ้งสมดุ 

  --ฝ่ายข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีและ

ความคดิเหน็ทีต่พีมิพ ์

  --ฝา่ยตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน 

-องคค์ณะย่อยจ านวน 6 คณะ แต่

ละคณะ ประกอบด้วยประธาน

องค์คณะละ 1 ต าแหน่ง และผู้

พพิากษาจ านวน 1 ต าแหน่ง 

-องคค์ณะเพิม่เตมิ ประกอบดว้ยผู้

พพิากษา 7 ต าแหน่ง 

-ฝ่ายบริการทัว่ ไป  อาทิ ฝ่าย

บ ริ ห า ร   ฝ่ า ย จั ด ก า ร ค ด ี 

ส านักงานส่วนกลาง  ผู้สื่อข่าว/ผู้

เ ยี่ ย ม ช ม  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ 

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  

ภาษาต่างประเทศ และ การเงนิ 

เป็นตน้ 

โครงสรา้งของคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนอินเดยีประกอบด้วย 6 

ฝ่ า ย  ซึ่ ง ผู้ บ ริห า ร สู ง สุ ด ข อ ง

คณะกรรมการได้แก่ เลขาธิการ 

โดยมสี านักเลขาธกิารทีท่ าหน้าที่

ภายใต้เลขาธกิารโดยตรง  แต่ละ

ฝา่ยบรูณาการและท างานร่วมกนั 

1. ฝ่ายอ านวยการ อยู่ภายใต้การ

ดูแลของเลขานุการร่วม ดูแลใน

เรือ่งของการอ านวยการและฝา่ย  

2. ฝ่ายกฎหมาย ดูแลเรื่องการ

ตรวจสอบ พจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีน  

3. ฝ่ายฝึกอบรม รบัผดิชอบเรื่อง

การให้ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัสทิธิ

มนุษยชน 

4. ฝา่ยวจิยันโยบาย โครงการและ

กิจกรรม รับผิดชอบด้านการ

จัดท างานวิจัย การศึกษาด้าน

สทิธมินุษยชน รวมทัง้จดัสมัมนา 

การประชุมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

5. ฝ่ายสอบสวน รบัผดิชอบเรื่อง

ก า ร ต ร ว จสอบข้อ เท็ จ จ ริ ง ที่

เ กี่ ย ว ข้อ งกับ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รีย น 

-โครงสร้างของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนอินโดนีเซียได้ร ับ

การเลอืกตัง้โดยองคเ์ซสชนัของ 

-คณะกรรมาธิการ ประกอบด้วย 

ประธาน   1   คน รองประทาน  2 

คน และสมาชกิ  25  คน 

-โครงสร้างองค์กรกองเลขาธกิาร 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  เ ล ข า ธิ ก า ร 

secretary henerral และแบ่งเป็น 

4 ส านกั 

-ส านักแผนงานและความร่วมมอื 

Bureau of planning and 

cooperationประกอบดว้ย 

--กองแผนงาน  

--กองพิจารณาคดีมาตราและ

ความร่วมมอื  

-ส า นั ก ทั ว่ ไ ป  bureau 

ประกอบดว้ย 

--ก อ ง อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง มื อ

Household equipment and 

parts 

--ก อ ง ส่ ว น ข้ า ร า ช ก า ร

Kepagawaian parts and 

โครงสรา้งของคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งประเทศนิวซีแลนด ์

ประกอบดว้ย 

-ประธานกรรมการสทิธมินุษยชน 

-ผูอ้ านวยการ OHRP ดแูล 

-ฝา่ยบรหิารกฎหมาย 

-นกักฎหมายอาวุโส 

-นกักฎหมาย  

-ผูบ้รหิารOHRP 

-กรรมการต่าง ๆ อกี  5  

-ผูบ้รหิารผูอ้ านวยการ  

-ผูจ้ดัการการบรกิารขององคก์ร  

-ผู้จ ัดการการสอบสวนและการ

รอ้งเรยีน  

-ผู้ จ ั ด ก า ร ค ว า ม สัม พั น ธ์ กั บ

ภายนอก ประกอบดว้ย ทีป่รกึษา

ในดา้น 

ต่าง ๆ อกี 15 ท่าน 
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ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ

และหน่วยงานด้านการสืบสวน 

สอบสวนต่างๆ ร่วมกบัฝ่ายการ

ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่

ประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กบัการคุ้มครองที่ระบุไว้ในรฐัธร

มนูญอกีดว้ย  

6. ฝ่ายสารสนเทศและ

ประชาสัมพันธ์ ร ับผิดชอบด้าน

การเผยแพร่งานและกิจกรรม

ต่างๆ ที่ไดจ้ดัขึน้ อกีทัง้ดูแลเรื่อง

สื่อประเภทต่างๆ ในการใหข้อ้มูล

แก่สาธารณะชน 

Organizationsฝ่ า ย ก า ร เ งิ น

Kepagawaian parts and 

Organizations 

-ส านักป้องปรามการละเมดิสิทธิ

มนุษยชน 

-- กองบริหารจัดการเรื่อง

ร้ อ ง เ รี ย น Administrative 

Complaint Handling 

--  การตรวจสอบการบรหิารและ

ก า ร ส อ บ ส ว น Administration 

Monitoring and Investigation 

--  การบริหารการไกล่ เกลี่ย

Mediation Administration 

-ส านกับรหิารสทิธมินุษยชน 

--  การประเมนิผลการบรหิารและ

ก า ร วิ จั ย   Assessment 

Administration and research 

--  การจัดการ  Administration 

section extension     

 

 

 

  



 

- 283 - 

ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

8 ผั ง ก า ร

ด าเนินงาน

เรือ่งราวรอ้ง

ทุกข ์

กระบวนการนี้ประกอบดว้ย

คณะท างาน 2 คณะ 

-คณะท างานว่าดว้ยขอ้รอ้งเรยีน  

-คณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ 

ขัน้ตอนการรบัเรือ่งราวรอ้งทุกข ์

-หากกลไกภายในประเทศไม่

สามารถแกไ้ขปญัหาได ้คณะ

ท างานฯ กจ็ะรบัขอ้รอ้งเรยีน 

-ส่งขอ้รอ้งเรยีนไปยงัรฐับาลของ

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

-จดัท ารายงานเสนอ ต่อ

คณะท างานชุดที ่2 

-หากขอ้มลูทัง้หมดปรากฏใหเ้ห็น

ถึงความต่อเนื่องของการละเมิด

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้

พื้นฐานอย่างร้ายแรง  ก็จะเสนอ

รายงานพรอ้มมาตรการต่างๆ  ให ้

UNHRC พจิารณาออกเป็นขอ้มต ิ

ประกอบดว้ย 

1. รบัค าฟ้อง 

2. ไต่สวนมูลฟ้อง (จ าหน่ายคดี

หรอืส่งต่อ) 

3. รวบรวมพยานหลักฐานและ

ขัน้ตอนการหาขอ้ยุติโดยฉันท์

มติร (ปิดคดหีรอืด าเนินการต่อ) 

4. ศ า ล สิท ธิ ม นุ ษ ย ชน ตัด สิ น                        

(ข ัน้พพิากษา) 

5. คณะกรรมการรฐัมนตร ี

6. เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ บั ง คั บ ค ด ี                                                                                                                              

ตามค าพพิากษาของศาล 

7. ปิดคด ี

 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร

ดงัต่อไปนี้ 

-การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

-กระบวนการคัดกรองเรื่อ งที่

รอ้งเรยีน 

-การส่งต่อมายังคณะกรรมการ

เพือ่พจิารณาไต่สวน 

-คณ ะก ร ร มก า ร ไ ต่ ส ว น ร่ า ง

ขอ้เสนอแนะ 

-ส่งส าเนาการไต่สวนไปยงัรฐับาล

ห รื อ ห น่ ว ย ง า น รั ฐ ที่ มี ส่ ว น

เกีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการเผยแพร่รายงาน

การสอบสวนร่วมกนักบัความเหน็

ของรัฐบาลหรือห น่ วยงานที่

เกีย่วขอ้งหรอืผูม้อี านาจ ถ้ามกีาร

ด า เนินการและน า เสนอหรือ

จะต้องด าเนินการโดยรัฐบาลที่

เ กี่ ย ว ข้ อ งห รื อ ผู้ มีอ า น าจ ใ น

ค าแนะน าของคณะกรรมการ 

ประกอบดว้ย 

1. รบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

2. การตรวจสอบและเกบ็ 

รวบรวมขอ้มลู 

3.  ประเมนิว่ามกีารละเมดิ  สิทธิ

มนุษยชนหรอืไม ่

4.  ถ้าล้มเหลวในการด าเนินการ

ใ ห้ ส่ ง บั น ทึ ก ไ ป ที่ ส ภ า

ผูแ้ทนราษฎร 

5.  ถ้าล้มเหลวในการด าเนินการ

ใหส้่งบนัทกึไปทีร่ฐับาลทอ้งถิน่ 

6.  ใหค้ าแนะน ากบัผูท้ี่กระท าการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน 

7.  ถ้าล้มเหลวในการด าเนินการ

ใหป้ระกาศต่อสาธารณชน 

 

 

-วิธีการรับเรื่อ งโดยที่ปรึกษา 

Infoline 

-การพิจารณาความเป็นไปได้ใน

ก า ร แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า เ บื้ อ ง ต้ น 

(แก้ปญัหาได้  หรือแก้ปญัหา

ไมไ่ด)้ 

-แต่ งตั ้งผู้ท าห น้ าที่ ไกล่ เกลี่ ย

เบื้องต้น   (แก้ปญัหาได้ หรือ

แกป้ญัหาไมไ่ด)้ 

-การติดตามการประเมนิผลจาก

การไกล่เกลีย่เบือ้งตน้ 

-ส า นั ก ง า น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น

ด าเนินการต่อ (ในกรณีที่ผู้ไกล่

เกลี่ยเบื้องต้นไม่สามารถแก้ไข

ปญัหาได้) ทบทวนโดยศาลสิทธิ

มนุษยชน 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

9 วิ ธี ก า ร ยื่ น

เ รื่ อ ง

รอ้งเรยีน 

กระบวนการรบัขอ้ร้องเรียนของ

คณะมนตรีสิทธิม นุษยชน ใน

ปจัจุบันเป็นกลไกที่ตกทอดมา

จาก “กระบวนการ 1503” เดิม

ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

ซึ่ ง เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก ข้ อ ม ต ิ

ESOSOC ที่ 1503 ลงวนัที่ 27 

พฤษภาคม พ.ศ.2513 โดยกลไก

ดงักล่าวตัง้ขึน้มาเพือ่เป็นช่องทาง

ให้ปจัเจกบุคคลหรอกลุ่มบุคคลที่

มีส่ วน เกี่ยวข้องกับเหยื่ อการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างรุนแรง

และเป็นระบบ สามารถยื่นข้อ

ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรม

และความช่วยเหลอืได้เมื่อมกีาร

ยุบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

และมกีารแต่งตัง้คณะมนตรสีทิธิ

มนุษยชนแทนทีใ่นปี พ.ศ.2549 ก็

ไดม้กีารทบทวนอาณตัแิละหน้าที่

ของกระบวนการ 1503 ใหม่ เพื่อ

ปรับปรุงให้มีความเป็นกลางมี

ประสิทธิภาพ และด าเนินการได้

อย่างทันท่วงที เพื่อสามารถให้

   โดยทัว่ไป (General) รฐัภาคี

สมาชิกแห่งอนุสญัญาหรือปจัเจก

ชนใดทีไ่ดม้กีารรอ้งเรยีนว่าตนเป็น

ผูเ้สยีหายจากการละเมดิอนุสญัญา

อาจจะเสนอคดีขึ้นสู่ศาลได้โดย

ต ร งที่ เ มือ ง ส ต ร าส์ บู ร์ ก  โ ด ย

รอ้งเรยีนว่ามกีารฝ่าฝืนการละเมดิ

สทิธมินุษยชนโดยรฐัภาค ีในสทิธิ

ใดสิทธหินึ่งที่ได้รบัการประกนัใน

อนุสญัญาฯส่วนการบอกกล่าวเชงิ

แ น ะ น า ข อ ง ผู้ ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ

แบบฟอร์มส าหรบัการเขยีนค ารอ้ง

นัน้สามารถขอดูได้ที่หน่วยงาน

ทะเบยีน (Registry) ได ้ 

   กระบวนการก่อนการน าคดขีึน้สู่

ศาลสิทธิมนุษยชนใหม่นี้มีความ

ยุ่งยากและ เป็นสาธารณะ ซึ่งจะ

สามารถสงัเกตไดจ้ากการพจิารณา

คดี (Hearings) ที่จะต้องอยู่ใน

ห ลั ก ก า ร แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ต่ อ

สาธารณชน  ยกเวน้การตดัสนิของ

องค์คณะหรือองค์คณะใหญ่หรือ

คณะใหญ่หรอืการอธบิายถงึบรบิท

1. ผู้เสยีหายหรอืผู้แทนยื่นเรื่อง

ร้องเรียนแก่คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน 

2. เรื่องร้องเรยีนร่างด้วยภาษา

ฮนิดู ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่

ถูกก าหนดไว ้

3. สามารถรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทาง 

ดงันี้ ทางไปรษณยี ์ทางโทรสารที่

เบอร ์91-11-

23382911/23382734 หรอืทาง

อเีมล ์ที ่covdnhrc@nic.in 

4. ส่งเรื่องร้องเรียนมา 1 ชุด

เท่านัน้ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายใดใน

การรอ้งเรยีน 

5. เรื่องรอ้งเรยีนจะถูกด าเนินการ

ต่อหากเจา้หน้าทีพ่จิารณาว่าเป็น

เรื่องของการถูกละเมดิสิทธิหรือ

ถูกเพิกเฉยจากเจ้าหน้าที่ร ัฐใน

การคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการ

ละเมดิ 

6. คณะกรรมการมีขอบเขต

อ านาจในการตัดสินคดีของเรื่อง

ร้องเรียนที่ร ับพิจารณาภายใน

-ผูเ้กีย่วขอ้งไดส้่งเรือ่งรอ้งเรยีนให้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาตพิสิจูน์หรอื ชี้มลูความผดิ

ว่าเรื่องที่ร้องเรียนนี้มขี้อเท็จจริง

เพียงพอที่จ ะ ระบุ ว่ า เ ป็นการ

ละเมดิ สทิธมินุษยชน หรอืไม่ 

-ช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ 

แฟ็กซ์ เมล ์ไปรษณยี ์ 

-สามารถติดตามเรื่องร้องทุกข์

หรือขอข้อแนะน าเพิ่มเติมที่แจ้ง

ไปแล้วผ่านทางโทรศพัท์ที่เบอร ์

(021) 3925230 ext 126 หรือ

เดนิทางไปทีส่ านกังาน 

-หากเรือ่งรอ้งเรยีนเป็นเรือ่งใหม่ที่

ไม่เคยแจ้งมาก่อน กรณีนั ้นจะ

ไดร้บัการลงทะเบยีนใหม ่

-รายละเอียดทุกอย่างจะถูกเก็บ

เป็นความลบั 

-ไมม่คี่าใชจ้่ายใดๆ 

-รายละเอยีด: ชื่อ, ทีอ่ยู่ เบอร์ , ที่

ไหน เมื่อไหร่ พยาน เอกสาร

ส าคัญ ส าเนาเอกสารประจ าตัว 

หลักฐาน เอกสารการแจ้งความ

   ติดต่อเจ้าหน้าทางโทรศัพท ์

ให้บริการฟรี หมายเลข 0800 

496 877 ติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง

อเีมลล ์infoline@hrc.co.nz 

   ผูร้อ้งเรยีนสามารถกรอกขอ้มูล

ทาง online ได้ ปริ้นและส่งกลบั

มา หรอืส่งมาตามทีอ่ยู่ PO 6751, 

Wellesley St, Auckland, New 

Zealand 

   อ่ านรายละเอียดและกรอก

ขอ้มูลในแบบฟอร์มการร้องเรยีน 

ไดจ้าก  

http://www.hrc.co.nz/enquiries-

and-complaints-guide/what-do-

i-do 

   จะมทีัง้หมด 6 ภาษา คอื 

1.Chinese (Traditional) 

2.Chinese (Simplified)  

3.Hindi 

4.Maori 

5.Samoan  

6.Tongan 

   ถา้ผูร้อ้งเรยีนไดย้นิถ้อยค าทีท่ า



 

- 285 - 

ความช่วยเหลือเหยื่อการละเมดิ

สทิธมินุษยชนไดอ้ย่างทนัการ    

     กระบวนการรับข้อร้องเรียน

ของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนเป็น

กระบวนการลบัซึง่เปิดโอกาสใหผู้้

ร้องเรียนสามารถร้องเรียนขอ

ความเป็นธรรมไปยังส านักงาน

ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติได้ โดยประเทศผู้

ถูกกล่าวว่าท าการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนไม่สามารถทราบได้ว่า

ใ ค ร เ ป็ น ผู้ ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ

สาธารณชนโดยทัว่ไปก็ไม่ทราบ

ว่ามกีารรอ้งเรยีนประเทศดงักล่าว 

 

-คณะท างานรับข้อร้องเรียน ใน

ก รณี ที่ ก ล ไ ก สิท ธิม นุ ษ ย ช น

ภายในประเทศไม่สามารถแก้ไข

ปญัหาได ้

-การส่งขอ้ร้องเรยีนไปยงัรฐับาล

ของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

-การ จัดท า ร ายงาน เสนอ ต่ อ

คณะท างานที่ไดร้บัมอบหมายให้

รบัผดิชอบ 

-หากขอ้มลูทัง้หมดปรากฏใหเ้ห็น

ถึงความต่อเนื่องของการละเมิด

ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัการยกเวน้ใหร้บั

ฟงัได ้สิง่ที่หน่วยทะเบยีนของศาล

ได้ท าการบันทึกไว้ของคู่กรณีจะ

ไ ด้ ร ั บ ก า ร พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ต่ อ

สาธารณชนดว้ย 

   ผู้ ร้อ ง เ รียนที่ เ ป็นป จั เจกชน

อาจจะเสนอค าร้องของตนด้วย

ตนเองก็ได้ โดยสภาแห่งยุโรปได้

ริ เ ริ่มก่ อตั ้ง โค ร งการ ให้คว าม

ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่

บรรดาผู้ร้องเรียนที่ไม่มีความรู้

เพยีงพอดว้ย    ส่วนภาษาที่ใช้ใน

ศาลกค็อืภาษาองักฤษและฝรัง่เศส 

แต่ผูร้อ้งเรยีนสามารถจะร่างค ารอ้ง

เป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการ

ของรฐัภาคกีไ็ด ้  

หนึ่งปีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัเรือ่งมา 

7. เอกสารที่น ามาประกอบการ

ฟ้องต้องมคีวามชดัเจนและเขา้ใจ

ไดง้า่ย 

8. การร้องเรียนต้องระบุ

รายละเอียดอย่างละเอียดและ

ชัด เจน  ได้แก่  ชื่ อ  อายุ  เพศ 

ศาสนา ที่อยู่  ว ัน เวลา สถานที่

เกดิเหตุ และรายละเอียดอื่นๆ ที่

ส าคญั 

9. การยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ้งจดัท า

ใ น รู ป แ บบที่ ก า ห น ด ไ ว้  ซึ่ ง

สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที ่

http://nhrc.nic.in/Documents/Co

mpformat.pdf  

10. การรอ้งเรยีนแบบออนไลน์ก็

สามารถท าไดด้ว้ยเช่นกนั 

หากม ี

-บุคคลที่สามที่เห็นเหตุการณ์

สามารถรอ้งเรยีนแทนได ้แต่ต้อง

ไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้สยีหาย 

อาทเิช่น ในบางกรณีที่ผู้เสยีหาย

ไม่สามารถเขยีนหนังสือได้ เป็น

ตน้ 

 

ให้ เสียหาย สามารถติด ต่อที่

คณะกรรมการโดยใช้ the New 

Zealand Relay Service คือ

บริการการสื่อสารโทรคมนาคม 

ทุ ก ส า ย จ ะ เ ป็ น ค ว า ม ลั บ 

http://www.nzrelay.co.nz/Home/ 
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สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้

พื้นฐานอย่างร้ายแรง  ก็จะเสนอ

รายงานพร้อมมาตรการต่างๆ  ให้

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติพิจารณาออกเป็น

ขอ้มต ิ
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

10 การ 

พิ จ า ร ณ า

รบัค ารอ้ง 

การรบัข้อร้องเรียนเป็นหน้าที่ของ

คณ ะ ท า ง า น ส อ ง คณ ะ ไ ด้ แ ก่

คณะท างานว่าด้วยข้อร้องเรียน

(Working Group on 

Communication - WGC) และ 

คณะท างานว่าด้วยสถานการณ์ 

(working Group on Situation - 

WGS) โดยคณะท างาน WGC 

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น

ตวัแทนของแต่ละภูมภิาคจ านวน 5 

คน มีหน้าที่ร ับและพิจารณาข้อ

ร้องเรียนว่ามีความสมเหตุสมผล

และสมควรทีจะรับไว้พิจารณา

หรือไม่ ซึ่งมีประเดน็ส าคญัว่า ข้อ

รอ้งเรยีนดงักล่าวได้ผ่านกลไกการ

เยยีวยาภายในประเทศจนถึงที่สุด

แลว้หรอืไมห่ากกลไกในประเทศไม่

ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ป ั ญ ห า ไ ด ้

คณะท างานกจ็ะรบัขอ้รอ้งเรยีนและ

ส่งข้อร้องเรียนไปยังรัฐบาลของ

ประเทศทีเ่กีบ่วขอ้งเพื่อขอรบัขอ้มลู

หรือค าชี้แจงเพิ่มเติมจากนัน้ก็จะ

จดัท ารายงานเสนอต่อคณะท างาน

ว่ า ด้ ว ย สถ านก า ร ณ์  (working 

Group on Situation - WGS) 

-ค าร้องเรียนของปจัเจกชนจะต้อง

ได้รับการพิจารณาตรวจสอบจาก

ผู้รายงาน (reporter) ก่อน ซึ่ง

หลงัจากได้มกีารตรวจสอบเบือ้งต้น

แล้ว ผู้รายงานก็จะท าการตดัสนิว่า

ควรจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 3 

น า ย  ( a three-member 

Committee) หรอืศาลครบองคค์ณะ 

(Chamber) พจิารณาต่อไป 

-คณะกรรมการ 3 นาย (a tree-

member Committee) จะพจิารณา

ตดัสนิดว้ยการลงคะแนนเสยีงเป็น

เอกฉันท ์เพื่อยอมรบัหรอืถอดถอน

ค ารอ้งนัน้ๆ 

-ค าร้องของปจัเจกชนที่ไม่ได้ร ับ

การพิจารณาโดยคณะกรรมการ 

หรอืที่ถูกน าขึ้นสู่การพจิารณาของ

ศาลครบองค์คณะโดยตรงจาก

ผูร้ายงานนัน้ ศาลครบองค์คณะจะ

ท าการตัดสินใจทัง้การยอมรับไว้

พิจารณาและตดัสนิเน้ือหาแห่งคด ี

(merits) 

-ใ น ชั ้น ต้ น ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร

พิจารณาว่าจะยอมรบัไว้พิจารณา

หรอืไมน่ัน้ โดยทัว่ไปแล้วจะกระท า

   เ มื่ อ รับ เ รื่ อ ง ม า แ ล้ ว  จ ะ ถู ก

ด าเนินการต่อโดยฝ่ายกฎหมาย 

แล้วหลังจากพิจารณารับเรื่ อง

ร้อง เรียนแล้วทุก เรื่ องจะได้รับ

หมายเลข ต่อมาผูร้อ้งเรยีนจะไดร้บั

อีเมล์ยืนยันหลังจากรายละเอียด

ของเรื่องร้องเรียนถูกพิมพ์เข้า

ระบบแลว้ 

   ในเบือ้งต้นเรื่องรอ้นเรยีนจะผ่าน

การไกล่เกลีย่ก่อนทีจ่ะสง่เรื่องไปยงั

คณะกรรมการชุดใหญ่ แต่หากเรื่อง

ร้องเรียนต้องได้รบัการตรวจสอบ

และสอบสวน เรื่องจะถูกส่งต่อไป

ยงัฝา่ยสบืสวน สอบสวนต่อไป  

   อย่างไรก็ตามคณะกรรมการยงั

สามารถพจิารณาเพิม่เตมิดงัน้ี 

- ยุตเิรื่องรอ้งเรยีนหากเป็นเรื่องที่

ก าลังอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณา 

เกิดขึ้นนานกว่าหน่ึงปีนับจากวนัที่

ยื่น เรื่องร้องเรียน รายละเอียด

คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ดูว่าไม่เป็น

ความจริง หรือเกี่ยวข้องกับการ

บรกิาร 

-สง่ต่อใหห้น่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

- ให้ข้อสังเกตและค้นหาข้อมูล

เ มื่ อ มี ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น ม า ที่

คณะกรรมการ ขัน้ตอนแรกจะมี

เจ้าหน้าที่คอยติดตามฝ่ายที่ถูก

ร้องเรียนซึ่งใช้เวลาประมาณ 90 

วัน การติดตามผู้ที่ถูกฟ้อง เรื่อง

ร้องเรียนนั ้นจะต้องมีการเซ็นต์

อนุมตัโิดยประธานก่อน นอกจากน้ี

ในกระบวนการน้ีจะมกีารประเมิน 

และหาข้อมูล หลักฐานเพิ่มเติม 

และวเิคราะห ์สรปุผลในเบือ้งต้นอกี

ดว้ย เมื่อกระบวนการติดตามเสรจ็

สิน้ลง กจ็ะเริม่กระบวนการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะกรรมการจะพิจารณาค า

รอ้งเรยีนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 

และให้บรกิารเกี่ยวกบัข้อพิพาทได้

ทนัเวลา ช่วยเหลอืประชาชนในการ

ห าทา ง ออกอย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค ์

เกี่ยวกบัค าเรยีกร้อง กระบวนการ

พิจารณาจะอยู่บนพื้นฐานการถูก

เลือกปฏิบตัิ ในด้าน เพศ สถานะ

ทางการสมรส ศาสนา ความเชื่อ

เกี่ยวกับชาติพันธ์ สีผิว เชื้อชาต ิ

ความพิการ อายุ  ความคิดเห็น

ทางการเมือง สถานะการจ้างงาน 

สถานะทางครอบครัว และความ

หลากหลายเพศ บางการกระท าไม่

ผิด ต ามกฏหม าย  แต่ ส า ห รับ

กฏหมายสิทธิมนุษยชนอาจเป็น

เรื่องที่ผดิกฏหมาย เมื่อการละเมดิ 

เกิดขึ้นใน รฐับาล หรือ กิจกรรมที่

เป็นสาธารณะ การจา้งงาน หุน้ส่วน

ทางธุ รกิจ  การศึกษา สถานที่

สาธารณะ  รถประจ าทาง หรือ 

สถาบัน ต่ า งๆสินค้ า  แ ละกา ร

ให้บริการ ในอาคาร ที่พัก ที่ดิน 

อุตสาหกรรม สมาคมผู้เชี่ยวชาญ 

และกา ร ฝึ กอ าชีพ  ป ร ะ เ ด็นที่
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เป็นลายลกัษณ์อกัษร ถงึแมว้่าศาล

จะตดัสนิใหท้ าการพจิารณาในกรณี

ทีป่ระเดน็ของคดมีคีวามสมัพนัธก์นั

กับเน้ือหาแห่งคดีที่จะต้องได้รับ

ก า รบันทึ ก ด้ ว ย วิ ธี อื่ น แ ยก ไ ว้

ต่างหากก็ตาม ส่วนในกรณีที่ศาล

ได้ตัดสินว่าจะรับไว้พิจารณาหรือ

รับ ฟ้อ งนั ้น ก็จ ะต้ อ ง ได้ร ับกา ร

ลงคะแนนเสยีงขา้งมาก และจะต้อง

ระบุถึ ง เหตุ ผลลงไปด้วย  และ

ท้ า ย สุ ด ก็ ท า ก า ร เ ผ ย แ พ ร่

สาธารณชนต่อไป  

-ศาลอาจจะสละอ านาจในการ

พจิารณาของตนใหก้บัศาลทีป่ระชุม

ใหญ่ในกรณีที่คดนีัน้มคีวามส าคญั

ในการตีความตัวอนุสัญญาหรือ

กรณีทีม่คีวามเสีย่งที่จะแยกออกไป

จากคดีเกี่ยวกับกฎหมายที่มีอยู่ 

ยกเวน้แต่ว่าคู่สญัญาจะถอนค ารอ้ง

เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 

เดอืน  

เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และเสนอแนวทางและขอ้เสนอแนะ

หลงัจากทีไ่ดข้อ้มลูเพิม่เตมิแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ ( 

Sexual harassment ) และการ

คุ กคามทาง เ ชื้ อ ช าติ  (  Racial 

harassment ) 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

11 กระบวนการ

พิ จ า ร ณ า

ด าเนินเรื่อง

รอ้งทุกข ์

-กระบวนการรบัและพจิารณาขอ้

ร้ อ ง เ รี ย น  ข อ ง  HRC จ ะ รับ

พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนแบบลบั โดย

จะรบัขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ป็นการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนที่รุนแรง มีความ

ต่อเนื่องและเป็นระบบเท่านัน้  

-คณะท างานประกอบดว้ย 2 คณะ 

คื อ  คณ ะ ท า ง า น ว่ า ด้ ว ย ข้ อ

ร้องเรียน ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่

เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค

จ านวน 5 คน และคณะท างานว่า

ด้วยสถานการณ์ จะมผีู้แทนจาก

ประเทศสมาชกิ UNHRC จ านวน 

5 ประเทศ 

-คณะท างานว่าด้วยข้อร้องเรียน 

จะท าหน้าที่ในการกลัน่กรองและ

ตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของขอ้

ร้องเรยีนที่ได้รบั ซึ่งข้อร้องเรยีน

ดัง กล่ า ว ต้ อ งผ่ านกล ไกกา ร

เยยีวยาภายในประเทศจนถงึทีสุ่ด

แลว้หรอืไม ่ 

หากกลไกภายในประเทศไม่

สามารถแก้ไขปญัหาได้ คณะ

   ก ร ะ บ ว น ก า ร พิ จ า ร ณ า 

(Procedure on the merits) เมือ่

ศาลไดท้ าการตดัสนิรบัค ารอ้งเรยีน

นัน้แล้ว ศาลอาจจะท าการแนะน า

คู่ ก ร ณี ใ น เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บ

พยานหลักฐานและท าความเห็น

หรือข้อสัง เกต เป็นลายลักษณ์

อักษร รวมทัง้การเรียกร้องให้มี

การชดเชย (just satisfaction) ของ

ผู้ร้อง และท าการเผยแพร่การ

พิจ ารณาข้อถู กผิดของคดี ต่ อ

สาธารณชน 

   ปร ะธานศาลอาจจะจัดการ

บริห ารกร ะบวนการ ให้คว าม

ยุติธรรมที่เหมาะสม ให้ค าแนะน า 

ห รื อ อ นุ ญ า ต ใ ห้ อ อ ก จ า ก

กระบวนการ แก่รฐัภาคอีนุสญัญา

ใดที่มไิด้เป็นคู่กรณีหรือแค่บุคคล

ใดที่ เกี่ย วข้อ งกับคดีแ ต่มิได้ผู้

ร้องเรียนในการเสนอความเห็น

เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร แ ล ะ

พฤติการณ์แวดล้อมที่ได้ร ับการ

ยกเว้นให้ร ับฟงัได้ (Exceptional 

   เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาที่

คณะกรรมการ ซึ่งมชี่องทางการ

ร้อ ง เ รียนผ่ านทางไปรษณีย ์

แฟ็กซ์ อีเมล์ และออนไลน์ มายงั

ฝ่ า ย ก ฎ ห ม า ย  ซึ่ ง จ ะ มี ก า ร

ตรวจสอบอย่างละเอียด และ

เอกสารทุกอย่างจะถูกแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ จะมีเจ้าหน้าที่

พจิารณา ไตร่ตรองขัน้ต้นก่อนที่

จะมกีารส่งต่อไปลงทะเบยีน และ

ส่งให้ต่อคณะกรรมาธกิารในการ

พจิารณาเรื่องร้องเรยีน หลงัจาก

เรื่องที่ถูกพจิารณาให้ด าเนินการ

ต่อ หลงัจากลงทะเบยีนแลว้จะถูก

ส่งต่อไปยังคณะกรรมการธิการ

เพื่อพจิารณาไม่เกนิ 7 วนัท าการ

หลังจากลงทะเบียน แต่ส าหรับ

เรื่องที่เร่งด่วน จะถูกน าเสนอต่อ

คณะกรรมาธิการภายใน  24 

ชัว่โมง เรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่อง

จะอยู่ภายใต้การรบัผิดชอบของ

กรรมการชุดเดยีว อย่างไรก็ตาม

หากมีความเห็นสมควรว่าควร

1. การตรวจสอบการด าเนินการ

ด้านสิทธิมนุษยชนและการท า

รายงานผลการสงัเกต 

2. สื บ ส ว น แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ

เห ตุการณ์ที่ เ กิดขึ้นซึ่ ง โดย

ธรรมชาตหิรอืขอบเขตอาจจะมี

เหตุผลทีจ่ะเกดิการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนขึน้ได ้

3. เรียกตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ตก

เ ป็ น เ ห ยื่ อ แ ล ะ ผู้ ที่ เ ป็ น

อาสาสมคัรของการร้องเรยีนที่

จะท าขอ้มลู 

4. เรยีกตวัพยานเพื่อมาใหป้ากค า

และร้องขอให้เป็นพยานผู้ร้อง

ทุกขท์ีจ่ะส่งหลกัฐานทีจ่ าเป็น 

5. ท าการส ารวจสถานที่ที่ เกิด

เหตุการณ์และที่อื่ น  ๆ ตาม

ความจ าเป็น 

6. เรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้

ขอ้ความเป็นลายลกัษณ์อักษร

หรือส่ ง เอกสารที่จ า เ ป็น ให้

สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบั 

7.  เขา้ตรวจสอบ บ้าน สวน หรอื 

   ก ร ร ม ก า ร จ ะ พิ จ า รณ า ค า

ร้องเรียน จากข้อร้องเรียนของ

ประชาชน จากขอ้มลูทีไ่ดร้บั โดย

กรรมการ จะพจิารณาทางเลอืก ที่

สามารถท าได ้เพื่อใหไ้ดผ้ลดทีีสุ่ด 

และเข้าถึงสถานการณ์ของผู้

เรียกร้อง เช่น การเตรียมข้อมูล

เ กี่ ย ว กับ สิท ธิ  ใ ห้ ผู้ ฟ้ อ ง ร้ อ ง

สามารถ อธิบายในประเด็นที่

ถูกต้อง กับบุคคลหรือองค์กรที่

เกีย่วขอ้ง ถา้กรรมการไมจ่ดัระบบ 

ที่ เหมาะสมในการเข้าถึงการ

สอบสวน  ห รื อ ข้ อ เ รี ย ก ร้ อ ง 

เจา้หน้าทีจ่ะชี้แจงว่าเพราะเหตุใด 

เมื่อค าฟ้องร้องได้รบัการยอมรบั  

( accept )จากกรรมการแล้ว 

กรรมการจะด าเนินการ อย่างมี

อสิระ เขา้สู่ข ัน้ตอน Assessment 

การประเมนิผลขอ้เรยีกรอ้ง ถ้าค า

ร้องตกอยู่ภายในอ านาจของศาล 

จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  

โดยกรรมการสทิธมินุษยชน หาก

ไม่สามารถหาข้อตกลงได้ จะ
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ท างานฯ จะรบัขอ้รอ้งเรยีนและส่ง

ข้อร้องเรียนไปยังรัฐบาลของ

ประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับ

ขอ้มลูหรอืค าชีแ้จงเพิม่เตมิ  

-คณะท างานว่าด้วยสถานการณ์ 

จะรบัเรื่องต่อจากคณะท างานว่า

ดว้ยขอ้รอ้งเรยีน เพื่อพจิารณาขอ้

ร้อ ง เรียนพร้อมค าชี้ แจงของ

รัฐบาล ซึ่ งหากข้อมูลทัง้หมด

ปรากฎให้เห็นถึงความต่อเนื่อง

ของการละเมดิสทิธมินุษยชนและ

เสรภีาพขัน้พื้นฐานอย่างร้ายแรง 

กจ็ะเสนอรายงานพรอ้มมาตรการ

ต่ า งๆ  ให้  UNHRC พิจ า รณา

ออกเป็นข้อมติ เพื่อกดดันให้

รฐับาลที่เกี่ยวข้องยุติการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนที่รุนแรงและเป็น

ระบบต่อไป 

circumstances) หรือการตัง้

ตวัแทนในการพจิารณาเป็นต้น รฐั

ภาคีอ นุ สัญญาที่ เ ป็ น เจ้ า ข อ ง

สญัชาติของผู้ร้องเรียนนัน้ย่อมมี

สทิธทิี่จะเขา้แทรกแซงหรอืเขา้มา

ในคดไีด ้

ร่วมมอืกบัคณะอื่นดว้ย กจ็ะมกีาร

ติดต่อไปยงัคณะกรรมการชุดอื่น

อกีทหีนึ่ง  

   เรื่อ งร้องเรียนต่างๆ จะถูก

บนัทกึไว้ในบญัชนีัดพจิารณาคด ี

โดยจะมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบเรื่อง

ร า ย ง า น เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น แ ก่

คณะกรรมการศกึษาและรายงาน

แต่คณะกรรมการที่ร ับผิดชอบ

เ รื่ อ ง นั ้ น ๆ  ขั ้ น ต อ น นี้

คณะกรรมการสามารถตดัสนิใจว่า

จะด าเนินการพิจารณาเรื่องนี้ ต่อ

หรอืสิ้นสุดลง หากคณะกรรมการ

ต้องการขอ้มลูเพิม่เตมิ เจ้าหน้าที่

จะมีเวลา 30 วันในการศึกษา 

รวบรวมข้อมูล เกี่ย วกับ เรื่ อ ง

ร้อ ง เ รียนนั ้นๆ  เพิ่ม เติม เพื่ อ

รายงานต่อคณะกรรมการอีกที

หนึ่ง 

   เมื่ อ คณะกรรมการได้ อ่ าน

ร า ย ง า น เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว

คณะกรรมการสามารถออก

หมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

พยานมาสอบปากค าเพิม่เตมิ และ

ยงัสามารถสัง่การใหม้กีารสบืสวน

เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย ห น่ ว ย ง า น ที่

สถานทีอ่ื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรอืมี

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทีเ่กีย่วขอ้งเป็น

เจา้ของอยู่ 

กระบวนการนี้  เป็นการตดัสนิว่า

เรื่องร้องเรียนมีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนหรอืไม่ ถ้ามกีารละเมดิ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ะ เ ส น อ

ขอ้เสนอแนะ แนวทางการแก้ไข

แก่ ผู้ ล ะ เ มิด  ถ้ า ถู ก เ พิก เ ฉ ย

คณะกรรมการจะรายงานไปยัง

รฐับาลในท้องถิ่นนัน้ๆ และถ้ายงั

เพิก เ ฉยอีก  ภาย ใน  6 0  วัน 

คณะกรรมการจะส่งเรื่องต่อไปยงั

รฐัสภา และสุดท้ายหากยงัไม่น า

ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติอีก เรื่อง

ร้องเรียนนี้ จะถูกเผยแพร่ไปสู่

สาธารณะ 

 

น าไปสู่กระบวนการของ Office of 

Human Rights Proceedings ซึ่ง

เ ป็นอิสระจากกรรมการสิทธิ

มนุษยชน สามารถช่วยว่าการ

แทนข้อเรียกร้อง ( Office of 

Human Rights Proceedings 

ผูอ้ านวยการขึน้ต่อสถาบนั ทีเ่ป็น

กลาง  ด าเนินการอย่างมีอิสระ 

ผู้ อ า น ว ย ก า ร จ ะ ตั ด สิ น ใ จ

เ อื้ อ อ า น ว ย ใ น ก า ร เ ต รี ย ม

ข้อคิดเห็นที่ เกี่ยวกับกฏหมาย 

ส าหรบัประชาชน ทีม่ขีอ้เรยีกรอ้ง

เรือ่งของช่องโหว่ในกฏหมายสทิธิ

มนุษยชน ปี พ.ศ. 2536 เป็น

หัว ใจ ในการปฏิบัติการ  ขอ ง 

HRRT กรรมาธิการและ

ผู้อ านวยการ ต้องเป็นอิสระ เป็น

กลาง และได้ร ับการสนับสนุน

เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น  Auckland, 

Wellington และ Christchurch ) 

ซึ่งมีความหวังว่า น าสิ่งที่ส าคัญ

ไปยัง the Human Rights 

Tribunal และหากไม่สามารถหา

ขอ้ตกลงกนัไดอ้กี HRRT จะเป็น

ผูช้่วยตดัสนิ 
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รบัผิดชอบด้านการสืบสวนตาม

พระราชบญัญัติการคุม้ครองสทิธิ

มนุษยชนปี พ.ศ. 2536 ได ้โดยที่

ทมีสบืสวนจะต้องส่งรายงานกลบั

แก่ คณะกร รมกา รภาย ใน  2 

สปัดาห ์ 

หลังจากคณะกรรมการได้อ่าน

รายงาน และศกึษาขอ้มลูแล้ว จะ

ร่างข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อให้

รฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ในการพจิารณาขอ้เสนอแนะ หรอื

ด าเนินการต่อไปภายใน 30 วัน 

เมือ่ไดข้อ้เสนอแนะแลว้ จะสัง่การ

ไปยงัผูก้ระท าผดิ 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

12 การ

ตรวจสอบ/

ไกล่เกลีย่ขอ้

พพิาท 

   กลไกการตรวจสอบและไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทของคณะมนตรี

สทิธมินุษยชน ม ี2 กลไก คอื 

   1.กลไก Universal Periodic 

Review (UPR) เป็นกลไกใหมซ่ึง่

จดัตงัขึน้เป็นครัง้แรกภายใตค้ณะ

มนตรีสิทธิมนุษยชน โดยเปิด

โอกาสใหม้กีารพจิารณาทบทวน

ประวตักิารเคารพสทิธมินุษยชน

ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก

สหประชาชาติทัง้ 192 ประเทศ 

ทุกๆ 4 ปี เป็นกระบวนการที่

ด าเนินการโดยรฐั (State-Led) ที่

ก าหนดใหส้มาชกิสหประชาชาติ

ท บ ท ว น ส ถ า น ก า ร ณ์ สิ ท ธิ

มนุษยชนระหว่างกนัเอง (Peer 

Review) โ ด ยสม าชิก

สหประชาชาติทุกประเทศจะถูก

ทบทวนผ่ านก า รจัดท า แ ล ะ

น าเสนอรายงาน UPR ต่อที่

ประชุม UNHRC ในการตดิตาม

และตรวจสอบความกา้วหน้า 

   2.กลไกพิเศษของคณะมนตรี

   ในระหว่างกระบวนการการ

พิจ ารณา เนื้ อหาแห่ งคดีนี้  มี

จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ใ น ก า ร เ จ ร จ า

ประนีประนอม (Negotiations) ให้

มีการระงับข้อพิพาทฉันท์มิตร 

(friendly settlement) ซึ่งการ

ระงบัขอ้พพิาทฉนัท์มติรนี้อาจจะ

ได้รบัการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง

อ ย่ า ง น า ย ท ะ เ บี ย น  ( the 

Registrar) ก็ได้ การเจรจา

ประนีประนอมให้ระงบัข้อพิพาท

โดยมิต ร วิธี นี้ จ ะ ก ร ะท า เ ป็ น

ความลบั (confidential) 

   คณะกรรมการมอี านาจกวา้งใน

การไต่สวน สอบสวน ตามที่ระบุ

ไว้ ใน  รัฐธรรมนูญมาตรา 13 

นอกจากนี้ยงัมอี านาจในศาลแพ่ง

ภาย ใต้ประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความแพ่งปี 2451 ใน

ประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

- อ อ กห ม า ย เ รี ย กพ ย า น ที่

เกีย่วขอ้งกบัคด ี

- การคน้หาหรอืออกเอกสาร 

- รวบรวมหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง

กบัค าใหก้าร 

- ขอรายละเอียดจากศาลอื่น

หรอืหน่วยงานอื่นๆ 

- สิง่อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขต

และอ านาจ 

   ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่ า

คณะกรรมการมอี านาจในการไต่

สวน สอบสวนเรื่องร้องเรียนที่

เกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน

ภายใต้พระราชบญัญตัมิาตรา 17 

นั ้น  คณะกร รมกา รส ามา รถ

ด าเนินการไดด้งันี้ 

ใ น ด้ า น ข อ ง ก า ร ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย 

Komnas HAM มอี านาจหน้าที่

ดงัต่อไปนี้ 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร เ จ ร จ า

ประนีประนอมกันอย่างสงบ

ระหว่างคู่กรณทีัง้สองฝา่ย 

2. การแก้ปญัหาโดยวิธีการของ

การให้ค าปรึกษาการ ,เจรจา

ต่อรอง, ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย

ผูเ้ชีย่วชาญ 

3. ผลการไกล่เกลี่ยจะตดัสนิโดย

การเห็นพ้องกันของบุคคลที่

เกี่ยวข้องในกรณีความขดัแย้ง 

ผลการไกล่ เกลี่ยจะ เ ป็นผล

ผูกพนัตามกฎหมาย ในกรณีที่

ผลการไกล่เกลีย่จะไม่ไดร้บัการ

ปฎิบัติโดยฝ่ าย ใดฝ่ ายหนึ่ ง

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้น

ข้อตกลงศาลสามารถเรียกให้

บังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวได ้

ในกรณีที่ บุคคลที่เกี่ยวขอ้งไม่

เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือใน

-ผู้ไกล่เกลี่ยจะช่วยเหลือทัง้สอง

ฝ่ายที่ เ ป็นคู่ กรณี  ท างานจาก

ป ร ะ เ ด็ น ที่ ถู ก ย ก ม า โ ด ย ข้ อ

เ รี ย ก ร้ อ ง  ก า ร ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย

ประกอบดว้ยการอธบิายกฏหมาย

สิทธิมนุษยชน และการท างาน

ผ่านทางออกอื่นๆ ที่สร้างสรรค ์

เท่าทีจ่ะสามารถเป็นไปได ้

-การยุติขอ้เรยีกร้องจะออกมาใน

รปูแบบของการช่วยเหลอื 

ผลการไกล่เกลีย่สุดทา้ยจะเป็นค า

ขอโทษ หรือข้อตกลงที่จะไม่ท า

บางสิ่งในอนาคต ให้การศึกษา 

ฝึกอบรม หรอืขอ้ตกลงร่วมกนั 
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สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  ( Special 

Procedures) เป็นชื่อโดยทัว่ไปที่

ใชส้ าหรบักล่าวถงึกลไกต่างๆ ซึง่

จดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชน (Commission of 

Human Rights) ในอดตี ซึ่งคณะ

มนตรสีทิธมินุษยชนไดร้บัช่วงใน

ก า ร ดู แ ล ต่ อ ม า  มีห น้ า ที่ ใ น

การศึกษาติดตามและแก้ไข

ปญัหาสถานการณ์การละเมิด

สทิธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นราย

ประเทศ (Country specific) หรอื 

รายประเดน็ (Thematic issues) 

- ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเรื่อง

ร้ อ ง เ รีย นที่พิ จ า รณาจาก

หน่วยงานต่างๆ ได ้

- หากคณะกรรมการไม่ได้ร ับ

ข้ อ มู ล ห รื อ ร า ย ง า น ต า ม

ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ก า ห น ด 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ยั ง ค ง

ด าเนินการตามก าหนดเวลา

เวลาในการไต่สวน สอบสวน

ต่อไป 

- หากคณะกรรมการ ได้ ร ับ

ขอ้มลูทีเ่พยีงพอเกีย่วกบัเรื่อง

ร้องเรียนนี้  คณะกรรมการ

สามารถด าเนินการในขัน้ตอน

ต่อไปได้เลย อาทิเช่น ส่งต่อ

ให้ห น่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข้อ ง 

น าเสนอแนวทางแก้ไข และ

รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องใน

เรือ่งรอ้งเรยีนนี้ เป็นตน้ 

ขัน้ตอนการไกล่เกลีย่, Komnas 

HAM มีอ านาจในการส่ง

ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานของ

รฐัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหค้วามสนใจ

พวกเขาในกรณีนี้  และกรณีที่

การช าระเงินนอกศาลของผู้ที่

ดอ้ยโอกาส Komnas HAM จะ

ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ห ยื่ อ

ผูเ้คราะห์รา้ยในการยื่นคดไีปสู่

ศาล 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

13 การสรุปและ

ด าเนินการ

แ ก้ ป ัญ ห า

เรือ่งราวรอ้ง

ทุกข ์

   จ านวนของรัฐที่ออกค าเชิญ

กลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิ

มนุษยชน (Special Procedures) 

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปี พ.ศ. 2554 

รวม 90 รฐั เมื่อเทยีบกบั ปลายปี 

พ.ศ. 2553 มเีพยีง 78 รฐั และได้

ไปเยอืนรฐัเพิม่ขึ้นจากในปี พ.ศ. 

2553 จ านวน 67 รฐั เพิม่ขึ้นเป็น 

82 รฐั 

   ในปลายเดอืน ตุลาคมปี พ.ศ. 

2554 ประเทศสมาชิกทัง้หมด 

193 ประเทศไดร้บัการทบทวนใน 

UPR มอีตัราการมสี่วนร่วมครบ 

100 เปอร์เซ็นต์ ในจ านวนนี้ร้อย

ล ะ  80 เ ป็ นตัว แทน ใน ร ะดับ

รฐัมนตรเีน้นรฐัส าคญัทีแ่นบมากบั

กระบวนการเกือบ 40 ประเทศ 

ท าค าแนะน า UPRพร้อมตามมา

ด้วยแผนระดับชาติที่ก าหนด

เป้าหมายจากการกระท า / กรอบ 

/ แผนการด าเนินงาน ทีไ่ดร้บัการ

เ ต รี ย ม ก า ร พ ร้ อ ม ด้ ว ย ก า ร

สนับสนุน จากคณะมนตรีสิทธิ

ค าตัดสินถึงที่สุดของศาลทุกคดี

นัน้มีผลบังคับแก่ร ัฐที่เกี่ยวข้อง

เท่านัน้ส่วนการสอดส่องดูแลให้

เป็นไปตามค าพิพากษานัน้เป็น

ของคณะกรรมการรฐัมนตรีของ

สภายุโรป อีกทัง้คณะกรรมการ

รฐัมนตรีจะต้องพิสูจน์ความจริง

ของรัฐที่ยอมรับว่ าได้ท าการ

ละเมดิอนุสญัญา ดว้ยการก าหนด

มาตรการแก้ไขเยียวยาอย่าง

เห ม า ะ ส ม เท่ า เ ที ย มกัน แ ล ะ

สอดคลอ้งกบัพนัธะหน้าทีท่ ัว่ๆไป

หรือเป็นพิเศษนอกเหนือไปจาก

ค าพพิากษาของศาลดว้ย 

-ศาลจะท าการตัดสินด้วยการ

ลงคะแนนเสยีงขา้งมาก 

-คู่กรณสีามารถรอ้งขอใหส้่งคดไีป

ยงัทีป่ระชุมใหญ่ไดห้ากว่าเป็นคดี

ที่มคีวามส าคญั หรือการตีความ 

หรือ เกี่ ยวกับค าร้อ งขอ  หรือ

ประเดน็รา้ยแรง 

-ค าตัดสินของศาลครบองค์คณะ

ถอืเป็นขัน้สุดทา้ยและจะต้องมคี า

   ในช่วงระหว่างการพิจารณา

หรอืหลงัจากการไต่สวน สอบสวน 

คณะกรรมการสามารถด าเนินการ

ภายใต้ร ัฐธรรมนูญ มาตรา 18 

ดงันี้ 

   เมื่อเรื่องร้องเรยีนถูกพจิารณา

แล้วคณะกรรมการอาจจะสัง่การ 

ดงันี้ 

- ช าระค่าปรบัแก่ผูเ้สยีหายหรอื

ผู้ ที่ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

ผูเ้สยีหาย 

- ด าเนินการฟ้องร้องหรือหา

แนวทางที่เหมาะสมในการ

ด า เ นิ น ค ดีกับ ผู้ ก่ อ ค ว า ม

เสยีหาย 

- เสนอต่อรฐับาลหรอืหน่วยงาน

ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ในการ ให้ก าร

เยยีวยาแก่ผูเ้สยีหาย 

- ด าเนินการทางศาลฎีกาเพื่อ

หาแนวทางทีเ่หมาะสม 

- ส่งส าเนาเอกสารการไต่สวน

แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ ห้ แ ก่

หน่วยงานที่ร ับผิดชอบเพื่อ

   ก ล ไ กพิ เ ศ ษ มีอ า น า จที่ จ ะ

ตรวจสอบ ติดตามให้ค าแนะน า 

แ ล ะ จัด ท า ร า ย ง าน เ กี่ ย ว กับ

สถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนใน

ประเทศต่างๆ หรือในเรื่องต่างๆ 

โดยกลไกพิเศษอาจได้ร ับข้อ

ร้องเรียนจากปจัเจกบุคคลต่างๆ 

ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศต่างๆ ซึ่งกลไกพิเศษก็

อาจท าการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว

โ ด ย ท า ห นั ง สื อ ถึ ง รั ฐ บ า ล ที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ พื่ อ ข อ ค า ชี้ แ จ ง 

นอกจากนัน้กลไกพิเศษดงักล่าว

อาจท าเรื่องขอไปเยอืนประเทศที่

เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบเรื่องที่

ไดร้บัการรอ้งเรยีน ซึ่งหากรฐับาล

ของประเทศดังกล่าวให้ความ

เหน็ชอบก็จะท าหนังสอืเชญิใหไ้ป

เยอืนอย่างเป็นทางการต่อไป 

 

   การยุตขิอ้เรยีกรอ้ง ส่วนมากจะ

เ ป็ น ไป โดย รู ป แบบขอ งก า ร

ช่วยเหลอื หรอื การไกล่เกลีย่ ผล

สุ ด ท้ า ย  จ ะ เ ป็ น ค า ข อ โ ท ษ 

ข้อตกลงที่จ ะ ไม่ท าบางสิ่ง ใน

อนาคต ให้การศึกษา ฝึกอบรม 

หรอื ขอ้ตกลงร่วมกนั 

   การฟ้องร้องทางกฏหมาย ถ้า

ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเลือก

ปฏิบัติที่ไม่สามารถตัดสิน หรือ

ไกล่เกลีย่ได ้สามารถฟ้องรอ้งตาม

กฏหม าย ไ ด้  ใ น ร ะ ย ะ นี้  ข้ อ

เรียกร้องสิทธิมนุษยชนจะได้ร ับ

การทบทวน ส่วนศาลทบทวน

สิทธิมนุษยชน ( The Human 

Rights Review Tribunal ) จะท า

หน้าที่ เหมือนศาล ผู้ร้องเรียน

สามารถร้อง เรียนได้  อย่ างมี

เสรภีาพ 
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มนุษยชน  

   ใ น ปี  พ . ศ .  2 5 5 4  ร่ า ง

สนธสิญัญาบางส่วนไดถู้กน ามาใช้

ใน 120 การพิจารณา และ 130 

การท าความคดิเหน็ในแต่ละกรณ ี

เลขาธิการ ส านักงานข้าหลวง

ใ ห ญ่ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง

สหประชาชาติ ยังคงให้ความ

ช่วย เหลือทางเทคนิคในการ

รายงาน การสื่อสารของแต่ละ

โดยตรง และ อื่นๆตามค าขอของ

รฐัภาค ี

ตดัสนิภายใน 3 เดอืน  

-หากว่าคู่กรณีประกาศว่าทัง้สอง

ฝ่ายไม่มเีจตนาในการรอ้งขอให้มี

การเสนอไปถงึคณะพาเนล  

-ในกรณีที่คณะพาเนลได้มีการ

ยอมรบัค ารอ้งแลว้ ทีป่ระชุมใหญ่

ก็จะท าการตัดสนิในรูปแบบของ

ค าพพิากษา โดยทีป่ระชุมใหญ่จะ

ท าการตัดสินด้วยการลงคะแนน

เสยีงขา้งมาก และค าพพิากษา 

-ค าตดัสนิทีถ่งึทีสุ่ดของศาลทุกคดี

จะมีผลบังคับแก่ร ัฐที่เกี่ยวข้อง

เท่านัน้ 

-คณะกรรรมการรฐัมนตรขีองสภา

ยุโรป จะมหีน้าที่ในการสอดส่อง

ดูแลให้เป็นไปตามค าพิพากษา 

ร่วมทัง้จะตอ้งพสิจูน์ความจรงิของ

รัฐที่ยอมรับว่าได้ท าการละเมิด

อ นุ สัญญา  ด้ ว ยก า รก า หนด

มาตรการแก้ไขเยียวยาอย่าง

เหมาะสมและเท่าเทยีม 

พจิารณาและต้องส่งข้อความ

คิดเห็นกลับมาภายในเวลา

หนึ่ ง เดือนหรือมากกว่านั ้น

หากได้ร ับการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

สหประชาชาติ 

 

สภายโุรป 

 

อินเดีย 

 

อินโดนีเซีย 

 

นิวซีแลนด ์

 

14 ผ ล ก า ร

ท างาน 

-มีจ านวนของรัฐที่ออกค าเชิญ

กลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิ

มนุษยชน เพิ่มมากขึ้น จากในปี 

พ.ศ. 2553 ม ี78 รฐั เพิม่ขึน้เป็น 

90 รฐัในปี พ.ศ. 2554 

-มีการเยือนรัฐเพิ่มขึ้นจากในปี 

พ . ศ .  2 5 5 3  จ า น วน  6 7  รั ฐ 

เพิ่มขึ้นเป็น 82 รัฐ ในปี พ.ศ. 

2554 

-ประเทศสมาชิกทัง้หมด 193 

ประเทศ ได้ร ับการทบทวนใน 

UPR มีอัตราการมีส่วนร่วมครบ 

100%  

-ในปี พ.ศ. 2554 ร่างสนธสิญัญา

บางส่วนได้ถูกน ามาใช้ใน 120 

การพิจารณา และ 130 การท า

ความคดิเหน็ในแต่ละกรณ ี

 

-สถติจิ านวนเรื่องรอ้งเรยีน ตัง้แต่

ในช่วงปี พ.ศ. 2542 –พ.ศ. 2555 

มีจ านวนเพิ่มขึ้น เรื่ อยๆ จาก

จ านวน 8,400 เรื่องในปี พ.ศ. 

2542 มาอยู่ที่ 65,200 ในปี พ.ศ. 

2555   

-สถิติการตัดสิน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2542 – พ.ศ. 2555  จะพบว่าในปี 

พ.ศ. 2552 มีจ านวนการตัดสิน

มากทีสุ่ดอยู่ 1,625 เรือ่ง 

 

-ขอ้มูลปี พ.ศ. 2552–พ.ศ. 2553 

มีกรณีตกค้างทัง้หมด 18,146 

กรณี แบ่งเ ป็นกรณีที่ก าลังรอ

พิจารณารับเรื่อง 1,547 กรณ ี

กรณีที่อยู่ ร ะหว่ างด า เนินการ 

16,599 กรณ ี

-กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

82,021 กรณีถูกลงทะเบียนใน

คณะกรรมาธกิารระหว่างปี พ.ศ. 

2552 – พ.ศ. 2553 

-กรณทีีต่กไปในช่วงปี พ.ศ. 2552 

– พ.ศ. 2553 ม ี85,587 กรณ ี

 

อยู่ในระหว่างอพัเดทขอ้มลู -ข้อร้องเรียนในปี พ.ศ. 2554 – 

พ.ศ. 2555 พบว่า Registering 

Concern คิดเป็น 5% Seeking 

Other Engagement คิดเป็น 

29% Seeking Intervention 

(complaining) คดิเป็น 66% 

-สถติกิารกระท าผดิกฎหมาย แบ่ง

ตามประเภทของคดี ในปี พ.ศ. 

2554 – พ.ศ. 2555 พบว่า  3 อนั

แรก  เ ป็น เ รื่ อ ง เกี่ ยวกับ  การ

แข่งข ัน ความพิการ และเพศ 

ตามล าดบั 

-สถติกิารกระท าผดิกฎหมายแบ่ง

ตามเรื่อง พบว่า  3 อันดับแรก 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การจ้างงาน 

การปฏบิตัิหน้าที่ของรฐั และการ

หาสนิคา้และบรกิาร ตามล าดบั 

 



 

 

 

ตารางท่ี 6.2 แสดงการสรปุเปรียบเทียบองคก์รรบัเร่ืองราวร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย   
ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

กสม.ไทยรธน.ปี40 กสม.ไทยรธน.ปี50 ผูต้รวจการแผน่ดิน ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

1 ชือ่องคก์ร คณะก ร ร มก า ร สิท ธิม นุ ษ ย ชน

แห่งชาต ิ(ประเทศไทย)  ( National 

Human Right Commission) 

(Thailand)  ภายใต้รฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

(ประเทศไทย)  (National Human 

Rights Commission) (Thailand)  

ภายใต้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2550 

ผูต้รวจการแผ่นดนิ  Ombudsman ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี คณะกรรมการกฤษฎกีา 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

กสม.ไทยรธน.ปี40 กสม.ไทยรธน.ปี50 ผูต้รวจการแผน่ดิน ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

2 สถานการ ณ์

ปญัหาส าคัญ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2540 บัญญัติร ับรอง

กา รส่ ง เส ริมแล ะคุ้ ม คร อ งสิท ธิ

เสรีภาพของภาคประชาชนจ านวน

มาก ท าให้ประชาชนและชุมชน

ท้องถิ่นตื่นตวัต่อการใช้สทิธิและท า

ห น้ า ที่ ป ก ป้ อ ง ดู แ ล

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต 

สิทธิผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมของ

ตนเองตามสทิธใินรฐัธรรมนูญ ท าให้

มีข้อขดัแย้งระหว่างประชาชนกับ

หน่วยงานของรัฐในระดับต่างๆ ที่

นอกจากจะตคีวามตามกฎหมาย กฎ 

ระเบยีบเดมิ ในหลายกรณี บางราย

ยังมีเ จตนาละ เลย ใน เชิงทุ จ ริต

คอรปัชัน่อกีดว้ย 

  

สาเหตุส าคัญของการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนส่วนหนึ่ ง เป็นผลมาจาก

นโยบายรฐัที่เน้นการพฒันาไปในทิศ

ทางการเติบโตทางเศรษฐกจิและการ

ส่งออก โดยไม่เน้นการกระจายฐาน

ทรพัยากร ไมค่ านึงถงึสทิธกิารจดัการ 

การร่วมตัดสินใจของชุมชนท้องถิ่น 

ท าให้เกดิความขดัแย้งระหว่างชุมชน

กับโครงการของรัฐหรือของเอกชน 

ประกอบกบัรฐัและหน่วยงานของรฐั

ไม่เขม้งวดอย่างจรงิจงัในการปกป้อง

สทิธใินกระบวนการยุตธิรรม และการ

ใหเ้สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ที่

เป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน   ท าใหก้ารละเมดิ

สิทธิมนุษยชนเป็นปญัหาทวีความ

รุนแรงมากขึน้ 

ใน ปี งบประมาณ พ .ศ .  2555 

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร ับเรื่อ ง

ร้องเรียนจ านวนมาก และ ใน

จ านวนนี้มหีลายเรื่องทีม่มีูลเหตุมา

จากปญัหาที่มคีวามซบัซ้อนอยู่ใน

ความสนใจของสาธารณะ ดังนัน้ 

เพื่อให้การพิจารณาด าเนินการ

เป็นไปดว้ยความละเอยีดรอบครอบ

ผูต้รวจการแผ่นดนิจงึไดก้ าหนดให้

มีการประชุมระหว่างผู้ตรวจการ

แผ่นดินขึ้น เพื่ อ ร่ วมหารือและ

พจิารณาเรื่องร้องเรยีนอย่าง ใกล้

ใกล้ชดิเป็นประจ าในทุกสปัดาห์ มี

ก า ร ล ง พื้ น ที่ เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ

ขอ้เท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ 

ซึ่งส่งผลต่อจิตใจของผู้ร้องเรียน

เป็นอย่างมากว่าได้มหีน่วยงานที่

อ านวยความ เ ป็นธร รมที่ เ ห็น

ความส าคัญในทุกข์ประชาชนมา

เยีย ว ย าคว าม เดือ ด ร้ อ นขอ ง

ประชาชนได้อย่างดยีิง่ เพราะการ

หารือสามฝ่ายหรือการไกล่เกลี่ย 

ประนีประนอมย่อมก่อใหเ้กดิความ

ในอดีต ที่ ผ่ า นม ามีป ัญห าหล าย

ประการที่ข ัดขวางมิให้ประชาชน

เข้าถึงความยุติธรรมได้ เช่น ปญัหา

ความยากจน การขาดความรู้ความ

เขา้ใจในบทบญัญตัขิองกฎหมายและ

สิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้โดยชอบ

ธ ร ร ม  เ ป็ น ต้ น  ซึ่ ง ป ร ะ ช า ช น

ผูด้อ้ยโอกาสเหล่านี้แมจ้ะมสีทิธใินการ

ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ตามรฐัธรรมนูญได้ให้หลกัประกนัไว ้

แต่ในหลายกรณีไม่อาจได้ร ับความ

ช่วยเหลอืและไดร้บัการเยยีวยา หรอื

บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม

หลักสิทธิมนุษยชนอย่างดีเพียงพอ

และมมีาตรฐานเดยีวกนั  

-การบรหิารงานของประเทศไทยใน

ปจัจุบนัยงัขาดการก าหนด “ระเบยีบ

แบบแผนในการปฏิบัติราชการ ” 

ระเบียบต่างๆ ของทางราชการที่มี

อยู่ ในขณะนี้ ม ักจะ เ ป็นระ เบียบ

เกี่ยวกบัการเงนิการคลงั แต่ขณะนี้

แทบจะกล่าวไดว้่าทางราชการยงัไม่

มรีะเบยีบเกี่ยวกบัเงื่อนไขในการใช้

อ านาจของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของฝ่าย

บรหิารจงึมกัจะก าหนดแต่เฉพาะใน

หลักใหญ่ๆ เท่านัน้ ดังนัน้ การใช้

อ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจึง

ประสบปญัหาทัง้สองด้านพร้อมกนั 

คือ บางกรณีทางราชการก าหนด

กฎเกณฑ์ไว้ตายตัวเกินไปโดยไม่

ปล่อยดุลพินิจไว้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้

ปฏิบัติการ แต่ตรงกันข้าม ในบาง

กรณีทางราชการก็ปล่อยดุลพนิิจไว้

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการมาก

เกินไป จนปรากฏว่า เจ้าห น้าที่

สามารถใช้ดุลพนิิจ โดยไม่ชอบโดย

ทุจรติได ้
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เขา้ใจอนัดรีะหว่างหน่วยงานของรฐั

ผูถู้กรอ้งเรยีนและฝ่ายประชาชน ผู้

ร้องเรียน และสามารถยุติเรื่อง

ร้องเรียนลงได้ด้วยความรู้สึกและ

ความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั 

นอกจากนี้ ยงัเป็นปีที่ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนกรณมีผีู้

กล่าวอ้างว่ามผีู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระท าการฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม

ตามประมวลจรยิธรรมไว้พจิารณา

จ านวนมากดว้ยเช่นกนั อนัสะทอ้น

ว่าสงัคมเหน็ความส าคญัและมหี่วง

กังวลในเรื่องความประพฤติและ

การด ารงตนของบุคคลในฐานะผู้

ด า ร ง ต า แ ห น่ งท า ง ก า ร เ มือ ง

เจ้าหน้าที่ของรฐั ซึ่งเป็นบุคคลผู้มี

ห น้ าที่ความรับผิดชอบสู ง  ซึ่ ง

อ านาจรัฐอันอาจกระท าการซึ่ง

กระทบต่อสทิธขิองประชาชน และ

เกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์โดยรวม

ของรฐั จงึสมควรด ารงตนใน กรอบ

แห่ งจ รรยาบรรณวิช าชีพและ

คุณธร รมจ ริย ธ ร รม  เพื่ อ เ ป็ น

แบบอย่างแก่บุคคลโดยทัว่ไป 

อย่างไรกด็กีารตรวจสอบจรยิธรรม

-วธิกีารแก้ไขปญัหาทางการบรหิาร

ของประเทศไทยจงึควรจะหาวธิสีรา้ง 

“ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ

ราชการ” ขึ้นโดยเร็ว โดยให้เป็น

ระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมกับ

สภาพของงานราชการในแต่ละ

ประเภทและในทุกระดบัเจ้าหน้าที ่

จากนัน้ค่อยๆ พฒันาขึ้นเป็น “หลกั

กฎห ม าย ทั ว่ ไ ป ข อ ง กฎหม า ย

ปกครอง” หรือที่ เรียกโดยย่อว่า 

“หลกักฎหมายปกครอง” 

 

 

 



 

- 300 - 

เป็นเพียงการแก้ไขปญัหาที่ปลาย

เหตุ เพื่อด าเนินภารกิจด้านเกิด

สัมฤทธิผลสมบูรณ์ ผู้ตรวจการ

แผ่นดินจึงได้มุ่งปลูกฝงัจิตส านึก

ดา้นจรยิธรรมและหน้าที่พลเมอืงที่

ดีให้แก่ประชาชน โดยเน้นที่กลุ่ม

เยาวชนทีจ่ะเตบิโตเป็นอนาคตของ

ชาติ ควบคู่ไปกบัการปลุกกระตุ้น

ให้ผู้คนในสงัคมหนัมาตระหนักถึง

ส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม

มากกว่าการค านึงถึงแต่ประโยชน์

ในแงค่วามส าเรจ็และความมัง่คัง่แต่

เพยีงเดยีว 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

กสม.ไทยรธน.ปี40 กสม.ไทยรธน.ปี50 ผูต้รวจการแผน่ดิน ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

3 สถานะองคก์ร เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

พุทธศกัราช 2540 ทีป่ระกาศใชเ้มือ่

วนัที ่13 กรกฎาคม 2544 

เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

พุทธศกัราช 2550  ทีป่ระกาศใชเ้มือ่

วนัที ่24 สงิหาคม 2550   

เป็นองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ

ประกาศใชเ้มื่อวนัที่ 24 สงิหาคม 

2550   

เป็นส่วนราชการระดบัส านกั เป็นส่วนราชการระดบักรมในสงักดั

ส านักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับ

บญัชาขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ี

  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

กสม.ไทยรธน.ปี40 กสม.ไทยรธน.ปี50 ผูต้รวจการแผน่ดิน ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

4 ก ฎ ห ม า ย

ร อ ง รั บ ก า ร

ท างาน 

- มีข้อบัญญัติ ใน  รธน . เกี่ยวกับ

คณะ ก ร ร มก า ร สิท ธิม นุ ษ ย ชน

แห่งชาตไิวใ้นมาตรา  200 

- มี พรบ. คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 เป็น 

กฎหมายลกูรองรบัการท างาน 

- มีข้ อ บัญญัติ ใ น ร ธ น . เ กี่ ย ว กับ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

ไวใ้นมาตรา 256 และมาตรา 257 

-ม ีพรบ. คณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 เป็นกม.ลูก

รองรบัการท างาน 

มขี้อบญัญัติไว้ในรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ .ศ .2550 

มาตรา 242-245 และก าหนดให้มี

ก ารต ร ากฎหมายรองรับ เ ป็ น

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภา โดยรฐัสภาได้

ให้ ค ว าม เห็น ชอบ  แล ะมีก า ร

ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ

แผ่นดินของรัฐสภา พ .ศ. 2542 

( โ ดยอาศัยกรอบข้อบัญญัติที่

เกี่ยวขอ้งทีเ่คยมอียู่ในรฐัธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 มาตรา 196-198) 

- พ .ร .บ .ระ เบียบบริหารราชการ

แผ่นดนิ พ.ศ.2534 

- ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ย

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ .ศ. 

2552 

-กฎกระทรว งแบ่ ง ส่ วน ร าชกา ร

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

พ.ศ. 2549 

-ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย

การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 

พ.ศ. 2548 

-พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง

ทบวงกรม พ.ศ. 2545 

- พระราชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

- พระราชบัญญัติคณะกรรมการ

กฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข

เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ยพ ร ะ ร า ช บัญญั ติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบบัที่4) 

พ.ศ. 2542 

-การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ

วินิ จ ฉั ย ร้ อ ง ทุ ก ข์  เ ป็ น ไ ปต า ม

พระ ราชบัญญัติคณะกรรมการ

กฤษฎีกา พ.ศ. 2522 และระเบียบ

ของคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข ์

ว่าด้วยวธิพีจิารณาและวนิิจฉัยเรื่อง

ร้องทุกข์ พ .ศ. 2522 ซึ่ง เป็นวิธี

พิจ า รณาคดีปกค รอ ง  อัน เ ป็ น

ลกัษณะเดยีวกบัวธิพีจิารณาของศาล 

กล่าวคอื กรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์

จะท าหน้าที่ไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิใน

คดีโ ดยกา รต รวจสอบ เอกสา ร

หลักฐานที่คู่กรณีน ามายื่นและชัก

ถามทัง้ผูร้อ้งทุกขแ์ละหน่วยงานของ

รัฐ เ พื่ อ ร ว บร วมข้อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห้

ครบถว้น และจะเป็นผูว้นิิจฉยัคดทีีม่ ี
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การร้องทุกข์นัน้โดยมีเหตุผลด้าน

หลกักฎหมายปกครอง รวมทัง้การ

เสนอแนะแนวทางการวางกลไกการ

ปฏบิตัริาชการต่อไป ซึง่อาจมทีัง้การ

เสนอให้แก้ไขกฎหมายหรอืก าหนด

ระ เบียบปฏิบัติ ร าชก าร ให้ เ กิด

ประสทิธภิาพต่อไปดว้ย 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

กสม.ไทยรธน.ปี40 กสม.ไทยรธน.ปี50 ผูต้รวจการแผน่ดิน ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

5 ข อ บ เ ข ต

อ านาจหน้าที่

ทีส่ าคญั 

-ตรวจสอบและรายงานการกระท า

หรือการละเลยการกระท าอันเป็น

การละเมดิสทิธมินุษยชน หรอือนัไม่

เ ป็ น ไปต ามพัน ธก รณี ร ะหว่ า ง

ประเทศเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน และ

เสนอมาตรการการแก้ไขต่อบุคคล

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

-เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอใน

การปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือ

ข้ อ บั ง คั บ ต่ อ รั ฐ ส ภ า  แ ล ะ

คณะรัฐมนตรี เพื่อส่ ง เสริมและ

คุม้ครองสทิธมินุษยชน 

-ส่งเสรมิการศกึษา การวจิยั และการ

เผยแพร่ความรูด้า้นสทิธมินุษยชน 

-ส่ ง เส ริมความร่ วมมือ และการ

ประสานงานระหว่างหน่วยราชการ 

องค์การเอกชนและองค์การอื่นใน

ดา้นสทิธมินุษยชน 

-จดัท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมนิ

สถานการณ์ด้านสิทธิม นุษยชน

ภายในประเทศและเสนอต่อรฐัสภา 

-อ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย

บญัญตั ิ

-ตรวจสอบรายงานการกระท าผดิและ

เสนอมาตรการแก้ไขต่อหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

- เสนอศาลรฐัธรรมนูญ ศาลปกครอง 

กรณีปญัหาที่เกี่ยวขอ้งกบัความชอบ

ดว้ยอ านาจพจิารณาของศาลดงักล่าว 

- ฟ้ อ ง ค ดี ต่ อ ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม แทน

ผูเ้สยีหายได ้ 

- เสนอแนะต่อรัฐสภา และรัฐมนตรี

เพื่อปรบัปรุงกฎหมาย/กฎระเบยีบใน

การป้องกันแก้ไขปญัหาการละเมิด

สทิธ ิ 

- ศึกษาวิจยัและเผยแพร่ความรู้ด้าน

สทิธ ิ  

- ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างองค์กร

เกีย่วกบัสทิธ ิ 

พจิารณาและสอบสวนหา

ขอ้เทจ็จรงิตามค ารอ้งเรยีนในกรณ ี

- การไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย หรอื

ปฏบิตันิอกเหนืออ านาจหน้าทีต่าม

กฎหมายของขา้ราชการ พนักงาน 

หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจ 

หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ 

-การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติ

หน้าทีข่องขา้ราชการ พนกังานหรอื

ลู ก จ้ า ง ข อ ง ห น่ ว ย ร า ช ก า ร 

หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจ 

ห รื อ ร า ช ก า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ที่

ก่ อ ใ ห้ เ กิดคว าม เสียหายแก่ ผู้

รอ้งเรยีนหรอืประชาชนโดยไม่เป็น

ธรรม ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรอืไม่

ชอบดว้ยอ านาจหน้าทีก่ต็าม 

-กรณอีื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

-จัดท ารายงานพร้อมทั ้ง เสนอ

ความเห็นและข้อ เสนอแนะต่อ

รฐัสภา 

-เสนอเรื่องพรอ้มความเห็นต่อศาล

รัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง 

-เสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกบัการ

จดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข ์เพื่อขอความ

เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี

-พจิารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน 

โครงการ และวงเงินค่ าใช้จ่ ายที่

เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรื่องราวร้อง

ทุกขข์องส่วนราชการ 

-วินิจฉัย เรื่อ งร้อ งทุกข์ที่ ไม่อยู่ ใน

อ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการใด 

-มหีนังสือสอบถามหน่วยงานของรฐั

หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มหีนังสอืชี้แจงขอ้เท็จจรงิหรอื

ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงาน

ขอ งห น่ ว ย ง านขอ ง รั ฐห รือ ข อ ง

เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

-รายงานผลการสัง่การของ 

นายกรฐัมนตรีตามระเบียบนี้  พร้อม

ทัง้เสนอวิธกีาร ที่นายกรฐัมนตรคีวร

สัง่การต่อไปในกรณีที่การปฏบิตัิงาน

ยงัไมเ่ป็นผล 

-จัด ให้มีร ะบบข้อมูลกา รจัดกา ร

เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้ส่วนราชการ

สามารถตรวจสอบไดอ้ย่างรวดเรว็ 

-จัดท าร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือประกาศ ตามค าสัง่

ของนายกรัฐมนตรีหรือมติของ

คณะรฐัมนตร ี

-รับ ป รึ ก ษ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ท า ง

กฎหมายแก่หน่วยงานของรฐั หรือ

ตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตรี หรือ

มตขิองคณะรฐัมนตร ี

-เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อ

คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ ให้มี

กฎหมาย หรือแก้ไขปรับปรุง หรือ

ยกเลกิกฎหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขน์ัน้ จะต้องพจิารณา

เรื่องร้อ งทุกข์ของประชาชนทั ้ง

ประเทศ จงึได้แบ่งงานเพื่อให้ความ

สะดวกแก่ประชาชนไว ้ดงันี้ 

1. คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

ส่ ว น ก ล า ง  ซึ่ ง มีอ า น า จห น้ า ที่

ครอบคลุมทัว่ราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

ภมูภิาค ซึง่มอี านาจหน้าทีใ่นทอ้งทีท่ี่

ก าหนดไว้  เ ป็น เขตอ านาจของ
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 แลว้แต่กรณ ีเพือ่พจิารณาวนิิจฉยั 

-ด าเนินการเกีย่วกบัจรยิธรรมของผู้

ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ

เจา้หน้าทีข่องรฐั 

-ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ด าเนินงานตามนโยบายและแผน

เกีย่วกบัการจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข ์

-แ ต่ ง ตั ้ง คณะ อ นุ ก ร ร มก า ร เพื่ อ

ส นั บ ส นุ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ห รื อ

ปฏิบัติง านตามที่ คณะกรรมการ

มอบหมาย 

-พิจารณาวินิ จฉัยปญัหาเกี่ยวกับ

อ านาจหน้าทีร่ะหว่างส่วนราชการและ

อ านาจหน้าทีอ่ื่นๆ 

-ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบฯ 

 -ปฏิบตัิการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตร ี

หรอื นายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

กรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์ูมภิาคแต่

ละแห่ง 

-โดยทีง่านของคณะกรรมการวนิิจฉยั

ร้องทุกข์นัน้จะมกีารปฏิบตัิงานเป็น 

2  ร ะ ดับ คือ  ( 1 )  ก า ร แ ส ว งห า

ขอ้เท็จจรงิในระบบไต่สวน และ (2) 

งานวนิิจฉัยคด ีจงึมกีารจดักลุ่มงาน

คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ดงันี้ 

1. งาน “ฝา่ยเลขานุการ 

คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข์” โดย

ที่ระบบร้องทุกข์ใช้วิธีการแสวงหา

ขอ้เทจ็จรงิใน “ระบบไต่สวน”  

2 .  งาน  “พนักงานผู้ ร ับผิดชอบ

ส านวน” เนื่องจากในระบบรอ้งทุกข์

นั ้น ใช้ระบบการวินิจฉัยคดีแบบ

ถ่วงดุลการให้ความเห็น เพื่อการ

วิ นิ จ ฉั ย ค ดี นั ้ น มี เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ

ข้อเท็จจริงสนับสนุนครบถ้วนทุก

ด้าน  ซึ่ ง เ ป็นแนวทางที่ ใช้ ในวิธี

พจิารณาคดปีกครองในระบบสากล

ของต่างประเทศเพื่อป้องกนัมใิห้มี

การใชเ้หตุผลดา้นเดยีว 

   ทัง้นี้ เมือ่พจิารณาวนิิจฉยัเรือ่งรอ้ง

ทุกข์ใดเสร็จแลว้ ค าวนิิจฉยัรอ้งของ

คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขย์งัไม่

มผีลบงัคบัใช้ได้เอง แต่จะต้องเสนอ
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ค าวินิจฉัยไปยงันายกรฐัมนตรีเพื่อ

พจิารณาสัง่การอกีชัน้หนึ่ง 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

กสม.ไทยรธน.ปี40 กสม.ไทยรธน.ปี50 ผูต้รวจการแผน่ดิน ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

6 ที่ ม า แ ล ะ

องค์ประกอบ

ของคณะ 

กรรมการ 

คณะก ร ร มก า ร สิท ธิม นุ ษ ย ชน

แห่งชาติได้รบัโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้

โดยพระมหากษตัรยิ์ ตามค าแนะน า

ของวุฒสิภา มจี านวน 11 คน 

ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 

คน และกรรมการอื่นอกี 10 คน โดย

ได้มาจากกระบวนการสรรหาโดย

คณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ย 

1)ประธานศาลฏกีา  

2) ประธานศาลปกครองสงูสุด 

3) อยัการสงูสุด  

4) นายกสภาทนายความ 

5) อธกิารบดหีรอืผูแ้ทนสถาบนั 

อุดมศกึษาที่เป็นนิติบุคคลแห่งละ 1 

คน ซึง่เลอืกกนัเองใหเ้หลอื 5 คน 

6) ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิทธิ

ม นุ ษยชนที่ เ ป็ นนิ ติบุ ค คลต าม

กฏหมายไทย แห่งละ 1 คน ซึ่งเลอืก

กนัเองใหเ้หลอื 10 คน 

7) ผูแ้ทนพรรคการเมอืงทุกพรรคทีม่ ี

สมาชกิเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร

พรรคละ 1 คน ซึ่งเลือกกันเองให้

เหลอื 5 คน 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ 

ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ การแต่งตัง้ โดย  

พระมหากษัตรยิ์ ตามค าแนะน าของ

วุฒิสภา   กก.สิทธิมีจ านวน 7 คน 

ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่ง

คน และกรรมการอื่นอกีหกคน  ไดม้า

จากกระบวนการสรรหาโดย  

คณะกรรมการสรรหากรรมการสทิธ ิ

มนุษยชนแห่งชาติมีจ านวน 7 คน

ปร ะกอบด้ ว ยปร ะ ธานศาลฎีก า 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ประธานศาล

ป ก ค ร อ ง สู ง สุ ด  ป ร ะ ธ า น ส ภ า

ผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภา

ผูแ้ทนราษฎร บุคคลซึ่งทีป่ระชุมใหญ่

ศาลฎีกาคดัเลอืกจ านวน 1 คน และ

บุคคลซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุดคดัเลอืกจ านวน 1 คน 

ร่วมสรรหาเสนอรายชื่อให้วุฒสิภาลง

มติเห็นชอบ กก.สิทธิมีวาระด ารง

ต าแหน่ง 6 ปี 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ได้รบัโปรด

เกลา้ฯ แต่งตัง้โดยพระมหากษตัรยิ ์

ตามค าแนะน าของวุฒสิภา 

ซึ่ ง คั ด เ ลื อ ก จ า ก บุ ค ค ล ที่

คณะกรรมการสรรหา สรรหาจาก

บุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรบันับถือของ

ป ร ะ ช า ช น  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์ และมคีวามซื่อสตัย์

สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีจ านวน 3 

คน มวีาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี 

และสามารถด ารงต าแหน่งไดเ้พยีง

วาระเดียวโดยสภาผู้แทนราษฎร

พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรร

หาผูต้รวจการแผ่นดนิขึน้คณะหนึ่ง 

มจี านวน 31 คน ประกอบดว้ย 

-ผูแ้ทนของพรรคการเมอืงหรอืกลุ่ม

พรรคการเมืองที่มีสมาชิกอยู่ใน

สภาผู้แทนราษฎรจ านวน 19 คน 

ซึ่งต้องเลือกให้มจี านวนตามหรือ

ใกลเ้คยีงกบัอตัราส่วนของจ านวน 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

-อธกิารบดจีากมหาวทิยาลยัของรฐั 

ซึ่ ง เลือกกัน เองให้เหลือ  4 คน 

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วย

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ .ศ. 

2552 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง 

เรียกว่า “คณะกรรมการการจัดการ

เรือ่งราวรอ้งทุกข”์ ประกอบดว้ย 

1. รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

กรรมการ 

 2. ร ั ฐ ม น ต รี ป ร ะ จ า ส า นั ก

นายกรัฐมนตรีคนหนึ่ ง  เ ป็นรอ ง

ประธานกรรมการ 

3. กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ 

ปลดักระทรวงทุกกระทรวง เลขาธกิาร

คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ 

ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านัก

งบประมาณ อัยการสูงสุด  และผู้

บญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ

4 . ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง

คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จ านวน 3 คน ซึ่ง

มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน

กฎหมาย สังคมสงเคราะห์ฯ  โดย

กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

-กรรมการกฤษฎกีาไดร้บัโปรดเกล้า

ฯ แต่งตัง้โดยพระมหากษัตรยิ์ จาก

บุคคลที่ ได้ร ับการคัด เลือกตาม

มาตรา 13/1 กรรมการกฤษฎีกามี

วาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

-กรรมการกฤษฎีกาต้องเป็นผู้ม ี

ความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร ์

ร ั ฐ ศ า ส ต ร์  เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ์

สัง คมศาสต ร์ห รือ  ก ารบริห า ร

ราชการแผ่นดนิ และตอ้งมคีุณสมบตัิ

อย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้  

(1) รบัราชการหรอืเคยรบัราชการใน

ต า แห น่ ง ไ ม่ ต ่ า ก ว่ า อ ธิบ ดีห รื อ

เทยีบเท่า  

(2) รบัราชการหรอืเคยรบัราชการใน

ต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้พพิากษา ศาล

ฎีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

หรอืตุลาการพระธรรมนูญศาลทหาร

สงูสุด  

(3) เป็นหรอืเคยเป็นอาจารย์สอน

วิชากฎหมายในสถาบันการศึกษา

ของรฐัในระดบัมหาวทิยาลยัมาแล้ว

ไมน้่อยกว่า 5 ปี  
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8 )  ผู้ แทนสื่ อ มวลชน ในกิจการ

หนงัสอืพมิพ ์วทิยุกระจายเสยีง และ

วทิยุโทรทศัน์ซึ่งเลอืกกนัเองกจิการ

ละ 1 คน รวมเป็น 3 คน 

9) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิเป็นเลขานุการ 

ผู้แทนส านักงานอัยการสู งสุ ด

จ านวน 4 คน ผู้แทนศาลฎีกา

จ านวน 4 คน 

 

(4) เคยเป็นกรรมการกฤษฎกีาตาม

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย

คณะกรรมการกฤษฎกีา พุทธศกัราช 

2476  

(5) มคีวามรู้และเคยท างานในการ

ร่างกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 

ปี  แ ล ะ มี ค ว า ม ช า น า ญ แ ล ะ

ความสามารถเป็นประโยชน์แก่งาน

ของกรรมการกฤษฎกีา 

-พระราชบัญญัติคณะกรรมการ

กฤษฎีกา พ.ศ. 2522 มาตรา 13/1   

ใหส านกังานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกาด าเนินการคดัเลอืกรายชื่อ

ผู้ที่มคีุณสมบตัิตามมาตรา 13 ซึ่งมี

ความเชี่ยวชาญในระดับสูงสมควร

เป็นกรรมการกฤษฎีกา โดยให้มี

จ านวนทีเ่หมาะสมในการปฏบิตัติาม

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเสนอต่อคณะกรรมการซึ่ง

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ

กฤษฎีกาแต่ละคณะตามมาตรา 15 

เ ป็ น ก ร ร มก า ร แ ล ะ เ ล ข าธิก า ร

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษฎี ก า เ ป็ น

กร รมการและ เลขา นุการ  เพื่ อ

พจิารณาให้ความเห็นชอบแล้วแจ้ง

ผลให้นายกรฐัมนตรนี าความกราบ
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บงัคมทลูเพือ่ทรงแต่งตัง้ต่อไป 

-ให้ประธานกรรมการกฤษฎีกาตาม

วรรคหนึ่งเลอืกกนัเองใหค้นหนึ่งเป็น

ประธานกรรมการ 

-มาตรา 15 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม

พระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการ

กฤษฎกีาประชุมปรกึษาหารอื 

กนัเป็นคณะ ซึ่งคณะหนึ่งๆ ต้องมี

กรรมการกฤษฎกีาไมน้่อยกว่า 3 คน 

และ ในกรณีที่มีป ญัหาส าคัญให้

ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า ป ร ะ ชุ ม

ปรึกษาหารือกันโดยที่ประชุมใหญ่

ก ร ร มก า ร กฤษฎี ก า  ซึ่ ง ต้ อ ง มี

กรรมการกฤษฎกีามาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

กฤษฎกีาทัง้หมด 

-การแบ่งกรรมการกฤษฎกีาออกเป็น

คณะ การแต่งตัง้ประธานกรรมการ

กฤษฎกีาแต่ละคณะ และการประชุม

ของกรรมการกฤษฎีกาตามวรรค

หนึ่ ง  ใ ห้ เ ป็ น ไปตามร ะ เบียบที่

ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก าหนด 

-ตามพระราชบญัญตัิคณะกรรมการ

กฤษฎีกา พ.ศ. 2522 บญัญัติให้

น า ย ก รั ฐ ม น ต รี เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
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คณะกรรมการกฤษฎีกา อย่างไรก็ด ี

ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง

คณะกรรมการกฤษฎีกา นัน้ ได้มี

การแบ่งกรรมการกฤษฎีกาออกเป็น

คณะตามกลุ่มกฎหมาย (จ านวน 12 

คณะ คณะละ 9 คน) ที่มีความ

เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง สัมพัน ธ์ กัน  ค ว า ม

เหมาะสมของการปฏบิตัิหน้าที่ตาม

ปรมิาณงาน 

-คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข ์

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 

คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คน 

ประธานและคณะกรรมการแต่งตัง้

โดยพระบรมราชโองการ ดว้ยความ

เห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร 

คุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้

ต้องเคยเป็นข้าราชการซึ่งด ารง

ต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหวัหน้ากองหรือ

เทยีบเท่า และต้องไม่เป็นขา้ราชการ

ประจ า โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง 

2 ปี 

-คณะอนุกรรมการมจี านวนไม่เกนิ 5 

คน และอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็น

บุคคลทีผู่เ้สนอเรื่องราวรอ้งทุกขร์ะบุ

ขอให้ตัง้เป็นอนุกรรมการ เว้นแต่ผู้

เสนอเรื่องราวร้องทุกขไ์ม่ได้ระบุขอ 
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และคณะอนุกรรมการต้องไม่เป็น

ขา้ราชการประจ า 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

กสม.ไทยรธน.ปี40 กสม.ไทยรธน.ปี50 ผูต้รวจการแผน่ดิน ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

7 โครงสรา้งการ

บรหิารองคก์ร 

ส านั ก ง านคณะกร รมกา ร สิท ธิ

มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2544 ได้

แบ่งส่วนราชการเป็น 4 ส านัก คือ 

ส านักบริหารกลาง ส านักส่งเสริม

และประสานงานเครือข่าย ส านัก

คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  แ ล ะ

ส านักวจิยัและนิตธิรรม ทัง้นี้ ในช่วง

เ ริ่ ม ต้ น มี ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนการกระท าอันเป็นการ

ละเมดิสิทธิมนุษยชนเพียง 1 คณะ 

คอื คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน เพื่อด าเนินการตรวจสอบ

การละเมดิสทิธมินุษยชน  

(ภาพโครงสร้างอยู่ในรายละเอียด

ประกอบ) 

-จั ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง

คณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ 

(subcommittee) เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ปจัจุบนัมอีนุกก. 

24 คณะ (ก.พ. 56) 

- มสี านักงาน  กสม.เป็นส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา  อยู่ภายใต้การก ากับ

ดูแลของประธานกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ เป็นส านักงาน

สนบัสนุนการท างาน  

- มีก าลงัคน 212 คน(ปีงบประมาณ 

52) 

(ภาพโครงสร้างอยู่ในรายละเอียด

ประกอบ) 

-ในการท าหน้าทีต่ามทีร่ฐัธรรมนูญ

บญัญตัไิวน้ัน้ผูต้รวจการแผ่นดนิได้

ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน 

และขอบเขตหน้าที่ของส านักงาน

ผูต้รวจการแผ่นดนิใหส้อดคลอ้งกบั

ภารกจิ โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 16 

ส านกั 1 ศนูย ์และ  1 หน่วยงาน 

(ภาพโครงสร้างอยู่ในรายละเอียด

ประกอบ) 

มีศูนย์บริการประชาชน โดยแบ่ง

โครงสร้างการบริหารงานภายใน

ศู น ย์ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ใ ห ม ่

ประกอบด้วย 6 ส่วน และ 1 ฝ่าย 

ไดแ้ก่  

1.ส่วนด าเนินการเรือ่งราวรอ้งทุกข ์1 

2.ส่วนด าเนินการเรือ่งราวรอ้งทุกข ์2 

3.ส่วนด าเนินการเรือ่งราวรอ้งทุกข ์3 

4.ส่วนประสานมวลชนและองค์กร

ประชาชน 

5.ส่วนการมสี่วนร่วมของประชาชน 

6. ส่วนแผนและประเมนิผล 

 

1. ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

 (ภาพโครงสร้างอยู่ในรายละเอียด

ประกอบ) 

 

โครงสร้าง ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาได้ก าหนดส่วนราชการ

ภายในส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ตามรายงานประจ า ปี 

2554 เป็นดงันี้ 

(1) ส านกัอ านวยการ 

(2) ศนูยข์อ้มลูกฎหมายกลาง 

(3 )  สถาบันพัฒนานักกฎหมาย

มหาชน 

(4) ส านกักฎหมายต่างประเทศ 

(5) ส านกักฎหมายปกครอง 

(6) ส านกัหลกันิตบิญัญตั ิ

(ภาพโครงสร้างอยู่ในรายละเอียด

ประกอบ) 

-หน่วยงานธุรการของคณะการรับ

ก า ร เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข์ จ ะ อ ยู่ ที่

ส านกังานคณะกรรมการเรือ่งราวรอ้ง

ทุกข์ (ในส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา) มเีจ้าหน้าที่ประกอบดว้ย 

เลขา นุกา รของคณะก รรมกา ร

เรื่องราวร้องทุกข์ และพนักงาน

เจา้หน้าที ่
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เรื่อง 
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นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

8 ผั ง ก า ร

ด า เ นิ น ง า น

เรื่องราวร้อง

ทุกข ์

-ผูร้อ้ง/ผูป้ระสบปญัหา/การตรวจพบ

ปญัหาของกก.สทิธฯิเอง 

-กก.สทิธฯิพจิารณาเบือ้งตน้ 

-ส่งเรื่องให้องค์กรที่มอี านาจหน้าที่

พิจารณาหากไม่ด าเนินการหรือไม่

รบัเรือ่ง คณะกรรมการฯ อาจรบัเรือ่ง

กลบัมาพจิารณา หากเรื่องนัน้อยู่ใน

อ านาจหน้าที ่

-ไม่มมีูลหรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที ่

แจ้งผู้ร้องและอาจแจ้งหน่วยงานที่

รบัผดิชอบใหแ้กไ้ข 

-มีมู ล แ ล ะ อ ยู่ ใ น อ า น า จห น้ า ที ่

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายชี้แจงและเสนอ

พยานหลกัฐานเพือ่พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ/

การตรวจสอบพืน้ที ่

-ด าเนินการไกล่เกลี่ย ในกรณีทีเ่ห็น

ว่าไกล่เกลีย่ได ้ 

-ท ารายงานและเสนอมาตรการแกไ้ข

ปญัหาให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มี

หน้าทีน่ าไปปฏบิตัิภายในระยะเวลา

ทีก่ าหนด 

-หากไม่มีการแก้ไขตามก าหนด 

รายงานนายกัรฐัมนตรเีพือ่สัง่การ 

-ผู้ร้อง/ผู้ประสบปญัหา/การตรวจพบ

ปญัหาของกก.สทิธฯิเอง 

- เสนอเรือ่งต่อกก.สทิธ ิฯ 

- กก.สทิธิ ฯ วินิจฉัยว่าอยู่ในอ านาจ

หรอืไม ่

- หากอยู่ ในอ านาจก็พิจา รณามูล

ความผดิ ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

- ด า เ นิ น ก า ร  ( ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย /

ประนีประนอม  เสนอหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งแกไ้ขเยยีวยา) 

- เสนอต่อนายกรมต./ครม./ร ัฐสภา

เพื่อแก้ปญัหาตามอ านาจหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบ 

- เสนอรายงานต่อรฐัสภาและเผยแพร่

ต่อสาธารณะ  

(ภาพแผนผงัการด าเนินงานเรื่องราว

รอ้งทุกขอ์ยู่ในรายละเอยีดประกอบ) 

-ส านักสอบสวนรับเรื่องร้องเรียน

แล้วท าการตรวจสอบ/กลัน่กรอง

เรื่ อ ง ร้อ ง เ รียนแล้ว ส่ ง เ รื่ อ ง ให้

ผูต้รวจการแผ่นดนิพจิารณา 

-กรณีไม่รบัเรื่องร้องเรียนส่งเรื่อง

คืนผู้ร้องเรียน หรือหน่วยงานที่

รบัผดิชอบแลว้แต่กรณ ี

-กรณีร ับเรื่องร้องเรียนส่งส านัก

สอบสวนด าเนินการสอบสวน 

-ฝ่ายสอบสวนด าเนินการสอบสวน

หรือขอข้อมูลหรือขอค าชี้แจงจาก

หน่วยงานหรอืบุคคลทีถู่กรอ้งเรยีน 

-รัฐ มนต รีห รือ น ายก รัฐมนต รี

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้

ผูต้รวจฯ แจง้เรื่องไปยงัผูร้อ้งเรยีน 

แลว้ยุตเิรือ่ง 

-กรณทีีไ่มป่ฏบิตัหิรอืไม่แจง้ผลการ

ปฏิบัติ ให้ผู้ ต รวจฯร ายงาน ต่อ

รฐัสภา  

และเปิดเผยต่อสาธารณะ 

- ประชาชนเสนอเรือ่งรอ้งเรยีน 

- ผู้รบัผดิชอบพจิารณาในเบื้องต้นว่า 

เรื่องร้องเรยีนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของศูนย์บริการประชาชนที่จะรบัไว้

พจิารณาหรอืไม ่  หากเขา้หลกัเกณฑ์

เจา้หน้าทีข่องศนูยบ์รกิารประชาชนจะ

รบัเรื่องไว้พิจารณาด าเนินการต่อไป 

หากไม่ เ ข้าหลัก เกณฑ์  เ อกสาร

ดังกล่ าวไม่สมบูรณ์  ข้อร้องเรียน

เป็นอนัว่าตกไป  

-เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรกิารประชาชน 

จะตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากหน่วยงาน

ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง หรือลงพื้นที่

ตรวจสอบแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา 

เพื่อด าเนินการต่อหรือยุติเรื่องหรือ

ระงับ เรื่ อ งแล้วแ ต่ กรณีของ เรื่ อ ง

รอ้งเรยีนต่อไป 

-หากผลการพิจารณาเรื่องว่าเป็น

หน่วยงานใดที่เกี่ยวขอ้ง โดยทัว่ไปก็

จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรบัไป

พจิารณาและด าเนินการต่อไป 

-ใ น บ า งป ร ะ เ ด็ นที่ ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น

จ าเป็นตอ้งมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ

-เมื่ อ ส า นั ก ง านคณะกร รมกา ร

กฤษฎีกาได้ร ับเรื่องร้องทุกข์แล้ว

เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการกฤษฎีกาจะท าการ

สอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและ

พยานหลกัฐานจดัท าเป็นบนัทกึสรุป

ส านวน 

-เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยร้อง

ทุกข ์

-เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งปฏิบัติ

หน้าที่เป็น “พนักงานผู้ร ับผิดชอบ

ส านวน” จะท า “ค าแถลงการณ์” โดย

ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น อิ ส ร ะ ทั ้ง ใ น ด้ า น

ขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายเป็นการชี้

ขาดเบือ้งตน้  

-คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จะ

พิจารณา “ค าแถลงการณ์” และ

ปรกึษาหารอืเป็นองค์คณะเพื่อลงมติ

มคี าวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องร้องทุกข์

นัน้ 

-เสนอนายกรฐัมนตรเีพื่อสัง่การหาก

นายกรฐัมนตรไีม่เห็นดว้ยจะต้องให้
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-หากยงัคงไม่มกีารด าเนินการตามที่

เ ส น อ  ร าย ง าน ต่ อ รัฐ สภ า เพื่ อ

ด าเนินการต่อไป 

(ภาพแผนผงัการด าเนินงานเรื่องราว

รอ้งทุกขอ์ยู่ในรายละเอยีดประกอบ) 

เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน  ก็จะมี

การตัง้คณะกรรมการ ซึ่งอาจจะตัง้

คณะกรรมการแก้ไขปญัหาร่วมกัน

ระหว่างศูนย์บริการประชาชน และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

– เมือ่กก .สรุปเรือ่ งแล้วส่งให้

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาแกไ้ข  

-เสนอแนวทางแก้ไขด าเนินการต่อ

นายกรฐัมนตร ีและให้นายกรฐัมนตรี

ด าเนินการและสัง่การตามอ านาจ 

 (ภาพแผนผงัการด าเนินงานเรื่องราว

รอ้งทุกขอ์ยู่ในรายละเอยีดประกอบ) 

เหตุผลของการสัง่การไวด้ว้ย 

(ภาพแผนผงัการด าเนินงานเรื่องราว

รอ้งทุกขอ์ยู่ในรายละเอยีดประกอบ) 
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นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

9 วธิกีารยืน่เรือ่ง 

รอ้งเรยีน 

-ผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชน รอ้งเรยีน

เองหรือมอบหมายให้ผู้อื่ นหรือ

องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

รอ้งเรยีนแทน 

-องคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชน 

-กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตรวจสอบเองโดยไมจ่ าเป็นตอ้งมใีคร

มารอ้งเรยีน 

รายละเอียดในค าร้องเรียน 

-ชื่อ  ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน หรือผู้

รอ้งเรยีนแทน 

-ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อันเป็น

การละเมดิสทิธมินุษยชน 

-ลายมอืชือ่ผูร้อ้งหรอืผูร้อ้งเรยีนแทน 

-หนงัสอืมอบหมาย ในกรณีทีใ่หผู้อ้ื่น

รอ้งเรยีนแทน 

การยื่นเรื่องร้องเรียน 

-ยื่นค าร้องด้วยตัวเองเป็นเอกสาร

หรอืดว้ยวาจา 

-มอบหมายให้ผู้อื่น หรือองค์การ

เอกชนดา้นสทิธมินุษยชนเป็นผูย้ ืน่ 

-ส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั 

-วธิอีื่นตามทีก่รรมการก าหนด 

-ผูม้สีทิธยิื่นเรื่องร้องเรยีนได้แก่ ผู้ถูก

ละเมดิสทิธฯิ องค์กรเอกชนด้านสทิธิ

มนุษยชน และการรเิริม่โดยกก.สทิธฯิ 

จากการพบเจอปญัหาการละเมดิสทิธ ิ

- ลกัษณะการยืน่ค ารอ้งท าเป็นหนงัสอื

เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืเป็นการรอ้ง

ดว้ยวาจา 

- ช่องทางการยื่น ได้แก่ เสนอต่อ    

สน ง . ก ส ม .  ท า ง ไป รษณี ย์  จ ม .

อิเล็กทรอนิกส์ ยื่นต่อตวับุคคลที่เป็น

กสม .  และยื่นผ่ านหน่วยงานรัฐ /

รฐัวสิาหกจิทีก่ าหนด  

- รายละเอียดส าคญัในการยื่นได้แก่ 

ข้อมูลผู้ยื่นเรื่อง/ผู้ถูกกระท า ข้อมูล

บุคคล/หน่วยงานที่กระท าการละเมดิ

สิทธิ และเนื้ อหารายละเอียดการ

ละเมดิสทิธ ิ 

( มีแ ผ นผัง ก า ร ยื่ น ค า ร้ อ ง อ ยู่ ใ น

รายละเอยีดประกอบ) 

บุคคล คณะบุคคล และชุมชนย่อม

มีสิทธิร้อง เรียนต่อผู้ตรวจการ

แผ่นดนิได ้

-ร้องเรียนทางโทรศพัท์หมายเลข 

1676 (โทรฟรทีัว่ประเทศ)  

-ร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการ

เฉลมิพระเกยีรตฯิ ถนนแจง้วฒันะ  

-เป็นหนังสือ โดยลงลายมือชื่อผู้

รอ้งเรยีน ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์

ที่สามารถติดต่อได้ ผู้ถูกร้องเรยีน 

และเหตุทีร่อ้งเรยีน 

-ส่งผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ส.ส.) หรือสมาชิกวุฒสิภา (ส.ว.) 

ในเขตพืน้ทีข่องผูร้อ้งเรยีน 

(มีแผนผังการยื่นค าร้องอยู่ ใน

รายละเอยีดประกอบ) 

-ยื่นค าร้องด้วยตวัเอง ที่เรือนรบัรอง

ประชาชน  ศนูยบ์รกิารประชาชน (จุด

บริการประชาชน 1111) ส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท าเนียบ

รฐับาล ถนนพษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 

(ประตู 4) 

-สายด่ ว นท า เ นี ยบ รัฐบ าล  1111 

บรกิารรบัแจง้เรื่องรอ้งทุกข ์ตลอด 24 

ชัว่โมง   

-รอ้งเรยีนผ่านทาง โทรศพัท์ 0-2283-

1271-84   

-ร้องเรยีนผ่านทาง โทรสาร 0-2283-

1286-7  

-ส่งเรือ่งรอ้งเรยีนทางไปรษณยี ์ กราบ

เรยีนนายกรฐัมนตร ีตู ้ปณ.1111 ปณ. 

ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

10302 

-http://www.1111.go.th 

-ในการยืน่เรื่องรอ้งเรยีนต้องระบุ ชื่อ- 

นามสกุล ทีอ่ยู่ของผูร้อ้งเรยีน รวมทัง้

ข้อมูลและเอกสารประกอบ การ

ร้ อ ง เ รี ย น  ห าก เ ข้ า ห ลัก เ กณฑ์

เจา้หน้าทีข่องศนูยบ์รกิารประชาชนจะ

-เป็นเรื่องราวซึ่งผูเ้สนอเรื่องราวรอ้ง

ทุกขป์ระสงคใ์หไ้ดร้บัการปลดเปลื้อง

ทุกขท์ีต่นไดร้บั โดยจ าเป็นทีจ่ะขอให้

รฐับาลช่วยเหลอื หรอื 

-ตอ้งเป็นเรื่องราวซึ่งผูเ้สนอเรื่องราว

ร้องทุกข์ หรอืผู้อื่นหรอืสาธารณชน

ได้ร ับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 

เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ ร ัฐบาล หรือ

เทศบาลปฏบิตักิารนอกเหนืออ านาจ

หน้าที่หรือละเลยต่อหน้าที่  หรือ

ปฏบิตัิหน้าที่ล่าช้าเกนิสมควร หรือ

ใชดุ้ลพนิิจเกนิสมควรแก่เหตุ หรอืไม่

สุจรติ 

- ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดย

ตรงที่  ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา เลขที่ 1 ถนนพระอาทติย ์

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

-ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที ่

www.krisdika.go.th (ศูนย์รบัเรื่อง

รอ้งเรยีน) 

-ร้อ ง เรียนผ่ านศูนย์ด า ร งธร รม 

กระทรวงมหาดไทย ตู้ ปณ.1 ปณฝ.

มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206 
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รบัเรื่องไว้พิจารณาด าเนินการต่อไป 

และหากเอกสารดงักล่าวไม่สมบูรณ์ 

ขอ้รอ้งเรยีนเป็นอนัว่าตกไป เนื่องจาก

ไม่ เ ข้ าห ลัก เ กณฑ์ตั ้ง แ ต่ เ ริ่ ม ต้ น 

จากนั ้นเจ้าหน้าที่จึงร ับเรื่องเสนอ

ผู้ บัง คับบัญช าแ ล ะห น่ ว ย ง านที่

เกีย่วขอ้งต่อไป 

-ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผูร้บัค าร้อง

ทุกขอ์อกใบรบัค ารอ้งทุกขใ์หแ้ก่ผูร้อ้ง

ทุกขไ์วเ้ป็นหลกัฐาน ใบรบัค ารอ้งทุกข์

จะตอ้งมขีอ้ความแสดงถงึวนัเดอืนปีที่

ร ับค าร้องทุกข์ และลงลายมือชื่อ

เจา้หน้าทีส่่วนราชการผูร้บัค ารอ้งทุกข ์

( มีแ ผ นผัง ก า ร ยื่ น ค า ร้ อ ง อ ยู่ ใ น

รายละเอยีดประกอบ) 

- E-mail : moi0219@moi.go.th 

-สายด่วนศูนย์ด ารงธรรม 1567 (24 

ชัว่โมง) 

- โทรสาร (02) 2226838  

-รอ้งเรยีนผ่านศูนย์บรกิารประชาชน 

ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี

สายด่วนท าเนียบรฐับาล 1111 (24 

ชัว่โมง) 

-ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1111 ปณ.

ท าเนียบรฐับาล กรุงเทพฯ 10302 

-ทางเวบ็ไซต์ www.1111.go.th 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

กสม.ไทยรธน.ปี40 กสม.ไทยรธน.ปี50 ผูต้รวจการแผน่ดิน ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

10 การพิจารณา

รบัค ารอ้ง 

-กสม.รบัค ารอ้งบุคคลหรอืหน่วยงาน

ที่กระท าหรือละเลยการกระท าอัน

เป็นการละเมดิสิทธิมนุษยชน หรือ

อนัไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่

ประเทศไทยเป็นภาค ี

-กรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติ

แห่ งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิ

มนุษยชน และมีปญัหาเกี่ยวกับ

ความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ 

-กรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค าสัง่ 

ห รือ  ก า ร ก ร ะท า อื่ น ใ ด ใน กา ร

ปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

และมปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ย 

รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 

-ก ร ณี ที่ ผู้ เ สี ย ห า ย ร้ อ ง ข อ ใ ห้

คณะ ก ร ร มก า ร สิท ธิม นุ ษ ย ชน

แห่งชาตฟ้ิองคดต่ีอศาลยุตธิรรมแทน

ผูเ้สยีหาย  

–และเป็นกรณีที่คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรเพื่อ

แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ก า ร ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ

มนุษยชนเป็นส่วนรวม 

-กสม.รบัค ารอ้ง แลว้พจิารณาว่า 

ค ารอ้งเป็นการละเมดิสทิธหิรอืไม่ 

- หากเป็นเรื่องนอกเหนืออ านาจของ  

กสม .จะแจ้ง ให้ผู้ ร้อ งทราบ และ

พจิารณาส่งให้บุคคล/หน่วยงานอื่นที่

รบัผดิชอบน าไปพจิารณาแกไ้ข 

-หากพจิารณาว่าเรื่องทีร่อ้งเรยีนมมีูล

และอยู่ ในอ านาจหน้าที่ของกสม .

จะแจ้งเรื่องไปยงับุคคล/หน่วยงานที่

ถูกกล่าวหาใหช้ี้แจงขอ้เทจ็จรงิภายใน 

15 วนั 

- ท าการสบืสวนสอบสวนขอ้เท็จจริง

ต่อไป 

-เ มื่ อ ค า ร้ อ ง ม า ถึ ง ส า นั ก ง า น

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรยีน 

จะตรวจสอบในเบือ้งตน้ว่าเป็นเรื่อง

ที่อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ

ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาทีจ่ะ

สามารถรบัไวพ้จิารณาไดห้รอืไม่ 

-หากตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นเรื่อง

ทีไ่ม่อยู่ในอ านาจหน้าทีผู่ต้รวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภาจะมหีนังสอืแจง้

ผลการวนิิจฉัยให้ผู้ร้องเรยีนทราบ

โดยระบุ เหตุผลที่ไม่ร ับ เรื่องไว้

พจิารณาและบางกรณีอาจส่งเรื่อง

ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่ ร ั บ ผิ ด ช อ บ

ด าเนินการตามควรแก่กรณ ี

-กรณีที่เป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขต

อ านาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ของรฐัสภาจะท าการศกึษาประเดน็

ปญัหาตามที่ได้ร ับการร้องเรียน

แล้วขอใหห้น่วยงานทีถู่กร้องเรยีน

หรือต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน

ชี้ แ จ ง  ถ้ าห น่ ว ย ง าน ไม่ ชี้ แ จ ง 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภาจะ

-ในกรณีที่ส่วนราชการได้ร ับค าร้อง

ทุกขท์ีเ่สนอมาทางจดหมาย หรอืจาก

ส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการนัน้

ตอบแจ้งการรับค าร้องทุกข์ ไปยังผู้

ร้ อ งทุ กข์ โ ดยทางไปรษณีย์ ต าม

สถานทีอ่ยู่ทีป่รากฏในค ารอ้งทุกข ์

- ผู้รบัผดิชอบพจิารณาในเบื้องต้นว่า 

เรื่องร้องเรยีนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของศูนย์บริการประชาชนที่จะรบัไว้

พจิารณาหรอืไม ่ 

- หากเข้าหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่ของ

ศูนย์บริการประชาชนจะรับเรื่องไว้

พจิารณาด าเนินการต่อไป 

-ใหเ้จา้หน้าทีส่่วนราชการผูร้บัผดิชอบ

ค าร้องทุกข์ลงทะเบยีนค ารอ้งทุกข์ใน

สารระบบการพิจารณา แล้วตรวจค า

ร้องทุกข์ในเบื้องต้นถ้าเห็นว่าเป็นค า

ร้องทุกข์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนให้รีบ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่

- หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ เอกสาร

ดังกล่ าวไม่สมบูรณ์  ข้อร้องเรียน

เป็นอนัว่าตกไป  

- ถ้าเหน็ว่าค าร้องทุกข์นัน้ไม่สมบูรณ์

เรื่องที่จะเข้าเกณฑ์พิจารณารบัค า

ร้ อ ง  ที่ จ ะ น า ม า ร้ อ ง ทุ ก ข์ ต่ อ

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได ้

ตอ้งเป็นเรือ่งทีผู่ร้อ้งทุกขไ์ดร้บัความ

เดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องมาจาก

เจ้าหน้าที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของ

รฐั เช่น 

1. ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิ

2. ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน

สมควร 

3. กระท าการนอกเหนืออ านาจ

หน้าที่หรือข ัดหรือไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย 

-เรือ่งทีไ่มอ่าจน ามารอ้งทุกขไ์ด ้คอื 

1.  เ รื่อ งที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เดด็ขาดแลว้หรอืนายกรฐัมนตรไีด้มี

ค าสัง่เดด็ขาดแลว้ 

2. เรือ่งทีม่กีารฟ้องรอ้งเป็นคดอียู่ใน

ศาลหรอืที่ศาลพพิากษาหรอืมคี าสัง่

เดด็ขาดแลว้ 

3. เรื่องที่ย ังมิได้ด าเนินการเพื่อ

แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
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ด า เนิ นการตามกฎหมายและ

รายงานต่อรฐัสภา 

(มแีผนผงัการรบัเรื่องร้องเรยีนอยู่

ในรายละเอยีดประกอบ) 

 

ครบถ้วน ไม่ว่ าด้วยเห ตุ ใดๆ ให้

เจา้หน้าทีส่่วนราชการแนะน าใหผู้ร้อ้ง

ทุกขแ์กไ้ขภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

-เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรกิารประชาชน 

จะตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากหน่วยงาน

ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง หรือลงพื้นที่

ตรวจสอบแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา 

เพื่อด าเนินการต่อหรือยุติเรื่องหรือ

ระงับ เรื่ อ งแล้วแ ต่กรณีของ เรื่ อ ง

รอ้งเรยีนต่อไป 

ครบขัน้ตอนตามที่กฎหมายก าหนด

ไว ้

4. เรื่องที่คณะกรรมการวนิิจฉัยร้อง

ทุกขไ์ดว้นิิจฉยัเสรจ็เดด็ขาดแลว้ 

5. เรือ่งทีข่าดอายุความรอ้งทุกขแ์ลว้ 

เลขานุการคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้ง

ทุกข์ว่าเป็นค าร้องทุกข์ที่อาจรบัไว้

พจิารณาไดห้รอืไม ่การสอบสวนและ

สรุปส านวนเสนอคณะกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์อันนี้ล ักษณะเป็น

ก า ร เ ส น อ ค ว า ม เ ห็ น เ บื้ อ ง ต้ น 

หลงัจากนัน้ พนักงานผู้รบัผิดชอบ

ส านวนกจ็ะเสนอค าแถลงการณ์เพื่อ

ตรวจสอบถ่วงดุล การสรุปส านวน

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จะ

พจิารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และ

จดัท าค าวินิจฉัย จากนัน้ส านักงาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า จ ะ

ด าเนินการเสนอค าวินิจฉัยไปยัง

นายกรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาสัง่การ 

และการติดตามผลการด าเนินการ

ของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบใหเ้ป็นไป

ตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตร ี
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

กสม.ไทยรธน.ปี40 กสม.ไทยรธน.ปี50 ผูต้รวจการแผน่ดิน ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

11 กระบวนการ 

พิ จ า ร ณ า

ด า เ นิ น เ รื่ อ ง

รอ้งทุกข ์

-กก.สทิธฯิพจิารณาเบือ้งตน้ 

-ส่งเรื่องให้องค์กรที่มอี านาจหน้าที่

พิจารณาหากไม่ด าเนินการหรือไม่

รบัเรือ่ง คณะกรรมการฯ อาจรบัเรือ่ง

กลบัมาพจิารณา หากเรื่องนัน้อยู่ใน

อ านาจหน้าที ่

-ไม่มมีูลหรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที ่

แจ้งผู้ร้องและอาจแจ้งหน่วยงานที่

รบัผดิชอบใหแ้กไ้ข 

-มีมู ล แ ล ะ อ ยู่ ใ น อ า น า จห น้ า ที ่

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายชี้แจงและเสนอ

พยานหลกัฐานเพือ่พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ/

การตรวจสอบพืน้ที ่

-ด าเนินการไกล่เกลี่ย ในกรณีทีเ่ห็น

ว่าไกล่เกลีย่ได ้ 

-ท ารายงานและเสนอมาตรการแกไ้ข

ปญัหาให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มี

หน้าทีน่ าไปปฏบิตัิภายในระยะเวลา

ทีก่ าหนด 

-หากไม่มีการแก้ไขตามก าหนด 

รายงานนายกรฐัมนตรเีพือ่สัง่การ 

-หากยงัคงไม่มกีารด าเนินการตามที่

เ ส น อ  ร าย ง าน ต่ อ รั ฐ สภ า เพื่ อ

-กสม.สัง่การให้ด าเนินการสืบสวน

สอบสวน  ชี้ แ จ งข้อ เท็จจริ ง แล ะ

รวบรวมพยานหลักฐาน และเสนอ

ความเหน็ต่อกสม. 

- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายชี้แจงและเสนอ

พยานหลกัฐานประกอบการตรวจสอบ 

- ด าเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอม 

(ถา้ท าได)้ 

- หากตกลงกันไม่ได้/ไม่ด าเนินการ

ตามขอ้ตกลงกส็่งมาใหก้สม.ตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิ  

- เ ส น อ ม า ต ร ก า ร แ ก้ ไ ข ใ ห้ กั บ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง/รบัผดิชอบ 

- หากไม่มกีารแกไ้ขในเวลาทีก่ าหนด 

ส่งใหน้ายกรฐัมนตรสีัง่การ 

- หากนายกรฐัมนตรไีม่ด าเนินการส่ง

ใหร้ฐัสภาพจิารณา 

- กสม.รวบรวมจัดท าข้อเสนอการ

แก้ปญัหาใน เชิงน โยบาย /แก้ ไ ข

กฏหมายต่อรฐับาลหรอืรฐัสภา 

( มีแผนผังการด า เนิ นการอยู่ ใ น

รายละเอยีดประกอบ) 

1. ส านักสอบสวนรบัเรื่องรอ้งเรยีน

แล้วท าการตรวจสอบ/กลัน่กรอง

เรื่ อ ง ร้อ ง เ รียนแล้ว ส่ ง เ รื่ อ ง ให้

ผูต้รวจการแผ่นดนิพจิารณา 

2. ผูต้รวจแผ่นการดนิพจิารณา 

    2.1 กรณีไม่รบัเรื่องรอ้งเรยีนส่ง

เรือ่งคนืผูร้อ้งเรยีนหรอืหน่วยงานที่

รบัผดิชอบแลว้แต่กรณ ี

    2.2 กรณีร ับเรื่องร้องเรียนส่ง

ส านกัสอบสวนด าเนินการสอบสวน 

3 .  ฝ่ า ย ส อ บสว นด า เ นิ น ก า ร

สอบสวนหรือขอข้อมูลหรือขอค า

ชีแ้จงจากหน่วยงานหรอืบุคคลทีถู่ก

รอ้งเรยีน 

    3.1 กรณีไม่ได้ร ับข้อมูล /ค า

ชีแ้จง ผูต้รวจการแผ่นดนิด าเนินคดี

ตามกฎหมายและรายงาน ต่อ

รฐัสภา 

    3.2 กรณีได้รบัข้อมูล/ค าชี้แจง

ฝ่ายสอบสวนประมวลข้อเท็จจริง

และด า เนินการเสนอพร้อมค า

วิ นิ จ ฉั ย แ ล ะ ค ว า ม เ ห็ น ต่ อ

ผู้ตรวจการแผ่นดินถ้าเป็นกรณี

- ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ค า ร้ อ ง ทุ ก ข ์

เจา้หน้าทีส่่วนราชการผูร้บัผดิชอบค า

รอ้งทุกขต์้องพจิารณาพยานหลกัฐาน

ที่ตนเห็นว่ าจ า เ ป็นแก่การพิสูจ น์

ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการ

ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. แสวงหาพยานหลกัฐานทุกอย่างที่

เกีย่วขอ้ง 

2. รบัฟงัพยานหลกัฐาน ค าชีแ้จง หรอื

ความเห็นของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องและความเห็นของพยาน

ผูเ้ชีย่วชาญ เวน้แต่เหน็ว่าเป็นเรื่องไม่

จ าเป็น ฟุ่มเฟือย หรอืเป็นการประวงิ

เวลา 

3.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่ ง

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ออกไปตรวจสถานที ่

- ถา้ผูร้อ้งทุกขไ์ดร้บัแจง้จากเจา้หน้าที่

ส่วนราชการใหม้าใหถ้อ้ยค าหรอืแสดง

พยานหลักฐานแล้ว ไม่ด าเนินการ

ตามทีไ่ดร้บัแจง้นัน้ภายในระยะเวลาที่

เจา้หน้าทีส่่วนราชการก าหนด โดยไม่

มเีหตุผลอนัสมควร ส่วนราชการจะสัง่

-เมื่อร ับเรื่องร้องเรียนแล้ว กรณีที่

เลขาธิการฯ เห็นสมควรให้แต่งตัง้

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง ให้ส านักอ านวยการ

ด าเนินการตามค าสัง่นัน้ 

- ให้คณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริงที่ได้รบัแต่งตัง้ มีหน้าที่

รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและ

พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่า

เรื่องร้องเรยีนมมีูลความจรงิหรอืไม่

เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้ว

เสร็จโดยเร็ว พร้อมทัง้ท าความเห็น

เสนอเลขาธกิารฯ  

-ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริง

ให้ด าเนินการอย่างลบั และต้องเปิด

โอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหา

พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิอย่างเป็นธรรม 

-ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ส ว น

ขอ้เท็จจริงรายงานผลการสอบสวน

ต่อเลขาธกิารฯ ภายใน 30 วนันับแต่

วันที่ได้ร ับแต่งตัง้  หากมีเหตุผล

ความจ าเป็นที่มิอาจหลีก เลี่ยงได ้
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ด าเนินการต่อไป ปกต ิ

    3.3 แต่ถ้าเป็นกรณีไม่ปกตหิรือ

กรณีมขี้อมูลไม่เพียงพอหรือมขี้อ

ส ง สั ย เ กี่ ย ว กับ ค า ชี้ แ จ ง แ ล ะ

จ า เ ป็นต้ อ งห าข้อมูล เพิ่ม เติม

ด าเนินการสบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

4. ผูต้รวจการแผ่นดนิวนิิจฉยั 

    4.1 ถา้ไมผ่ดิตามค ารอ้งเรยีนให้

ส่งเรื่องไปยังผู้ร้องเรียนแล้วยุติ

เรือ่ง 

    4.2 ถ้าผิดตามค าร้องเรียนส่ง

เ รื่ อ งพ ร้อ มทั ้ง ค า วินิ จ ฉัย แล ะ

ข้อเสนอแนะไปยงัหน่วยงานหรือ

บุคคลทีถู่กรอ้งเรยีนปฏบิตั ิ

       4 . 2 . 1  ก รณี ป ฏิ บั ติ ต า ม

ผูต้รวจการแผ่นดนิแจง้เรื่องไปยงัผู้

รอ้งเรยีนแลว้ยุตเิรือ่ง 

       4.2.2 กรณีหน่วยงานหรือ

บุคคลที่ถูกร้องเรยีนไม่ปฏบิตัิตาม

หรอืไมแ่จง้ผลการปฏบิตัใิห ้

ผูต้รวจการแผ่นดนิแจ้งเรื่องพร้อม

ข้อเสนอแนะไปยังรัฐมนตรีหรือ

นายกรฐัมนตร ี

       4.2.2.1 กรณีร ัฐมนตรีหรือ

นายกรัฐมนตรีด า เนินการตาม

ขอ้เสนอแนะใหผู้ต้รวจการ 

ให้จ าหน่ายค าร้องทุกข์ออกจากสาร

ระบบการพจิารณาเสยีกไ็ด ้

- หากผลการพิจารณาเรื่องว่าเป็น

หน่วยงานใดที่เกี่ยวขอ้ง โดยทัว่ไปก็

จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรบัไป

พจิารณาและด าเนินการต่อไป 

- ในบางประ เด็นที่ ข้ อ ร้อ ง เ รีย น

จ าเป็นตอ้งมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน  ก็จะมี

การตัง้คณะกรรมการ ซึ่งอาจจะตัง้

คณะกรรมการแก้ไขปญัหาร่วมกัน

ระหว่างศูนย์บริการประชาชน และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

– เมือ่กก .สรุปเรือ่ งแล้วส่งให้

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาแกไ้ข  

- เสนอแนวทางแก้ไขด าเนินการต่อ

นายกรฐัมนตร ีและให้นายกรฐัมนตรี

ด าเนินการและสัง่การตามอ านาจ 

 

คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยาย

ระยะเวลาด าเนินการต่อเลขาธกิารฯ 

โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่

เกนิ 2 ครัง้ ครัง้ละไมเ่กนิ 15 วนั 
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แผ่นดินแจ้งเรื่องไปยงัผู้ร้องเรียน

แลว้ยุตเิรือ่ง 

       4 .2 .2 .2  กรณีที่ ไม่ปฏิบัติ

หรอืไม่แจง้ผลการปฏบิตัใิหผู้้ตรวจ

รายงานต่อรฐัสภาและเปิดเผยต่อ

สาธารณะ 

(มีแผนผังการด าเนินการอยู่ ใน

รายละเอยีดประกอบ) 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

กสม.ไทยรธน.ปี40 กสม.ไทยรธน.ปี50 ผูต้รวจการแผน่ดิน ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

12 การตรวจสอบ 

/ไกล่เกลีย่ 

ขอ้พพิาท 

-ด าเนินการไกล่เกลี่ย ในกรณีทีเ่ห็น

ว่ า ไ กล่ เ กลี่ ย ไ ด้  แ ล ะท าบันทึก

ขอ้ตกลงระหว่างคู่กรณ ี

-ถ้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง น ากลบั

มาตรวจสอบใหม ่

-การไกล่เกลี่ยประนีประนอมเพื่อ

แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ก า ร ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ

คณ ะ ก ร ร มก า ร สิท ธิม นุ ษ ย ชน

แ ห่ ง ช า ติ  อ า จ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้

คณะอนุกรรมการที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการไกล่เกลีย่ท าการ

แทนกไ็ด ้

-หลงัจากคู่กรณีได้ลงนามในบนัทึก

ขอ้ตกลงไกล่เกลี่ยแล้ว หากปรากฏ

แก่คณะกรรมการในภายหลงัว่า ม ี

การปฏบิตัิที่ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง

ใ น ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว นั ้ น 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ะ ด า เ นิ น ก า ร

พิจารณาตรวจสอบค าร้องนัน้ตาม

อ านาจหน้าทีต่่อไป 

-หากกสม .พิจารณาเรื่ อ ง เห็นว่ า

สมควรไกล่เกลีย่ กด็ าเนินการ 

-หลกัเกณฑส์ าคญัในการไกล่เกลีย่  

1) คู่กรณตีกลงยนิยอมร่วมกนั  

2) การตกลงประนีประนอมอยู่ ใน

เงือ่นไขกรอบการคุม้ครองสทิธ ิฯ  

3)  ข้อตกลงมีก ารบันทึกท า เ ป็น

หนงัสอื 

- หากปรากฏในภายหลงัว่าคู่กรณีไม่

ท าตามข้อตกลง ให้กสม.ตรวจสอบ

ตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

- หากคู่กรณไีม่ใหค้วามร่วมมอืในการ

ตรวจสอบ (ให้ถ้อยค า/หลกัฐาน)การ

ละเมดิสทิธ ิฯ จะมคีวามผดิตามพรบ.

สิทธิ ฯ มโีทษจ าคุก 6 เดือนปรบัไม่

เกนิ 1 หมืน่บาท 

ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาได้มี

นโยบายในการพิจารณาเรื่ อ ง

รอ้งเรยีน โดยมุง่เน้นการเจรจาไกล่

เกลีย่ประนีประนอมใหคู้่กรณีตกลง

กนัไดอ้ย่างสนัตวิธิ ีซึ่งจะเป็นวธิลีด

ความตึงเครียดในการเผชิญหน้า

กั น แ ล ะ ส า ม า ร ถ ป ร ะ ส า น

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน

และหน่วยงานราชการไดเ้ป็นอย่าง

ดีและเพื่อ ให้การพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนเป็นระบบและมาตรฐาน 

จึ ง ไ ด้ มี ก า ร ก า ห น ด ขั ้น ต อ น

กร ะ บ วนก า ร ปฏิบัติ ง า น ข อ ง

พนักงานสอบสวนในการพจิารณา

เรือ่งรอ้งเรยีนขึน้ 

-ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามี

หนั งสือถึ งผู้ถู กร้อ ง  พร้อมทั ้ง

ม อ บห ม าย ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของ

รัฐสภาเดินทางไปตรวจสถานที่

พิพาทและร่วมประชุมหารือเพื่อ

หาทางยุติปญัหากรณีพิพาทด้วย

สนัตวิธิกีบัผูร้อ้ง และผูถู้กรอ้ง 

-ในกรณทีีผู่ร้อ้งทุกขไ์ดข้อใหพ้จิารณา

ใช้วิธีการชัว่คราว เพื่อบรรเทาทุกข ์

เมื่อส่วนราชการที่รบัค าร้องทุกข์เห็น

ว่า มเีหตุสมควรทีจ่ะใชว้ธิกีารชัว่คราว

เพื่อบรรเทาทุกข์ก็ให้ด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่ โดยค านึงถงึสทิธขิองผู้

ร้องทุกข์ ประโยชน์ส่ วนรวมของ

ราชการ 

-ใ น ก ร ณี ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ

คณะกรรมการประจ ากระทรวงเหน็ว่า 

ตามกฎหมาย ไม่อาจปลดเปลื้องทุกข์

ของผู้ร้องทุกข์ตามที่ร้องขอได้ แต่

สมควรแก้ไขเยียวยาความเสียหาย

ให้ แ ก่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ โ ดย วิธีก า ร อื่ น 

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ

ประจ ากระทรวงอาจก าหนดแนว

ทางการแก้ไขตามความเหมาะสม

ภายใต้อ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ

ได ้

 

ไ ม่ มี ข ั ้ น ต อ น ก า ร ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย

ประนีประนอมแต่มีการ อุทธรณ์ 

รายละเอยีดดงันี้ 

-ถ้าเจ้าหน้าที่ของรฐัหรือหน่วยงาน

ของรฐัที่เกี่ยวขอ้งไม่เห็นด้วยกบัค า

วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย

ร้องทุกข์ภูมภิาค เจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือหน่วยงานของรัฐดงักล่าวอาจ

อุ ท ธ ร ณ์ ค า วิ นิ จ ฉั ย ข อ ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ภู มิ ภ า ค ต่ อ

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได ้

โดยส่งค าอุทธรณ์ต่อเลขาธิการฯ 

ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจ้ง

ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยั

รอ้งทุกขภ์มูภิาค 

-ในกรณีที่มกีารอุทธรณ์หรอืในกรณี

ที่ เ ลขาธิการฯ  เห็นว่ ามีเห ตุผล

สมควรที่คณะกรรมการวนิิจฉัยร้อง

ทุกข์จ ะ ได้พิจ ารณาทบทวนค า

วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย

รอ้งทุกข์ภูมภิาค ให้เลขาธกิารฯ ส่ง

ค าวนิิจฉัยให้คณะกรรมการวนิิจฉัย

รอ้งทุกขพ์จิารณา 
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-เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ส า นั ก ง า น

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

เจรจาไกล่เกลี่ยจนทัง้ผู้ร้อง และผู้

ถูกรอ้งสามารถตกลงกนัได ้แลว้ท า

บนัทกึขอ้ตกลงระหว่างผูร้อ้งและผู้

ถูกรอ้งจะเป็นทีพ่อใจ 

-ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาต้อง

ติดตามว่าผู้ถูกร้องได้ด าเนินการ

ตามที่ได้แนะน าหรือตกลงกันไว้

หรอืไม่ หากไม่ด าเนินการตามนัน้

แ ล ะ ผู้ ร้ อ ง ยั ง ร้ อ ง เ รี ย น อี ก 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาก็

จ ะต้ อ ง ร ายงาน ต่อ รัฐมนตรีที่

ควบคุมดูแลหน่วยงานนัน้ๆ หรือ

รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อสัง่

การต่อไป 

-ในกรณีทีค่ณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้ง

ทุกขภ์มูภิาคไดพ้จิารณาวนิิจฉยัเรื่อง

รอ้งทุกขใ์ดแลว้ และมคี าวนิิจฉยัทีไ่ม่

มขี้อเสนอให้สัง่การตามมาตรา 48 

ให้  “เ ลขา นุการคณะกรรมการ

วนิิจฉัยร้องทุกข์ภูมภิาค” แจ้งให้ผู้

รอ้งทุกข์ทราบ และถ้าผู้ร้องทุกข์ไม่

เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ค า วิ นิ จ ฉั ย ข อ ง

คณะกรรมการวินิ จฉัยร้องทุกข์

ภู มิภ า ค  ใ ห้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธ ร ณ์ ต่ อ

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้

ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจ้ง

ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยั

รอ้งทุกขภ์มูภิาค 
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

กสม.ไทยรธน.ปี40 กสม.ไทยรธน.ปี50 ผูต้รวจการแผน่ดิน ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

13 การสรุปและ 

ด าเนินการ 

แ ก้ ป ั ญ ห า

เรื่องราวร้อง

ทุกข ์

การรวบรวมและสงัเคราะหข์อ้มลู 

1. จัดท ารายงานสถานการณ์การ

ละเมดิสทิธมินุษยชนประจ าปี 

2. การพฒันากฎหมายและนโยบาย

ที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะต่อรัฐบาล 

รฐัสภา สาธารณชน 

3. การเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรู้

ร่วมกนัของสงัคม 

 

 

-กสม.สามารถเสนอช่องทางไกล่เกลีย่

ประนีประนอมระหว่ างคู่ กรณีใน

ระหว่างด าเนินเรือ่ง 

-กสม.มอี านาจหน้าที่เสนอมาตรการ

แก้ไขปญัหาการละเมดิสิทธ ิฯ ไปยงั

บุคคล/หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- กสม.สามารถเสนอใหน้ายกรมต.สัง่

การกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่

ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงหรือ

ขอ้เสนอการแกไ้ข 

- หากนายกรมต.ไม่ปฏิบัติก็เสนอ

รฐัสภาด าเนินการต่อไป 

- กสม.สามารถเสนอศาลรธน.หรือ

ศาลปกครองใหด้ าเนินการตามอ านาจ

หน้าที ่

- ฟ้ อ ง ค ดี ต่ อ ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม แทน

ผูเ้สยีหาย 

- จดัท าขอ้เสนอเชงินโยบาย/แกไ้ขขอ้

กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ  ฯ  ต่ อ

รฐัสภา/รมต. 

- จดัท ารายงานและเผยแพร่ความรูแ้ก่

สาธารณชน   

-ผู้ตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

ด าเนินการจดัท าขอเสนอแนะต่อ 

หน่วยงานของรฐัเพื่อปรบัปรุงหรอื

แก้ ไ ขกฎหมาย  กฎ  ร ะ เบียบ 

ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตร ี

และจดัท ารายงาน พรอมทัง้เสนอ

ความ 

เห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา 

เพือ่ใหก้ารแกไ้ขปญัหาดงักล่าว  

-กรณทีีว่นิิจฉยัแลว้ใหผู้ต้รวจการ 

แผ่นดนิของรฐัสภาสรุป ขอ้เทจ็จรงิ 

พร้อมทัง้ความเห็นและข้อเสนอ

แนะในการปรบัปรุงแกไ้ขกบั หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขความ

เดือดร้อน ให้กบัประชาชน  หาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไม่ปฏบิตัติาม

ความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะในเวลา

อนัควร ใหผู้้ตรวจการแผ่นดนิของ

รัฐสภาส่ ง เ รื่ อ งดังกล่ า ว ไปยัง

นายกรัฐมนตรีหรือ รัฐมนตรีที่

ควบคุมก ากับดูแลหน่วยงานนัน้ 

หากปฏิบัติดังนี้แล้วหน่วยงานที ่

-หากผลการพิจารณาเรื่องว่าเป็น

หน่วยงานใดที่เกี่ยวขอ้ง โดยทัว่ไปก็

จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรบัไป

พจิารณาและด าเนินการต่อไป  

-หากไมส่ามารถด าเนินการไดใ้หเ้สนอ

ค าร้องทุกข์ดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วน

ราชการเพือ่ด าเนินการต่อไป  

- หากต้อ งอาศัยอ านาจสัง่การที่

เหมาะสม  จะส่งข้อเสนอแนะต่อ

นายกรฐัมนตรใีนฐานะหวัหน้ารฐับาล

หรอืรฐัมนตรแีลว้แต่กรณี เพื่อสัง่การ

ตามขอ้เสนอแนะนัน้ ซึง่ตอ้งระบุใหช้ดั

แจ้งว่านายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี

ควรจะสัง่การ ในเรื่องใดว่าอย่างไร 

พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลในการสัง่การดว้ย   

-ค าวินิ จฉัยตามวรรคหนึ่ ง  ให้ล ง

ลายมือชื่อประธานกรรมการหรือ

ประธานกรรมการประจ ากระทรวงที่

วนิิจฉยัเรือ่งรอ้งทุกขน์ัน้ 

-ให้ส่ วนราชการ รายงานผลการ

ปฏิ บั ติ ง า น ต า ม ร ะ เ บี ย บ นี้  ต่ อ

คณะกรรมการทุกปี ตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด ใน

-เมื่อคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์

ท าค าวนิิจฉัยเสร็จแล้ว ส านักงานฯ 

จะเสนอค าวนิิจฉยัไปยงั 

นายกรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาสัง่การ

ตามทีเ่หน็สมควรต่อไป 
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เ กี่ ย ว ข้ อ ง ยั ง ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม

ความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะโดยไมม่ี

เหตุอนัควร และเป็นเรื่องที่ส าคญั

เกี่ยวกบัประโยชน์สาธารณะ หรือ

เกีย่วขอ้งกบัประชาชนจ านวนมาก

ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาอาจ

ท ารายงานเสนอต่อรัฐสภาเป็น 

การด่วนกไ็ด ้โดยรายงานดงักล่าว

ใหเ้ปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ 

- กรณีที่พจิารณาว่าการกระท าใน

เรื่องใดของข้าราชการ พนักงาน 

หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจ 

หรือของราชการส่วนท้องถิ่นได้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตรแีลว้ 

แต่กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนัน้ 

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือ

ความไม่เสมอกนัในกฎหมาย หรอื

เป็นการเลือกปฏิบตัิ หรือล้าสมยั 

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภา

เ ส น อ แ น ะ ต่ อ ห น่ ว ย ร า ช ก า ร 

หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจ 

ห รื อ ร า ช ก า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ที่

การนี้ ส่วนราชการจะมีข้อเสนอใด

ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง

คณะกรรมการดว้ยกไ็ด ้

-ในการผลักดันการแก้ปญัหาให้

บรรลุผล ศูนย์บรกิารประชาชน หรือ

คณะกรรมการ มีช่องทางเสนอต่อ

ส านักนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการ

ตามนี้คอื  

1) มหีนงัสอืสอบถามหน่วยงานของรฐั

หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มหีนังสอืชี้แจงขอ้เท็จจรงิหรอื

ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงาน

ขอ งห น่ ว ย ง านขอ ง รั ฐห รือ ข อ ง

เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) รายงานเสนอต่อนายกรฐัมนตร ี

พรอ้มทัง้เสนอวธิกีารทีน่ายกรฐัมนตรี

ค ว ร สั ง่ ก า ร ต่ อ ไป ในก รณีที่ ก า ร

ปฏบิตังิานยงัไมเ่ป็นผล   

3 )  เ สน อ ให้ มีก า ร อ อก ร ะ เบี ย บ 

ประกาศ หรอืค าสัง่เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางแกป้ญัหา 

4) เสนอนโยบายและแผนเกีย่วกบัการ

จดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข ์เพื่อขอความ

เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี  

5)  เสนอแผนงาน โครงการ และ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
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เกีย่วขอ้ง เพื่อพจิารณาด าเนินการ

ใหม้กีารปรบัปรุงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือมติคณะรัฐมนตรี ใน เ รื่ อ ง

ดงักล่าวต่อไป  

- ใ น ก ร ณี เ รื่ อ ง นั ้ น เ กี่ ย ว กั บ

คณะ รัฐมนต รี  ใ ห้ ส่ ง ร าย ง าน

ดงักล่าวใหค้ณะรฐัมนตรทีราบดว้ย 

เรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการ

เพือ่ใหท้ างานอย่างมปีระสทิธภิาพ   
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ท่ี ประเดน็/

เรื่อง 

กสม.ไทยรธน.ปี40 กสม.ไทยรธน.ปี50 ผูต้รวจการแผน่ดิน ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

14 ผลการท างาน ( มี ต า ร า ง ร า ย ง า น ผ ล อ ยู่ ใ น

รายละเอยีดประกอบ) 

(มตีารางรายงานผลอยู่ในรายละเอยีด

ประกอบ) 

( มี ต า ร า ง ร า ย ง า น ผ ล อ ยู่ ใ น

รายละเอยีดประกอบ) 

(มตีารางรายงานผลอยู่ในรายละเอยีด

ประกอบ) 

( มี ต า ร า ง ร า ย ง า น ผ ล อ ยู่ ใ น

รายละเอยีดประกอบ) 
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6.2 ผลสรปุเปรียบเทียบระหว่างองคก์ร 

 

จากการศกึษาองคก์รสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ และองคก์รดา้นการรบัเรื่องรอ้งทุกข์

ของประเทศไทย มขีอ้สรปุเปรยีบเทยีบในประเดน็ส าคญัดงันี้ 

 

1. ด้านสถานะบทบาทขององคก์ร 

กรรมการสิทธิมนุษยชน(กสม.) ของประเทศไทยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

พุทธศกัราช 2550  ทีป่ระกาศใชเ้มือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2550   

ในขณะทีค่ณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ(United Nations Human Rights 

Council : HRC) และศาลสทิธิมนุษยชนยุโรป เป็นองค์กรสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศที่มี

บทบาทดูแลด้านสิทธิมนุษยชนในระดับครอบคลุมหลายประเทศ กล่าวคือคณะมนตรีสิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติดูแลรบัผดิชอบพื้นที่ทุกภูมภิาคในโลก และศาลสทิธมินุษยชนแห่ง

สภายโุรปดแูลในภมูภิาคยโุรป   

สถานะของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตเิป็นกลไกระหว่างรฐัหรอืองค์กร

ระหว่างรฐับาลในระบบสหประชาชาต ิจดัตัง้ขึน้ตามขอ้มตสิมชัชาแห่งสหประชาชาตเิมื่อวนัที ่15 

มนีาคม 2549 (แทนที่หน่วยงานเดมิ คอื คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ : 

United Nations Commission on Human Rights , UNCHR) ทีต่ ัง้ขึน้มาตัง้แต่พ.ศ. 2489 – 

2549 และศาลสทิธมินุษยชนยุโรปมสีถานะเป็นองคก์รระหว่างประเทศดูแลเรื่องการคุม้ครองดา้น

สทิธมินุษยชนของยุโรปหรอืในสมาพนัธย์ุโรป ก่อตัง้ขึน้ในปี 1949 ประกอบด้วยประเทศสมาชกิ

จ านวน 47 ประเทศในทวปียโุรป  

ส่วนอนิเดยี อนิโดนีเซยี และนิวซแีลนด ์มอีงค์กรสทิธมินุษยชนที่มสีถานะทางกฎหมาย

ต ่ากว่ากสม.ของประเทศไทยเนื่องจาก องค์กรสิทธิมนุษยชนของอินเดียเป็นองค์กรภายใต้

พระราชบญัญตัิการคุ้มครองสทิธมินุษยชน 2536   องค์กรสทิธมินุษยชนอนิโดนีเซยีจดัตัง้โดย

ค าสัง่ประธานาธบิดี ในปี 2536 (ต่อมาในปี 2542 ท างานภายใต้กฎหมายอิสระที่แยกออกจาก

อ านาจของประธานาธบด)ี และองคก์รสทิธมินุษยชนนิวซแีลนดก์เ็ป็นองคก์รทีจ่ดัตัง้โดยกฎหมาย

ทีต่ ่ากว่ารฐัธรรมนูญ 

ส าหรบัองค์กรในประเทศ มสี านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิที่มสีถานะใกล้เคยีงกับกสม .

เพราะเป็นองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญประกาศใชเ้มื่อวนัที ่24 สงิหาคม 2550  ในขณะทีอ่กีสอง

องค์กรคือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการระดับส านัก และส านักงาน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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คณะกรรมการกฤษฎกีาเป็นส่วนราชการเทยีบเท่าระดบักรมในสงักดัส านักนายกรฐัมนตร ีอยู่ใน

บงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ี

 

2. กฎหมายรองรบัการท างาน 

ส าหรบักฎหมายรองรบัการท างานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) คือ

ขอ้บญัญตัใินรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติอยู่ในมาตรา 256 และ

มาตรา 257  โดยม ีพรบ. คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายลูก

รองรบัการท างาน 

ส่วนคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิและศาลสทิธมินุษยชนยุโรป เป็นองคก์ร

ทีท่ างานภายใต้มตขิององค์กรระหว่างรฐั คอื คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตใิช้ขอ้

มติสมชัชาแห่งสหประชาชาติ 15 มนีาคม 2549 และศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปท างานภายใต้

อนุสญัญาว่าดว้ยการปกป้องสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน (The European Convention 

on Human Rights) ซึง่เป็นหน่ึงในอนุสญัญาทีส่ าคญัทีสุ่ด ทีส่ภายโุรป (The Council of Europe) 

  องค์กรระดับประเทศอื่น ๆ ได้แก่อินเดีย อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด์ใช้อ านาจตาม

กฎหมายทัว่ไปภายในประเทศของตนเองคอื องค์กรสทิธมินุษยชนอนิเดยีอาศยัพระราชบญัญตัิ

การคุ้มครองสทิธมินุษยชน ลงวนัที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2536 (ค.ศ. 1993) องค์กรสทิธมินุษยชน

อินโดนีเซียใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชน ปีพ.ศ.2536(ค.ศ. 1993) และองค์กรสิทธิมนุษยชน

นิวซแีลนดใ์ชก้ฎหมายสทิธมินุษยชนปี พ.ศ. 2520(ค.ศ. 1977)  

ด้านองค์กรในประเทศคอื ส านักผู้ตรวจการแผ่นดนิ ใช้ขอ้บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 242-245 และมกีารตรากฎหมายรองรบัเป็นพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา พ.ศ. 2542 (โดยอาศยักรอบขอ้บญัญตัิ

ทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่คยมอียูใ่นรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 196-198) (มสี่วนคลา้ยกบักสม.)   

ในขณะที่ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ท างานภายใต้กฎหมายหลกัคือพ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.2534 และระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัการ

เรือ่งราวรอ้งทุกข ์พ.ศ. 2552 ส่วนการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นไปตามพระราชบญัญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 และ

ระเบยีบของคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข ์ว่าด้วยวธิพีจิารณาและวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ .ศ. 

2522 ซึง่เป็นวธิพีจิารณาคดปีกครอง อนัเป็นลกัษณะเดยีวกบัวธิีพจิารณาของศาล โดยท าหน้าที่

ไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิในลกัษณะการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานที่คู่กรณีน ามายื่นและชกัถามทัง้ผู้

รอ้งทุกขแ์ละหน่วยงานของรฐัเพื่อรวบรวมขอ้เทจ็จรงิใหค้รบถ้วน และเป็นผูว้นิิจฉัยคดทีีม่กีารรอ้ง
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ทุกขน์ัน้โดยมเีหตุผลด้านหลกักฎหมายปกครอง รวมทัง้การเสนอแนะแนวทางการวางกลไกการ

ปฏบิตัริาชการต่อไป ซึง่อาจมทีัง้การเสนอใหแ้ก้ไขกฎหมายหรอืก าหนดระเบยีบปฏบิตัริาชการให้

เกดิประสทิธภิาพต่อไป 

 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ี่ส าคญัของ กสม. ได้แก่ การตรวจสอบรายงานการกระท าละเมดิ

สิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอศาลรฐัธรรมนูญ ศาล

ปกครอง กรณีปญัหาที่เกี่ยวขอ้งกบัความชอบด้วยอ านาจพจิารณาของศาลดงักล่าว ฟ้องคดต่ีอ

ศาลยตุธิรรมแทนผูเ้สยีหายไดเ้สนอแนะต่อรฐัสภา และรฐัมนตรเีพื่อปรบัปรุงกฎหมาย/กฎระเบยีบ

ในการป้องกนัแกไ้ขปญัหาการละเมดิสทิธฯิ ศกึษาวจิยัและเผยแพรค่วามรูด้า้นสทิธฯิ  และส่งเสรมิ

ความรว่มมอืระหว่างองคก์รเกีย่วกบัสทิธฯิ ภายในประเทศไทย 

คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิมหีน้าทีห่ลกัในการสอดส่องดูแลการละเมดิ

สทิธมินุษยชนที่เกดิขึ้นทัว่โลก หยุดยัง้การละเมดิสทิธมินุษยชนที่เกิดขึ้น สรา้งบรรทดัฐานของ

การส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และให้ข้อเสนอแนะรวมทัง้ส่งเสรมิขดีความสามารถ

ส าหรบัการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนในประเทศต่างๆ    

ในขณะทีศ่าลสทิธมินุษยชนยโุรป มหีน้าทีท่ีแ่ตกต่างไปจากองคก์รสทิธมินุษยชนอื่นๆ คือ

เป็นองค์กรสทิธมินุษยชนทีใ่ชอ้ านาจในเชงิการพพิากษาคดคีวาม คอืท าหน้าทีพ่จิารณาค ารอ้งที่

เกี่ยวกบัการละเมดิสทิธต่ิางๆ ของบุคคลที่ระบุอยู่ในอนุสญัญาฯ และมผีู้พพิากษาซึ่งได้รบัการ

แต่งตัง้จากประเทศสมาชกิทัง้ 47 ประเทศเป็นผูพ้จิารณา  

ส่วนองคก์รสทิธมินุษยชนระดบัประเทศต่าง ๆ นัน้จะมบีทบาทอ านาจใกล้เคยีงกบักสม. 

กล่าวคอืองค์กรสทิธิมนุษยชนอินเดยี มอี านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการร้องเรยีนกรณีที่ถูก

ละเมดิสทิธสิทิธมินุษยชน ส่งเสรมิการศกึษาและงานวจิยัดา้นสทิธมินุษยชน เผยแพร่ความรูด้า้น

สทิธมินุษยชน ส่งเสรมิและสรา้งความตระหนักในการปกป้องสทิธมินุษยชน และให้การส่งเสรมิ

และสนนัสนุนหน่วยงานต่างๆ ทีท่ างานดา้นสทิธมินุษยชนเช่นเดยีวกบักสม.ของไทย แต่มบีทบาท

ทีแ่ตกต่างจากกสม.คอืการมบีทบาทที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานร่วมกบั “ศาล” มากกว่า กล่าวคอื

การมสี่วนร่วมในคดทีี่อยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลที่เกี่ยวข้องกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน  

บทบาทในการตรวจเยี่ยมผู้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรอืการดูแลในช่วงเวลา ห้องกักกันหรือ

สถานทีท่ีถู่กก าหนดไว ้ใหก้ารรกัษาและการคุม้ครองรวมทัง้ส่งสรุปรายงานและขอ้เสนอแนะใหแ้ก่

คณะรฐับาล ตรวจสอบปจัจยัที่ก่อใหเ้กดิความไม่สงบสุขซึง่ถอืเป็นการละเมดิสทิธ ิเสรภีาพ อาทิ

เช่น การก่อการร้าย เหตุความรุนแรงต่างๆ และน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อไปสู่แนวทางแก้ไข   
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ศกึษาสนธสิญัญาและแนวทางระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสทิธมินุษยชนต่างๆ เพื่อน ามาสรา้ง

ขอ้เสนอแนะสู่แนวทางปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นตน้ 

เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย มีส่วนคล้ายคลึงกับกสม .ของ

ประเทศไทยคอืการดูแลช่วยเหลอืแก้ไชปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน  การเผยแพร่ขอ้มลูและ

การศกึษาสทิธมินุษยชน  

การให้สตัยาบนัสนธสิญัญาระหว่างประเทศด้านสทิธมินุษยชนที่จะช่วยเสรมิสรา้งความ

เข้มแข็งและช่วยพัฒนากฎหมายภายในประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้องค์กรของ

อนิโดนีเซยียงัมบีทบาทในการด าเนินตามแผนปฏบิตักิาร ก าหนดกิจกรรมผ่านทางสถาบนัชาต ิ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ การเคลื่อนไหวทางสังคม การปฏิรูปกฎหมาย การบังคับใช้

กฎหมายดา้นสทิธมินุษยชน 

 องคก์รสทิธมินุษยชนนิวซแีลนด ์มบีทบาทคลา้ยกบักสม.ของไทยคอืส่งเสรมิและปกป้อง

สทิธมินุษยชน เป็นผู้สนับสนุนส าหรบัค ารอ้งเรยีน ที่เกี่ยวกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน ส่งเสรมิ

ความเข้าใจเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนในมติิต่างๆ นอกจากนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนนิวซแีลนด์ยงั

ด าเนินงานตามสนธสิญัญา Waittangi โดยการสรา้งโปรแกรมเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชน ท ากจิกรรม 

และแนะน าตีพมิพ์เอกสารด้านการศึกษา และเตรยีมอาสาสมคัรเพื่อฝึกทกัษะในงานด้านสทิธิ

มนุษยชน 

เปรยีบเทยีบกับองค์กรร้องทุกข์ภายในประเทศ ได้แก่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ มี

บทบาทอ านาจเฉพาะที่แตกต่างไปจากกสม. คอืการพจิารณาและสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิตามค า

รอ้งเรยีนในกรณกีารไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย หรอืปฏบิตันิอกเหนืออ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายของ

ขา้ราชการ พนักงาน หรอืลูกจา้งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอื

ราชการส่วนท้องถิ่น พิจารณาตรวจสอบการปฏบิตัิหรอืละเลยไม่ปฏบิตัิหน้าที่ของข้าราชการ 

พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวิสาหกิจ หรอืราชการส่วน

ทอ้งถิน่ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูร้อ้งเรยีนหรอืประชาชนโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าการนัน้จะชอบ

หรอืไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าทีก่็ตาม  และการด าเนินงานกรณีอื่นตามที่กฎหมายบญัญตัิ รวมถงึ

บทบาทเฉพาะคอืการด าเนินการเกีย่วกบัจรยิธรรมของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงและเจา้หน้าที่

ของรฐั อย่างไรก็ตามมบีทบาททีค่ล้ายกบักสม. บางอย่างอาท ิการจดัท ารายงานพรอ้มทัง้เสนอ

ความเหน็และขอ้เสนอแนะต่อรฐัสภา การเสนอเรื่องพรอ้มความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนูญ หรอืศาล

ปกครอง (แลว้แต่กรณ ีเพื่อพจิารณาวนิิจฉยั)   

คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มี

ขอบเขตหน้าที่ด้านการจดัการเรื่องร้องทุกข์ภายใต้กรอบอ านาจที่จ ากดัมากกว่ากสม . คือท า
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หน้าที่สนับสนุนการท างานของนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรรี่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

ไดแ้ก่ การเสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกบัการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกขเ์พื่อขอความเหน็ชอบจาก

คณะรฐัมนตร ีพจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนงาน โครงการ และวงเงนิค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบั

การจดัการเรื่องราวร้องทุกขข์องส่วนราชการ วนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

ส่วนราชการใด มหีนังสือสอบถามหน่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี

หนังสอืชี้แจงข้อเทจ็จรงิหรอืให้ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานของหน่วยงานของรฐัหรอืของ

เจ้าหน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง รายงานผลการสัง่การของนายกรฐัมนตรี พรอ้มทัง้เสนอวธิกีาร ที่

นายกรฐัมนตรคีวรสัง่การต่อไปในกรณีที่การปฏิบตัิงานยงัไม่เป็นผล จดัให้มรีะบบข้อมูลการ

จดัการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ติดตามและ

ประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนเกี่ยวกบัการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข์ พจิารณา

วนิิจฉัยปญัหาเกี่ยวกบัอ านาจหน้าทีร่ะหว่างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่อื่นฯ ปฏบิตักิารอื่นใด

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ีหรอืตามทีค่ณะรฐัมนตร ีหรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย แต่กม็ลีกัษณะ

การด าเนินบางอย่างคล้ายคลึงกับกสม. อาทิ แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานหรอืปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

ด้านส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท าหน้าที่หลักด้านการวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อ

กฎหมาย ได้แก่ จัดท าร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ตามค าสัง่ของ

นายกรฐัมนตรหีรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ีรบัปรกึษาใหค้วามเหน็ทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรฐั

หรอืตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตร ีหรอืมติของคณะรฐัมนตรี เสนอความเห็นและข้อสงัเกตต่อ

คณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการใหม้กีฎหมาย หรอืแก้ไขปรบัปรุง หรอืยกเลกิกฎหมาย ในส่วนของการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขน์ัน้ มบีทบาทพจิารณาเรื่องรอ้งทุกขข์องประชาชนทัง้

ประเทศ ดงันี้ คอื 1) คณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกขส์่วนกลาง ซึ่งมอี านาจหน้าที่ครอบคลุมทัว่

ราชอาณาจกัร 2) คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาค ซึง่มอี านาจหน้าที่ในท้องที่ทีก่ าหนดไว้

เป็นเขตอ านาจของกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมภิาคแต่ละแห่ง  โดยงานของคณะกรรมการ

วนิิจฉัยรอ้งทุกขจ์ะมกีารปฏบิตังิานเป็น 2 ระดบัคอื 1) การแสวงหาข้อเท็จจรงิในระบบไต่สวน 

และ2) งานวนิิจฉัยคด ี ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ใดเสรจ็แล้ว ค าวนิิจฉัยร้องของ

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ยังไม่มีผลบังคับใช้ได้เอง แต่จะต้องเสนอค าวินิจฉัยไปยัง

นายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาสัง่การอกีชัน้หน่ึง 
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4. ท่ีมาและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

ที่มาของกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประเทศไทยได้รบัโปรดเกล้าฯ การ

แต่งตัง้ โดย พระมหากษัตริย์ ตามค าแนะน าของวุฒิสภา โดยมีกรรมการฯ จ านวน 7 คน 

ประกอบดว้ยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอกีหกคน ไดม้าจากกระบวนการสรรหา

โดย คณะกรรมการสรรหากรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิจี านวนเจด็คน ประกอบดว้ยประธาน

ศาลฎกีา ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้ า

ฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคลซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาคดัเลอืกจ านวนหน่ึงคน และบุคคล

ซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคดัเลอืกจ านวนหนึ่งคน ร่วมสรรหาเสนอรายชื่อให้

วุฒสิภาลงมตเิหน็ชอบ กรรมการสทิธมิวีาระด ารงต าแหน่ง 6 ปี 

ทีม่าของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตปิระกอบดว้ยตวัแทนประเทศสมาชกิ 

47 ประเทศแบ่งตามสดัส่วนของแต่ละภูมภิาคดงันี้ ภูมภิาค ไดแ้ก่ แอฟรกิา 13 ประเทศ ภูมภิาค

เอเชยี 13 ประเทศ ภูมภิาคยุโรปตะวนัออก 6 ประเทศ ภูมภิาคลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน 8 

ประเทศ และภูมภิาคยุโรปตะวนัตกและอื่นๆ 7 ประเทศ การเลอืกตัง้สมาชกิ HRC จะกระท าโดย

วธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบลบัโดยประเทศสมาชกิสหประชาชาต ิ192 ประเทศ 

โครงสรา้งของศาลสทิธมินุษยชนยุโรป  แบ่งเป็น 5 องค์คณะ (Section) แต่ละคณะจะ

ประกอบไปดว้ยผูพ้พิากษา 7 ท่าน ผูพ้พิากษาทัง้หมดจะเลอืกประธานศาล และประธานองคค์ณะ

ทัง้ 5 องคค์ณะซึง่ผูพ้พิากษา 2 ท่าน ในบรรดาประธานองคค์ณะทัง้ 5 นี้ จะด ารงต าแหน่งเป็นรอง

ประธานศาลดว้ย โดยจะด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี  จากนัน้ผูพ้พิากษาแต่ละองคค์ณะจะท าการ

เลอืกสภา (Chamber) ซึ่งประกอบด้วยประธานองค์คณะและผู้พพิากษาอกี 6 คน โดยจะเลอืก

หมุนเปลีย่นกนัไป นอกจากนี้ศาลยงัมสีภาใหญ่ (The Grand Chamber) ซึง่มสีมาชกิ 17 คน ที่

ประกอบด้วย ประธานศาลสทิธมินุษยชน 1 คน รองประธานศาลสทิธมินุษยชน 2 คน รวมถงึผู้

พพิากษาอกี 1 คน จาก 2 กลุ่มซึง่เท่าเทยีมกนั การคดัเลอืกตุลาการจะเลอืกระหว่างกลุ่มทุกๆ 9 

เดอืน 

กรณีองคก์รสทิธมินุษยชนอนิเดยี จะมลีกัษณะแตกต่างไปจากกสม.ของไทยคอืเน้นการ

คดัสรรคณะกรรมการมาจากสาย “ผู้พิพากษา”เป็นส่วนมาก มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ สมาชกิประจ า 4 อตัรา และ สมาชกิที่ถูกแต่งตัง้ 4 อตัรา การแต่งตัง้จะมบีท

กฎหมายเป็นตวัก าหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ ไดแ้ก่ประธานคณะกรรมการ จะเป็นผูเ้คย

ด ารงต าแหน่ง หวัหน้าผูพ้พิากษาศาลฎกีามาก่อน  สมาชกิทีด่ ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่ง

เป็นผูพ้พิากษาศาลฎกีา จ านวน 1 ท่าน  สมาชกิทีด่ ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษา



 

- 334 - 

ศาลสูงสุด จ านวน 1 ท่าน สมาชิกที่มาจากการแต่งตัง้จากผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้ที่มปีระสบการณ์ มี

ความเชีย่วชาญหรอืผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีด่า้นสทิธมินุษยชน จ านวน 2 ท่าน  

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตอินิโดนีเซยี (Komnas HAM) ชุดแรก(จดัตัง้ขึน้เมื่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 1993) มีที่มาจากการแต่งตัง้โดยฝ่ายบริหาร กล่าวคือแต่งตัง้ตามค าสัง่

ประธานาธบิด ีNo.50 เมื่อปี 1993  มสีมาชกิมากกว่ากสม.ไทยคอื มจี านวน 35 คนได้รบัการ

คดัเลอืกโดยสภาผู้แทนราษฎร และได้รบัการอนุมตัโิดยประธานาธบิด ีคณะกรรมาธกิารจะถูก

จดัตัง้ขึน้หลงัจากเสรจ็สิน้จากการคดัเลอืกคณะกรรม ซึง่จะประกอบดว้ย ประธาน 1 คน และรอง

ประธาน 2 คน โดยจะมาจากคณะกรรมการในจ านวน 35 คนนัน้ และมวีาระด ารงต าแหน่ง 5 ปี 

เลขาธกิารมาจากการคดัเลอืกเป็นบุคคลภายนอกทีไ่ม่อยู่ในคณะกรรมการ มหีน้าทีดู่และดา้นงาน

อ านวยการ และส่งเสรมิการท างานของคณะอนุกรรมการทัง้ 4 คณะ (คณะอนุกรรมการด้าน

วชิาการและการศกึษา  คณะอนุกรรมการด้านงานวจิยัและการประเมนิ  คณะอนุกรรมการด้าน

การควบคุมและตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่) 

องค์กรสทิธมินุษยชนนิวซแีลนด์ คณะกรรมการสทิธมินุษยชน ประกอบด้วย 5 ชุด 1) 

ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 2) คณะกรรมการด้านความสมัพนัธ์ทางเชื้อชาติ 3) 

คณะกรรมการ EEO และคณะกรรมการอกี 2 ชุดท างานเป็น part time 

ส าหรบัองค์กรของประเทศไทย คณะผู้ตรวจการแผ่นดนิ จะคล้ายกบัของกสม.คอืได้รบั

โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้โดยพระมหากษัตรยิ์ ตามค าแนะน าของวุฒสิภาซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่

คณะกรรมการสรรหา สรรหาจากบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรบันับถือของประชาชน มีความรู้และ

ประสบการณ์ และมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติเป็นทีป่ระจกัษ์ มจี านวน 3 คน มวีาระการด ารงต าแหน่ง 6 

ปี และสามารถด ารงต าแหน่งได้ เพียงวาระเดียวโดยสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นคณะหนึ่ง มจี านวนสามสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 

ผูแ้ทนของพรรคการเมอืงหรอืกลุ่มพรรคการเมอืงทีม่สีมาชกิอยูใ่นสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนสบิเก้า

คน ซึง่ต้องเลอืกใหม้จี านวนตามหรอืใกล้เคยีงกบัอตัราส่วนของจ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

อธกิารบดจีากมหาวทิยาลยัของรฐั ซึ่งเลอืกกนัเองให้เหลอืสี่คน ผู้แทนส านักงานอยัการสูงสุด

จ านวนสีค่น ผูแ้ทนศาลฎกีาจ านวนสีค่น  

คณะกรรมการการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีมทีี่มา

แตกต่างจาก กสม.คือส่วนใหญ่จะมาจากการแต่งตัง้ตามต าแหน่งจากตัวแทนหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง หรอืแต่งตัง้โดยดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการ

จดัการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย รองนายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ 

รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรคีนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง 
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ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงทุกกระทรวง เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิาร ก.พ. เลขาธกิาร 

ก.พ.ร. เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อยัการสูงสุด และผู้บญัชาการ

ต ารวจแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จ านวนสามคน ซึ่งมคีวามรูค้วาม

เชีย่วชาญในดา้นกฎหมาย สงัคมสงเคราะห์ฯ โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละสีปี่ 

คณะกรรมการกฤษฎกีา มทีีม่าแตกต่างจากกสม.คอืส่วนใหญ่จะมาจากบุคคลทีม่ลีกัษณะ

ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะหรอืมคีุณสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ กรรมการกฤษฎกีาไดร้บัโปรดเกลา้ฯ 

แต่งตัง้โดยพระมหากษตัรยิ ์จากบุคคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามมาตรา 13/1 กรรมการกฤษฎกีามี

วาระด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รฐัศาสตร ์

เศรษฐศาสตร ์สงัคมศาสตรห์รอื การบรหิารราชการแผ่นดนิ และต้องมคีุณสมบตัอิย่างหนึ่งอย่าง

ใด ดงัต่อไปนี้ คอื 1) รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธบิดหีรอืเทยีบเท่า 2) 

รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้พพิากษา ศาลฎีกา ตุลาการศาลปกครอง

สงูสุด หรอืตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสงูสุด 3) เป็นหรอืเคยเป็นอาจารยส์อนวชิากฎหมายใน

สถาบนัการศึกษาของรฐัในระดบัมหาวทิยาลยัมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 4) เคยเป็นกรรมการ

กฤษฎกีาตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยคณะกรรมการกฤษฎกีา พุทธศกัราช 2476  5) มคีวามรูแ้ละ

เคยท างานในการร่างกฎหมายมาแลว้ไม่น้อยกว่าสบิปี และมคีวามช านาญและความสามารถเป็น

ประโยชน์แก่งานของกรรมการกฤษฎีกา พระราชบญัญตัิคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 

มาตรา 13/1 ใหส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาด าเนินการคดัเลอืกรายชื่อผูท้ีม่คีุณสมบตัติาม

มาตรา 13 ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญในระดบัสูงสมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกา โดยให้มีจ านวนที่

เหมาะสมในการปฏบิตัติามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอต่อคณะกรรมการซึ่ง

ประกอบดว้ย ประธานกรรมการกฤษฎกีาแต่ละคณะตามมาตรา 15 เป็นกรรมการและเลขาธกิาร

คณะกรรมการกฤษฎกีาเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้แจง้ผลให้

นายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแต่งตัง้ต่อไป   

อย่างไรกต็ามในส่วนของ “คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข”์ ของส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา มสี่วนที่คล้ายคลงึกบักสม.อยู่บ้างคอืการผ่านการพจิารณาของ “รฐัสภา” แต่มคีวาม

แตกต่างคอืจะต้องมคีุณสมบตัทิี่ผ่านงานราชการมาก่อน  คณะกรรมการประกอบด้วย ประธาน

กรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คน ประธานและคณะกรรมการแต่งตัง้โดยพระบรม

ราชโองการ ดว้ยความเหน็ชอบของสภาผู้แทนราษฎร คุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ต้อ ง

เคยเป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า และต้องไม่เป็น

ข้าราชการประจ า โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นอกจากนี้จะต้องมีคณะอนุกรรมการมี
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จ านวนไม่เกนิ 5 คน และอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นบุคคลทีผู่้เสนอเรื่องราวรอ้งทุกขร์ะบุขอใหต้ัง้

เป็นอนุกรรมการ เว้นแต่ผู้เสนอเรื่องราวรอ้งทุกขไ์ม่ได้ระบุขอ และคณะอนุกรรมการต้องไม่เป็น

ขา้ราชการประจ า 

 

       5. โครงสร้างการบริหารองคก์ร 

 กสม. ของประเทศไทยจดัโครงสรา้งในรปูแบบของคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ 

(subcommittee) เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ปจัจุบนัมี

อนุกก. 21 คณะ (เม.ย.55) มสี านักงานกสม.เป็นส่วนราชการสงักดัรฐัสภา อยู่ภายใต้การก ากบั

ดูแลของประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิเป็นส านักงานสนับสนุนการท างาน มกี าลงัคน 

212 คน (ปีงบประมาณ 52) 

คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิมโีครงสรา้งทีป่ระกอบด้วยตวัแทนประเทศ

สมาชกิ และมสี านกับรหิารผ่านการเลอืกโดยคณะมนตรฯี ประกอบดว้ย ประธาน 1 ต าแหน่ง และ

รองประธาน 4 ต าแหน่ง มีหน่วยงานที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนดูแล ได้แก่ ส านักงาน

คณะกรรมการสทิธมินุษยชน กลไกผูเ้ชีย่วชาตเิกีย่วกบัสทิธขิองชนพืน้เมอืง สภาทีดู่แลเรื่องต่างๆ 

ดา้นชนกลุ่มน้อย สภาสงัคม   

ในส่วนของโครงสรา้งกระบวนการรบัเรื่องร้องเรยีนจะมสี่วนส าคญัได้แก่ ที่ปรกึษาของ

คณะกรรมการ และมีส่วนพิจารณาใน 2 คณะที่มีบทบาทหลัก ได้แก่คณะท างานว่าด้วยข้อ

ร้องเรยีนเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตวัแทนแต่ละภูมภิาคจ านวน 5 คน และมคีณะท างานว่าด้วย

สถานการณ์ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากประเทศสมาชกิจ านวน 5 ประเทศ   

โครงสรา้งของศาลสทิธมินุษยชนยุโรป ประกอบด้วยประธานศาลสทิธมินุษยชน  มคีณะ

ลูกขุนที่ปรกึษาภายใต้การดูแลของสภาใหญ่ ประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียนของสภาใหญ่ ฝ่าย

งานวจิยัและห้องสมุด ฝ่ายข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีและความคดิเห็นที่ตีพมิพ์ ฝ่ายตรวจสอบเรื่อง

รอ้งเรยีน 

ในโครงสรา้งของศาลจะมอีงคค์ณะย่อยจ านวน 6 คณะ แต่ละคณะ ประกอบดว้ยประธาน

องคค์ณะละ 1 ต าแหน่ง และผูพ้พิากษาจ านวน 1 ต าแหน่ง และองคค์ณะเพิม่เตมิ ประกอบดว้ยผู้

พพิากษา 7 ต าแหน่ง ในส่วนระบบส านักงานจะมฝี่ายบรกิารทัว่ไป อาท ิฝ่ายบรหิาร ฝ่ายจดัการ

คดี ส านักงานส่วนกลาง ผู้สื่ อข่าว /ผู้ เยี่ยมชม ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ภาษาต่างประเทศ และ การเงนิ เป็นตน้ 
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โครงสรา้งองคก์รสทิธมินุษยชนอนิเดยี จะแตกต่างจากกสม. ไทยคอืเน้นอ านาจอยู่ทีฝ่่าย

บรหิารที่รบัผดิชอบทัง้ในส่วนของกรรมการและในส่วนของส านักงาน คอืมคีณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนอนิเดยีประกอบดว้ย 6 ฝา่ย ซึง่ผูบ้รหิารสงูสุดของคณะกรรมการไดแ้ก่ เลขาธกิาร โดยมี

ส านกัเลขาธกิารทีท่ าหน้าทีภ่ายใต้เลขาธกิารโดยตรง แต่ละฝ่ายการบูรณาการและท างานร่วมกนั 

ประกอบด้วย 1) ฝ่ายอ านวยการ อยู่ภายใต้การดูแลของเลขานุการร่วมดูแลในเรื่องของการ

อ านวยการและ 2) ฝา่ยกฎหมาย ดแูลเรื่องการตรวจสอบพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน 3) ฝ่ายฝึกอบรม 

รบัผดิชอบเรื่องการให้ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัสทิธมินุษยชน 4) ฝ่ายวจิยันโยบาย โครงการและ

กจิกรรม รบัผดิชอบดา้นการจดัท างานวจิยั การศกึษาด้านสทิธมินุษยชน รวมทัง้จดัสมัมนา การ

ประชุมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 5) ฝ่ายสอบสวนรบัผดิชอบเรื่องการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

เรือ่งรอ้งเรยีน 6) ฝา่ยสารสนเทศและประชาสมัพนัธ ์รบัผดิชอบดา้นการเผยแพร่งานและกจิกรรม

ต่างๆ ทีไ่ดจ้ดัขึน้  

องค์กรสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย มีโครงสร้างของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

อนิโดนีเซยีไดร้บัการเลอืกตัง้โดยองคเ์ซสชนัของคณะกรรมาธกิาร ประกอบดว้ย ประธาน 1 คน 

รองประธาน 2 คน และสมาชิก 25 คน โครงสร้างองค์กรจะมีกองเลขาธิการ ประกอบด้วย

เลขาธกิาร (secretary henerral) และแบ่งเป็น 4 ส านัก คอื ส านักแผนงานและความร่วมมอื

(Bureau of planning and cooperation) ประกอบดว้ย กองแผนงาน  กองพจิารณาคดมีาตราและ

ความร่วมมือ  ส านักทัว่ไป (bureau) ประกอบด้วย กองอุปกรณ์เครื่องมือ (Household 

equipment and parts) กองส่วนขา้ราชการ (Kepagawaian parts and Organizations) ฝ่าย

การเงนิ (Kepagawaian parts and Organizations) ส านักป้องปรามการละเมดิสทิธมินุษยชน 

ประกอบด้วย กองบรหิารจดัการเรื่องรอ้งเรยีน (Administrative Complaint Handling) กอง

ตรวจสอบการบรหิารและการสอบสวน (Administration Monitoring and Investigation) กอง

บรหิารการไกล่เกลีย่ (Mediation Administration) ส านักบรหิารสทิธมินุษยชน ประกอบดว้ย กอง

ประเมนิผลการบรหิารและการวจิยั (Assessment Administration and research) กองจดัการ

(Administration section extension)  

องคก์รสทิธมินุษยชนนิวซแีลนด ์โครงสรา้งของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งประเทศ

นิวซแีลนด ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการสทิธมินุษยชน ผูอ้ านวยการ OHRP ดูแลฝ่ายบรหิาร

กฎหมาย นักกฎหมายอาวุโส นักกฎหมาย ผู้บรหิาร OHRP กรรมการต่างๆ อกี 5 คน ผูบ้รหิาร

ผู้อ านวยการ ผู้จดัการการบรกิารขององค์กร ผู้จดัการการสอบสวนและการร้องเรยีน ผู้จดัการ

ความสมัพนัธก์บัภายนอก และประกอบดว้ย ทีป่รกึษาในดา้นต่าง ๆ อกี 15 ท่าน 
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ส านักผู้ตรวจการแผ่นดนิ  ในการท าหน้าที่ตามที่รฐัธรรมนูญบญัญตัิไว้นัน้ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิไดก้ าหนดโครงสรา้งการด าเนินงาน และขอบเขตหน้าทีข่องส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ

ใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิ โดยแบ่งโครงสรา้งเป็น 16 ส านกั 1 ศูนย ์และ 1 หน่วยงาน 

ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี  มสี่วนของศูนยบ์รกิารประชาชน ที่แบ่งโครงสร้าง

การบรหิารงานภายในศูนยบ์รกิารประชาชนใหม ่ประกอบดว้ย 6 ส่วน และ 1 ฝ่าย ไดแ้ก่  1) ส่วน

ด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1  2) ส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 2  3) ส่วนด าเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ 3 4)ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน  5) ส่วนการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 6) ส่วนแผนและประเมนิผล และ 7) ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีโครงสร้างส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกอบดว้ยส่วนราชการ (ตามรายงานประจ าปี 2554) ดงันี้ 1) ส านักอ านวยการ 2) ศูนยข์อ้มูล

กฎหมายกลาง 3) สถาบนัพฒันานักกฎหมายมหาชน 4) ส านักกฎหมายต่างประเทศ 5) ส านัก

กฎหมายปกครอง 6) ส านักหลกันิตบิญัญตั ิโดยส่วนของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์มกีารจดั

กลุ่มงานดงันี้ 1) งาน “ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์” และ 2) งาน “พนักงาน

ผูร้บัผดิชอบส านวน” ส าหรบัส่วนหน่วยงานธุรการของคณะรบัเรื่องราวรอ้งทุกขจ์ะอยู่ทีส่ านักงาน

คณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์ (ในส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) มเีจ้าหน้าที่

ประกอบดว้ย เลขานุการของคณะกรรมการวนิิจฉยัเรือ่งราวรอ้งทุกข ์และพนกังานเจา้หน้าที่  

 

6. ขัน้ตอนกระบวนการร้องทุกข ์

ขัน้ตอนกระบวนการรอ้งทุกขข์องกสม.สรปุโดยรวม เริม่ตน้จากผูร้อ้ง/ผูป้ระสบปญัหา/การ

ตรวจพบปญัหาของกก.สทิธฯิเอง  เสนอเรื่องต่อกรรมการสทิธฯิ กรรมการสทิธฯิ วนิิจฉัยว่าอยู่ใน

อ านาจหรอืไม่ หากอยู่ในอ านาจก็พจิารณามูลความผดิตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ด าเนินการ (ไกล่

เกลีย่/ประนีประนอม เสนอหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งแก้ไขเยยีวยา) เสนอต่อนายกรมต./ครม./รฐัสภา

เพื่อแก้ปญัหาตามอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบ เสนอรายงานต่อรฐัสภาและเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ  

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กระบวนการด าเนินงานประกอบด้วย

คณะท างาน 2 คณะคอืคณะท างานว่าดว้ยขอ้รอ้งเรยีน(พจิารณารบัขอ้รง้เรยีน) และคณะท างานว่า

ดว้ยสถานการณ์ (พจิารณาแก้ไขปญัหาตามลกัษณะปญัหา) ขัน้ตอนส าคญัในการรบัเรื่องราวรอ้ง

ทุกขห์ากกลไกภายในประเทศไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาได ้คณะท างานฯ กจ็ะรบัขอ้รอ้งเรยีน  ส่งขอ้

รอ้งเรยีนไปยงัรฐับาลของประเทศที่เกี่ยวขอ้ง จดัท ารายงานเสนอ  ต่อคณะท างานชุดที ่2 หาก

ขอ้มลูทัง้หมดปรากฏใหเ้หน็ถงึความต่อเนื่องของการละเมดิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน
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อย่างร้ายแรง  ก็จะเสนอรายงานพร้อมมาตรการต่างๆ  ให้  HRC พจิารณาออกเป็นขอ้มต ิเพื่อ

กดดนัใหร้ฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งยตุกิารละเมดิสทิธมินุษยชนทีร่นุแรงอยา่งเป็นระบบต่อไป 

 ขอ้แตกต่างส าคญัในขัน้ตอนของสหประชาชาตคิอืจะมคีณะท างานพจิารณากลัน้กรอง

เรื่อง คณะท างานเพื่อน าเรื่องเขา้สู่กระบวนการความร่วมมอืเพื่อเสนอทางแก้ไขปญัหา ก่อนทีจ่ะ

ส่งเรือ่งใหค้ณะมนตรสีทิธมินุษยชน ฯ ออกเป็นขอ้มตต่ิอไป  

กรณีของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ขัน้ตอนเริม่จากการรบัค าฟ้อง การไต่สวนมูลฟ้อง 

(จ าหน่ายคดีหรือส่งต่อ) การรวบรวมพยานหลกัฐานและขัน้ตอนการหาข้อยุติโดยฉันท์มิตร      

(ปิดคดหีรอืด าเนินการต่อ) ศาลสทิธมินุษยชนตดัสนิ(ขัน้พพิากษา) ส่งให้คณะกรรมการรฐัมนตรี

เป็นองค์กรที่บงัคบัคดตีามค าพพิากษาของศาล ปิดคด ี ขัน้ตอนที่แตกต่างจากกสม.ชดัเจนคอื     

มขี ัน้ตอนการ “พพิากษา” และมอีงคก์รบงัคบัคดเีพื่อด าเนินการตามค าพพิากษา    

กระบวนการพจิารณา (Procedure on the merits) เมื่อศาลได้ท าการตดัสนิรบัค า

รอ้งเรยีนนัน้แลว้ ศาลอาจจะท าการแนะน าคู่กรณีในเรื่องเกี่ยวกบัพยานหลกัฐานและท าความเหน็

หรอืขอ้สงัเกตเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้การเรยีกรอ้งใหม้กีารชดเชย (just satisfaction) ของผู้

รอ้ง และท าการเผยแพร่การพจิารณาขอ้ถูกผดิของคดต่ีอสาธารณชน ประธานศาลอาจจะจดัการ

บรหิารกระบวนการใหค้วามยตุธิรรมทีเ่หมาะสม ใหค้ าแนะน า หรอือนุญาตใหอ้อกจากกระบวนการ 

แก่รฐัภาคอีนุสญัญาใดทีม่ไิดเ้ป็นคู่กรณีหรอืแค่บุคคลใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคดแีต่มไิดผู้ร้อ้งเรยีนในการ

เสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรและพฤติการณ์แวดล้อมที่ได้รบัการยกเว้นให้รบัฟงัได ้

(Exceptional circumstances) หรอืการตัง้ตวัแทนในการพจิารณาเป็นต้น รฐัภาคอีนุสญัญาทีเ่ป็น

เจา้ของสญัชาตขิองผูร้อ้งเรยีนนัน้ยอ่มมสีทิธทิีจ่ะเขา้แทรกแซงหรอืเขา้มาในคดไีด้ 

ขอ้สงัเกตอกีประการของศาลสทิธมินุษยชนยุโรปคอืกระบวนการก่อนการน าคดขีึน้สู่ศาล

สิทธิมนุษยชนจะเน้นที่การอธิบาย “เปิดเผย” เป็นสาธารณะ ซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากการ

พจิารณาคด ี(Hearings) ทีจ่ะตอ้งอยู่ในหลกัการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ยกเวน้การตดัสนิของ

องคค์ณะหรอืองคค์ณะใหญ่หรอืคณะใหญ่หรอืการอธบิายถงึบรบิททีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดร้บัการยกเวน้ให้

รบัฟงัได้ และสิง่ที่หน่วยทะเบยีนของศาลได้ท าการบนัทกึไวข้องคู่กรณีจะไดร้บัการพมิพ์เผยแพร่

ต่อสาธารณชนดว้ย 

องคก์รสทิธมินุษยชนอนิเดยี มกีระบวนการส าคญัดงันี้ การรบัเรื่องรอ้งเรยีน กระบวนการ

คดักรองเรือ่งทีร่อ้งเรยีน การส่งต่อมายงัคณะกรรมการเพื่อพจิารณาไต่สวน คณะกรรมการไต่สวน

ร่างข้อเสนอแนะ ส่งส าเนาการไต่สวนไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   

คณะกรรมการเผยแพร่รายงานการสอบสวนร่วมกันกับความเห็นของรฐับาลหรอืหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งหรอืผูม้อี านาจ   
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องค์กรสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย มีกระบวนการส าคัญคือ รับเรื่ องร้องเรียน การ

ตรวจสอบและเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประเมนิว่ามกีารละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืไม่ ถ้าลม้เหลวในการ

ด าเนินการให้ส่งบนัทึกไปที่สภาผู้แทนราษฎร ถ้าล้มเหลวในการด าเนินการให้ส่งบนัทึกไปที่

รฐับาลทอ้งถิน่ ให้ค าแนะน ากบัผูท้ีก่ระท าการละเมดิสทิธมินุษยชน ถ้าลม้เหลวในการด าเนินการ

ใหป้ระกาศต่อสาธารณชน 

องคก์รสทิธมินุษยชนนิวซแีลนด์  การรบัเรื่องโดยทีป่รกึษา Infoline การพจิารณาความ

เป็นไปได้ในการแก้ไขปญัหาเบือ้งต้น (แก้ปญัหาได ้หรอืแก้ปญัหาไม่ได)้ แต่งตัง้ผูท้ าหน้าทีไ่กล่

เกลีย่เบือ้งต้น  (แก้ปญัหาได ้หรอืแก้ปญัหาไม่ได)้ การตดิตามการประเมนิผลจากการไกล่เกลี่ย

เบื้องต้น ส านักงานสทิธมินุษยชนด าเนินการต่อ (ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลีย่เบื้องต้นไม่สามารถแก้ไข

ปญัหาได)้ ทบทวนโดยศาลสทิธมินุษยชน 

องค์กรอื่นของประเทศไทยได้แก่ ส านักผู้ตรวจการแผ่นดนิ จะมขีัน้ตอนที่ใกล้เคยีงกบั

กสม.คือขัน้ตอนส าคัญเริ่มต้นจากส านักสอบสวนรบัเรื่องร้องเรียน แล้วท าการตรวจสอบ/

กลัน่กรองเรื่องรอ้งเรยีนแล้วส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิพจิารณา กรณีไม่รบัเรื่องร้องเรยีนส่ง

เรือ่งคนืผูร้อ้งเรยีนหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบแลว้แต่กรณีกรณีรบัเรื่องรอ้งเรยีนส่งส านักสอบสวน

ด าเนินการสอบสวน ฝา่ยสอบสวนด าเนินการสอบสวนหรอืขอขอ้มลูหรอืขอค าชีแ้จงจากหน่วยงาน

หรอืบุคคลที่ถูกรอ้งเรยีน รฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรดี าเนินการตามขอ้เสนอแนะ ผู้ตรวจฯ แจง้

เรือ่งไปยงัผูร้อ้งเรยีนแลว้ยตุเิรื่อง กรณีทีไ่ม่ปฏบิตัหิรอืไม่แจง้ผลการปฏบิตัใิหผู้ต้รวจฯรายงานต่อ

รฐัสภา และเปิดเผยต่อสาธารณะ 

กระบวนการท างานของคณะกรรมการการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข์  ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตร ีเริม่จากประชาชนเสนอเรื่องร้องเรยีน ผู้รบัผดิชอบพจิารณาในเบื้องต้นว่าเรื่อง

รอ้งเรยีนเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องศูนยบ์รกิารประชาชนที่จะรบัไวพ้จิารณาหรอืไม่   หากเขา้

หลกัเกณฑเ์จา้หน้าทีข่องศูนยบ์รกิารประชาชนจะรบัเรื่องไวพ้จิารณาด าเนินการต่อไป หากไม่เขา้

หลักเกณฑ์ เอกสารดังกล่าวไม่สมบูรณ์ข้อร้องเรียนเป็นอันว่าตกไป จากนัน้เจ้าหน้าที่ของ

ศูนยบ์รกิารประชาชนจะตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากหน่วยงานในเบื้องต้นที่เกี่ยวขอ้ง  หรอืลงพื้นที่

ตรวจสอบแลว้เสนอผู้บงัคบับญัชา เพื่อด าเนินการต่อหรอืยุตเิรื่องหรอืระงบัเรื่องแลว้แต่กรณีของ

เรื่องรอ้งเรยีนต่อไป หากผลการพจิารณาเรื่องว่าเป็นหน่วยงานใดทีเ่กี่ยวขอ้งโดยทัว่ไปกจ็ะส่งให้

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรบัไปพจิารณาและด าเนินการต่อไป กระบวนการมขีอ้แตกต่างกบักสม.อกี

ประการคอืในบางประเดน็ทีข่อ้รอ้งเรยีนจ าเป็นต้องมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อพจิารณาเรื่อง

ร้องเรยีน ก็จะมกีารตัง้คณะกรรมการซึ่งอาจจะตัง้คณะกรรมการแก้ไขปญัหาร่วมกันระหว่าง

ศูนยบ์รกิารประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เมื่อกรรมการสรุปเรื่องแล้วส่งให้หน่วยงานที่
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เกี่ยวขอ้งพจิารณาแก้ไขเสนอแนวทางแก้ไขด าเนินการต่อนายกรฐัมนตร ีและให้นายกรฐัมนตรี

ด าเนินการและสัง่การตามอ านาจ ทัง้นี้การท างานของส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรีจะไม่มี

ข ัน้ตอนการเสนอต่อรฐัสภา เสนอต่อศาลปกครองหรอืศาลรฐัธรรมนูญ และไม่มีข ัน้ตอนการ

เผยแพรต่่อสาธารณะอยา่งเช่นกสม. 

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาไดร้บัเรือ่งรอ้งทุกขแ์ลว้เจา้หน้าทีข่องส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาจะ

ท าการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจรงิและพยานหลกัฐานจดัท าเป็นบนัทกึสรุปส านวน เสนอต่อ

คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ เจา้หน้าทีข่องส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาซึ่งปฏบิตัหิน้าที่

เป็น “พนักงานผู้รบัผดิชอบส านวน” จะท า “ค าแถลงการณ์” โดยให้ความเหน็อสิระทัง้ในด้าน

ขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายเป็นการชีข้าดเบือ้งต้น คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขจ์ะพจิารณา “ค า

แถลงการณ์” และปรกึษาหารอืเป็นองคค์ณะเพื่อลงมตมิคี าวนิิจฉัยชีข้าดในเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้เสนอ

นายกรฐัมนตรเีพื่อสัง่การ หากนายกรฐัมนตรไีม่เหน็ด้วยจะต้องให้เหตุผลของการสัง่การไว้ด้วย  

ขอ้แตกต่างทีส่งัเกตเหน็อย่างชดัเจนอย่างหนึ่งคอื จะมผีู้เชีย่วชาญเฉพาะ (พนักงานผูร้บัผดิชอบ

ส านวน)เป็นผูใ้หค้วามเหน็ชีข้าดเบือ้งตน้ก่อนทีจ่ะเสนอต่อคณะกรรมการ    

 

7. การย่ืนเรื่องร้องทุกข ์  

การยื่นเรื่องรอ้งทุกขข์องกสม. ผู้มสีทิธยิื่นเรื่องรอ้งเรยีนไดแ้ก่ ผู้ถูกละเมดิสทิธฯิ องคก์ร

เอกชนด้านสทิธมินุษยชน และการรเิริ่มโดยกก.สทิธฯิ จากการพบเจอปญัหาการละเมดิสทิธฯิ  

ลกัษณะการยืน่ค ารอ้งท าเป็นหนงัสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืเป็นการรอ้งดว้ยวาจา ช่องทางการ

ยื่น ไดแ้ก่ เสนอต่อส านักงาน.กสม. ทางไปรษณีย ์จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ยื่นต่อตวับุคคลทีเ่ป็น

กสม. และยืน่ผ่านหน่วยงานรฐั/รฐัวสิาหกจิทีก่ าหนด  มรีายละเอยีดส าคญัในการยื่นไดแ้ก่ ขอ้มลูผู้

ยืน่เรือ่ง/ผูถู้กกระท า ขอ้มลูบุคคล/หน่วยงานทีก่ระท าการละเมดิสทิธฯิ และเนื้อหารายละเอยีดการ

ละเมดิสทิธฯิ   

คลา้ยกบัคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิทีเ่ปิดช่องทางใหป้จัเจกบุคคลหรอื

กลุ่มบุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัเหยื่อการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างรุนแรงและเป็นระบบ สามารถ

ยื่นข้อร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือได้   หลังจากเปลี่ยนแปลงจาก

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนมาเป็นคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแทนที่ในปี พ.ศ.2549 ได้มกีาร

ปรบัปรุงเรื่องความเป็นกลางและประสทิธภิาพในการด าเนินการได้อย่างทนัท่วงทเีพื่อให้ความ

ช่วยเหลอืเหยื่อการละเมดิสทิธมินุษยชนไดอ้ย่างทนัการ จุดเน้นส าคญัของการยื่นเรื่องรอ้งเรยีน

ของสหประชาชาตคิอื การเน้น “กระบวนการลบั” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้รอ้งเรยีนสามารถร้องเรยีน
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ของความเป็นธรรมไปยงัส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตไิด ้โดยประเทศ

ผูถู้กกล่าวว่าท าการละเมดิสทิธมินุษยชนไมส่ามารถทราบไดว้่าใครเป็นผูร้อ้งเรยีนและสาธารณชน

โดยทัว่ไปกไ็มท่ราบว่ามกีารรอ้งเรยีนประเทศดงักล่าว 

การยื่นเรื่องรอ้งเรยีนของศาลสทิธมินุษยชนยุโรป โดยทัว่ไป (General) รฐัภาคสีมาชกิ

แห่งอนุสญัญาหรอืปจัเจกชนใดที่ไดม้กีารรอ้งเรยีนว่าตนเป็นผู้เสยีหายจากการละเมดิอนุสญัญา

อาจจะเสนอคดขีึน้สู่ศาลไดโ้ดยตรงทีเ่มอืงสตราสบ์ูรก์ โดยรอ้งเรยีนว่ามกีารฝ่าฝืนการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนโดยรฐัภาค ีในสทิธใิดสทิธหินึ่งทีไ่ด้รบัการประกนัในอนุสญัญาฯ  ขอ้เสนอแนะแนวทาง

ปฏิบตัิของผู้ร้องเรยีนและแบบฟอร์มส าหรบัการเขยีนค าร้องนัน้สามารถขอดูได้ที่หน่วยงาน

ทะเบียน (Registry) ผู้ร้องเรยีนที่เป็นปจัเจกชนอาจจะเสนอค าร้องของตนด้วยตนเองก็ได ้ 

นอกจากนี้ยงัมีการช่วยเหลือผู้ร้องเรียนโดยสภาแห่งยุโรปได้ริเริ่มก่อตัง้โครงการให้ความ

ช่วยเหลอืทางดา้นกฎหมายแก่บรรดาผูร้อ้งเรยีนทีไ่มม่คีวามรูเ้พยีงพอดว้ย  ส่วนภาษาทีใ่ชใ้นศาล

ก็คือภาษาอังกฤษและฝรัง่เศส แต่ผู้ร้องเรียนสามารถจะร่างค าร้องเป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็น

ทางการของรฐัภาคกีไ็ด ้  

การรอ้งเรยีนต่อองค์กรสทิธมินุษยชนอนิเดยี ผู้เสยีหายหรอืผู้แทนยื่นเรื่องรอ้งเรยีนแก่

คณะกรรมการสทิธมินุษยชน การรอ้งเรยีนอาจร่างด้วยภาษาฮนิดู ภาษาองักฤษ หรอืภาษาทีถู่ก

ก าหนดไว้สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร  ทางอีเมล์ สามารถส่งเรื่อง

รอ้งเรยีนมา 1 ชุดเท่านัน้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดในการรอ้งเรยีน  เรื่องรอ้งเรยีนจะถูกด าเนินการ

ต่อหากเจา้หน้าทีพ่จิารณาว่าเป็นเรื่องของการถูกละเมดิสทิธหิรอืถูกเพกิเฉยจากเจา้หน้าที่รฐั  ใน

การคุ้มครองที่เกี่ยวขอ้งกบัการละเมิด เอกสารที่น ามาประกอบการฟ้องต้องมคีวามชดัเจนและ

เข้าใจได้ง่าย  การร้องเรยีนต้องระบุรายละเอียดอย่างละเอียดและชดัเจน ได้แก่ ชื่อ อายุ เพศ 

ศาสนา ทีอ่ยู่ วนั เวลา สถานทีเ่กดิเหตุ และรายละเอยีดอื่นๆ ทีส่ าคญั การยื่นเรื่องรอ้งเรยีนต้อง

จดัท าในรปูแบบทีก่ าหนดไว ้ 

เรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ จะถูกบนัทกึไวใ้นบญัชนีัดพจิารณาคด ีโดยจะมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบ

เรือ่งรายงานเรือ่งรอ้งเรยีนแก่คณะกรรมการศกึษาและรายงานแต่คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบเรื่อง

นัน้ๆ ขัน้ตอนนี้คณะกรรมการสามารถตดัสนิใจว่าจะด าเนินการพจิารณาเรื่องนี้ต่อหรอืสิ้นสุดลง 

หากคณะกรรมการต้องการขอ้มลูเพิม่เตมิ เจา้หน้าทีจ่ะมเีวลา 30 วนัในการศกึษา รวบรวมขอ้มลู

เกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนนัน้ๆ เพิม่เตมิเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการอกีทหีนึ่ง 

องค์กรสทิธมินุษยชนอินโดนีเซยี ผู้เกี่ยวข้องจะส่งเรื่องร้องเรยีนให้คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาตพิสิูจน์หรอืชี้มูลความผดิว่าเรื่องที่รอ้งเรยีนนี้มขีอ้เทจ็จรงิเพยีงพอที่จะระบุว่า

เป็นการละเมดิ สทิธมินุษยชนหรอืไม่  โดยมชี่องทางการรอ้งเรยีน ได้แก่ ทางโทรศพัท์ โทรสาร 
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อีเมล์ ไปรษณีย์ หากเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยแจ้งมาก่อนกรณีนัน้จะได้ร ับการ

ลงทะเบียนใหม่  รายละเอียดทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มีการให้

รายละเอยีดเช่น  ชื่อ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทร. เหตุการณ์เกดิทีไ่หน เมื่อไหร่ พยาน เอกสารส าคญั ส าเนา

เอกสารประจ าตวั หลกัฐาน เอกสารการแจง้ความหากม ี นอกจากนี้มขีอ้แตกต่างส าคญัคอื เปิด

โอกาสให ้“บุคคลทีส่าม” ทีเ่หน็เหตุการณ์สามารถรอ้งเรยีนแทนได ้แต่ต้องไดร้บัความยนิยอมจาก

ผูเ้สยีหาย อาทเิช่น ในบางกรณทีีผู่เ้สยีหายไมส่ามารถเขยีนหนงัสอืได ้เป็นตน้ 

ผู้รอ้งเรยีนต่อองค์กรสทิธมินุษยชนนิวซแีลนด์  สามารถตดิต่อกบัเจา้หน้าทางโทรศพัท ์

โดยให้บรกิารฟร ีติดต่อทางอีเมลล์ การกรอกข้อมูลทาง online ได้ มขี้อมูลรายละเอียดและ

แบบฟอร์มในเว็บไซต์ เปิดโอกาสให้มกีารใช้ภาษาในการร้องเรยีนได้ทัง้หมด 6 ภาษา คอื 1) 

Chinese (Traditional) 2) Chinese (Simplified) 3) Hindi  4) Maori  5) Samoan และ 6) 

Tongan 

ถ้าผู้รอ้งเรยีน สามารถตดิต่อขอค าแนะน าทางบรกิารการสื่อสารโทรคมนาคม โดยการ

สนทนาจะเป็นความลบั 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ เปิดให้บุคคล คณะบุคคล และชุมชนมสีทิธิร้องเรยีนต่อ

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ทางโทรศัพท์ (โทรฟรทีัว่ประเทศ) ร้องเรยีนด้วยตนเองที่ส านักงาน

ผูต้รวจการแผ่นดนิ ส่งเรื่องเป็นหนังสอื (โดยลงลายมอืชื่อผู้รอ้งเรยีน ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ที่

สามารถตดิต่อได ้ผูถู้กรอ้งเรยีน และเหตุทีร่อ้งเรยีน) ส่งผ่านสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) หรอื

สมาชกิวุฒสิภา (ส.ว.) ในเขตพืน้ทีข่องผูร้อ้งเรยีนกท็ าได ้

ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีสามารถยื่นค ารอ้งดว้ยตวัเองทีเ่รอืนรบัรองประชาชน  

ศูนยบ์รกิารประชาชน (จุดบรกิารประชาชน 1111)  ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรที าเนียบ

รฐับาล ตดิต่อทางสายด่วนท าเนียบรฐับาล 1111 (ตลอด 24 ชัว่โมง) รอ้งเรยีนผ่านทางโทรศพัท ์

ร้องเรยีนผ่าน โทรสาร ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์ โดยมกีารระบุ ชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ของผู้

ร้องเรยีน รวมทัง้ข้อมูลและเอกสารประกอบ การร้องเรยีน หากเข้าหลกัเกณฑ์เจ้าหน้าที่ของ

ศูนยบ์รกิารประชาชนจะรบัเรื่องไวพ้จิารณาด าเนินการต่อไป และหากเอกสารดงักล่าวไม่สมบูรณ์ 

ขอ้รอ้งเรยีนเป็นอนัว่าตกไป เนื่องจากไม่เขา้หลกัเกณฑต์ัง้แต่เริม่ต้น จากนัน้เจา้หน้าทีจ่งึรบัเรื่อง

เสนอผู้บงัคบับญัชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อมกีารร้องเรยีนแล้วให้เจ้าหน้าที่ส่วน

ราชการผู้รบัค ารอ้งทุกขอ์อกใบรบัค ารอ้งทุกขใ์หแ้ก่ผู้รอ้งทุกขไ์ว้เป็นหลักฐาน ใบรบัค ารอ้งทุกข์

จะต้องมขี้อความแสดงถึงวนัเดอืนปีที่รบัค าร้องทุกข์ และลงลายมอืชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้

รบัค ารอ้งทุกข ์
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะเปิดให้มกีารร้องทุกข์เมื่อ เป็นเรื่องราวซึ่งผู้เสนอ

เรื่องราวร้องทุกข์ประสงค์ให้ได้รบัการปลดเปลื้องทุกข์ที่ตนได้รบั โดยจ าเป็นที่จะขอให้รฐับาล

ช่วยเหลอื หรอืต้องเป็นเรื่องราวซึง่ผูเ้สนอเรื่องราวรอ้งทุกขห์รอืผูอ้ื่นหรอืสาธารณชนไดร้บัความ

เดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย เนื่องจากเจา้หน้าที ่รฐับาล หรอืเทศบาลปฏบิตักิารนอกเหนืออ านาจหน้าที่

หรอืละเลยต่อหน้าที ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร หรอืใชดุ้ลพนิิจเกนิสมควรแก่เหตุ หรอืไม่

สุจรติ  ส่งขอ้รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต์ส านักงาน รอ้งเรยีนผ่านศูนยด์ ารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย รอ้งเรยีนผ่านศูนยบ์รกิารประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี 

เมือ่พจิารณากระบวนการยืน่เรือ่งทุกขข์องหน่วยงานต่าง ๆ กสม.จะมจีุดแตกต่างทีส่ าคญั

คอืการ “น าเรื่องเขา้พจิารณาได้ดว้ยตนเอง” ส่วนที่แต่ละองค์กรเน้นใหค้วามส าคญัเหมอืนกนัคอื 

ให้การสนับสนุนเรื่องความหลากหลายของช่องทางการยื่นเรื่อง การรกัษาความลบั ส่วนจุดเน้น

ขององคก์รดา้นสทิธมินุษยชนแต่ละประเทศจะใหค้วามส าคญักบัการช่วยเหลอืสนับสนุนและการ

อ านวยความสะดวกแก่ผูร้อ้งเรยีนเพราะส่วนใหญ่จะเป็นผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม 

 

8. การพิจารณารบัเร่ือง 

ในการพจิารณารบัเรื่องของกสม. จะรบัค ารอ้งแลว้พจิารณาว่าค ารอ้งเป็นการละเมดิสทิธิ

หรอืไม่ หากเป็นเรื่องนอกเหนืออ านาจของกสม.จะแจง้ใหผู้้รอ้งทราบ และพจิารณาส่งให้บุคคล/

หน่วยงานอื่นที่รบัผดิชอบน าไปพจิารณาแก้ไข หากพจิารณาว่าเรื่องที่รอ้งเรยีนมมีูลและอยู่ใน

อ านาจหน้าทีข่องกสม.จะแจง้เรื่องไปยงับุคคล/หน่วยงานทีถู่กกล่าวหาใหช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิภายใน 

15 วนั ก่อนทีจ่ะท าการสบืสวนสอบสวนขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิมอบหมายการรบัขอ้รอ้งเรยีนเป็นหน้าทีข่อง

คณะท างานสองคณะไดแ้ก่คณะท างานว่าดว้ยขอ้รอ้งเรยีน(Working Group on Communication 

- WGC) และ คณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ (Working Group on Situation - WGS) โดย

คณะท างาน WGC ประกอบด้วยผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งเป็นตวัแทนของแต่ละภูมภิาคจ านวน 5 คน มี

หน้าที่รบัและพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนว่ามคีวามสมเหตุสมผลและสมควรทจีะรบัไวพ้จิารณาหรอืไม ่

ซึง่มปีระเดน็ส าคญัว่า ขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวได้ผ่านกลไกลการเยยีวยาภายในประเทศจนถงึที่สุด

แลว้หรอืไมห่ากกลไกในประเทศไมส่ามารถแก้ไชปญัหาได ้คณะท างานกจ็ะรบัขอ้รอ้งเรยีนและส่ง

ขอ้รอ้งเรยีนไปยงัรฐับาลของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อขอรบัขอ้มลูหรอืค าชีแ้จงเพิม่เตมิจากนัน้กจ็ะ

จดัท ารายงานเสนอต่อคณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ (Working Group on Situation - WGS)   

หากขอ้มูลทัง้หมดปรากฏให้เห็นถงึความต่อเนื่องของการละเมดิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้

พื้นฐานอย่างรา้ยแรง  ก็จะเสนอรายงานพรอ้มมาตรการต่างๆ  ให้คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่ง
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สหประชาชาตพิจิารณาออกเป็นขอ้มตเิพื่อกดดนัใหร้ฐับาลทีเ่กี่ยวขอ้งยุตกิารละเมดิสทิธมินุษยชน

ทีร่นุแรงอยา่งเป็นระบบต่อไป  

การพจิารณารบัเรื่องของศาลสทิธมินุษยชนยุโรป ค ารอ้งเรยีนของปจัเจกชนจะต้องไดร้บั

การพจิารณาตรวจสอบจากผู้รายงาน (reporter)ก่อน ซึง่หลงัจากได้มกีารตรวจสอบเบือ้งต้นแล้ว 

ผู้รายงานก็จะท าการตัดสินว่าควรจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 3 นาย (a three-member 

Committee) หรอืศาลครบองคค์ณะ (Chamber) พจิารณาต่อไป คณะกรรมการ a three-member 

Committee จะพจิารณาตดัสนิดว้ยการลงคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์เพื่อยอมรบัหรอืถอดถอนค า

รอ้งนัน้ๆ ค าร้องของปจัเจกชนที่ไม่ได้รบัการพจิารณาโดยคณะกรรมการ หรอืที่ถูกน าขึน้สู่การ

พจิารณาของศาลครบองคค์ณะโดยตรงจากผู้รายงานนัน้ ศาลครบองคค์ณะจะท าการตดัสนิใจทัง้

การยอมรบัไวพ้จิารณาและตดัสนิเนื้อหาแห่งคด(ีmerits) ในชัน้ต้นของกระบวนการพจิารณาว่าจะ

ยอมรบัไวพ้จิารณาหรอืไมน่ัน้ โดยทัว่ไปแลว้จะกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถงึแมว้่าศาลจะตดัสนิ

ใหท้ าการพจิารณาในกรณทีีป่ระเดน็ของคดมีคีวามสมัพนัธก์นักบัเนื้อหาแห่งคดทีีจ่ะต้องไดร้บัการ

บนัทกึดว้ยวธิอีื่นแยกไวต่้างหากกต็าม ส่วนในกรณทีีศ่าลไดต้ดัสนิว่าจะรบัไวพ้จิารณาหรอืรบัฟ้อง

นัน้กจ็ะตอ้งไดร้บัการลงคะแนนเสยีงขา้งมาก และจะตอ้งระบุถงึเหตุผลลงไปดว้ย และทา้ยสุดกท็ า

การเผยแพรส่าธารณชนต่อไป อยา่งไรกต็ามศาลอาจสละอ านาจในการพจิารณาของตนใหก้บัศาล

ทีป่ระชุมใหญ่ในกรณทีีค่ดนีัน้มคีวามส าคญัในการตคีวามตวัอนุสญัญาหรอืกรณีทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะ

แยกออกไปจากคดเีกี่ยวกบักฎหมายที่มอียู่ยกเว้นแต่ว่าคู่สญัญาจะถอนค าร้องเป็นลายลกัษณ์

อกัษรภายใน 1 เดือน จะเห็นได้กระบวนการพจิารณารบัเรื่องของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะ

แตกต่างจากกสม.ตรงที่มขี ัน้ตอนพิจารณาที่ละเอียดเป็นขัน้ตอน และมคีวามยุ่งยากมากกว่า 

ขณะเดยีวกนักจ็ะตอ้งมกีารแสดงขอ้พจิารณานัน้ออกมาอยา่งเปิดเผย 

องค์กรสทิธมินุษยชนอินเดยี เมื่อรบัเรื่องมาแล้วจะถูกด าเนินการต่อโดยฝ่ายกฎหมาย 

เรื่องที่รบัรอ้งเรยีนแล้วทุกเรื่องจะได้รบัหมายเลข ต่อมาผู้รอ้งเรยีนจะได้รบัอเีมล์ยนืยนัหลงัจาก

รายละเอยีดของเรือ่งรอ้งเรยีนถูกพมิพเ์ขา้ระบบแลว้   

ในเบื้องต้นเรื่องรอ้นเรยีนจะผ่านการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมการชุด

ใหญ่ แต่หากเรื่องร้องเรยีนต้องได้รบัการตรวจสอบและสอบสวน เรื่องจะถูกส่งต่อไปยงัฝ่าย

สบืสวนสอบสวนต่อไป 

เมื่อมกีารรอ้งเรยีนเขา้มายงัฝ่ายกฎหมาย จะมกีารตรวจสอบอย่างละเอยีด และเอกสาร

ทุกอย่างจะถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ จะมเีจา้หน้าที่พจิารณา ไตร่ตรองขัน้ต้นก่อนที่จะมกีารส่ง

ต่อไปลงทะเบยีน และส่งใหต่้อคณะกรรมาธกิารในการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน หลงัจากเรื่องทีถู่ก

พจิารณาให้ด าเนินการต่อ หลงัจากลงทะเบยีนแล้วจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการธิการเพื่อ
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พจิารณาไม่เกิน 7 วนัท าการหลงัจากลงทะเบียน แต่ส าหรบัเรื่องที่เร่งด่วน จะถูกน าเสนอต่อ

คณะกรรมาธกิารภายใน 24 ชัว่โมง เรื่องร้องเรยีนแต่ละเรื่องจะอยู่ภายใต้การรบัผิดชอบของ

กรรมการชุดเดยีว  

อยา่งไรกต็ามหากมคีวามเหน็สมควรว่าควรร่วมมอืกบัคณะอื่นดว้ย กจ็ะมกีารตดิต่อไปยงั

คณะกรรมการชุดอื่นอกีทหีนึ่งอย่างไรก็ตามคณะกรรมการยงัสามารถพจิารณาเพิม่เตมิดงันี้ คอื 

สามารถยตุเิรือ่งรอ้งเรยีนหากเป็นเรือ่งทีก่ าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณาเกดิขึน้นานกว่าหนึ่งปีนับ

จากวนัที่ยื่นเรื่องรอ้งเรยีน รายละเอยีดคลุมเครอื ไม่ชดัเจน พจิารณาดูว่าไม่เป็นความจรงิ หรอื

เป็นเรือ่งเฉพาะทีต่อ้งส่งต่อใหห้น่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  คณะกรรมการอาจใหข้อ้สงัเกตและคน้หา

ขอ้มูลเพิม่เตมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และเสนอแนวทางและขอ้เสนอแนะหลงัจากที่ได้ขอ้มูล

เพิม่เตมิแลว้    

ขอ้สงัเกตความแตกต่างคอืเมื่อเรื่องรอ้งเรยีนถูกตรวจรบัเข้ามาสู่กระบวนการพจิารณา

แลว้คณะกรรมการยงัสามารถทีจ่ะวนิิจฉยัยตุเิรือ่งหากมเีงือ่นไขและเหตุผลทีเ่หมาะสม 

องคก์รสทิธมินุษยชนอนิโดนีเซยี เมื่อมกีารรอ้งเรยีนมาทีค่ณะกรรมการ ขัน้ตอนแรกจะมี

เจา้หน้าทีค่อยตดิตามฝ่ายทีถู่กรอ้งเรยีนซึง่ใชเ้วลาประมาณ 90 วนั การตดิตามผูท้ีถู่กฟ้อง เรื่อง

รอ้งเรยีนนัน้จะตอ้งมกีารเซน็อนุมตัโิดยประธานก่อน นอกจากนี้ในกระบวนการนี้จะมกีารประเมนิ 

และหาขอ้มลู หลกัฐานเพิม่เตมิ และวเิคราะห ์สรุปผลในเบือ้งต้นอกีดว้ย เมื่อกระบวนการตดิตาม

เสรจ็สิน้ลง กจ็ะเริม่กระบวนการต่อไป 

องคก์รสทิธมินุษยชนนิวซแีลนด ์หลกัการของคณะกรรมการจะพจิารณาค ารอ้งเรยีนอย่าง

เป็นธรรม เสมอภาค และให้บรกิารเกี่ยวกบัขอ้พพิาทได้ทนัเวลา ช่วยเหลอืประชาชนในการหา

ทางออกอย่างสรา้งสรรค์ เกี่ยวกบัค าเรยีกรอ้ง กระบวนการพจิารณาจะอยู่บนพื้นฐานการไม่ถูก

เลอืกปฏบิตั ิในดา้น เพศ สถานะทางการสมรส ศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกบัชาตพินัธ ์สผีวิ เชือ้ชาต ิ

ความพกิาร อายุ ความคดิเหน็ทางการเมอืง สถานะการจา้งงาน สถานะทางครอบครวั และความ

หลากหลายทางเพศ บางการกระท าไม่ผดิตามกฎหมายปกต ิแต่ส าหรบักฎหมายสทิธมินุษยชน

อาจเป็นเรื่องทีผ่ดิกฏหมาย  เมื่อมกีารละเมดิ เกดิขึน้ในรฐับาลหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นสาธารณะ การ

จา้งงาน หุน้ส่วนทางธุรกจิ การศกึษา สถานทีส่าธารณะ รถประจ าทาง หรอื สถาบนัต่างๆ สนิค้า 

และการให้บรกิาร ในอาคาร ที่พกั ที่ดนิ อุตสาหกรรม สมาคมผู้เชี่ยวชาญ และการฝึกอาชีพ 

ประเด็นที่เกี่ยวกบัการคุกคามทางเพศ (Sexual harassment) และการคุกคามทางเชื้อชาต ิ

(Racial harassment) 

การพจิารณาส านักผูต้รวจการแผ่นดนิ เมื่อค ารอ้งมาถงึส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิของ

รฐัสภาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรยีน จะตรวจสอบในเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ ในขอบเขต
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อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภาที่จะสามารถรบัไว้พิจารณาได้หรอืไม่   หาก

ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาจะมหีนังสอื

แจง้ผลการวนิิจฉัยใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบโดยระบุเหตุผลทีไ่ม่รบัเรื่องไวพ้จิารณาและบางกรณีอาจส่ง

เรือ่งใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบด าเนินการตามควรแก่กรณี กรณีทีเ่ป็นเรื่องทีอ่ยู่ในขอบเขตอ านาจ

หน้าที ่ผูต้รวจการแผ่นดนิ จะรบัเรื่องมาท าการศกึษาประเดน็ปญัหาตามทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนแลว้

ขอใหห้น่วยงานทีถู่กรอ้งเรยีนหรอืตน้สงักดัของผูถู้กรอ้งเรยีนชีแ้จง  

ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี ในกรณีที่ได้รบัค าร้องทุกข์ที่เสนอมาทางจดหมาย 

หรอืจากส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการนัน้ตอบแจ้งการรบัค าร้องทุกข์ ไปยงัผู้ร้องทุกข์ทาง

ไปรษณีย์ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฏในค าร้องทุกข์  ผู้รบัผิดชอบพิจารณาในเบื้องต้นว่าเรื่อง

ร้องเรยีนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของศูนย์บรกิารประชาชนที่จะรบัไว้พจิารณาหรอืไม่ หากเข้า

หลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการประชาชนจะรบัเรื่องไว้พิจารณาด าเนินการต่อไป  ให้

เจา้หน้าที่ส่วนราชการผู้รบัผดิชอบค ารอ้งทุกข์ลงทะเบยีนค ารอ้งทุกขใ์นสารระบบการพจิารณา 

แลว้ตรวจค ารอ้งทุกขใ์นเบือ้งตน้ถา้เหน็ว่าเป็นค ารอ้งทุกขท์ีส่มบูรณ์ครบถ้วนใหร้บีด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่  หากไม่เขา้หลกัเกณฑ ์เอกสารดงักล่าวไม่สมบูรณ์ ขอ้รอ้งเรยีนเป็นอนัว่าตกไป  

ถ้าเหน็ว่าค ารอ้งทุกขน์ัน้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ใหเ้จา้หน้าทีส่่วนราชการแนะน า

ใหผู้ร้อ้งทุกขแ์ก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  เจา้หน้าทีข่องศูนยบ์รกิารประชาชน จะตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิจากหน่วยงานในเบื้องต้นที่เกี่ยวขอ้ง หรอืลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเสนอผู้บงัคบับญัชา 

เพื่อด าเนินการต่อหรอืยตุเิรือ่งหรอืระงบัเรือ่งแลว้แต่กรณขีองเรือ่งรอ้งเรยีนต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เรื่องที่จะเขา้เกณฑพ์จิารณารบัค ารอ้ง ทีจ่ะน ามารอ้ง

ทุกข์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์ได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ได้รบัความเดือดร้อนหรอื

เสียหายเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรฐัหรือหน่วยงานของรัฐ เช่น 1) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิ2) ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าชา้เกนิสมควร 3) กระท าการนอกเหนือ

อ านาจหน้าที่หรอืขดัหรอืไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เรื่องที่ไม่อาจน ามารอ้งทุกขไ์ด้ คอื 1) เรื่องที่

คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเด็ดขาดแล้วหรือนายกรฐัมนตรไีด้มคี าสัง่เด็ดขาดแล้ว 2) เรื่องที่มกีาร

ฟ้องรอ้งเป็นคดอียูใ่นศาลหรอืทีศ่าลพพิากษาหรอืมคี าสัง่เดด็ขาดแลว้ 3) เรื่องทีย่งัมไิดด้ าเนินการ

เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบขัน้ตอนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 4) เรื่องที่

คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขไ์ดว้นิิจฉัยเสรจ็เดด็ขาดแลว้ 5) เรื่องที่ขาดอายุความรอ้งทุกขแ์ล้ว   

เลขานุการคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขว์่าเป็นค ารอ้งทุกขท์ี่อาจรบัไว้พจิารณาได้หรอืไม่ การ

สอบสวนและสรปุส านวนเสนอคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขอ์นัน้ีลกัษณะเป็นการเสนอความเหน็

เบือ้งต้น หลงัจากนัน้พนักงานผูร้บัผดิชอบส านวนกจ็ะเสนอค าแถลงการณ์เพื่อตรวจสอบถ่วงดุล 
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การสรุปส านวนคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์จะพจิารณาวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และจดัท าค า

วินิจฉัย จากนั ้นส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะด าเนินการเสนอค าวินิจฉัยไปยัง

นายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาสัง่การ และการตดิตามผลการด าเนินการของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตร ี

 

9. การตรวจสอบเรื่องร้องทุกข ์

กสม.เมื่อรบัเรื่องเข้าสู่การพิจารณา จะสัง่การให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวน ขี้แจง

ขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐาน และเสนอความเหน็ต่อกสม. ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายชีแ้จงและ

เสนอพยานหลกัฐานประกอบการตรวจสอบ ด าเนินการไกล่เกลีย่ประนีประนอม (ถ้าท าได้) หาก

ตกลงกนัไมไ่ดห้รอืไมด่ าเนินการตามขอ้ตกลงกส็่งมาใหก้สม. ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ก่อนทีจ่ะเสนอ

มาตรการแกไ้ขใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง/รบัผดิชอบ 

คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิการรบัและพจิารณาขอ้รอ้งเรยีน ของ HRC 

จะรบัพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนแบบลบั โดยจะรบัขอ้รอ้งเรยีนที่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนทีรุ่นแรง 

มคีวามต่อเนื่องและเป็นระบบเท่านัน้ คณะท างานประกอบดว้ย 2 คณะ คอื คณะท างานว่าดว้ยขอ้

รอ้งเรยีน และคณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์  คณะท างานว่าดว้ยขอ้รอ้งเรยีนจะท าหน้าทีใ่นการ

กลัน่กรองและตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บั ซึง่ขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวต้องผ่าน

กลไกการเยยีวยาภายในประเทศจนถงึทีสุ่ดแลว้ หากกลไกภายในประเทศไม่สามารถแก้ไขปญัหา

ได้ คณะท างานฯ จะรบัขอ้รอ้งเรยีนและส่งขอ้รอ้งเรยีนไปยงัรฐับาลของประเทศที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ

ขอรบัขอ้มลูหรอืค าชีแ้จงเพิม่เตมิ คณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ จะรบัเรื่องต่อจากคณะท างานว่า

ดว้ยขอ้รอ้งเรยีน เพื่อพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนพรอ้มค าชีแ้จงของรฐับาล ซึง่หากขอ้มลูทัง้หมดปรากฎ

ให้เหน็ถึงความต่อเนื่องของการละเมดิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐานอย่างรา้ยแรง ก็จะ

เสนอรายงานพร้อมมาตรการต่างๆ ให้ HRC พิจารณาออกเป็นข้อมติ เพื่อกดดนัให้รฐับาลที่

เกีย่วขอ้งยตุกิารละเมดิสทิธมินุษยชนทีร่นุแรงและต่อเนื่องเป็นระบบนัน้ต่อไป 

ศาลสทิธมินุษยชนยุโรป มกีระบวนการพจิารณา (Procedure on the merits) คอื เมื่อ

ศาลได้ท าการตัดสินรบัค าร้องเรยีนนัน้แล้ว ศาลอาจจะท าการแนะน าคู่กรณีในเรื่องเกี่ยวกับ

พยานหลกัฐานและท าความเหน็หรอืขอ้สงัเกตเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้การเรยีกรอ้งใหม้กีาร

ชดเชย (just satisfaction) ของผู้ร้อง และท าการเผยแพร่การพจิารณาขอ้ถูกผดิของคดต่ีอ

สาธารณชน ประธานศาลอาจจะจดัการบริหารกระบวนการให้ความยุติธรรมที่เหมาะสม ให้

ค าแนะน า หรอือนุญาตให้ออกจากกระบวนการ แก่รฐัภาคอีนุสญัญาใดที่มไิด้เป็นคู่กรณีหรอืแค่

บุคคลใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคดแีต่มไิด้เป็นผูร้อ้งเรยีนในการเสนอความเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
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พฤตกิารณ์แวดล้อมที่ได้รบัการยกเว้นให้รบัฟงัได้ (Exceptional circumstances) หรอืการตัง้

ตวัแทนในการพจิารณา เป็นต้น รฐัภาคอีนุสญัญาที่เป็นเจา้ของสญัชาตขิองผู้รอ้งเรยีนนัน้ย่อมมี

สทิธทิีจ่ะเขา้แทรกแซงหรอืเขา้มาในคดไีด ้

องคก์รสทิธมินุษยชนอนิเดยี เมือ่มกีารรอ้งเรยีนเขา้มาทีค่ณะกรรมการ หลงัจากเรื่องทีถู่ก

พิจารณาให้ด าเนินการต่อ หลังจากลงทะเบียนแล้วจะถูกส่งต่อไปยงัคณะกรรมาธิการเพื่อ

พจิารณาไม่เกิน 7 วนัท าการหลงัจากลงทะเบียน แต่ส าหรบัเรื่องที่เร่งด่วน จะถูกน าเสนอต่อ

คณะกรรมาธกิารภายใน 24 ชัว่โมง เรื่องร้องเรยีนแต่ละเรื่องจะอยู่ภายใต้การรบัผิดชอบของ

กรรมการชุดเดยีว อย่างไรกต็ามหากมคีวามเหน็สมควรว่าควรร่วมมอืกบัคณะอื่นด้วย กจ็ะมกีาร

ติดต่อไปยงัคณะกรรมการชุดอื่นอีกครัง้หนึ่ง เรื่องร้องเรยีนต่างๆ จะถูกบนัทึกไว้ในบญัชีนัด

พจิารณาคด ีโดยจะมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบเรื่องรายงานเรื่องรอ้งเรยีนแก่คณะกรรมการศกึษาและ

รายงานแต่คณะกรรมการที่รบัผดิชอบเรื่องนัน้ๆ ขัน้ตอนนี้คณะกรรมการสามารถตดัสนิใจว่าจะ

ด าเนินการพจิารณาเรื่องนี้ต่อหรอืสิน้สุดลง หากคณะกรรมการต้องการขอ้มูลเพิม่เตมิ เจา้หน้าที่

จะมเีวลา 30 วนัในการศกึษา รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ๆ เพิม่เตมิเพื่อรายงานต่อ

คณะกรรมการอกีทหีนึ่ง เมื่อคณะกรรมการได้อ่านรายงานเรยีบรอ้ยแล้วคณะกรรมการสามารถ

ออกหมายเรยีกผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึพยานมาสอบปากค าเพิม่เตมิ และยงัสามารถสัง่การใหม้กีาร

สบืสวนเพิม่เตมิโดยหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการสบืสวนตามพระราชบญัญตักิารคุม้ครองสทิธิ

มนุษยชนปี 1993 ได ้โดยทีท่มีสบืสวนจะตอ้งส่งรายงานกลบัแก่คณะกรรมการภายใน 2 สปัดาห ์ 

หลงัจากคณะกรรมการไดอ่้านรายงาน และศกึษาขอ้มลูแลว้ จะร่างขอ้เสนอแนะเพื่อเสนอ

ต่อใหร้ฐับาลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการพจิารณาขอ้เสนอแนะ หรอืด าเนินการต่อไปภายใน 

30 วนั เมือ่ไดข้อ้เสนอแนะแลว้ จะสัง่การไปยงัผูก้ระท าผดิ 

องค์กรสทิธมินุษยชนอนิโดนีเซยี มกีารตรวจสอบการด าเนินการด้านสทิธมินุษยชนและ

การท ารายงานผลการสงัเกต มกีารสืบสวนและตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเหตุโดย

ธรรมชาตหิรอืเกดิจากการละเมดิสทิธมินุษยชน เรยีกตวัผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและผู้ที่

เป็นอาสาสมคัรในการร้องเรยีนแทน เรยีกตวัพยานเพื่อมาให้ปากค าและรอ้งขอให้เป็นพยาน ผู้

ร้องทุกข์จะส่งหลกัฐานที่จ าเป็น ท าการส ารวจสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์และที่อื่น ๆ ตามความ

จ าเป็น เรยีกรอ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งให้ข้อความเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืส่งเอกสารที่จ าเป็นให้

สอดคล้องกบัต้นฉบบั เข้าตรวจสอบบ้าน หรอื สถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรอืมฝี่ายใดฝ่ายหน่ึงที่

เกี่ยวขอ้งเป็นเจา้ของ กระบวนการนี้จะเป็นการตดัสนิว่าเรื่องรอ้งเรยีนมกีารละเมดิสทิธมินุษยชน

หรอืไม่ ถ้ามกีารละเมดิคณะกรรมการจะเสนอขอ้เสนอแนะ แนวทางการแก้ไขแก่ผูล้ะเมดิ ถ้าถูก

เพกิเฉยคณะกรรมการจะรายงานไปยงัรฐับาลในท้องถิน่นัน้ๆ และถ้ายงัเพกิเฉยอกี ภายใน 60 
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วนั คณะกรรมการจะส่งเรื่องต่อไปยงัรฐัสภา และสุดท้ายหากยงัไม่น าขอ้เสนอแนะไปปฏบิตัอิีก 

เรือ่งรอ้งเรยีนนี้จะถูกเผยแพรไ่ปสู่สาธารณะ 

องค์กรสทิธมินุษยชนนิวซแีลนด ์หากกรรมการจะพจิารณาค ารอ้งเรยีนจากข้อรอ้งเรยีน

ของประชาชน จากขอ้มลูทีไ่ดร้บัโดยกรรมการจะพจิารณาทางเลอืกทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหไ้ดผ้ลดี

ที่สุดและเข้าถึงสถานการณ์ของผู้เรยีกร้อง เช่น การเตรยีมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ให้ผู้ฟ้องร้อง

สามารถอธบิายในประเดน็ที่ถูกต้องกบับุคคลหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง ถ้ากรรมการไม่จดัระบบที่

เหมาะสมในการเขา้ถงึการสอบสวน หรอืขอ้เรยีกร้องเจา้หน้าที่จะชี้แจงว่าเพราะเหตุใด เมื่อค า

ฟ้องรอ้งไดร้บัการยอมรบั (accept) จากกรรมการแลว้ กรรมการจะด าเนินการอย่างมอีสิระ เขา้สู่

ข ัน้ตอน Assessment การประเมนิผลขอ้เรยีกรอ้ง ถ้าค ารอ้งตกอยู่ภายในอ านาจของศาล จะเขา้สู่

กระบวนการไกล่เกลี่ย  โดยกรรมการสิทธมินุษยชน หากไม่สามารถหาข้อตกลงได้จะน าไปสู่

กระบวนการของ Office of Human Rights Proceedings ซึ่งเป็นอสิระจากกรรมการสทิธิ

มนุษยชน   

ส านกัผูต้รวจการแผ่นดนิ ส านกัสอบสวนรบัเรือ่งรอ้งเรยีนแลว้ท าการตรวจสอบ/กลัน่กรอง

เรือ่งรอ้งเรยีนแลว้ส่งเรือ่งใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิพจิารณา เมื่อผูต้รวจแผ่นการดนิพจิารณากรณีรบั

เรื่องรอ้งเรยีนส่งส านักสอบสวนด าเนินการสอบสวน ฝ่ายสอบสวนด าเนินการสอบสวนหรอืขอ

ข้อมูลหรอืขอค าชี้แจงจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกร้องเรียน กรณีไม่ได้รบัข้อมูล/ค าชี้แจง

ผูต้รวจการแผ่นดนิด าเนินคดตีามกฎหมายและรายงานต่อรฐัสภา กรณีไดร้บัขอ้มลู/ค าชีแ้จงฝ่าย

สอบสวนประมวลข้อเท็จจรงิและด าเนินการเสนอพร้อมค าวนิิจฉัยและความเห็นต่อผู้ตรวจการ

แผ่นดนิถ้าเป็นกรณีปกติ  แต่ถ้าเป็นกรณีไม่ปกติหรือกรณีมขี้อมูลไม่เพยีงพอหรอืมขี้อสงสยั

เกี่ยวกบัค าชี้แจงและจ าเป็นต้องหาข้อมูลเพิม่เติมด าเนินการสบืค้นข้อมูลเพิม่เติม  ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิจะวนิิจฉยัว่าถา้ไมผ่ดิตามค ารอ้งเรยีนใหส้่งเรือ่งไปยงัผูร้อ้งเรยีนแลว้ยตุเิรือ่ง ถ้าผดิตามค า

รอ้งเรยีนจะส่งเรื่องพรอ้มทัง้ค าวินิจฉัยและขอ้เสนอแนะไปยงัหน่วยงานหรอืบุคคลทีถู่กรอ้งเรยีน

ปฏิบัติ กรณีปฏิบัติตามผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งเรื่องไปยังผู้ร้องเรียนแล้วยุติเรื่อง  ในกรณี

หน่วยงานหรอืบุคคลที่ถูกรอ้งเรยีนไม่ปฏบิตัติามหรอืไม่แจง้ผลการปฏบิตัใิหผู้้ตรวจการแผ่นดนิ

แจง้เรื่องพร้อมขอ้เสนอแนะไปยงัรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรี กรณีรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรี

ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิแจง้เรื่องไปยงัผูร้อ้งเรยีนแลว้ยุตเิรื่องกรณีทีไ่ม่

ปฏิบัติหรือไม่แจ้งผลการปฏิบัติให้ผู้ตรวจรายงานต่อรัฐสภาและเปิดเผยต่อสาธารณะ  ซึ่ง

กระบวนการตรวจสอบของส านกัตรวจการจะใกลเ้คยีงกบักสม.  

ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี ในการพจิารณาค ารอ้งทุกข ์เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

ผูร้บัผดิชอบค ารอ้งทุกขจ์ะตอ้งพจิารณาพยานหลกัฐานทีต่นเหน็ว่าจ าเป็นแก่การพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิ 
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ในการนี้ใหร้วมถงึการด าเนินการดงัต่อไปนี้  1) แสวงหาพยานหลกัฐานทุกอย่างทีเ่กี่ยวขอ้ง  2) 

รบัฟงัพยานหลกัฐาน ค าชีแ้จง หรอืความเหน็ของผูร้อ้งทุกข ์หรอืผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งและความเหน็ของ

พยานผูเ้ชีย่วชาญ เวน้แต่เหน็ว่าเป็นเรื่องไม่จ าเป็น ฟุ่มเฟือย หรอืเป็นการประวงิเวลา 3) ขอใหผู้้

ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4) ออกไปตรวจสถานที่ ถ้าผู้ร้องทุกข์ได้รบัแจ้งจาก

เจา้หน้าทีส่่วนราชการใหม้าใหถ้อ้ยค าหรอืแสดงพยานหลกัฐานแลว้ ไม่ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัแจง้

นัน้ภายในระยะเวลาทีเ่จา้หน้าทีส่่วนราชการก าหนด โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร ส่วนราชการจะสัง่

ให้จ าหน่ายค ารอ้งทุกขอ์อกจากสารระบบการพจิารณาเสยีก็ได้ หากผลการพจิารณาเรื่องว่าเป็น

หน่วยงานใดที่เกี่ยวขอ้ง โดยทัว่ไปก็จะส่งใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรบัไปพจิารณาและด าเนินการ

ต่อไป   ในบางประเด็นที่ขอ้ร้องเรยีนจ าเป็นต้องมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อพจิารณาเรื่อง

รอ้งเรยีน  ก็จะมกีารตัง้คณะกรรมการ ซึ่งอาจจะตัง้คณะกรรมการแก้ไขปญัหาร่วมกนัระหว่าง

ศูนยบ์รกิารประชาชน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เมื่อกก.สรุปเรื่องแลว้ส่งใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

พจิารณาแกไ้ข เสนอแนวทางแก้ไขด าเนินการต่อนายกรฐัมนตร ีและใหน้ายกรฐัมนตรดี าเนินการ

และสงัการตามอ านาจ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้ว กรณีที่เลขาธิการฯ 

เห็นสมควรให้แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิ ให้ส านักอ านวยการด าเนินการตามค าสัง่นัน้ ให้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิที่

ได้รบัแต่งตัง้ มหีน้าที่รวบรวมข้อเท็จจรงิที่เกี่ยวข้องและพจิารณาไต่สวนหาข้อเท็จจรงิว่าเรื่อง

ร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทัง้ท า

ความเหน็เสนอเลขาธกิารฯ  ในการพจิารณาไต่สวนขอ้เทจ็จรงิใหด้ าเนินการอยา่งลบั และต้องเปิด

โอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจรงิอย่างเป็นธรรม  ให้คณะกรรมการสอบสวน

ขอ้เทจ็จรงิรายงานผลการสอบสวนต่อเลขาธกิารฯ ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ หาก

มเีหตุผลความจ าเป็นทีม่อิาจหลกีเลีย่งได ้คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการ

ต่อเลขาธกิารฯ โดยเสนอขอขยายระยะเวลาไดไ้มเ่กนิสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กนิสบิหา้วนั 

 

10. การไกล่เกล่ียประนีประนอม 

กระบวนการไกล่เกลี่ยของกสม. หากกสม. พจิารณาเรื่องเห็นว่าสมควรไกล่เกลี่ย ก็

ด าเนินการ มหีลกัเกณฑ์ส าคญัในการไกล่เกลี่ย 1) คู่กรณีตกลงยนิยอมร่วมกัน 2) การตกลง

ประนีประนอมอยู่ในเงื่อนไขกรอบการคุ้มครองสทิธฯิ 3) ข้อตกลงมกีารบนัทึกท าเป็นหนังสือ   

หากปรากฏในภายหลงัว่าคู่กรณีไม่ท าตามข้อตกลง ให้กสม.ตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ต่อไป   
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หากคู่กรณีไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ (ให้ถ้อยค า/หลกัฐาน)การละเมดิสิทธิฯ จะมี

ความผดิตามพรบ.สทิธฯิ มโีทษจ าคุก 6 เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ 1 หมืน่บาท 

คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิมกีลไกการตรวจสอบและไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท

ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน คือกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Special 

Procedures) เป็นชื่อโดยทัว่ไปทีใ่ช้ส าหรบักล่าวถงึกลไกต่างๆ ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชน (Commission of Human Rights) ในอดตี ซึง่คณะมนตรสีทิธมินุษยชนไดร้บัช่วง

ในการดูแลต่อมา มีหน้าที่ในการศึกษาติดตามและแก้ไขปญัหาสถานการณ์การละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ไมว่่าจะเป็นรายประเทศ (Country specific) หรอื รายประเดน็ (Thematic issues) 

ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ในระหว่างการการพิจารณาคดี จะมีกระบวนการเจรจา

ประนีประนอม (Negotiations) ให้มกีารระงบัขอ้พพิาทฉันทม์ติร (friendly settlement) ซึ่งการ

ระงับข้อพิพาทฉันท์มิตรนี้อาจจะได้ร ับการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางอย่างนายทะเบียน (the 

Registrar) ก็ได้ การเจรจาประนีประนอมให้ระงบัขอ้พพิาทโดยมติรวธินีี้จะกระท าเป็นความลบั 

(confidential) 

องค์กรสทิธมินุษยชนอินเดยี คณะกรรมการจะมอี านาจในการไต่สวน สอบสวน ตามที่

ระบุไว้ใน รฐัธรรมนูญมาตรา 13 นอกจากนี้ยงัมอี านาจในศาลแพ่งภายใต้ประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความแพ่งปี 2451 ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้คอื ออกหมายเรยีกพยานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคด ีการ

คน้หาหรอืออกเอกสาร  รวบรวมหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าใหก้าร ขอรายละเอยีดจากศาลอื่นหรอื

หน่วยงานอื่นๆ สิง่อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตและอ านาจ คณะกรรมการมอี านาจในการไต่สวน 

สอบสวนเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนภายใต้พระราชบญัญตัมิาตรา 17 หาก

คณะกรรมการไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนนี้ คณะกรรมการสามารถด าเนินการใน

ขัน้ตอนต่อไปไดเ้ลย อาทเิช่น ส่งต่อใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง น าเสนอแนวทางแก้ไข และรายงาน

ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งรอ้งเรยีนนี้ เป็นตน้ 

องค์กรสทิธมินุษยชนอนิโดนีเซยี ในด้านของการไกล่เกลี่ย Komnas HAM มอี านาจ

หน้าที่ดงัต่อไปนี้คอื 1) ส่งเสรมิให้มกีารเจรจาประนีประนอมกนัอย่างสงบระหว่างคู่กรณีทัง้สอง

ฝา่ย  2) การแกป้ญัหาโดยวธิกีารของการใหค้ าปรกึษา การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท และ

การประเมนิโดยผู้เชีย่วชาญ ผลการไกล่เกลี่ยจะตดัสนิโดยการเหน็พอ้งกนัของบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง

ในกรณคีวามขดัแยง้ ผลการไกล่เกลีย่จะเป็นผลผกูพนัตามกฎหมาย ในกรณีทีผ่ลการไกล่เกลีย่จะ

ไมไ่ดร้บัการปฎบิตัโิดยฝา่ยใดฝ่ายหน่ึงภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงศาลสามารถเรยีก

ให้บงัคบัใช้ข้อตกลงดงักล่าวได้ ในกรณีที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมอืใน
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ขัน้ตอนการไกล่เกลี่ย Komnas HAM มอี านาจในการส่งขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัที่

เกีย่วขอ้งเพื่อใหค้วามเอาใจใส่ในกรณนีัน้  

องค์กรสิทธิมนุษยชนนิวซีแลนด์ ผู้ไกล่เกลี่ยจะช่วยเหลือทัง้สองฝ่ายที่เป็นคู่กรณีใน

ประเดน็ทีถู่กยกมาเป็นขอ้เรยีกรอ้ง การไกล่เกลีย่ประกอบดว้ยการอธบิายกฏหมายสทิธมินุษยชน 

และการท างานผ่านทางออกอื่นๆ ทีส่รา้งสรรค ์เท่าทีจ่ะสามารถเป็นไปได้  การยุตขิอ้เรยีกรอ้งจะ

ออกมาในรปูแบบของการช่วยเหลอื ผลการไกล่เกลีย่สุดทา้ยจะเป็นค าขอโทษ หรอืขอ้ตกลงทีจ่ะ

ไมท่ าบางสิง่ในอนาคต 

ผูต้รวจการแผ่นดนิได้มนีโยบายในการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน โดยมุ่งเน้นการเจรจาไกล่

เกลี่ยประนีประนอมให้คู่กรณีตกลงกันได้อย่างสนัติวิธี ซึ่ งจะเป็นวิธลีดความตึงเครยีดในการ

เผชญิหน้ากนัและสามารถประสานความสมัพนัธร์ะหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการได้เป็น

อย่างดแีละเพื่อใหก้ารพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนเป็นระบบและมาตรฐาน จงึไดม้กีารก าหนดขัน้ตอน

กระบวนการปฏบิตัิงานของพนักงานสอบสวนในการพจิารณาเรื่องร้องเรยีนขึ้น ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิจะมหีนงัสอืถงึผูถู้กรอ้ง พรอ้มทัง้มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีข่องส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ

เดนิทางไปตรวจสถานทีพ่พิาทและร่วมประชุมหารอืเพื่อหาทางยุตปิญัหากรณีพพิาทดว้ยสนัตวิธิี

กบัผูร้อ้ง และผูถู้กรอ้ง เจา้หน้าทีข่องส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิเจรจาไกล่เกลีย่จนทัง้ผูร้อ้ง และ

ผู้ถูกร้องสามารถตกลงกนัได้ แล้วท าบนัทกึข้อตกลงระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้องจนเป็นที่พอใจ  

ผูต้รวจการแผ่นดนิต้องตดิตามว่าผู้ถูกรอ้งได้ด าเนินการตามที่ได้แนะน าหรอืตกลงกนัไว้หรอืไม ่

หากไมด่ าเนินการตามนัน้และผูร้อ้งยงัรอ้งเรยีนอกี ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภากจ็ะต้องรายงาน

ต่อรฐัมนตรทีีค่วบคุมดแูลหน่วยงานนัน้ๆ หรอืรายงานต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อสัง่การต่อไป 

การไกล่เกลี่ยของส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ได้ขอให้

พิจารณาใช้วิธีการชัว่คราว เพื่อบรรเทาทุกข์ เมื่อส่วนราชการที่ รบัค าร้องทุกข์เห็นว่า มเีหตุ

สมควรทีจ่ะใชว้ธิกีารชัว่คราวเพื่อบรรเทาทุกขก์ใ็หด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที ่โดยค านึงถงึสทิธิ

ของผูร้อ้งทุกข ์ประโยชน์ส่วนรวมของราชการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการหรอืคณะกรรมการประจ า

กระทรวงเหน็ว่า ตามกฎหมาย ไม่อาจปลดเปลื้องทุกขข์องผูร้อ้งทุกขต์ามทีร่อ้งขอได ้แต่สมควร

แก้ไขเยยีวยาความเสยีหายให้แก่ผู้ร้องทุกข์โดยวิธกีารอื่น คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการ

ประจ ากระทรวงอาจก าหนดแนวทางการแก้ไขตามความเหมาะสมภายใต้อ านาจหน้าทีข่องส่วน

ราชการได ้

ในส่วนของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ไมม่ขี ัน้ตอนการไกล่เกลีย่ประนีประนอมแต่

มกีารอุทรธรณ์ รายละเอยีดดงันี้คอื ถ้าเจา้หน้าที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งไม่เหน็

ดว้ยกบัค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาค เจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืหน่วยงานของ
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รฐัดงักล่าวอาจอุทธรณ์ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการภูมภิาคต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขไ์ด ้

โดยส่งค าอุทธรณ์ต่อเลขาธิการฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ร ับแจ้งค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์ูมภิาค ในกรณีทีม่กีารอุทธรณ์หรอืในกรณีทีเ่ลขาธกิารฯ เหน็ว่ามี

เหตุผลสมควรที่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จะได้พิจารณาทบทวนค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาค ใหเ้ลขาธกิารฯ ส่งค าวนิิจฉัยใหค้ณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้ง

ทุกขพ์จิารณา ในกรณทีีค่ณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์มูภิาคไดพ้จิารณาวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขใ์ด

แลว้ และมคี าวนิิจฉยัทีไ่มม่ขีอ้เสนอใหส้ัง่การตามมาตรา 48 ให ้“เลขานุการคณะกรรมการวนิิจฉัย

ร้องทุกข์ภูมิภาค” แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ และถ้าผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์ภูมภิาค ให้มสีทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์ได้

ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์ูมภิาค 

 

11. การสรปุและด าเนินการแก้ไขปัญหา 

หลังจากเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบด าเนินการวินิจฉัยข้อเท็จจริง

ครบถ้วนแล้วกสม. ของไทย จะมกีารสรุปเรื่องและด าเนินการแก้ไขปญัหานัน้ตามแนวทางดงัน้ี  

กสม.สามารถเสนอช่องทางไกล่เกลีย่ประนีประนอมระหว่างคู่กรณีในระหว่างด าเนินเรื่องไดก้สม. 

มอี านาจหน้าที่เสนอมาตรการแก้ไขปญัหาการละเมดิสทิธฯิ ไปยงับุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

สามารถเสนอให้นายกรฐัมนตรสีัง่การกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ตกลง

หรอืขอ้เสนอการแกไ้ข หากนายกรฐัมนตรไีม่ปฏบิตักิเ็สนอรฐัสภาด าเนินการต่อไป กสม.สามารถ

เสนอศาลรฐัธรรมนูญหรอืศาลปกครองให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ สามารถฟ้องคดต่ีอศาล

ยุตธิรรมแทนผู้เสยีหาย จดัท าขอ้เสนอเชงินโยบาย/แก้ไขขอ้กฎหมายเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชน

ต่อรฐัสภา/รฐัมนตร ีและจดัท ารายงานและเผยแพรค่วามรูแ้ก่สาธารณชน   

ส าหรบัคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิจะมกีระบวนการและกลไกในการ

แก้ไขปญัหาที่มลีกัษณะพิเศษแตกต่างไปจากกสม. เพราะเป็นองค์กรสิทธมนุษยชนในระดบั

นานาชาต ิดูแลแก้ไขปญัหาของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก กลไกพเิศษของสหประชาชาตมิอี านาจที่

จะตรวจสอบ ตดิตามให้ค าแนะน า และจดัท ารายงานเกี่ยวกบัสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนใน

ประเทศต่างๆ หรอืในเรือ่งต่างๆ โดยกลไกพเิศษอาจไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากปจัเจกบุคคลต่างๆ ว่า

มกีารละเมดิสทิธมินุษยชนในประเทศต่างๆ ซึ่งกลไกพเิศษก็อาจท าการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว

โดยท าหนงัสอืถงึรฐับาลทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อขอค าชีแ้จง นอกจากนัน้กลไกพเิศษดงักล่าวอาจท าเรื่อง

ขอไปเยือนประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบเรื่องที่ได้รบัการร้องเรียน ซึ่งหากรฐับาลของ

ประเทศดงักล่าวให้ความเหน็ชอบก็จะท าหนังสอืเชญิใหไ้ปเยอืนอย่างเป็นทางการต่อไป  ทีผ่่าน
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มาจ านวนของรัฐที่ออกค าเชิญตามกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Special 

Procedures) เพิม่ขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2011 รวม 90 รฐั เมื่อเทยีบกบัปลายปี 2010 มเีพยีง 78 รฐั 

และไดไ้ปเยอืนรฐัเพิม่ขึน้จากในปี 2010 จ านวน 67 รฐั เพิม่ขึน้เป็น 82 รฐั   

นอกจากน้ีสหประชาชาตยิงัมกีระบวนส าคญัอย่างหน่ึงคอืการทบทวนสถานการณ์ปญัหา

สทิธมินุษยชนภายในแต่ละประเทศดว้ยตนเองหรอืทีเ่รยีกว่าการทบทวนใน UPR  ในปลายเดอืน

ตุลาคม ปี 2011 ประเทศสมาชกิทัง้หมด 193 ประเทศได้รบัการทบทวนใน UPR มอีตัราการมี

ส่วนรว่มครบ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ในจ านวนน้ีรอ้ยละ 80 เป็นเป็นตวัแทนเขา้ร่วมในระดบัรฐัมนตร ีใน

จ านวนนี้มรีฐัที่เข้าร่วมกระบวนการเกือบ 40 ประเทศท าตามค าแนะน าจาก UPR พร้อมกับ

วางแผนระดบัชาติที่จะก าหนดเป้าหมายการกระท า/กรอบ/แผนการด าเนินงาน ที่ได้รบัการ

เตรยีมการสนบัสนุนจากคณะมนตรสีทิธมินุษยชน   

โดยรวมแลว้สหประชาชาตมิกีระบวนการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปญัหาสทิธมินุษยชนต่อ

ประเทศที่ถูกร้องว่ากระท าการละเมดิสทิธมินุษยชน  มกีารเสนอข้อมติเพื่อผลกัดนัให้เกิดการ

ปฏบิตั ิในปี 2011 ร่างสนธสิญัญาบางส่วนไดถู้กน ามาใชใ้น 120 การพจิารณา และ 130 ของการ

ท าความคดิเห็นในแต่ละกรณี นอกจากนี้เลขาธกิารส านักงานข้าหลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่ง

สหประชาชาต ิยงัท าหน้าที่ใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคในการรายงาน การสื่อสารโดยตรง และ

ด าเนินการอื่นๆ ตามค าขอของรฐัภาค ี

ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป มขี้อสรุปการแก้ปญัหาแตกต่างไปจากกสม. เพราะข้อสรุป

วนิิจฉัยจะออกมาเป็นค าพพิากษา โดยค าตดัสนิถงึที่สุดของศาลทุกคดนีัน้จะมผีลบงัคบัแก่รฐัที่

เกี่ยวข้องเท่านัน้  นอกจากนี้ยงัมขี้อแตกต่างในส่วนของการสอดส่องดูแลให้เป็นไปตามค า

พพิากษานัน้ซึง่เป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการรฐัมนตรขีองสภายุโรป อกีทัง้คณะกรรมการรฐัมนตรี

จะต้องพสิูจน์ความจรงิของรฐัที่ยอมรบัว่าได้ท าการละเมดิอนุสญัญา ด้วยการก าหนดมาตรการ

แก้ไขเยยีวยาอย่างเหมาะสมเท่าเทยีมกนัและสอดคล้องกบัพนัธะหน้าที่ทัว่ๆไปหรอืเป็นพเิศษ

นอกเหนือไปจากค าพพิากษาของศาลดว้ย  ในกระบวนการพจิารณาของศาลจะท าการตดัสนิดว้ย

การลงคะแนนเสยีงขา้งมาก  คู่กรณสีามารถรอ้งขอใหส้่งคดไีปยงัทีป่ระชุมใหญ่ไดห้ากว่าเป็นคดทีี่

มคีวามส าคญั หรอืการตคีวาม หรอืเกีย่วกบัค ารอ้งขอ หรอืประเดน็รา้ยแรง ค าตดัสนิของศาลครบ

องคค์ณะถอืเป็นขัน้สุดทา้ยและจะต้องมคี าตดัสนิภายใน 3 เดอืน หากว่าคู่กรณีประกาศว่าทัง้สอง

ฝ่ายไม่มเีจตนาในการรอ้งขอใหม้กีารเสนอไปถงึคณะพาเนล ในกรณีที่คณะพาเนลได้มกีารยอม

รบัค ารอ้งแลว้ ทีป่ระชุมใหญ่กจ็ะท าการตดัสนิในรปูแบบของค าพพิากษา โดยทีป่ระชุมใหญ่จะท า

การตดัสนิดว้ยการลงคะแนนเสยีงขา้งมาก และค าพพิากษาค าตดัสนิทีถ่งึทีสุ่ดของศาลทุกคดจีะมี

ผลบงัคบัแก่รฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง เมื่อพจิารณาสถติจิ านวนเรื่องรอ้งเรยีนทีผ่่านมาตัง้แต่ในช่วงปี 1999 -
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2012 มจี านวนเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ จากจ านวน 8,400 เรื่องในปี 1999 มาอยู่ที่ 65,200 ในปี 2012  

สถิติการตัดสิน ตัง้แต่ปี 1999 - 2012  จะพบว่าในปี 2009 มจี านวนการตดัสนิมากที่สุดอยู่ที ่

1,625 เรือ่ง 

องค์กรสิทธิมนุษยชนอินเดีย ในช่วงระหว่างการพิจารณาหรือหลังจากการไต่สวน 

สอบสวน คณะกรรมการสามารถด าเนินการภายใต้รฐัธรรมนูญ มาตรา 18 กล่าวคือเมื่อเรื่อง

รอ้งเรยีนถูกพจิารณาแล้วคณะกรรมการอาจจะสัง่การ ดงันี้ ช าระค่าปรบัแก่ผู้เสยีหายหรือผู้ที่มี

ส่วนเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สยีหาย  ด าเนินการฟ้องรอ้งหรอืหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการด าเนินคดกีบัผู้

ก่อความเสยีหาย  เสนอต่อรฐับาลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการให้การเยยีวยาแก่ผู้เสยีหาย 

ด าเนินการทางศาลฎกีาเพื่อหาแนวทางทีเ่หมาะสม  ส่งส าเนาเอกสารการไต่สวนและข้อเสนอแนะ

ให้แก่หน่วยงานที่รบัผดิชอบเพื่อพจิารณาและต้องส่งข้อความคดิเห็นกลบัมาภายในเวลาหนึ่ง

เดอืนหรอืมากกว่านัน้หากไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

องค์กรสิทธิมนุษยชนนิวซีแลนด์ มกีระบวนการของการยุติข้อเรียกร้อง ส่วนมากจะ

เป็นไปโดยรูปแบบของการช่วยเหลือ หรอืการไกล่ เกลี่ย ผลสุดท้าย จะออกมาเป็นค าขอโทษ 

ขอ้ตกลงที่จะไม่ท าบางสิง่ในอนาคต ให้การศกึษาฝึกอบรมหรอืขอ้ตกลงร่วมกนั มกีระบวนการ

ฟ้องรอ้งทางกฏหมาย ถ้าขอ้เรยีกรอ้งเกี่ยวกบัการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่สามารถตดัสนิ หรอืไกล่เกลี่ย

ได้ สามารถฟ้องรอ้งตามกฏหมายได้ ในระยะน้ีขอ้เรยีกรอ้งสทิธมินุษยชนจะได้รบัการทบทวน 

นิวซีแลนด์มกีลไกเพิ่มเติมที่แตกต่างไปจากของประเทศไทยคือ มีส่วนของศาลทบทวนสิทธิ

มนุษยชน (The Human Rights Review Tribunal) จะท าหน้าทีเ่หมอืนศาล ผูร้อ้งเรยีนสามารถ

รอ้งเรยีนไดโ้ดยเสร ี

ผู้ตรวจการแผ่นดนิ การท างานของผูตรวจการแผนดนิหลงัจากมกีารสรุปเรื่องรอ้งเรยีน

แล้ว จะมลีกัษณะที่คล้ายกับกสม.คือด าเนินการจดัท าขอเสนอแนะต่อ หน่วยงานของรฐัเพื่อ

ปรบัปรุงหรอืแกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตร ี กรณีที่วนิิจฉัยแลว้ให ้  

ผูต้รวจการแผ่นดนิสรุป ขอ้เทจ็จรงิ พรอ้มทัง้ความเหน็และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแก้ไขกบั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขความเดอืดร้อน ให้กบัประชาชน หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่

ปฏบิตัติามความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะในเวลาอนัควร ให้ผูต้รวจการแผ่นดนิส่งเรื่องดงักล่าวไปยงั

นายกรฐัมนตรหีรอื รฐัมนตรทีี่ควบคุมก ากบัดูแลหนวยงานนัน้ หากปฏบิตัดิงันี้แล้วหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งยงัไม่ปฏบิตัติามความเหน็หรอืข้อเสนอแนะโดยไม่มเีหตุอนัควร และเป็นเรื่องที่ส าคญั

เกี่ยวกบัประโยชน์สาธารณะ หรอืเกี่ยวข้องกบัประชาชนจ านวนมากผู้ตรวจการแผ่นดนิอาจท า

รายงานเสนอต่อรฐัสภาเป็นการด่วนก็ได โดยรายงานดงักล่าวให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  
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กรณีที่พจิารณาว่าการกระท าในเรื่องใดของขา้ราชการ พนักงาน หรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่นได้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ

คณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้ ก่อใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมหรอืความไม่เสมอกนัในกฎหมาย หรอืเป็น

การเลอืกปฏบิตัหิรอืเป็นกฎเกณฑท์ี่ล้าสมยั ใหผู้้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเสนอแนะต่อหน่วย

ราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจหรอืราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา

ด าเนินการให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ

คณะรฐัมนตรใีนเรื่องดงักล่าวต่อไป ในกรณีเรื่องนัน้เกี่ยวกบัคณะรฐัมนตร ีใหส้่งรายงานดงักล่าว

ใหค้ณะรฐัมนตรทีราบดว้ย 

ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี หลงัจากการสรุปเรื่องร้องเรยีนจะมีลกัษณะการ

ท างานคล้ายกบักสม. แต่มขีอบเขตอ านาจจ ากัดมากกว่าคอื หากผลการพิจารณาเรื่องว่าเป็น

หน่วยงานใดที่เกี่ยวขอ้ง โดยทัว่ไปก็จะส่งใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรบัไปพจิารณาและด าเนินการ

ต่อไป หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้เสนอค าร้องทุกข์ดังกล่าวต่อหวัหน้าส่วนราชการเพื่อ

ด าเนินการต่อไป หากต้องอาศยัอ านาจสัง่การที่เหมาะสม จะส่งขอ้เสนอแนะต่อนายกรฐัมนตรใีน

ฐานะหวัหน้ารฐับาลหรอืรฐัมนตรแีลว้แต่กรณี เพื่อสัง่การตามขอ้เสนอแนะนัน้ ซึ่งต้องระบุให้ชดั

แจง้ว่านายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรคีวรจะสัง่การ ในเรื่องใดว่าอย่างไร พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลในการ

สัง่การดว้ย   

ในการผลกัดนัการแก้ปญัหาให้บรรลุผล ศูนย์บรกิารประชาชน หรอืคณะกรรมการ มี

ช่องทางเสนอต่อส านักนายกรฐัมนตรใีหด้ าเนินการตามนี้คอื 1) มหีนังสอืสอบถามหน่วยงานของ

รฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหม้หีนังสอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิหรอืใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการ

ปฏิบตัิงานของหน่วยงานของรฐัหรอืของเจ้าหน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวข้อง  2) รายงานเสนอต่อ

นายกรฐัมนตร ีพรอ้มทัง้เสนอวธิกีารทีน่ายกรฐัมนตรคีวรสัง่การต่อไปในกรณีทีก่ารปฏบิตังิานยงั

ไมเ่ป็นผล 3) เสนอใหม้กีารออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางแก้ปญัหา  

4) เสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อขอความเห็นชอบจาก

คณะรฐัมนตร ี5) เสนอแผนงาน โครงการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการเรื่องราวร้อง

ทุกขข์องส่วนราชการเพื่อใหท้ างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เมื่อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขท์ าค า

วนิิจฉัยเสรจ็แล้ว ส านักงานฯ จะเสนอค าวนิิจฉัยไปยงันายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาสัง่การตามที่

เหน็สมควรต่อไป 
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6.3 บทสรปุจดุแขง็-จดุอ่อนองคก์รสิทธิมนุษยชนของไทย  

   

การน าเสนอส่วนนี้มุ่งสรุป “จุดแขง็/จุดเด่น” และ “จุดอ่อน/ปญัหาอุปสรรค” ในการท างาน

ขององคก์รคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(กสม.) ประเทศไทย โดยมปีระเดน็สรุปในหวัขอ้

ส าคญัดงันี้ 1) ความพรอ้มด้านสถานะ/บทบาท/อ านาจขององค์กร 2) การบรหิารจดัการองค์กร 

บุคลากร และทรพัยากร 3) การประสานความร่วมมอื และการมสี่วนร่วม 4) กระบวนการยื่นเรื่อง

ร้องทุกข์ 5) กระบวนการพิจารณารับเรื่อง  6) กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอม 7) 

กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง  8) กระบวนการสรุปเสนอมาตรการแก้ไข  9) 

กระบวนการผลกัดนัมาตรการแกไ้ขการละเมดิสทิธมินุษยชนใหบ้รรลุผล 10) กระบวนการผลกัดนั

ปรบัปรงุกฎหมาย 

 

1) ความพร้อมด้านสถานะ/บทบาท/อ านาจขององคก์ร 

(1.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ที่ผ่านมาแนวทางการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของไทยมคีวาม

สอดคล้องเหมาะสมกบัหลกัการสทิธมินุษยชนในระดบัสากล  เนื่องจากเป็นองค์กรที่เกดิขึน้ใน

โอกาสทีส่งัคมโลกใหก้ารยอมรบัสนบัสนุนแนวคดิเรือ่งการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยประเทศไทย

ได้แสดงการยอมรบัในหลกัการสทิธมินุษยชนตัง้แต่การรบัรองปฏญิญาสากลสทิธมินุษยชนแห่ง

สหประชาชาตใินวนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2491 มกีารแสดงเจตนารมณ์ในการพฒันาการส่งเสรมิ

และคุม้ครองสทิธมินุษยชนทัง้ในประเทศไทย และในระดบัสากล โดยการเขา้เป็นภาคพีนัธกรณี

สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับในระยะต่อมา  การเป็นภาคี

พนัธกรณีระหว่างประเทศเหล่านี้ มผีลให้ประเทศไทยมขีอ้ผูกพนัที่จะต้องรายงานสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนแต่ละด้านต่อสหประชาชาติ และต้องมีการปรับปรุงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 

กฎระเบยีบต่างๆ และการปฏบิตัิของหน่วยงานรฐัให้สอดคล้องกบัพนัธกรณีต่างๆ รวมถึงการ

จดัตัง้กลไกอิสระระดบัชาติ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้

ปรากฏผลทีเ่ป็นจรงิ  

-การจดัตัง้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(กสม.) เป็นแนวคดิที่มี

ผลสบืเนื่องจากการกระประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อวนัที่ 25 มถุินายน 2536 (ค.ศ. 

1993) มมีติรบัรองปฏญิญาและแผนปฏบิตัิการเวยีนนาเรื่องสทิธิมนุษยชน ในปฏญิญาข้อ 36 

สนับสนุนให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสิทธมินุษยชนระดบัชาติขึน้ ให้เป็นองค์กรอิสระไม่อยู่ใต้

อ านาจของหน่วยงานรฐั นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยงัรบัรองโดยหลกัการปารสี (Paris 
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Principles) เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2536 ที่ระบุหลกัการในการส่งเสรมิ ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน การท าหน้าทีใ่นฐานะทีป่รกึษาของรฐับาล การด าเนินงานของกสม.จงึสอดคลอ้งเป็นไป

ตามหลกัการดงักล่าว 

-กสม.ถูกจดัตัง้ขึน้โดยอาศยัรฐัธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุด (มาตรา 

256 และมาตรา 257 ในรฐัธรรมนูญปี 2550) มฐีานะเป็นองค์กรอสิระของรฐัทีม่คีวามเป็นอสิระ

ปลอดจากการแทรกแซงจากอ านาจรฐับาลหรอืกลไกของรฐั หรอืกลุ่มผลประโยชน์ใด นอกจาก

การมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ยังมีกฎหมายลูกคือพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตริองรบับทบาทและอ านาจในการท างาน 

-เป็นสถาบนัทีม่โีครงสรา้งอ านาจเป็นเอกเทศ โดยมีคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิอยู่ในรปูแบบของคณะกรรมการ เป็นผูใ้ชอ้ านาจสูงสุด และคณะอนุกรรมการ 

(subcommittee) เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

-กสม.เป็นองค์กรรฐั สงักดัรฐัสภา ที่ให้หลกัประกนัความเป็นอสิระโดย

ฝ่ายนิตบิญัญตั ิ เพื่อใหป้ลอดจากการแทรกแซงของรฐับาล หน่วยงานอื่นๆ โดยมสี านักงานกสม.

อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

-มีขอบเขตหน้าที่ตามกฎหมายที่ชัดเจนและมีอ านาจเพียงพอ โดย

บทบญัญตัมิาตรา 257 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติมอี านาจหน้าที่ ที่ส าคญัคอื 1) การตรวจสอบและรายงาน

การกระท าหรอืการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน เสนอมาตรการการแก้ไขที่

เหมาะสมต่อบุคคลหรอืหน่วยงานทีก่ระท าหรอืละเลยการกระท าดงักล่าว ให้รายงานต่อรฐัสภา   

2) เสนอเรื่องพรอ้มด้วยความเห็นต่อศาลรฐัธรรมนูญ ในกรณีที่เหน็ชอบตามที่มผีู้รอ้งเรยีนว่า 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญัหาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รฐัธรรมนูญ 3) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มผีู้

รอ้งเรยีนว่ากฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสทิธมินุษยชนและมปีญัหา

เกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย ทัง้นี้ ตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 4) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รบัการร้องขอจาก

ผูเ้สยีหายและเป็นกรณีทีเ่หน็สมควรเพื่อแก้ไขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนเป็นส่วนรวม ทัง้นี้ 

ตามที่กฎหมายบญัญตั ิ5) เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรบัปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อ

รฐัสภาหรอืคณะรฐัมนตรเีพื่อส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชน 6) ส่งเสรมิการศกึษา การวจิยั 

และการเผยแพร่ความรูด้า้นสทิธมินุษยชน 7) ส่งเสรมิความร่วมมอืและการประสานงานระหว่าง

หน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในดา้นสทิธมินุษยชน 8) จดัท ารายงานประจ าปี
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เพื่อประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรฐัสภา และ 9) อ านาจ

หน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

-นอกจากกฎหมายรฐัธรรมนูญแล้ว กสม.ยงัมพีระราชบญัญตัิ (พรบ.) 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายลูกรองรบัการท างาน จงึท าให้

กสม.มอี านาจทางกฎหมายอย่างเพียงพอในการสอบสวนการละเมดิสทิธมินุษยชน การเรยีก

เจา้หน้าทีข่องรฐั และบุคคลมาใหข้อ้เทจ็จรงิหรอืขอ้มลู 

 

(1.2) ปัญหา/อปุสรรค 

-กสม.มีข้อจ ากัดในการท างานที่จะรองรบัปญัหาจ านวนมากจากทัว่

ประเทศเน่ืองจากปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนที่เกิดขึ้นกระจายกว้างขวางมากขึ้นซึ่งสาเหตุ

ส าคญัส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรฐัที่เน้นการพฒันาไปในทศิทางการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

และการส่งออก โดยไม่เน้นการกระจายฐานทรพัยากร ไม่ค านึงถึงสิทธิการจดัการ การร่วม

ตดัสนิใจของชุมชนท้องถิ่น ท าให้เกิดความขดัแย้งระหว่างชุมชนกับโครงการของรฐัหรอืของ

เอกชน ประกอบกับรัฐและหน่วยงานของรัฐไม่เข้มงวดอย่างจริงจังในการปกป้องสิทธิใน

กระบวนการยุตธิรรม และการให้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ที่เป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐาน ท าให้

การละเมดิสทิธมินุษยชนเป็นปญัหาทวคีวามรนุแรงมากขึน้ และบางปญัหามคีวามขดัแยง้ในระดบั

ทีร่นุแรงถงึขัน้คุกคามต่อสวสัดภิาพความปลอดภยัของประชาชน 

-อุปสรรคส าคัญอีกประการหนึ่ งของกสม.คือ การที่เจ้าหน้าที่และ

หน่วยงานภาครฐัยงัคงละเลยต่อการปฏิบตัิตามบทบบญัญัติที่เกี่ยวข้องกับศกัดิศ์รคีวามเป็น

มนุษย ์สทิธเิสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคล ตลอดจนการเลอืกปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ท าใหส้ถานการณ์การละเมดิสทิธมินุษยชนยงัคงเป็นปญัหา

ในสงัคมไทย เหน็ไดจ้ากสถติกิารรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิสทิธแิละเสรภีาพในชวีติร่างกายและ

สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมสงูทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 19.4 และรอ้ยละ 16.69 ตามล าดบั   

-กสม.ถูกคาดหวงัมากขึ้นจากประชาชนบางส่วนเนื่องจากความตื่นตวั

ของประชาชนบางกลุ่มอนัมสีาเหตุจากความขดัแย้งทางการเมอืงในประเทศไทย โดยเฉพาะ

สถานการณ์นับตัง้แต่ปี 2552 ที่มคีวามขดัแยง้รุนแรงมากขึน้ ท าให้ประชาชนตระหนักให้ความ

สนใจในเรื่องสทิธมินุษยชนมากขึน้  มคีวามตื่นตวักระตอืรอืลน้ในการปกป้องสทิธเิสรภีาพ ท าให้

เกดิการรวมกลุ่มรวมตวักนัต่อสูป้กป้องสทิธขิองตนเอง และแสดงความคาดหวงัเรยีกรอ้งต้องการ

จากการท างานของผู้รบัผดิชอบด้านสทิธมินุษยชนมากขึน้ นอกจากนี้ประชาชนมคีวามคาดหวงั

ใหก้สม.ท างานไดม้ปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ และท างานเชงิรกุมากขึน้ 
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-กสม.ถูกเพ่งเลง็ ตรวจสอบตดิตามจากหลายฝ่ายมากขึน้ ในฐานะทีเ่ป็น

องคก์รอสิระทีม่อี านาจและมบีทบาทส าคญัตามรฐัธรรมนูญทีก่ าหนดไว ้โดยเฉพาะในสถานการณ์

ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มอ านาจทางการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์ และความขดัแยง้แตกต่างกนัทาง

ความคดิของคนในสงัคม ท าใหก้สม. ถูกคาดหวงักดดนัใหแ้สดงบทบาทตอบสนองความต้องการ

ของแต่ละกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มขัว้ความคดิทีแ่ตกต่างกนั 

-ทีผ่่านมามปีญัหาความล่าชา้ในการออกกฎหมายและปรบัปรุงกฎหมาย

เพื่อรองรบัการท างานตามรฐัธรรมนูญปี 2550 จงึท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัขอ้กฎหมายทีม่ผีลต่อ

ความสะดวกในการท างาน  เนื่องจากพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 

2542 (ทีจ่ดัท าขึน้ตามกรอบรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540) มหีลกัการและ

รายละเอียดในหลายประเด็นซึ่งเป็นโครงสร้างหลกัของพระราชบญัญตัิฯ ที่ยงัไม่สอดคล้องกบั

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับแนวทางการท างาน

ปกป้องสทิธมินุษยชน โดยมปีระเดน็ส าคญั อาท ิหลกัเกณฑข์องบุคคลที่จะเป็นกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(ว่าควรวางกรอบว่าจะต้องไม่เป็นผูพ้พิากษาหรอืตุลาการ

หรอืไม)่ แนวทางการสรรหาและการเลอืกกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินกรณีทีก่รรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาตพิ้นจากต าแหน่งนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระที่ยงัไม่มบีทบญัญตัทิี่

ชดัเจน แนวทางการเปิดเผยขอ้เทจ็จรงิทีรู่ห้รอืไดม้าเนื่องจากการปฏบิตัหิน้าที ่เนื่องจากกฎหมาย

เดมิมเีงือ่นไขทีเ่ขม้งวดในการเปิดเผยขอ้มลู ซึง่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกสม. ใน

การส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนแก่ประชาชนหรอืในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน

ระหว่างกระบวนการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสทิธมินุษยชน จงึมคีวามไม่ลงตวั

เกี่ยวกบัอ านาจหน้าที่ตามขอ้กฎหมายในการท างาน ของกสม. ชุดปจัจุบนัเป็นองคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้

ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่จะต้องท างานภายใต้กฎหมายลูกคือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่จดัท าขึ้นตามกรอบ

รฐัธรรมนูญปี 2540  

-ประชาชนขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชน บทบาทหน้าที่

ของกสม. และองคก์รหน่วยงานในการดแูลสทิธมินุษยชน 

-การขบัเคลื่อนการท างานยงัไม่สามารถส่งผลสะเทือนต่อสังคมมาก

เท่าทีค่วร 

-ในอนาคตจะมคีวามเกี่ยวพนัและความร่วมมอืระหว่างประเทศไทยกบั

องค์กรสทิธมินุษยชนระดบันานาชาติมากขึ้น ซึ่งมคีวามจ าเป็นต้องมกีารปรบัปรุงบทบาทการ

ท างานและแกไ้ขขอ้จ ากดัต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางงานสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นสากล  อาท ิ 



 

- 362 - 

จ าเป็นต้องมกีารทบทวนร่วมกนั ต่อการที่ประเทศไทยจะมกีารลงนามเป็นภาคแีละให้สตัยาบนั

เพิม่เติมในสนธสิญัญา อนุสญัญา และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธมินุษยชนบางฉบบั 

เช่น อนุสญัญาว่าดว้ยสถานภาพผู้ลีภ้ยั ค.ศ.1951 (Convention Relating to the Status of 

Refugees) อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธขิองแรงงานยา้ยถิน่ฐานและครอบครวั ค.ศ.1990 (Convention 

on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families) 

ธรรมนูญกรงุโรมว่าดว้ยการจดัตัง้ศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome statute of the International 

Criminal Court) ฯลฯ รวมถึงการทบทวนกฎหมายและแนวทางการปฏบิตัิที่เหมาะสมให้

สอดคลอ้งกบัพนัธกรณรีะหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นภาคแีละใหส้ตัยาบนัแลว้ 

 

2) การบริหารจดัการองคก์ร บคุลากร และทรพัยากร 

(2.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-องค์ประกอบของกสม. และคณะท างานมคีวามหลากหลายและเป็น

ตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ในสังคม ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 กสม.มีกรรมการจ านวนเจ็ดคน 

ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกหกคน ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม  

ไดม้าจากกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหากรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต(ิมจี านวน

เจ็ดคน) ได้แก่ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎกีา

คดัเลอืกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคดัเลอืกจ านวน

หนึ่งคน ท าหน้าทีส่รรหาและคดัเลอืก กสม. (จ านวนเจด็คน) เสนอรายชื่อใหวุ้ฒสิภามมีตใิหค้วาม

เหน็ชอบ   

-มีคณะอนุกรรมการฯ จากคนหลากหลายกลุ่มในหลายคณะ ซึ่งใน

ปจัจบุนัม ี21 คณะ (ขอ้มลูเดอืนเมษายน 2555) ท าใหส้ามารถท างานตอบสนองความต้องการได้

รอบดา้น และมกีารถ่วงดุลยก์นั 

-คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิเป็นองค์กรที่มแีผนยุทธศาสตร ์

และแผนการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนของตนเอง 

-ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิป็นหน่วยงานทีม่อีสิระ

ในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยเป็นองคก์รทีม่โีครงสรา้งเป็น

ส่วนราชการสงักดัรฐัสภา ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัระเบยีบการปฏบิตัริาชการฝ่ายรฐัสภา และ

ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นข้าราชการรฐัสภาสามญัตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา มปีระธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติโดย
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ความเห็นชอบของกรรมการเป็นผู้ใช้อ านาจในการบรหิารราชการและบรหิารงานบุคคลตาม

กฎหมายว่าดว้ยการจดัระเบยีบปฏบิตัริาชการฝ่ายรฐัสภาและกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการ

ฝา่ยรฐัสภา มเีลขาธกิารส านกังานฯ เป็นผูบ้รหิารจดัการส านกังาน   

-เป็นหน่วยงานที่มีการจัดตัง้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการท างานของกสม .

โดยตรง และฐานะองค์กรไม่ขึ้นตรงต่อฝ่ายบรหิาร(รฐับาล) มกีฎระเบียบของตนเอง สามารถ

แต่งตัง้และถอดถอนกรรมการและเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานได้ 

-ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากรฐั โดยส านักงานโดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการ สามารถเสนองบประมาณไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ผ่านประธานรัฐสภาเพื่อให้

คณะรฐัมนตรอีนุมตัจิดัสรรใหเ้พยีงพอกบัการบรหิารงานโดยอสิระ 

-ผูบ้รหิาร และบุคลากรในองค์กรมแีนวความคดิอุดมการณ์ และมคีวาม

ตัง้ใจในการท างานสงู 

-ผู้บรหิารองค์กรมคีวามเข้าใจต่อสถานการณ์ และปญัหาในการท างาน

อยูใ่นระดบัทีด่ ี

-บุคลากรมปีระสบการณ์ และมคีวามสามารถในการท างานอยูใ่นระดบัทีด่ ี

-แนวทางการท างานขององคก์ร เน้นการบรหิารจดัการแบบมสี่วนรว่ม 

-มคีวามพรอ้มในด้านทรพัยากร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่

เหมาะสมเพยีงพอในการท างาน 

 

(2.2)  ปัญหาอปุสรรค 

-กสม.เป็นองค์กรที่เกดิขึน้ใหม่ โดยเกดิขึน้ครัง้แรกตามรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ในปจัจุบนัเป็นองคก์รตามรฐัธรรมนูญพุทธศกัราช 2550 ที่

ประกาศใชเ้มื่อวนัที ่24 สงิหาคม 2550 ซึง่ถอืเป็นองคก์รใหม่ทีย่งัมปีระสบการณ์การท างานไม่

มาก ขาดความต่อเนื่องของคณะกรรมการ เนื่องจากการท างานมวีาระก าหนดไวช้ดัเจนท าใหข้าด

ความต่อเนื่องระหว่างการท างานของคณะกรรมการแต่ละชุด  

-กสม. มปีญัหาอุปสรรคความยุง่ยากในการท างาน เน่ืองจากปรมิาณงาน 

และลกัษณะงานที่จะต้องอาศยัความละเอยีดรอบคอบและเขา้ถงึต่อสถานการณ์ปญัหาที่มคีวาม

ยุ่งยากสลบัซบัซ้อนท าให้การท างานไม่อาจท าไดอ้ย่างรวดเรว็เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได ้โดยระบบการท างานค่อนขา้งล่าชา้ ไม่ทนัต่อเหตุแห่งการละเมดิทีท่ าใหผู้เ้ดอืดรอ้น

เสยีหายไมไ่ดร้บัการเยยีวยาเท่าทีค่วร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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-มปีญัหาในเชงิโครงสรา้ง ระบบงาน และกลไกในการปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้ใน

แง่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยเฉพาะระบบงานและกระบวนการการตรวจสอบการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนจงึไม่อาจสนองตอบต่อความคาดหวงัของประชาชนที่มต่ีอคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาตไิด ้ 

-ยุทธศาสตร์การท างาน กระบวนการท างาน ระบบงานบางอย่างของ

คณะกรรมการ ฯ และหน่วยงานยงัไมป่ระสานสอดคลอ้งเป็นเอกภาพเท่าทีค่วร 

-โครงสร้างระบบการท างานของคณะอนุกรรมการยังไม่ได้ ร ับการ

ปรบัปรงุแกไ้ขใหม้ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

-กสม.เป็นองค์กรราชการ ที่อาจมวีิธีการท างาน วัฒนธรรม ค่านิยม

บางอยา่งทีย่ดึตดิกบัระบบระเบยีบราชการ 

-วฒันธรรมค่านิยม และการแสดงออกให้เหมาะสมกบัความเป็นองค์กร

สทิธมินุษยชนยงัไมไ่ดม้กีารปลกูฝงัจรงิจงัเท่าทีค่วร 

-คนในองค์กรบางส่วนยงัมคีวามไม่ไว้วางใจต่อกันอย่างเต็มที่ในเรื่อง  

ธรรมาภบิาลการบรหิารบุคคล และค่านิยมเชงิอุดมการณ์สทิธมินุษยชน 

-ความรูแ้ละทกัษะของบุคลากรบางส่วนยงัขาดการพฒันาอย่างเพยีงพอ

ต่อความตอ้งการรองรบังานตามแผนยทุธศาสตร ์

-ยงัขาดมาตรการที่เพยีงพอในการบ ารุงขวญัและก าลงัใจในการท างาน

ของบุคลากร 

-การสื่อสารทัง้ภายในองค์กร และการสื่อสารออกสู่ภายนอกองค์กรยงั

ไมไ่ดร้บัการพฒันาปรบัปรงุเท่าทีค่วร 

-แมจ้ะไดร้บัการจดัสรรงบประมาณและก าลงัคนเพื่อสนับสนุนการท างาน

ที่เพยีงพอในปจัจุบนั แต่การจดัสรรงบประมาณ และ อตัราบุคลากรให้ส านักงานคณะกรรมการ

สทิธิมนุษยชนแห่งชาติยงัมขี้อจ ากัดและขาดความคล่องตัวในอนาคต เมื่อพจิารณาจากเรื่อง

รอ้งเรยีนของประชาชนทีม่แีนวโน้มปรมิาณเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และมปีระเดน็ทีต่้องมกีารศกึษา

ทัง้ในระดบักวา้งและลกึ 

 

3) การประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 

(3.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-การด าเนินงานเป็นไปในรูปของเครือข่ายภาคีความร่วมมอื ท าให้มี

หน่วยงานภาครฐั องค์กรอิสระ ภาคประชาสงัคม สถาบนัการศึกษา รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒทิี่เข้า
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มาร่วมท าหน้าที่ในคณะอนุกรรมการต่างๆ  สามารถดูแลตรวจสอบปญัหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนไดห้ลากหลายรอบดา้น 

-ที่ผ่านมาแม้ว่ากสม. จะเป็นองค์กรที่จดัตัง้ขึ้นมาใหม่ แต่นับว่าได้รบั

ความร่วมมอืจากองค์กรวชิาการหน่วยงานภาครฐั และองค์กรพฒันาเอกชน รวมทัง้ประชาชน

ดว้ยดพีอสมควร 

-เปิดช่องทางให้บุคคลและคณะบุคคลทุกฝ่าย สามารถเข้าถึงได้ง่าย

(Accessibility)  โดยมกีฎเกณฑแ์ละกระบวนการท างานทีท่ าให้ประชาชนเขา้รอ้งเรยีนไดส้ะดวก 

รวดเรว็ หลากหลายช่องทาง 

-เ ปิดโอกาสให้องค์การเอกชนหรือองค์การที่มิใช่ของรัฐ  (Non–

Governmental Organizations-NGO) ด้านสทิธมินุษยชนเป็นเครอืข่ายเพื่อร่วมงานกบักสม.

สามารถเสนอเรื่องรอ้งเรยีนแทนผู้ถูกละเมดิสทิธมินุษยชนได ้โดยพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 24 วรรคสอง และระเบียบคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรบัรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน    

พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดคุณสมบตัขิององคก์ารทีป่ระสงคจ์ะใหค้ณะกรรมการรบัรองการเป็นองคก์าร

เอกชนด้านสทิธมินุษยชนไว้ดงัต่อไปนี้ คอื เป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายไทย มวีตัถุประสงค์และ

การด าเนินกจิการเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน มกีารด าเนินการ

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี และมีผลการด าเนินงานที่เป็นประจกัษ์ ไม่มี

วตัถุประสงคใ์นทางการเมอืงหรอืมุ่งค้าหาก าไรจากการด าเนินกจิการ  และไม่มวีตัถุประสงคแ์ละ

การด าเนินการเพื่อประโยชน์เฉพาะสมาชกิของกลุ่มตนเอง 

-กสม. มกีารท างานโดยความรว่มมอืกบัหน่วยงานของรฐั ในลกัษณะของ

การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนยื่นค ารอ้งโดยส่งผ่านส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐั

ตามที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติก าหนด การขอความร่วมมอืให้หน่วยงานภาครฐัที่

เกีย่วขอ้งใหข้อ้มลูประกอบการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน การใหค้ าแนะน าแก่หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อปฏบิตัติามมาตรการเพื่อแกป้ญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน 

-มคีวามร่วมมอืกับรฐับาลและคณะรฐัมนตรี โดยกสม. สามารถเสนอ

นายกรฐัมนตรใีหส้ัง่การต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนใหด้ าเนินการแก้ไข

ปญัหานัน้ การเสนอต่อรฐัมนตรเีพื่อจดัท า แก้ไขปรบัปรุงข้อกฎหมาย และกฎระเบยีบที่อยู่ใน

ขอบเขตอ านาจเพื่อการป้องกนัแกไ้ขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน 

-มคีวามรว่มมอืกบัฝา่ยตุลาการ ในการเสนอเรื่องพรอ้มความเหน็ต่อศาล

รฐัธรรมนูญ ในกรณีที่เหน็ชอบตามทีม่ผีูร้อ้งเรยีนว่า บทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดกระทบต่อสทิธิ
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มนุษยชนและมปีญัหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรฐัธรรมนูญ ตามขอบเขตวิธีพิจารณาของศาล

รฐัธรรมนูญ การเสนอเรือ่งพรอ้มดว้ยความเหน็ต่อศาลปกครอง กรณทีีเ่หน็ชอบตามทีม่ผีูร้อ้งเรยีน

ว่ากฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสทิธมินุษยชนและมปีญัหาเกี่ยวกบั

ความชอบด้วยรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย ตามขอบเขตวธิพีจิารณาคดขีองศาลปกครอง รวมทัง้

การฟ้องคดต่ีอศาลยตุธิรรมแทนผูเ้สยีหาย 

-มกีารประสานงานกบัหน่วยราชการ องคก์ารเอกชน หรอืองคก์ารอื่นใน

ดา้นสทิธมินุษยชนในการด าเนินการเพื่อคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

 

(3.2) ปัญหาอปุสรรค 

-กสม.ยงัเป็นองคก์รใหมย่งัขาดการประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กัของสงัคม

ในวงกวา้ง หน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งบางส่วนยงัไม่เขา้ใจภารกจิหน้าทีต่ามทีร่ฐัธรรมนูญทัง้ใน

ส่วนของตนเอง และในส่วนของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิบุคคลและหน่วยงานหลาย

แห่งยงัไมรู่จ้กั ไมเ่ขา้ใจบทบาทการท างาน จงึท าใหก้ารรว่มมอืประสานงานยงัไมร่าบรืน่ 

-การท างานของกสม. ยังไม่ได้รบัความร่วมมือสนับสนุนจากหลาย

หน่วยงาน เนื่องจากความไมรู่จ้กั ไมเ่ขา้ใจบทบาทอ านาจหน้าทีข่องกสม.  

-ประชาชนบางส่วนยงัไม่รู้จกั ยงัเข้าไม่ถึง ไม่รู้ช่องทางที่จะรบับรกิาร

ความช่วยเหลอื (ดา้นสทิธมินุษยชน) ไม่ทราบช่องทางการตดิต่อ ไม่เขา้ใจกระบวนการวธิกีารใน

การด าเนินงานของกสม. 

 

4) กระบวนการย่ืนเรื่องร้องทุกข ์  

(4.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-กสม.มช่ีองทางให้บุคคลและคณะบุคคลทุกฝ่าย สามารถยื่นเรื่องร้อง

ทุกขไ์ด้ง่าย โดยมกีฎเกณฑ์และกระบวนการท างานที่ท าให้ประชาชนเข้าร้องเรยีนได้สะดวก 

รวดเรว็ หลากหลายช่องทาง และสามารถรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขจ์ากประชาชนไดท้ัว่ประเทศ   

-เปิดโอกาสใหผู้ถู้กละเมดิ ผูไ้ดร้บัความไม่เป็นธรรม ถูกเลอืกปฏบิตัจิาก

การกระท าของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรฐัหรอืเอกชน สามารถร้องเรยีนเพื่อขอความช่วยเหลอืเพื่อ

การแก้ไขปญัหาต่าง ๆ โดยบุคคลทีถู่กละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืผู้ท าการแทน มสีทิธทิี่จะยื่นค า

รอ้งต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิพื่อขอใหม้กีารตรวจสอบการละเมดิและช่วยแก้ไข

เยยีวยาความเสยีหายใหแ้ก่ตนเอง   
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-เปิดโอกาสให้องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่มีการ

รอ้งเรยีนจากผูซ้ึง่ถูกละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืในกรณีทีป่รากฏแก่องคก์ารเอกชนดงักล่าวเองว่ามี

การกระท าหรอืการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน เมื่อองคก์ารเอกชนดงักล่าว

ไดพ้จิารณาเบือ้งตน้แลว้เหน็ว่ากรณีมมีลูกอ็าจเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด าเนินการตรวจสอบต่อไปได ้

-เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิที่พบเห็นว่ามกีาร

ละเมดิสทิธมินุษยชนเกดิขึน้ในท้องที่ใด สามารถรเิริม่การตรวจสอบได้ดว้ยตนเองได้ แมจ้ะไม่มี

ผูเ้สยีหายจากการถูกละเมดิรอ้งเรยีนเขา้มากต็าม 

-เปิดช่องทางให้มกีารยื่นเรื่องรอ้งเรยีนไดห้ลายวธิ ีได้แก่ การยื่นค ารอ้ง  

ณ ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิยืน่ค ารอ้งโดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบ

รบัถึงส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ยื่นค าร้องต่อกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาตคินใดคนหน่ึง ยืน่ค ารอ้งต่อองคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นเครอืข่ายเพื่อส่งต่อไป

ยงัส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิยื่นค ารอ้งโดยส่งทางโทรสาร ยื่นค ารอ้งโดยส่ง

เป็นข้อความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรอืสื่ออื่นๆ ยื่นค าร้องโดยส่งผ่านส่วนราชการ 

รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัตามทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตกิ าหนด 

 

(4.2) ปัญหาอปุสรรค 

-ระบบการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน การตรวจสอบ และการรายงานการรอ้งเรยีน

ยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 

-มขีอ้จ ากดัเกี่ยวกบัผูม้สีทิธริอ้งเรยีน โดยเฉพาะในกรณีผูเ้สยีหายทีเ่ป็น

ทัง้กลุ่มหรอืทัง้ชุมชน และไม่ครอบคลุมถงึการเสนอค ารอ้งโดยบุคคลหรอืองคก์รใดๆ  ทีท่ราบถงึ

การละเมดิสทิธมินุษยชน บุคคลใดๆ ทีร่อ้งเรยีนเพื่อประโยชน์สาธารณะ สมาคมทีร่อ้งเรยีนเพื่อ

ผลประโยชน์ของสมาชกิ แมว้่าพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 23 มาตรา 24 ไดก้ าหนดผูม้สีทิธริอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิว้

อย่างกว้าง ทัง้บุคคลที่ถูกละเมดิสทิธมินุษยชน (Alleged Victim) และบุคคลทีส่าม (Third 

Parties) คอืผูท้ าการแทนผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชน และองคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่ป็น

นิตบิุคคลตามกฎหมายไทย ซึง่ไดร้บัการรอ้งเรยีนจากผูซ้ึง่ถูกละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืกรณีที่

ปรากฏแก่องค์การเอกชนนัน้เองว่า มกีารกระท าหรอืละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติด าเนินการตรวจสอบแล้วก็ตาม  

ทัง้นี้การก าหนดผู้มสีิทธิร้องเรยีนตามบทบญัญัติดงักล่าว  และระเบยีบคณะกรรมการสิทธิ
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มนุษยชนแห่งชาตวิ่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน  พ.ศ. 

2545 ไม่ได้ระบุถงึการเสนอค ารอ้งแทนในฐานะที่เป็นผู้เสยีหายเป็นกลุ่ม เป็นการรอ้งเรยีนเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ และเป็นการรอ้งเรยีนเพื่อประโยชน์กบัสมาชกิของสมาคมขา้งตน้ 

-มขีอ้จ ากดัเรื่ององค์การเอกชนด้านสทิธมินุษยชนที่มสีทิธเิสนอค ารอ้ง

ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท าให้ไม่ครอบคลุมองค์กรบางลักษณะที่อาจมีส่วนร่วมเป็น

คุณประโยชน์ต่องานด้านสิทธมินุษยชนได้ เนื่องจากตามกฎหมายไทย การเสนอค าร้องโดย

องคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ ตามมาตรา 24 วรรคสอง 

คอื 1) ต้องเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายไทย 2) ต้องมกีารด าเนินกจิการเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการ

ส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนตามที่คณะกรรมการก าหนด 3) มไิด้มวีตัถุประสงค์ในทาง

การเมอืงหรอืมุ่งค้าก าไรจากการด าเนินกิจการดงักล่าว ซึ่งเงื่อนไขดงักล่าวท าให้การน าเรื่อง

ร้องเรยีนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยองค์การ

เอกชนดา้นสทิธมินุษยชนทีไ่มไ่ดเ้ป็นนิตบิุคคลกระท าไม่ได้ ถงึแมว้่าองคก์รเหล่านัน้จะมศีกัยภาพ

ในการรบัเรื่องร้องเรยีนได้เท่าเทยีมกบัองค์การเอกชนด้านสทิธมินุษยชนที่เป็นนิตบิุคคลก็ตาม  

นอกจากนี้การก าหนดคุณสมบตัิขององค์การเอกชนด้านสทิธมินุษยชนเพิม่เตมิ ตามระเบยีบ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรบัรององคก์ารเอกชนดา้นสทิธิ

มนุษยชน พ.ศ. 2548 ขอ้ 5 ไม่ไดช้่วยใหห้ลกัเกณฑใ์นเรื่องนี้ชดัเจนขึน้มากนัก เพราะคุณสมบตัิ

เกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นการด าเนินกจิการทีก่ าหนดไวต้ามขอ้ 5 (1) และ (3) รวมถงึความเป็นนิติ

บุคคลได้ก าหนดไวต้ามมาตรา 24 วรรคสองอยู่แลว้ อกีทัง้การก าหนดว่าจะต้องด าเนินกจิการ

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่าสองปี และมผีลการด าเนินการเป็นทีป่ระจกัษ์กย็ิง่เป็นการจ ากดั

ช่องทางขององคก์รต่างๆ ในการรอ้งเรยีนขององคก์ารเอกชนตามมาตรานี้ 

-การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบตัิขององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

ตามมาตรา 24 วรรคสอง ท าใหไ้ม่สามารถส่งเสรมิบทบาทขององคก์ารเอกชนใหท้ าหน้าทีเ่ป็น

เครอืข่ายของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินการรบัค ารอ้ง แทนการมสี านักงานสาขาใน

ภมูภิาคเพื่อรบัค ารอ้งทัว่ประเทศไดอ้ยา่งเพยีงพอ  

-การยื่นค าร้องแทนโดยองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน อาจจะมี

ขอ้จ ากดัทีม่โีอกาสท าใหเ้กดิผลกระทบต่อสทิธขิองผูถู้กรอ้งได ้กรณีที่เป็นการรอ้งโดยไม่มขีอ้มูล

หรอืหลกัฐานขอ้เทจ็จรงิทีเ่พยีงพอ เนื่องจากมาตรา 24 ไม่ไดก้ าหนดใหน้ าบทบญัญตัใินเรื่องการ

แจง้รายละเอยีดต่าง ๆ ในการยื่นค ารอ้ง ตามมาตรา 23 มาใชบ้งัคบักบัการรอ้งเรยีนผ่านองคก์าร

เอกชนดา้นสทิธมินุษยชน จงึอาจเป็นช่องทางใหก้ารน าเรื่องรอ้งเรยีนเขา้สู่กระบวนพจิารณาตาม

มาตรา 24 ในบางกรณีขาดรายละเอยีดเกี่ยวกบัค ารอ้ง และเป็นปญัหาว่า กรณีทีป่รากฏแก่
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องคก์ารเอกชนตามมาตรา 24 นัน้ หมายถงึ การพบเหน็เหตุการณ์โดยตรงหรอืไดร้บัทราบจาก

การบอกเล่าของบุคคลอื่น ทีไ่ดพ้บเหน็เหตุการณ์ดว้ยตนเองหรอืไดร้บัทราบมาจากบุคคลอื่นดว้ย

เช่นเดยีวกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลพนิิจในการพจิารณาเบื้องต้นขององค์การเอกชนว่า  กรณีใดมมีูล

สมควรเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตพิจิารณาต่อไป ซึง่หากองคก์ารเอกชน

เสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการพจิารณาโดยขาดรายละเอยีดทีจ่ าเป็น ตามมาตรา 23 จะท าใหเ้รื่องที่

เสนอมานัน้ขาดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิทีจ่ าเป็นเบือ้งตน้ อนัจะกระทบต่อสทิธขิองผูถู้กรอ้ง 

-มปีญัหาในขัน้ตอนการรบัค าร้องที่ไม่มกีระบวนการตรวจรบั และการ

กลัน่กรองทีช่ดัเจนมปีระสทิธภิาพพอ ท าใหโ้อกาสทีค่ ารอ้งจะผ่านการเขา้สู่การพจิารณามปีรมิาณ

มากและเป็นภาระมากเกนิไป ทัง้นี้ตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ไมม่บีทบญัญตักิ าหนดหลกัเกณฑ ์ในการพจิารณาเกี่ยวกบัประเภทหรอืลกัษณะของค ารอ้ง

ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะรับไว้หรือไม่ร ับไว้พิจารณา  อีกทัง้ระเบียบ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิ

สทิธมินุษยชน พ.ศ. 2545 ไม่ไดก้ าหนดใหม้กีระบวนการพจิารณากลัน่กรองเรื่องทีช่ดัเจน หรอื

หลกัเกณฑเ์พื่อใหเ้จา้หน้าทีร่บัค ารอ้งใชเ้ป็นแนวทาง ในการพจิารณาเบือ้งต้นว่าเรื่องใดควรรบัไว้

พจิารณาหรอืไมเ่พราะเหตุใด หรอืเรือ่งใดควรส่งเรื่องต่อไปยงัองคก์รอื่นทีม่หีน้าทีโ่ดยตรง จงึต้อง

น าเสนอคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตพิจิารณาทุกเรื่อง ท าใหข้ ัน้ตอนในการรบัค ารอ้งเขา้

สู่กระบวนการพจิารณาของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิมค่ล่องตวัเท่าทีค่วร 

 

5) กระบวนการพิจารณารบัเร่ือง   

(5.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-เมื่อรบัเรื่องมาแลว้ กสม.จะมกีารตรวจสอบเรื่องราวในเบื้องต้น โดยจะ

น าหนังสือหรอืการร้องเรียนทางวาจาจากบุคคลผู้ถูกละเมดิสิทธิมนุษยชน หรอืจากองค์การ

เอกชนดา้นสทิธมินุษยชนและคณะกรรมการจะพจิารณาและตรวจสอบค ารอ้งหรอืการรอ้งเรยีนใน

เบือ้งตน้ว่ามลีกัษณะเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืไม่ 

-มทีางเลอืกใหก้บัผูร้อ้งเรยีน หากพจิารณาว่าค ารอ้งหรอืการรอ้งเรยีนนัน้

อยูน่อกเหนืออ านาจหน้าทีห่รอืคณะกรรมการไมร่บัพจิารณา และถ้าเหน็สมควรเพื่อเป็นประโยชน์

แก่การคุ้มครองสทิธมินุษยชนก็จะส่งเรื่องต่อไปให้บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

แกไ้ขต่อไปได ้ 

-มกี าหนดเวลาที่ชัดเจนในการแจ้งเรื่องไปยงัผู้เกี่ยวข้องให้มาชี้แจง

ขอ้เทจ็จรงิหากพจิารณาแล้วเหน็ว่าตามค ารอ้งหรอืการรอ้งเรยีนนัน้มมีลูและอยู่ในอ านาจหน้าที่
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ของคณะกรรมการ คอืจะแจง้ไปยงับุคคลหรอืหน่วยงานที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ละเมดิสทิธมินุษยชน  

หรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน 

นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากคณะกรรมการ 

-จะมีการด าเนินขัน้ตอนต่อไปได้แม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะไม่มาชี้แจง

ข้อเท็จจรงิภายในเวลาที่ก าหนด คือ คณะกรรมการจะเริม่กระบวนการตรวจสอบตามล าดับ

ขัน้ตอนต่างๆ ต่อไป 

-มกีารตรวจสอบเพื่อหลกีเลี่ยงการท างานซ้อนทบักบัการท าหน้าที่ของ

กระบวนการยุติธรรมในชัน้ศาล โดยมขี้อก าหนดเงื่อนไขที่ชดัเจนคอื อ านาจการตรวจสอบของ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตจิะเกดิขึน้ได้ต้องมลีกัษณะที่ส าคญั 3 ประการคอื 1) ต้อง

เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 2) ต้องไม่ใช่เรื่องทีม่กีารฟ้องรอ้งหรอือยู่ระหว่างการ

พจิารณาคดขีองศาลทัง้นี้ไม่ว่าจะเป็นศาลยุตธิรรมหรอืศาลปกครอง (พรบ.คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 22) และ 3) ตอ้งไมใ่ช่เรือ่งทีศ่าลไดเ้คยมคี าพพิากษาหรอืมี

ค าสัง่ในเรือ่งนัน้มาโดยเดด็ขาดแลว้ 

 

(5.2) ปัญหาอปุสรรค 

-พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ

ระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจสอบการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน พ.ศ. 2545 ไมไ่ดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณารบัค ารอ้ง ขอ้จ ากดั และ

เงือ่นไขขัน้ตน้ ทีจ่ะเป็นเหตุในการปฏเิสธไมร่บัค ารอ้งไวอ้ยา่งชดัเจน ท าใหม้ปีญัหาต่าง ๆ เกดิขึน้

ตามมาอนัเน่ืองจากการขาดหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัดิงักล่าว 

-ยงัขาดนิยามเกีย่วกบั “บุคคล” หรอื “หน่วยงาน” ทีเ่ป็นเป้าหมายในการ 

ตรวจสอบการเป็นผู้ละเมดิสทิธมินุษยชนในบางประเดน็ให้ชดัเจน จงึมปีญัหาในการพจิารณารบั

เรื่องร้องเรียนของกสม. ทัง้นี้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  และในพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คอื การตรวจสอบและรายงานการกระท าหรอื

การละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน หรอือนัไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่หมาะสม

ต่อบุคคลและหน่วยงานทีก่ระท า หรอืละเลยการกระท าดงักล่าว แต่โดยทีไ่ม่มนีิยามค าว่า “บุคคล” 

และ “หน่วยงาน” ตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และไม่มี

การก าหนดขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัเป้าหมายของค ารอ้ง คอื บุคคลและหน่วยงานทีค่ณะกรรมการสทิธิ
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มนุษยชนมอี านาจด าเนินการตรวจสอบ จงึท าใหไ้ม่มคีวามชดัเจนว่า “บุคคล” และ “หน่วยงาน” ที่

อยูภ่ายใตอ้ านาจตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ไดแ้ก่ บุคคลและหน่วยงาน

ประเภทใดบา้ง ครอบคลุมถงึบุคคลและหน่วยงานทัง้ในภาครฐัและเอกชน หรอืไม่ และหากเป็น

หน่วยงานภาครฐั จะหมายรวมถงึหน่วยงานหรอืองคก์รของรฐัทุกประเภทดว้ยหรอืไม่ 

-ในการระบุบุคคลหรอืหน่วยงานเป้าหมายในการตรวจสอบการละเมดิ

สทิธมินุษยชน ในกรณทีีเ่ป็นการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนจากการกระท าของหน่วยงาน

หรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั มปีญัหาการตีความว่า หน่วยงานที่อยู่ภายใต้อ านาจตรวจสอบของ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตริวมถงึศาลและรฐับาลดว้ยหรอืไม่ 

-หากมรีบัเรือ่งพจิารณากรณกีารรอ้งเรยีนขอใหต้รวจสอบการด าเนินงาน

ของศาล อาจจะมีปญัหาว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากการที่

รฐัธรรมนูญก าหนดให้ศาลเป็นองค์กรทีม่อี านาจอสิระในการวนิิจฉัยชี้ขาดอรรถคดทีัง้ปวง  ตาม

หลกัการแบ่งแยกการใชอ้ านาจ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตยิ่อมไม่มอี านาจตรวจสอบ

การด าเนินงานของศาล 

-อาจมปีญัหากรณีการพจิารณารบัเรื่องการตรวจสอบ “รฐับาล” หากมี

การรอ้งเรยีนขอใหต้รวจสอบการกระท าของรฐับาล ซึง่ขอ้พจิารณาเรื่องนี้จะมหีลกัการทีส่นับสนุน

และไมส่นบัสนุนการตรวจสอบรฐับาลโดยกสม. เนื่องจากเหตุผลส าคญัดงันี้ ประการแรกหลกัการ

ทีส่นบัสนุนการตรวจสอบ คอืโดยทัว่ไปการตรวจสอบการใชอ้ านาจขององคก์รของรฐั ย่อมเป็นไป

ตามหลกัการตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐัทีไ่ม่มอีงคก์รใดมอี านาจสูงสุดโดยปราศจากการตรวจสอบ

แต่เพยีงองคก์รเดยีว การตรวจสอบการใชอ้ านาจของฝ่ายบรหิารหรอืรฐับาล จงึย่อมจะอยู่ภายใต้

หลกัการดงักล่าวซึ่งตามรฐัธรรมนูญบญัญตัิให้องค์กรของรฐัที่มอี านาจและใช้อ านาจรฐัเหนือ

บุคคล หรอืทีเ่รยีกว่า อ านาจมหาชน จะต้องผูกพนักบัเรื่องศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ สทิธแิละ

เสรภีาพ ตามทีร่ฐัธรรมนูญรบัรองไว้ อนัเป็นการวางหลกัประกนัในการคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

หากรฐับาลใชอ้ านาจโดยละเลยต่อหลกัการดงักล่าว คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตยิ่อมมี

อ านาจตรวจสอบได้ ประการที่สอง หลักการที่ไม่สนับสนุนการตรวจสอบ คือ ในกรณีมกีาร

กล่าวหาว่า การกระท าหรอืการละเลยการกระท าของฝ่ายบรหิารทีไ่ดก้ระท าในฐานะเป็นรฐับาล 

(Act of Government) อนัถอืว่าเป็นการกระท าทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมโดยองคก์รตุลาการ เช่น 

การตดัสนิใจเลอืกทศิทางการบรหิารราชการแผ่นดนิ การท าหนังสอืสญัญาสนัตภิาพ สญัญาสงบ

ศกึกบันานาอารยประเทศ การส่งทูตานุทูตไปประจ าในต่างประเทศ เป็นต้น หรอืการตดัสนิใจ

ด าเนินนโยบายของรฐับาลที่ยงัไม่เกดิผลกระทบต่อประชาชน จงึมปีญัหาว่าคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาตมิอี านาจทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบหรอืไมเ่พยีงใด 
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-การพจิารณารบัเรื่องกรณีเป้าหมายของค าร้องเป็นเอกชน มคีวามไม่

ชดัเจนว่า “บุคคล” และ “หน่วยงาน” ที่อยู่ภายใต้อ านาจตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิ ครอบคลุมถงึบุคคลหรอืหน่วยงานในภาคเอกชนดว้ยหรอืไม่ ท าใหเ้กดิกรณี

การโตแ้ยง้ คดัคา้นอ านาจของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ในประเดน็ว่าการกระท าหรอื

ละเลยการกระท าของบุคคลหรอืนิติบุคคลในภาคเอกชนไม่ควรอยู่ภายใต้อ านาจตรวจสอบของ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

-มีปญัหาการตีความเกี่ ยวกับ  “สาระของค าร้อ ง ”  หรือกรณีที่

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิอี านาจรบัไวพ้จิารณาตรวจสอบ เนื่องจากรฐัธรรมนูญไม่มี

บทบญัญตัทิีก่ล่าวถงึค าว่า “สทิธมินุษยชน” และการคุม้ครองสทิธมินุษยชนไว้โดยตรง แต่เมื่อ

พจิารณาหลกัการคุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธ ิและเสรภีาพของบุคคล ว่าดว้ยสทิธแิละ

เสรภีาพของชนชาวไทย ท าใหเ้หน็ว่า “ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย”์ “สทิธ”ิ และ “เสรภีาพ” เป็นค าที่

รวมอยู่ในความหมายของสทิธมินุษยชน ซึง่เป็นค าทีบุ่คคลทัว่ไป ไม่อาจเขา้ใจตรงกนัไดอ้ย่าง

ชดัเจน แมว้่ามาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัิคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะ

ได้บญัญตัถิงึนิยามของค าว่า “สทิธมินุษยชน” ไว้ แต่ก็ไม่สามารถสรา้งความเขา้ใจที่ชดัเจน

เกี่ยวกบัความหมายของค าต่างๆ เหล่านี้ จงึท าให้ขอบเขตของการตรวจสอบการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนโดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ยงัขาดความชดัเจน และมปีญัหาเกี่ยวกบั

กรณีที่คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติมอี านาจรบัไว้พจิารณาตรวจสอบอนัเนื่องมาจาก

ความเขา้ใจในเรื่องสทิธมินุษยชนทีไ่ม่ตรงกนั ดงัปรากฏว่ามผีูร้อ้งเรยีนขอใหค้ณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาตคิุม้ครองสทิธต่ิางๆ อนัเป็นกรณี ขอ้พพิาทเกี่ยวกบัประโยชน์ของบุคคลในทาง

แพ่ง ซึง่โดยหลกัจะอยูใ่นอ านาจของศาลยตุธิรรม 

-มปีญัหาข้อจ ากดัในการรบัค าร้องไว้พจิารณา ในกรณีที่เป็นเรื่องคาบ

เกี่ยวกบัการฟ้องรอ้งคดใีนศาล ถงึแมว้่าเรื่องทีพ่จิารณาจะมปีระเดน็ทีแ่ตกต่างไปจากเรื่องทีเ่ป็น

คดคีวามในชัน้ศาล แต่ก็เป็นสาเหตุท าให้เกดิความยุ่งยากในการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวขอ้งได ้  

ทัง้นี้บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจสอบ

การละเมดิสทิธมินุษยชนพ.ศ. 2545 รวมทัง้การด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ จะเห็นว่ามปีระเดน็ปญัหาเกี่ยวกบัข้อจ ากดัในการรบัค ารอ้งไว้พจิารณาที่

ส าคญั ไดแ้ก่ ปญัหาเกี่ยวกบัขอ้จ ากดัอ านาจตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ทีบ่ญัญตัวิ่า 

“ในกรณทีีม่กีารกระท าหรอืการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนและมใิช่เป็นเรื่อง
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ทีม่กีารฟ้องรอ้งเป็นคดอียูใ่นศาล หรอืทีศ่าลพพิากษาหรอืมคี าสัง่เดด็ขาดแลว้ ใหค้ณะกรรมการมี

อ านาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไข” ซึง่หมายความว่า เรื่องทีม่กีารฟ้องรอ้งเป็นคดอียู่

ในศาล หรอืทีศ่าลพพิากษา หรอืมคี าสัง่เดด็ขาดแลว้ ไม่อยู่ในอ านาจตรวจสอบของคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาต ิเพื่อมใิหม้กีารพจิารณาซ ้าซอ้นกนั แต่ในทางปฏบิตัปิรากฏว่า มปีญัหาใน

การบงัคบัใชแ้ละตคีวามมาตรา 22 เนื่องจากเรือ่งทีม่กีารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาตมิปีระเดน็ทีแ่ตกต่างจากเรื่องทีม่กีารฟ้องรอ้งเป็นคดอียู่ในศาล และยงัอาจอาศยัเป็นเหตุ

อ้างของผู้ เกี่ยวข้อง  ในการปฏิเสธการมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานต่อ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

-ปญัหาเกี่ยวกบัเงื่อนไขในการปฏเิสธไม่รบัค ารอ้ง หลกัการส าคญัทีต่้อง

พจิารณาในการเริม่กระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน คอื การมหีลกัเกณฑใ์นการ

รบัค ารอ้งเขา้สู่กระบวนการพจิารณา ว่าเรื่องใดเป็นปญัหาเกี่ยวกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนทีอ่ยู่

ภายใต้อ านาจตรวจสอบของคณะกรรมการ ซึ่งจากการศกึษาบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัิ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน พ.ศ. 2545 และรายงาน

ผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เหน็ว่า การ

รบัค าร้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปอย่าง

กวา้งขวาง ไมม่หีลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการรบัและการปฏเิสธไมพ่จิารณาค ารอ้ง  

-ไม่มกีารก าหนดอายุความในเรื่องที่มีการยื่นค าร้อง พระราชบญัญัติ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไม่มบีทบญัญตักิ าหนดระยะเวลา หรอือายุ

ความในการรบัค ารอ้งเขา้สู่การพจิารณาของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ อนัเป็นการ

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนผู้ได้รบัความเดอืดรอ้นสามารถรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาตไิดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ากดัเรือ่งเวลา ซึง่เป็นไปตามหลกัการอนัเป็นมาตรฐานสากล ของสถาบนั

สทิธมินุษยชนระดบัชาติ ทีจ่ะต้องเป็นสถาบนัทีบุ่คคลและกลุ่มต่างๆ สามารถเขา้ถงึกระบวนการ

พจิารณาคุม้ครองสทิธมินุษยชนไดง้่ายแต่ในอกีแง่หนึ่ง การทีไ่ม่มบีทบญัญตัดิงักล่าว ท าใหไ้ม่มี

ก าหนดระยะเวลา ที่ชดัเจนแน่นอนในการรบัค ารอ้งเข้าสู่การพจิารณาของคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิ และไม่อาจอาศยัอ านาจตามกฎหมาย ในการปฏเิสธไม่รบัค ารอ้งทีผู่ร้อ้งยื่น

หลงัจากการกระท าที่เกดิขึน้ได้ล่วงพ้นระยะเวลามานาน จนกระทัง่การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและ

พยานหลกัฐานต่างๆเพื่อประกอบการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนกระท าไดย้าก 

-ไม่มกีารก าหนดลกัษณะของค ารอ้งทีไ่ม่ให้รบัไวพ้จิารณาหรอืใหยุ้ตกิาร

พจิารณา หรอือาจไม่รบัพจิารณา หรอือาจยุติการพิจารณา เมื่อพจิารณาพระราชบญัญัติ
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คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 จะเหน็ว่าไม่มบีทบญัญตักิ าหนดลกัษณะของค า

รอ้งที่ไม่ให้รบัไว้พจิารณาหรอืให้ยุตกิารพจิารณา หรอือาจไม่รบัพจิารณา หรอือาจยุติการ

พจิารณาในท านองเดยีวกบักฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติของประเทศ

เกาหลีใต้ และระเบียบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศแอฟรกิาใต้ว่าด้วย

กระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ซึ่งมบีทบญัญตักิ าหนดลกัษณะของค าร้องที่

คณะกรรมการอาจไม่รบัไว้พจิารณา หรอือาจยุตกิารพจิารณาไวอ้ย่างชดัเจน เช่น ค ารอ้งที่ใช้

ถ้อยค าไม่สุภาพ ค ารอ้งที่ใช้นามแฝง หรอืไม่ระบุชื่อผู้ยื่นค ารอ้ง ค ารอ้งที่มลีกัษณะเป็นการ

ก่อกวน ไม่มสีาระที่ควรแก่การพจิารณา ค ารอ้งที่ไม่แสดงหลกัฐานอย่างเพยีงพอที่จะท าให้

สามารถด าเนินการตรวจสอบต่อไปได้ ค ารอ้งกรณีทีผู่ร้อ้งไดร้บัการแก้ไขเยยีวยาอย่างเหมาะสม

แลว้ หรอืกรณีตามค ารอ้งควรไดร้บัการพจิารณาแก้ไขโดยองคก์รอื่นทีม่อี านาจหน้าทีโ่ดยตรง ซึง่

ตามกฎหมายไทยอาจพจิารณาได้จากพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภา พ.ศ. 2542 มาตรา 24 และมาตรา 25 ทีก่ าหนดลกัษณะของค ารอ้งทีไ่ม่ใหร้บั

ไวพ้จิารณาหรอืใหยุ้ตกิารพจิารณา หรอือาจไม่รบัพจิารณา หรอือาจยุตกิารพจิารณา เช่น เรื่องที่

เกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล หรอืการลงโทษทางวนิัยของขา้ราชการเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการทุจรติ

หรอืประพฤตมิชิอบในวงราชการ เป็นต้น อกีทัง้ตามระเบยีบว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการ

ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัลกัษณะของค ารอ้ง

ซึ่งคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตอิาจยุติการพจิารณาเพยีงกรณีเดยีว  ได้แก่ กรณีที่

เจา้หน้าที่ไม่สามารถตดิต่อกบัผู้รอ้งที่รอ้งเรยีนดว้ยวาจาได้ตามทีอ่ยู่หรอืหมายเลขโทรศพัท์ทีใ่ห้

ไวก้ระบวนการพจิารณารบัค ารอ้งจงึไมม่คีวามชดัเจนและน าไปสู่การยตุเิรือ่งในภายหลงั 

 

6) กระบวนการไกล่เกล่ียประนีประนอม  

(6.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-เปิดช่องทางให้คู่กรณีไกล่เกลี่ยประนีประนอมกนัได้ โดยระหว่างการ

พจิารณาตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนถ้าคณะกรรมการเห็นว่าเรื่องดงักล่าวสามารถไกล่

เกลี่ยได้  ให้คณะกรรมการด าเนินการไกล่เกลีย่ภายใต้หลกัเกณฑค์อื 1) คู่กรณีมคีวามสมคัรใจ

ยนิยอมทีจ่ะตกลงประนีประนอมกนัเพื่อแก้ไขปญัหาสทิธมินุษยชน  2) การตกลงประนีประนอม

อยูใ่นกรอบของการคุม้ครองสทิธมินุษยชน และ 3) การตกลงประนีประนอมตอ้งจดัท าเป็นหนงัสอื 

-หากเรื่องที่ประนีประนอมกนันัน้ปรากฏภายหลงัว่า มกีารปฏิบตัิที่ไม่

เป็นไปตามขอ้ตกลงดงักล่าว ให ้กสม.พจิารณาตรวจสอบตามอ านาจหน้าทีต่่อไปได้ (ตามมาตรา 

27) 
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(6.2) ปัญหาอปุสรรค 

-ขาดกลไกที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการด าเนินการไกล่เกลี่ย

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ไม่ไดก้ าหนดกลไกในการท า

หน้าที่ไกล่เกลี่ยไว้ และข้อ 22 ของระเบยีบคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการ ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการไกล่เกลีย่ท า

การแทนได้ แต่ในทางปฏบิตัจิะเป็นการด าเนินการไกล่เกลีย่โดยคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ที่

ได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบการตรวจสอบค ารอ้ง จงึเหน็ไดว้่า การด าเนินการไกล่เกลี่ยโดย

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตติามกฎหมายและระเบยีบดงักล่าว ยงัไม่มคีวามชดัเจน และ

ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างกลไกที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะแต่มอบใ ห้

คณะอนุกรรมการทุกคณะสามารถด าเนินการไกล่เกลีย่ได ้

-ขาดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการด าเนินการไกล่เกลีย่ มาตรา 27 

แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดหลกัการไกล่

เกลี่ยไว้อย่างกว้าง และระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน พ.ศ. 2545 ขอ้ 22 ไดน้ าบทบญัญตัมิาตรา 27 

มาก าหนดซ ้าเป็นส่วนใหญ่ จงึไม่ช่วยให้เกดิความชดัเจนในทางปฏบิตัแิต่อย่างใด อกีทัง้ ไม่

ปรากฏว่ามคีู่มอืการปฏบิตังิานในเรื่องนี้ จงึท าใหข้าดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัทิีช่ ัดเจนใน

การด าเนินการไกล่เกลี่ย เช่น หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการทีคู่่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงคดัค้านหรอืขอ

เปลี่ยนแปลงข้อตกลงในภายหลงั หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการจดัท าข้อตกลงระหว่างคู่กรณีเป็น

หนังสอื หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการรกัษาความลบัของคู่กรณี แนวทางในการไกล่เกลีย่บุคคลหรอื

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง แนวปฏบิตัใินการด าเนินการของคณะอนุกรรมการต่างๆ ว่าจะต้องเสนอ

รายงานผลการไกล่เกลี่ยต่อคณะกรรมการอย่างไร การที่ไม่มรีะบบการออกเลขที่และทะเบยีน

ควบคุมบนัทกึขอ้ตกลง เป็นตน้ แต่ขึน้อยูก่บัความรูแ้ละประสบการณ์ ของคณะอนุกรรมการแต่ละ

คณะ ท าใหก้ารด าเนินการในรายละเอยีดไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั เช่น บนัทกึขอ้ตกลงบางฉบบั

ไดอ้้างถงึอ านาจตามมาตรา 27 แต่บางฉบบัไม่ไดอ้้างถงึ การไกล่เกลีย่ในบางกรณีจดัท าเฉพาะ

บนัทกึขอ้ตกลงตามมาตรา 27 แต่บางกรณีมกีารจดัท าเป็นรายงานผลการตรวจสอบไวด้ว้ย และ

การทีไ่มม่กีารออกเลขทีบ่นัทกึขอ้ตกลงท าใหไ้มส่ะดวกต่อการตดิตาม และการอา้งองิ 

-ผลการไกล่เกลีย่ ไมไ่ดม้ขีอ้ผูกพนัทีก่ าหนดเป็นผลทางกฎหมายทีแ่สดง

ถงึอ านาจการยุตขิ้อพพิาทของกสม. ได้อย่างแท้จรงิ ทัง้น้ีในการไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปญัหาการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542 มปีญัหาว่า เมื่อคู่กรณียนิยอมตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปญัหาในกรอบของ

การคุ้มครองสทิธมินุษยชน และคณะกรรมการได้จดัให้มกีารจดัท าขอ้ตกลงระหว่างคู่กรณีเป็น

หนงัสอืไวใ้หย้ตุเิรื่องแลว้จะมผีลผูกพนัคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ในการใชส้ทิธทิางศาลอกีไดห้รอืไม ่ 

ปญัหาน้ี เมื่อพจิารณาหลกัการในการท า หน้าที่ไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาตติามมาตรา 27 จะเหน็ว่าไมไ่ดก้ าหนดผลทางกฎหมายไวอ้ย่างชดัเจนจงึย่อมพจิารณาได้

ว่าคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิป็นองคก์รทีไ่ม่มอี านาจวนิิจฉัยชี้ขาดการไกล่เกลี่ยและ

ยตุขิอ้พพิาทโดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนจงึเป็นการยตุขิอ้พพิาทโดยความสมคัรใจของคู่กรณี

ทัง้สองฝ่าย มาตรา 27 ก าหนดใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตทิ าหน้าทีเ่ป็นเพยีงคน

กลางในการไกล่เกลีย่ โดยไม่มอี านาจบงัคบัใดๆ จงึย่อมไม่เป็นการจ ากดัสทิธขิองคู่กรณีทีจ่ะน า

กรณีพพิาทไปฟ้องศาล หรอืร้องขอต่อผู้บงัคบับญัชาให้ด าเนินการทางวนิัยแก่ผู้เกี่ยวข้องใน

ภายหลงั  

-กรณกีารไกล่เกลีย่เพื่อใหม้กีารชดใชเ้งนิ ซึง่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมกีาร

กระท าผดิอาญาหรอืผดิวนิัยนอกเหนือจากการท าใหผู้ร้อ้งไดร้บัความเสยีหายเป็นตวัเงนิ  คู่กรณี

ฝ่ายที่ได้รบัความเสยีหายย่อมมสีทิธนิ ากรณีที่ได้มกีารไกล่เกลี่ยแล้วนัน้ไปฟ้องศาล หรอืแจ้ง

หน่วยงานต้นสังกัดให้มีการด าเนินการทางวินัย  เนื่ องจากมาตรา 27 ก าหนดเพียงให้

คณะกรรมการยุติเรื่อง แต่อย่างไรก็ตามในส่วนที่มผีลผูกพนัอยู่บ้างคอื  คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงก็

สามารถอา้งบนัทกึขอ้ตกลงในการไกล่เกลีย่ประนีประนอมนัน้เป็นพยานหลกัฐานต่อศาลได้ 

-กรณีขอ้ตกลงไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงหรอืยุตกิารกระท า

แลว้ อาจมขีอ้โตแ้ยง้ว่าจะมเีหตุท าใหม้กีารฟ้องคดอีกีทางหน่ึงไดห้รอืไม่ ในขณะทีใ่นทางหลกัการ

นัน้ กรณีการไกล่เกลีย่เพื่อใหม้กีารเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรอืใหยุ้ตกิารกระท านัน้ หากคู่กรณีได้มี

การปฏบิตัติามขอ้ตกลงแลว้ ปญัหาการละเมดิยอ่มไดร้บัการแกไ้ข และไมน่่าจะมเีหตุแห่งการฟ้อง

คดอีกีต่อไป เวน้แต่ฝา่ยใดเปลีย่นแปลงแกไ้ข หรอืใหย้ตุกิารกระท า ไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลง 

-เกดิความยุง่ยากในการตดิตามแต่ละฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งในกระบวนการไกล่

เกลี่ย และยากที่จะหาข้อยุติที่ลงตัวได้ ในกรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนที่มีความซับซ้อนและมี

ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย จนบางครัง้ท าให้กสม. ท างานไกล่เกลี่ยต่อไปได้ยาก โดยเฉพาะการ

รอ้งเรยีนที่เป็นปญัหาความขดัแยง้เกี่ยวกบัการจดัท าบรกิารสาธารณะดงัเช่น การไกล่เกลีย่เพื่อ

แกป้ญัหาการรือ้ยา้ยทีอ่ยูอ่าศยั เป็นตน้  การไกล่เกลีย่จะเกี่ยวขอ้งกบับุคคล และหน่วยงานหลาย

ฝ่าย ซึง่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตจิะต้องประสานความร่วมมอืกบัทัง้ผูร้อ้ง  ผูถู้กรอ้ง 

บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อเชญิมาร่วมหารอืเกี่ยวกบัการแก้ไข

ปญัหาหรอืไกล่เกลีย่ แลว้แต่กรณี บางกรณีบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน
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นัน้อาจมิใช่คู่กรณีตามค าร้องเรียน ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของการไกล่เกลี่ยตามมาตรา 27 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตยิ่อมด าเนินการไดต้ามหลกัความร่วมมอื ความรบัผดิชอบ

และตระหนักในปญัหาร่วมกนัของผู้เกี่ยวขอ้ง อนัเป็นการแก้ไขปญัหาด้วยมาตรการทางสงัคม 

มใิช่ดว้ยมาตรการบงัคบัทางกฎหมาย อย่างไรกต็ามหากกรณีรอ้งเรยีนมคีวามซบัซอ้น การแก้ไข

ปญัหาโดยหน่วยงานของรฐั ซึง่มขีอ้จ ากดัดว้ยกฎหมาย ระเบยีบของทางราชการ อาจกระท าได้

ยาก หรอืมคีวามล่าชา้ จนมกีารฟ้องรอ้งต่อศาลในประเดน็เดยีวกนั ท าใหค้ณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาตติอ้งยตุกิารตรวจสอบกรณนีัน้ ตามมาตรา 22 

-การที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรตรวจสอบและ

เสนอมาตรการการแก้ไข ไม่มอี านาจวนิิจฉัยชีข้าด หรอืมคี าสัง่หรอืค าบงัคบัใหม้กีารแก้ไขปญัหา

ที่มกีารร้องเรยีน จงึเหน็ว่า การไกล่เกลี่ยเป็นมาตรการส าคญัที่จะยุติปญัหาการละเมดิสทิธิ

มนุษยชน ทัง้ที่เป็นความขดัแยง้ส่วนบุคคลและความขดัแยง้เกี่ยวกบัประโยชน์สาธารณะ  ซึ่ง

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตคิวรใหค้วามส าคญัและก าหนดกลไกและวธิดี าเนินการให้มี

ความชดัเจนยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไกล่เกลีย่ในกรณีความขดัแยง้ดา้นนโยบายสาธารณะ

ซึง่มคีวามส าคญัในการแกไ้ขความขดัแยง้ในสงัคมไทยปจัจบุนั 

 

7) กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

(7.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-กสม.มกีารใหโ้อกาสทุกฝา่ยไดช้ีแ้จงขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิ โดยใหผู้ร้อ้งหรอืผู้

ที่เกี่ยวข้องและผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงรายละเอยีด และเสนอพยานหลกัฐานตามสมควรเพื่อพสิูจน์

ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการกระท าทีม่กีารละเมดิสทิธมินุษยชน โดยผูร้บัผดิชอบต้องจดัท าบนัทกึสรุป

เบื้องต้นโดยมกีารสรุปข้อเท็จจรงิ ประเด็นที่มกีารร้องเรยีนและแก้ข้อกล่าวหาการละเมดิสทิธิ

มนุษยชน รวมทัง้มกีารเสนอความเหน็พรอ้มดว้ยเหตุผลต่อคณะกรรมการ 

-เปิดโอกาสใหคู้่กรณมีผีูช้่วยหรอืทีป่รกึษาทางกฎหมาย กล่าวคอื คู่กรณี

มสีทิธนิ าทนายความหรอืทีป่รกึษาของตนเขา้มาในกระบวนการพจิารณาตรวจสอบไดไ้ม่เกนิสอง

คนซึ่งต้องเป็นทนายความหรือที่ปรกึษาที่ได้แจ้งรายชื่อไว้กับส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาตก่ิอนวนัตรวจสอบครัง้แรก โดยทนายความและทีป่รกึษามสีทิธติอบค าถามแทน

คู่กรณหีรอืพยานของฝา่ยตนได ้หากไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ 

-มขีอ้บงัคบัทีเ่ป็นบทลงโทษผูท้ีฝ่่าฝืนการตรวจสอบ โดยกรณีทีม่ผีูไ้ม่มา

ใหถ้อ้ยค าหรอืส่งวตัถุเอกสาร หรอืพยานหลกัฐานทีม่ ีกสม.เรยีกหรอืสัง่ใหส้่งมานัน้ มกีารก าหนด
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บทลงโทษไวใ้นมาตรา  34 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ.2542 

ว่า ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

(7.2) ปัญหาอปุสรรค 

-มีปญัหาเกี่ ยวกับอ านาจในการรับฟงัข้อ เท็จจริงและแสวงหา

พยานหลกัฐาน เมือ่พจิารณาบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 ทีก่ าหนดอ านาจของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ

และเขา้ถงึขอ้มูล พบว่า ยงัมขีอบเขตจ ากดัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาตขิองต่างประเทศ และผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาซึง่เป็นองค์กรทีท่ าหน้าทีต่รวจสอบ

เพื่อจัดท ารายงานพร้อมทัง้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ด าเนินการแก้ไขปญัหา ไม่มอี านาจออกค าสัง่ หรอืบงัคบัไดโ้ดยตรงเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนในต่างประเทศ   

-ไม่มีกรอบระยะเวลาเบื้องต้นตามกฎหมายที่ก าหนดให้บุคคลหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการละเมดิสิทธิมนุษยชนชี้แจงข้อเท็จจรงิ ทัง้นี้มาตรา  25 แห่ง

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดว่าให้บุคคลหรอื

หน่วยงานที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติเห็นว่าเกี่ยวขอ้งกับการละเมดิสทิธมินุษยชน 

ชี้แจงขอ้เทจ็จรงิภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งตามระเบยีบคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาตวิ่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน  พ.ศ. 

2545 ขอ้ 14 วรรคหนึ่ง ก าหนดใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานนัน้ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิภายในระยะเวลา 15 

วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากคณะกรรมการ แต่ในทางปฏบิตัปิรากฏว่ามกีารละเลยในการชีแ้จง

ตามระยะเวลาดงักล่าว ดงันัน้เพื่อใหม้คีวามชดัเจนและมผีลในทางปฏบิตัยิิง่ขึน้ จงึเหน็ว่า ควร

ก าหนดกรอบระยะเวลาในการชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวไว้ ตามมาตรา 25 ในท านองเดยีวกบัการ

ก าหนดระยะเวลาในการชี้แจงข้อเท็จจริงตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาตขิองประเทศเกาหลใีตท้ีก่ าหนดระยะเวลาไว ้14 วนั 

-กสม. ไม่มอี านาจในการเขา้ตรวจตราเรอืนจ า หรอืสถานกกักนัต่างๆ 

โดยไมต่อ้งมกีารรอ้งขอ ทัง้นี้ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และกตกิา

ระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ไดม้กีารรบัรองและคุม้ครองสทิธต่ิางๆ 

ของผูถู้กคุมขงัผูต้้องหาหรอืจ าเลย เช่น สทิธใินชวีติร่างกายทีจ่ะไม่ถูกลงโทษดว้ยวธิกีารทีท่ารุณ

โหดรา้ย สทิธทิีจ่ะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งมมีนุษยธรรมและเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธทิีจ่ะ

ไดร้บัการเยีย่ม เป็นตน้ แต่พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไม่มี
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บทบญัญตัใิหอ้ านาจคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิในการเขา้ตรวจตราเรอืนจ า หรอืสถาน

กกักนัต่างๆ โดยไม่ต้องมกีารรอ้งขอเพื่อประโยชน์ ในการคุม้ครองสทิธขิองผูต้้องขงั หรอืผูถู้ก

กกักนั การที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตจิะเขา้ตรวจตราสถานที่ดงักล่าว  จะต้องมี

หนังสอืแจง้ความประสงคล์่วงหน้าในลกัษณะของการขอความร่วมมอื และประสานงาน ในดา้น

สทิธมินุษยชน ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ซึง่หากพจิารณากฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตขิองประเทศเกาหลี

ใต้ จะเหน็ว่าไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินเรื่องนี้ไวอ้ย่าง

ชดัเจน หากเพิม่เตมิบทบญัญตัใินลกัษณะดงักล่าวไว้ ตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 น่าจะช่วยใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการในการคุม้ครอง

สทิธมินุษยชนดา้นน้ีมคีวามคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

-กสม. ไมม่อี านาจขอใหศ้าลส่งวตัถุเอกสารหลกัฐาน หรอืพยานหลกัฐาน

อื่นใดที่เกี่ยวขอ้งเพื่อประกอบการพจิารณา โดยมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ไมไ่ดบ้ญัญตัใิหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิอี านาจ

ในการขอใหศ้าลส่งวตัถุเอกสาร หลกัฐาน หรอืพยานหลกัฐานอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อประกอบการ

พจิารณา ในลกัษณะเดยีวกบัทีม่าตรา 27 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ

ว่าดว้ยผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา พ.ศ. 2542 ไดบ้ญัญตัใิหอ้ านาจดงักล่าวแก่ผูต้รวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภา ทัง้ทีท่ ัง้สององคก์รต่างกไ็มม่อี านาจพจิารณาเรือ่งทีม่กีารฟ้องรอ้งเป็นคดอียู่ใน

ศาลหรอืเรื่องทีศ่าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เสรจ็เดด็ขาดแลว้ การทีก่ าหนดอ านาจไวแ้ตกต่างกนั

ดงักล่าวจงึแสดงถงึแนวนิตนิโยบายทีจ่ะจ ากดัอ านาจของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใิน

การเขา้ถงึขอ้เทจ็จรงิใหม้ขีอบเขตทีแ่คบกว่าอ านาจของผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาในส่วนน้ี 

-มปีญัหาเกี่ยวกบัมาตรฐานในการรบัฟงัและพสิูจน์หลกัฐานขอ้เทจ็จรงิ  

จากการศกึษากระบวนการรบัฟงัขอ้เท็จจรงิและแสวงหาพยานหลกัฐานในการตรวจสอบ การ

ละเมดิสทิธมินุษยชนของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พบว่า ยงัมปีญัหาเกี่ยวกบั

มาตรฐานในการรบัฟงัและพสิจูน์หลกัฐานขอ้เทจ็จรงิบางประการ 

-ขาดมาตรฐานเกี่ยวกับการก าหนดประเด็นการตรวจสอบ โดยการ

ด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิของคณะอนุกรรมการต่างๆ  ในคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาต ิเพื่อน าไปสู่การใหค้วามเหน็ว่ามกีารกระท าหรอืการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิ

สทิธมินุษยชน หรอืไม่ ในบางกรณีมกีารก าหนดประเดน็การตรวจสอบและรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิ 

ตลอดจนการให้ความเห็นตามกรอบของประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ แต่ในบางกรณีได้มี

การรบัฟงัข้อเท็จจรงิในเรื่องที่มกีารร้องเรยีนอย่างกว้างๆ โดยไม่ได้ก าหนดประเด็นในการ
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ตรวจสอบไว้ก่อน และบางกรณีมกีารตรวจสอบข้อเท็จจรงิไปก่อนแล้วมาก าหนดประเด็นการ

พจิารณา โดยไม่ปรากฏว่ามหีลกัเกณฑ์หรอืแนวทางการพจิารณาในเบื้องต้นว่า  กรณีที่จะ

ด าเนินการตรวจสอบลกัษณะใดควรจะต้องมกีารก าหนดประเด็นการตรวจสอบ  อย่างไรเพื่อ

ประโยชน์ในการรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิและแสวงหาพยานหลกัฐานให้ครบถ้วน ในแต่ละประเดน็การ

ตรวจสอบทีก่ าหนดไว้ จงึท าใหเ้หน็ว่า การรบัฟงัและพสิูจน์หลกัฐานขอ้เทจ็จรงิในการตรวจสอบ

การละเมดิสทิธมินุษยชนยงัไม่มแีนวทางที่ชดัเจน เพื่อให้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ถอืปฏบิตัิ

อย่างเป็นมาตรฐานเดยีวกนั เช่น การก าหนดว่า หากกรณีใดมคีวามซบัซอ้น หรอืยุ่งยากควรมี

การก าหนดประเดน็ในการตรวจสอบไวก่้อนแลว้ด าเนินกระบวนการรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิ และแสวงหา

พยานหลกัฐานไปตามประเดน็นัน้ 

-ขาดมาตรฐานหรือเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความเพียงพอของ

ขอ้เทจ็จรงิ ทัง้นี้ในบางกรณีที่ผู้ถูกรอ้งหรอืผู้เกี่ยวขอ้งไม่ใหค้วามร่วมมอืในการชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ  

หรอืส่งวตัถุ เอกสารหลกัฐานตามทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิรยีกใหส้่ง หรอืส่งใหไ้ม่

เพยีงพอ ซึง่อาจมผีลต่อการคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งในกรณนีัน้ 

-มปีญัหาเกี่ยวกบัการขอความช่วยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญภายนอก โดยที่

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มไิดม้บีทบญัญตัใินเรื่องการขอ

ความช่วยเหลอืจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อขอให้มาให้ความเหน็เกี่ยวกบัการตรวจสอบการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน แต่ตามระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน พ.ศ. 2545 ขอ้ 20 ก าหนดว่า “คณะกรรมการ

อาจขอใหผู้ท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญมาใหค้วามเหน็เพื่อประกอบการตรวจสอบได้” ซึง่การทีไ่ม่

มบีทบญัญตัขิองกฎหมายก าหนดไวโ้ดยตรงเช่นนี้ ผูท้รงคุณวุฒทิีไ่ดร้บัเชญิจงึอาจปฏเิสธทีจ่ะมา

เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการที่ด าเนินการตรวจสอบ ซึ่งในบางกรณีมี

สาเหตุจากความเขา้ใจทีว่่า การขอใหม้าใหค้วามเหน็ดงักล่าวเป็นกรณีเดยีวกบัการเรยีกบุคคลที่

เกี่ยวขอ้งมาให้ถ้อยค า ตามมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 และผูท้รงคุณวุฒทิีไ่ดร้บัเชญิอาจมคีวามเหน็ว่า ตนเองไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง 

หรอืไม่ประสงค์ที่จะเข้าไปเกี่ยวขอ้งกบักรณีที่คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาตกิ าลงัด าเนินการตรวจสอบ ในการด าเนินงานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตทิี่

ผ่านมาจงึมกัเป็นการขอความช่วยเหลือจากผู้ทรงคุณวุฒหิรอืผู้เชี่ยวชาญโดยการแต่งตัง้เป็น

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีจ่ าเป็นต้องอาศยัความรูค้วามเชีย่วชาญในดา้นนัน้ๆ 

เช่น คณะอนุกรรมการสทิธใินทรพัยากรน ้า ชายฝ ัง่ แร่ และสิง่แวดลอ้ม คณะอนุกรรมการสทิธใิน

การจดัการที่ดินและป่า คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบกรณีการหลุดรอดและ
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แพรก่ระจายของมะละกอดดัแปลงพนัธุกรรม (GMOs) ในสิง่แวดลอ้ม เป็นต้น ซึง่เหน็ว่า เป็นการ

แก้ไขปญัหาที่มคีวามเหมาะสมในระดบัหน่ึง แต่ก็มปีญัหาในทางปฏบิตัิว่า จะต้องแต่งตัง้

คณะอนุกรรมการหลายคณะ ท าใหส้ิน้เปลอืงล่าชา้กว่าการเชญิผูท้รงคุณวุฒมิาใหค้วามเหน็ในแต่

ละครัง้แลว้จบไป 

-มปีญัหาเกี่ยวกบัการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่คู่กรณีหรอืผู้มี

ส่วนร่วมในกระบวนการรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิ ทัง้น้ีตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 และระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน พ.ศ. 2545 ไม่มกีารก าหนดเกี่ยวกบัมาตรการ

การคุ้มครองความปลอดภยัให้แก่คู่กรณีหรอืผู้มสี่วนร่วมในกระบวนการรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิ แต่มี

บทบญัญัติที่มผีลเป็นการคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องดงักล่าวตามหลกัการรบัฟงัความทุกฝ่าย 

กล่าวคอื มาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

ระเบยีบฯ ขอ้ 18 และขอ้ 19 ไดก้ าหนดใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้อ้งหรอืผูม้สี่วนร่วม ในกระบวนการ

รบัฟงัขอ้เทจ็จรงิไวว้่าใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตดิ าเนินการพจิารณาตรวจสอบการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน โดยตอ้งใหโ้อกาสผูร้อ้งหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และผูถู้กกล่าวหาชีแ้จงรายละเอยีด

ทัง้ดว้ยลายลกัษณ์อกัษรและดว้ยวาจา และเสนอพยานหลกัฐานตามสมควรเพื่อพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิ

เกี่ยวกบัการกระท าทีม่กีารอ้างว่า เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน ซึง่คณะกรรมการอาจสอบถาม

ขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิจากคู่กรณีและพยานได้ไม่จ ากดัเพยีงขอ้เทจ็จรงิที่คู่กรณีเสนอ  อนัเป็นการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตามหลกัการไต่สวน โดยทีม่บีทลงโทษแก่ผูไ้ม่มาใหถ้้อยค า ไม่ส่งวตัถุหรอื

เอกสาร ตามทีค่ณะกรรมการเรยีกใหส้่ง ไมม่ผีลใชบ้งัคบักบัหวัหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั 

หรอืรฐัวสิาหกจิ ท าใหใ้นบางกรณีผูเ้กี่ยวขอ้งไม่ใหค้วามร่วมมอืในการชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ หรอืไม่ส่ง

วตัถุหรอืเอกสาร ส่งผลใหก้ารตรวจสอบล่าชา้ หรอืรวบรวมขอ้มลูไดไ้ม่ครบถ้วน ท าใหผู้ร้อ้งไม่ได้

รบัการคุ้มครองสิทธิที่พึงมใีนเวลาอันควร  เช่น กรณีภาคีคนฮกัเจียงใหม่ร้องเรยีนต่อ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 ขอใหต้รวจสอบแนวทางการพฒันา

เมอืงเชยีงใหม่ เนื่องจากภาคฯี มคีวามวติกว่า เป็นไปโดยขาดการมสี่วนร่วมของประชาชนใน

หลายส่วน โดยเฉพาะแนวทางแก้ไขปญัหาน ้าท่วมในจงัหวดัเชยีงใหม่เพื่อมใิหส้่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมและคุณภาพชวีติในชุมชน ซึ่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองสทิธมินุษยชน 1 ใน

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดม้หีนงัสอืสอบถามขอ้เทจ็จรงิและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งในเรื่อง

ดงักล่าวแลว้ ไปยงัจงัหวดัเชยีงใหมห่ลายครัง้ แต่ไมไ่ดร้บัการชีแ้จงแต่อยา่งใด กรณีดงักล่าวท าให้

เหน็ว่า ตามหลกัการคุ้มครองทางกฎหมายแก่คู่กรณี หรอืผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งตามหลกัการรบัฟงั

ความทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนัตามมาตรา 26 หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยเฉพาะเจา้หน้าทีข่องรฐั 
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เห็นว่า การสอบถามข้อเท็จจรงิตามที่มกีารร้องเรยีน มไิด้เป็นการให้โอกาสในการเสนอ

พยานหลกัฐาน และไมไ่ดใ้หค้วามสนใจในกระบวนการพจิารณาตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิการทีไ่ม่มกีารก าหนดมาตรการด าเนินการส าหรบัผูไ้ม่มาใหถ้้อยค า ไม่ส่งวตัถุ

หรอืเอกสาร อย่างเท่าเทยีมกนัทัง้บุคคลในภาครฐัและเอกชน จงึย่อมมผีลใหห้ลกัการดงักล่าวไม่

ปรากฏผล ในการคุม้ครองสทิธขิองคู่กรณหีรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งตามความเป็นจรงิ 

-ในขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรยีนที่จ าเป็นต้องเชิญ

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย หรอื กรณีการหารอืแนวทาง

ปฏบิตัแิละปญัหากฎหมาย ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของรฐั หน่วยงานของรฐัมกัจะส่งผู้แทนเขา้

มาร่วมโดยที่ไม่อยู่ในฐานะที่สามารถให้ข้อคิดเห็นเพื่อน าไปสู่ทางออกของการแก้ไขปญัหาที่

เกดิขึน้ทัง้ในระดบันโยบายและปฏบิตักิาร 

-มปีญัหาข้อจ ากดัเกี่ยวกบัการด าเนินการต่อผู้ขดัขวางหรอืไม่ให้ความ

ร่วมมอืในกระบวนการรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิและแสวงหาพยานหลกัฐาน ทัง้น้ีในการด าเนินการต่อผู้

ขดัขวางหรอืไม่ให้ความร่วมมอืในกระบวนการรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิและแสวงหาพยานหลกัฐานของ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิปีญัหาว่า บทบญัญตัวิ่าดว้ยการก าหนดบทลงโทษผูท้ีไ่ม่

มาใหถ้อ้ยค า หรอืไมส่่งวตัถุ เอกสารหรอืพยานหลกัฐาน ไมเ่กดิผลในทางปฏบิตั ิ

-บทลงโทษต่อการไม่ให้ความร่วมมอืไม่มผีลบงัคบักบัส่วนราชการและ

หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ ทัง้นี้ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ก าหนดบทลงโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่น

บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบัต่อผูท้ีไ่ม่มาใหถ้้อยค า หรอืไม่ส่งวตัถุ เอกสาร หรอืพยานหลกัฐานทีถู่ก

เรยีกหรอืถูกสัง่ให้ส่งตามมาตรา 32 (2) แต่บทลงโทษดงักล่าวใช้บงัคบัได้กบับุคคล นิตบิุคคล 

หรอืหน่วยงานเอกชน ตามมาตรา 32 (2) เท่านัน้ ไมม่ผีลบงัคบักบัส่วนราชการและหน่วยงานของ

รฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ ตามมาตรา 32 (1) ท าใหห้น่วยงานของรฐับ่ายเบีย่งหรอืหลกีเลีย่ง ไม่ใหค้วาม

รว่มมอืในส่งเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืไม่ส่งผูแ้ทนมาใหถ้้อยค าต่อคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาตติามมาตรานี้จงึเป็นขอ้จ ากดัอ านาจของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

ในรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิและแสวงหาพยานหลกัฐาน 

-มขีอ้จ ากดัในการบงัคบัใชบ้ทลงโทษกบับุคคล นิตบิุคคล หรอืหน่วยงาน

เอกชน ท าใหไ้ม่เกดิผลในทางปฏบิตั ิโดยในการบงัคบัใชม้าตรา 34 กบับุคคล นิตบิุคคล หรอื

หน่วยงานเอกชนยังขาดกระบวนการเชื่อมโยงหรือช่องทางที่จะท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

เน่ืองจากไม่ได้ก าหนดกระบวนการเบือ้งต้นในการฟ้องรอ้ง เพื่อน าไปสู่การลงโทษผูฝ้่าฝืน เช่น 

การเสนอเรือ่งใหพ้นกังานอยัการเป็นผูฟ้้อง นอกจากนัน้ ในกรณีการบงัคบัใชบ้ทลงโทษกบับุคคล
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ทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดพ้ยายามแก้ไขขอ้จ ากดัดงักล่าว 

โดยมหีนงัสอืเรยีกเจา้หน้าทีข่องรฐัมาใหถ้้อยค า หรอืส่งวตัถุ เอกสารหรอืพยานหลกัฐาน ในฐานะ

บุคคลตามมาตรา 32 (2) ดว้ยการระบุชื่อของบุคคลนัน้แทนต าแหน่งทางราชการ เพื่อใหส้ามารถ

ใชบ้ทลงโทษกบัผูท้ีไ่มม่าใหถ้อ้ยค า หรอืไมส่่งวตัถุ เอกสารหรอืพยานหลกัฐาน ตามมาตรา 34 ได ้

แต่ในทางปฏบิตั ิ การทีจ่ะบงัคบัตามบทลงโทษแก่ผูใ้ด จะต้องด าเนินคดอีาญาแก่บุคคลนัน้ ซึ่ง

มกัจะมปีญัหาในการทีพ่นกังานอยัการจะฟ้องเจา้หน้าทีข่องรฐัดว้ยกนั เพราะเจา้หน้าทีข่องรฐัทีไ่ม่

ปฏบิตัติามมาตรา 32 (1) มกัจะมขีอ้อ้างในทางราชการไดอ้ยู่เสมอ โดยเฉพาะการด าเนินการตาม

บทก าหนดโทษดงักล่าวต่อ ผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสูง รฐัมนตร ีหรอืนายกรฐัมนตรกีย็ิง่ด าเนินการ

ได้ยากในการด าเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏว่า คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตยิงัมไิด้

ด าเนินการเพื่อใหม้กีารบงัคบัใช้บทลงโทษตามมาตรา 34 ต่อบุคคลทีป่ฏเิสธการมาใหถ้้อยค า 

หรอืส่งวตัถุ เอกสารหรอืพยานหลกัฐาน ตามมาตรา 32 แต่ด าเนินการในลกัษณะการขอความ

ร่วมมอืจากบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึยงัไม่มแีนวทางปฏบิตัใินการบงัคบัใชม้าตรา 34 

ท าให้ในบางกรณีผู้เกี่ยวขอ้งบ่ายเบี่ยงหรอืปฏเิสธที่จะมาให้ถ้อยค า หรอืส่งวตัถุ เอกสารหรอื

พยานหลกัฐาน และมกีรณีรอ้งเรยีนหลายเรื่องที่หน่วยงานของรฐัที่ถูกรอ้งเรยีนมอบหมายให้

เจา้หน้าที่ที่ไม่มอี านาจตดัสนิใจมาให้ถ้อยค า ท าให้ได้ขอ้มูล ไม่ครบถ้วน และไม่สามารถ

ด าเนินการไกล่เกลีย่เพื่อแกไ้ขปญัหาได ้อนัส่งผลต่อประสทิธภิาพในการคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

 

8) กระบวนการสรปุเสนอมาตรการแก้ไข  

(8.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ภายหลังเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นจะมีการจดัท ารายงานสรุปเพื่อ

น าไปสู่การแก้ไขปญัหา โดยในรายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน อย่างน้อยต้องมี

รายละเอยีด ดงันี้  1) ชื่อของผูร้อ้งหรอืผูซ้ึง่ถูกละเมดิสทิธมินุษยชนและผูถู้กกล่าวหา  2) เหตุแห่ง

การละเมดิสทิธมินุษยชน  3) รายละเอียดขอ้เทจ็จรงิที่เกี่ยวกบัพฤตกิารณ์แห่งการละเมดิสทิธิ

มนุษยชน 4) ความเหน็พรอ้มด้วยเหตุผลที่มคีวามเหน็ดงักล่าว 5) มาตรการในการแก้ไขปญัหา

การละเมดิสทิธิมนุษยชน ซึ่งต้องก าหนดโดยชดัแจ้งว่าบุคคลหรอืนิติบุคคลหรอืหน่วยงานใดมี

หน้าที่ต้องปฏบิตัใินเรื่องใดและด้วยวธิกีารอย่างไร และ 6) ระยะเวลาในการด าเนินการตามแนว

ทางการแกป้ญัหานัน้ 
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(8.2) ปัญหาอปุสรรค 

-มปีญัหาเกีย่วกบัการระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัพฤตกิารณ์แห่ง

การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะน าไปสู่บทสรุปในการแก้ไขปญัหา โดยการระบุรายละเอียด

ข้อเท็จจริงตามรายงานผลการตรวจสอบบางฉบับมีการระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อ

กฎหมายโดยละเอยีด ซึง่ในบางกรณีเป็นการระบุขอ้มลูโดยทีม่ไิดม้กีารเรยีบเรยีงใหเ้หน็ถงึความ

เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิารณ์แห่งการละเมดิสทิธมินุษยชนโดยตรง 

-มปีญัหาเกีย่วกบัการใหเ้หตุผลในการเสนอความเหน็ จากการศกึษาการ

ใหเ้หตุผลในการเสนอความเหน็ในรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน และรายงาน

ผลการพจิารณาค ารอ้งเรยีนว่า กรณีใดจะถอืว่ามกีารกระท าหรอืละเลยการกระท าอนัเป็นการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืไม่ และการกระท านัน้ขดัหรอืไม่ขดักบัหลกัสทิธมินุษยชนทีน่ิยามไว้

ตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อย่างไร ท าใหเ้หน็ว่า ยงัมี

ปญัหาส าคญับางประการในการใหเ้หตุผลประกอบการเสนอความเหน็ 

-การสรุปบางกรณีไม่ได้มีการปรับหลักสิทธิมนุษยชนให้เข้ากับ

ขอ้เทจ็จรงิทีต่รวจสอบ โดยรฐัธรรมนูญ กฎหมายไทย และกตกิาระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งตามที่

อ้างถงึในรายงาน ซึง่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินฐานะเป็นองค์กรทีม่อี านาจกึ่งตุลา

การควรจะมกีารปรบัหลกัการเช่นนัน้ แต่จากการศกึษาพบว่า ในรายงานผลการตรวจสอบบาง

ฉบบัไม่มกีารปรบัหลกัสทิธมินุษยชนกบัขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว จงึท าให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัการกระท า

และการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนไม่ชดัเจนเท่าทีค่วร และไม่ไดแ้สดงให้

เหน็เกณฑใ์นการวนิิจฉยัเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นดา้นสทิธมินุษยชนต่อไป 

-มกีารสรุปให้เหตุผลที่แตกต่างกนัในเรื่องท านองเดยีวกัน โดยการให้

เหตุผลที่มคีวามเหน็ว่า กรณีใดเป็นปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนในรายงานบางฉบบัมคีวาม

แตกต่างกนั ซึง่ท าใหไ้ม่มคีวามชดัเจนว่า เรื่องใดเป็นปญัหาหรอืมใิช่ปญัหาเกี่ยวกบัการละเมดิ

สทิธมินุษยชนทีอ่ยูใ่นขอบเขตอ านาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

-ขอ้สรุปบางอย่างมขีอ้จ ากดัในการพฒันาการให้เหตุผลนอกเหนือจาก

การอาศัยเกณฑ์ถ้อยค าตามตัวบทกฎหมายเป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัย ดังเช่น 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 200 วรรคสอง บญัญตัวิ่า “ในการ

ปฏบิตัหิน้าที ่ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ต้องค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ

และประชาชนประกอบด้วย” และมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 บญัญตัวิ่า “ กรรมการต้องปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองอย่างเป็นอสิระและเป็น

กลาง รวมทัง้ต้องค า นึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวมของชาตแิละประชาชนประกอบดว้ย” ซึง่ย่อมมี
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นัยส าคญัต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิในการพจิารณาตรวจสอบ

กรณีรอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกระท าของเจา้หน้าทีข่องรฐัในการด าเนินโครงการต่างๆ อนัเป็น

ประโยชน์สาธารณะ แต่ในขณะเดยีวกนัก็ท าใหป้ระชาชนอกีส่วนหนึ่งได้รบัผลกระทบ ซึ่งเป็น

ปญัหาว่า ในการตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ จะพจิารณากรณีมคีวาม

ขดัแยง้ระหว่างประโยชน์ส่วนรวมของชาตแิละประชาชน หรอืประโยชน์สาธารณะกบัประโยชน์

ส่วนบุคคล อยา่งไร และจะใชเ้กณฑใ์ดในการพจิารณา ซึง่หลกัการดงักล่าวเปิดโอกาสใหส้ามารถ

พฒันาเกณฑใ์นการวนิิจฉัยนอกเหนือจากเกณฑ์ถ้อยค าที่วางไว้ ซึ่งยงัไม่ได้มกีารพฒันามาใช้

เท่าทีค่วร 

-มขีอ้จ ากดัในการใหเ้หตุผลเกี่ยวกบัการจ ากดัการใชส้ทิธแิละเสรภีาพใน

กรณทีีร่ฐัธรรมนูญมไิดร้บัรองและคุม้ครองอยา่งบรบิูรณ์ โดยการใชส้ทิธแิละเสรภีาพประเภทนัน้ๆ 

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องที่มีการอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิและ

เสรภีาพตามรฐัธรรมนูญ นอกจากจะต้องพจิารณาถงึเนื้อหาของสทิธแิละเสรภีาพประเภทนัน้ๆ 

แลว้ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ยงัไดว้างหลกัการและเงื่อนไขอนัเป็น

กรอบในการใช้สทิธแิละเสรภีาพนัน้ไวใ้นมาตราที่รบัรองสทิธหิรอืเสรภีาพเฉพาะนัน้ๆ  โดยตรง 

และในมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งรฐัธรรมนูญฯ ซึง่เป็นบททัว่ไปไวด้ว้ย โดยสรุปว่าหาก

รฐัธรรมนูญมไิดร้บัรองสทิธแิละเสรภีาพประเภทใดประเภทหน่ึงไวอ้ย่างบรบิูรณ์ กจ็ะต้องพจิารณา

เงือ่นไขในการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพนัน้ อกีทัง้บุคคลย่อมอ้างศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยห์รอืใชส้ทิธิ

และเสรภีาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมดิสทิธิ และเสรภีาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏปิกัษ์ต่อ

รฐัธรรมนูญ หรอืไมข่ดัต่อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

-บางกรณีมีการให้เหตุผลในลักษณะที่ไม่แสดงหลักเกณฑ์ทางสิทธิ

มนุษยชนในการวนิิจฉัยเมื่อพจิารณาการใหเ้หตุผลในการวนิิจฉัยว่า การกระท าหรอืการละเลย

การกระท าใดเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืไม่ พบว่าในรายงานผลการตรวจสอบบางฉบบัไดม้ี

การสรุปว่าการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนโดยไม่ได้แสดงเกณฑท์าง

สทิธมินุษยชนในลกัษณะทีเ่ป็นภาวะวสิยั (Objective) เพื่อวนิิจฉยัการกระท านัน้ ๆ 

-มปีญัหาขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการเสนอมาตรการการแก้ไขปญัหาการละเมดิ

สทิธมินุษยชนหรอืแนวทางแก้ไขในกรณี มกีารปฏบิตัไิม่เป็นธรรม ทัง้นี้ในการก าหนดมาตรการ

การแก้ไขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน จะต้องก าหนดใหช้ดัแจง้ว่าบุคคลหรอืหน่วยงานใดมี

หน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดและด้วยวิธีการอย่างไร รวมทัง้ระยะเวลาในการ

ด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่ในทางปฏบิตัมิขีอ้จ ากดัเรือ่งนี้  
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-ไมม่บีทบญัญตัขิองกฎหมายในการก าหนดมาตรการในการแก้ไขปญัหา

การละเมดิสทิธมินุษยชน ที่จะน ามาใช้เป็นขอ้สรุปในการแก้ไขปญัหา ที่จะเป็นข้ออ้างให้น ามา

ปฏบิตัโิดยฝา่ยต่างๆ ได ้ 

- ในรฐัธรรมนูญ ซึง่เป็นบทบญัญตัวิ่าด้วยสทิธแิละเสรภีาพของชนชาว

ไทย ไดก้ าหนดเนื้อหาเป็นหลกัการรบัรองและคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนไว้ ส่วนที่

เป็นรายละเอยีดซึ่งไม่สามารถบญัญตัิไว้ในรฐัธรรมนูญจะก าหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ 

ซึง่จะต้องตราขึน้รองรบัรฐัธรรมนูญในภายหลงั ความว่า“ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ” หรอื “ให้

เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตัิ” แต่เนื่องจากรฐัธรรมนูญไม่มบีทบญัญตัทิี่ก าหนดเวลาให้รฐัสภา

ต้องตรากฎหมายเพื่อก าหนดรายละเอยีดดงักล่าว ท าใหไ้ม่มกีารตรากฎหมายดงักล่าว จงึเป็น

ปญัหาว่า ในขณะที่รฐัสภายงัไม่ไดต้รากฎหมายก าหนดหลกัเกณฑร์ายละเอยีดใหเ้ป็นไปตามที่

รฐัธรรมนูญก าหนดไวน้ัน้ บุคคลจะอ้างสทิธแิละเสรภีาพตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญไดห้รอืไม่ 

เพยีงใด และในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตจิะเสนอมาตรการในการแก้ไข

ปญัหาการละเมดิสทิธิมนุษยชนโดยอ้างอิงอาศัยบทบญัญัติในรฐัธรรมนูญโดยตรงได้หรอืไม่ 

เพยีงใด ซึง่ยอ่มมผีลใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไมส่ามารถอาศยักฎหมายเป็นเหตุอ้าง ในการปฏบิตัิ

ตามมาตรการในการแก้ไขปญัหาการละเมดิสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาตไิด ้

-มีข้อจ ากัดในการสรุปอ้างอิงสนธิสัญญาหรือกติการะหว่างประเทศ

ทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมพีนัธกรณีที่จะต้องปฏิบตัิตามตามมาตรา  3 แห่ง

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทัง้นี้ “สทิธมินุษยชน” หมาย

รวมถงึ ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธ ิ เสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคลทีไ่ดร้บัการรบัรอง

ตามสนธสิญัญาทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณีทีจ่ะต้องปฏบิตัติาม สทิธมินุษยชนตามสนธสิญัญาหรอื

กตกิาระหว่างประเทศฉบบัต่างๆ ซึง่ประเทศไทยมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิตัติาม จงึอยู่ในขอบเขต

การตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ แต่เมื่อพจิารณาระบบกฎหมายของ

ประเทศไทยซึง่เป็นระบบทวนิิยม (Dualism) สนธสิญัญา หรอืกตกิาระหว่างประเทศทีป่ระเทศ

ไทยมพีนัธกรณีทีจ่ะต้องปฏบิตัติาม ไม่มผีลบงัคบัเป็นกฎหมายภายในไดโ้ดยตรง หากไม่มกีาร

น ามาบญัญตัเิป็นกฎหมายโดยฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ดงันัน้ หลกัสทิธมินุษยชนตามสนธสิญัญาหรอื

กตกิาระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย มพีนัธกรณีทีจ่ะต้องปฏบิตัติาม จงึผูกพนัประเทศไทยตาม

กฎหมายระหว่างประเทศ แต่ไม่ผูกพนัหรอืสามารถใช้บงัคบักบัหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่

ของรฐัไดโ้ดยตรง ดงันัน้ หากไม่มกีารน าขอ้ก าหนดตามสนธสิญัญานัน้มาบญัญตัเิป็นกฎหมาย

ภายในย่อมไม่มีสภาพบังคับกับประชาชนในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรอืการ ละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนหรอื

อนัไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และ

เสนอมาตรการในการแก้ไขปญัหาต่อบุคคลหรอืหน่วยงานทีก่ระท าหรอืละเลยการกระท าดงักล่าว 

ตามหลกัสทิธมินุษยชนตามสนธิสญัญาหรอืกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยมพีนัธกรณีที่

จะต้องปฏบิตัติาม แต่หากหลกัสทิธมินุษยชนในเรื่องนัน้ยงัไม่มกีารน ามาบญัญตัเิป็นกฎหมาย

ภายใน ย่อมมปีญัหาว่าหน่วยงานหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งจะน าขอ้ก าหนดในสนธสิญัญา 

หรอืกตกิาระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชนตามมาตรการในการแก้ไขปญัหาของคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาตไิปปฏบิตัโิดยตรงไดห้รอืไม่ เพยีงใด 

-ในเรื่องนี้ เมื่อพจิารณาหลกัการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั 

ภายใต้หลกันิตริฐั ไดแ้ก่ หลกัการกระท าทางปกครองต้องชอบดว้ยกฎหมาย หรอืหลกัความชอบ

ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆ ที่อาจมผีล

กระทบกระเทอืนต่อสทิธ ิหรอืเสรภีาพของประชาชนไดก้ต่็อเมื่อมกีฎหมายใหอ้ านาจ และเฉพาะ

แต่ภายในขอบเขตทีก่ฎหมายก าหนดไวเ้ท่านัน้ แต่เมื่อพจิารณา มาตรา 29 แห่งพระราชบญัญตัิ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่บญัญตัใิห้บุคคลหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัแจง้

รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ซึง่เสนอมาตรการการแก้ไข

ต่อบุคคลหรอืหน่วยงานทีก่ระท าหรอืละเลยการกระท า อนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนหรอือนัไม่

เป็นไปตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาคตีามมาตรา 15 

ประกอบมาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ย่อมมผีลผูกพนัต่อบุคคลหรอืหน่วยงาน ตามมาตรา 29 มาตรา 30 และ

มาตรา 31 เพยีงเท่าทีม่กีฎหมายใหอ้ านาจแก่หน่วยงานของรฐัเท่านัน้ซึง่ในกรณีทีส่ทิธมินุษยชน

ตามสนธิสัญญาหรือกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนยงัไม่มีการน ามาบัญญัติเป็น

กฎหมายภายใน คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตกิส็ามารถเสนอแนะใหม้กีารตรากฎหมาย

ในเรื่องนัน้ต่อไป ดงันัน้ จงึควรสรา้งความเขา้ใจกบัหน่วยงานและเจา้หน้าทีข่องรฐั รวมทัง้บุคคล

และหน่วยงานภาคเอกชน ให้ทราบถงึลกัษณะความผูกพนัของสนธสิญัญาหรอืกตกิาระหว่าง

ประเทศในการคุม้ครองสทิธมินุษยชนดงักล่าว เพื่อใหเ้กดิความรว่มมอืในการผลกัดนัใหม้กีารออก

กฎหมายในเรือ่งนัน้ๆ ต่อไป  

-มขี้อจ ากดัในการสรุปบางเรื่องที่มสี่วนอยู่ในกรณีของสนธสิญัญาหรอื

กตกิาระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยมไิดเ้ป็นภาค ีเช่น อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธขิองแรงงานต่างดา้ว 

ค.ศ. 1990 ซึง่มปีญัหาว่าจะน ามาเป็นแนวทางในการเสนอมาตรการในการแก้ไขปญัหาการละเมดิ

สทิธมินุษยชนไดห้รอืไม่ เนื่องจากมไิดอ้ยู่ในความหมายของสทิธมินุษยชนตามกฎหมายไทย แต่
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เมื่อพจิารณาบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญ ซึ่งรบัรองศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ไว้ โดยมไิด้ระบุ

ขอบเขตไวอ้ย่างชดัแจง้ และพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 3 ทีบ่ญัญตัใิหศ้กัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยร์วมอยู่ในความหมายของสทิธมินุษยชนดว้ย ท าให้

เห็นว่า เรื่องของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ที่ได้รบัการรบัรองและคุ้มครองตามรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 น่าจะมคีวามหมายกวา้งกว่าศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยต์าม

สนธสิญัญาทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิตัติาม  

 

9) กระบวนการผลักดันมาตรการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้

บรรลผุล  

(9.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-หลงัจากมขีอ้สรุปแนวทางการแก้ปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนแล้ว  

กสม.มีบทบาทในการผลักดันการแก้ปญัหาโดยการเสนอความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลเป็น

มาตรการในการแก้ไขปญัหาทีร่ะบุถงึบุคคลหรอืนิตบุิคคลหรอืหน่วยงานใดมหีน้าทีต่้องปฏบิตัใิน

เรือ่งใดและดว้ยวธิกีารอยา่งไร ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดได้ 

-รฐัธรรมนูญปี 2550 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกสม.เพิ่มขึ้น (จาก

รฐัธรรมนูญปี 2540) หลายประการ จึงมีทางเลือกในการผลักดันการแก้ปญัหาเพิ่มมากขึ้น  

กล่าวคอืให้กสม.สามารถเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรฐัธรรมนูญในกรณีที่เห็นชอบ

ตามที่มผีู้ร้องเรยีนว่าบทบญัญตัิแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสทิธมินุษยชนและมปีญัหาเกี่ยวกบั

ความชอบด้วยรฐัธรรมนูญ และเสนอเรื่องพรอ้มด้วยความเหน็ต่อศาลปกครองในกรณีตามที่มผีู้

รอ้งเรยีนว่า กฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าใดในทางปกครองกระทบต่อสทิธมินุษยชนและมปีญัหา

เกี่ยวกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอผ่านผู้ตรวจการแผ่นดนิเช่นที่

ผ่านมา รวมทัง้ฟ้องคดต่ีอศาลยุตธิรรมแทนผูเ้สยีหายได ้เมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากผูเ้สยีหาย และ

เป็นกรณทีีเ่หน็สมควรเพื่อแกไ้ขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนเป็นส่วนรวม 

-หากหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งไม่ปฏบิตัติามแนวทางการแก้ปญัหาทีก่สม.

เสนอ กสม.กส็ามารถเสนอเรือ่งต่อนายกรฐัมนตรใีหพ้จิารณาสัง่การได ้

-หากรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อสัง่การให้มีการด าเนินการตาม

มาตรการแก้ไขปญัหาแลว้นายกรฐัมนตรไีม่สัง่การใหด้ าเนินการตามมาตรการดงักล่าว กใ็หก้สม.

รายงานต่อรฐัสภาเพื่อด าเนินการต่อไป 
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(9.2) ปัญหาอปุสรรค 

-บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ยงัคงละเลยต่อการด าเนินการตามมาตรการ

ในการแก้ไขปญัหา จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้กสม. จะได้

พยายามประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งในการแก้ไขปญัหา ทัง้ทางหนังสอื

และการประชุมหารอืร่วมกนั บุคคลหรอืหน่วยงานมไิด้ด าเนินการแก้ไขปญัหา หรอืด าเนินการ

แล้วแต่ยงัไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนได้แจ้งไปยงัผู้เกี่ยวขอ้ง ทัง้ที่เป็นบุคคลหรอืหน่วยงานที่ไม่ค่อยได้รบัความสนใจหรอื

ตอบสนองทีจ่ะด าเนินการตามมาตรการในการแกไ้ขปญัหาทีก่ าหนด 

-ตามกฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ จดัท า

รายงานการตรวจสอบกรณีมกีารละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืมกีารกระท าทีไ่ม่เป็นธรรม และเสนอ

มาตรการแก้ไขต่อบุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง พรอ้มก าหนดระยะเวลา ถ้าไม่มกีารแก้ไขให้

รายงานต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อสัง่การใหม้กีารด าเนินการแก้ไขภายในหกสบิวนั และถ้ายงัไม่มกีาร

ด าเนินการหรอืสัง่การใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตริายงานต่อรฐัสภาเพื่อด าเนินการ

ต่อไป อยา่งไรกต็าม ขัน้ตอนทีน่ายกรฐัมนตรสีัง่การและรฐัสภาด าเนินการตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ

ยงัไมป่รากฏเป็นรปูธรรม 

 

10) กระบวนการผลกัดนัปรบัปรงุกฎหมาย  

(10.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-กสม.มบีทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ

ปรบัปรงุกฎหมายต่อรฐับาล และต่อรฐัสภา เพื่อส่งเสรมิคุม้ครองสทิธมินุษยชนได้ 

 

(10.2)  ปัญหาอปุสรรค 

-ปญัหาในการเสนอรัฐบาล รฐัมนตรี หรือต่อรัฐสภาในการจดัท า/

ปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบยีบทีอ่ยู่ในอ านาจ มขีอ้จ ากดัในการด าเนินการ เนื่องจากคณะรฐัมนตร ี

สมาชกิรฐัสภา และบุคคลแวดล้อมมกัจะมกีลุ่มแนวคดิทางการเมอืงของตนเอง ซึ่งอาจมจีุดยนื

ความคดิแตกต่างไปจากขอ้เสนอมมุมองความเหน็ของกสม.   

-ฝา่ยการเมอืงดงักล่าวมกัจะมพีลงัอ านาจทีส่นับสนุนปกป้องตนเอง ยาก

ทีจ่ะผลกัดนัหรอืโน้มน้าวใหฝ้่ายการเมอืงสนับสนุนขอ้กฎหมายทีเ่สนอโดยกสม.หากกฎหมายนัน้

ไมส่อดคลอ้งกบัแนวทางของฝา่ยการเมอืงนัน้  หรอืขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกลุ่มเครอืข่ายฝ่าย

การเมอืงนัน้ 
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-นอกจากน้ีภารกจิของฝ่ายการเมอืงมจี านวนมาก ท าให้ความสนใจเอา

ใจใส่พจิารณาขอ้เสนอจากกสม. ท าไดจ้ ากดั 

-การเสนอความเห็นต่อศาลรฐัธรรมนูญ และศาลปกครอง มขี้อจ ากัด

เนื่องจากเป็นองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ ทีม่อี านาจวนิิจฉยัโดยอสิระ  
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6.4 บทสรปุจดุแขง็-จดุอ่อนขององคก์รสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ  

6.4.1 จดุแขง็-จดุอ่อนขององคก์รคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

 1) ความพร้อมด้านสถานะ/บทบาท/อ านาจของคก์ร 

   (1.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(The United Nations 

Human Rights Council, ย่อ: UNHRC) เป็นองคก์รระหว่างรฐับาลในระบบสหประชาชาต ิจดัตัง้

ขึน้ตามขอ้มตสิมชัชาแห่งสหประชาชาตเิมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2006 เป็นองคก์รทีต่ ัง้ขึน้มาทดแทน

หน่วยงานเดิม คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Commission on Human Rights , UNCHR)   

-มหีน้าทีส่ าคญัในการสอดส่องดูแลการละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้ทัว่

โลก หยดุยัง้การละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้ สรา้งบรรทดัฐานของการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิ

มนุษยชน และให้ข้อเสนอแนะรวมทัง้ส่งเสรมิขดีความสามารถส าหรบัการส่งเสรมิและคุ้มครอง

สทิธมินุษยชนในประเทศต่างๆ 

-สทิธมินุษยชนได้ทวคีวามส าคญัยิง่ขึ้น เมื่อสหประชาชาติได้ยกระดบั

ประเดน็สทิธมินุษยชนใหเ้ป็นหนึ่งในสามเสาหลกัของสหประชาชาตริ่วมกบัประเดน็ความมัน่คง

และประเดน็การพฒันา ให้ผนวกมติสิทิธมินุษยชนเขา้ไวใ้นการด าเนินงานของสหประชาชาตใิน

ทุกด้าน อนัเป็นการแสดงให้เห็นว่าสทิธมินุษยชนเป็นเรื่องที่สหประชาชาติให้ความส าคัญเป็น

อยา่งยิง่ และไดม้กีารพฒันากลไกเพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนทัว่โลกโดยการยกระดบั

คณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(Commission on Human Right – CHR) ขึน้

เป็นคณะมนตรสีทิธมินุษยชน ซึ่งมสีถานะเท่าเทยีมกบัคณะมนตรคีวามมัน่คง และคณะมนตรี

เศรษฐกจิและสงัคมของสหประชาชาต ิซึง่ก่อตัง้ขึน้มาก่อนหน้านี้ 

-ท าหน้าที่ตดิตาม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและด าเนินกจิกรรมเกี่ยวกบั

สทิธมินุษยชน คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตินี้ก่อตัง้ขึ้นมาโดย 47 ประเทศที่มี

ความรับผิดชอบอันขนัแข็งในการสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนทัว่ทุกมุมโลก โดยมี

จดุมุง่หมายทีจ่ะแกไ้ขสถานการณ์การละเมดิสทิธมินุษยชนและสรา้งค าแนะน าทีด่ใีหก้บัผูท้ีล่ะเมดิ

สทิธมินุษยชนและบุคคลทัว่ไป 

-คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจ าเป็นต้องมีภารกิจและความรบัผิดชอบ

เพิม่ขึน้เพื่อตอบสนองความหวงัและความคาดหวงัของเหยือ่ผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชน จงึมอีาณตัิ

ที่ชดัเจนขึ้นในการยกประเด็นสถานการณ์สทิธมินุษยชนต่างๆ และการละเมดิสทิธมินุษยชนที่

รุนแรงและเป็นระบบขึ้นหารือ รวมทัง้ส่งเสริมการรวมประเด็นสิทธิมนุษยชนในระบบ
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สหประชาชาติ คณะมนตรสีิทธมินุษยชนมจีุดแขง็คอืการมสีถานะที่สูงขึ้นโดยในอนาคตอาจมี

ภารกจิส าคญัเทยีบเท่าคณะมนตรคีวามมัน่คง  

-การปฏริปูกลไกสทิธมินุษยชนของสหประชาชาตเิป็นความพยายามของ

ประเทศสมาชกิสหประชาชาติในการพฒันากลไกสทิธมินุษยชนเพื่อเป็นกรอบการด าเนินการ

ส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนในระดบัต่าง ๆ และตอบสนองความท้าทายใหม่ ๆ ดา้นสทิธิ

มนุษยชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

-คณะมนตรสีทิธมินุษยชนมวีตัถุประสงคห์ลกั 10 ประการ ไดแ้ก่  

(1) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา การเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและ

ให้บรกิารค าปรกึษา ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคและเสรมิสรา้งศกัยภาพโดยการหารอืและได้รบั

ความเหน็ชอบจากประเทศสมาชกิสหประชาชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง  

(2) เป็นเวทเีพื่อการหารอืในประเดน็เฉพาะดา้นสทิธมินุษยชน   

(3) ใหข้อ้เสนอแนะต่อสมชัชาสหประชาชาตเิพื่อส่งเสรมิพฒันาการของ

การจดัท ามาตรฐานหรอืกฎหมายระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชน  

(4) ส่งเสรมิการอนุวตัพินัธกรณดีา้นสทิธมินุษยชนของรฐัและตดิตามการ

อนุวตัพินัธกรณกีารส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นผลจากการประชุมสหประชาชาตแิละ

การประชุมสุดยอดต่างๆ  

(5) จดัท าการทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชนและการอนุวตัพินัธกรณี

ดา้นสทิธมินุษยชนของรฐัภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) บนพืน้ฐานขอ้มลูที่

เป็นกลางและน่าเชื่อถอื  

(6) ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชนและตอบสนองสถานการณ์

สทิธมินุษยชนทีฉุ่กเฉินไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี 

(7) ทดแทนบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชนที่เกี่ยวกบัภารกจิของส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(Office 

of the United Nations High Commissioner for Human Rights – OHCHR)  

(8) ด าเนินภารกจิด้านสทิธมินุษยชนโดยร่วมมอือย่างใกล้ชดิกบัรฐับาล 

องคก์รระดบัภมูภิาค สถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิและภาคประชาสงัคม  

(9) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ด าเนินภารกจิดา้นสทิธมินุษยชนโดยรว่มมอือยา่งใกลช้ดิกบัทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  

(10) น าเสนอรายงานประจ าปีต่อทีป่ระชุมสมชัชาสหประชาชาต ิ 
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(1.2) ปัญหา/อปุสรรค 

-คณะมนตรฯี เป็นองคก์รของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิคณะมนตรฯี 

ท างานใกลช้ดิกบัส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนซึง่ส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนนี้

เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ร ับการ

วพิากษ์วจิารณ์อย่างมากในระยะหลงัว่า ได้น าเอาสทิธมินุษยชนมาเป็นประเดน็ทางการเมอืง มี

การเลอืกปฏบิตัแิละปล่อยให้ประเทศซึ่งมกีารละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างกว้างขวางให้เข้ามามี

บทบาทส าคญัใน คณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

-การปฏริปูกลไกสทิธมินุษยชนของสหประชาชาตเิป็นความพยายามของ

ประเทศสมาชกิสหประชาชาติในการพฒันากลไกสทิธมินุษยชนเพื่อเป็นกรอบการด าเนินการ

ส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนในระดบัต่างๆ และตอบสนองความท้าทายใหม่ๆ ด้านสทิธิ

มนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ไขปญัหาที่คณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชนประสบอย่างต่อเนื่องมากว่า 60 ปี ได้แก่ การท าให้สิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นทาง

การเมอืงโดยใชส้ทิธมินุษยชนเป็นเครือ่งมอืในการเขา้แทรกแซงกจิการภายในและอธปิไตยของรฐั 

การเลอืกปฏบิตัใินประเดน็ซึ่งประเทศพฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันามที่าทแีตกต่างกนั และ

ทวมิาตรฐานโดยสทิธมินุษยชนถูกใช้เป็นตวัชีว้ดัระดบัการอนุวตัพินัธกรณีด้านสทิธมินุษยชนใน

ประเทศต่างๆ 

-คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนใช้เวลาสองปีเต็มในการหารือรายละเอียด

เกีย่วกบัการจดัตัง้กลไกใหมแ่ละการทบทวนกลไกต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัถ่ายโอนมาจากคณะกรรมาธกิาร

สทิธมินุษยชน ที่ประชุมคณะมนตรสีทิธมินุษยชน สมยัที่ 5 ได้เหน็ชอบกบัประเด็นต่าง ๆ ของ

การจดัตัง้กระบวนการ กลไก และโครงสรา้งการด าเนินภารกจิของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนใน

ลกัษณะ package หรอืเอกสารของประธาน (President’s Text) ซึ่งเป็นผลจากการหารอือย่าง

เข้มข้นและยอมรบัท่าททีี่ประนีประนอมกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้รบัรองเอกสาร 

Code of Conduct ส าหรบักลไกพเิศษในฐานะภาคผนวกของ package ดงักล่าว ทัง้นี้ อาจกล่าว

ได้ว่า ไม่มีฝ่ายใดที่พอใจกับสาระทัง้หมดของ package แต่ได้พยายามเจรจาต่อรองและ

แลกเปลี่ยนข้อเสนอต่างๆ ระหว่างกนัจนสามารถรบัได้และเข้าใจปญัหาร่วมกนัว่าใน package 

ดงักล่าวยงัมหีลายประเดน็ทีไ่มช่ดัเจน และอาจก่อใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบิตัไิด ้เช่น เมื่อวนัที ่19 

มถุินายน 2550 แคนาดาได้ทา้ทายประธานคณะมนตรสีทิธมินุษยชนว่า ที่ประชุมฯ ได้พจิารณา

รบัรองเอกสารของประธานเมื่อวนัที ่18 มถุินายนแลว้หรอืไม่เนื่องจากแคนาดาประสงคจ์ะขอใหม้ี

การลงคะแนนเสียงต่อเอกสารของประธานดงักล่าว จงึได้ท้าทายค าอธบิายของประธานคณะ

มนตรีสิทธิมนุษยชนโดยขอให้มีการลงคะแนนเสียง ซึ่งปรากฏว่า สมาชิกคณะมนตรีสิทธิ
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มนุษยชน 46 ประเทศไดล้งคะแนนเสยีงสนับสนุนท่าทขีองประธานคณะมนตรสีทิธมินุษยชน ท า

ใหแ้คนาดาเป็นประเทศเดยีวทีล่งคะแนนเสยีงคดัคา้นเอกสารนี้ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในวนันัน้ ส่วน

หนึ่งอาจสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการด าเนินภารกจิของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนอาจไม่ใช่เรื่องง่ายและปู

ด้วยกลีบกุหลาบเมื่อค านึงถึงว่าเป็นการเริ่มต้นฉากใหม่หรอืชีวิตใหม่ของกลไกส่งเสริมและ

คุม้ครองสทิธมินุษยชนในกรอบสหประชาชาต ิอกีทัง้ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา มกีารวพิากษ์วจิารณ์ว่า 

การหารอืเพื่อจดัท าโครงสร้างพื้นฐานการด าเนินงานของคณะมนตรสีิทธิมนุษยชนท าให้เกิด

ช่องว่างในการคุ้มครองสทิธมินุษยชนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นที่คณะ

มนตรสีทิธมินุษยชนต้องเริม่ปฏบิตัภิารกจิตามที่ได้รบัมอบหมายอย่างเอาจรงิเอาจงั และขณะที่

คณะมนตรสีทิธมินุษยชนได้เริม่ปฏบิตัภิารกจิจรงิแล้วในปีต่อมาก็ปรากฏว่าประสบความท้าทาย

หลายประการทัง้ในเรือ่งของรายละเอยีดในทางปฏบิตัทิีย่งัไม่มคีวามชดัเจน การพจิารณารายงาน 

การทบทวนและพฒันาการด าเนินงานของกลไกพเิศษ ความท้าทายใหม่ๆ ด้านสทิธมินุษยชน 

และก าหนดเวลาการประชุมคณะมนตรสีทิธิมนุษยชนและการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุม

เวลาและภารกจิส่วนใหญ่ของคณะทตูต่างๆ ในนครเจนีวา  

-การหารอืในกรอบคณะมนตรสีทิธมินุษยชนและการจดัท าโครงสรา้งและ

แนวทางการด าเนินงานของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนที่ผ่านมาในทางปฏบิตัยิงัคงประสบปญัหา

และจดุอ่อนส าคญัของคณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนในเรื่องการท าใหส้ทิธมินุษยชนเป็นประเดน็

ทางการเมอืง การเลอืกปฏบิตั ิและทวมิาตรฐาน อกีทัง้ยงัมกีารเผชญิหน้าระหว่างกลุ่มภูมภิาคซึง่

มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและไม่ส่งเสริมหลักการการหารือและความร่วมมือที่

สรา้งสรรค ์การสรา้งความโปรง่ใสและการคาดการณ์ไดเ้กี่ยวกบัการประชุมฯ ตลอดจนยงัไม่มกีาร

อนุวตัขิอ้มตแิละขอ้ตดัสนิใจต่างๆ ทีไ่ดร้บัการรบัรองอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการอนุวตัพินัธกรณี

ดา้นสทิธมินุษยชนของรฐัยงัตอ้งการเจตนารมณ์ทางการเมอืงและการปฏบิตัใินระดบัรากเหงา้มาก

ขึน้ ส่งผลใหส้ทิธขิองคนทุกคนทีเ่กดิมาเป็นมนุษยโ์ดยเฉพาะเหยื่อผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชนไม่ได้

รบัการคุม้ครองอยา่งแทจ้รงิ  

-ปญัหาที่คณะมนตรสีทิธมินุษยชนอาจประสบมากขึน้ในอนาคต ได้แก่ 

การด าเนินงานทีซ่ ้าซอ้นระหว่างกลไก UPR กบักลไกกฎหมายดา้นสทิธมินุษยชนโดยเฉพาะการ

จดัท ารายงานสถานการณ์สทิธมินุษยชนในประเทศทีถู่กทบทวน ความน่าเชื่อถอืของกลไก UPR 

ช่องว่างทีข่ยายกวา้งขึน้เกีย่วกบัท่าทใีนประเดน็ทีค่วามละเอยีดอ่อนและอยู่ในความสนใจของกลุ่ม

ความร่วมมอืใดเป็นการเฉพาะ อาท ิเรื่องการขจดัการเลอืกปฏบิตัิทางเชื้อชาติ ชาติพนัธุ์ การ

เกลยีดชงัผูแ้ปลกแยก และการไมม่คีวามอดกลัน้ทีเ่กี่ยวขอ้ง การสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม 

การลงโทษประหารชวีติ การก าหนดความสมดุลระหว่างเสรภีาพในการแสดงออกและแสดงความ
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คดิเหน็กบัเสรภีาพในการนับถอืศาสนาและความเชื่อ สถานการณ์สทิธมินุษยชนในดนิแดนที่ถูก

ยดึครองโดยชาวต่างชาติโดยเฉพาะปาเลสไตน์ และการรับรองหรอืจดัตัง้กลไกพเิศษเกี่ยวกบั

สถานการณ์สทิธมินุษยชนรายประเทศ เป็นตน้ 

 

2) การบริหารจดัการองคก์ร บคุลากร และทรพัยากร 

  จดุแขง็/จดุเด่น 

-คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประกอบด้วยประเทศ

สมาชกิ 47 ประเทศแบ่งตามสดัส่วนของแต่ละภูมภิาคดงันี้ ภูมภิาค ไดแ้ก่ แอฟรกิา 13 ประเทศ 

ภูมิภาคเอเชีย 13 ประเทศ ภูมิภาคยุโรปตะวันออก 6 ประเทศ ภูมิภาคลาตินอเมริกาและ

แครบิเบยีน 8 ประเทศ และภมูภิาคยโุรปตะวนัตกและอื่นๆ 7 ประเทศ  

-การเลอืกตัง้สมาชกิ HRC จะกระท าโดยวธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบลบั

โดยประเทศสมาชกิสหประชาชาต ิ192 ประเทศ ทัง้นี้ ประเทศทีจ่ะเขา้เป็นสมาชกิไดจ้ะต้องไดร้บั

คะแนนเสยีงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนประเทศสมาชกิสหประชาชาติโดยมวีาระในการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 3 ปี รฐัแห่งนัน้จะต้องได้รบัเสยีงสนับสนุนส่วนใหญ่ (97 เสยีง) จากประเทศ

สมาชกิ 192 แห่งของสมชัชาใหญ่ รฐัภาคอีาจเสนอตวัเพื่อรบัเลอืกตัง้ซ ้าอกีตดิต่อกนัไดเ้พยีงครัง้

เดยีว 

-ส านักบรหิารผ่านการเลอืกโดยคณะมนตรฯี ประกอบด้วย ประธาน 1 

ต าแหน่ง และรองประธาน 4 ต าแหน่ง 

-หน่วยงานที่คณะมนตรีฯ ดูแล ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน กลไกผูเ้ชีย่วชาญเกี่ยวกบัสทิธขิองชนพืน้เมอืง สภาทีดู่แลเรื่องต่างๆ ดา้นชนกลุ่มน้อย 

สภาสงัคม และกลไกพเิศษ  

 

3) การประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 

    จดุแขง็/จดุเด่น 

-ขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิมหีน้าทีห่ลกั ดงันี้ 

(1) สรา้งความร่วมมอืระหว่างประเทศในการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิ

มนุษยชน 

(2) ป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชน และเขา้ไปแก้ปญัหาเมื่อเกดิกรณี

ฉุกเฉิน และในกรณีที่มีการละเมดิสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนก็

สามารถเสนอรายงานต่อคณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนและสาธารณะไดร้บัทราบ 
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(3) ส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน รวมถึงประชาธิปไตย และการพัฒนา ซึ่ง

น าไปสู่สนัตภิาพทีถ่าวร 

(4) ประสานกลไกและโครงการด้านสทิธมินุษยชนต่างๆ ภายใต้ระบบ

สหประชาชาต ิ

-คณะมนตรฯี เป็นองคก์รของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิคณะมนตรฯี 

ท างานใกลช้ดิกบัส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนซึง่ส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนนี้

เป็นองคก์รทีใ่หก้ารสนบัสนุนองคก์รต่างๆ ในดา้นทีเ่กี่ยวกบัสทิธมินุษยชน โดยสมชัชาใหญ่ก่อตัง้

คณะมนตรฯี โดยรบัขอ้มต ิ(A/RES/60/251) เมือ่วนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2549  

-ขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนมหีน้าที่บรหิารส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธิ

มนุษยชนซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ในการสนับสนุนกลไกต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาต ิ

รวมถงึการสนบัสนุนดา้นวชิาการและความรว่มมอืเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนทัง้ในระดบัประเทศ และ

ระดบัภมูภิาค 

-ส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนได้มบีทบาทอย่างใกล้ชดิกบัการ

ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนในระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค เช่น การส่งเสรมิใหม้กีลไก

ความร่วมมอืดา้นสทิธมินุษยชนในภูมภิาค เอเชยี-แปซฟิิก นอกจากนี้ ยงัมสี านักงานหรอืผูแ้ทน

ในประเทศต่างๆ อาท ิจอรเ์จยี อฟักานิสถาน กมัพูชา อาเซอรไ์บจนั โคลมัเบยี อดตียูโกสลาเวยี 

เป็นต้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ร ับอาณัติเฉพาะในประเทศนัน้ๆ  เช่น การช่วยพัฒนา

กระบวนการยุตธิรรม การใหก้ารศกึษาเรื่องสทิธมินุษยชน การตดิตามตรวจสอบสถานการณ์การ

ละเมดิสทิธมินุษยชน 

-ส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(ตัง้อยู่ ณ นคร

เจนีวา) ท าหน้าทีเ่ป็นฝา่ยเลขานุการของคณะมนตรสีทิธมินุษยชน และการประชุมคณะมนตรสีทิธิ

มนุษยชน สมยัที ่1 มขีึน้เมือ่เดอืนมถุินายน 2549  

 

4) กระบวนการย่ืนเรื่องร้องทุกข ์  

 จดุแขง็/จดุเด่น 

-กระบวนการรบัขอ้รอ้งเรยีนของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนในปจัจุบนัเป็น

กลไกทีต่กทอดมาจาก “กระบวนการ 1503” เดมิของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน ซึง่เป็นผลมา

จากขอ้มต ิESOSOC ที ่1503 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ.2513 โดยกลไกดงักล่าวตัง้ขึน้มาเพื่อ

เป็นช่องทางให้ปจัเจกบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัเหยื่อการละเมดิสทิธมินุษยชน

อย่างรุนแรงและเป็นระบบ สามารถยื่นขอ้รอ้งเรยีนเพื่อขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลอืได้
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เมื่อมกีารยุบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนและมกีารแต่งตัง้คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแทนที่ในปี 

พ.ศ.2549 กไ็ดม้กีารทบทวนอาณตัแิละหน้าทีข่องกระบวนการ 1503 ใหม่ เพื่อปรบัปรุงใหม้คีวาม

เป็นกลางมปีระสทิธภิาพและ ด าเนินการได้อย่างทนัท่วงท ีเพื่อสามารถให้ความช่วยเหลอืเหยื่อ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างทันการ กระบวนการรับข้อร้องเรียนของคณะมนตรีสิทธิ

มนุษยชนเป็นกระบวนการลบัซึ่งเปิดโอกาสให้ผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งเรยีนขอความเป็นธรรมไป

ยงัส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตไิด้ โดยประเทศผู้ถูกกล่าวว่าท าการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนไมส่ามารถทราบไดว้่าใครเป็นผูร้อ้งเรยีนและสาธารณชนโดยทัว่ไปกไ็ม่ทราบ

ว่ามกีารรอ้งเรยีนประเทศดงักล่าว 

-HRC มกีลไกส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนหลกัๆ 4 กลไก โดย

การประชุมสมยัปกต ิและสมยัพเิศษเป็น 1 ในกลไกส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน ซึง่ HRC 

สามารถเปิดการประชุมสมยัพเิศษได ้หากมสีถานการณ์การละเมดิสทิธมินุษยชนทีร่า้ยแรงเกดิขึน้

ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และจ าเป็นต้องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างมาตรการกดดนัให้

ประเทศในความห่วงกงัวลยุติการละเมดิสทิธมินุษยชน ทัง้นี้การประชุมสมยัพเิศษจะเปิดขึน้ได้

เมือ่ไดร้บัการสนบัสนุนจากประเทศสมาชกิ HRC จ านวน 1 ใน 3 ของสมาชกิทัง้หมด 

-กลไกพเิศษสามารถรบัขอ้รอ้งเรยีนการละเมดิสทิธมินุษยชนในประเดน็

ทีอ่ยูใ่นอาณตัไิดด้ว้ย โดยกระบวนการพเิศษจะกลัน่กรองขอ้มลูและขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ ทีไ่ดร้บัและ

หากเหน็ว่ามนี ้าหนักก็จะส่งขอ้รอ้งเรยีนไปยงัรฐับาลของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อขอรบัขอ้มลูและ

ค าชีแ้จง ตลอดจนสามารถขอเยอืนประเทศต่างๆ เพื่อท าการศกึษานโยบายและแนวปฏบิตัต่ิางๆ 

รวมทัง้แนวปฏบิตัทิีด่แีละตรวจสอบสถานการณ์สทิธมินุษยชนภายใต้อาณตัทิีเ่กี่ยวขอ้งในพืน้ทีซ่ึง่

จะเยอืนไดห้รอืไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัการอนุญาตของรฐัผูร้บัเป็นส าคญั 

 

-กระบวนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน ไดแ้ก่  

(1) ทีป่รกึษาของคณะกรรมการ 

(2) คณะท างานว่าด้วยข้อร้องเรยีน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น

ตวัแทนแต่ละภมูภิาค จ านวน 5 คน 

(3) คณะท างานว่าด้วยสถานการณ์ ประกอบดว้ยผู้แทนของรฐัจ านวน 5 

คน ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้และรบัรองจากแต่ละกลุ่มภมูภิาคโดยปฏบิตัภิารกจิในฐานะส่วนบุคคล 

(4) ทางกลไก Universal Periodic Review (UPR) 
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5) กระบวนการพิจารณารบัเร่ือง 

จดุแขง็/จดุเด่น 

-HRC มกีลไกส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนหลกัๆ 4 กลไก โดย

กระบวนการรบัและพจิารณาขอ้รอ้งเรยีน (Complaint Procedures) เป็นกลไกของ HRC ในการ

รบัและพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนแบบลบั โดยจะรบัขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนทีรุ่นแรง 

มีความต่อเนื่องและเป็นระบบเท่านัน้ กระบวนการนี้ประกอบด้วยคณะท างาน 2 คณะ คือ 

คณะท างานว่าดว้ยขอ้รอ้งเรยีน(Working Group on Communication - WGC) และ คณะท างาน

ว่าดว้ยสถานการณ์ (working Group on Situation - WGS) 

-การรับข้อร้อง เรียนเป็นหน้าที่ของคณะท างานสองคณะได้แ ก่

คณะท างานว่าดว้ยขอ้รอ้งเรยีน(Working Group on Communication - WGC) และคณะท างาน

ว่าดว้ยสถานการณ์ (Working Group on Situation - WGS) โดยคณะท างาน WGC ประกอบดว้ย

ผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นตวัแทนของแต่ละภมูภิาคจ านวน 5 คน มหีน้าทีร่บัและพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนว่า

มคีวามสมเหตุสมผลและสมควรที่จะรบัไว้พจิารณาหรอืไม่ ซึ่งมปีระเด็นส าคญัว่า ขอ้ร้องเรยีน

ดงักล่าวไดผ้่านกลไกการเยยีวยาภายในประเทศจนถงึที่สุดแล้วหรอืไม่ หากกลไกในประเทศไม่

สามารถแก้ไขปญัหาได้ คณะท างานก็จะรบัข้อร้องเรยีนและส่งข้อร้องเรยีนไปยงัรฐับาลของ

ประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรบัข้อมูลหรอืค าชี้แจงเพิ่มเติมจากนัน้ก็จะจดัท ารายงานเสนอต่อ

คณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ (Working Group on Situation - WGS) 

-คณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ (Working Group on Situation - WGS) 

มหีน้าที่พิจารณาข้อร้องเรียนจากคณะท างานว่าด้วยข้อร้องเรยีน (Working Group on 

Communication - WGC) พรอ้มค าชีแ้จงของรฐับาล ซึง่หากขอ้มลูทัง้หมดปรากฏใหเ้หน็ถงึความ

ต่อเนื่องของการละเมดิสทิธิมนุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐานอย่างร้ายแรง ก็จะเสนอรายงาน

พรอ้มมาตรการต่างๆ ให ้HRC พจิารณาออกเป็นขอ้มต ิเพื่อกดดนัใหร้ฐับาลที่เกี่ยวขอ้งยุตกิาร

ละเมดิสทิธมินุษยชน 

 

6) กระบวนการไกล่เกล่ียประนีประนอม  

จดุแขง็/จดุเด่น 

การรบัขอ้รอ้งเรยีนเป็นหน้าทีข่องคณะท างานสองคณะไดแ้ก่คณะท างาน

ว่าดว้ยขอ้รอ้งเรยีน(Working Group on Communication - WGC) และ คณะท างานว่าดว้ย

สถานการณ์ (Working Group on Situation - WGS) โดยคณะท างาน WGC ประกอบดว้ย

ผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นตวัแทนของแต่ละภมูภิาคจ านวน 5 คน มหีน้าทีร่บัและพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนว่า
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มคีวามสมเหตุสมผลและสมควรที่จะรบัไว้พจิารณาหรอืไม่ ซึ่งมปีระเด็นส าคญัว่า ขอ้ร้องเรยีน

ดงักล่าวได้ผ่านกลไกการเยยีวยาภายในประเทศจนถึงที่สุดแล้วหรอืไม่หากกลไกในประเทศไม่

สามารถแก้ไขปญัหาได้ คณะท างานก็จะรบัข้อร้องเรยีนและส่งข้อร้องเรยีนไปยงัรฐับาลของ

ประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรบัข้อมูลหรอืค าชี้แจงเพิ่มเติมจากนัน้ก็จะจดัท ารายงานเสนอต่อ

คณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ (Working Group on Situation - WGS) 

 

7) กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

(7.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-กลไกพเิศษของคณะมนตรสีทิธมินุษยชน (Special Procedures) เป็น

ชื่อโดยทัว่ไปที่ใช้ส าหรบักล่าวถึงกลไกต่างๆ ซึ่งจดัตัง้ขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

(Commission of Human Rights) ในอดตี ซึง่คณะมนตรสีทิธมินุษยชนไดร้บัช่วงในการดูแลต่อมา 

มหีน้าที่ในการศกึษาตดิตามและแก้ไขปญัหาสถานการณ์การละเมดิสทิธมินุษยชน ไม่ว่าจะเป็น

รายประเทศ (Country specific) หรอื รายประเดน็ (Thematic issues) กลไกพเิศษนี้อาจเป็น

คณะท างานกไ็ด้ โดยประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน อาท ิคณะกรรมการว่าด้วยการหาย

สาบสูญโดยถูกบงัคบัหรอืโดยการไม่สมคัรใจ (Working Group on Enforced or Involuntary 

Disappearances) หรอือาจเป็นปจัเจกบุคคลซึ่งมตี าแหน่งต่างๆ อาทิ ผู้เสนอรายงานพเิศษ 

(Special Rapporteur) ผูแ้ทนพเิศษของเลขาธกิารสหประชาชาต ิ(Special Representative of 

the United Nation Secretary-General) หรอื ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ (Independent Expert) ขณะนี้มี

กลไกพเิศษทัง้หมด แบ่งเป็น กลไกพเิศษเพื่อพจิารณาสถานการณ์สทิธมินุษยชนรายประเด็น 

(thematic) เช่นเรื่องสถานการณ์ผูพ้ทิกัษ์สทิธมินุษยชน (situation on human right defenders) 

หรอืเรือ่งการคา้มนุษย ์โดยเฉพาะสตรแีละเดก็ (trafficking in person, especially in women and 

children) และกลไกพเิศษเพื่อแก้ไขสถานการณ์รายประเทศ (country specific) เช่น สถานการณ์

สทิธมินุษยชนในพม่า (Situation of Human Rights in Myanmar) และสถานการณ์สทิธมินุษยชน

ในดนิแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยดึครองตัง้แต่ พ.ศ.2510 (situation of  human rights in the 

Palestinian territories occupied since 1967) กลไกพเิศษมอี านาจทีจ่ะตรวจสอบ ตดิตามให้

ค าแนะน า และจดัท ารายงานเกีย่วกบัสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนในประเทศต่างๆ หรอืในเรื่อง

ต่างๆ โดยกลไกพเิศษอาจไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากปจัเจกบุคคลต่างๆ ว่ามกีารละเมดิสทิธมินุษยชน

ในประเทศต่างๆ ซึ่งกลไกพเิศษก็อาจท าการตรวจสอบเรื่องดงักล่าวโดยท าหนังสอืถึงรฐับาลที่

เกี่ยวข้อง เพื่อขอค าชี้แจง นอกจากนัน้กลไกพิเศษดงักล่าวอาจท าเรื่องขอไปเยอืนประเทศที่

เกี่ยวขอ้ง เพื่อตรวจสอบเรื่องที่ได้รบัการร้องเรยีน ซึ่งหากรฐับาลของประเทศดงักล่าวให้ความ
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เหน็ชอบก็จะท าหนังสอืเชญิใหไ้ปเยอืนอย่างเป็นทางการต่อไป ทัง้นี้ภายหลงัการเยอืนแต่ละครัง้

กลไกพเิศษก็ต้องจดัท ารายงานการปฏบิตัิงาน ซึ่งรวมทัง้ขอ้มูลที่ค้นพบ และขอ้เสนอแนะสิง่ที่

น่าสนใจอกีประการหนึ่งกค็อื บุคคลต่างๆ ทีม่ตี าแหน่งเป็นกลไกพเิศษนี้ ลว้นแลว้แต่ท าหน้าทีใ่น

ฐานะส่วนตัว โดยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของตน และบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รบัเงินเดือน หรือ

ค่าตอบแทนแต่อย่างใดจากองค์การสหประชาชาต ิเพื่อเป็นการรกัษาความเป็นกลางของตน ซึ่ง

ย่อมแสดงถึงความเสยีสละ และความอุทศิตนของกลไกพเิศษต่างๆ ต่องานที่ได้รบัมอบหมาย 

ดงันัน้จงึอาจถอืได้ว่ากลไกพเิศษเป็นกลไกหนึ่งขององค์การสหประชาชาตทิีม่คีวามส าคญัและมี

ประสทิธภิาพมากทีสุ่ดในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนในกรอบสหประชาชาต ิ

-คณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ (Working Group on Situation - WGS) 

มหีน้าที่พิจารณาข้อร้องเรียนจากคณะท างานว่าด้วยข้อร้องเรยีน (Working Group on 

Communication - WGC) พรอ้มค าชีแ้จงของรฐับาล ซึง่หากขอ้มลูทัง้หมดปรากฏใหเ้หน็ถงึความ

ต่อเนื่องของการละเมดิสทิธิมนุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐานอย่างร้ายแรง ก็จะเสนอรายงาน

พรอ้มมาตรการต่างๆ ให ้HRC พจิารณาออกเป็นขอ้มต ิเพื่อกดดนัใหร้ฐับาลที่เกี่ยวขอ้งยุตกิาร

ละเมดิสทิธมินุษยชน 

-ส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนได้มบีทบาทอย่างใกล้ชดิกบัการ

ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนในระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค เช่น การส่งเสรมิใหม้กีลไก

ความร่วมมอืดา้นสทิธมินุษยชนในภูมภิาค เอเชยี-แปซฟิิก นอกจากนี้ ยงัมสี านักงานหรอืผูแ้ทน

ในประเทศต่างๆ อาท ิจอรเ์จยี อฟักานิสถาน กมัพูชา อาเซอรไ์บจนั โคลมัเบยี อดตียูโกสลาเวยี 

เป็นต้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ร ับอาณัติเฉพาะในประเทศนัน้ๆ เช่น การช่วยพัฒนา

กระบวนการยุตธิรรม การใหก้ารศกึษาเรื่องสทิธมินุษยชน การตดิตามตรวจสอบสถานการณ์การ

ละเมดิสทิธมินุษยชน 

-คณะกรรมการที่ปรกึษาของคณะมนตรสีิทธมินุษยชน จดัตัง้ขึ้นแทน 

Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights ซึ่งเป็นกลไก

ผู้เชี่ยวชาญเดิมในกรอบคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 18 คน ท าหน้าที่เป็น think-tank ของคณะมนตรสีทิธิ

มนุษยชน ปฏบิตัิภารกจิในฐานะส่วนบุคคลบนพื้นฐานของความเป็นกลาง เป็นอิสระ และมกีาร

กระจายต าแหน่งตามสดัส่วนทางภูมศิาสตรอ์ย่างเท่าเทยีมกนัโดยค านึงถงึความสมดุลของความ

แตกต่างดา้นสงัคม ศาสนา อารยธรรม และความรอบรูท้างกฎหมาย ผูเ้ชีย่วชาญดงักล่าวจะไดร้บั

เลอืกโดยตรงจากคณะมนตรสีทิธมินุษยชนและด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี   
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-กลไกรบัพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนการละเมดิสทิธมินุษยชนทีรุ่นแรงและเป็น

ระบบ ซึง่เปิดโอกาสใหป้จัเจกบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหยื่อผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชน

สามารถยืน่ขอ้รอ้งเรยีนต่อคณะมนตรสีทิธมินุษยชนได ้ทัง้นี้ กลไกฯ ดงักล่าวเป็นกลไก “ลบั” และ

มกีระบวนการด าเนินการบนพืน้ฐานของกลไก 1503 เดมิของคณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนซึ่ง

ประกอบดว้ย การพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนใน Working Group on Communications ประกอบดว้ย

ผูเ้ชีย่วชาญจากคณะกรรมการทีป่รกึษาของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนจ านวน 5 คนจากแต่ละกลุ่ม

ภูมภิาค และ Working Group on Situations ประกอบดว้ยผูแ้ทนของรฐัจ านวน 5 คนทีไ่ดร้บั

แต่งตัง้และรบัรองจากแต่ละกลุ่มภูมภิาคโดยปฏิบตัิภารกิจในฐานะส่วนบุคคล กลไกดงักล่าว

ขา้งตน้มลีกัษณะเฉพาะตวัและมอีาณตัทิีแ่ตกต่างกนั ในขณะทีก่ลไก UPR จะทบทวนสถานการณ์

สทิธมินุษยชนและการอนุวตัพินัธกรณีดา้นสทิธมินุษยชนของทุกประเทศอย่างเท่าเทยีมกนัและ

อยา่งเป็นสากล  กลไกอื่นๆ ต่างมคีวามเกีย่วขอ้งกบัประเทศสมาชกิสหประชาชาตใินลกัษณะและ

ระดบัที่แตกต่างกนัไปไม่มากก็น้อย แต่เป็นที่น่าสงัเกตว่า กลไกพเิศษและกลไกรบัพจิารณาข้อ

รอ้งเรยีนการละเมดิสทิธมินุษยชนที่รุนแรงและเป็นระบบมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจเกี่ยวกบั

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะประเทศในภูมภิาคเอเชียและ

ภมูภิาคลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีนมากกว่าประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในกลุ่มภูมภิาคอื่นๆ อาท ิกรณี

การหายสาบสูญโดยถูกบงัคบัหรอืไม่สมคัรใจ การทรมาน การไม่น าผูก้ระท าความผดิมาลงโทษ 

การสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม สทิธขิองผูพ้ทิกัษ์สทิธมินุษยชน สถานการณ์สทิธมินุษยชน

ในพม่าและสถานการณ์สทิธมินุษยชนในเกาหลเีหนือ เป็นต้น อย่างไรก็ด ีคงไม่อาจสรุปได้ว่า 

ประเทศที่พฒันาแล้วมปีญัหาเรื่องการละเมดิสทิธมินุษยชนน้อยกว่าประเทศก าลงัพฒันา โดย

ประจกัษ์พยานทีเ่ป็นรปูธรรมอาจไดแ้ก่ ประเดน็การเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิชาตพินัธุแ์ละศาสนา 

ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ ผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน และการต่อตา้นการก่อการรา้ย เป็นตน้ 

 

(7.2) ปัญหา/อปุสรรค 

-กลไกพิเศษมีอ านาจที่จะตรวจสอบ ติดตามให้ค าแนะน า และจดัท า

รายงานเกี่ยวกบัสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนในประเทศต่างๆ หรอืในเรื่องต่างๆ โดยกลไก

พเิศษอาจไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากปจัเจกบุคคลต่างๆ ว่ามกีารละเมดิสทิธมินุษยชนในประเทศต่างๆ 

ซึง่กลไกพเิศษกอ็าจท าการตรวจสอบเรื่องดงักล่าวโดยท าหนังสอืถงึรฐับาลทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อขอค า

ชีแ้จง นอกจากนัน้กลไกพเิศษดงักล่าวอาจท าเรื่องขอไปเยอืนประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อตรวจสอบ

เรือ่งทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน ซึง่หากรฐับาลของประเทศดงักล่าวใหค้วามเหน็ชอบกจ็ะท าหนังสอืเชญิ

ให้ไปเยอืนอย่างเป็นทางการต่อไป ทัง้นี้ภายหลงัการเยอืนแต่ละครัง้กลไกพิเศษก็ต้องจดัท า
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รายงานการปฏบิตังิาน ซึง่รวมทัง้ขอ้มลูทีค่น้พบ และขอ้เสนอแนะ สิง่ทีน่่าสนใจอกีประการหนึ่งก็

คอื บุคคลต่างๆ ที่มตี าแหน่งเป็นกลไกพเิศษนี้ ล้วนแล้วแต่ท าหน้าที่ในฐานะส่วนตัว โดยไม่

เกี่ยวขอ้งกบัรฐับาลของตน และบุคคลเหล่านี้ไม่ไดร้บัเงนิเดอืน หรอืค่าตอบแทนแต่อย่างใดจาก

องค์การสหประชาชาต ิเพื่อเป็นการรกัษาความเป็นกลางของตน ซึ่งย่อมแสดงถงึความเสยีสละ 

และความอุทศิตนของกลไกพเิศษต่างๆ ต่องานที่ได้รบัมอบหมาย ดงันัน้จงึอาจถือได้ว่ากลไก

พเิศษเป็นกลไกหนึ่งขององคก์ารสหประชาชาตทิีม่คีวามส าคญัและมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดในการ

ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนในกรอบสหประชาชาต ิ 

-กลไกพเิศษและกลไกรบัพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนการละเมดิสทิธมินุษยชน

ทีร่นุแรงและเป็นระบบมแีนวโน้มทีจ่ะใหค้วามสนใจเกี่ยวกบัสถานการณ์สทิธมินุษยชนในประเทศ

ก าลงัพฒันาโดยเฉพาะประเทศในภมูภิาคเอเชยีและภมูภิาคลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีนมากกว่า

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในกลุ่มภมูภิาคอื่นๆ อาท ิกรณีการหายสาบสูญโดยถูกบงัคบัหรอืไม่สมคัรใจ 

การทรมาน การไม่น าผูก้ระท าความผดิมาลงโทษ การสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม สทิธขิอง

ผูพ้ทิกัษ์สทิธมินุษยชน สถานการณ์สทิธมินุษยชนในพม่าและสถานการณ์สทิธมินุษยชนในเกาหลี

เหนือ เป็นต้น อย่างไรกด็ ีคงไม่อาจสรุปไดว้่า ประเทศทีพ่ฒันาแลว้มปีญัหาเรื่องการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนน้อยกว่าประเทศก าลงัพฒันาโดยประจกัษ์พยานที่เป็นรูปธรรมอาจได้แก่ประเด็นการ

เลอืกปฏิบตัิทางเชื้อชาติ ชาติพนัธุ์และศาสนา ชนพื้นเมอืงดัง้เดิม ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และการ

ต่อตา้นการก่อการรา้ย เป็นตน้ 

 

8) กระบวนการสรปุเสนอมาตรการแก้ไข  

จดุแขง็/จดุเด่น 

-คณะท างานว่าดว้ยสถานการณ์ (Working Group on Situation - WGS) 

มหีน้าที่พิจารณาข้อร้องเรียนจากคณะท างานว่าด้วยข้อร้องเรยีน (Working Group on 

Communication - WGC) พรอ้มค าชีแ้จงของรฐับาล ซึง่หากขอ้มลูทัง้หมดปรากฏใหเ้หน็ถงึความ

ต่อเนื่องของการละเมดิสทิธิมนุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐานอย่างร้ายแรง ก็จะเสนอรายงาน

พรอ้มมาตรการต่างๆ ให ้HRC พจิารณาออกเป็นขอ้มต ิเพื่อกดดนัใหร้ฐับาลที่เกี่ยวขอ้งยุตกิาร

ละเมดิสทิธมินุษยชน 

-หน้าที่ที่ส าคญัของคณะกรรมการอกีประการหนึ่งคอืการพจิารณาเรื่อง

รอ้งเรยีนทัง้จากบุคคล และจากรฐัภาคดี้วยกนั ในกรณีที่รฐัภาคใีดละเมดิพนัธกรณีที่ปรากฏใน

สนธสิญัญา ทัง้นี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสนธสิญัญา เช่น รฐัภาคทีี่ถูกรอ้งเรยีนยอมรบั

อ านาจของคณะกรรมการในการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีน ซึ่งการก าหนดให้คณะกรรมการมหีน้าที่
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ดงักล่าวเป็นการเปิดโอกาสใหป้จัเจกบุคคลสามารถรอ้งเรยีนต่อกลไกของสหประชาชาตโิดยตรง

ได ้ทัง้นี้ ค าวนิิจฉัยหลายคดไีดช้่วยสรา้งแนวทางการปฏบิตัติามมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหว่าง

ประเทศขึน้ 

-HRC มกีลไกส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนหลกัๆ 4 กลไก โดย

กลไกพเิศษ เป็น 1 ในกลไกส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชน ซึ่ง กลไกพเิศษเหล่านี้จะศกึษา

ตดิตามปญัหาหรอืพฒันาการการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนในอาณตัทิีต่นได้รบั รวมทัง้

ท ารายงานพรอ้มขอ้เสนอแนะเสนอต่อ HRC 

-เมื่ อ วันที่  3  พฤศจิก ายน  2553  นายสีหศักดิ  ์ พ ว ง เ ก ตุ แก้ ว 

เอกอคัรราชทตู  ผูแ้ทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาต ิณ นครเจนีวา ในฐานะประธานคณะมนตรี

สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(Human Rights Council – HRC) ไดน้ าเสนอรายงานประจ าปี

ของ HRC ต่อสมชัชาสหประชาชาต ิสมยัที ่65 ทีน่ครนิวยอรก์ โดยนายสหีศกัดิฯ์ ไดก้ล่าวสรุปผล

การด าเนินงานช่วงสมยัการประชุมของ HRC ระหว่างเดอืนกนัยายน 2552 – มถุินายน 2553 (ซึง่

อยู่ในช่วงภายใต้การปฏบิตัหิน้าที่ของประธาน HRC คนก่อนคอื นาย Alex Van Meeuwen 

เอกอคัรราชทูต  ผู้แทนถาวรเบลเยยีมประจ าสหประชาชาต ิณ นครเจนีวา) และการด าเนินงาน

ในช่วงการประชุม HRC สมยัที ่15 ในเดอืนกนัยายน 2553 (ซึง่อยู่ในช่วงภายใต้การปฏบิตัหิน้าที่

ประธานครัง้แรกของไทย) ประเดน็ส าคญัของรายงานฯ สรปุ ดงันี้ 

(1) ความก้าวหน้าของการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ

ประเทศภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ซึง่เป็นกลไกคุม้ครองสทิธมินุษยชน

ของ HRC โดยทุกประเทศจะต้องเสนอรายงานภาพรวมดา้นสทิธมินุษยชนต่อ HRC อย่างเท่า

เทียมกัน ขณะนี้ม ี127 ประเทศที่ผ่านกระบวนการทบทวนแล้ว ซึ่งเป็นจ านวน 2 ใน 3 ของ

สมาชกิสหประชาชาติทัง้หมด ส่วนสมาชกิที่เหลอืจะเข้าสู่กระบวนการทบทวนครบทุกประเทศ

ภายในตน้ปี 2555 

(2) การสรา้งมาตรฐานการคุม้ครองสทิธมินุษยชน HRC ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

การจดัตัง้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 5 คน ว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัิต่อสตรใีนทางกฎหมายและ

ในทางปฏบิตั ิซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายภูมภิาค เพื่อท าหน้าที่ศกึษาและรายงานต่อ 

HRC ในประเดน็ดงักล่าว การจดัตัง้คณะท างานเพื่อยกร่างพธิสีารเลอืกรบัของอนุสญัญาสทิธเิดก็

ว่าดว้ยการรบัขอ้รอ้งเรยีน ซึง่ไทยเป็นหน่ึงในคณะท างานฯ ดงักล่าวดว้ย 

(3) การจดัท ากระบวนการทบทวนสถานะและการด าเนินงานของ HRC  

ในช่วงระยะเวลา 5 ปีภายหลงัจากที่ได้มกีารปรบัโครงสรา้งองค์กรฯ จากคณะกรรมาธกิารสทิธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(Commission on Human Rights- CHR) เป็นคณะมนตรสีทิธิ
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มนุษยชนฯ ในปจัจุบนั  เป้าหมายการทบทวนภายใต้การเป็นประธาน HRC ของไทยคอื การท า

ให ้HRC สามารถคุ้มครองสทิธมินุษยชนให้กบัประชาชนในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างแทจ้รงิ สามารถแก้ไข

ปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างรา้ยแรงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและทนัท่วงทมีากขึน้ รวมทัง้

การจดัระบบการท างานของ HRC ใหม้ปีระสทิธภิาพและคุม้ค่ากบัทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั 

-นายสหีศกัดิฯ์ ยงัได้กล่าวย ้าว่าการด าเนินงานของตนในฐานะประธาน 

HRC จะยึดหลักส่งเสริมแนวทางความร่วมมือและการหารืออย่างสร้างสรรค์ สร้างขีด

ความสามารถใหก้บั HRC เพื่อสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์สทิธมินุษยชนต่างๆ ไดอ้ย่างเท่า

เทยีมในทุกพื้นที่ และเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการท างานของ HRC เพื่อช่วยกนั

เสรมิสรา้งความกา้วหน้าในการคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

 

9) กระบวนการผลกัดันมาตรการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้

บรรลผุล  

จดุแขง็/จดุเด่น 

-กลไก Universal Periodic Review (UPR) เป็นกลไกใหม่ซึง่จดัตัง้ขึน้

เป็นครัง้แรก ภายใตค้ณะมนตรสีทิธมินุษยชน โดยเปิดโอกาสใหม้กีารพจิารณาทบทวนประวตักิาร

เคารพสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติทัง้ 192 ประเทศ ทุกๆ 4 ปี เป็น

กระบวนการที่ด าเนินการโดยรฐั (State-Led) ที่ก าหนดให้สมาชิกสหประชาชาติทบทวน

สถานการณ์สทิธมินุษยชนระหว่างกนัเอง (Peer Review) โดยสมาชกิสหประชาชาติทุกประเทศ

จะถูกทบทวนผ่านการจดัท าและน าเสนอรายงาน UPR ต่อที่ประชุม HRC ในการตดิตามและ

ตรวจสอบความก้าวหน้า ด้านสทิธมินุษยชนของแต่ละประเทศบนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกนั

โดยประเทศสมาชกิสหประชาชาตทิุกประเทศจะถูกทบทวนทางดา้นสทิธมินุษยชนทุกๆ 4 ปี โดย

แต่ละปีจะมปีระเทศที่ถูกทบทวนปีละ 48 ประเทศ และมกีารจดัประชุมของคณะท างาน UPR 

พจิารณาเรื่องนี้ปีละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 2 สปัดาห ์การทบทวนแต่ละประเทศอาศยัเอกสารทีจ่ดัท าขึน้

เพื่อการนี้ ได้แก่รายงานประจ าชาติ (National Report) ซึ่งประเทศที่ถูกทบทวนได้จดัท าขึ้น 

นอกจากนัน้ ก็อาศยัขอ้มูลจากรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ด้านสทิธมินุษยชนและกลไกด้าน

สทิธมินุษยชนต่างๆและข้อมูลจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอื่น (stakeholders) รวมทัง้องค์กรพฒันา

เอกชน (non-governmenttal organizations) และสถาบนัด้านสทิธมินุษยชนในระดบัชาตขิอง

ประเทศต่างๆ การทบทวนใชเ้วลาครัง้ละ 3 ชัว่โมง ซึ่งในช่วงดงักล่าวประเทศต่างๆ สามารถตัง้

ค าถามและขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะประเทศทีถู่กทบทวนได ้ทัง้นี้ตอนทา้ยทีสุ่ดจะมกีารจดัท า

รายงาน outcome report ซึง่ท าโดยประเทศสมาชกิคณะมนตรสีทิธมินุษยชน 3 ประเทศ (troika) 
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ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยการจบัฉลาก และท างานร่วมกบัประเทศทีถู่กทบทวนและส านกัขา้หลวงใหญ่สทิธิ

มนุษยชน (OHCHR) หลงัจากทีค่ณะท างาน UPR ไดท้ าการทบทวนประวตัดิา้นสทิธมินุษยชน

ของแต่ละประเทศ และได้มกีารจดัท ารายงานผลลพัธ์ของการทบทวน outcome report แล้ว

จะต้องมกีารให้ความเห็นชอบต่อรายงานดงักล่าวโดยที่ประชุม ซึ่ง เป็นโอกาสให้ประเทศที่ถูก

ทบทวนสามารถแสดงขอ้คดิเหน็ต่อขอ้เสนอแนะของประเทศต่างๆ และประกาศว่าจะยอมรบัหรอื

ปฏเิสธขอ้เสนอใดบ้าง อย่างไรกด็ ีขอ้เสนอแนะทัง้หมดของประเทศต่างๆ ก็จะต้องปรากฏอยู่ใน

รายงานเพื่อใหทุ้กประเทศไดเ้หน็ เมือ่รายงานไดผ้่านการเหน็ชอบจากทีป่ระชุม คณะท างาน UPR 

แลว้กจ็ะส่งต่อไปเพื่อใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะมนตรสีทิธมินุษยชนเตม็คณะต่อไป 

ซึ่งเป็นโอกาสให้ประเทศที่ถูกทบทวนสามารถตอบข้อซักถามของสมาชิกได้อีกครัง้หนึ่ ง 

นอกจากนัน้ ประเทศสมาชกิ และประเทศผูส้งัเกตการณ์ ตลอดจนองคก์รพฒันาเอกชนต่างๆ กม็ี

โอกาสทีจ่ะแสดงขอ้คดิเหน็ในวาระน้ีดว้ยเช่นกนั โดยทฤษฎแีลว้ ประเทศต่างๆมพีนัธะทีจ่ะปฏบิตัิ

ตามข้อเสนอแนะที่ปรากฏอยู่ในรายงานผลลพัธ์ และเมื่อถึงเวลาที่ประเทศดงักล่าวจะต้องถูก

ทบทวนเป็นรอบที่ 2 ในเวลาอกี 4 ปีข้างหน้าประเทศดงักล่าวก็จะต้องน าเสนอข้อมูลว่า ตนได้

ด าเนินการอยา่งไรบา้งเพื่อทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะ ทัง้นี้ในกรณทีีบ่างประเทศไม่ยอมใหค้วาม

รว่มมอืและไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดอยา่งต่อเนื่องคณะมนตรสีทิธมินุษยชนกจ็ะต้องตดัสนิใจต่อไป

ว่าจะใชม้าตรการอยา่งไรกบัประเทศดงักล่าว 

-กระบวนการทบทวนภารกจิและการด าเนินงานของ HRC นัน้ เป็นการ

ด าเนินการตามข้อมติสมชัชาสหประชาชาติที่ 60/251 ที่ได้รบัการรบัรองเมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 

2549 ซึง่ก าหนดให ้HRC ทบทวนภารกจิ และการด าเนินงานของตนเองภายหลงัจากการก่อตัง้ 5 

ปี และรายงานใหส้มชัชาสหประชาชาตทิราบ โดยการทบทวนมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อปรบัปรุงการ

ด าเนินงานของคณะมนตรฯี ให้สามารถส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนของบุคคลทัว่โลกได้

อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ HRC ได้จดัตัง้คณะท างานเพื่อทบทวนภารกจิและการด าเนินงาน

ของตนเองขึน้ และไดจ้ดัการประชุมอยา่งเป็นทางการ 2 ครัง้ โดยมเีอกอคัรราชฑตูสหีศกัดิฯ์ เป็น

ประธานการทบทวน นอกจากนี้ ไทยในฐานะประธาน HRC ยงัไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมอย่าง

ไม่เป็นทางการที่กรุงเทพฯ อีก 1 ครัง้ เพื่อเร่งหาข้อสรุปของการทบทวนด้วย ทัง้นี้ ในช่วงการ

เจรจา ประเทศต่างๆ ไดพ้ยายามผลกัดนัท่าทขีองตนเอง รวมทัง้ใหข้อ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะใน

ประเด็นต่างๆ มากมายที่แตกต่างกันไป แต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่า ท้ายที่สุดแล้วประเทศต่างๆ 

สามารถประนีประนอมเพื่อรบัรองผลลพัทก์ารทบทวนรว่มกนัได้ 

-สาระส าคญัของผลลพัธก์ารทบทวนภารกจิและการด าเนินงานของ HRC

ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ อย่างกวา้งขวาง ทัง้เรื่องกลไกและระเบยีบวธิีการท างานของ HRC โดย
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ประเด็นที่ถือเป็นความก้าวหน้าม ีอาทิ การก าหนดให้กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิ

มนุษยนชนรายประเทศ (Universal Periodic Review – UPR) ในรอบทีส่องและรอบต่อๆ ไป 

มุ่งเน้นการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้ร ับจากการทบทวนรอบแรก การให้

ความส าคญัและเพิม่บทบาทของสถาบนัสทิธมินุษยชนระดบัชาตทิัง้ในกระบวนการ UPR และใน

การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อด ารงต าแหน่งเป็นผู้ถอือาณตักิลไกพเิศษ และการจดัตัง้ส านักงาน

ของประธาน HRC เพื่อสนับสนุนใหป้ระธาน HRC สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ยงัมกีารจดัตัง้ task force เพื่อศกึษาเกี่ยวกบัการปรบัปรุงการด าเนินงานของ

ฝา่ยเลขานุการของ HRC ความเป็นไปไดใ้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเอือ้ใหภ้าคส่วนต่างๆ 

ทีอ่ยูน่อกนครเจนีวา สามารถเขา้ถงึและมสี่วนรว่มในการด าเนินงานของ HRC รวมทัง้การส่งเสรมิ

ใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึ HRC และกลไกต่างๆ ไดด้ยีิง่ขึน้ 

 

10) กระบวนการผลกัดนัปรบัปรงุกฎหมาย 

จดุแขง็/จดุเด่น 

-HRC มกีลไกส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนหลกัๆ 4 กลไกดว้ยกนั 

ซึ่งการประชุมสมยัปกตแิละสมยัพเิศษ เป็น 1 ในกลไกส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชน โดย 

HRC จะจดัการประชุมสมยัปกตปีิละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 3 สปัดาห์ โดยจะมกีารรบัฟงัรายงานสทิธิ

มนุษยชนของข้าหลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิการพจิารณาแนวทางการส่งเสรมิ

และคุ้มครองสทิธมินุษยชนในด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทัง้ด้านสทิธพิลเมอืง สทิธทิางการเมอืง 

สทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม รวมทัง้สิทธขิองบุคคลกลุ่มต่างๆ และการพิจารณา

สถานการณ์สทิธมินุษยชนในพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในความห่วงกงัวลของ HRC ผลการพจิารณาจะออกเป็น

ขอ้มตเิพื่อใหป้ระเทศต่างๆ พจิารณาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนใน

ดา้นนัน้ๆ ต่อไป 

-กลไก Universal Periodic Review (UPR) เป็นกลไกใหม่ซึง่จดัตัง้ขึน้

เป็นครัง้แรก ภายใตค้ณะมนตรสีทิธมินุษยชน โดยเปิดโอกาสใหม้กีารพจิารณาทบทวนประวตักิาร

เคารพสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติทัง้ 192 ประเทศ ทุกๆ 4 ปี เป็น

กระบวนการที่ด าเนินการโดยรฐั (State-Led) ที่ก าหนดให้สมาชิกสหประชาชาติทบทวน

สถานการณ์สทิธมินุษยชนระหว่างกนัเอง (Peer Review) โดยสมาชกิสหประชาชาตทิุกประเทศ

จะถูกทบทวนผ่านการจดัท าและน าเสนอรายงาน UPR ต่อที่ประชุม HRC ในการตดิตามและ

ตรวจสอบความก้าวหน้า ด้านสทิธมินุษยชนของแต่ละประเทศบนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกนั

โดยประเทศสมาชกิสหประชาชาตทิุกประเทศจะถูกทบทวนทางดา้นสทิธมินุษยชนทุกๆ 4 ปี โดย
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แต่ละปีจะมปีระเทศที่ถูกทบทวนปีละ 48 ประเทศ และมกีารจดัประชุมของคณะท างาน UPR 

พจิารณาเรื่องนี้ปีละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 2 สปัดาห ์การทบทวนแต่ละประเทศอาศยัเอกสารทีจ่ดัท าขึน้

เพื่อการนี้ ได้แก่รายงานประจ าชาติ (National Report) ซึ่งประเทศที่ถูกทบทวนได้จดัท าขึ้น 

นอกจากนัน้ ก็อาศยัขอ้มูลจากรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ด้านสทิธมินุษยชนและกลไกด้าน

สทิธมินุษยชนต่างๆ และขอ้มูลจากผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งอื่น (stakeholders) รวมทัง้องค์กรพฒันา

เอกชน (non-governmenttal organizations) และสถาบนัด้านสทิธมินุษยชนในระดบัชาตขิอง

ประเทศต่างๆ การทบทวนใชเ้วลาครัง้ละ 3 ชัว่โมง ซึ่งในช่วงดงักล่าวประเทศต่างๆ สามารถตัง้

ค าถามและขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ ประเทศทีถู่กทบทวนได ้ทัง้นี้ตอนทา้ยทีสุ่ดจะมกีารจดัท า

รายงาน outcome report ซึง่ท าโดยประเทศสมาชกิคณะมนตรสีทิธมินุษยชน 3 ประเทศ (troika) 

ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยการจบัฉลาก และท างานรว่มกบัประเทศทีถู่กทบทวนและส านกัขา้หลวงใหญ่สทิธิ

มนุษยชน (OHCHR) หลงัจากที่คณะท างาน UPR ไดท้ าการทบทวนประวตัดิา้นสทิธมินุษยชน

ของแต่ละประเทศ และได้มกีารจดัท ารายงานผลลพัธ์ของการทบทวน outcome report แล้ว

จะต้องมกีารให้ความเห็นชอบต่อรายงานดงักล่าวโดยที่ประชุม ซึ่งเป็นโอกาสให้ประเทศที่ถูก

ทบทวนสามารถแสดงขอ้คดิเหน็ต่อขอ้เสนอแนะของประเทศต่างๆ และประกาศว่าจะยอมรบัหรอื

ปฏเิสธขอ้เสนอใดบ้าง อย่างไรกด็ ีขอ้เสนอแนะทัง้หมดของประเทศต่างๆ ก็จะต้องปรากฏอยู่ใน

รายงานเพื่อใหทุ้กประเทศไดเ้หน็ เมือ่รายงานไดผ้่านการเหน็ชอบจากทีป่ระชุม คณะท างาน UPR 

แลว้กจ็ะส่งต่อไปเพื่อใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะมนตรสีทิธมินุษยชนเตม็คณะต่อไป 

ซึ่งเป็นโอกาสให้ประเทศที่ถูกทบทวนสามารถตอบข้อซักถามของสมาชิกได้อีกครัง้หนึ่ ง 

นอกจากนัน้ ประเทศสมาชกิ และประเทศผูส้งัเกตการณ์ ตลอดจนองคก์รพฒันาเอกชนต่างๆ กม็ี

โอกาสทีจ่ะแสดงขอ้คดิเหน็ในวาระน้ีดว้ยเช่นกนั โดยทฤษฏแีลว้ ประเทศต่างๆมพีนัธะทีจ่ะปฏบิตัิ

ตามข้อเสนอแนะที่ปรากฏอยู่ในรายงานผลลพัธ์ และเมื่อถึงเวลาที่ประเทศดงักล่าวจะต้องถูก

ทบทวนเป็นรอบที่ 2 ในเวลาอกี 4 ปีข้างหน้าประเทศดงักล่าวก็จะต้องน าเสนอข้อมูลว่า ตนได้

ด าเนินการอยา่งไรบา้งเพื่อทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะ ทัง้นี้ในกรณทีีบ่างประเทศไม่ยอมใหค้วาม

รว่มมอืและไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดอยา่งต่อเนื่องคณะมนตรสีทิธมินุษยชนกจ็ะต้องตดัสนิใจต่อไป

ว่าจะใชม้าตรการอยา่งไรกบัประเทศดงักล่าว 

 

11) การศึกษาวิจยั และจดัท ารายงานด้านสิทธิมนุษยชน 

 จดุแขง็/จดุเด่น 

-กลไกพิเศษมีอ านาจที่จะตรวจสอบ ติดตามให้ค าแนะน า และจดัท า

รายงานเกี่ยวกบัสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนในประเทศต่างๆ หรอืในเรื่องต่างๆ โดยกลไก
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พเิศษอาจไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากปจัเจกบุคคลต่างๆ ว่ามกีารละเมดิสทิธมินุษยชนในประเทศต่างๆ 

ซึง่กลไกพเิศษกอ็าจท าการตรวจสอบเรื่องดงักล่าวโดยท าหนังสอืถงึรฐับาลทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อขอค า

ชีแ้จง นอกจากนัน้กลไกพเิศษดงักล่าวอาจท าเรื่องขอไปเยอืนประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อตรวจสอบ

เรือ่งทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน ซึง่หากรฐับาลของประเทศดงักล่าวใหค้วามเหน็ชอบกจ็ะท าหนังสอืเชญิ

ใหไ้ปเยอืนอยา่งเป็นทางการต่อไป  

-ทัง้นี้ภายหลงัการเยอืนแต่ละครัง้กลไกพเิศษก็ต้องจดัท ารายงานการ

ปฏบิตัิงาน ซึ่งรวมทัง้ข้อมูลที่ค้นพบ และขอ้เสนอแนะสิง่ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คอื บุคคล

ต่างๆ ที่มตี าแหน่งเป็นกลไกพเิศษนี้ ล้วนแล้วแต่ท าหน้าที่ในฐานะส่วนตวั โดยไม่เกี่ยวขอ้งกบั

รฐับาลของตน และบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รบัเงนิเดือน หรือค่าตอบแทนแต่อย่างใดจากองค์การ

สหประชาชาต ิเพื่อเป็นการรกัษาความเป็นกลางของตน ซึง่ย่อมแสดงถงึความเสยีสละ และความ

อุทศิตนของกลไกพเิศษต่างๆ ต่องานที่ได้รบัมอบหมาย ดงันัน้จงึอาจถือได้ว่ากลไกพเิศษเป็น

กลไกหนึ่งขององค์การสหประชาชาตทิี่มคีวามส าคญัและมปีระสทิธภิาพมากที่สุดในการส่งเสรมิ

และคุม้ครองสทิธมินุษยชนในกรอบสหประชาชาต ิ

-จ านวนของรฐัที่ออกค าเชญิกลไกพเิศษของคณะมนตรสีทิธมินุษยชน 

(Special Procedures) เพิม่ขึน้เรื่อยๆ ในปี 2011 รวม 90 รฐั เมื่อเทยีบกบัปลายปี 2010 มเีพยีง 

78 รฐั และไดไ้ปเยอืนรฐัเพิม่ขึน้จากในปี 2010 จ านวน 67 รฐั เพิม่ขึน้เป็น 82 รฐั 

-ในปลายเดอืน ตุลาคมปี 2011 ประเทศสมาชกิทัง้หมด 193 ประเทศ

ไดร้บัการทบทวนใน UPR มอีตัราการมสี่วนร่วมครบ 100 เปอรเ์ชนต์ ในจ านวนนี้รอ้ยละ 80 เป็น

ตวัแทนในระดบัรฐัมนตรเีน้นรฐัส าคญัที่แนบมากบักระบวนการเกอืบ 40 ประเทศ ท าค าแนะน า 

UPR พร้อมตามมาด้วยแผนระดบัชาติที่ก าหนดเป้าหมายจากการกระท า / กรอบ / แผนการ

ด าเนินงาน ทีไ่ดร้บัการเตรยีมความพรอ้มดว้ยการสนบัสนุน จากคณะมนตรสีทิธมินุษยชน  

-ในปี 2011 ร่างสนธสิญัญาบางส่วนไดถู้กน ามาใชใ้น 120 การพจิารณา 

และ 130 การท าความคดิเหน็ในแต่ละกรณี เลขาธกิาร ส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่ง

สหประชาชาต ิยงัคงให้ความช่วยเหลอืทางเทคนิคในการรายงาน การสื่อสารของแต่ละรฐัภาคี

โดยตรง และ อื่นๆ ตามค าขอของรฐัภาค ี

-ความส าเรจ็ของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนในช่วงทีผ่่านมา ไดแ้ก่ การคง

ภารกิจในการสนับสนุนการจดัท ามาตรฐานและกลไกด้านสทิธมินุษยชน โดยรบัรองข้อมติเรื่อง 

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 

เรื่อง Declaration on the Rights of Indigenous Peoples และเรื่อง Optional Protocol on 

Economic, Social and Cultural Rights การจดัการประชุมสมยัพเิศษเกี่ยวกบัสถานการณ์สทิธิ
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มนุษยชนรายประเทศและประเดน็เฉพาะรวมแลว้ 7 ครัง้ การพจิารณาสถานการณ์สทิธมินุษยชน

และการอนุวตัพินัธกรณีดา้นสทิธมินุษยชนของประเทศต่าง ๆ ภายใต้กลไก UPR พรอ้มน าเสนอ

ขอ้เสนอแนะทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อสนับสนุนประเทศที่ถูกทบทวนให้สามารถส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิ

มนุษยชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ การรบัฟงัและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็เกี่ยวกบัสถานการณ์

สทิธมินุษยชนกบัขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชน ในแต่ละสมยัการประชุมฯ การน าเสนอรายงานสทิธิ

มนุษยชนทัง้ในลกัษณะประเดน็เฉพาะและสถานการณ์สทิธมินุษยชนรายประเทศของกลไกพเิศษ

โดยละเอียดและเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ และภาคประชาสงัคมมสี่วนร่วมในการหารอืใน

ลกัษณะ interactive dialogue กบักลไกพเิศษดงักล่าว การก าหนดระเบยีบวาระเรื่องสถานการณ์

สทิธมินุษยชนทีค่วรไดร้บัความเอาใจใส่จากคณะมนตรสีทิธมินุษยชนซึง่เปิดโอกาสใหฝ้่ายต่าง ๆ 

ยกประเดน็และ/หรอืสถานการณ์สทิธมินุษยชนในลกัษณะต่าง ๆ ขึ้นหารอื การจดัการหารอืใน

ลกัษณะ general debate หรอื related debate ภายใต้ระเบยีบวาระต่าง ๆ ของการประชุมฯ และ

การจดัการหารอืในลกัษณะ panel ส าหรบัประเด็นสทิธมินุษยชนที่น่าสนใจและควรได้รบัการ

สนับสนุน อาทิ การส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิของผู้พิการ บุคคลผู้หายสาบสูญ และการรวม

ประเดน็เรือ่งความเท่าเทยีมกนัระหว่างชายและหญงิในภารกจิของคณะมนตรสีทิธมินุษยชน เป็น

ตน้ 

 

12) การเผยแพร่ความรู้และการส่ือสารต่อสาธารณชน  

จดุแขง็/จดุเด่น 

-ขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิมหีน้าทีห่ลกั ดงันี้ 

(1) สรา้งความร่วมมอืระหว่างประเทศในการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิ

มนุษยชน 

(2) ป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชน และเขา้ไปแก้ปญัหาเมื่อเกดิกรณี

ฉุกเฉิน และในกรณีที่มีการละเมดิสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนก็

สามารถเสนอรายงานต่อคณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนและสาธารณะไดร้บัทราบ 

(3) ส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน รวมถึงประชาธิปไตย และการพฒันา ซึ่ง

น าไปสู่สนัตภิาพทีถ่าวร 

(4) ประสานกลไกและโครงการด้านสทิธมินุษยชนต่างๆ ภายใต้ระบบ

สหประชาชาต ิ
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6.4.2 จดุแขง็-จดุอ่อนองคก์รศาลสิทธิมนุษยชนยโุรป  

1) ความพร้อมด้านสถานะ/บทบาท/อ านาจขององคก์ร 

(1.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ศาลสทิธมินุษยชนยุโรป มอี านาจหน้าที ่3 ประการคอื 1) อ านาจหน้าที่

ในการรบัเรื่องร้องทุกข์ 2) อ านาจพจิารณาตัดสินคดี และ 3) อ านาจในการให้ความเห็นทาง

กฎหมาย  

-โดยหลกัส าคญัของอนุสญัญามดีงันี้ 1) สทิธใินการด ารงชวีติ 2) สทิธใิน

การทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคดทีีเ่ป็นธรรมทัง้ในทางแพ่งและอาญา 3) สทิธทิีจ่ะไดร้บัการค านึงถงึ

ชีวิตส่วนตัวและครอบครวัของบุคคล 4) เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น 5) เสรีภาพทาง

ความคดิ จติส านึก และศาสนา 6) สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาทีด่ ี7) สทิธใินการครอบครอง

ทรพัยส์นิอยา่งสุขสงบ และ 8) สทิธใินการเลอืกตัง้และการรบัเลอืกตัง้ 

-แนวคดิในการจดัตัง้ศาลสทิธมินุษยชนยุโรปเกดิขึน้จากคณะมนตรแีห่ง

ยโุรป (Council of Europe) ดว้ยเหตุผลทีจ่ะใหค้วามคุม้ครองสทิธมินุษยชนและสทิธทิางการเมอืง

ของประชาชนภายในภูมภิาคยุโรป โดยเหตุผลทางการเมอืงเนื่องจากลทัธคิอมมวินิสต์แพร่ขยาย

เขา้มาในภูมภิาคยุโรปภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 เริม่จากอนุสญัญายุโรปว่าด้วยการคุม้ครอง

สทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐาน ค.ศ. 1950 ซึ่งจดัตัง้ศาลขึน้มาเป็นองค์กรในการรบัเรื่อง

ร้องทุกข์ของปจัเจกชนในฐานะผู้เสียหาย และรฐัภาคแีห่งอนุสญัญาโดยในการจดัตัง้ศาลสทิธิ

มนุษยชนยโุรปขึน้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพจิารณาคดลีะเมดิสทิธมินุษยชนระหว่างรฐักบัรฐั และรฐักบั

ปจัเจกชนซึ่งแต่เดิมศาลสทิธมินุษยชนยุโรปเป็นองค์กรที่ท างานควบคู่กบัคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งยุโรป ต่อมาคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนถูกยกเลกิไปเนื่องจากมอี านาจหน้าที่

ซบัซอ้นกบัศาลสทิธมินุษยชนยุโรป การจดัตัง้ศาลสทิธมินุษยชนยุโรปใหม่เกดิขึน้ตามมาตรา 19 

แห่งอนุสญัญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐาน ค .ศ. 1950 ได้

จดัสร้างกลไกในระดบัสถาบนัขึ้นเพื่อก าหนดให้ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเป็นศาลประจ าเพียง

องค์กรเดยีวภายใต้คณะมนตรแีห่งยุโรปที่มอี านาจรบัคดทีี่มกีารร้องเรยีนว่า มกีารละเมดิสทิธิ

มนุษยชนทัง้จากรฐัภาคแีห่งอนุสญัญาและจากปจัเจกชนในฐานะผูเ้สยีหายของภมูภิาคยโุรป 

 

(1.2) ปัญหา/อปุสรรค 

-การที่ไม่สามารถฟ้องร้องต่อบุคคลหรือรัฐอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

อนุสญัญา 
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-อย่างไรก็ตามการที่เป็นเพียงองค์กรเดียวในการท าหน้าที่รบัคดีจาก

ผู้เสียหายนัน้ท าให้มีปญัหาในด้านความล่าช้าในการด าเนินกระบวนการพิจารณาของศาล

เนื่องจากคดมีมีากเกนิไป 

-การที่เป็นเพยีงองค์กรเดยีวในการท าหน้าที่รบัคดอีาจท าให้ผู้เสยีหาย

ไมไ่ดร้บัความสะดวกในการใชบ้รกิารอยา่งเท่าเทยีมกนั 

 

2) การบริหารจดัการองคก์ร บคุลากร และทรพัยากร 

(2.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-การคดัเลือกผู้พิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ประกอบด้วยผู้

พพิากษาซึ่งมจี านวนเท่ากบัจ านวนของรฐัภาคแีห่งอนุสญัญา ซึ่งแต่ละรฐัภาคีมสีิทธิเสนอชื่อ

ผูส้มคัรเขา้คดัเลอืกเป็นผูพ้พิากษาไดร้ฐัละ 3 คน  

-จะมตีวัแทนของแต่ละรฐัภาคขีองอนุสญัญา โดยจะมกีารแบ่งตวัแทน

ของแต่ละรฐัภาค ีซึง่แต่ละรฐัภาคไีมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งส่งผูท้ีม่สีญัชาตขิองรฐัภาคนีัน้ๆ กไ็ด ้ 

-การคดัเลอืกประธานและรองประธานศาล และประธานและรองประธาน

ของแผนก จะมกีารคดัเลอืกจากผูพ้พิากษาโดยใชบ้ตัรลงคะแนนลบัในการเลอืกตัง้ขึน้มา 

-มกีารคดัเลือกผู้พิพากษาขึ้นมาท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน ซึ่งจะท า

หน้าที่เป็นธุรการของศาลหรือเป็นผู้ช่วยของประธานศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป โดยจะต้องมี

บุคลกิลกัษณะทมีคีุณธรรมสูง ต้องมคีวามรูค้วามสามารถทางกฎหมาย และต้องมคีวามสามารถ

ทางดา้นภาษา เนื่องจากผูท้ีท่ าหน้าที่เป็นนายทะเบยีนจะต้องมคีวามสามารถในการเป็นคนกลาง 

ไกล่เกลีย่และประนีประนอมได ้

-โดยระยะเวลาด ารงต าแหน่งของผู้พิพากษาจะต้องด ารงต าแหน่ง

มากกว่า 6 ปี แต่ไมม่ากเกนิกว่า 9 ปี และจะตอ้งไมน้่อยกว่า 3 ปี 

-ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเขา้เป็นผู้พพิากษาจะต้องมคีวามรู ้ความสามารถ หรอื

ประสบการณ์ในดา้นกฎหมาย  

-ผู้ที่เป็นผู้พพิากษาจะต้องท าหน้าที่ได้อย่างอสิระจากรฐัภาคทีี่เสนอชื่อ 

และปฎบิตัหิน้าทีโ่ดยไมม่อีคต ิ

 

(2.2) ปัญหาอปุสรรค 

-ผู้พิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปก าหนดให้ไม่สามารถมผีู้ที่มี

สญัชาตเิดยีวกนัด ารงต าแหน่งได ้ถงึแมว้่าจะไดร้บัการเสนอชื่อจากรฐัภาคอีื่นกต็าม 
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3) กระบวนการย่ืนเรื่องร้องทุกข ์  

(3.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ตามอนุสญัญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้

พื้นฐานค.ศ. 1950 ได้ก าหนดให้ผู้ที่มสีทิธยิื่นค าร้องต่อศาลสทิธมินุษยชนยุโรปอยู่ 2 ประเภท

ไดแ้ก่ 1) การยืน่ค ารอ้งขอระหว่างรฐั และ 2) การยืน่ค ารอ้งของของปจัเจกชน 

-สิ่งที่ได้ร ับการบันทึกไว้ของคดีจะมีการน ามาตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ

สาธารณะชน  

-สภาแห่งยุโรปได้มีการก่อตัง้โครงการให้ความช่วยเหลือทางด้าน

กฎหมายแก่บรรดาผูร้อ้งเรยีนทีไ่มม่คีวามรูเ้พยีงพอ และนอกจากนี้ ผูร้อ้งเรยีนยงัสามารถทีจ่ะร่าง

ค ารอ้งเป็นภาษาทางการของแต่ละรฐัภาคไีด้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษากลางของศาล (องักฤษ

และฝรัง่เศส) 

 

(3.2) ปัญหาอปุสรรค 

การยื่นค ารอ้งนัน้ผูท้ีย่ ื่นจะต้องเป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายโดยตรงจาก

การละเมดิสทิธมินุษยชนซึง่รบัรองไวใ้นอนุสญัญา 

 

4) กระบวนการพิจารณารบัเร่ือง  

จดุแขง็/จดุเด่น 

-จะมกีารพจิารณาจากคณะกรรมการ 3 นาย โดยการจะพจิารณารบัฟ้อง

หรอืไมน่ัน้จะตอ้งไดร้บัการลงคะแนนเสยีงขา้งมาก และจะตอ้งระบุเหตุผลลงไปดว้ย  

 

5) กระบวนการไกล่เกล่ียประนีประนอม  

(5.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-มกีารแต่งตัง้นายทะเบยีนขึน้มาเป็นผูท้ าหน้าทีไ่กล่เกลีย่ประนีประนอม 

-จะมกีารพูดคุยไกล่เกลี่ยประนีประนอม ในระหว่างการตรวจสอบได ้ซึ่ง

ถ้าหากไดร้บัการตกลง ศาลสทิธมินุษยชนยุโรปจะเขยีนจดหมายแจง้ต่อคู่ความเพื่อเสนอการหา

ขอ้ยตุโิดยฉนัทม์ติร โดยขัน้ตอนนี้จะกระท าโดยลบัและปราศจากอคตใินการโต้แยง้ของคู่ความใน

กระบวนการโตแ้ยง้ ซึง่ในขัน้ตอนน้ี ผูร้อ้งขออาจเจรจาเพื่อขอใหม้กีารทบทวนแก้ไขค่าชดเชยและ

ค่าเสยีหายได้อกีด้วย ซึ่งถ้าหากการเจรจาส าเรจ็ลงด้วยด ีศาลสทิธมินุษยชนยุโรปกจ็ะสัง่ปิดคดี

และเพกิถอนคดอีอกจากบญัชรีายชื่อคด ี 
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 (5.2) ปัญหาอปุสรรค 

-ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปอาจด าเนินการเพิกถอนค าร้องขอ ในกรณีที่

พบว่า ผูร้อ้งขอไม่มเีจตนาทีจ่ะด าเนินการตามค ารอ้งขอต่อไปหรอืเป็นกรณีทีค่ ารอ้งขอนัน้ไดเ้คย

มมีตแิลว้ 

 

6) กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

จดุแขง็/จดุเด่น 

-มีการเปิดโอกาสให้ร ัฐภาคีอนุสัญญาหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับคด ี

สามารถแทรกแซงเขา้มาในคดไีด ้

 

7) กระบวนการสรปุเสนอมาตรการแก้ไข  

จดุแขง็/จดุเด่น 

-ใชก้ารลงคะแนนเสยีงขา้งมากในการพจิารณาคด ี

-ส าหรบัประเดน็ที่มคีวามรา้ยแรงคู่กรณีสามารถรอ้งขอให้ส่งคดไีปยงัที่

ประชุมใหญ่ได ้โดยตอ้งเป็นผูท้ีไ่มไดเ้ป็นสมาชกิขององคค์ณะเดมิดว้ย 

-ความคดิเหน็เชงิแนะน ากต็อ้งใชก้ารลงคะแนนเสยีงขา้งมากเช่นกนั 

-ค าพพิากษาเป็นที่ยอมรบัว่ามคีวามชดัเจนแน่นอน และสามารถน าไป

ปฎิบตัิตามไม่เฉพาะเพียงแต่ในภูมภิาคยุโรปเท่านัน้ แต่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ ยงัได้น าค าพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไปปรับใช้กับคดีในรูปแบบ

เดยีวกนัดว้ย 

-ค าพพิากษาของศาลสทิธมินุษยชนแห่งยุโรปถอึเป็นบรรทดัฐานในการ

นิยามและก าหนดขอบเขตการคุม้ครองสทิธต่ิางๆ ใหม้คีวามชดัเจนแน่นอนในเรื่องของการตคีวาม 

การเขา้ใจถงึความหมายและขอบเขตของสทิธต่ิางๆ ทีไ่ดร้บัการประกนัตามอนุสญัญาฯ 

 

8) กระบวนการผลักดันมาตรการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้

บรรลผุล   

(8.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-เป็นระบบทีท่นัสมยัและทรงประสทิธภิาพทีสุ่ดในปจัจบุนั 

-หลังจากที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีค าพิพากษาหรือค าตัดสินแล้ว

เกีย่วกบัการละเมดิสทิธทิีก่ าหนดในอนุสญัญาหรอืพธิสีารแลว้กไ็ดก้ าหนดหน้าทีใ่หก้บัรฐัภาคแีห่ง
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อนุสญัญาโดยถอืว่าเป็นหน้าที่ประจ าตวั ซึง่มอียู่ตัง้แต่ก าเนิดและมาตรา 46 (1) ก าหนดว่า หาก

ศาลสทิธมินุษยชนยุโรปมคี าวนิิจฉัยสุดท้ายในคดใีดๆ ซึ่งรฐันัน้เป็นคู่ความเป็นอย่างไรแล้ว รฐั

คู่ความแห่งคดจีะตอ้งปฎบิตัติามค าตดัสนิของศาลสทิธมินุษยชนยโุรปดว้ย 

-หลงัจากที่มกีารพิพากษาจะมกีารส่งต่อไปยงัคณะกรรมการรฐัมนตรี

(Committee of Ministers) ซึง่จะคอยควบคุมใหป้ฎบิตัติามค าพพิากษา โดยตวัค าพพิากษาจะไม่

มผีลบงัคบัในฐานะหลกัทีจ่ะใชก้ล่าวอา้งไดท้ัว่โลก แต่จะอาศยัหลกัสุจรติของรฐัภาคแีห่งอนุสญัญา

ในการบงัคบัใหท้ าตามกฎหมายของค าพพิากษา  

-ทัง้นี้การบังคับตามค าพิพากษาตามแนวทางปฏิบัติของศาลสิทธิ

มนุษยชนยุโรปได้แบ่งออกเป็น 2 มาตรการ ดงันี้ 1) มาตรการของปจัเจกชนที่เป็นมาตรการที่

ก าหนดการจ่ายค่าชดเชยเพื่อให้คู่สญัญาได้รบัการชดใช้ โดยจะต้องมกีารเปิดกระบวนการของ

กฎหมายภายในอกีครัง้ เพื่อจะไดท้ราบว่าศาลภายในของรฐัไดม้กีารเยยีวยาผูเ้สยีหายไปอย่างไร

บ้าง และ 2) มาตรการทัว่ไปที่เป็นมาตรการที่มีว ัตถุประสงค์ในการปราบปรามการละเมิด

อนุสญัญามใิหเ้กดิขึน้อกีซึง่อาจท าให้มกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงกฎหมายของรฐัที่ตกเป็นจ าเลย

ในคด ี

   

(8.2) ปัญหาอปุสรรค 

-ค าพพิากษาของศาลทุกคดมีผีลบงัคบัใชก้บัรฐัทีเ่ป็นภาคขีองอนุสญัญา

เท่านัน้ จะไมม่ผีลผกูพนัไปถงึรฐัทีส่ามถา้ไมไ่ดร้บัความยนิยอม 

 

9) กระบวนการผลกัดนัปรบัปรงุกฎหมาย  

จดุแขง็/จดุเด่น 

-ค าพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุ โ รปก่อให้ เกิดการแก้ไข

เปลีย่นแปลงกฎหมายต่างๆ ท าใหป้ระเทศต่างๆ ทีเ่ป็นสมาชกิไดป้รบักฎหมายภายในของตนให้

สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาฯ 
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10) การศึกษาวิจยั และจดัท ารายงานด้านสิทธิมนุษยชน  

 จดุแขง็/จดุเด่น 

-ค าพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะต้องแสดงเหตุผลในการ

วินิจฉัยคดีเอาไว้ในค าพิพากษานัน้ด้วย โดยถ้าหากว่า ค าพิพากษานัน้ๆ ได้มกีารออกเสียง

คดัค้านค าพิพากษา ผู้พิพากษาผู้นัน้สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นคัดค้านของตนไว้ในค า

พพิากษานัน้ได ้

 

11) การเผยแพร่ความรู้และการส่ือสารต่อสาธารณชน   

จดุแขง็/จดุเด่น 

-ทุกขัน้ตอนของการปฏิบัติงานในแต่ละคดี ตัง้แต่การรับเรื่อง การ

ตรวจสอบ การพจิารณาค าพพิากษาจะตอ้งมกีารบนัทกึและตพีมิพอ์อกสู่สาธารณะ 
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 6.4.3 จดุแขง็-จดุอ่อนองคก์รคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศอินเดีย  

1) ความพร้อมด้านสถานะ/บทบาท/อ านาจของคก์ร 

(1.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-คณะกรรมการสทิธมินุษยชนอนิเดยีก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่12 ตุลาคม พ.ศ. 

2536 ภายใต้พระราชบญัญตักิารคุม้ครองสทิธมินุษยชน 2536 ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการ

ปารสี ทีไ่ดม้กีารถกเถยีงและปรบัแก้ในการสมัมนานานาชาตหิวัขอ้สถาบนัระดบัชาตดิา้นส่งเสริม

และปกป้องสทิธมินุษยชน ครัง้ที ่1 จดัขึน้ทีก่รงุปารสี ประเทศฝรัง่เศสในเดอืนตุลาคม ปี 2534 ซึง่

ผ่านการรบัรองอยา่งเป็นทางการโดยสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิตามมต ิ48/134 ของวนัที ่20 

ธนัวาคมพ.ศ. 2536 ในการนี้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนถอืเป็นศูนยก์ลางในการส่งเสรมิและ

ปกป้องสทิธมินุษยชนของประเทศอนิเดยีโดยรฐับาลกลางได้จดัตัง้คณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาตจิ านวนห้าคน ประกอบด้วย ประธานศาลฎกีาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการที่เป็นหรอื

เคยเป็นผู้พพิากษาศาลฎกีาหนึ่งคน กรรมการทีเ่ป็นหรอืเคยเป็นผู้พพิากษาหวัหน้าศาลหนึ่งคน 

กรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จากผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูม้ปีระสบการณ์ในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานดา้น

สทิธมินุษยชนสองคน และกรรมการหนึ่งคนทีเ่ลอืกจากประธานคณะกรรมาธกิารแห่งชาตเิพื่อชน

กลุ่มน้อย หรอืประธานคณะกรรมการแห่งชาตเิพื่อหรชิน (ชนวรรณะต ่า) และชนเผ่า หรอืประธาน

คณะกรรมาธกิารแห่งชาติเพื่อสตร ีโดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติมเีลขาธกิารเป็น

หวัหน้าฝา่ยบรหิาร และมสี านกังานใหญ่อยูท่ีก่รงุเดล ี

-เป็นคณะกรรมการสทิธมินุษยชนประเทศแรกในภูมภิาคเอเชยีใต้และถอื

เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรระดบัชาติที่จดัตัง้ขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 90 รฐับาลอินเดยีเล็งเห็นถึง

ความส าคญัในการก่อตัง้องคก์รดา้นสทิธมินุษยชนใหเ้ป็นองคก์รอสิระ เพื่อการพฒันา ส่งเสรมิและ

ป้องกนังานดา้นสทิธมินุษชนใหม้ปีระสทิธภิาพทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ

-การแก้ปญัหา เพื่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนในอินเดียนัน้ต้องอาศัย

ความรวดเร็วฉับไว และการให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้อง เนื่องจากเป็นประเทศที่มีจ านวน

ประชากรมากมสีถานะเป็นประเทศก าลงัพฒันาทีม่พีื้นทีก่วา้งใหญ่ความหลากหลายทางดา้นเชื้อ

ชาตแิละภาษาของประชาชนในประเทศทีน่ ามาซึง่ปญัหาดา้นสทิธมินุษยชนทีม่คีวามหลากหลาย 

 

(1.2) ปัญหา/อปุสรรค 

-เรื่องที่รอ้งส่วนใหญ่มกีรณีการเสยีชวีติ, การคุมขงั, การทรมาน โดย

ต ารวจ การละเมดิที่กระท าโดยกองก าลงัรกัษาความปลอดภยั สภาพในคุกทารุณต่อผู้หญงิและ

เดก็ทีเ่ปราะบางและแรงงานทีถู่กผูกมดั  ความประมาทของเจา้หน้าทีข่องรฐั ฯลฯ ซึง่เรื่องเหล่านี้
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เกดิจาการกระท าของคนในองค์กรรฐัซึ่งต้องประสานงานกบัคณะกรรมการสทิธอิยู่เสมอซึ่งอาจ

กระทบต่อความน่าเชื่อถอืและความยตุธิรรมของคณะกรรมการสทิธไิด้ 

 

2) การบริหารจดัการองคก์ร บคุลากร และทรพัยากร 

(2.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-โครงสรา้งของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนอนิเดยีประกอบดว้ย 6 ฝ่าย 

ซึ่งผู้บรหิารสูงสุดของคณะกรรมการได้แก่ เลขาธกิาร โดยมสี านักเลขาธกิารที่ท าหน้าที่ภายใต้

เลขาธกิารโดยตรง ถงึแมว้่าแต่ละฝ่ายจะมหีน้าที่เฉพาะของตวัเอง อย่างไรก็ตามการบูรณาการ

และท างานรว่มกนัเป็นสิง่ทีถู่กส่งเสรมิมาโดยตลอด 

-คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยประธานกรรมการ สมาชิกประจ า 4 

อตัรา และ สมาชกิทีถู่กแต่งตัง้ 4 อตัรา การแต่งตัง้จะมบีทกฎหมายเป็นตวัก าหนดคุณสมบตัขิอง

คณะกรรมการ 

-ประธานกรรมการและสมาชกิของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนอนิเดยี

ได้รบัการแต่งตัง้โดยประธานาธบิด ีร่วมกบัการพจิารณาร่วมกบักรรมการชัน้สูง ประกอบด้วย 

นายกรฐัมนตร ีสภาผูแ้ทนราษฎร รฐัมนตรกีระทรวงกจิการภายใน หวัหน้าฝ่ายคา้นจากโลกยสภา

และราชยสภา และอุปนายกของราชยสภา 

-พระราชบัญญัติคุ้ มครองสิทธิม นุษยชน ปี  2549 ก าหนด ให้มี

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งรฐัขึ้นในทุกรฐัของประเทศอนิเดยี มหีน้าที่ในการส่งเสรมิและ

ปกป้องสทิธมินุษยชน ซึง่มอียูใ่น 23 รฐั จากทัง้หมด 28 รฐัของประเทศอนิเดยี 

-คณะกรรมการสทิธมินุษยชนในแต่ละรฐัถูกจดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนทุกคนของประเทศอนิเดยีใหไ้ดร้บัการส่งเสรมิและคุม้ครองดา้นสทิธมินุษยชนเป็นอย่าง

ดทีางส่วนกลางยงัคงมคีวามเหน็ว่าควรใหทุ้กรฐัเร่งด าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการใหค้รบ ถ้วนใน

ทุกรัฐ นอกจากนี้ย ังมีการสร้างกิจกรรมและแผนงานต่างๆ ในการสร้างความร่วมมือและ

ความสมัพนัธท์ีด่ใีนการด าเนินงานรว่มกนัระหว่างรฐัและส่วนกลางอกีดว้ย 

 

(2.2) ปัญหาอปุสรรค 

-การด าเนินการจรงิเกดิความล่าช้าของทางราชการและขาดการจดัสรร

ทรพัยากรทีเ่พยีงพออกีทัง้ความขดัแยง้ระหว่างนโยบายเศรษฐกจิและ "การล าดบัความส าคญัของ

การพฒันา" 
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-กระบวนการแต่งตัง้ประธานกรรมการ และกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาตเิปิดโอกาสใหฝ้า่ยการเมอืงมบีทบาทในการแต่งตัง้ค่อนขา้งมากท าใหม้กีารแทรกแซงของ

พรรคการเมือง นอกจากนี้รฐับาลยงัมีอ านาจในการก าหนดระเบียบการควบคุมและแต่งตัง้

เจา้หน้าทีใ่นส านกังานเลขาธกิารของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินทุกระดบัจนส่งผลต่อ

ความน่าเชื่อถือ รวมทัง้การที่องค์กรอาสาสมคัรเอกชน (NGO) ไม่มีส่วนร่วมในการสรรหา

กรรมการสทิธมินุษยชน จนท าให้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิม่มกีรรมการที่มาจาก

องคก์รอาสาสมคัรเอกชน (NGO) อนัเป็นอุปสรรคต่อการระดมความรว่มมอืกบัองคก์รเอกชน  

   -คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตขิองอนิเดยี ไดร้บัการแต่งตัง้โดย

ประธานาธิบดี โดยค าแนะน าของคณะกรรมาธิการรฐัสภา โดยมอีายุการท างานห้าปี แม้ว่า

กระบวนการเช่นนี้จะช่วยใหก้รรมการไดร้บัการสนับสนุนจากรฐัสภา แต่อนัตรายทีเ่กดิขึน้ คอื จะ

ท าให้กระบวนการแต่งตัง้กลายเป็นการเมอืงไป นอกจากนี้ยงัมเีสียงข้างมากของบุคคลจาก

ฝ่ายรฐับาลในคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ และขาดการมสี่วนร่วมขององค์กรพฒันา

เอกชนในกระบวนการสรรหาขณะเดยีวกนักระบวนการถอดถอนมคีวามไม่ชดัเจนและอยู่ในดุลย

พนิิจของประธานาธบิดมีากเกนิไปและขอ้จ ากดัทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งของคณะกรรมการ NHRC 

คอื จ านวนสามในหา้ของคณะกรรมการต้องมาจากทหารหรอืผูพ้พิากษาทีเ่กษยีณอายุแลว้ และที่

ส าคญัทีสุ่ด คอื ประธานต้องมาจากประธานศาลสูงที่เกษียณอายุแล้ว สมาชกิอกีสองคนต้องเป็น

บุคคลที่มคีวามรูม้ปีระสบการณ์การท างานในด้านที่เกี่ยวข้องกบัสทิธมินุษยชน อายุการท างาน

ของกรรมการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้แมว้่ากรรมการผูน้ัน้จะมคีวามเสยีหายเกดิขึน้ภายหลงั

การแต่งตัง้ นอกเหนือจากนัน้แล้วกรรมการถูกหา้มมใิห้รบัต าแหน่งทางราชการใดๆ ภายหลงัที่

พน้จากต าแหน่งคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิปแลว้ 

   - สาระส าคญัอกีประการหนึ่ง คอื คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

ของอนิเดยีหรอื NHRC ขาดความมอีสิระในการแต่งตัง้เจา้หน้าที ่เลขาธกิารของคณะกรรมการฯ 

มาจากข้าราชการระดบัสูงที่เสนอโดยรฐับาล เจ้าหน้าที่สอบสวนมาจากรฐับาล รฐับาลเป็นผู้

ก าหนดกฎระเบียบในการควบคุมการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค และ

นักวิชาการ การอาศัยก าลังคนจากรฐับาลโดยเฉพาะในเรื่องการสอบสวน ส่งผลต่อความ

น่าเชื่อถอืศรทัธาของประชาชนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตขิองอนิเดยีเป็นอย่างยิง่ 

เมือ่พจิารณาถงึประเดน็ความเป็นกลางและความเทีย่งธรรมในการสอบสวน 
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3) การประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 

จดุแขง็/จดุเด่น 

   -พระราชบญัญตัคิุม้ครองสทิธมินุษยชน 1993 มพีืน้ฐานอยู่บนสมมตฐิาน

ที่ว่าความร่วมมอือย่างเต็มที่จะขยายไปยงั กสม.ทัง้รฐับาลกลางและรฐั ดงันัน้จงึเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งในส่วนของการให้ความช่วยเหลอื กสม. ในความพยายามที่จะคดัขอ้รอ้งเรยีนออกไป

อยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ น้ีจะช่วยใหป้้องกนัสทิธมินุษยชนดขีึน้ โดยพจิารณาตามความใน

พระราชบญัญตัสิ านักงานคณะกรรมการฯ ต้องการที่จะเน้นว่ามนัมคีวามส าคญัมากเพราะว่าทัง้

รฐับาลกลางและรฐัตอบสนองอย่างรวดเรว็ต่อการรอ้งขอส าหรบัรายงานทีท่ าขึน้ นอกจากนี้พวก

เขายงัตอ้งการทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งรวดเรว็ตามค าแนะน าทีแ่ตกต่างกนัในแงข่องแต่ละกรณ ี

 

4) กระบวนการย่ืนเรื่องร้องทุกข ์  

จดุแขง็/จดุเด่น 

-การยื่นเรื่องรอ้งเรยีนจะเขยีนเป็นภาษาฮนิดู ภาษาองักฤษ หรอืภาษา

อื่นที่ได้ร ับการรับรองภายใต้ร ัฐธรรมนูญของอินเดีย ซึ่งสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายัง

คณะกรรมการได้ทาง ไปรษณีย ์โทรสาร อเีมลล์ หรอืแจ้งมาที่เบอร ์98-102-98900 โดยไม่คดิ

ค่าบรกิาร โดยที่ผู้ยื่นเรื่องร้องเรยีนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัการร้องเรยีนได้ที่

ศูนยบ์รกิารขอ้มลู และหลงัจากยืน่เรือ่งแลว้สามารถตรวจสอบสถานภาพไดท้ี ่www.nhrc.nic.in 

 

5) กระบวนการพิจารณารบัเร่ือง   

จดุแขง็/จดุเด่น 

-เมื่อรบัเรื่องมาแลว้ จะถูกด าเนินการต่อโดยฝ่ายกฎหมาย แล้วหลงัจาก

พิจารณารบัเรื่องร้องเรียนแล้วทุกเรื่องจะได้รบัหมายเลข  ต่อมาผู้ร้องเรียนจะได้ร ับอีเมลล ์      

คอนเฟิรม์หลงัจากรายละเอยีดของเรือ่งรอ้งเรยีนถูกพมิพเ์ขา้ระบบแลว้ 

-มชี่องทางการรอ้งเรยีนผ่านทางไปรษณีย ์แฟกซ์ อเีมลล์ และออนไลน์ 

มายงัฝ่ายกฎหมาย ซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด และเอกสารทุกอย่างจะถูกแปลเป็น

ภาษาองักฤษ จะมเีจา้หน้าที่พจิารณา ไตร่ตรองขัน้ต้นก่อนทีจ่ะมกีารส่งต่อไปลงทะเบยีน และส่ง

ใหต่้อคณะกรรมาธกิารในการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน หลงัจากเรื่องทีถู่กพจิารณาใหด้ าเนินการต่อ 

หลงัจากลงทะเบียนแล้วจะถูกส่งต่อไปยงัคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาไม่เกิน 7 วนัท าการ

หลงัจากลงทะเบียน แต่ส าหรบัเรื่องที่เร่งด่วน จะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการภายใน 24 

ชัว่โมง เรื่องรอ้งเรยีนแต่ละเรื่องจะอยู่ภายใต้การรบัผดิชอบของกรรมการชุดเดยีว อย่างไรกต็าม

http://www.nhrc.nic.in/
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หากมคีวามเหน็สมควรว่าควรร่วมมอืกบัคณะอื่นดว้ย กจ็ะมกีารตดิต่อไปยงัคณะกรรมการชุดอื่น

อกีทหีนึ่ง  

 

6) กระบวนการไกล่เกล่ียประนีประนอม  

จดุแขง็/จดุเด่น 

-ในเบื้องต้นเรื่องร้อนเรยีนจะผ่านการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะส่งเรื่องไปยงั

คณะกรรมการชุดใหญ่ แต่หากเรื่องรอ้งเรยีนต้องไดร้บัการตรวจสอบและสอบสวน เรื่องจะถูกส่ง

ต่อไปยงัฝา่ยสบืสวน สอบสวนต่อไป 

 

7) กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

(7.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ในการสบืสวน NHRC สามารถใช้อ านาจทางแพ่งตามกฎหมายวิธี

พจิารณาความแพ่งซึง่รวมถงึการออกหมายเรยีกและบงัคบัใชต้ามหมายเรยีกใหม้าปรากฎตวั การ

สอบพยานปากค าสาบาน การบงัคบัเรยีกเอกสาร การรบัค าให้การที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร การ

เรยีกดูเอกสารสาธารณะหรอืส าเนาคดจีากศาล ในกรณีที่พยานหมิน่ประมาทศาลหรอืเบกิความ

เทจ็ คณะกรรมการฯ สามารถด าเนินการฟ้องรอ้งต่อศาลตามกฎหมายได ้  

 

(7.2) ปัญหาอปุสรรค 

-อย่างไรก็ตามดูเสมือนหนึ่งอ านาจการสืบสวนจะลดน้อยลงเมื่อไม่มี

เจา้หน้าทีส่บืสวนอสิระ 

-เมื่อการสบืสวนพบว่ามกีารละเมดิสทิธิมนุษยชน หรอืการละเว้นการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีร่ฐั คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตขิองอนิเดยี มเีพยีงอ านาจใน

การเสนอแนะและใช้ความพยายามในการโน้มน้าวเพื่อให้เกิดการชดใช้ หรอือาจเสนอแนะให้

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการทางกฎหมาย อาจขอค าสัง่จากศาลสูง หรอืยิง่กว่านั ้นแนะน าให้

จ่ายเงินเป็นค่าชดเชยแก่ผู้เสียหายหรือญาติ อย่างไรก็ดีร ัฐบาลไม่ถูกผูกมัดให้ปฏิบัติตาม

ขอ้แนะน าของคณะกรรมการฯ แต่ขึน้อยูก่บัมโนธรรมทีม่อียู่ 

-มมีาตราบางมาตราในกฎหมายที่จ ากดับทบาทของคณะกรรมการไว้

อย่างชดัเจน ได้มกีารก าหนดกระบวนการพจิารณาไว้เป็นพเิศษส าหรบัการสอบสวนการละเมดิ

สทิธมินุษยชนทีก่ระท าโดยกองก าลงัทหาร มกีารจ ากดัการปฏบิตังิานของคณะกรรมการฯ ในเขต

จามมแูละแคชเมยีร ์
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-กระบวนการพจิารณาค ารอ้งต่อกองก าลงัทหารมคีวามแตกต่างออกไป

อย่างสิน้เชงิ คณะกรรมการฯ อาจรอ้งขอรายงานจากรฐับาลซึ่งรฐับาลต้องให้ค าตอบภายในสาม

เดอืน ไม่มกีารสบืสวนอย่างอิสระ และเมื่อได้รบัรายงานแล้ว คณะกรรมการฯ อาจเพกิถอนค า

รอ้งเรยีน หรอืส่งค าแนะน าต่อใหร้ฐับาล วธิกีารนี้ช่วยใหก้องก าลงัทหารหลุดพน้จากการพจิารณา

ตรวจสอบที่เป็นกลางความเป็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินเดีย 

(NHRC)  

 

8) กระบวนการสรปุเสนอมาตรการแก้ไข  

(8.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

   -ในช่วงระหว่างการพิจารณาหรือหลังจากการไต่สวน สอบสวน 

คณะกรรมการสามารถด าเนินการภายใตร้ฐัธรรมนูญ มาตรา 18 ดงันี้  

 เมือ่เรือ่งรอ้งเรยีนถูกพจิารณาแลว้ คณะกรรมการอาจจะสัง่การ ดงันี้ 

  (1) ช าระค่าปรบัแก่ผูเ้สยีหายหรอืผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สยีหาย 

  (2) ด าเนินการฟ้องรอ้งหรอืหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการด าเนินคดกีบัผู้

ก่อความเสยีหาย 

  (3) เสนอต่อรฐับาลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การเยยีวยาแก่

ผูเ้สยีหาย 

  (4) ด าเนินการทางศาลฎกีาเพื่อหาแนวทางทีเ่หมาะสม 

(5) ส่งส าเนาเอกการการไต่สวนและข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่

รบัผดิชอบเพื่อพจิารณาและต้องส่งขอ้ความคดิเหน็กลบัมาภายในเวลาหนึ่งเดอืนหรอืมากกว่านัน้

หากไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

-คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติของอนิเดยี ต้องส่งรายงานการ

สบืสวนพร้อมข้อเสนอแนะต่อรฐับาลอินเดยีและรฐับาลต้องสนองตอบภายในหนึ่งเดอืนพร้อม

ชีแ้จงกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการตามทีไ่ดร้บัการเสนอแนะ หลงัจากนัน้ คณะกรรมการฯ ต้องจดัใหม้ี

การพมิพร์ายงานการสบืสวนพรอ้มผลการตอบรบัจากรฐับาล และมรีายงานนัน้ส าหรบัผูเ้สยีหาย

ดว้ย  

   

(8.2) ปัญหาอปุสรรค 

   - กระบวนการแก้ไขปญัหานัน้มใีนหลายแนวทางซึง่นับว่าเป็นการหาทาง

ออกที่ดแีต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการยงัคงต้องพึ่งพาอ านาจขององค์กรอื่นด้วยจงึอาจท าให้
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คณะกรรมการสทิธทิ างานไดไ้ม่เตม็ทีห่รอืบางครัง้อาจเกดิการล่าชา้เนื่องจากการส่งต่อหรอืเสนอ

เรือ่งไปยงัองคก์รต่างๆ 

 

9) กระบวนการผลักดันมาตรการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้

บรรลผุล   

จดุแขง็/จดุเด่น 

-พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิสทิธมินุษยชน พ.ศ. 2536 ของอนิเดยี ไดร้ะบุให้

มกีารจดัตัง้ศาลสทิธมินุษยชนของอนิเดยีขึน้ เพื่อช่วยเร่งรดัการพจิารณาคดสีทิธมินุษยชนด้วย

ความเหน็ชอบของศาลสงูและรฐับาลกลาง ทีป่ระชุมศาลสามารถแต่งตัง้ศาลสทิธมินุษยชน ในการ

แต่งตัง้ศาลสทิธมินุษยชนรฐับาลกลางจะแต่งตัง้อยัการพเิศษ เพื่อดูแลคดีสทิธมินุษยชน ทัง้นี้

กฎหมายมไิด้ระบุถึงความสมัพนัธ์โดยตรงระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ

อนิเดยี และศาลสทิธมินุษยชนของอนิเดยีว่าควรเป็นอยา่งไร 

 

10) กระบวนการผลกัดนัปรบัปรงุกฎหมาย  

ปัญหาอปุสรรค 

-กฎหมายว่าด้วยเรื่องการปกป้องคุ้มครองสทิธมินุษยชน พ.ศ.2536 ได้

ใหค้ าจ ากดัความสทิธมินุษยชนว่าครอบคลุมถงึสทิธทิีจ่ะมชีวีติอยู่ เสรภีาพ ความเสมอภาค และ

ศกัดิศ์รขีองปจัเจกบุคคลภายใต้การปกป้องคุม้ครองของรฐัธรรมนูญ หรอืกฎบตัรสหประชาชาต ิ   

(ICCPR หรอื ICESPR) และบงัคบัใชโ้ดยศาล องคก์ารนิรโทษกรรมสากลไดต้ัง้ขอ้สงัเกตไวว้่า 

สทิธบิางประการตาม ICCPR ไมไ่ดถู้กรวมไว ้หรอืถูกรวมไวใ้นความหมายทีแ่คบตามรฐัธรรมนูญ

ของอนิเดยี ยิง่กว่านัน้กฎบตัรสหประชาชาตไิม่สามารถถูกบงัคบัใชไ้ดโ้ดยตรงตามกฎหมายของ

อนิเดยี และ NHRC ยงัถูกก าหนดภารกจิขอบเขตความรบัผดิชอบและอ านาจหน้าทีไ่วใ้หแ้คบไม่

สามารถรบักรณีที่ถูกละเมดิสทิธมินุษยชนมาแล้วนานกว่าหนึ่งปี ซึ่งถือว่าเป็นข้อจ ากดัที่ท าให้

ผูด้อ้ยโอกาสขาดโอกาสทีจ่ะไดร้บัการคุม้ครอง 

 

11) การเผยแพร่ความรู้และการส่ือสารต่อสาธารณชน   

ปัญหาอปุสรรค 

  -แมจ้ะมเีสรภีาพในขอ้มลู แต่นักกจิกรรมจ านวนมากไดถู้กคุกคามหรอืท า

รา้ยร่างกายรวม 12 คน ทัง้นี้รวมถงึนักเคลื่อนไหวทีถู่กฆ่า นี่แสดงใหเ้หน็ว่าถงึแมจ้ะถูกต้องตาม

กฎหมายและไดร้บัอนุญาตใหม้สีทิธใินขอ้มลูกไ็มไ่ดร้บัประกนัความปลอดภยัของผูค้น 
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6.4.4 จดุแขง็-จดุอ่อนองคก์รคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศอินโดนีเซีย 

1) ความพร้อมด้านสถานะ/บทบาท/อ านาจขององคก์ร 

(1.1) จดุแขง็/จดุเด่น  

-คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตอินิโดนีเซยีเป็น "สถาบนัอสิระใน

ระดบัทีเ่ท่าเทยีมกนัใหก้บัสถาบนัอื่นๆของรฐัซึง่ถอืและมหีน้าทีใ่นการด าเนินการวจิยั การศกึษา 

การตรวจสอบและการไกล่เกลี่ยเรื่องของสทิธมินุษยชน คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

อนิโดนีเซยีมฐีานทางกฎหมายที่แขง็แกร่ง เหมาะสมที่จะด าเนินการตามหน้าที่ของตนเพื่อที่จะ

บรรลุเป้าหมายทีร่ะบุไวใ้นพระราชบญัญตั ิ( No.39/1999) 

 

(1.2) ปัญหา/อปุสรรค 

-ประเทศอนิโดนีเซยีถอืเป็นหนึ่งในประเทศที่มกีารละเมดิสทิธมินุษยชน

มากในล าดบัต้นๆของโลกเนื่องด้วยความหลากหลายทางภาษา ศาสนาและวฒันธรรมประกอบ

กบัเป็นประเทศที่มภีูมปิระเทศเป็นเกาะแก่ง อกีทัง้จ านวนประชากรที่มมีากกว่า 200 ลา้นคน จงึ

ท าใหก้ารปกครองในอนิโดนีเซยีค่อนขา้งเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 

-ประเทศอนิโดนีเซยียงัมปีญัหาในเรือ่งของการมสี่วนรว่มในการจดัการ 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการมสี่วนรว่มทางการเมอืงของพลเมอืง 

-การปิดกัน้เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น การพูด การเขยีน การ

พมิพ์ การโฆษณา และการแสดงออกทางการเมอืง ของประชาชน และสื่อมวลชนหรอื มกีาร

ละเมดิสทิธริะหว่างชาวมุสลมิซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ กบัชาวอนิโดเชื้อสายจนี หรอื ระหว่าง

ชาวมสุลมิกบัศาสนาครสิตน์ิกายโปรแตสแตนท ์

  

2) การบริหารจดัการองคก์ร บคุลากร และทรพัยากร 

(2.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-คณะกรรมการประกอบด้วย 35 คน คดัเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎร

อนิโดนีเซยี และอนุมตัโิดยประธานธบิด ีเมื่อคดัเลอืกเสรจ็จะมกีารจดัตัง้คณะกรรมาธกิาร ซึ่งจะ

ประกอบดว้ย ประธาน 1 คน และรองประธาน 2 คน โดยเลอืกมาจากคณะกรรมการทัง้ 35 คน มี

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งจ านวน 5 ปี และจะมอีกีหนึ่งต าแหน่งทีม่าจากการคดัเลอืก คอื เลขาธกิาร 

ซึง่จะตอ้งไมใ่ช่หนึ่งในคณะกรรมการ มหีน้าทีด่แูลดา้นงานอ านวยการ และส่งเสรมิการด าเนินงาน

ของคณะอนุกรรมการทัง้ 4 คณะ 
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-คณะกรรมการมสี านักงานผู้แทนกระจายอยู่ทัว่ประเทศจ านวน 6 แห่ง

ดว้ยกนั จงึท าใหก้ารประสานงานระหว่างพืน้ทีแ่ละส่วนกลางท าไดด้ขีึน้ 

 

(2.2) ปัญหาอปุสรรค 

-เนื่องจากคณะกรรมการสิทธมินุษยชนของอินโดนีเซียนัน้มาจากการ

คดัเลอืกและแต่งตัง้ทัง้หมดจงึอาจท าใหป้ระชาชนไมไ่ดเ้ขา้มามสี่วนรว่มมากนกั 

-ถงึแมจ้ะมผีูแ้ทนกระจายอยูห่ลายทีท่ ัว่ทัง้ประเทศ แต่อาจจะไมส่ามารถ 

ครอบคลุมและเขา้ถงึไดด้เีท่าทีค่วรเพราะมเีพยีงแค่ 6 แห่งเมือ่เทยีบกบัพืน้ทีแ่ละจ านวนประชากร 

 

3) การประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 

(3.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-อนิโดนีเซยีมสีถาบนัระดบัชาตแิละหน่วยงานของรฐัที่ท าหน้าที่ในด้าน

สทิธมินุษยชนอกีหลายหน่วยงาน เช่น คณะการการสทิธเิดก็แห่งชาต ิคณะกรรมการสทิธสิตรี

แห่งชาต ิกระทรวงกฎหมายและสทิธมินุษยชนทีค่อยใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนการท างานของ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตอิกีดว้ย 

 

 (3.2) ปัญหาอปุสรรค 

-หน่วยงานภาครฐัยงัไม่สามารถให้ความร่วมมอืหรอืตอบสนองได้อย่าง

เตม็ที ่ซึง่บางครัง้ส่งผลต่อการด าเนินงาน ไมไ่ดป้ระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 

 

4) กระบวนการย่ืนเรื่องร้องทุกข ์  

(4.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-กระบวนการเริม่ต้นตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนนัน้ เริม่จากที่

ผู้เกี่ยวข้องได้ส่งเรื่องร้องเรยีนให้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ กฎหมายก าหนดให้

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ด าเนินกระบวนการตรวจสอบ (Inquiries)  เพื่อ พสิูจน์หรอื 

ชี้มูลความผดิ แบบ การด าเนินงานของ คณะกรรมการ ปปช. ของไทย ว่าเรื่องที่รอ้งเรยีนนี้มี

ขอ้เทจ็จรงิเพยีงพอทีจ่ะระบุว่าเป็นการละเมดิ สทิธมินุษยชน หรอืไม ่
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(4.2) ปัญหาอปุสรรค 

-อาจมขีอ้จ ากดัส าหรบักลุ่มคนทีห่่างไกลความเจรญิ รวมทัง้คนทีไ่มไ่ดร้บั 

การศกึษาหรอืมขีอ้จ ากดัดา้นการสื่อสาร 

 

5) กระบวนการพิจารณารบัเร่ือง   

จดุแขง็/จดุเด่น 

-เมื่อมกีารร้องเรยีนมาที่คณะกรรมการ ขัน้ตอนแรกจะมเีจ้าหน้าที่คอย

ตดิตามฝ่ายที่ถูกรอ้งเรยีนซึ่งใช้เวลาประมาณ 90 วนั การติดตามผู้ที่ถูกฟ้อง เรื่องรอ้งเรยีนนัน้

จะต้องมกีารเซน็ต์อนุมตัิโดยประธานก่อน นอกจากนี้ในกระบวนการนี้จะมกีารประเมนิ และหา

ขอ้มลู หลกัฐานเพิม่เตมิ และวเิคราะห ์สรปุผลในเบือ้งตน้อกีดว้ย เมือ่กระบวนการตดิตามเสรจ็สิน้

ลง กจ็ะเริม่กระบวนการต่อไป 

 

6) กระบวนการไกล่เกล่ียประนีประนอม   

จดุแขง็/จดุเด่น 

-ไกล่เกลี่ยจะตดัสินโดยการเห็นพ้องกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณี

ความขดัแยง้ ผลการไกล่เกลี่ยจะเป็นผลผูกพนัตามกฎหมาย ในกรณีทีผ่ลการไกล่เกลี่ยจะไม่ได้

รบัการปฎบิตัิโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในขอ้ตกลงศาลสามารถเรยีกให้

บงัคบัใชข้อ้ตกลงดงักล่าวได ้ในกรณีที ่บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งไม่เตม็ใจทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืในขัน้ตอน

การไกล่เกลีย่คณะกรรมการมอี านาจในการส่งขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้

ความสนใจพวกเขาในกรณีนี้ และกรณีทีก่ารช าระเงนินอกศาลของผูท้ี่ดอ้ยโอกาส คณะกรรมการ

จะใหค้วามช่วยเหลอืเหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยในการยืน่คดไีปสู่ศาล 

 

7) กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเทจ็จริง   

จดุแขง็/จดุเด่น 

-กระบวนการนี้  เป็นการตัดสินว่าเรื่องร้องเรียนมีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนหรอืไม่ ถ้ามกีารละเมดิ คณะกรรมการจะเสนอข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขแก่ผู้

ละเมดิ ถ้าถูกเพกิเฉยคณะกรรมการจะรายงานไปยงัรฐับาลในทอ้งถิน่นัน้ๆ และถ้ายงัเพกิเฉยอกี 

คณะกรรมการจะส่งเรื่องต่อไปยงัรฐัสภา และสุดทา้ยหากยงัไม่น าขอ้เสนอแนะไปปฏบิตัอิกี เรื่อง

รอ้งเรยีนนี้จะถูกเผยแพรไ่ปสู่สาธารณะ 
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8) กระบวนการสรปุเสนอมาตรการแก้ไข  

(8.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

  -การตดัสนิว่าเรื่องรอ้งเรยีนมกีารละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืไม่ ถ้ามกีาร

ละเมิด คณะกรรมการจะเสนอข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขแก่ผู้ละเมิด ถ้าถูกเพิกเฉย

คณะกรรมการจะรายงานไปยงัรฐับาลในท้องถิ่นนัน้ๆ และถ้ายงัเพิกเฉยอีก ภายใน 60 วัน 

คณะกรรมการจะส่งเรื่องต่อไปยงัรฐัสภา และสุดทา้ยหากยงัไม่น าขอ้เสนอแนะไปปฏบิตัอิกี เรื่อง

รอ้งเรยีนนี้จะถูกเผยแพรไ่ปสู่สาธารณะ 

 

(8.2) ปัญหาอปุสรรค 

  -อย่างไรก็ตามแมค้ณะกรรมการจะมอี านาจในการตรวจสอบอย่างเตม็ที่

ในกรณีทีเ่กี่ยวกบัสทิธมินุษยชนแต่ท้ายที่สุดแล้วค าตดัสนิก็ไม่สามารถใชบ้งัคบัตามกฎหมายได ้

คงไดเ้พยีงแต่เผยแพรสู่่สาธารณะเพื่อเป็นการลงโทษหากไมป่ฏบิตัติามเท่านัน้ 

 

9) กระบวนการผลักดันมาตรการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้

บรรลผุล   

จดุแขง็/จดุเด่น 

-อินโดนี เซียมีแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง

อนิโดนีเซยีประกอบดว้ย ส่วนทีอ่ธบิายมาตรการทัว่ไปใน 4 สาขาหลกัในการนาไปปรบัใช้ และ

แผนกจิกรรม ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูหน่วยงานทีต่้องรบัผดิชอบต่อกจิกรรมต่าง ๆ และระบุชดัเจน

ว่ายนิดรีบัความช่วยเหลอืระหว่างประเทศ ซึง่มกีารปรบัใชแ้ผนปฏบิตักิาร ใน 4 สาขาหลกั ดงันี้ 

(1) การเตรยีมการให้สตัยาบนัพนัธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ

มนุษยชน ในช่วงที่มกีารประกาศใช้แผนฯ อินโดนีเซยีได้ให้สตัยาบนัสนธสิญัญาสทิธมินุษยชน

ระหว่างประเทศเพียงจานวน 2 ฉบบั จาก 6 ฉบบัแผนฯ ระบุว่า “การให้สตัยาบนัสนธสิญัญา

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและช่วยพฒันากฎหมาย

ภายในประเทศเรือ่งสทิธมินุษยชน” ในแผนกจิกรรมก าหนด แผน 5 ปี เพื่อใหส้ตัยาบนัสนธสิญัญา

ระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่หลอือกี 4 ฉบบั รวมทัง้อนุสญัญาอกีหลายฉบบัขององคก์าร

แรงงานระหว่างประเทศ ในส่วนนี้  ประกอบด้วยข้อก าหนดทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ และร่าง

กฎหมายใหม่ตามที่จ าเป็น และก าหนดแนวทางการด า เนินงานส าหรบัเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้

กฎหมาย แผนฯ ยงัแก้ปญัหาการพฒันาศกัยภาพเพื่อให้สามารถปฏบิตัิตามพนัธกรณีรายงาน

อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 
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(2) การเผยแพร่ขอ้มลูและการศกึษาสทิธมินุษยชนแผนปฏบิตักิาร เน้น

ความจ าเป็นในการก าหนดมาตรการทีก่วา้งขวางในดา้นสทิธมินุษยชนศกึษา เช่น 

-การท างานภายใตท้ศวรรษสทิธมินุษยชนศกึษา 

-การจดัท าหลกัสูตรสทิธมินุษยชนในโรงเรยีน และสถานศกึษาระดบัสูง 

รวมถงึการฝึกอบรมเจา้หน้าทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย 

-การพฒันาหลกัสตูรในโรงเรยีน รวมถงึการฝึกอบรมคร ู

-การใหก้ารศกึษาต่อชุมชนและครอบครวัอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

-การใหก้ารศกึษาผ่านทางสื่อต่างๆ 

(3) การอนุวตัปิระเดน็สทิธมินุษยชนซึง่เป็นประเดน็ส าคญัล าดบัต้นๆ ใน

ส่วนน้ีเน้นความส าคญัในการเผยแพรม่าตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องการต่อต้านการทรมานและ

การคุมขงัตามอ าเภอใจระหว่างเจา้หน้าทีผู่บ้งัคบัใช้กฎหมาย การฝึกอบรมสทิธมินุษยชนใหก้บั

เจา้หน้าทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมาย ขอ้มลูกฎหมายมนุษยธรรมแผนพเิศษสาหรบัผูพ้พิากษาและอยัการ 

การฝึกอบรมเจา้หน้าทีต่ารวจเพื่อคุม้ครองกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสและการควบคุมกลุ่มชน 

    (4)  การอนุวัติสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่

อนิโดนีเซยีให้สตัยาบนั ส่วนนี้เน้นสนธสิญัญาสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 2 ฉบบั ที่

อนิโดนีเซยีใหส้ตัยาบนัในช่วงเวลาทีม่กีารประกาศใช้แผนปฏบิตักิาร คอื อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธิ

เดก็ และอนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ แผนปฏบิตักิาร ก าหนด

กจิกรรมผ่านทางสถาบนัชาติ ความร่วมมอืระหว่างประเทศ การเคลื่อนไหวทางสงัคม การปฏริปู

กฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมาย การฝึกอบรม และการตรวจสอบแผนฯ ก าหนดใหแ้ต่งตัง้

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิพื่อเป็นองคก์รปรบัใช้และด าเนินกจิกรรมตามแผนฯ  ซึ่ง

ประกอบดว้ยเจา้หน้าทีร่ฐัและผูแ้ทนชุมชน แผนปฏบิตักิารไดร้บัการประเมนิอย่างเป็นประจ าและ

ระบุว่าประเดน็สทิธมินุษยชนทีไ่ม่ได้รบัการคุ้มครองโดยแผนฯ ฉบบัปจัจุบนัจะได้รบัการแก้ไข

หลงัจากการประเมนิ การอนุวตัใินช่วงตน้ ๆ แลว้  

 

10) กระบวนการผลกัดนัปรบัปรงุกฎหมาย  

จดุแขง็/จดุเด่น 

-ใน ปี พ.ศ. 2543 ถอืเป็นอกีความก้าวหน้าครัง้ส าคญัของอนิโดนีเซยีใน

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีร ัฐบัญญัติ ฉบับที่ 26/ 2000 (Legislation 

No.26/2000 Concerning Human Rights Courts)เป็นกฎหมายทีใ่หจ้ดัตัง้ศาลสทิธมินุษยชน โดย

ในกฎหมายนี้ได้ให้นิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนว่า สิทธิมนุษยชน หมายถึงสิทธิของ
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มนุษยซ์ึง่เป็นนฤมติรกรรมของพระเจา้ ทีต่อ้งไดร้บัการเคารพในฐานะทีเ่ป็นมนุษย ์เป็นหน้าทีข่อง

รฐั รฐับาลและมกีฎหมายในการปกป้องคุม้ครอง เพื่อการเคารพ ศกัดิศ์รแีละคุณค่าของความเป็น

มนุษย ์(มาตรา 1) มาตรา 2 บญัญตัใิห้ศาลสทิธมินุษยชนเป็นศาลพเิศษ ภายใต้เขตอ านาจศาล

ทัว่ไป สามารถตัง้ขึน้ในเมอืงหลวงของภมูภิาคหรอืเมอืงกึง่เมอืงหลวงของภาค เขตอ านาจศาลนั ้น

ใหเ้ป็นไปตามอ านาจของศาลจงัหวดั เมื่อกฎหมายนี้มผีลบงัคบัใช ้ใหเ้ริม่จดัตัง้ศาลสทิธมินุษยชน

ที ่จาการต์าส่วนกลาง (Central Jakarta) เมอืงสุราบายา เมอืงเมดาน และ เมอืงมากสัซา 

 

11) การศึกษาวิจยั และจดัท ารายงานด้านสิทธิมนุษยชน  

(11.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-มกีารรายงานและอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ทาง

เวบ็ไซต ์และในรปูแบบเอกสาร 

 

(11.2) ปัญหาอปุสรรค 

-ภาษาทีใ่ชใ้นการอพัเดทขอ้มลูต่างๆ เกี่ยวกบัส านักงานมกัจะเป็นภาษา

ทอ้งถิน่ซึง่ถอืเป็นขอ้จ ากดัในการเขา้ถงึขอ้มลูของสาธารณชนทัว่ไป 

 

12) การเผยแพร่ความรู้และการส่ือสารต่อสาธารณชน   

(12.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

        -มกีารจดัท า Website เผยแพร่รายละเอยีดและความรูต่้างๆเกี่ยวกบั

องคก์ร ท าใหป้ระชาชนเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้  

 

(12.2) ปัญหาอปุสรรค 

          -เนื่ องจาก Website ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศ

อนิโดนีเซยีนัน้ไมไ่ดจ้ดัท าขึน้เป็นภาษาองักฤษจงึท าใหค้นต่างชาตทิีต่้องการศกึษาขอ้มลูเกี่ยวกบั

องคก์รนัน้ท าไดย้าก 
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6.4.5  จดุแขง็-จดุอ่อนองคก์รคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศนิวซีแลนด ์ 

1) ความพร้อมด้านสถานะ/บทบาท/อ านาจของคก์ร 

(1.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ประเทศนิวซแีลนด์เป็นประเทศสมาชกิองค์กรสหประชาชาติ (United 

Nation)  ที่มีพันธกรณี  ในการน า เครื่ อ งมือสิทธิม นุษยชนมาปรับ ใช้ภายในประ เทศ                   

อนัประกอบดว้ย ICCPR, ICESCR, ICERD, CEDAW,CAT และ CRC อกีทัง้ประเทศนิวซแีลนด์ 

ยงัไดใ้หส้ตัยาบนัในอนุสญัญา บางฉบบัอกีดว้ย 

-ประเทศนิวซแีลนด์เป็นประเทศที่มกีารสนับสนุนส่งเสรมิการป้องกัน

สทิธมินุษยชน เริม่ตัง้แต่ใน ค.ศ. 1893 และเป็นประเทศแรกในโลกที่ให้สทิธแิก่สตรใีนการ

ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ภายในประเทศ โดยพืน้ฐานของระบบสทิธมินุษยชนในประเทศนิวซแีลนด ์

เป็นทีย่อมรบัในปี ค.ศ.1898  

-องค์กรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และป้องกันการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนภายในประเทศ คอื The New Zealand Human Rights Commission (NZHRC) และมี

สถาบนัอื่นๆทีส่นบัสนุนดา้นสทิธมินุษยชนภายในประเทศ นอกเหนือจาก NZHRC อกีดว้ย 

-ทมีงานจะมคีวามสมัพนัธก์บัองคก์รภายนอก ท างานดา้นการรกัษาและ

สรา้งความสมัพนัธใ์นชุมชน และจดัเตรยีมการศกึษา ทีม่คีุณภาพสูง ทมีงานมยีุทธศาสตร์ ตาม

นโยบาย รบัผดิชอบด้านการจดัเตรยีมนโยบาย ผลงานวจิยั กฎหมาย ระบบการตรวจสอบ  และ

สรปุผลของการใหบ้รกิาร  

 

(1.2) ปัญหา/อปุสรรค 

-ประเทศนิวซีแลนด์มกีารพฒันาเอกลกัษณ์ทางเชื้อชาติอย่างเจาะจง 

เป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายในเอเชยีแปซฟิิก นิวซแีลนดป์ระกอบดว้ย 2 เกาะใหญ่ คอืเกาะ

เหนือ และเกาะใต้ และมเีกาะอีกมากมาย ในพื้นที่ทัง้หมดประมาณ 268,021 ตารางกิโลเมตร 

จ านวนประชากรทัง้หมดในนิวซแีลนด ์มมีากกว่า 4 ลา้นคน โดยผลกระทบของความหลากหลาย 

ทางดา้นชาตพินัธุน์ี้ท าใหป้ระเทศนิวซแีลนดป์ระกอบดว้ยหลายความเชื่อซึง่บางครัง้ท าใหก้ารดูแล

เป็นไปไดอ้ยา่งยากล าบาก 

-เนื่องจากประเทศนิวซแีลนด์ มคีวามแตกต่างหลากหลายเชือ้ชาต ิชาติ

พนัธ ์ชนพืน้เมอืง ศาสนา การจดัการในแต่ละกรณี เป็นเรื่องละเอยีดอ่อน และต้องอาศยัความเขา้

ใจความเชื่อในแต่ละวฒันธรรม 
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-กลุ่มชนพืน้เมอืง Maori จากการรายงานสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชน

จากกรรมการสทิธ ิยงัไมส่ามารถเขา้ถงึสทิธไิดอ้ยา่งเท่าเทยีม เหมอืนกบัชาตอิื่นๆ   

 

2) การบริหารจดัการองคก์ร บคุลากร และทรพัยากร 

(2.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-กรรมการจะไดร้บัการแต่งตัง้โดยผูส้ าเรจ็ราชการแทนจากค าแนะน าของ

กระทรวงยุตธิรรม ด ารง ต าแหน่ง ไม่เกนิ 5 ปีภายใต้กฎหมายสทิธมินุษยชน กรรมการสทิธิ

มนุษยชน จะต้องเป็นบุคคลทีไ่ด้รบัการเคารพนับถอื ไม่ใช่รูจ้กัเพยีงเป็นการส่วนตวั แต่จะต้องมี

ความรูห้รอืประสบการณ์ ก่อนเขา้รบัต าแหน่ง 

-คณะกรรมการสทิธมินุษยชนประเทศนิวซแีลนด์ เป็นคณะกรรมการที่มี

เอกลกัษณ์ภายใต้กฎหมาย ปี 2004  มทีัง้ท างานเตม็เวลาและเป็น Part time ถาวรและชัว่คราว

ท าให้มกีารผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัในการท างานอกีทัง้คณะกรรมการทีอ่ยู่ถาวรกย็งัคงสามารถ

ด าเนินงานใหต่้อเนื่องต่อไปได ้ 

-ในปจัจุบนั คณะกรรมการสทิธมินุษยชน ประกอบด้วย 5 ชุด ได้แก่ 

ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการด้านความสัมพันธ์ทางเชื้อชาต ิ

คณะกรรมการ EEO และ คณะกรรมการอกี 2 ชุดท างานเป็น part time 

-กรรมการแต่ละชุดจะมทีมีงานในการด าเนินงาน ใหบ้รกิารเป็นทมีงาน 

ดว้ยการบรกิารอย่างมคีุณภาพสูง มคีวามน่าเชื่อถอื และมปีระสทิธภิาพในการบรกิาร เป็นความ

รบัผิดชอบตามกฎหมาย พร้อมสร้างความเข้าใจในวตัถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ รายละเอียดข้อ

พพิาทในแต่ละทมีงาน บทบาทของทมีงาน คอืการช่วยเหลอืผูค้น ทีอ่ยู่ในกรณีพพิาท เกี่ยวกบั

ช่องโหว่ของสทิธมินุษยชน และมคีวามละเอยีดอ่อนต่อความกงัวลในประเดน็ต่างๆ 

 

(2.2) ปัญหาอปุสรรค 

-ประชาชนยังไม่มีส่วนในการเลือกคณะกรรมการสิทธิ เนื่ องจาก

คณะกรรมการมาจากการเลอืกของกระทรวงยตุธิรรม มาจากรฐับาลจงึท าใหข้าดความคดิเหน็ของ

ประชาชน ขาดตวัแทนของประชาชนจากทุกกลุ่ม 
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3) การประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 

(3.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ทมีงานจะมคีวามสมัพนัธก์บัองคก์รภายนอก ท างานดา้นการรกัษาและ

สรา้งความสมัพนัธใ์นชุมชน และจดัเตรยีมการศกึษา ทีม่คีุณภาพสูง ทมีงานมยีุทธศาสตร์ ตาม

นโยบาย รบัผดิชอบด้านการจดัเตรยีมนโยบาย ผลงานวจิยั กฎหมาย ระบบการตรวจสอบ  และ

สรปุผลของการใหบ้รกิาร 

-ประเทศนิวซแีลนด์ปฏบิตัติามมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 

การพฒันาการออกกฎหมาย ในแผนเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนภายในประเทศ เป็นการจดัเตรยีมการ

ให้บรกิารในการจดัการแก้ไขปญัหาเกี่ยวกบัขอ้เรยีกร้อง หรอืข้อรอ้งเรยีน เกี่ยวกบัการเลอืก

ปฏบิตัขิอง The Office of Human Rights Proceedings offers ขอ้ตกลงเกี่ยวกบักฎหมายทีศ่าล

ทบทวนสทิธมินุษยชน (The Human Rights Review Tribunal) และยงัส่งเสรมิการพฒันาใน

ความสมัพนัธ์ที่หลากหลาย ระหว่างปจัเจกบุคคล และความหลากหลายของกลุ่มคนในสงัคม

นิวซแีลนด์ องคก์ร มอี านาจในการพจิารณาขอ้พพิาท ทีส่มัพนัธก์บัการเลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นการผดิ

กฎหมาย และการศกึษาด้านความเขา้ใจเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชน รวมถงึขอบเขตการเคลื่อนไหว

ทางสงัคม สาธารณะ และองคก์รเอกชน สถานทีต่ ัง้ขององคก์ร NZHRC อยู่ในสามเมอืงหลกัของ 

ประเทศนิวซแีลนด ์

 

(3.2) ปัญหาอปุสรรค 

-คณะกรรมการสทิธ ิควรเปิดโอกาสในการเลอืกตวัแทนของประชาชน

จากกลุ่มชาตพินัธต่์างๆ เขา้มาท างานในกลไกดา้นสทิธมินุษยชน และมสี่วนก าหนดนโยบายดา้น

กฎหมาย เพื่อท าใหส้ทิธขิองประชาชนไดร้บัการคุม้ครอง ปกป้อง และส่งเสรมิอยา่งแทจ้รงิ 

 

4) กระบวนการย่ืนเรื่องร้องทุกข ์  

(4.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-กระบวนการรอ้งทุกขท์ าไดห้ลายช่องทางคอื ตดิต่อเจา้หน้าทางโทรศพัท์

ให้บรกิารฟร ีหมายเลข 0800 496 877 ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมลล์ infoline@hrc.co.nz            

ผูร้อ้งเรยีนสามารถกรอกขอ้มลูทาง online ได ้ปริน้และส่งกลบัมา หรอืส่งมาตามทีอ่ยู่ PO 6751, 

Wellesley St, Auckland, New Zealand โดยอ่านรายละเอยีดและกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์การ

ร้อ ง เรียน ได้จาก  http://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints-guide/what-do-i-do จะมี

mailto:infoline@hrc.co.nz
http://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints-guide/what-do-i-do
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ทัง้หมด 6 ภาษา คอื 1.Chinese (Traditional) 2.Chinese (Simplified) 3.Hindi 4.Maori 

5.Samoan 6.Tongan 

-ถา้ผูร้อ้งเรยีนไดย้นิถอ้ยค าทีท่ าใหเ้สยีหาย สามารถตดิต่อทีค่ณะกรรมการ

โดยใช้ the New Zealand Relay Service คอืบรกิารการสื่อสารโทรคมนาคม ทุกสายจะเป็น

ความลบั http://www.nzrelay.co.nz/Home/ 

-ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ การด าเนินการเป็นความลับ ไม่ต้องใช้

ทนายความ เจ้าหน้าที่จะเตรยีมข้อมูล ในการช่วยเหลือข้อเรียกร้อง กฎหมายก าหนดให้

กรรมาธกิารสทิธมินุษยชน สามารถยอมรบัขอ้เรยีกรอ้ง ถ้าดูเหมอืนเป็นประเดน็ ทีผ่ดิ  กฎหมาย

เรือ่งการเลอืกปฏบิตั ิ

 

(4.2) ปัญหาอปุสรรค 

-ระบบการรบัเรื่องร้องเรยีน การตรวจสอบ และการรายงานที่มหีลาย

ช่องทางอาจท าใหม้กีารซ ้าซอ้นกนัได ้

 

5) กระบวนการพิจารณารบัเร่ือง   

จดุแขง็/จดุเด่น 

-กรรมการจะพจิารณาค ารอ้งเรยีน จากขอ้รอ้งเรยีนของประชาชน จาก

ขอ้มลูทีไ่ดร้บั โดยกรรมการ จะพจิารณาทางเลอืก ทีส่ามารถท าได ้เพื่อใหไ้ดผ้ลดทีีสุ่ด และเขา้ถงึ

สถานการณ์ของผูเ้รยีกรอ้ง เช่น การเตรยีมขอ้มลูเกี่ยวกบัสทิธ ิใหผู้ฟ้้องรอ้งสามารถ อธบิายใน

ประเดน็ที่ถูกต้อง กบับุคคลหรอืองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง ถ้ากรรมการไม่จดัระบบ  ที่เหมาะสมในการ

เขา้ถงึการสอบสวน หรอืขอ้เรยีกรอ้ง เจา้หน้าทีจ่ะชี้แจงว่าเพราะเหตุใด เมื่อค าฟ้องรอ้งไดร้บัการ

ยอมรบั (accept) จากกรรมการแล้ว กรรมการจะด าเนินการ อย่างมอีิสระ เขา้สู่ข ัน้ตอน 

Assesment การประเมินผลข้อเรียกร้อง ถ้าค าร้องตกอยู่ภายในอ านาจของศาล จะเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลีย่ 

 

6) กระบวนการไกล่เกล่ียประนีประนอม   

(6.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-กระบวนการไกล่เกลีย่นัน้ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย มคีวามน่าเชื่อถอืและยุตธิรรม 

ผู้ไกล่เกลี่ยจะช่วยเหลอืทัง้สองฝ่ายที่เป็นคู่กรณี ท างานจากประเด็นที่ถูกยกมาโดยขอ้เรยีกรอ้ง 

http://www.nzrelay.co.nz/Home/
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การไกล่เกลี่ยประกอบด้วยการอธบิายกฎหมายสทิธมินุษยชน และการท างานผ่านทางออกอื่นๆ 

ทีส่รา้งสรรค ์เท่าทีจ่ะสามารถเป็นไปได ้

 

(6.2) ปัญหาอปุสรรค 

-หากขอ้เรยีกรอ้งไมส่ามารถตกลงได ้ผูถู้กละเมดิสามารถน าขอ้เรยีกรอ้ง 

ไปสู่ศาลทบทวนสทิธมินุษยชนได ้(HRRT) แต่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย ซึง่หากผูถู้กละเมดิฐานะยากจน 

และขาดความเข้าใจด้านกฎหมาย นัน่หมายถึงการไม่สามารถเขา้ถึงสทิธทิี่จะ ได้รบัความเป็น

ธรรมไดอ้ยา่งแทจ้รงิและส่งผลต่อความเสมอภาคในการพพิากษาคดเีช่นกนั 

 

7) กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

จดุแขง็/จดุเด่น 

-คณะกรรมการจะพจิารณาค าร้องเรยีนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ

ให้บรกิารเกี่ยวกบัข้อพพิาทได้ทนัเวลา ช่วยเหลอืประชาชนในการหาทางออกอย่างสร้างสรรค ์

เกีย่วกบัค าเรยีกรอ้ง  

-กระบวนการพจิารณาจะอยู่บนพืน้ฐานการถูกเลอืกปฏบิตั ิในดา้น เพศ 

สถานะทางการสมรส ศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกบัชาตพินัธ์ สผีวิ เชือ้ชาต ิความพกิาร อายุ ความ

คดิเหน็ทางการเมอืง สถานะการจา้งงาน สถานะทางครอบครวั และความหลากหลายเพศ บาง

การกระท าไมผ่ดิตามกฎหมาย แต่ส าหรบักฎหมายสทิธมินุษยชนอาจเป็นเรื่องทีผ่ดิกฎหมาย เมื่อ

การละเมิด เกิดขึ้นใน รฐับาล หรอื กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ การจ้างงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ 

การศกึษา สถานทีส่าธารณะ  รถประจ าทาง หรอื สถาบนัต่างๆสนิคา้ และการใหบ้รกิาร ในอาคาร 

ทีพ่กั ทีด่นิ อุตสาหกรรม สมาคมผูเ้ชีย่วชาญ และการฝึกอาชพี ประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัการคุกคามทาง

เพศ (Sexual harassment) และการคุกคามทางเชือ้ชาต ิ(Racial harassment) 

-เมื่อค าฟ้องรอ้งไดร้บัการยอมรบั (accept) จากกรรมการแลว้ กรรมการ

จะด าเนินการ อย่างมอีสิระ เขา้สู่ข ัน้ตอน Assessment การประเมนิผลขอ้เรยีกรอ้ง ถ้าค ารอ้งตก

อยู่ภายในอ านาจของศาล จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยกรรมการสทิธมินุษยชน หากไม่

สามารถหาขอ้ตกลงได ้จะน าไปสู่กระบวนการของ Office of Human Rights Proceedings ซึง่

เป็นอสิระจากกรรมการสทิธมินุษยชน สามารถช่วยว่าการแทนขอ้เรยีกร้อง ผูอ้ านวยการขึน้ต่อ

สถาบนั ทีเ่ป็นกลาง ด าเนินการอยา่งมอีสิระ 
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8) กระบวนการสรปุเสนอมาตรการแก้ไข  

   (8.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-การยุตขิอ้เรยีกรอ้ง ส่วนมากจะเป็นไปโดยรูปแบบของการช่วยเหลอื 

หรือ การไกล่เกลี่ย ผลสุดท้าย จะเป็นค าขอโทษ ข้อตกลงที่จะไม่ท าบางสิ่งในอนาคต ให้

การศกึษา ฝึกอบรม หรอื ขอ้ตกลงรว่มกนั 

 

(8.2) ปัญหาอปุสรรค 

 -ขอ้ด้อยของ NZHRC นัน้คอื การที่ยงัไม่สามารถ มอี านาจในการ

สอบสวน ตดัสนิ ในการพจิารณาขอ้เรยีกรอ้งยงัไม่มผีลตามกฎหมาย เป็นเพยีงการขอโทษ การ

ยอมรบัและยนืยนัจะไมก่ระท าอกีหรอืจา่ยค่าชดเชย แก่ผูถู้กละเมดิสทิธ ิ

 

9) กระบวนการผลักดันมาตรการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้

บรรลผุล  

ปัญหาอปุสรรค 

-ปญัหาด้านความจ ากัดด้านการเงิน ในการด าเนินการจัดการของ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

 

10) การศึกษาวิจยั และจดัท ารายงานด้านสิทธิมนุษยชน  

จดุแขง็/จดุเด่น 

-มีการรายงานและอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอทัง้ในรูปแบบเว็บไซต์และ

เอกสาร 

 

11) การเผยแพร่ความรู้และการส่ือสารต่อสาธารณชน  

จดุแขง็/จดุเด่น 

                               -Office of Human Rights Proceedings สามารถรอ้งเรยีนแทน

ประชาชนได้ เป็นโอกาสที่ดขีองประชาชนที่จะได้รบัการคุ้มครอง  มกีารท างานอย่างเป็นระบบ 

และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการท างานของคณะกรรมการสทิธิ

ได้ในทุกกลไก สิ่งที่น่าเลยีนแบบคือ การฝึกอาสาสมคัรด้านสิทธมินุษยชน เพื่อท างานด้านนี้

โดยตรง 
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6.5 บทสรปุจดุแขง็-จดุอ่อนองคก์รรบัเร่ืองราวร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทย    

  

6.5.1 จดุแขง็-จดุอ่อนองคก์รผูต้รวจการแผน่ดิน  

  การน าเสนอส่วนน้ีมุง่สรปุ “จดุแขง็/จดุเด่น” และ “จดุอ่อน/ปญัหาอุปสรรค” ในการ

ท างานของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ โดยมปีระเดน็สรุปในหวัขอ้ส าคญัดงันี้ 1) ความพรอ้ม

ดา้นสถานะ/บทบาท/อ านาจขององคก์ร 2) การบรหิารจดัการองคก์ร บุคลากร และทรพัยากร 3) 

การประสานความร่วมมอื และการมสี่วนร่วม 4) กระบวนการยื่นเรื่องรอ้งทุกข ์5) กระบวนการ

พจิารณารบัเรื่อง 6) กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอม 7) กระบวนการพจิารณาตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิ 8) กระบวนการสรุปเสนอมาตรการแก้ไข 9) กระบวนการผลกัดนัมาตรการแก้ไขการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนให้บรรลุผล 10) กระบวนการผลกัดนัปรบัปรุงกฎหมาย 11) การศกึษาวจิยั 

และจดัท ารายงานดา้นสทิธมินุษยชน และ 12) การเผยแพรค่วามรูแ้ละการสื่อสารต่อสาธารณชน 

 

1) ความพร้อมด้านสถานะ/บทบาท/อ านาจขององคก์ร 

(1.1)  จดุแขง็/จดุเด่น 

-ผู้ตรวจการแผ่นดิน ถูกก าหนดขึ้นมาเพื่ อช่วยลดข้อจ ากัดของ

รฐัธรรมนูญ ในประเดน็ทีว่่า การใชส้ทิธทิางศาลเพื่อตดัสนิขอ้พพิาทในเรื่องสทิธเิสรภีาพระหว่าง

เอกชนกบัเอกชนด้วยกนันัน้อยู่นอกเหนือความคุ้มครองตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ ดงันัน้ 

รฐัธรรมนูญจงึมอบอ านาจใหแ้ก่ผูต้รวจการแผ่นดนิเพื่อเป็นกลไกในการท าหน้าทีต่ดิตามใหม้กีาร

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของหน่วยงานที่มีหน้าที่ร ับผิดชอบในบทบัญญัติแต่ละมาตราของ

รัฐธรรมนูญโดยเร็ว หรือให้เป็นไปตามก าหนดเวลาที่ร ัฐธรรมนูญก าหนดจากการติดตาม

หน่วยงานทีม่หีน้าทีต่ามกฎหมายในการด าเนินการออกพระราชบญัญตัพิระราชก าหนดกฎหมาย

ล าดบัรองหรอืมกีารประกาศหรอืด าเนินการมาตรการใดๆ เพื่อรองรบัสทิธเิสรภีาพและความ

คุ้มครองตามที่รฐัธรรมนูญบญัญัติ ซึ่งถือว่าจุดเริม่ต้นของการก าเนิด “ส านักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดนิ”  

-ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิมอี านาจเพิม่มากขึน้ ซึง่จากเดมิในปี 2542 

ยงัคงเป็นชื่อ “ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา” จนกระทัง่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในปี 

2550 ได้ตดัค าว่า “ของรฐัสภา” ออกไป เหลอืไว้เพยีงแต่ผู้ตรวจการแผ่นดนิอย่างเดยีวเท่านัน้ 

เพื่อเพิม่อ านาจขององคก์รนี้ใหม้ากขึน้ และมอี านาจมากกว่าประเทศอื่นๆ ทีม่ผีูต้รวจการแผ่นดนิ 

โดยอ านาจหน้าทีท่ีเ่พิม่เตมิคอื การด าเนินการเกี่ยวกบัจรยิธรรมของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
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และเจา้หน้าทีข่องรฐั การตรวจ สอบการละเลยการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายขององค์กรตามรฐัธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่รวมถึง การ

พจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาล การตดิตาม ประเมนิผล และจดัท าขอ้เสนอแนะในการปฏบิตัิ

ตามรฐัธรรมนูญ รวมถงึขอ้พจิารณาเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญในกรณีทีเ่หน็ว่ามคีวามจ าเป็น 

ตลอดจนการพิจารณาสอบสวนได้ด้วยตนเองโดยไม่มคี าร้องเรยีนหากเห็นว่ากรณีดงักล่าวมี

ผลกระทบต่อความเสยีหายของประชาชนส่วนรวมหรอืเป็นการคุม้ครอง ประโยชน์สาธารณะ ซึ่ง

หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ที่มอีงค์กรผู้ตรวจการแผ่นดนิ พบว่า ผู้ตรวจการแผ่นดนิของ

ประเทศไทยมอี านาจมากกว่าประเทศอื่นๆ (อ้างองิจาก ประวชิ รตันเพยีร ผู้บรหิารผู้ตรวจการ

แผ่นดนิ: ไทยรฐัออนไลน์ วนัที ่8 มนีาคม 2555) 

-ฐานะองค์กรอิสระของผู้ตรวจการแผ่นดนิเป็นองค์กรของรฐัที่มสีถานะ

พเิศษ ซึ่งได้รบัหลกัประกันให้สามารถปฏบิตัิภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระ  ปลอดพ้นจากการ

แทรกแซงขององคก์รของรฐัอื่นหรอืสถาบนัการเมอืงอื่น รวมทัง้อยู่เหนือกระแสและการกดดนัใดๆ 

ทีเ่กดิขึน้ภายในสงัคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (อา้งองิจากองคก์รอสิระ : ความส าคญัต่อการปฏริปู

การเมอืงและการปฏริปูระบบราชการ โดย คุณนพดล เฮงเจรญิ ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ วนัที ่2 

เมษายน 2549) 

-เปรยีบเทยีบส านักผู้ตรวจการแผ่นดนิว่า เป็นเสอืกระดาษทีไ่ม่ธรรมดา 

ไม่จ าเป็นที่ต้องเป็นเสอืตวัจรงิ ไม่มหีน้าที่ในการสัง่การ กล่าวคอื อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ

แผ่นดินคือ ถ้ามผีู้ร้องเรียนว่าหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมปีญัหา ผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะเชิญ

หน่วยงานมา โดยไม่มหีน้าทีไ่ปบงัคบัหน่วยงานนัน้ใหไ้ปท าอย่างไรอย่างหนึ่ง แต่สามารถแนะน า

หน่วยงานให้ท าอย่างไรอย่างหนึ่งได้ ซึ่งหากหน่วยงานท าได้หรือไม่ได้ก็แจ้งต่อผู้ตรวจการ

แผ่นดนิเพื่อหาวธิแีก้ไขกนัต่อไป แล้วจะมกีารติดตามต่อไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิ ไม่ไดม้อี านาจหน้าทีเ่หมอืนศาลปกครอง ทีจ่ะบงัคบั พจิารณา และวนิิจฉัยได้ ถอืว่าเป็น

การคลายทุกขใ์ห้กบัประชาชนในเบื้องต้น ดงันัน้ การที่จะเปลี่ยนจากเสอืกระดาษไปเป็นผู้ที่มี

อ านาจบงัคบัใครนัน้ ไม่มคีวามจ าเป็นต่อระบบการท างานของผูต้รวจการแผ่นดนิ และทุกแห่งทัว่

โลกของผูต้รวจการแผ่นดนิกจ็ะเป็นเหมอืนกนัเช่นนี้ ผูต้รวจการแผ่นดนิจะไมล่งไปใชอ้ านาจบังคบั

ใคร แต่จะลงไปประสานเป็นตวักลางให้กบัประชาชน และสามารถตัง้เรื่องเพื่อส่งต่อหน่วยงาน

อื่นๆ ให้วินิจฉัยได้ เช่น ป.ป.ช. (อ้างอิงจาก ประวิช รตันเพียร ผู้บรหิารผู้ตรวจการแผ่นดิน : 

ไทยรฐัออนไลน์ วนัที ่8 มนีาคม 2555) 

-ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยท าใหน้ักการเมอืง 

หรอืเจา้หน้าทีร่ฐั สามารถตรวจสอบการท างานซึง่กนัและกนัได ้อย่างหลายๆ กรณีทีผ่่านมา หรอื
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กรณีล่าสุดคอื เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2556 นายชวนันท์ อนิทรโกมาลย์สุต ส.ส.บญัชรีายชื่อ

พรรคประชาธปิตัย์ พร้อมด้วยนายราเมศ รตันเชวง ทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปตัย์ เดิน

ทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่าน นางณัฏฐา มูลจินดา รอง

เลขาธกิารส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ เพื่อขอใหด้ าเนินการตรวจสอบ นายสุรนันทน์ เวชชาชวีะ 

เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีกรณีแทรกแซงสื่อต่างประเทศ ในการขอสมัภาษณ์ นายอภสิทิธิ ์เวชชา

ชวีะ ผูน้ าฝา่ยคา้น เป็นตน้ (อา้งองิจาก ไทยรฐัออนไลน์ 23 พฤษภาคม 2556 ) 

-ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่อย่างจ ากัด แต่ในทางปฏิบัติ

ผู้ตรวจการแผ่นดนิก็พยายามที่จะใช้อ านาจหน้าที่นัน้ให้บรรลุผลโดยเรว็ ด้วยความตระหนักถึง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่พึงได้ร ับการคุ้มครองตามที่ร ัฐธรรมนูญบัญญัติ กล่าวคือ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 จะมไิดม้อบอ านาจใหแ้ก่ผูต้รวจการแผ่นดนิ

ในการบงัคบัให้หน่วยงานปฏิบตัิตามรฐัธรรมนูญ  เพียงแต่เป็นการติดตามการปฏิบตัิตาม

รฐัธรรมนูญเท่านัน้ แต่เมื่อท าการตรวจสอบการรายงานแล้วพบว่า หน่วยงานได้ด าเนินการ

เพยีงแต่ขัน้ตอนหรอืกจิกรรมไปเพยีงบางส่วนทีม่ไิด้มผีลลพัธ์โดยตรงต่อการบรรลุวตัถุประสงค์

ตามทีบ่ทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญก าหนด ผูต้รวจการแผ่นดนิกจ็ะไดม้คีวามเหน็เพื่อแจง้ใหห้วัหน้า

หน่วยงานพจิารณาเร่งรดัการด าเนินการขัน้ตอนหรอืกจิกรรมในส่วนส าคญัใหเ้กดิขึน้โดยเรว็และ

รายงานผลสมัฤทธิข์องการด าเนินการดงักล่าวใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิทราบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

กรณีที่กฎหมายหรือมาตรการนั ้นถูกก าหนดให้ต้องมีการด าเนินการภายในระยะเวลาที่

รฐัธรรมนูญก าหนดเพราะผู้ตรวจการแผ่นดนิตระหนักดวี่าหากหน่วยงานเพกิเฉยปล่อยให้การ

ด าเนินการออกกฎหมายหรอืการด าเนินมาตรการตามทีร่ฐัธรรมนูญก าหนดต้องล่าชา้ออกไป ย่อม

ส่งผลใหส้ทิธแิละเสรภีาพของประชาชนทีพ่งึไดร้บัการคุม้ครองตามทีร่ฐัธรรมนูญบญัญตัริบัรองมี

ความเสีย่งทีจ่ะถูกกระทบกระเทอืนหรอืกา้วล่วงไดใ้นหว้งเวลาทีม่ลีกัษณะเป็นสญูญากาศ 

-บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่รบัเรื่องร้องเรยีน และให้

ค าปรกึษากับผู้ร้องเรยีน โดยถ้ามผีู้ร้องเรยีนว่าหน่วยงานที่ถูกร้องเรยีนมปีญัหา ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิกส็ามารถเชญิหน่วยงานมาชีแ้จง และใหแ้นะน าและวธิแีกไ้ขปญัหาใหก้บัหน่วยงานได ้

 

(1.2) จดุอ่อน 

-เป็นองค์กรที่ตัง้ขึ้นภายใต้ความคาดหวังของประชาชนในสังคมที่

รอ้งเรยีน ดงันัน้เมื่อองคก์รเหล่านี้ท าหน้าที่ไดก้ระท่อนกระแท่น และล่าชา้ ไม่เป็นไปตามทีส่งัคม

มุง่หวงั อาจท าใหป้ระชาชนไมเ่ชื่อมัน่ในกระบวนการได้ 
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-ปญัหาเชิงโครงสร้างและกระบวนการบริหาร ที่ย ังท างานในระบบ

ราชการ ซึ่งมกีารยดึกฎระเบยีบจนมากเกนิไป จงึท าใหก้ระบวนการหรอืขัน้ตอนต่างๆ มคีวาม

ล่าชา้ 

-เป็นองค์กรอิสระที่การท างานภายใต้แรงกดดัน และโดนบีบทาง

การเมอืงในยุคที่บา้นเมอืงมปีญัหาความขดัแยง้ระหว่างกนับุคคลที่อยู่ในองคก์รจงึจะถูกวพิากษ์ 

วจิารณ์ว่าไมไ่ดเ้ป็นผูท้ีม่อีสิระจรงิ ยงัอยูใ่นอาณตัขิองฝ่ายการเมอืง ท าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่

ให้บรรลุเจตนารมณ์ตามรฐัธรรมนูญ (อ้างองิ จาก ข่าวอนาคตองค์กรอสิระโดย ทว ีสุรฤทธกุิล 

จากหนงัสอืพมิพส์ยามรฐั) 

-ไม่มีหน่วยงานใดที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของผู้ตรวจการ

แผ่นดนิ การที่อ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดนิเพิม่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องดูแลเรื่อง

จรยิธรรมของนักการเมอืง และเจ้าหน้าที่ของรฐั ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ได้รบัความสนใจของ

ประชาชน อาจจะเป็นทัง้ข้อดแีละขอ้เสยีได้ กล่าวคอื หากผู้ตรวจการแผ่นดนิน าอ านาจหน้าที่ที่

ไดร้บัตรงนี้ไปใชอ้ยา่งเหมาะสม ถูกต้อง และยุตธิรรม กจ็ะบรรลุตามวตัถุประสงคข์องรฐัธรรมนูญ 

และก่อให้เกดิประโยชน์แก่สงัคมไทย ท าใหป้ระเทศไทยไม่มนีักการเมอืง และเจา้หน้าทีข่องรฐัที่

ทุจรติคอรปัชัน่ อย่างไรก็ตามหากผูต้รวจการแผ่นดนิ ไม่ใช้อ านาจที่ได้อย่างเตม็ที ่ยงัคงปกป้อง

นกัการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีร่ฐั ปญัหาการทุจรติคอรปัชัน่ กจ็ะไมห่ายไปจากสงัคมไทย 

-ปญัหาความกงัวลว่าส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาจะไม่มี

ความเป็นกลาง เนื่องจากประชาชนยงัเหน็ว่าระบบราชการทีย่ดึระบบอุปถมัภอ์าจมผีลต่อระบบ

ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาและเจา้หน้าที ่ท าใหอ้าจเกดิความไม่เป็นกลาง โดยอาจมแีนวโน้มที่

จะเขา้ขา้งหรอืช่วยเหลอืฝา่ยรฐัดว้ยกนัมากกว่าช่วยสรา้งความเป็นธรรมใหแ้ก่ประชาชน 

-ผูต้รวจการแผ่นดนิไม่มหีน้าทีจ่ะบงัคบั พจิารณา และวนิิจฉัยหน่วยงาน

ที่ถูกร้องเรยีนนัน้ได้ แต่จะสามารถรบัเรื่องร้องเรยีนและคลายทุกข์ให้กบัประชาชนในเบื้องต้น

เท่านัน้ 

-เน่ืองจากอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดนิไม่สามารถที่จะวนิิจฉัยปญัหา

เรื่องการร้องเรียนด้วยตนเอง จงึท าให้กระบวนการทุกอย่างไม่สามารถท าได้โดยเร็วได้ ซึ่ง

กระบวนการในการตัดสินนัน้จะอยู่ที่ศาลปกครองดงันัน้ผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลปกครอง

จะตอ้งมบีทบาททีส่่งเสรมิกนัเพื่อกระบวนการในการท างานจะไดร้วดเรว็และไมล่่าชา้ (อ้างองิ จาก 

นายประวชิ รตันเพยีร ผู้ตรวจการแผ่นดนิ ในหนังสอืพมิพ์ไทยรฐั ฉบบัวนัศุกร์ ที่ 14 มถุินายน 

2556) 
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2) การบริหารจดัการองคก์ร บคุลากร และทรพัยากร 

(2.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-การรวมศูนยห์รอืกระจายอ านาจเป็นจุดแขง็ในมุมของการบรหิาร มจีุด

แขง็คอื 1) ท าใหอ้ านาจการบรหิารมัน่คง และง่ายต่อการบรหิารจดัการ 2) อ านวยการบรกิารและ

เกดิประโยชน์โดยเสมอหน้า 3) ช่วยการบรหิารงบประมาณ และ 4) รวบรวมเรื่องราวรอ้งทุกขเ์ป็น

ฐานขอ้มลูเดยีวกนั การสอบสวนมศีูนยก์ลาง ท าใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั งา่ยต่อการท างาน 

- ความเป็นอสิระหรอืการอยู่ภายใต้กลไกอ านาจนัน้ พบว่า มคีวามเป็น

อสิระในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ที ่เนื่องจากเป็นองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ 

- ฐานะของบุคลากร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของรฐั และมีคุณวุฒิ

ทางการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น พนักงานของรัฐที่อยู่ฝ่ายสอบสวนต้องส าเร็จ

การศึกษาในสาขานิติศาสตร์ ในระดับปริญญาโท หรือเนติบัณฑิตเท่านัน้ ซึ่งถือว่าก าหนด

คุณสมบตัิของพนักงานรฐัค่อนข้างสูง นอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัที่มี

ความรูค้วามสามารถและสามารถตรวจสอบประวตัคิวามเป็นมาได ้

- หลกัเกณฑก์ารเลอืกคน พบว่า ในระดบัผู้ตรวจการแผ่นดนิ ไดม้าจาก

การคดัเลอืกบุคคลทีค่ณะกรรมการสรรหาจากบุคคลซึง่เป็นทีย่อมรบันับถอืของประชาชนมคีวามรู้

และประสบการณ์และ  มคีวามซื่อสตัย์สุจรติเป็นที่ประจกัษ์ มจี านวน 3 คน มวีาระการด ารง

ต าแหน่ง 6 ปี และสามารถด ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว ส่วนในระดบัพนักงานในแต่ละส านักฯ 

พบว่า จะมกีารสอบเขา้บรรจตุามระเบยีบของทางราชการ 

- ทกัษะความสามารถของบุคลากร พบว่า  ลกัษณะงานตรงกบัความรู้

ความสามารถ มปีระสบการณ์เรื่องราวรอ้งทุกขใ์นรปูแบบต่างๆ และมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น

ในเรือ่งราวรอ้งทุกขร์ปูแบบต่างๆ  

 

(2.2) จดุอ่อน 

-การรวมศูนย์หรอืกระจายอ านาจเป็นจุดอ่อน  หากพจิารณาในมุมของ

การรบัเรือ่งรอ้งทุกข ์อาทเิช่น ประชาชนในส่วนภูมภิาคไม่รูจ้กัส านักผูต้รวจการแผ่นดนิ เนื่องจาก

การประชาสมัพนัธอ์งคก์รยงัเขา้ไปไม่ถงึ และประชาชนอาจจะไม่ทราบถงึช่องทางการรอ้งทุกขว์่า

สามารถร้องเรยีนผ่านช่องทางไหนได้บ้าง หรอืถ้าหากทราบถึงช่องทางร้องเรยีนที่มอียู่หลาย

ช่องทางแลว้ แต่ถา้ประชาชนคนนัน้ เขยีนหนังสอืไม่ได ้หรอืเขา้อนิเทอรเ์น็ตเวบ็ไซต์ไม่เป็น กท็ า

ให้เป็นปญัหาอุปสรรคได้ และสุดท้ายก็ต้องเดนิทางมาร้องเรยีนด้วยตนเอง ซึ่งท าให้ต้องเสีย

ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
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-ความเป็นอิสระหรือการอยู่ภายใต้กลไกอ านาจนัน้ พบว่า การเป็น

องค์กรอสิระที่การท างานภายใต้แรงบบีทางการเมอืงจงึท าให้องค์กรอสิระถูกวพิากษ์ วจิารณ์ว่า

ไม่ได้เป็นผู้ที่มอีสิระจรงิ ยงัอยู่ในอาณัตขิองฝ่ายการเมอืงจงึท าให้ผู้ปฏบิตัหิน้าทีม่ลี าบากในการ

ท างาน 

-ฐานะของบุคลากรในแง่ของจุดอ่อนคอื การเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่กัจะ

โดนเพ่งเลง็และวพิากษ์ วจิารณ์ในส่วนของการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดง้า่ย 

 

3) การประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 

(3.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ความร่วมมอืกับองค์กรต่าง ๆ เครือข่ายองค์กร พบจุดแข็งคือ เป็น

หน่วยงานที่ประชาชนรู้จกั และน่าเชื่อถือ ท าให้งานพฒันามาตรฐานจริยธรรม งานส่งเสริม

จรยิธรรม งานตรวจสอบจรยิธรรม ตลอดจนงานปฏบิตังิานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งได้รวมเป็นศูนยข์อง

ขอ้มูลจรยิธรรมเพื่อแลกเปลี่ยน และสรา้งความร่วมมอืระหว่างเครอืข่าย (อ้างองิ จาก เครอืข่าย 

จรยิธรรม : หน่วยงานทีม่หีน้าทีก่ ากบัดแูล ตรวจสอบ ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม) 

-การร่วมมอืกบัองค์กรรฐั พบว่า มกีารประสานงานร่วมมอื ส่วนใหญ่จะ

อยู่ทีส่ านักสอบสวน เพื่อคน้หาขอ้เทจ็จรงิตามค ารอ้งซึง่กรณีทีไ่ม่ไดร้บัขอ้มูล/ค าชีแ้จงจากบุคคล 

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ผูต้รวจการแผ่นดนิมอี านาจในการด าเนินคดตีามกฎหมาย และรายงาน

ต่อรฐัสภาได ้

 

(3.2) จดุอ่อน 

-การร่วมมือกับองค์กรรัฐ พบจุดอ่อนในประเด็นที่ว่า  กระบวนการ

ประสานความร่วมมอื และการมสี่วนร่วม โดยภาพรวมผู้ตรวจการแผ่นดินอาจจะได้รบัความ

รว่มมอืด ีมกีารตอบรบัทีด่ ีแต่ในทางกฎหมาย กลุ่มบุคคลหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง กม็วีธิใีนการหลกีเลีย่ง

ที่จะไม่ให้ข้อมูลได้ และไม่ถือว่าผดิกฎหมายด้วย ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นขอ้จ ากดัในการท างานได ้

หรอืบางกรณขีอ้มลูใหก้จ็รงิ แต่กย็งัไมค่รบ หรอืบางกรณหีน่วยงานส่งตวัแทนมาชีแ้จง แต่ตวัแทน

ไมม่ขีอ้มลู ไมส่ามารถตอบค าถามได ้ซึง่สิง่เหล่านี้ลว้นเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนได้ 

-ปญัหาเกี่ยวกับความเข้าใจของหน่วยงานรฐั และความร่วมมือจาก

หน่วยงานปญัหาน้ีเกดิขึน้จากหน่วยงานต่างๆ ของรฐัยงัไม่ไวว้างใจส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ

ของรฐัสภา เพราะมองว่าส านกังานจะเขา้ไปตรวจสอบในลกัษณะจบัผดิ หาเหตุมาเพื่อลงโทษ ท า

ใหไ้มไ่ดร้บัความรว่มมอือยา่งเตม็ที่ หรอืส่งขอ้มลูใหล้่าชา้ 
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-การเป็นองค์กรของรฐัโครงสร้างกระบวนการบรหิารต่างๆที่มรีะเบยีบ 

กฏเกณฑ ์หรอืขัน้ตอนต่างๆทีต่อ้งใชค้วามละเอยีด หรอืรอการอนุมตั ิอาจท าใหเ้กดิความล่าชา้ได้

เหมอืนกนั 

   

4) กระบวนการย่ืนเรื่องร้องทุกข ์  

(4.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-การเปิดโอกาสใหย้ืน่เรือ่งเป็นจดุแขง็ เนื่องจากเหตุผลดงัต่อไปนี้  

(1) ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดกว้างให้บุคคล คณะบุคคล และชุมชน 

สามารถยื่นเรื่องรอ้งเรยีนต่อผู้ตรวจการแผ่นดนิได้ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัิประกอบ

รฐัธรรมนูญ โดยไมต่ดัสทิธผิูร้อ้งเรยีนทีจ่ะด าเนินการตามกฎหมายอื่น  

(2) มชี่องทางในการรอ้งเรยีนมคีวามหลากหลาย และสามารถรอ้งเรยีน

ได้หลายช่องทาง อาทิเช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง โทรศัพท์ จดหมาย โทรสาร อินเทอร์เน็ต 

นอกจากนี้สามารถรอ้งเรยีนผ่านสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ์หรอืสมาชกิวุฒสิภา 

(3) ผู้ตรวจการแผ่นดนิ สามารถหยบิยกค ารอ้งได้ด้วยตนเอง หากกรณี

นัน้ส่งผลต่อสงัคมโดยรวม และไม่มถีูกรอ้งเรยีน ผูต้รวจการแผ่นดนิสามารถหยบิยกค ารอ้งขึน้มา

เองได ้

(4) มกีารเปิดโอกาสใหส้ าหรบั บุคคล คณะบุคล และชุมชนทีไ่ดร้บัความ

เดอืนรอ้นที่ไม่เป็นธรรมด้วยสทิธสิ่วนบุคลคลหรอืส่วนรวมมสีทิธริอ้งเรยีนต่อผู้ตรวจการแผ่นดนิ

ได้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยไม่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะ

ด าเนินการตามกฎหมายอื่น โดยมชี่องทางในการยื่นเรื่องรอ้งเรยีนหลากหลายช่องทาง เช่น ส่ง

ทางไปรษณีย ์ผ่านเวบ็ไซต์ส านักงาน ยื่นเรื่องด้วยตวัเอง ผ่านส านักงานอยัการสูงสุด ผ่าน call 

center 1676 และผ่าน ส.ส. ส.ว. 

(5) ผู้ตรวจการแผ่นดนิ สามารถหยบิยกค ารอ้งได้ด้วยตนเอง หากกรณี

นัน้ส่งผลต่อสงัคมโดยรวม และไม่มถีูกรอ้งเรยีน ผูต้รวจการแผ่นดนิสามารถหยบิยกค ารอ้งขึน้มา

เองได ้

-กฎเกณฑก์ตกิาการยื่นเรื่อง พบว่า ต้องมอีงคป์ระกอบของการเรื่องร้อง

ครบในทีน่ี้คอื ชื่อ-ทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดข้องผูร้อ้ง (อาจตอ้งเป็นลายมอืชื่อ มเีลขทีบ่ตัรประชาชน) เรื่องที่

รอ้งเรยีน พยานหลกัฐาน เป็นตน้ 
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-การเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจการสามารถตรวจสอบและน าเสนอเรื่องเอง 

พบว่า เป็นการลดัขัน้ตอนของกระบวนการตรวจสอบโดยใหอ้งค์กรมหีน้าทีใ่นเรื่องการตรวจสอบ

และน าเสอนเรือ่งเอง เพื่อความรวดเรว็ในการพจิารณา 

 

(4.2) จดุอ่อน 

-ช่องทางที่เปิดโอกาสให้บุคคล คณะบุคคล และชุมชน เข้าร้องเรยีนมี

หลายช่องทางกจ็รงิ แต่ในขณะเดยีวกนั ผู้วจิยัตัง้ขอ้สงัเกตว่า ช่องทางใดบ้างที่จะสามารถท าให้

ค ารอ้งมคีวามครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น มกีารลงลายมอืชื่อ มกีารให้เลข 13 หลกั มเีนื้อหาค ารอ้งที่

ชดัเจน มกีารใหช้ื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัทท์ีค่รบถ้วนหรอืไม่นัน้ หากพจิารณาจากช่องทางแลว้ 

อาจจะเป็นค ารอ้งทีส่มบรูณ์ไดเ้พยีงไมก่ีช่่องทาง 

-การมกีระบวนการยื่นเรื่องร้องเรยีนที่หลากหลายช่องทาง อาจท าให้

ขอ้มูลมจี านวนค่อนข้างมาก และซึ่งอาจจะรวมไปถึงผู้ที่ยื่นร้องเรยีนที่ส าคญัมากๆท าให้ผู้ที่ยื่น

เรื่องส าคญัเกิดความล่าช้าในการพจิารณา อาจจะต้องมกีารระบุว่าถ้าต้องการยื่นเรื่องที่ส าคญั

มากๆควรมายืน่เรือ่งดว้ยตวัเอง เป็นตน้ 

 

5) กระบวนการพิจารณารบัเร่ือง   

(5.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ผูพ้จิารณาตดัสนิรบัเรื่อง หลกัเกณฑก์ระบวนการพจิารณารบัเรื่อง เงื่อน

เวลา พบว่า มกีารก าหนดเรือ่งรอ้งเรยีนทีร่บัไวพ้จิารณาในกรณีต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน เช่นว่ากรณี

ไหนรบั กรณีไหนไม่รบั ซึ่งศกึษาได้จากพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ

แผ่นดนิ พ.ศ.2552 มาตราที่ 13 นอกจากนี้การพจิารณารบั/ไม่รบัเรื่องท าโดยฝ่ายกลัน่กรอง ซึ่ง

ท าเป็นหมูค่ณะ 

-กรณีที่มกีารปฏิเสธการรบัเรื่อง พบว่า หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น

เรื่องทีไ่ม่อยู่ในอ านาจหน้าทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิจะมหีนังสอืแจง้ผลการวนิิจฉัยใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ

โดยระบุเหตุผลที่ไม่ร ับเรื่องไว้พิจารณาและบางกรณีอาจส่งเรื่องให้หน่วยงานที่ร ับผิดชอบ

ด าเนินการตามควรแก่กรณ ี
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(5.2) จดุอ่อน 

-ปญัหาเกี่ยวกับการพิจารณาข้อร้องเรียน ในปจัจุบันการรับเรื่อง

รอ้งเรยีนของผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาไม่สามารถแก้ปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนที่

ไม่ลงลายมอืชื่อได้ และการยกเรื่องทีเ่ป็นปญัหาขึน้มาพจิารณาไดโ้ดยไม่ต้องมผีูร้อ้งเรยีน (Own 

Motion) ในประเดน็ดงักล่าวสมควรใหม้กีารแก้กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ มาตรา 20 ในเรื่อง

การรอ้งเรยีนกบัผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา โดยในกรณีเรื่องรอ้งเรยีนทีไ่ม่ลงลายมอืชื่อว่าควร

มกีารก าหนดกฎเกณฑท์ีช่ดัเจนว่าการพจิารณารบัเรื่องประเภทนี้  ต้องมวีธิกีารต่างๆ เช่นการมี

รายละเอยีด เอกสารประกอบทีช่ดัเจน หรอืเป็นเรื่องทีส่ าคญัทีส่ามารถจะรบัไวไ้ด้ และยงัสามารถ

ส่งใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยผ่านทางฝ่ายนิตบิญัญตั ิคอื สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิ

วุฒสิภาได้อกีทางหน่ึงด้วยส่วนการยกเรื่องทีเ่ป็นปญัหาขึน้มาพจิารณา โดยไม่ต้องมผีู้รอ้งเรยีน 

(Own Motion) เหน็ว่าควรใหผู้้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาสามารถใช้ดุลยพนิิจในการหยบิยก

เรื่องทีเ่หน็ว่ามคีวามส าคญั ส่งผลกระทบต่อประชาชน และราชการขึน้มาพจิารณาสอบสวนได้ 

แมว้่าเรือ่งนัน้ๆ จะเขา้สู่กระบวนการของศาลแต่ยงัไมไ่ดถ้งึขัน้ตอนพจิารณาคด ีจะท า ใหม้สี่วนใน

การสรา้งประสทิธภิาพของการแกไ้ขปญัหาในเชงิรกุไดด้ ี 

-เงื่อนไขเวลา พบว่า เรื่องร้องเรยีนแต่ละเรื่อง ไม่ได้มกีารก าหนดเวลา

แล้วเสรจ็ ขึน้อยู่กบัความยากง่ายในแต่ละกรณี และความร่วมมอืในการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิจาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

6) กระบวนการไกล่เกล่ียประนีประนอม  

จดุแขง็/จดุเด่น 

-ผู้มีอ านาจตัดสินใจไกล่เกลี่ย หลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ย มีจุดแข็ง

เนื่องจาก ผูม้อี านาจตดัสนิใจไกล่เกลีย่ คอื ผูต้รวจการแผ่นดนิ และคณะ/ทมีสอบสวน  

-หลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ย ผู้ตรวจการแผ่นดินของมีนโยบายในการ

พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนโดยมุ่งเน้นการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมให้คู่กรณีตกลงกนัได้อย่าง

สนัติวธิ ีซึ่งจะเป็นวธิลีดความตงึเครยีดในการเผชญิหน้ากนัและสามารถประสานความสมัพนัธ์

ระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดเีป็นอย่างดแีละเพื่อให้การพจิารณาเรื่อง

รอ้งเรยีนเป็นระบบและมาตรฐาน จงึไดม้กีารก าหนดขัน้ตอนกระบวนการปฏบิตังิานของพนักงาน

สอบสวนในการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนขึน้ 
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7) กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

(7.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ผูต้รวจการแผ่นดนิ เปิดโอกาสทุกฝ่ายไดช้ีแ้จงขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิ โดยให้

ผูร้อ้งหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งและผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงรายละเอยีด และเสนอพยานหลกัฐานตามสมควร

เพื่อพสิูจน์ข้อเท็จจรงิ โดยผู้รบัผดิชอบต้องจดัท าบนัทกึสรุปเบื้องต้นโดยมกีารสรุปข้อเท็จจรงิ  

ประเดน็ทีม่กีารรอ้งเรยีนและแก้ขอ้กล่าวหาการละเมดิสทิธมินุษยชน  รวมทัง้มกีารเสนอความเหน็

พรอ้มดว้ยเหตุผลต่อคณะสอบสวน 

-มอี านาจเพยีงพอในการท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิใหบ้รรลุผล 

-ไดร้บัความรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิอยูใ่นระดบัด ี

-การตรวจสอบท าใหไ้ดข้อ้มลูขอ้เทจ็จรงิส าคญัทีค่รบถว้นเพยีงพอ 

-ไม่มขีอ้จ ากดัหรอืปญัหาอุปสรรคหรอืไม่ในการตรวจสอบบางกลุ่ม บาง

องคก์ร หรอืบางพืน้ที ่

-ไม่พบปญัหาอุปสรรคกรณีที่ขอความร่วมมอืผู้เชี่ยวชาญภายนอกมา

ช่วยการตรวจสอบ  

 

(7.2) จดุอ่อน 

-ปญัหาเกีย่วกบัระยะเวลาในการสอบสวน ผูร้อ้งเรยีนอาจเกดิความสงสยั

ในเรื่องทีร่อ้งเรยีนได้ เนื่องจากระยะเวลาในการสบืสวน ดงันัน้ ส านักงานควรมหีน่วยงานทีท่ า

หน้าทีต่ดิตาม ทวงถาม ตลอดจนประสานงานกบัผูร้อ้งเรยีน เพื่อใหผู้ร้อ้งเรยีนมคีวามรูส้กึอบอุ่น 

และเชื่อมัน่ว่าส านกังานไมไ่ดล้ะเลยเรือ่งรอ้งเรยีนต่างๆ ของประชาชน 

-ปญัหาเกี่ยวกบัการเสนอเรื่องต่อศาลรฐัธรรมนูญหรอืศาลปกครองของ

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภายงัไม่มหีลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน  จงึควรมกีารก าหนดเกณฑ์และ

รายละเอยีดในการที่จะส่งเรื่องใหศ้าลรฐัธรรมนูญในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัรฐัธรรมนูญ  หรอืส่งศาล

ปกครองในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการปกครอง เป็นตน้ 

-ปญัหาความซ ้าซ้อนในการยื่นเรื่องร้องเรียน เน่ืองจากผู้ยื่นเรื่อง

รอ้งเรยีนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา และในขณะเดยีวกนัยงัได้ยื่นเรื่องรอ้งเรยีนไปยงั

หน่วยงานอื่น อาท ิ ศาลปกครองหรอืศาลยุตธิรรม และในการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีข่อง

ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา ก าหนดว่าผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาไม่สามารถรบัเรื่อง

รอ้งเรยีนทีม่กีารฟ้องรอ้งเป็นคดอียู่ในศาลหรอืเรื่องทีศ่าลมคี าสัง่พพิากษาเดด็ขาดแลว้ และการที่
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จะทราบว่าเป็นเรื่องทีศ่าลรบัฟ้องต้องใชเ้วลาตรวจสอบและรอเวลาด าเนินการ จงึท าใหเ้กดิความ

ล่าชา้ในการด าเนินการและเกดิความซ ้าซอ้นระหว่างหน่วยงาน ท าใหส้ิน้เปลอืงทรพัยากรแผ่นดนิ 

-ปญัหาการด าเนินการรอ้งเรยีนในเชงิระบบ เนื่องจากการพจิารณาข้อ

รอ้งเรยีนท าเป็นรายกรณี ซึง่ท าใหผ้ลการวนิิจฉัยแก้ปญัหาไดเ้ฉพาะเรื่องทีร่อ้งเรยีนเท่านัน้ ยงั

ไม่ไดม้กีารศกึษาในเชงิลกึ และการวเิคราะหเ์ชงิระบบ อนัเป็นการปฏบิตังิานเชงิรุก ซึง่จะท าให้

สามารถเสนอแก้ไขปญัหาขอ้รอ้งเรยีนในภาพรวมไดท้ัง้ระบบ เป็นวธิกีารท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ และสามารถลดปรมิาณเรือ่งรอ้งเรยีนลงได ้

-ตวัแทนทีห่น่วยงานส่งมาใหข้อ้มลูในการตรวจสอบ ในบางครัง้ไม่ไดเ้ป็น

ตวัแทนที่แท้จรงิที่สามารถใหข้อ้เทจ็จรงิไดอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การส่งตวัแทนมา

ประชุมและไมส่ามารถตอบค าถามได ้

-มปีญัหาอุปสรรคในการคุม้ครองสวสัดภิาพความปลอดภยัแก่ผูใ้หข้อ้มลู

ในการตรวจสอบ เนื่องจากไม่มกีลไกคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ท าได้เพยีงช่วยปกปิดขอ้มูลของผู้รอ้ง 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

-การบังคับลงโทษ (กรณีไม่ให้ความร่วมมือ) พบว่า มีการก าหนด

บทลงโทษไว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดนิ พ.ศ.2552 แต่ที่

ผ่านมายงัไม่เคยน ามาตราการลงโทษมาใช ้เนื่องจากขดัต่อเจตนารมณ์ของการก่อตัง้ผูต้รวจการ

แผ่นดนิ 

 

  8) กระบวนการสรปุเสนอมาตรการแก้ไข 

 จดุแขง็/จดุเด่น 

การใชค้นใน-คนนอก พบว่ามจีดุแขง็ในประเดน็ต่อไปนี้ 

   (1)  ในกรณีคนใน ถือว่าเป็นจุดแข็ง เนื่องจากเป็นหน้าที่โดยตรง มี

ประสบการณ์รบัผดิชอบมาหลายเรือ่งรอ้งเรยีน ทราบกระบวนการวธิกีารในการไดข้อ้มลู 

   (2) ในกรณีคนนอก ถอืว่าเป็นจุดแขง็ เนื่องจากมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ

ดา้น ท าใหช้่วยเสรมิเพิม่เตมิในส่วนทีค่นในขาดหายไปได ้

-การท างานสามารถท าข้อสรุปการแก้ปญัหาได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 

ครบถว้น ชดัเจน 

-การสรุปรายงานการแก้ปญัหา ส่วนใหญ่มคีวามเป็นไปในการน ามา

ปฏบิตั ิ
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  9) กระบวนการผลักดันมาตรการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้

บรรลผุล  

(9.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไม่มีอ านาจสัง่การเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยตรง  

-กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัไม่ปฏบิตัิตามข้อเสนอแนะในเวลาอันสมควร

ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาอาจส่งเรือ่งใหน้ายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรทีีค่วบคุมดูแลเพื่อสัง่การ

ตามควรแก่กรณไีด ้

-กรณทีีส่่งเรือ่งใหก้บันายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรแีลว้แต่เจา้หน้าทีข่องรฐั

นัน้ยงัคงไม่ปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะในเวลาอนัสมควรโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร และเป็นเรื่อง

ส าคญัหรอืเกีย่วกบัประโยชน์สาธารณะหรอืเกีย่วขอ้งกบัประชาชนจ านวนมาก ผูต้รวจการแผ่นดนิ

ของรฐัสภาอาจท ารายงานเรื่องนัน้เสนอต่อวุฒสิภาและสภาผู้แทนเป็นการด่วน และเปิดเผยต่อ

สาธารณะชนได ้ 

-ที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ท าตามข้อเสนอของผู้ตรวจการ

แผ่นดนิ 

-บทบาทในการเสนอแกไ้ขปญัหา การตดัสนิลงโทษผูก้ระท าผดิ การฟ้อง

คดี  ที่ผ่านมาส่วนใหญ่พบว่า หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมีการปรบัปรุงแก้ไข โดยไม่ต้องใช้

บทลงโทษ 

-ที่ผ่านมาฝ่ายตุลาการ รฐับาล รฐัสภา ให้ความร่วมมอืต่อผู้ตรวจการ

แผ่นดนิเป็นอยา่งด ี

-การเปิดเผยเรือ่งต่อสาธารณชน พบว่า ไมม่ปีญัหาอุปสรรคใดๆ  

 

(9.2) จดุอ่อน 

-ผู้ตรวจการมบีทลงโทษ ส าหรบัหน่วยงานที่ไม่ปฏบิตัิตาม แต่ไม่เคย

น ามาใช ้

-บทบาทในการเสนอแกไ้ขปญัหา การตดัสนิลงโทษผูก้ระท าผดิ การฟ้อง

คด ีพบว่า ผูต้รวจการแผ่นดนิมกีารก าหนดบทลงโทษ (หมวดที ่7) ซึง่ไม่ไดเ้ป็นโทษหนัก อย่างไร

ก็ตามที่ผ่านมานับตัง้แต่ก่อตัง้ผู้ตรวจการฯ พบว่า ไม่เคยมกีารน าลงโทษมาใช้เลย เนื่องจาก

อาจจะขดัต่อเจตนารมณ์ของผูต้รวจการแผ่นดนิ 

-ผูต้รวจการไมส่ามารถฟ้องรอ้งแทนผูท้ีเ่สยีหายได ้
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10) กระบวนการผลกัดนัปรบัปรงุกฎหมาย  

จดุอ่อน 

-กระบวนการเสนอปรบัปรุงเพิม่เตมิ แก้ไขกฎหมาย ส่วนใหญ่พบว่าไม่

ค่อยมกีารเสนอปรบัปรงุเพิม่เตมิ แกไ้ขกฎหมายใดๆ 

 

11) การเผยแพร่ความรู้และการส่ือสารต่อสาธารณชน 

(11.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จกัและเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการ

แผ่นดินอย่างถูกต้อง แม้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะปฏิบตัิหน้าที่ตามที่รฐัธรรมนูญบญัญัติไว้จวบ

จนกระทัง่ปจัจุบนั และไดด้ าเนินการแก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้นและสรา้งความเขา้ใจทีถู่กต้อง

เกี่ยวกบัการด าเนินงานของรฐัใหแ้ก่ประชาชนจ านวนมาก แต่กระนัน้ การประชาสมัพนัธแ์ละให้

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยงัคงมคีวามจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการต่อไปอย่าง

ต่อเนื่องและเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้ เนื่องจากผูต้รวจการแผ่นดนิเป็นองคก์รทีต่ ัง้อยู่ในส่วนกลางเพยีง

แห่งเดยีว ท าหน้าที่ใหบ้รกิารประชาชนและตดิต่อกบัหน่วยงานของรฐัทัง้หมดทีม่อียู่ทัว่ประเทศ 

จงึไม่อาจจะปฏเิสธได้ว่า ยงัคงมปีระชาชนอยู่อีกจ านวนหนึ่งในเขตพื้นที่ห่างไกลอาจจะยงัไม่

ทราบถงึการมอียู่ของผู้ตรวจการแผ่นดนิในฐานะที่เป็นอกีช่องทางหนึ่งในการใหค้วามช่วยเหลอื

ประชาชนที่ได้รบัความเดอืดรอ้น หรอืไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัขิอง

หน่วยงานของรฐั  

-นอกเหนือจากการรบัรูก้ารมอียู่ของผู้ตรวจการแผ่นดนิแล้ว จ าเป็นที่

จะต้องใหข้อ้มลูความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องเกี่ยวกบับทบาทอ านาจหน้าทีข่องผูต้รวจการแผ่นดนิ

แก่ประชาชนดว้ย เน่ืองจากปจัจุบนัหน่วยงานของรฐัถอืก าเนิดขึน้จ านวนมาก บางหน่วยงานมชีื่อ

เรยีกใกลเ้คยีงกนั มอี านาจหน้าทีค่ลา้ยคลงึกนั หรอืมขีอบเขตความรบัผดิชอบทีดู่เหมอืนเหลื่อม

ซอ้นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มของหน่วยงานทีท่ าหน้าทีต่รวจสอบการใชอ้ านาจรฐัและอ านวย

ความยุตธิรรม ดงันัน้ ผูต้รวจการแผ่นดนิจ าเป็นทีจ่ะต้องสรา้งความเขา้ใจทีถู่กต้องและชดัเจน

ใหแ้ก่ประชาชนโดยทัว่ไปถงึบทบาทหน้าทีข่องผูต้รวจการแผ่นดนิตามรฐัธรรมนูญ ขอบเขตความ

รบัผดิชอบ ความเหมอืนและแตกต่างจากองค์กรตรวจสอบของรฐัองค์กรอื่น  เงื่อนไขในการ

รอ้งเรยีน วธิกีารปฏบิตังิานของผู้ตรวจการแผ่นดนิ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รบั      

เป็นตน้  
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-ในระยะเวลาทีผ่่านมา แมว้่าผูต้รวจการแผ่นดนิจะด าเนินการโดยมุ่งเน้น

งานดา้นการประชาสมัพนัธเ์ป็นอย่างมากมาโดยตลอด แต่เนื่องจากส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ

มขีอ้จ ากดัในเรือ่งงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงาน เป็นเหตุใหก้ารประชาสมัพนัธท์ าไดภ้ายใต้

ขอบเขตจ ากดั โดยเฉพาะอย่างยิง่การเผยแพร่โฆษณาออกอากาศทางโทรทศัน์และวทิยุซึ่งเป็น

ช่องทางทีเ่ขา้ถงึประชาชนทัว่ไปทุกระดบัไดเ้ป็นอยา่งด ีนัน้ กก็ระท าไดใ้นช่วงเวลาไม่นานนักและ

ขาดความต่อเนื่อง ท าใหก้ารตอกย ้าเพื่อสร้างความจดจ าผูต้รวจการแผ่นดนิใหเ้กดิแก่ประชาชน

ผูร้บัสื่อไมอ่าจท าไดผ้ลดเีท่าทีค่วร  

-อย่างไรก็ดีผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้ส านักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดนิบรหิารจดัการงบประมาณให้เกดิความคุ้มค่าในการประชาสมัพนัธ์ และด าเนินการให้

ต่อเนื่องมากที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ภายใต้ขอ้จ ากดัทีม่ ี ควบคู่ไปกบัการผลติสื่อในรปูแบบต่างๆ 

ขึน้ทดแทน ไม่ว่าจะเป็นการผลติและเผยแพร่สื่อประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบต่างๆ เพื่อการเขา้ถงึ

ประชาชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ อาท ิโฆษณาทางโทรทศัน์ วทิย ุหนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่ ป้ายโฆษณา

ตามจุดต่างๆ สื่อสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์ จดัท าแผ่นพบั หนังสอืเผยแพร่ความรูโ้ดยพจิารณา

ตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น การต์ูนส าหรบัเดก็และเยาวชน หรอืวารสารผูต้รวจการแผ่นดนิส าหรบั

นกัศกึษา นักวชิาการ และบุคคลทัว่ไป และจดหมายข่าวต่างๆ รวมไปถงึการขอความอนุเคราะห์

ของหน่วยงานเพื่อลงโฆษณาบนใบแจง้ค่าบรกิารไฟฟ้าและประปา เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปเกดิ

ความจดจ าผู้ตรวจการแผ่นดนิในฐานะองค์กรที่ช่วยแก้ไขเยยีวยาความเดอืดรอ้นหากเมื่อได้รบั

ความไมเ่ป็นธรรมจากการปฏบิตั ิหรอืไม่ปฏบิตัขิองหน่วยงานหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัแลว้กส็ามารถ

ตดิต่อขอค าปรกึษาหรอืรอ้งเรยีนต่อผูต้รวจการแผ่นดนิได ้

-นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดนิยงัได้ขยายความร่วมมอืในลกัษณะการ

สรา้งเครอืข่ายกบัภาคประชาสงัคม องค์กรและภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยเป็นกลไกสนับสนุนการ

ปฏบิตัภิารกจิของผูต้รวจการแผ่นดนิ ควบคู่ไปกบัการท าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธค์วามรู้ บทบาท 

อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่บุคคลทัว่ไปในลกัษณะการบอกต่อและแนะน าเช่น

โครงการวุฒอิาสาผู้ตรวจการแผ่นดนิที่จะมาช่วยสนับสนุนงานด้านการประชาสมัพนัธ์ และให้

ความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องเกี่ยวกบัผูต้รวจการแผ่นดนิแก่ประชาชนในระดบัภูมภิาคตลอดจนท า

หน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการยื่นเรื่องร้องเรยีนที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนอีกทัง้ผู้ตรวจการ

แผ่นดินยงัได้มกีารจดัท าข้อตกลงความร่วมมอืกับส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอยัการสูงสุด ที่ไม่เพยีงจะเป็นหน่วยรบัเรื่องรอ้งเรยีนให้แก่

ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มทีี่ตัง้กระจายอยู่ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศแล้วยงัเป็นช่องทางในการ

ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของผูต้รวจการแผ่นดนิใหส้ามารถเขา้ถงึประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถงึมาก
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ขึน้ทัง้นี้ การสรา้งความร่วมมอืและแสวงหาเครอืข่ายในการประชาสมัพนัธ์ดงักล่าว จะช่วยให้

ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิลดภาระค่าใชจ้่ายและใชง้บประมาณในการประชาสมัพนัธไ์ดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้อกีดว้ย 

-ความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปญัหาให้แก่ประชาชน 

การไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ ของรฐัเป็นปญัหาทีผู่้ตรวจการแผ่นดนิประสบมา

ตลอดระยะเวลาด าเนินงาน ทัง้นี้ การที่ผู้ตรวจการแผ่นดนิจะสามารถปฏบิตัหิน้าที่ให้บรรลุ

เป้าหมาย ซึง่ไดแ้ก่ การแกไ้ขปญัหาและเยยีวยาความทุกขร์อ้นของประชาชนผูร้อ้งเรยีนควบคู่ไป

กบัการพฒันาธรรมาภบิาลและเสรมิสรา้งการบรหิารจดัการที่ดใีห้เกดิขึน้แก่ภาครฐั  นัน้ ย่อม

ปฏเิสธไม่ได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดนิจ าเป็นจะต้องได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

ขัน้ตอนของการสอบสวนหาข้อเท็จจรงิตามค าร้องเรยีนของประชาชน  ผู้ตรวจการแผ่นดิน

จ าเป็นต้องรบัฟงัขอ้มลูจากทัง้สองฝ่ายเพื่อความเป็นธรรม กล่าวคอื นอกเหนือไปจากขอ้มลูตาม

ค าร้องเรยีนของประชาชนแล้ว หน่วยงานจะต้องชี้แจงขอ้เท็จจรงิที่เกดิขึ้น และส่งเอกสาร 

หลกัฐานขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการของหน่วยงานอนัเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีนใหผู้ต้รวจการ

แผ่นดนิประกอบการพจิารณาวนิิจฉัย เพราะหากปราศจากค าชีแ้จงจากหน่วยงานแลว้ ย่อมท าให้

การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิเป็นไปโดยไม่สมบูรณ์ หรอืล่าช้า นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก็พงึ

ด าเนินการชีแ้จงหรอืใหข้อ้มลูดว้ยความรวดเรว็หรอืภายในระยะเวลาอนัสมควรตามทีผู่ต้รวจการ

แผ่นดนิก าหนดดว้ย เพื่อความเป็นธรรมแก่ผูร้อ้งเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีผู่้รอ้งเรยีน

ไดร้บัความเดอืดรอ้น และมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องไดร้บัการเยยีวยาเร่งด่วน อาท ิการปฏเิสธสทิธิ

การเขา้รบัการรกัษาพยาบาล การไม่รบัแจง้ความด าเนินคด ีหรอืไม่ตดิตามจบักุมตวัคนรา้ย เป็น

ต้น หากหน่วยงานเพกิเฉยไม่ชีแ้จงหรอืชี้แจงล่าช้าก็จะยิง่ท าให้ผูร้อ้งเรยีนได้รบัความทุกขร์อ้น

มากขึน้ หรอือาจท าใหเ้กดิความเสยีหายเกนิควรได้ นอกจากนี้ ในขัน้ตอนหลงัจากทีผู่ต้รวจการ

แผ่นดนิไดว้นิิจฉยัยตุกิารพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน โดยมขีอ้เสนอแนะใหห้น่วยงานด าเนินการแก้ไข

ปรบัปรงุแนวทางในการใหบ้รกิารหรอืวธิปีฏบิตัต่ิอประชาชน หรอืแก้ไขปรบัปรุงกฎระเบยีบ ค าสัง่

ทีไ่มเ่ป็นธรรมของหน่วยงาน หากหน่วยงานละเลยไม่ปฏบิตัติาม หรอืเพยีงแต่แก้ไขปญัหาเฉพาะ

กรณีที่ถูกรอ้งเรยีนให้เสรจ็สิ้นไปแต่ไม่ได้น าเอาขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปด าเนินการให้เกดิมกีาร

ปรบัปรุงแก้ไขอย่างจรงิจงั มูลเหตุแห่งปญัหาที่มกีารรอ้งเรยีนก็ย่อมไม่ได้รบัการแก้ไข จงึไม่

อาจจะกล่าวได้ว่าความไม่เป็นธรรมจากการปฏบิตัขิองหน่วยงานของรฐัในเรื่องดงักล่าวได้หมด

สิน้ไปแล้ว ซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดทีี่มุ่งหวงัให้หน่วยงานของรฐัมี

แนวทางในการปฏบิตัริาชการเพื่อตอบสนองความต้องการ ความพงึพอใจ และน ามาซึง่ประโยชน์

สุขของประชาชนเป็นส าคญั อกีทัง้สมควรทีจ่ะมกีารปรบัปรุงภารกจิการด าเนินงานของหน่วยงาน
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ใหม้คีวามเหมาะสม มปีระสทิธภิาพและทนัต่อเหตุการณ์ จะเหน็ไดว้่า แมผู้ต้รวจการแผ่นดนิจะได้

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถเพยีงใด หากหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งไม่ใหค้วามร่วมมือ

สนบัสนุนแลว้ กเ็ป็นการยากทีภ่ารกจิของผูต้รวจการแผ่นดนิในการแก้ไขปญัหาความไม่เป็นธรรม

และปดัเป่าทุกข์ร้อนของประชาชนให้บรรเทาเบาบางจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้สมตาม

เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญและความคาดหวงัของสาธารณชนได้ เพื่อใหก้ารด าเนินงานดงักล่าว

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ผูต้รวจการแผ่นดนิไดด้ าเนินการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน

ของรฐัทีถู่กรอ้งเรยีนบ่อยครัง้ หรอืใชร้ะยะเวลาในการชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและส่งเอกสารหลกัฐานที่

เป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาวนิิจฉยัเรือ่งรอ้งเรยีนค่อนขา้งนาน โดยจดัใหม้กีารประชุมเพื่อชีแ้จง

ใหห้น่วยงานเขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญัของกระบวนการแก้ไขปญัหาตามค ารอ้งเรยีน โดย

ชีใ้ห้เหน็ว่าค ารอ้งเรยีนที่เกดิขึน้เป็นเสยีงสะท้อนจากประชาชนผู้รบับรกิารที่หน่วยงานพงึรบัฟงั 

และหากพบว่า มคีวามไม่สอดคล้องกบับทบญัญตัขิองกฎหมาย ความไม่เหมาะสม รวมถงึ

ขอ้บกพร่องอื่นใดในกระบวนงานหรอืวธิปีฏบิตัิ ก็จะได้เสนอแนะให้หน่วยงานน าไปพจิารณา

ทบทวนเพื่อแก้ไขปรบัปรุงระบบงานและวธิกีารปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมต่อ

ประชาชน นอกจากนี้ ยงัมกีารด าเนินการโดยใช้ช่องทางอื่นในการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิตามค า

ร้องเรยีนควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการประสานอย่างไม่เป็นทางการไปยงัเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวขอ้ง การออกส ารวจพืน้ทีท่ีพ่พิาท หรอืการรบัฟงัถ้อยค าของประชาชนผูเ้ดอืดรอ้น เป็นต้น 

แต่ในกรณีที่หน่วยงานยังคงเพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการชี้แจง

ขอ้เทจ็จรงิหรอืการส่งเอกสารหลกัฐานทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณา ผูต้รวจการแผ่นดนิอาจพจิารณา

ใช้มาตรการบงัคบัทางกฎหมาย ตามที่บทบญัญตัมิาตรา 45 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. 2552 ไดก้ าหนดบทลงโทษไว ้เพื่อใหก้ารแก้ไขปญัหา

ความทุกขร์อ้นของประชาชนเกดิประสทิธภิาพสูงสุดต่อไป นอกจากการประสานท าความเขา้ใจ

กบัหน่วยงานของรฐัที่ถูกรอ้งเรยีนแล้วผู้ตรวจการแผ่นดนิยงัมนีโยบายในการสรา้งความร่วมมอื

ระหว่างองค์กรตามรฐัธรรมนูญขึน้ โดยจดัให้มกีารประชุมร่วมกนั เพื่อแลกเปลีย่นความรูท้าง

วชิาการ ทัง้ในดา้นการคุม้ครองสทิธมินุษยชน การสรา้งเสรมิธรรมาภบิาลในภาครฐั การพฒันา

ประชาธปิไตย และการตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั ซึ่งล้วนเป็นภารกิจตามเจตนารมณ์ของ

รฐัธรรมนูญ อกีทัง้ยงัเป็นเวทแีลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ระหว่างกนัเพื่อร่วมแก้ปญัหาใหแ้ก่ประชาชน

และสงัคมโดยรวม และเพื่อประสานความร่วมมอืในการปฏบิตังิานตามภารกจิของแต่ละองคก์รให้

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสุดต่อประชาชนและประเทศชาตต่ิอไป  
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(11.2) จดุอ่อน 

-ประชาชนส่วนหนึ่งยงัไม่รูจ้กัส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิว่ามบีทบาท

หน้าทีอ่ยา่งไร     
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6.5.2 จดุแขง็-จดุอ่อนองคก์รส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี 

1) ความพร้อมด้านสถานะ/บทบาท/อ านาจของคก์ร 

(1.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีเป็นหน่วยงานสุดท้าย ที่สามารถ

ช่วยเหลอืประชาชนผู้เดอืดร้อนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรที่ขึน้ตรงต่อส านักนายกรฐัมนตร ีถอืว่า

เป็นทีพ่ึง่สุดทา้ยของประชาชนผูเ้ดอืดรอ้น ผูร้อ้งทุกข ์สามารถยื่นขอ้รอ้งเรยีนไดถ้งึนายกรฐัมนตรี

ไดโ้ดยตรง 

  -ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีเป็นหน่วยงานที่มบีทบาทอ านาจ

ชดัเจนตามกฎหมาย โดยมหีน้าที่ในการที่ด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องร้องทุกข์ รอ้งเรยีนขอความ

ช่วยเหลอืที่มผีู้ย ื่นค ารอ้งต่อส านักนายกรฐัมนตร ีรองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตร ีรวมถงึปญัหา

ความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย และการด าเนินคดีแก่

ประชาชนทีม่ขีอความช่วยเหลอื ในขณะเดยีวกนัส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรยีงัท าหน้าที่ 

ประสานงานเพื่อแก้ไขปญัหาและอ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ หรอืชุมนุมรอ้งเรยีน 

ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนในพื้นที่เพื่อแก้ปญัหาส าคญัที่เป็นกรณีเร่งด่วน และปฎบิตังิานร่วมกบั

หรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  -ไมม่ขีดีจ ากดัในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน สามารถรอ้งเรยีนไดทุ้กเรือ่ง 

  -เป็นหน่วยงานทีใ่หค้วามช่วยเหลอืประชาชนในทุกเรือ่งทีเ่ป็นกระแสทาง

สงัคม อาท ิในเหตุการณ์น ้าท่วมส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรเีป็นหน่วยงานที่ได้รบัค าสัง่

จากนายกรฐัมนตรเีป็นหน่วยงานศูนยก์ลางทีใ่หค้วามช่วยเหลอืประชาชน 

 

(1.2) ปัญหา/อปุสรรค 

  -ไมม่คีวามอสิระตามรฐัธรรมนูญในการท างาน เนื่องจากเป็นองคก์รทีอ่ยู่

ภายใตป้ลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

  -ผู้ร้องเรยีนให้ความคาดหวงัสูงเกินไป มคีวามต้องการมากขึ้น ท าให้

เจา้หน้าทีท่ างานได้ยากขึน้ ท าใหป้รบัตวัตามไม่ทนั ถ้าเจา้หน้าไม่สามารถท าตามความต้องการ

ของผูร้อ้งได ้เจา้หน้าทีท่ีท่ าด าเนินการให ้บางคนกโ็ดนฟ้องเอง 

  -ในการให้บรกิารเรื่องร้องเรยีนของศูนยบ์รกิารประชาชนยงัมกีารล่าช้า 

และไม่มปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร เนื่องจากศูนยบ์รกิารประชาชนไม่มกีฎหมายเฉพาะรองรบัการ

ปฏบิตังิานเรือ่งรอ้งเรยีน จงึท าใหเ้จา้หน้าที ่สามารถท าไดแ้ค่รบัเรื่องรอ้งเรยีนและส่งใหห้น่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาด าเนินการต่อไป  
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  -เครื่องมือ อุปกรณ์การติดต่องานและปฏิบัติงาน เช่น บุคลากร 

งบประมาณ สถานที่ปฏบิตังิาน วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยต่ีางๆ ยงัไม่เพยีงพอกบัปรมิาณงานที่

เพิม่ขึน้ ท าใหเ้ป็นปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 

  -เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมจี านวนน้อยเกนิไปซึง่ท าใหไ้ม่สามารถรองรบักบั

ปรมิาณเรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่ขา้มาได ้

 

2) การบริหารจดัการองคก์ร บคุลากร และทรพัยากร 

(2.1)  จดุแขง็/จดุเด่น 

  -สามารถเข้าถึงศูนย์บริการประชาชนได้ง่าย เนื่ องจากประชาชนผู้

เดอืดรอ้นสามารถเขา้ไปแจง้ รอ้งทุกขไ์ดง้า่ย เพราะมศีูนยบ์รกิารกระจายครอบคลุมทัว่ประเทศ 

  -มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกจิ การเมอืงสงัคม และปจัจยัแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

เพื่อให้สามารถตอบสนองการด าเนินภารกิจ และบรกิารประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพมาก

ยิง่ขึน้ 

  -มคีวามชดัเจนในต าแหน่งหน้าที่ที่รบัผดิชอบ โดยมรีองนายกรฐัมนตรี

เป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรเีป็นรองประธาน  

  -ผู้บริหารไม่ยึดติดกับระบบราชการ จึงท าให้มีการพัฒนาระบบการ

ใหบ้รกิารตลอดเวลา 

    -เจา้หน้าทีผู่ป้ฏติบิตังิานเป็นขา้ราชการ และพนกังานราชการ 

     -คณะกรรมการเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น 

     -เจา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามสามารถตรงกบัลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 

  -ลกัษณะงานตรงกบัวุฒกิารศกึษา 

  -มกีารสรา้งองค์ความรูใ้ห้กบัเจา้หน้าที่ โดยจะมกีารจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ 

ไวใ้นระบบ เจา้หน้าทีส่ามารถเขา้ไปดูได ้เมื่อต้องการหาความรูเ้พิม่เตมิ หรอืมปีญัหาอุปสรรคใน

การท างาน 

  -มกีารจดัอบรมใหเ้จา้หน้าทีอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

  -มีอบรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เห็นถึง

ความส าคญัของผูท้ีม่ารอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์

  -มเีจา้หน้าทีท่ีม่ปีระสบการณ์ในการท างานทีห่ลากหลาย จงึท าใหท้ างาน

ไดง้า่ยขึน้ อาท ิในดา้นสายขา่ว ดา้นมวลชน  
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(2.2) ปัญหาอปุสรรค 

  - ปจัจุบนัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและปจัจยัแวดล้อม

ทัง้ภายในและภายนอกไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ท าใหไ้ม่สามารถรองรบัและตอบสนองการ

ด าเนินภารกจิและการใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  -เกดิการสมองไหล โดยเฉพาะกลุ่มนกักฎหมาย จะลาออกไปเป็นจ านวน

มากเนื่องจากมหีน่วยงานของรฐัหน่วยงานอื่นๆ ทีม่คี่าตอบแทน หรอืสวสัดกิารทีด่กีว่า 

   -การถ่ายทอดการสอนงาน ยงัขาดช่วงเพราะมเีจา้หน้าทีล่าออกบ่อย 

  -มอีตัราการลาออกบ่อย ท าให้เจา้หน้าที่ขาดความรูค้วามสามารถ ไม่มี

ความเชีย่วชาญ 

 

3) การประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 

(3.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

  -เป็นหน่วยงานทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 

  -มเีครอืข่ายองค์กรที่ร่วมมอืกันท างานเป็นจ านวนมาก ที่ร่วมท างาน

เกีย่วกบัเรือ่งรอ้งทุกข ์

  -ม ีContact point กบัหน่วยงานต่างๆ 

  -มกีารจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วยงานเครอืขา่ย 

  -มกีารสร้างระบบร่วมกบัเครอืข่ายเพื่อลดการซ ้าซ้อนในการร้องเรยีน 

เพราะผูร้อ้งทุกขอ์าจจะไปรอ้งทุกขก์บัหลายหน่วยงาน 

  

(3.2) ปัญหาอปุสรรค 

  -เนื่องจากมเีรื่องร้องเรยีนเป็นจ านวนมาก อาจท าให้การประสานความ

รว่มมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ล่าชา้ 

 

4) กระบวนการย่ืนเรื่องร้องทุกข ์  

(4.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-เปิดกว้างส าหรบัประชาชนผู้ที่เดือดร้อน หรอืประสบปญัหาสามารถ

รอ้งเรยีน รอ้งทุกขไ์ดทุ้กเรือ่ง 
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-มชี่องทางที่สามารถรอ้งเรยีนได้หลากหลายช่องทาง อาท ิสามารถมา

รอ้งเรยีนได้ดว้ยตวัเองที่ศูนยบ์รกิารประชาชน ทางสายด่วน 1111 ซึง่ใหบ้รกิารฟร ีทางเวบ็ไซต ์

ทางไปรษณยี ์เป็นตน้ 

-มฐีานขอ้มูลผู้มารอ้งเรยีนอย่างเป็นระบบ โดยสามารถเชค็สถานการณ์

รอ้งเรยีนไดแ้บบ real time 

-มกีารปกปิดขอ้มลูผูต้ดิต่อ เพื่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของ

ผูร้อ้งเรยีน 

-สามารถรอ้งเรยีน รอ้งทุกขถ์งึนายกรฐัมนตรไีดโ้ดยตรง 
 

(4.2) ปัญหาอปุสรรค 

-ในปจัจุบันมีหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนเป็น

จ านวนมาก ผู้ร้องเรยีนจงึมกัจะรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานที่ให้บรกิารด้านการช่วยเหลอืหลายๆ

หน่วยงาน ท าใหเ้กดิการซ ้าซอ้น 
 

5) กระบวนการพิจารณารบัเร่ือง  

(5.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

  -มกีารจดัหมวดหมู่การแบ่งประเภทเรื่องรอ้งเรยีน 6 ประเภท ได้แก่ 

สงัคมและสวสัดกิาร เศรษฐกจิ การเมอืงและการปกครอง การรอ้งเรยีนกล่าวโทษเจา้หน้าทีข่องรฐั 

กฎหมายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงานและการวเิคราะห ์ 

  -มกีารก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาอย่างชดัเจน ท าใหผู้ร้อ้งสามารถ

ทราบความคบืหน้าในการพจิารณาได ้
 

(5.2) ปัญหาอปุสรรค 

  -เจา้หน้าทีผู่ร้บัเรือ่ง ขาดความรู ้ความเชีย่วชาญ ท าใหต้ดัสนิใจผดิพลาด 

  -เวลาที่ใช้ในการพิจาณาอาจจะล่าช้า เนื่องจากมจี านวนเจ้าหน้าที่ไม่

เพยีงพอ 

6) กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

(6.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

  -ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้

ชีแ้จงขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิ  
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  -มีระบบการบันทึกผลสรุปการพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย

สามารถเชค็ไดแ้บบ real time 

  -ในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิใช้เวลารวดเร็วเนื่องจากคณะกรรมการ

ประจ ากระทรวงทีถู่กรอ้งเรยีนเป็นผูต้รวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิเอง 

  - ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจในการสัง่การถึง

คณะกรรมการประจ ากระทรวงทีถู่กรอ้งเรยีน เพื่อท าการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

  -ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการ

ขอความรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งรอ้งทุกขน์ัน้ๆ 
 

(6.2) ปัญหาอปุสรรค 

  -เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบล่าช้า เนื่องจากบางหน่วยงานที่ถูกรอ้งเรยีน 

หรอืขอ้มลูหลกัฐานจากผูร้อ้งเรยีน ยงัไมค่รบ หรอืไมเ่พยีงพอ 
 

7) กระบวนการสรปุเสนอมาตรการแก้ไข  

จดุแขง็/จดุเด่น 

  ด้านกระบวนการสรปุเสนอมาตรการแก้ไข 

  -คณะกรรมการประจ ากระทรวงเป็นผูต้รวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผล

เองท าใหใ้ชเ้วลาในการสรปุไมน่าน ผูร้อ้งสามารถทราบผลการสรปุไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

  -มกีารแต่งตัง้ให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาแสดงความคดิเหน็ ซึ่ง

ใหผ้ลการตรวจสอบมคีวามเป็นกลาง ไมเ่ขา้ขา้งฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง 
 

8) กระบวนการผลักดันมาตรการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้

บรรลผุล 

จดุแขง็/จดุเด่น 

  -ด้านกลไกเครื่องมอือะไรที่จะน ามาใช้ได้ ในการผลกัดนัมาตรการการ

แกป้ญัหาใหบ้รรลุผล 

  -ผลการพจิารณาตดัสนิจะถูกน าเสนอต่อคณะรฐัมนตรแีละนายกรฐัมนตรี

รายไตรมาส ซึง่ท าใหร้ฐัมนตรปีระจ ากระทรวงต่างๆ รบัทราบถงึปญัหา และสามารถน าผลสรุปไป

ด าเนินการสรา้งมาตรการในการแกไ้ขปญัหาไดต่้อไปในอนาคต 

  -ผลการพจิารณาสามารถผลกัดนัใหเ้กดิเป็นมาตรการในการแก้ไขปญัหา

ได ้เนื่องจากนายกรฐัมนตรเีป็นผูส้ ัง่การ 
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6.5.3 จุดแข็ง-จุดอ่อนองค์กรคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในคณะกรรมการ

กฤษฎีกา  

1) ความพร้อมด้านสถานะ/บทบาท/อ านาจขององคก์ร 

-เป็นส่วนราชการระดบักรมในสงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีมเีลขาธกิาร 

คณะกรรมการกฤษฎีกา อยู่ในบงัคบับัญชาขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตรี มอี านาจหน้าที่ตาม 

พระราชบญัญตัดิงันี้ 

   - พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

-พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิชอบการละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ.2539 

-พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

-พระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีา (ฉบบัที4่) พ.ศ. 2542 

   - จดัท าร่างกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกาศ ตามค าสัง่ของ

นายกรฐัมนตรหีรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ี

-รบัปรกึษาใหค้วามเหน็ทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรฐั หรอืตามค าสัง่

ของนายกรฐัมนตร ีหรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ี

-เสนอความเหน็และขอ้สงัเกตต่อคณะรฐัมนตรเีกี่ยวกบัการใหม้กีฎหมาย 

หรอืแกไ้ขปรบัปรงุ หรอืยกเลกิกฎหมาย ฯลฯ 

 

(1.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

   จากการศกึษาข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (2542 : 19 )   

ได้กล่าวถึง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามภีาระหน้าที่ตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ

กฤษฎีกา พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ.2539 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งก าหนดให้ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นสถาบนัที่รบัผดิชอบในการด าเนินการบรหิารกฎหมายการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ  การก าหนดภารกจิตามกฎหมายในการจดัตัง้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

นัน้ เป็นการก าหนดให้ส านักงานฯ ท าหน้าที่เป็นสถาบนัที่รบัผิดชอบในการด า เนินการทาง

กฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ทัง้นี้  โดยให้มีการจัดองค์กรในลักษณะที่สามารถ

ด าเนินการครอบคลุมการใช้กฎหมายของประเทศทัง้ระบบ โดยจะเป็นสถาบนัที่ดูแลการตรวจ

กฎหมายทุกฉบบัทีจ่ะน ามาใชบ้งัคบัในประเทศ ดแูลการใชก้ฎหมายของหน่วยงานของรฐัเพื่อมใิห้

มปีญัหาเมือ่มกีารใชก้ฎหมายทีต่ราขึน้นัน้ และควบคุมการใชก้ฎหมายของเจา้หน้าทีข่องรฐัมใิหใ้ช้
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อ านาจหน้าทีเ่กนิขอบเขตของกฎหมาย ฉะนัน้ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว การจดัองคก์รของ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจงึมกีารจดัองค์กรแยกตามภารกิจเป็น 2 ด้าน ที่มคีวามเป็น

อสิระในทางวชิาการและการปฏบิตังิาน แต่ในขณะเดยีวกนักส็ามารถเชื่อมโยงการพฒันาวชิาการ

ทัง้ 2 ดา้นเขา้ด้วยกนัเพื่อประโยชน์ในการพฒันากฎหมายของประเทศให้เกดิประโยชน์สูงสุดใน

การบรหิารราชการแผ่นดนิและในการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนในสงัคม ภารกจิ 2 ด้าน

ดงักล่าว คอื 

   (1) งานในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางทางกฎหมายด้านบริหารของ

ประเทศ 

(2) งานในฐานะทีเ่ป็นองคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจตามกฎหมายของรฐั 

 

(1.2) ปัญหา/อปุสรรค 

-กรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์มอี านาจหน้าที่ในการวนิิจฉัย เรื่องรอ้งทุกข์

ซึง่คลา้ยคลงึกบัอ านาจหน้าทีข่อง “คณะกรรมการเรื่องราวรอ้งทุกข”์ ตามพระราชบญัญตัเิรื่องราว

รอ้งทุกข ์พ.ศ. 2492 แต่ต่างจากอ านาจหน้าทีข่อง “คณะกรรมการกฤษฎกีา” ตามพระราชบญัญตัิ

ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎกีา พุทธศกัราช 2476 ในแง่ที่ว่า กรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขย์งัไม่มี

อ านาจทีพ่จิารณาพพิากษาคดปีกครองได้ดว้ยตนเองเหมอืนกบักรรมการกฤษฎกีา โดยมอี านาจ

หน้าทีแ่ต่เพยีงพจิารณาวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขต์ามวธิพีจิารณาคดใีนลกัษณะเดยีวกบัการพจิารณา

คดขีองศาล แลว้เสนอค าวนิิจฉยัใหน้ายกรฐัมนตรใีนฐานะหวัหน้ารฐับาลพจิารณาสัง่การตามแต่จะ

เหน็สมควร  

-ในการปฏบิตัริาชการทุกดา้นนัน้จ าเป็นตอ้งอาศยักฎหมายเป็นเครื่องมอื

ในการด าเนินการ ซึง่การใชอ้ านาจตามกฎหมายดงักล่าวจ าเป็นต้องมกีารตรวจสอบว่า เจา้หน้าที่

ของรฐัไดใ้ชอ้ านาจโดยถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรอืไม่ ใชดุ้ลพนิิจนอกเหนือขอบเขต

ของกฎหมายหรอืไม่ หรอืแมก้ระทัง่กฎหมายนัน้เองมขีอ้บกพร่องท าใหเ้กดิปญัหาในการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิและไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้รงิหรอืไม่ 

 

2) การบริหารจดัการองคก์ร บคุลากร และทรพัยากร 

-คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขม์กีารแบ่งเป็นส่วนกลางและส่วนภมูภิาค  

ส่วนกลางมีขอบเขตอ านาจหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้ทัว่ราชอาณาจักรแล้ว  ยังมี

คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์มูภิาคซึง่มขีอบเขตอ านาจหน้าทีใ่นทอ้งถิน่ต่างๆ ทีจ่ะมกีารจดัตัง้

คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์มูภิาคเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในทอ้งทีน่ัน้ๆ ดว้ย 
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-มกีารแบ่งกรรมการกฤษฎกีาออกเป็นคณะตามกลุ่มกฎหมาย (จ านวน 

12 คณะๆ ละ 9 คน) 

-คณะที่ 1 (กฎหมายการเมอืงการปกครอง) ม ีนายมชียั ฤชุพนัธุ์ เป็น

ประธาน 

-คณะที่ 2 (กฎหมายการบรหิารราชการแผ่นดนิ) ม ีศาสตราจารย์กติติ

คุณ ดร.วษิณุ เครอืงาม เป็นประธาน 

       - คณะที ่3 (กฎหมายการเงนิ) ม ีนายปลัง่ มจีลุ เป็นประธาน 

       - คณะที ่4 (กฎหมายคมนาคม) ม ีศาสตราจารย ์ดร. อมร จนัทรสมบูรณ์ 

เป็นประธาน 

       - คณะที่ 5 (กฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม) ม ีนายวฒันา รตันวจิติร 

เป็นประธาน 

       - คณะที่ 6 (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและทรพัยส์นิทางปญัญา) ม ี

ศาสตราจารย ์ดร. อรณุ ภาณุพงศ ์เป็นประธาน 

       - คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 (กฎหมายทรพัยากรธรรมชาติ) ม ี

ศาสตราจารยส์รรเสรญิ ไกรจติต ิเป็นประธาน 

       - คณะที่ 8 (กฎหมายการศึกษา) ม ีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เกษม 

สุวรรณกุล เป็นประธาน 

       - คณะที่ 9 (กฎหมายสวัสดิการสงัคม) มี ศาสตราจารย์ ดร. ไพศิษฐ ์

พพิฒันกุล เป็นประธาน 

       - คณะที ่10 (กฎหมายสาธารณสุข) ม ีนายสวสัดิ ์โชตพิานิช เป็นประธาน 

       - คณะที่ 11 (กฎหมายกระบวนการยุติธรรม) มี ศาสตราจารย์โสภณ 

รตันากร เป็นประธาน 

-คณะที่ 12 (กฎหมายการคลงั) ม ีศาสตราจารย์ ดร.พนัส สมิะเสถียร 

เป็นประธาน 

-คณะกรรมการ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่

น้อยกว่า 6 คน (ส่วนมากมคีณะละ 9 คน) ประธานและคณะกรรมการแต่งตัง้โดยพระบรมราช

โองการ ดว้ยความเหน็ชอบของสภาผู้แทนราษฎร คุณสมบตัขิองผู้ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ต้องเคย

เป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหวัหน้ากองหรอืเทยีบเท่า และต้องไม่เป็นข้าราชการ

ประจ า โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
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     - คณะอนุกรรมการมจี านวนไม่เกนิ 5 คน และอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็น

บุคคลที่ผู้เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ระบุขอให้ตัง้เป็นอนุกรรมการ เว้นแต่ผู้เสนอเรื่องราวรอ้งทุกข์

ไมไ่ดร้ะบุขอ และคณะอนุกรรมการตอ้งไมเ่ป็นขา้ราชการประจ า 

      - จดัให้มกีิจกรรมเพื่อพฒันาสุขภาพกายและจติใจของข้าราชการและ

ลูกจ้างของส านักงานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจดับรรยายธรรมเป็นประจ าทุกเดือน การจดั

กจิกรรมกฬีาต่างๆ เป็นตน้ 

        -บุคลากรมฐีานะเป็นขา้ราชการ พนกังานราชการ ลกูจา้งฯ 

      -  หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกเป็นเปิดรบัสมคัร สอบขอ้เขยีน-สอบสมัภาษณ์  

 

(2.1) จดุแขง็/จดุเด่น  

-ส านักงานฯ ไดส้รา้งความเชีย่วชาญในกฎหมายแต่ละสาขาใหก้บันิตกิร 

โดยยดึถอืโครงสรา้งองค์กรที่แบ่งเป็นฝ่ายกฎหมายสาขาต่างๆ พรอ้มทัง้สร้างความก้าวหน้าใน

สายงานของนิตกิรและก าหนดค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ  

   - ส านักงานฯ มกีารประชุมผู้ปฏบิตัิงานกฎหมายเป็นประจ าทุกสปัดาห ์

เพื่อเป็นการส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน 

นอกจากนี้ยงัปรบัปรงุระเบยีบวธิปีฏบิตังิานใหเ้หมาะสมมปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

   - มกีารแบ่งกรรมการกฤษฎกีาออกเป็นคณะตามกลุ่มกฎหมาย (จ านวน 

12 คณะๆ ละ 9 คน) ที่มคีวามเกี่ยวเนื่องสมัพนัธ์กนั ความเหมาะสมของการปฏบิตัหิน้าที่ตาม

ปริมาณงาน ความรู้ความสามารถในแต่ละด้านของกรรมการกฤษฎีกา โดยในปจัจุบันมี

ผูท้รงคุณวุฒซิึ่งมปีระสบการณ์สูงในการปฏบิตัหิน้าที่เป็นกรรมการกฤษฎกีาอย่างต่อเนื่อง มผีล

การปฏบิตัหิน้าทีท่ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการเสนอความคดิเหน็เป็นทียุ่ตขิองงานร่างกฎหมายและงานให้

ความเห็นทางกฎหมายอย่างเหมาะสม และด ารงต าแหน่งในระดบัสูงของการบรหิารราชการ

แผ่นดนิหรอืกระบวนการยุตธิรรมซึ่งเป็นทีย่อมรบัทัว่ไปด ารงต าแหน่งประธานกรรมการกฤษฎกีา

แต่ละคณะ 

-การจดัองค์กรของ “ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ได้ใช้หลกัการ

แยก “ความรบัผดิชอบในงานบรหิาร” ออกจาก “ความเป็นอสิระในงานชีข้าดของกรรมการ” โดย

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาจะเป็นหน่วยงานบรหิารทีม่คีวามเป็นอสิระในทางวชิาการ  

-มหีวัหน้าส่วนราชการที่มรีะบบการแต่งตัง้เป็นพิเศษ (รฐัสภาต้องให้

ความเห็นชอบ) และมีหน้าที่สรุปและติดตามผลงานของระบบสถาบันฝ่ายกฎหมายปกครอง 
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พรอ้มทัง้ประเมนิผลและเสนอแนวทางปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั และแนวทางการ

พฒันาระบบสถาบนัฝา่ยกฎหมายปกครองเพื่อเสนอต่อรฐับาล  

 

 (2.2) ปัญหาอปุสรรค 

-ปญัหาด้านอัตราก าลังเน่ืองจากนิติกรที่มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการปฏบิตัิหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการร่างกฎหมายและให้ความเห็นทาง

กฎหมายได้โอนไปรบัราชการในฝ่ายตุลาการ อยัการ รวมถึงรฐัวสิาหกิจและภาคเอกชน ซึ่งมี

อตัราเงนิเดอืนสูงกว่ามาก การสูญเสยีบุคลากรท าให้เกิดปญัหาเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรที่ไม่

เพยีงพอกบัปรมิาณงานและการท างานบางส่วนตอ้งล่าชา้ไปกว่าทีค่วรจะเป็น 

-ปญัหาความล่าช้าในการตรวจพจิารณาร่างกฎหมายเน่ืองจากความไม่

ชดัเจนในเรื่องนโยบายหรอืหลกัการของบทบญัญตักิฎหมายในแต่ละเรื่อง ซึ่งหน่วยงานเจา้ของ

ร่างกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ และการแสดงความคดิเหน็เพื่อก าหนดนโยบายหรอืหลกัการของ

บทบญัญตัขิองกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปตามความเหน็ของผู้แทนแต่ละคน ตลอดจนการเปลี่ยน

ผูแ้ทนหน่วยงานท าให้ต้องมกีารพจิารณาทบทวนนโยบายหรอืหลกัการนัน้อยู่เสมอ หรอืบางครัง้

ต้องมีการพิจารณาทบทวนเนื่องจากนโยบายหรือหลักการที่ก าหนดไว้แล้วไม่สอดคล้องกับ

นโยบายหรอืหลกัการของบทบญัญตัใินส่วนอื่น จงึต้องกลบัมาพจิารณาทบทวนร่างกฎหมายใน

ส่วนนัน้ใหม ่ซึง่ท าใหก้ารตรวจพจิารณารา่งกฎหมายตอ้งล่าชา้กว่าทีค่วรจะเป็น 

   - ขาดแคลนบุคลากรที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในการจดัท าระบบข้อมูล

เกี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์เพื่อทีจ่ะพฒันาระบบขอ้มูลดา้นกฎหมายด้วยคอมพวิเตอรเ์พื่อให้เป็นศูนย์

ขอ้มลูกฎหมายกลางส าหรบัใชใ้นการปฏบิตังิานดา้นกฎหมาย 

   -เมื่อพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ใดเสร็จแล้ว ค าวินิจฉัยร้องของ

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ยังไม่มีผลบังคับใช้ ได้เอง แต่จะต้องเสนอค าวินิจฉัยไปยัง

นายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาสัง่การอกีชัน้หน่ึง 

 

3) การประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2542 : 30)   

ไดอ้ธบิายถงึการประสานงานความรว่มมอื และการมสี่วนรว่ม ดงันี้ 

- ให้ความส าคญักับการประฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

เช่น เขา้ร่วมจดันิทรรศการในงานวนัขา้ราชการพลเรอืน เขา้ร่วมจดันิทรรศการเนื่องในวนัระพทีี่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์การรว่มวางพุ่มถวายสกัการะเนื่องในวนัจกัร ี
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-ร่วมเป็นกรรมการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในคณะกรรมการ

ต่างๆ ที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย หรอืตามมติคณะรฐัมนตร ีหรอืตามความรบัผดิชอบของแต่ละ

หน่วยงาน 

- การใหข้อ้แนะน าในการจดัท ากฎหมายของแต่ละหน่วยงาน รวมทัง้การ

ตอบขอ้หารอืเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัติามกฎหมายใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ของรฐั 

-งานประสานงานการจดัท าร่างกฏหมายในชัน้รฐัสภา โดยทีก่ระบวนการ

ตรากฎหมายในระดบัพระราชบญัญตันิัน้ นอกจากจะต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี

แล้วจะต้องมกีารน าเสนอใหร้ฐัสภาพจิารณา รวมทัง้ในการปฏบิตัหิน้าที่ของรฐัสภานัน้ยงัมสี่วน

เกี่ยวขอ้งกบัร่างกฎหมายดา้นต่างๆ ซึง่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาต้องรบัผดิชอบในการ

เป็นตวัแทนของรฐับาลที่จะชี้แจงต่อรฐัสภา รวมทัง้ท าหน้าที่ในด้านผู้สนับสนุนด้านกฎหมาย

เพื่อให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัิหน้าที่ของรฐัสภา เช่น การชี้แจงร่างกฎหมายต่างๆ ในการ

ประชุมของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา รวมทัง้กรรมาธกิารต่างๆ และเขา้ร่วมเป็นกรรมาธกิาร

ในการพจิารณารา่งกฎหมายต่างๆ ในชัน้รฐัสภา 

-งานด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยที่การด าเนินการภาครฐันัน้

จ าเป็นต้องติดต่อสมัพนัธ์กับต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะท าหน้าที่เป็น

หน่วยงานทีด่ าเนินการทางดา้นกฎหมายของประเทศอยา่งเป็นทางการในกรณีทีจ่ะมกีารตดิต่อกบั

ต่างประเทศในดา้นกฎหมายโดยจะมหีน้าทีด่งันี้ 

-การใหค้วามเหน็ทางกฎหมายเกีย่วกบัต่างประเทศ 

-การใหค้วามเหน็ทางกฎหมาย 

-การแปลกฎหมายไทยเป็นภาษาองักฤษ และแปลภาษาต่างประเทศเป็น 

ภาษาไทย 

-งานสนับสนุนด้านวชิาการทางการพจิารณาปรบัปรุงกฎหมาย รวมทัง้

การใชก้ฎหมายผดิชอบนัน้ เป็นงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารราชการของประเทศ ฉะนัน้ ในการ

ปฏบิตัหิน้าที ่จ าเป็นต้องใชใ้นทางวชิาการดา้นกฎหมายที่สถาบนัอื่นๆ จะใช้อ้างองิเป็นหน้าทีอ่นั

ส าคญัส่วนหน่ึง ซึง่มกีารด าเนินการดงันี้ 

-การรวบรวมขอ้มลูทางกฎหมายไทยและการศกึษาวเิคราะหเ์พื่อก าหนด 

หลกัเกณฑก์ารรา่งกฎหมายและการวางแนวทางในการใชแ้ละตคีวามกฎหมาย 

-การเปรยีบเทยีบกฎหมายต่างประเทศ เพื่อน าขอ้มลูของระบบกฎหมาย 

ต่างประเทศและแนวความคดิของกฎหมายต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการพฒันากฎหมายของ

ประเทศไทยใหเ้ป็นไปโดยเหมาะสม 
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(3.1)  จดุแขง็/จดุเด่น     

-หน่วยงานต่างๆ ร้องขอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะ

สถาบนัที่ปรกึษากฎหมายของรฐับาล ส่งเจ้าหน้าที่เขา้ไปมสี่วนร่วมในการยกร่างกฎหมายหรอื

ด าเนินการต่างๆ ทางกฎหมายอยูเ่สมอ เป็นการเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะแก่บุคลากร  

   - ส านักงานฯ ได้ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นในการจัดส่ง

บุคลากรไปร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ และส านักงานฯ ยงัได้ให้การ

ตอ้นรบัเจา้หน้าทีจ่ากส่วนราชการและหน่วยงานจากต่างประเทศเขา้มาศกึษา ดูงานและเยีย่มชม

การด าเนินงานของส านกังานฯ เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ของบุคลากร 

-ในการจดัท าร่างกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ไดจ้ดัใหม้ี

การสมัมนาและรบัฟงั ความคดิเหน็จากประชาชน ในการจดัท าร่างกฎหมาย บางฉบบัตามความ

เหมาะสม โดยจดัในรูปแบบ ต่างๆ และช่องทางหนึ่งคือการรบัฟงัความคิดเห็นทางเครอืข่าย

คอมพวิเตอร ์ซึง่เป็นวธิกีารทีส่ะดวก ประหยดั  

 

(3.2)  ปัญหาอปุสรรค 

-มขีอ้จ ากดัดา้นการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของประชาชน เนื่องจากบางครัง้

การแสดงความคดิเหน็ดา้นกฎหมายผ่านทางเครอืข่ายคอมพวิเตอร์มขีอ้จ ากดัดา้นเครื่องมอื และ

ทกัษะของประชาชน 

 

4) กระบวนการย่ืนเรื่องร้องทุกข ์  

จากการศกึษาขอ้มลูของส านักงานคณะกรรมการกฎษฎกีา (2542 : 42-44) 

พบว่าคณะกรรมการกฤษฎกีาไมม่อี านาจหน้าทีใ่นการหยบิยกเรือ่งเขา้สูก้ระบวนการเอง 

-มกีารจดัตัง้คณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกขภ์ูมภิาคขึน้ โดยจะพจิารณา

ถงึปรมิาณคดแีละความจ าเป็นในการจดัตัง้ และโดยทีล่กัษณะของคดปีกครองนัน้เป็นขอ้พพิาทที่

เกิดจากค าสัง่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมาจากฐานที่มาของการอ้างอิงกฎหมายหรอืระเบยีบปฏบิตัิของ

ราชการ ฉะนัน้ เมื่อมกีารวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองเรื่องหนึ่งแล้วย่อมสามารถน าไปเป็น

ระเบยีบปฏบิตัริาชการของหน่วยงานของรฐัทุกแห่งได้ ด้วยเหตุนี้ ปรมิาณคดปีกครองจงึมไิด้มี

จ านวนมากดงัเช่นคดขีอ้พพิาทระหว่างเอกชนซึ่งผูกพนัเฉพาะบุคคล 2 ฝ่าย ที่เป็นคู่ความ อนั

เป็นปกตขิองการด าเนินการของศาลปกครองของสากล 

-คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์ูมภิาค มกีารปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย

ว่าดว้ยคณะกรรมการกฤษฎกีา และระเบยีบวธิพีจิารณาเรือ่งรอ้งทุกข ์โดยจะเป็นการปฏบิตัหิน้าที่



 

- 464 - 

ไม่ต่างจากเจา้หน้าที่ที่ปฏบิตังิานในฝ่ายคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขส์่วนกลาง คอื ท าหน้าที่

เป็น “พนักงานผู้รบัผิดชอบส านวน” และเป็น “ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

ภมูภิาค” 

-คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาคจะท าหน้าที่ทัง้ในงานของระบบ

ร้องทุกข์ในเรื่องการรบัเรื่องร้องทุกข์ การติดตามผลการปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยร้องทุกข์ของ

หน่วยงานต่างๆ และงานวเิคราะหเ์หตุแห่งการรอ้งทุกข ์และยงัท าหน้าที่ในงานบรหิารส านักงาน

ซึง่ตัง้อยูใ่นภมูภิาคอกีดว้ย 

 

(4.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-นอกจากคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขซ์ึง่ปฏบิตังิานในส่วนกลาง แต่มี

ขอบเขตอ านาจหน้าทีพ่จิารณาเรื่องรอ้งทุกขไ์ด้ทัว่ราชอาณาจกัรแลว้ ยงัมคีณะกรรมการวนิิจฉัย

รอ้งทุกขภ์มูภิาคซึง่มขีอบเขตอ านาจหน้าทีใ่นทอ้งถิน่ต่างๆ ทีจ่ะมกีารจดัตัง้คณะกรรมการวนิิจฉัย

รอ้งทุกขภ์มูภิาคเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในทอ้งทีน่ัน้ๆดว้ย 

-ค าสัง่ทางปกครองของเจ้าหน้าที่ไปปฏบิตัิงานในต่างจงัหวดัจะยดึถือ

ระเบยีบปฏบิตัทิี่ก าหนดโดยส่วนกลาง ขอ้พพิาทที่เกดิขึน้ส่วนใหญ่จงึเป็นการพจิารณาว่าค าสัง่

หรอืระเบยีบที่ก าหนดโดยส่วนกลางชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ อกีประการหนึ่งประชาชนผู้ร้อง

ทุกขไ์ม่ว่าจะอยู่ในท้องทีใ่ดก็สามารถยื่นค ารอ้งทุกขท์างไปรษณีย ์และโต้แยง้หรอืเสนอหลกัฐาน

ต่างๆ ทางไปรษณยีไ์ดแ้ต่ไมต่ดัสทิธทิีจ่ะมาใหข้อ้เทจ็จรงิกบักรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข์ 

-ประชาชนสามารถยื่นรอ้งเรยีนได้หลายช่องทาง เช่น ยื่น ณ หน่วยงาน

ธุรการของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขห์รอืจะยื่นต่อกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาคคนหนึ่ง

คนใด หรอืผูว้่าราชการจงัหวดั นายอ าเภอ  ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน หรอืส่งค ารอ้งทางไปรษณียไ์ปยงั

ส านกังานกฤษฎกีา โดยไมเ่สยีค่าธรรมเนียม 

-ผู้ร้องทุกข์ยนืเรื่องเองหรอืมอบฉันทะให้ผู้อื่นรอ้งทุกขแ์ทนได้ เช่น ใน

กรณ ีผูร้อ้งไมส่ามารถเขยีนหนงัสอืได้, ผูร้อ้งเจบ็ป่วยไม่สามารถรอ้งทุกขด์ว้ยตนเองได,้ ผูร้อ้งอยู่

ต่างประเทศ, ผูร้อ้งทุกขเ์ป็นผูเ้ยาว ์ฯลฯ และ นอกจากนี้ บุคคลต่างดา้วกส็ามารถรอ้งทุกข์ไดด้ว้ย

เช่นกนั แต่มขีอ้แมว้่าตอ้งรอ้งทุกขเ์ป็นภาษาไทย 

-ผูร้อ้งทุกขส์ามารถขอใหป้กปิดชื่อเป็นความลบัได ้  
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(4.2) ปัญหาอปุสรรค 

-ค าร้องที่มิได้ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ หรือให้ข้อเท็จจริงไม่

เพียงพอส านักงานฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ชี้แจงข้อเท็จจรงิเพิ่มเติมมาภายในเวลาที่

ก าหนด ซึง่ในทางปฏบิตัหิน่วยงานที่รบัผดิชอบบางหน่วยงานอาจจะท าบนัทกึตอบกลบัมาล่าช้า

หรอืจดัท าบนัทกึตอบค ารอ้งทุกขม์าไม่สมบูรณ์ท าให้ส านักงานฯ ต้องท าหนังสอืเตอืนเร่งรดัหรอื

ขอใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบจดท าบนัทกึตอบมาใหม่ 

 

5) กระบวนการพิจารณารบัเร่ือง   

-คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิรายงานผลการสอบสวนต่อเลขาธกิารฯ 

ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ หากมเีหตุผลความจ าเป็นที่มอิาจหลกีเลี่ยงได้ คณะ

กรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อเลขาธกิารฯ โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้

ไมเ่กนิสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กนิสบิหา้วนั 

-เมื่อมกีารด าเนินการในเบือ้งต้นเป็นประการใด ใหส้ านักอ านวยการแจง้

ให้ผู้ร้องเรยีนทราบภายในเวลาสบิห้าวนั เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรยีนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อ

กลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีนได ้

-ในกรณีที่ข้อรอ้งเรยีนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพจิารณาของ

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ใหด้ าเนินการดงันี้ 

-ส่งต่อเรื่องร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อ

รอ้งเรยีนระบุถงึชื่อหน่วยงานนัน้ๆ ถอืเป็นการสิน้สุดกระบวนการตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีน 

-ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง พรอ้มชีแ้จงเหตุผล ถอืเป็นการสิน้สุดกระบวนการตอบสนองต่อขอ้

รอ้งเรยีน  

 

(5.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-กรณผีูร้อ้งทุกขม์ายืน่เรือ่งดว้ยตนเองทีส่ านกังานฯ เจา้หน้าทีผู่ร้บัค ารอ้ง

ออกใบรบัค ารอ้งทุกขใ์หแ้ก่ผู้ยื่นค ารอ้งไว้เป็นหลกัฐานโดยระบุวนั เดอืน ปี ที่รบัค ารอ้งทุกขแ์ละ

ลายมอืชื่อของผูร้บัหรอืเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตักิาร 

   - กรณีที่ผู้ร้องส่งค าร้องทางไปรษณีย์ ส านักงานก็จะตอบแจ้งการรบัค า

รอ้งทุกขภ์ายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งทุกข ์
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(5.2) ปัญหาอปุสรรค 

-ค ารอ้งที่ไม่ลงลายมอืชื่อของผู้รอ้งทุกขห์รอืใช้นามแฝง หรอืเป็นเพยีง

ภาพถ่ายส าเนาลายมอืชื่อ ส านกังานฯ ถอืว่าผูร้อ้งทุกขม์ไิดล้งลายมอืชื่อในค ารอ้งทุกขน์ัน้ ย่อมไม่

อาจรบัไวพ้จิารณาได ้ใหเ้จา้หน้าทีแ่จง้ใหผู้ส้่งค ารอ้งทุกขท์ราบ 

 

6) กระบวนการไกล่เกล่ียประนีประนอม (ไม่มีขัน้ตอนการไกล่เกล่ีย

ประนีประนอมแต่มีกระบวนการการอทุรธรณ์ รายละเอียดดงัน้ี) 

 (1) มาตรา 59 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎฯี บญัญตัวิ่า  

ถ้าเจา้หน้าที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งไม่เหน็ด้วยกบัค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์มูภิาค เจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัดงักล่าวอาจอุทธรณ์ค าวนิิจฉัยของ

คณะกรรมการภูมภิาคต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ โดยส่งค าอุทธรณ์ต่อเลขาธกิารฯ 

ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์มูภิาค 

  มาตรา 59 วรรคสาม บญัญัติต่อไปว่า ในกรณีที่มกีารอุทธรณ์หรือในกรณีที่

เลขาธกิารฯ เห็นว่ามเีหตุผลสมควรที่คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์จะได้พจิารณาทบทวนค า

วนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาค ใหเ้ลขาธกิารฯ ส่งค าวนิิจฉัยใหค้ณะกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขพ์จิารณา 

  (2) มาตรา 60 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีาฯ บญัญตัวิ่า ในกรณี

ทีค่ณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาคไดพ้จิารณาวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขใ์ดแลว้ และมคี าวนิิจฉัย

ที่ไม่มขี้อเสนอให้สัง่การตามมาตรา 48 ให้ “เลขานุการคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาค” 

แจง้ใหผู้้รอ้งทุกขท์ราบ และถ้าผูร้อ้งทุกขไ์ม่เหน็ดว้ยกบัค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้ง

ทุกข์ภูมภิาค ให้มสีทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ได้ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่

ไดร้บัแจง้ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขภ์มูภิาค 

  (3) มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ บัญญัติว่า 

หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตาม

มาตรา 59 และมาตรา 60 ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์

  (4) ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ

ทบทวนค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิฉยัรอ้งทุกขภ์ูมภิาค พ.ศ. 2539 ก าหนดวธิกีารอุทธรณ์ไว้

ดงันี้ 

   (4.1) ผู้ร้องทุกขห์รอืหน่วยงานที่รบัผดิชอบที่ไม่เหน็ด้วยกบัค าวนิิจฉัย

ของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ูมภิาคตามมาตรา 59 หรอื มาตรา 60 แลว้แต่กรณี ใหม้สีทิธิ
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อุทธรณ์ค าวนิิจฉัยดงักล่าวต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขไ์ด้ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่ได้รบั

แจง้ค าวนิิจฉยันัน้  

   (4.2) ค าอุทธรณ์ ตอ้ง 

    (ก) ท าเป็นหนงัสอืไทยและใชถ้อ้ยค าสุภาพ 

    (ข) มชีื่อและทีอ่ยูข่องผูอุ้ทธรณ์ 

    (ค) มีส าเนาค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

ภมูภิาคแนบมาดว้ย 

    (ง) ระบุประเดน็และเหตุผลของการอุทธรณ์ 

    (จ) ลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์หรือผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้

อุทธรณ์ แลว้แต่กรณ ี

   (4.3) การยืน่หรอืส่งค าอุทธรณ์ใหก้ระท าไดด้งัต่อไปนี้ 

    (ก) ยื่นหรอืส่งต่อเจา้หน้าที่ ณ ส านักงานคณะกรรมการวนิิจฉัย

รอ้งทุกขภ์มูภิาคทีแ่จง้ผลการวนิิจฉยัเรือ่งรอ้งทุกข ์หรอืส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

    (ข) ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา และเพื่อประโยชน์ในการนับก าหนดเวลาในการอุทธรณ์ให้ถอืว่าวนัที่ส่งค าอุทธรณ์แก่

เจา้พนกังานไปรษณยีเ์ป็นวนัยืน่ค าอุทธรณ์ 

 

  วิธีพิจารณาและวินิจฉัยอทุธรณ์ 

(1) เมือ่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดร้บัค าอุทธรณ์ใดแลว้ ใหเ้ลขาธกิาร 

มอบหมายให้นิติกรผู้ท าส านวนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รบัผดิชอบในการตรวจค าอุทธรณ์ การท า

ส านวนและการด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกบัการพจิารณาวนิิจฉัยค าอุทธรณ์นัน้ตามที่ก าหนดไว้ใน

ระเบยีบน้ี 

(2) ใหน้ิตกิรผูท้ าส านวนตรวจค าอุทธรณ์นัน้ว่าถูกตอ้งตามระเบยีบน้ีหรอืไม่ 

(3)  ในกรณีที่นิติกรผู้ท าส านวนเห็นว่าค าอุทธรณ์นัน้ยงัไม่ครบถ้วนหรอืยงัไม่

ชดัเจนเพยีงพอ ให้เสนอเรื่องต่อเลขาธกิารเพื่อพจิารณาสัง่การให้ผู้อุทธรณ์ด าเนินการแก้ไขให้

ถูกตอ้งภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้  

  ถา้ผูอุ้ทธรณ์ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ภายในเวลาทีก่ าหนดใหน้ิติกรผูท้ าส านวน

พจิารณาด าเนินการกบัค าอุทธรณ์นัน้ต่อไปตามระเบยีบฯ  

  ถ้าผู้อุทธรณ์มไิด้ด าเนินการดงักล่าวข้างต้นภายในเวลาที่ก าหนดหรอืถ้านิติกร

ผู้ท าส านวนเห็นว่าค าอุทธรณ์นัน้ไม่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่จะรบัไว้
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พจิารณาได้ ให้นิติกรผู้ท าส านวนเสนอเรื่องต่อเลขาธกิารเพื่อพจิารณามคี าสัง่ให้เสนอเรื่องให้

คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกจพ์จิารณาวนิิจฉยัต่อไป 

(4)  ในกรณีที่นิตกิรผูท้ าส านวนเหน็ว่าค าอุทธรณ์นัน้ถูกต้องตามระเบยีบฯ นี้ให้

เสนอเรื่องต่อเลขาธิการเพื่อมคี าสัง่รบัค าอุทธรณ์นัน้ไว้พิจาณณาและมีค าสัง่ให้ส่งส า เนาค า

อุทธรณ์นัน้ไปยงัคู่กรณอีกีฝา่ยหน่ึงเพื่อจดัท าค าแกอุ้ทธรณ์ 

(5)  ใหคู้่กรณอีกีฝา่ยหน่ึงจดัท าค าแกอุ้ทธรณ์ใหค้รบถ้วนและชดัเจนตามประเดน็

ต่างๆ ทีป่รากฎในค าอุทธรณ์ และส่งไปยงัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาภายในสบิหา้วนันับ

แต่วนัทีไ่ดร้บัส าเนาค าอุทธรณ์ 

  ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงมคีวามจ าเป็นต้องใช้เวลาในการจดัท าค าแก้อุทธรณ์เกิน

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหม้หีนังสอืแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาทราบก่อนวนัสิน้

ก าหนดพรอ้มด้วยเหตุผล และหากยงัมคีวามจ าเป็นต้องใชเ้วลาในการจดัท าค าแก้อุทธรณ์ต่อไป

อีก ก็ให้มหีนังสือแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบก่อนวันสิ้นก าหนด แต่รวม

ระยะเวลาทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิสามสบิวนั 

(6)  เมื่อไดร้บัค าแก้อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 10 ใหน้ิตกิรผูท้ าส านวน

เสนอเรื่องต่อเลขาธกิารเพื่อขออนุมตัิจดัท าบนัทกึสรุปส านวนอุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์พื่อพจิารณา 

  ในกรณีทีคู่่กรณีฝ่ายหน่ึงมไิดส้่งค าแก้อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 10 ให้

ถอืว่าคู่กรณีอกีฝ่ายหน่ึงนัน้ไม่ตดิใจที่จะจดัท าค าแก้อุทธรณ์ และให้นิตกิรผูท้ าส านวนเสนอเรื่อง

ต่อเลขาธกิารเพื่อขออนุมตัิจดัท าบนัทกึสรุปส านวนอุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยร้อง

ทุกขเ์พื่อพจิารณา 

(7) ในกรณทีีค่ณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขเ์หน็ว่าขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน

ทีไ่ดม้าเพยีงพอที่จะพจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ได้แลว้ หรือเป็นกรณีทีคู่่กรณีอกีฝ่ายหน่ึงมไิดส้่งค า

แกอุ้ทธรณ์ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขม์มีตใิหส้่งส านวนอุทธรณ์นัน้ใหพ้นักงานผูร้บัผดิชอบ

ส านวนพจิารณาจดัท าค าแถลงการณ์ต่อไป 

(8) ให้น าระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ว่าด้วยวิธีพิจารณาและ

วนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข ์มาใช้บงัคบัแก่การด าเนินการพจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ตามระเบยีบนี้ด้วย 

โดยอนุโลม  
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จดุแขง็/จดุเด่น 

-กรณทีีเ่ลขาธกิารฯ เหน็ว่าค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์

ภูมภิาคเป็นปญัหาข้อกฎหมายส าคญั หรอืผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์

ภูมภิาคอาจกระทบกระเทอืนต่อวถิทีางปฏบิตัริาชการหรอืแก่ระบบบรหิารราชการเป็นส่วนรวม 

หรอืมเีหตุผลสมควรประการอื่นทีค่ณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขจ์ะไดพ้จิารณาทบทวนค าวนิิจฉัย

ของคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์ภูมภิาค ให้เลขาธกิารฯ ส่งค าวินิจฉัยนัน้ให้คณะกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขพ์จิารณาทบทวน  

-เมื่อนายกรฐัมนตรไีด้พจิารณาสัง่การแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎกีาแจง้ผลการสัง่การใหผู้ร้อ้งทุกข ์หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ และส านกังานฯ ทราบ 

-คณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์อาจมคี าวนิิจฉัยไม่รบัค าอุทธรณ์นัน้ไว้

พจิารณา ยกค าอุทธรณ์ยนืตามค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมภิาค กลบัค า

วนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกขภ์ูมภิาคและวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นัน้ใหม่ หรอืแก้ค า

วนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์ภูมภิาคโดยวินิจฉัยยนืบางส่วน กลบับางส่วนและ

วนิิจฉยัใหมแ่ทนส่วนทีก่ลบันัน้ หรอือาจมคี าวนิิจฉยัหรอืขอ้เสนอแนะอื่นเพิม่เตมิกไ็ด้ 

-ในกรณีที่คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขม์คีวามเหน็แตกต่างไปจากค า

วนิิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมภิาค คณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์จะต้องยก

เหตุผลและหลกัฐานสนบัสนุนอยา่งชดัเจนไวใ้นค าวนิิจฉยัดว้ย 

-ถา้ค าวนิิจฉยัไมม่ขีอ้เสนอแนะต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาสัง่การ ให้ 

เลขาธกิารแจง้ผลการวนิิจฉยัใหผู้อุ้ทธรณ์และคู่กรณอีกีฝา่ยทราบ 

-ถ้าค าวินิจฉัยมขี้อเสนอแนะต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อพิจารณาสัง่การให้

เลขาธกิารเสนอค าวนิิจฉยัไปยงันายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาสัง่การ 

 

7) กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

-การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และกบั

ตวับุคคล มคีวามเสมอภาค ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ

-มาตรา 37 ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขม์อี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(1) มหีนังสอืสอบถามหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัที่เกี่ยวขอ้ง

เพื่อให้มหีนังสอืชี้แจงขอ้เท็จจรงิ หรอืให้ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานของหน่วยงานของรฐั 

หรอืของเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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        (2) ใหห้น่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งส่งวตัถุ เอกสาร หรอืพยานหลกัฐาน

อื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรอืส่งผู้แทนหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัในหน่วยงานของรฐันัน้มาชี้แจงหรอืให้ถ้อยค า

ประกอบการพจิารณาได ้

        (3) มีหนังสือเรียกให้ผู้ร้องทุกข์น าพยานหลักฐานมาประกอบการ

พจิารณา 

        (4) มหีนงัสอืเรยีกใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องรอ้งทุกขม์าใหถ้้อยค าหรอื

ใหส้่งพยานหลกัฐานมาประกอบการพจิารณา 

      - มาตรา 73 ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามหนงัสอืเรยีกทีอ่อกตามมาตรา 37 (4) ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

(7.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นไปตาม

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. 2522 และระเบยีบของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้ง

ทุกข ์ว่าดว้ยวธิพีจิารณาและวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข ์พ.ศ. 2522 ซึง่เป็นวธิพีจิารณาคดปีกครอง อนั

เป็นลกัษณะเดยีวกบัวธิพีจิารณาของศาล กล่าวคอื กรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขจ์ะท าหน้าทีไ่ต่สวน

หาขอ้เทจ็จรงิในคดโีดยการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานที่คู่กรณีน ามายื่นและชกัถามทัง้ผูร้อ้งทุกข์

และหน่วยงานของรฐัเพื่อรวบรวมขอ้เทจ็จรงิให้ครบถ้วน และจะเป็นผูว้นิิจฉัยคดทีีม่กีารรอ้งทุกข์

นัน้โดยมเีหตุผลดา้นหลกักฎหมายปกครอง รวมทัง้การเสนอแนะแนวทางการวางกลไกการปฏบิตัิ

ราชการต่อไป 

-มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมฯ มี

หน้าทีร่วบรวมขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งและพจิารณาไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิว่าเรื่องรอ้งเรยีนมมีลูความ

จรงิหรอืไมเ่พยีงใด โดยใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ พรอ้มทัง้ท าความเหน็เสนอเลขาธกิารฯ 

ว่ามกีารกระท าทุจรติและประพฤตมิชิอบเกดิขึน้หรอืไม่ เป็นการกระท าผดิวนิัยหรอืไม่ หากเป็น

กรณไีมม่มีลูทีค่วรกล่าวหาใหเ้สนอความเหน็ต่อเลขาธกิารฯ และยตุเิรือ่ง 

- ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจรงิสามารถด าเนินการอย่างลบั เปิด

โอกาสใหเ้จา้หน้าทีผู่ถู้กกล่าวหาพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิอยา่งเป็นธรรม 

- คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อ

เลขาธกิารฯ ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ หากมเีหตุผลความจ าเป็นทีม่อิาจหลกีเลีย่ง

ได้ คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อเลขาธกิารฯ โดยเสนอขอขยาย

ระยะเวลาไดไ้มเ่กนิสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กนิสบิหา้วนั 



 

- 471 - 

-เมื่อมกีารด าเนินการในเบือ้งต้นเป็นประการใด ส านักอ านวยการจะแจง้

ใหผู้้รอ้งเรยีนทราบภายในสบิห้าวนั เวน้แต่กรณีทีผู่้รอ้งเรยีนไม่ให้ขอ้มลูทีส่ามารถตดิต่อกลบัไป

ยงัผูร้อ้งเรยีนได ้

 

(7.2) ปัญหาอปุสรรค 

-เรื่องรอ้งทุกขท์ีไ่ดม้กีารด าเนินการพจิารณาวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ไป

แลว้ หรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบไดด้ าเนินการแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่ผูร้อ้งทุกขเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ แต่

ผูร้อ้งทุกขย์งัมไิด้ถอนค ารอ้งทุกข ์ท าให้คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์จะต้องวนิิจฉัยให้ยุตแิละ

จ าหน่ายเรือ่ง 

 

8) กระบวนการสรปุเสนอมาตรการแก้ไข 

-การพิจารณา “ค าแถลงการณ์” และปรึกษาหารอืเป็นองค์คณะ โดย

คณะกรรมการภายในองคก์รเพื่อลงมตมิคี าวนิิจฉยัชีข้าดและเสนอนายกรฐัมนตรเีพื่อสัง่การ  

(1) ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัละเลยต่อหน้าทีห่รอืปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิควร 

มคี าสัง่ใหห้วัหน้าหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัในสงักดัปฏบิตัหิน้าที่

ภายในเวลาก าหนด 

 (2) ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีข่องรฐักระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที ่หรอืกระท า

การขดัหรอืไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรอืกระท าการไม่ถูกต้องตามขัน้ตอนหรอืวธิีการอนัเป็น

สาระส าคญัทีก่ าหนดไวส้ าหรบักรณนีัน้ หรอืกระท าการโดยไมสุ่จรติหรอืโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

มคี าสัง่ใหเ้พกิถอนการกระท านัน้หรอืสัง่ใหเ้จา้หน้าทีผู่ม้อี านาจหน้าทีส่ ัง่เพกิถอนการกระท านัน้ 

 (3) ในกรณทีีม่คีวามรบีด่วนและจ าเป็น ไมว่่าจะเป็นกรณีตาม (1) หรอื (2) มี

ค าสัง่ใหมห่รอืมคี าสัง่เปลีย่นแปลงการกระท าของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

 ในการเสนอข้อเสนอแนะเพื่อให้นายกรัฐมนตรีสัง่การตามวรรคหนึ่ ง 

คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขจ์ะต้องใหเ้หตุผลและหลกัฐานสนับสนุนขอ้เสนอแนะอย่างชดัแจง้ 

ถา้เป็นกรณเีสนอใหน้ายกรฐัมนตรสีัง่การตามวรรคหนึ่ง (2) จะต้องระบุดว้ยว่าจะใหม้ผีลยอ้นหลงั

หรอืไม่ เพยีงใด หรอืมเีงื่อนไขอย่างใด และถ้าเป็นกรณีเสนอให้นายกรฐัมนตรสีัง่การตามวรรค

หนึ่ง (3) จะต้องแสดงให้นายกรัฐมนตรีเห็นได้ชัดแจ้งว่า การมีค าสัง่ใหม่หรือการมีค าสัง่

เปลีย่นแปลงการกระท าของเจา้หน้าของรฐัดงักล่าวมคีวามรบีด่วนและจ าเป็นอย่างไร และสมควร

ให้ค าสัง่ดงักล่าวมผีลใช่บงัคบัตัง้แต่เมื่อใด หรอืมเีงื่อนไขอย่างใด นอกจากนี้ในกรณีเสนอให้

นายกรฐัมนตรสีัง่การตามวรรคหนึ่ง (3) นี้ คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขจ์ะต้องค านึงดว้ยว่า การ



 

- 472 - 

มคี าสัง่ใหม่หรอืมคี าสัง่เปลี่ยนแปลงการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรฐัโดยนายกรฐัมนตรนีี้จะเป็น

การกระทบกระเทอืนต่อความรบัผดิชอบโดยตรงของเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งอนัจะเป็นผลเสยีหายแก่

ระบบบรหิารราชการแผ่นดนิหรอืไมเ่พยีงใด 

 - เมื่อคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์ได้วนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์เรื่องใดแล้วให้

เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอค าวนิิจฉยัไปยงันายกรฐัมนตรโีดยเรว็ทีสุ่ด แต่ต้องไม่เกนิ

เจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้คี าวนิิจฉยัเช่นนัน้ 

 - เมื่อนายกรฐัมนตรไีดร้บัค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขแ์ล้ว

ใหน้ายกรฐัมนตรสีัง่การโดยเรว็ ในกรณีทีน่ายกรฐัมนตรไีม่เหน็ชอบดว้ยกบัค าวนิิจฉัยทีส่่งมา ไม่

ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน นายกรฐัมนตรมีอี านาจสัง่การไดต้ามทีเ่หน็สมควร พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล

แห่งการสัง่การนัน้ไวด้ว้ย 

 - เรือ่งรอ้งทุกขท์ีค่ณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขไ์ดว้นิิจฉัยเสรจ็เดด็ขาดแลว้ผู้

ร้องทุกข์อาจเสนอเรื่องนั ้นเพื่อพิจารณาใหม่ได้อีกครัง้หนึ่ งภายในเวลาห้าปี นับแต่วันที่

คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขม์คี าวนิิจฉัย แต่ต้องพสิูจน์ใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่คณะกรรมการวนิิจฉัย

รอ้งทุกขว์่าได้มกีารพบพยานหลกัฐานใหม่อนัอาจท าให้ขอ้เทจ็จรงิที่คณะกรรมการวนิิจฉัยร้อง

ทุกขพ์จิารณาวนิิจฉยัเสรจ็เดด็ขาดแลว้นัน้เปลีย่นไป 

 

(8.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์สามารถเป็นผู้แสวงหาข้อเท็จจริง

ประกอบส านวนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่ง

ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น “พนกังานผูร้บัผดิชอบส านวน” จะท า “ค าแถลงการณ์” โดยใหค้วามเหน็อสิระทัง้

ในด้านข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นการชี้ขาดเบื้องต้น คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จะ

พจิารณา “ค าแถลงการณ์” และปรกึษาหารอืเป็นองคค์ณะเพื่อลงมตมิคี าวนิิจฉัยชีข้าดในเรื่องรอ้ง

ทุกขน์ัน้ พรอ้มน าเสนอนายกรฐัมนตรเีพื่อสัง่การ 

 

(8.2) ปัญหาอปุสรรค 

-หน่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐับางรายไม่ยอมรายงานผลการ

ด าเนินการตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตรใีหส้ านกังานฯ ทราบ หรอืรายงานล่าชา้ หรอืรายงานว่าไม่

อาจด าเนินการตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตรไีด ้ส านกังานฯ จงึต้องใชเ้วลาในการตดิตามเตอืนและ

เรง่รดัหน่วยงานหรอืเจา้หน้าทีด่งักล่าวใหด้ าเนินการตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตร ี
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-บางหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งไมย่อมหรอืไมอ่าจ 

ด าเนินการตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตรหีรอืเหน็ว่าการด าเนินการยงัไม่เป็นผล ส านักงานฯ จะ

เสนอเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาด าเนินการตามมาตรา 7 (2) แห่ง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ต่อไป (มาตรา7 (2) รบัปรึกษาให้ความเห็นทาง

กฎหมายแก่หน่วยงานของรฐัหรอืตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตรหีรอืมตขิองคณะรฐัมนตร)ี 

 

9) กระบวนการผลักดันมาตรการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้

บรรลผุล  

-คณะกรรมการกฤษฎกีาไม่มอี านาจสัง่การโดยตรง แต่สามารถเสนอแนะไป

ใหน้ายกพจิารณาสัง่การแทน 

-คณะกรรมการกฤษฎกีาไมม่ขีอ้กฎหมายทีเ่ป็นบทลงโทษต่อผูฝ้่าฝืนขอ้เสนอ

การแกก้ฎหมายของคณะกรรมการ 

-สามารถเสนอเรื่องต่อหน่วยงานอื่นไดใ้นกรณีทีอ่ยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่

ของหน่วยงานนัน้ๆ 

-ประมวลกฎหมายอาญากบัประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญาเป็น

กฎหมายกลางที่วางหลกัในเรื่องการคุ้มครองความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของสงัคม ซึ่ง

เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในรูปแบบประมวลกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รบั

มอบหมายใหด้ าเนินการต่อเนื่องมาจากกรรมการร่างประมวลกฎหมายในอดตี เนื่องจากกฎหมาย

มคีวามเกี่ยวพนักบัการใช้ชวีติประจ าวนัของประชาชนทัว่ไปโดยตรง จงึจ าเป็นต้องมกีารศกึษา

พจิารณาสภาพความเป็นไปของสงัคมซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเปรยีบเทยีบกบัการ

พฒันาของต่างประเทศ กฎหมายดงักล่าวซึง่ใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน จงึต้องมกีารปรบัเปลีย่นให้

สอดคลอ้งกบัยคุสมยัอยูเ่สมอ 

   

(9.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ส านักงานฯ ได้เผยแพร่แนวความคิดและหลกัการกฎหมายมหาชน 

รวมทัง้วธิกีารตคีวามกฎหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายใหก้บับุคลากรของหน่วยงานของรฐัที่

เกี่ยวขอ้งในการใชก้ฎหมายและการยกร่างกฎหมาย โดยสอดแทรกในการฝึกอบรมหลกัสูตรนัก

กฎหมายมหาชน และหลักสูตรอื่นที่เป็นการฝึกอบรมพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ เพื่อให้มี

แนวความคดิและหลกัการดา้นกฎหมายมหาชน สามารถน าไปใช้ปฏบิตังิานดงักล่าวเพื่อให้เกดิ

ความเป็นธรรมและประโยชน์สุขของสงัคมอยา่งแทจ้รงิสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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(9.2) ปัญหาอปุสรรค 

-การด าเนินการทางดา้นกฎหมายโดยเฉพาะการยกร่างกฎหมายและการ

ให้ความเห็นทางกฎหมายพบว่าปญัหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในระดบัการพจิารณานัน้มหีลาย

ปญัหา วธิกีารตคีวามกฎหมาย ซึง่มกัจะตคีวามตามลายลกัษณ์อกัษรโดยมไิดค้ านึงถงึเจตนารมณ์

หรอืวตัถุประสงคข์องกฎหมาย และเนื่องจากการปฏบิตังิานของหน่วยงานของรฐัต้องเกี่ยวขอ้งกบั

กฎหมายต่างๆ ซึ่งเป็นกฎหมายมหาชน การใช้หรอืการตีความจงึต้องอาศยัแนวความคดิและ

หลกัการของกฎหมายมหาชน การขาดความรูใ้นเรื่องนี้ส่งผลให้การใช้กฎหมายหรอืการตคีวาม

ของเจา้หน้าที่ในหน่วยงานของรฐัไม่สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมผีลกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะหรอืต่อสิทธิหรอืประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นคู่กรณีหรอืเป็นบุคคลซึ่ง

เกีย่วขอ้ง  

-ปญัหาเกี่ยวกบัวธิกีารตคีวามตามลายลกัษณ์อกัษรและการขาดความรู้

ความเขา้ใจหลกัการของกฎหมายมหาชนส่งผลใหก้ารยกรา่งกฎหมาย และการพจิารณาปญัหาขอ้

กฎหมายของส านกังานฯ ตอ้งใชเ้วลาในการพจิารณาใหค้วามเหน็ในปญัหาขอ้กฎหมาย 

 

10) กระบวนการผลกัดนัปรบัปรงุกฎหมาย 

-ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา สามารถอาศยัข้อมูลที่ได้รบัมาจาก

การร้องทุกข์ของประชาชนและการขอค าปรกึษาทางกฎหมายจากหน่วยงานของรฐัมาศึกษา

วเิคราะห์เพื่อด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายหรอืก าหนด “ระเบยีบแบบแผนในการปฏบิตัิ

ราชการ” เพื่อปรบัปรุงการปฏบิตัริาชการใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมแก่ประชาชนมากยิ่งขึน้ 

อนัจะมผีลเป็นการป้องกนัไม่ให้ประชาชนไดร้บัทุกขจ์ากกฎหมายหรอืระเบยีบของทางราชการที่

ลา้สมยั ไม่เป็นธรรม หรอืมชี่องโหว่ หรอืจากการปฏบิตัริาชการที่ไม่ชอบของเจา้หน้าที่ของทาง

ราชการอกีต่อไปในอนาคต  

-เสนอแนวทางปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั เสนอต่อรฐับาล 

 

(10.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

   - คณะกรรมการพฒันากฎหมายจะก าหนดนโยบายในการศกึษาหรอืวจิยั

กฎหมายทีส่มควรปรบัปรงุหรอืพฒันาต่อไป และก าหนดความเร่งด่วนของการแก้ไขกฎหมายโดย

ค านึงถึงสภาพปญัหาที่เกิดขึ้นในสงัคมปจัจุบนัและคาดการณ์ถึงปญัหาในอนาคต แล้วจดัท า

รายงานการศึกษาวิจยั เพื่อเสนอแนะแนวทางหรอืนโยบายในการพฒันากฎหมายโดยมกีาร

พจิารณาทางเลอืกที่เหมาะสมที่สุดพรอ้มทัง้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งและมกีารพมิพ์เผยแพร่
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งานการวิจยัเพื่อฟงัความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ไป เพื่อน าเสนอคณะรฐัมนตรีหรอืรฐัสภา

ประกอบการตดัสนิใจโดยมเีหตุผลอยา่งรอบคอบ 

  

(10.2) ปัญหาอปุสรรค 

-โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายที่วางหลักในเรื่องความสัมพันธ์ของเอกชน และประมวล

กฎหมายอาญากบัประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาเป็นกฎหมายกลางทีว่างหลกัในเรื่อง

การคุ้มครองความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของสงัคม ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึน้ในรูปแบบ

ประมวลกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการต่อเนื่องมาจาก

กรรมการร่างประมวลกฎหมายในอดตี และเนื่องจากกฎหมายดงักล่าวเป็นกฎหมายที่มคีวาม

เกี่ยวพนักบัการใชช้วีติประจ าวนัของประชาชนทัว่ไปโดยตรง จงึจ าเป็นต้องมกีารศกึษาพจิารณา

สภาพความเป็นไปของสงัคมซึง่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเปรยีบเทยีบกบัการพฒันาของ

ต่างประเทศ กฎหมายดงักล่าวซึง่ใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน จงึต้องมกีารปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้ง

กบัยคุสมยัอยูเ่สมอ   

   - การด าเนินการดงักล่าวต้องมกีารติดตามสภาพสงัคมไทย และความ

เปลีย่นแปลงของกฎหมายต่างประเทศโดยตลอด ท าใหก้ารปฏบิตังิานของคณะกรรมการนี้ต้องมี

การท างานโดยต่อเนื่องและเสนอการแกไ้ขประมวลกฎหมายในเรือ่งต่างๆ นี้ เป็นระยะๆ 

 

11) การศึกษาวิจยั และจดัท ารายงานด้านสิทธิมนุษยชน 

-ส านกังานฯ ด าเนินการศกึษาวจิยัทางกฎหมายเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ใน

การรา่งกฎหมายในดา้นต่างๆ ตามสภาพการเมอืงการปกครองการบรหิารเศรษฐกจิและสงัคมทัง้

ในประเทศและต่างประเทศรวมถงึเหตุการณ์ส าคญัๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายสามารถน าไปใชเ้ป็น

ขอ้มลูรา่งกฎหมายดา้นต่างๆ และเผยแพรสู่่สาธารณชนเป็นปกต ิ

 

(11.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

-ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดใ้ชร้ะบบการจา้งศกึษาวจิยัเพื่อเปิด

กว้างให้บุคคลต่างๆ เข้ามารบัจ้างท างานวิจยั และน าผลงานวจิยัไปใช้ในการพฒันากฎหมาย 

รวมทัง้จดัหาทุนการศกึษากฎหมายในต่างประเทศเพื่อพฒันาบุคลากรในทางกฎหมายใหม้คีวามรู้

ด้านกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในด้านการสนับสนุนงานด้านพฒันากฎหมาย

ต่อไป 
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(11.2) ปัญหาอปุสรรค 

   - งานพฒันากฎหมาย เป็นการด าเนินงานศกึษาวจิยัเพื่อประโยชน์ในการ

ปรบัปรงุกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัริฐัธรรมนูญนโยบายของรฐับาล และสภาพเศรษฐกจิ

สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่การวจิยัทางกฎหมายจ าเป็นตอ้งศกึษาใหเ้ขา้ใจถงึสภาพของสงัคมไทย 

โดยเฉพาะเปรยีบเทยีบกฎหมายต่างประเทศจ าเป็นต้องท าการวเิคราะห์ให้เหน็ข้อดแีละขอ้เสยี

ต่างๆ เพื่อก าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคมไทย ผูท้ีจ่ะท าการศกึษาวจิยั

กฎหมายจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบกฎหมายของประเทศ ขณะเดียวกันก็

จ าเป็นตอ้งมคีวามรูห้รอืประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารราชการแผ่นดนิ รวมทัง้มคีวามรูใ้น

ศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องที่จะท าให้สามารถพิจารณาวางระบบกฎหมายที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนและสอดคล้องกบัหลกัวชิาการในด้านต่างๆ ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ส านัก

งานฯ ขาดแคลนบุคลากรดงักล่าวเป็นอย่างมาก จงึต้องด าเนินการจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้

ศกึษาวจิยั ซึง่ท าใหไ้มส่ามารถควบคุมความสมัฤทธิผ์ลของโครงการศกึษาวจิยัไดอ้ย่างเตม็ที ่และ

เป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหก้ารด าเนินงานตามโครงการพฒันากฎหมายอาจไม่ส าเรจ็ตามเป้าหมาย

ทีก่ าหนดไว ้

12) การเผยแพร่ความรู้และการส่ือสารต่อสาธารณชน 

-ส านักงานฯ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น เช่น เขา้ร่วมจดันิทรรศการในงานวนัขา้ราชการพลเรอืน เขา้ร่วมจดันิทรรศการเนื่อง

ในวนัระพทีีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์การรว่มวางพุ่มถวายราชสกัการะเนื่องในวนัจกัร ีเป็นตน้ 

 

(12.1) จดุแขง็/จดุเด่น 

   -  ได้จดัท า “วารสารกฎหมายปกครอง” ขึน้เพื่อเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบั

กฎหมายปกครองอนัเป็นหลกัในการบรหิารราชการแผ่นดนิใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปมาตัง้แต่ปี พ.ศ.

2522 โดยนอกจากจะมขีอ้มลูเกีย่วกบักฎหมายใหม่ๆ  และบทความทางวชิาการดา้นกฎหมายแลว้ 

ส านกังานฯ ยงัไดบ้รรจคุวามเหน็ทางกฎหมายทีส่ าคญัในวารสารดงักล่าวดว้ย 

-ส านกังานฯ จดัท ารายงานประจ าปีเผยแพรต่่อสาธารณะทุกปี 

-ส านักงานฯ ด าเนินการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย และน าข้อมูลร่าง

กฎหมายดา้นต่างๆ และเผยแพรสู่่สาธารณชน 
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(12.2) ปัญหาอปุสรรค 

การรบัรูห้รอืเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารดา้นกฎหมายของประชาชนทัว่ไปอาจมี

ขอ้จ ากดั เนื่องจากเป็นเรื่องของกฎหมาย เป็นเรื่องทางวชิาการ และสื่อประชาสมัพนัธ์ไม่ค่อย

ดงึดดูความสนใจ ประชาชนทัว่ไปไมค่่อยใหค้วามสนใจ  
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บทท่ี 7 

ผลการศึกษา 

ปัญหา ข้อจ ากดัของกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

ในการศึกษาปญัหา ข้อจ ากัดของกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

คณะผูว้จิยัประยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสานระหว่างการสงัเกตการณ์ (Observation) การ

สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) และการวจิยัเชงิส ารวจภาคสนาม (Field Survey 

Research) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย คอื ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งรวมทัง้สิน้ 6 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

1) ผูบ้รหิารส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ 

2) เจา้หน้าทีส่ านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

3) กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

4) อนุกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

5) ผูร้อ้งเรยีนปญัหาละเมดิสทิธมินุษยชน 

6) ผูถู้กรอ้งเรยีนปญัหาละเมดิสทิธมินุษยชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ด าเนินการในช่วงระหว่าง 15 พฤศจิกายน 2555 ถึง 10 กรกฎาคม 2556 ก าหนด

ขอบเขตเนื้อหาในการศกึษา ทัง้ระดบัโครงสรา้งและระดบักระบวนการ โดยผลการศกึษาปรากฎ

ดงันี้ 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ขอ้มูล

การศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายรวม 5 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้บริหาร

ส านักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการสทิธมินุษยชน อนุกรรมการสทิธมินุษยชน และผู้ร้องเรยีน ระบุ

ตรงกนัว่าปญัหาส าคญัของกระบวนการดงักล่าวมอียู ่2 ประการ คอื 1) ความล่าชา้ในกระบวนการ

ตรวจสอบ และ 2) ผูเ้สยีหายไมไ่ดร้บัการแกไ้ขปญัหา เยยีวยาอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย 

 

1. ปญัหาความล่าชา้ในกระบวนการตรวจสอบ 

ขอ้มลูค าให้สมัภาษณ์ ของกลุ่มเป้าหมายขา้งต้น ระบุความคดิเหน็ในทศิทางเดยีวกนัถงึ

ปญัหาส าคญัของกระบวนการตรวจสอบ คอืใช้เวลาในกระบวนการตรวจสอบค่อนข้างนาน มี

ความล่าชา้ดงัตวัอย่างค าใหส้มัภาษณ์ส่วนหนึ่ง ของกรรมการสทิธมินุษยชน ผู้บรหิารส านักงาน

คณะกรรมสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิรวมถงึผูเ้สยีหายทีเ่ขา้รอ้งเรยีน ทีร่ะบุว่า 
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กรรมการสทิธิ

มนุษยชน 
 “มนัยิง่กว่าแย่ ผมประชุมเสรจ็เมือ่เช้านี้ เรือ่งร้องเรยีนเมือ่ 53 ปี นีม่นั 56 

ยงังีม้นักไ็มแ่ปลกทีเ่ขาไมม่าหากรรมการสทิธ ิทัง้ๆทีก่รรมการสทิธ ิมกีลไก

อ านาจครบถว้น เครือ่งมอืคนต่างๆ เยอะแยะมากมาย แต่เขาไปหา ปวณีา 

ปวณีากห็ิ้วไปโรงพกั เรยีกสือ่ไปท าขา่ว เสรจ็แลว้กจ็บ” 

 

ผูบ้รหิารส านกังาน  “ต้องยอมรบัว่า บางกรณีใช้เวลาในการด าเนินการทีค่่อนข้างนาน จน

บางครัง้เราตดิต่อกลบัไป ปรากฏว่าผูเ้สยีหายลมืไปแลว้ว่ามารอ้งเรยีนทีน่ี”่ 

 

ผูเ้สยีหายทีเ่ขา้

รอ้งเรยีน 
 “ยงัไมไ่ดข้อ้สรปุเลย เนีย่ 2 ปีกว่าแลว้กพ็ึง่จะมพีวกคณุนีแ่หละทีโ่ทรมาครัง้

แรก” 

 

2. ผูเ้สยีหายไมไ่ดร้บัการแกไ้ขปญัหา เยยีวยาอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย 

นอกจากกระบวนการตรวจสอบทีล่่าชา้ ผลการศกึษายงัแสดงใหเ้หน็ถงึขอ้จ ากดัประการ

ส าคญั คอื ขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผลการตรวจสอบไม่ถูกน าไปปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม ท าให้

ผู้เสยีหาย (ถูกละเมดิ)ไม่ได้รบัการเยยีวยาอย่างเต็มเมด็เต็มหน่วย ขณะที่บางรายไม่ได้รบัการ

แก้ไข ตลอดจนไม่มขี้อมูลความคบืหน้า ดงัขอ้มูลค าให้สมัภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมายผู้รอ้งเรยีน

ส่วนหน่ึง ทีใ่หข้อ้มลูในท านองเดยีวกนัว่า 
 

ผูร้อ้งเรยีน  “ตอนนี้นานแลว้เรากย็งัไมไ่ดร้บัทราบจากอะไรเลย คอืไมท่ราบว่ากรรมการ

สทิธฯิ เคา้จะมอีะไรมาบอกพวกเราหรอืไม ่หรอืทีท่างกรรมการสทิธบิอกกบั

หน่วยงานว่า เมือ่คุณแกไ้ขแลว้ใหม้าบอกกบัคนทีเ่ดอืดรอ้นมัย้ อนันี้ผมก็

ไมท่ราบ” 

 

  “ไมม่กีารแกไ้ขเลย ... คอืกรรมการสทิธไิมใ่ชค่นแกป้ญัหา แต่เป็นคนชี้ผดิชี้

ถูกว่าควรท าอะไร แต่พอชี้มาทีห่น่วยงานราชการแล้วเขากไ็ม่ท าอะไร ... 

จะท ายงัไงได ้กต็อ้งปล่อยเลยตามเลย ทนีี้ปญัหามนักย็งัอยู ่เขา้ใจปะ่” 

 

 ขอ้มูลจากผลการส ารวจเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พบ

ข้อมูลที่สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คือร้อยละ 83.7 ระบุว่า

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนนานเกนิไป เพยีงรอ้ยละ 16.3 ทีเ่หน็ว่า

เหมาะสมแลว้ ขณะเดยีวกนัเมือ่สอบถามว่ากระบวนการตรวจสอบปจัจุบนั ช่วยใหผู้เ้สยีหายไดร้บั
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การเยียวยา ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ร้อยละ 73.5 เห็นว่ายงัไม่

เหมาะสม ขณะทีร่อ้ยละ 26.5 เหน็ว่าเหมาะสม รายละเอยีดพจิารณาดงัตารางที ่7.1 และ 7.2  

 

ตารางท่ี 7.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบคุวามคิดเหน็ต่อระยะเวลาท่ีใช้

ในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ต่อระยะเวลาท่ีใช้ใน

กระบวนการตรวจสอบ 

จ านวน ร้อยละ 

1 ใชเ้วลาเหมาะสม 8 16.3 

2 ใชเ้วลามากเกนิไป 41 83.7 

 รวมทัง้ส้ิน 49 100.0 

 

ตารางท่ี 7.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุความคิดเห็นต่อความ

เหมาะสมท่ีผู้เสียหายในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้รบัการ

เยียวยา 

ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ต่อความเหมาะสมท่ีผูเ้สียหาย

ในกระบวนการตรวจสอบได้รบัการเยียวยา 

จ านวน ร้อยละ 

1 เหมาะสม 13 26.5 

2 ยงัไมเ่หมาะสม 36 73.5 

 รวมทัง้ส้ิน 49 100.0 

 

 เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสิทธมินุษยชน ทัง้ในด้าน

ความรวดเรว็ของการตรวจสอบ และความเหมาะสมของการเยยีวยาผูเ้สยีหาย คณะผูว้จิยัท าการ

วจิยัถงึปญัหา ขอ้จ ากดัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยประยุกต์ใชก้ารวจิยัโดยการสงัเกตการณ์ การวจิยัเอกสาร 

การสมัภาษณ์เชงิลกึ และการส ารวจภาคสนามเพื่อหาค าตอบดงัทีก่ล่าวถงึโดยละเอยีดในบทที ่2 

ระเบยีบวธีวีจิยั ทัง้นี้โดยการวจิยัดงักล่าวจะพจิารณาจ าแนกเป็น 2 ระดบัคอืระดบัโครงสรา้งและ

กระบวนการ ดงันี้ 
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1) ระดบัโครงสรา้ง จ าแนกเป็น 

1.1 โครงสรา้งการท างาน 

1.2 อ านาจหน้าที ่

2) ระดบักระบวนการ จ าแนกเป็น 

2.1 กระบวนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

2.2 กระบวนการพจิารณา (รวมระหว่างการกลัน่กรอง และตรวจสอบ) 

2.3 การด าเนินการภายหลงัพจิารณาเสรจ็สิน้ 

 

ผลการส ารวจปรากฎดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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โครงสร้างการท างานด้านกระบวนการตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

การสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นโครงสร้างการท างานด้านกระบวนการตรวจสอบปญัหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ าแนกเป็น 3 มิติหลัก 

ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร ทรพัยากรบุคคล งบประมาณ คณะผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวขอ้งจ านวน 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร

ส านกังาน กรรมการฯ อนุกรรมการฯ และเจา้หน้าที ่โดยขอ้มลูจากการสมัภาษณ์สามารถสรปุถงึปญัหา ขอ้จ ากดัส าคญัๆ ไดด้งัตารางที ่7.3 
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ตารางท่ี 7.3 แสดงข้อสรปุปัญหา ข้อจ ากดัด้านโครงสร้างการท างาน จ าแนกตามโครงสร้างองคก์ร บคุลากร และระบบงบประมาณ 

โครงสร้างองคก์ร บคุลากร ระบบงบประมาณ 

ศนูยป์ฏบิตังิาน และเครอืขา่ยการท างานในพื้นที ่

- มศีนูยก์ลางแหง่เดยีวทีก่รงุเทพฯ ท าใหก้ารเขา้ถงึ 

  ขอ้มลู กลุ่มเป้าหมายมคีวามล าบาก ล่าชา้ ฯลฯ 

ศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถ 

- ขาดความรู ้ทกัษะการท างานดา้นส าคญั เชน่ 

  กฎหมาย การเขยีนรายงาน ฯลฯ 

ความเพยีงพอของงบประมาณทีไ่ดร้บั 

- เงนิเหลอืทกุปี (ตัง้งบไวก้อ่น) แต่ทางปฏบิตั ิ

  ไมไ่ดด้ าเนินการใดๆ ท าใหเ้งนิเหลอื 

ความเป็นเอกภาพของการท างาน 

- กรรมการฯ มคีวามเหน็ แนวทางการบรหิาร 

  แตกต่างกนั ท าใหง้านไมเ่ดนิหน้า ระดบั  

  ปฏบิตัทิ างานล าบาก 

กระบวนการคดัเลอืก โยกยา้ยบุคลากร 

- การก าหนดคณุสมบตัริบัสมคัรมลีกัษณะทัว่ไป  

- บุคลากรตอนเริม่ตน้กอ่ตัง้ โอนมาแต่คนทีม่ ี

  ปญัหา ไมเ่กง่ ระบบพรรคพวก 

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงบประมาณ และ

กลไกควบคมุ 

- ไมม่รีะบบ กลไกตดิตาม ตรวจสอบการใชง้บ 

กระบวนการเบกิจ่าย 

- ยงัไมท่ าระบบงบประมาณของหน่วยงาน อา้งองิ

ระบบราชการ ท าใหข้ ัน้ตอนเยอะ ล่าชา้ 
ความชดัเจนในขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

- ไมม่ขีอบเขตหน้าที ่(job description) ทีช่ดัเจน  

- มงีานแทรกซอ้นบ่อย 

การพฒันาองคค์วามรู ้และศกัยภาพของบุคลากร 

- มแีต่หลกัสตูรทัว่ไป ไมเ่กีย่วกบังานทีร่บัผดิชอบ 

- ไมม่อีบรมเบือ้งตน้ส าหรบัเจา้หน้าทีใ่หม่ 

- ไมม่กีารสะสมองคค์วามรู ้ส าหรบัคนทีโ่อนมา 

  ท างานใหม ่
การบรหิารจดัการ มอบหมายงาน และการแบ่งงาน 

- มาตรฐานแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มงาน /  

  บางคนงานเยอะ บางคนไมม่งีาน 

การท างานมขี ัน้ตอนมากเกนิไป 

- ตามขัน้ตอนตอ้งผา่นอนุกรรมฯ และกรรมการฯ  

   ท าใหก้รณีปญัหาเรง่ด่วนแกไ้ขไม่ทนัการ 

  

ระบบตรวจสอบ ประเมนิคณุภาพการท างาน 

- ขาดระบบการตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- ไมม่กีารประเมนิคณุภาพการท างาน 
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1. โครงสรา้งองคก์ร 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร พบปญัหาข้อจ ากัดส าคัญรวม 5 ด้าน 

ประกอบดว้ย  

1.1  ขาดศูนยป์ฏบิตังิาน และเครอืขา่ยการท างานในพืน้ที ่ 

1.2  ขาดความเป็นเอกภาพของการท างาน 

1.3  ไมม่คีวามชดัเจนในขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  

1.4  การบรหิารจดัการ มอบหมายงาน และการแบ่งงานไมเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

1.5  การท างานมขีัน้ตอนมากเกนิไป  

รายละเอยีดปญัหา ขอ้จ ากดัทัง้ 5 ดา้นพจิารณาไดจ้ากรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

1.1 ขาดศูนยป์ฏบิตังิาน และเครอืขา่ยการท างานในพืน้ที่ 

จากการทีส่ านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิมศีูนยป์ฏบิตักิารเพยีงแห่ง

เดยีวทีศู่นยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา ตัง้อยู่ทีถ่นนแจง้วฒันะ กรุงเทพมหานคร ซึง่ต้อง

รบัผดิชอบดแูลปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน ของประชาชนจาก 77 จงัหวดัทัว่ประเทศส่งผลให้

กระบวนการตรวจสอบกระท าไดล้่าชา้ เน่ืองจากปญัหาการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย ขอ้มลูต่างๆ การ

ลงตรวจสอบพื้นที ่ฯลฯ ต้องใชเ้วลามากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ทีม่ขีอบเขตท างานลกัษณะเดยีวกนั 

นอกจากนี้กรณีที่ผู้เสียหายมคีวามจ าเป็นต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่ กระท าได้ค่อนข้างล าบาก ดงั

ตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ 
 

กรรมกา

รสทิธฯิ 
 “งานกรรมการสิทธิครอบคลุมทัว่ประเทศ เจ็ดสบิเจ็ดจงัหวดั จิปะถะทุกเรือ่งทุกราวที ่

เกีย่วกบัคน เกดิเหตุเชยีงใหม ่เกดิเหตุสุราษฎรธ์านี เกดิเหตุระยอง กว่าจะไปถงึกส็ามวนั 

เจด็วนั เหตุการณ์กท็ าอะไรไม่ไดแ้ลว้ นีค่อืขอ้จ ากดัในเรือ่งระยะเวลา พอมาเปรยีบเทยีบ

กบัองค์กรอสิระกค็ล้ายๆกนั กกต. เขากม็ ีกกต. จงัหวดั เจด็สบิเจด็จงัหวดั ปปช. เขากม็ ี

ปปช.จงัหวดั” 

 

  “ศาลยุตธิรรมเขากด็ูแลทัว่ประเทศ แต่เขากม็ยีุตธิรรมจงัหวดั และเขายงัมหีน่วยงานใน

กระทรวงยุติธรรมเป็นมือเป็นไม้อยู่ มีคุ้มครองสิทธิ มีสถานพินิจ มีในเครือข่ายของ

กระทรวงยตุธิรรม เขากส็ามารถขอความชว่ยเหลอืได ้แต่ของเราโดดเดีย่ว” 
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1.2 ขาดความเป็นเอกภาพของการท างาน 

จากโครงสรา้งการท างานที่มรีะบบเลอืกสรร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิหลากหลาย

ศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ จากหลายประเภทองค์กร ซึ่งมรีะบบการท างานแตกต่างกนั ส่งผลให้

วสิยัทศัน์ในการก าหนดทิศทางการท างานมคีวามแตกต่าง ไม่เป็นอันหนึ่งอนัเดยีวกนั ท าให้

ระบบการท างานมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละคณะอนุกรรมการ รวมถึงการตดัสนิใจเพื่อพฒันา

แนวทางการท างานบางกรณีหยุดชะงกั ล่าช้า เนื่องจากมคีวามเหน็ไม่ตรงกนั ดงัขอ้มูลการให้

สมัภาษณ์ของผูบ้รหิารส านกังาน และกรรมการทีร่ะบุว่า 

 
ผูบ้รหิาร

ส านกังาน 
 “บางทกีไ็ม่ค่อยเป็นองค์รวมเท่าไหร่ ไม่เป็นเอกภาพ การท างานบางทไีม่ค่อย

เดนิ เพราะคดิต่างกนั” 

 

กรรมการสทิธฯิ  “ในภาคของกรรมการผมว่ามนักม็ปีญัหาเหมอืนกนั เพราะว่ากรรมการกไ็ม่เคย

รูจ้กักนัมาเลย พอไดร้บัการสรรหากนัมาแลว้ กม็าท างานร่วมกนัโดยที ่7 คนเนีย่ 

คนละสไตล ์การบรหิารตรงเนี้ยผมว่ามปีญัหามากมนัเหมอืนกบัวงออรเ์คสตรา้ให้

คุณไปเอามอื 1 ของโลกมาแต่คุณไม่สามารถคอนดักได้ มนัไม่มทีางเพราะคุณ

ตอ้งท ายงัไงใหม้นัเปา่ตามทีค่อนดกัเตอร ์คอนดกัเตอรเ์นีย่ส าคญัมากถา้คอนดกั

เตอร ์คอนดกัไมเ่กง่ไอน้ีบ่อกชัน้เก่งชัน้จะเป่าอย่างเงี้ยคุณจะท าไม ไม่ง ัน้กไ็ปหา

คนใหมม่าถา้หาไมไ่ดม้นักม็อียูแ่คน่ี้ ” 

 

  “ของผมมแีต่แรงเสยีดทานกนัเองกบักรรมการกับเจ้าหน้าทีท่ีน่ี ่กเ็หมอืนกบัฮัว้

กนัเหมอืนอะไร คอืผมพยายามทีจ่ะบอกว่าท าไมถ่กูหลกัเกณฑ ์ยงัช่วยกนัถา้คุณ

ท าถูกหลักเกณฑ์แล้วผมยอมรับหมดแต่ถ้าผมดูแล้วไม่ถูกหลักเกณฑ์แล้ว

พยายามปรบัช่วยกนัอะไรอย่างเงี้ย ซึง่ผมเหน็ไม่ดเีพราะเรามาจากภาคเอกชน

ถา้เราทรยศกบัตวัเองเรากเ็จ๊ง ผมมาจากระบบสากลเอาอยา่งนี้ดกีว่าเราผดิไม่ได้

ทกุอยา่งตอ้งพยายามท าใหถ้กูหลกัเกณฑ ์ฉะนัน้ถา้ถกูหลกัเกณฑก์ท็ าไปแต่จะมี

การซิกแซกทางการตลาดหน่อย สมมุติเพือ่การแข่งขนัเพือ่การท าก าไรมัน

ภาคเอกชน ซึง่ภาคปฎิบตัิท าใหต้วัการตลาดหรอืท าให้ตวัผลติภณัฑ์เนีย่มนัมี

หลกัเกณฑ์ทีแ่น่นอนแล้วเบี้ยวไม่ไดแ้ต่ทีน่ีผ่มมคีวามรูส้กึว่าผมเหน็แลว้ไม่ใช่นี ่

มองจากมุมภาคเอกชนมองลงไปในนี้นะแต่ถ้ามองจากขา้ราชการทีไ่หนก็เป็น

อย่างงี้คอืเรากเ็ฮ้ยทีไ่หนกเ็ป็นอย่างงี้แล้วเราต้องเป็นอย่างงี้ด้วยเหรอเขา้ใจใช่

ไม๊” 
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1.3 ไมม่คีวามชดัเจนในขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ปญัหาส าคัญในกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ พบว่าไม่มีการก าหนดหน้าที่

รบัผดิชอบที่ชดัเจนว่า เจา้หน้าที่ต าแหน่งงานใดรบัผดิชอบงานประเภทใด มขีอบเขตเพยีงใด 

ปญัหาดงักล่าวเกดิขึน้ทัง้ในระดบักลุ่มงาน และต าแหน่งงาน ทัง้น้ีเจา้หน้าที่จากหลายกลุ่มงาน

ต้องรับผิดชอบทัง้งานตรวจสอบค าร้องและงานเลขานุการ ขณะที่บางกลุ่มงานเจ้าหน้าที่

รบัผิดชอบเฉพาะงานตรวจสอบอย่างเดียว สะท้อนให้เห็นถึงภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบ 

ขอบเขตของการท างานที่ไม่เท่ากนัในแต่ละกลุ่มงาน ทัง้ๆ ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างการท างาน

เดยีวกนั นอกจากนี้ผลการศึกษายงัพบว่าบทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบของนักวชิาการสทิธิ

มนุษยชนช านาญการ และนิติกรเองก็ยงัมขีอบเขตไม่ชดัเจน ดงัตวัอย่างค าให้สมัภาษณ์ของ

เจา้หน้าทีจ่ านวนหน่ึงทีร่ะบุว่า 

 
เจา้หน้าที ่  “ถ้าถามว่าหน้าทีค่วามรับผิดชอบจริงๆ คืออะไร ขอบอกว่า  Job 

description ของตนเองยงัไมเ่คยเหน็เลยว่าต าแหน่งนี้ตอ้งท าอะไรบา้ง อนั

นี้กไ็ม่ทราบ จะท าหน้าทีต่ามทีส่ ัง่มา เป้าหมายของการท างานกค็อื มุ่งที ่

ผลส าเรจ็ของงาน บางทกีไ็มไ่ดด้วู่าเป็นของใครเพือ่ใหง้านไมส่ะดุด” 

 

  “เจ้าหน้าทีส่ทิธมินุษยชน ไม่ว่าจะอยู่ต าแหน่งหน้าทีอ่ะไร แต่หลกัๆ แล้ว

ท าหน้าทีเ่ป็นส่วนของงานเลขาหมด หรอืแมว้่าจะเป็นนิตกิร แต่งานส่วน

ใหญ่กเ็ป็นฝา่ยเลขา” 

 

  “โครงสรา้งก าหนดใหเ้ท่ากนั แต่เจา้หน้าทีไ่ม่เท่ากนั คอืจ านวนโครงสรา้ง

เท่ากนัเลย ระบุว่าแต่ละกลุ่มงานมจี านวนกีค่น แต่ปรากฎว่าพอเอาคนใส่

เขา้ไปจรงิๆ บางกลุ่มไม่ครบ บางกลุ่มเกนิ ซึง่กลุ่มทีเ่กนิกถ็่ายคนไปให้

กลุ่มอืน่ แต่กย็งัขาดอยู ่ฉะนัน้จะเหน็ว่าจะมคีนนัง่ประมาณ 2-3 คน ขณะที ่

ส านวนเท่าๆ กนั บางกลุ่มท างานภายใต้คณะอนุกรรมการทีเ่ป็นเรือ่ง

เฉพาะจรงิๆ ค ารอ้งเรยีนกจ็ะน้อย บางกลุ่มค ารอ้งเรยีนเยอะ แต่เจา้หน้าที ่

น้อย ซึง่ถอืว่ายงัไมเ่หมาะ” 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจแทรกซ้อนเป็นอีกด้านที่สะท้อนถึง ความไม่ชดัเจนในเรื่องการ

ก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที่ 

 
เจา้หน้าที ่  “เรือ่งงานจรงิๆ ไม่มปีญัหา มกีารแบ่งงานกนัอยู่แล้ว แต่มนัมีปญัหาที ่

ตามมาคอื ภาระงานทีม่นัแทรกซ้อนเกดิขึ้น เช่น คณะท างานไปประชุม

ขา้งนอก ซึง่เกดิขึน้บ่อย ท าใหเ้วลาในการท างานเราน้อยลง” 

 

  “งานในหน้าทีม่นัไม่ได้มากมายเกนิ คอืเรามองเห็นว่าค ารอ้งเรามเีท่านี้ 

มนัจะเป็น สเตป็ค ารอ้งเขา้มา ค ารอ้งใหม่มากส็บืหาขอ้เทจ็จรงิ ค ารอ้งเก่า

ก็อยู่ระหว่างรอข้อมูล แต่หากมีงานอืน่ๆ เข้ามา เช่น ส านักงานให้ไป

ประชมุ งานตรงนี้ตอ้งหยดุแลว้” 

 

 ประเดน็ที่น่าสนใจ ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายเจา้หน้าที่ 16 ราย เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

คอื ตอ้งท างานหลายลกัษณะ ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ใชค้ าว่า 3 กลุ่มคอืงานหลกั งานรอง และงานอื่นๆ 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

1) งานหลกั ส่วนใหญ่คอื งานรบัผดิชอบค ารอ้ง/ตรวจสอบค ารอ้ง ทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

ส านักงาน โดยท างานภายใต้คณะอนุกรรมการที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่ตนเอง

สงักดั ซึง่มลีกัษณะงานคอื ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากส านวนค ารอ้ง ซึง่ท าไดโ้ดยการ

ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานเพื่อขอข้อมูลจากผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้ที่

เกี่ยวขอ้งอื่นๆ ซึง่ในทีน่ี้อาจเป็นบุคคล หรอืหน่วยงานของรฐั/หน่วยงานเอกชน เพื่อ

รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจรงิ น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อขอค าปรกึษา แนว

ทางการท างาน และมตจิากทีป่ระชุม เพื่อหาขอ้สรุปและน าไปสู่การเขยีนเป็นรายงาน

ผลการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามมเีจา้หน้าที่บางท่านทีร่บัผดิชอบงานในส่วนของการ

รบัเรือ่งรอ้งเรยีน ซึง่ลกัษณะงานพบว่า มคีวามคลา้ยคลงึกนั 

2) งานรอง ส่วนใหญ่คอื งานฝ่ายเลขานุการ ภายใต้คณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ ที่

ตนเองสงักดั ลกัษณะงานคอื การดูแลขออนุมตักิารจดัประชุม ท าเอกสารการประชุม 

การบนัทกึ/สรปุรายงานการประชุม ท าหนังสอืเชญิฝ่ายต่างๆ เพื่อมาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 

และงานเกีย่วกบังบประมาณ เช่น การยมืเงนิ/คนืเงนิ ฯลฯ ซึง่โดยปกตติามโครงสรา้ง 

พบว่า หน้าที่นี้จะมนีักจดัการงานทัว่ไปประจ าอยู่ในแต่ละกลุ่มงาน แต่ในทางปฏบิตัิ
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พบว่า ไม่ได้มใีนทุกกลุ่มงาน ซึ่งหากกลุ่มงานไหนไม่มหีรอืมจี านวนไม่เพยีงพอต่อ

ปรมิาณงาน เจา้หน้าทีท่ีเ่ป็นนกัวชิาการฯ หรอืนิตกิรกต็อ้งท าเอง 

3) หน้าที่อื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่บางท่านใช้ค าว่า “งานแทรกซ้อน” อาท ิการประชุม การ

อบรม เป็นตน้ 

 

1.4 การบรหิารจดัการ มอบหมายงาน และการแบ่งงานไมเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

ปญัหาด้านการบรหิารจดัการ มอบหมาย และแบ่งงานเกี่ยวขอ้งกบัความแตกต่างใน

ระบบการท างาน ซึ่งในทางปฏบิตัไิม่มมีาตรฐานกลางเป็นกรอบในการก าหนด ดงันัน้จงึมคีวาม

แตกต่างไปตามกลุ่มงาน และคณะอนุกรรมการที่ท างานด้วย ส่งผลให้ประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลของงานที่เกดิขึน้อยู่ในระดบัที่แตกต่างกนั ดงัตวัอย่างค าให้สมัภาษณ์ของเจา้หน้าที่

บางกลุ่มงาน ทีร่ะบุถงึระบบการบรหิารจดัการทีด่ ี  ท าให้งานตรวจสอบค ารอ้งสามารถด าเนินไป

ไดด้ว้ยดแีละปรมิาณค ารอ้งทีต่กคา้งกม็จี านวนไมม่าก 

 
เจา้หน้าที ่  “พอเวลามสี านวนเขา้มาจะใชว้ธิกีระจายงานกนั ซึง่ ผอ.กลุ่ม จะดูจากหนึง่ 

ความยากง่ายของงาน สองระบบหมุนเวยีนใหแ้ต่ละคนไดเ้ฉลีย่เท่าๆ กนั 

คอืงานจะไมร่วมไวท้ีค่นๆ หนึง่ กจ็ะเกลีย่ๆ เขา้ไป ทกุคนจะไดเ้ทา่ๆ กนั” 

 

  “ระบบของผมมกีารเวยีนงานกนั มเีจ้าหน้าที ่4 คนทีจ่ะท าเหมอืนกนั ม ี 

นิตกิร 3 และนักวชิาการ 1 ทีม่าช่วยสรุปเรือ่ง กจ็ะเวยีนพอครบ 4 กว็น

กลบัไป 1 ใหม ่เฉลีย่ท าเทา่ๆ กนัคนละเรือ่ง ซึง่ถอืว่าระบบนี้โอเค” 
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ขณะที่ข้อมูลการให้สมัภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมายบางส่วนสะท้อนให้เห็นมุมมองที่

แตกต่างกนั ในเรื่องการบรหิารจดัการ มอบหมายงาน และการแบ่งงาน โดยกลุ่มนี้ชี้ให้เหน็ถึง

ปญัหาของการท างาน ทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการทีไ่มเ่ป็นระบบรวมถงึการแบ่งงานยงัไมช่ดัเจน 

 
เจา้หน้าที ่  “การมอบหมายงานมนัยงัไม่เป็นระบบ คอืพวกทีไ่ม่ท างานกม็ ีพวกทีท่ างาน

หนกักม็ ีคอืการมอบหมายงานตอ้งชดัเจน แบ่งเลยว่าคนนี้ควรรบัผดิชอบกีค่ า

ร้อง ทีน่ี้หวัหน้างานก็ตรวจสอบได้ว่า ใครท างานหรือใครไม่ท างาน และ

เจา้หน้าทีเ่องกส็ามารถตรวจสอบไดว้่างานเสรจ็ไปกีเ่รือ่ง” 

 

  “ในเวลาทีม่อบหมายงาน บางท ีผอ.กลุ่มกไ็ม่ไดเ้รยีกมาคุยทัง้หมด เวลาแบ่ง

งาน พดูเรือ่งงานมนัไมม่คีวามชดัเจน” 
 

  “ถ้าระบบการบริหารจดัการดี มไีทม์มิง่ก าหนดว่างานนี้ควรเสร็จภายใน 6 

เดอืน งานนี้ควรเสรจ็ภายใน 1 ปี หรอืมกีารตดิตามงานทุกๆ 1-2 เดอืน มนัจะ

ท าใหรู้ค้วามคบืหน้า และมนัสามารถบรหิารจดัการ case ได”้ 
 

  “คนไมพ่อ งานเยอะ บางคนกท็ างาน บางคนกว็่างงาน และเรือ่งบรหิารจดัการ 

บางทีคนนี้ท างานไม่ดี เค้าก็ไม่ใช้เลย คนทีต่ัง้ใจท างานก็ถูกใช้งาน ดงันัน้ 

ปญัหาเรือ่งปรมิาณคน บรหิารคนใหเ้หมาะสม และเพยีงพอต่องาน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 490 - 

ปญัหาด้านการบรหิารจดัการยงัเกี่ยวขอ้งกบัการจดัโครงสรา้งทมีเพื่อรองรบัการท างาน

ของคณะอนุกรรมการ ซึ่งพบว่ายงัมมีาตรฐานที่แตกต่างกนั โดยพบว่าบางกลุ่มมนีักกฎหมาย

ประจ ากลุ่ม บางกลุ่มไม่มีหรือการจดับุคลากรซึ่งมีประสบการณ์ความถนัดไม่ตรงกับงานที่

รบัผดิชอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานด้านการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

เขยีนรายงาน ดงัตวัอยา่งส่วนหน่ึงของค าใหส้มัภาษณ์จากอนุกรรมการ 

 
อนุกรรมการ  “ตัวรายงานมี และทีส่ าคัญคือ จะต้องมาเขียนความคิดเห็น ข้อเท็จจริงมัน

ค่อนข้างทีจ่ะมาก ซึง่คิดว่างานตรงนี้ เจ้าหน้าทีค่นทีจ่ะสรุปได้ต้องมีความรู้

ความสามารถพอสมควร ขอ้กฎหมายเป็นเรือ่งทีค่่อนขา้งจะยาก จะตอ้งเอาผูท้ีม่ ี

ความรูท้างกฎหมายมาสรุป ถ้าเป็นชุดทีม่นีักกฎหมายกจ็ะเบาหน่อย ถงึแมเ้ขา

อาจจะสรปุยงัไมค่อ่ยกระชบั ยงัไมค่อ่ยตรงประเดน็นกักย็งัตกแต่งได”้ 

  “ในเลขาฯ แต่ละชุดมนัควรจะมตีวัยนืทีเ่ป็นนักกฎหมายสกั 1 คนคอืคนทีจ่บ

กฎหมาย เพราะว่าทุกชุดล้วนมกีารวเิคราะห์ในทางกฎหมาย…บางเรือ่งคุย

ต้องชดัแล้วว่ารายงานตวันี้ถ้าคุณเขยีนจะต้องมปีระเด็นของกฎหมายตรงนี้  

บางทมีนัละเมดิสทิธิไ์หม มนัขดัต่ออนุสญัญาไหม ขดัต่อกฎหมายไหม แล้ว

วธิีการเขยีนรายงานของนักกฎหมายมนัจะไม่เหมอืนศาสตร์อืน่ จึงขอใหม้นีัก

กฎหมายอยู ่เพือ่เขยีนรายงาน อยา่งน้อย 1 คน” 
 

  “คณุตอ้งสรา้ง Put the Right Man on the Right Job แลว้กพ็ฒันาเขาขึ้นมา และ

ในกลุ่มทีค่าบเกีย่วกนัมนักย็งัพอได ้อย่างเช่นเรือ่งสทิธเิดก็หรอืสตร ีแลว้คุณไป

อยู่กลุ่มของการคุม้ครองสทิธใินกระบวนการยุติธรรมกย็งัอยู่ได ้แต่ถา้คุณครอส

ในเรือ่งของบางสิง่บางอย่าง เช่น คุณเอาเรือ่งสิง่แวดล้อมไปครอสกบัเรือ่งเด็ก

และสตรบีางทมีนัห่างกนัอยู่นะในเรือ่งของความรู้บางส่วน เขาต้องมาปรบัตวั 

เขาต้องมาจัดระบบความคดิของเขาใหม่ คุณต้องท าระบบเลขาฯ ของคุณให้

ชดัเจน มคีวามรูท้ีเ่ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่งระดบัหนึง่ อยา่ครอสแบบมัว่ๆ” 
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1.5 การท างานมขีัน้ตอนมากเกนิไป 

ขัน้ตอนในการท างานเป็นอีกปจัจยั ที่ส่งผลต่อระยะเวลาของการตรวจสอบปญัหาการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน โดยขอ้มูลจากการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแสดงให้เห็นว่า กระบวนการ

ตดัสนิใจทีต่้องผ่านมมตเิหน็ชอบจากคณะกรรมการ ในทุกขัน้ตอน (ตัง้แต่การรบัเรื่อง กลัน่กรอง 

ตรวจสอบ การใช้กลไกกฎหมาย ฯลฯ) ส่งผลต่อความล่าชา้ในการตรวจสอบ ดงัค าใหส้มัภาษณ์

ของกรรมการท่านหน่ึงทีร่ะบุว่า 

 
กรรมการ  “ผมเคยเสนอว่าให้อนุกรรมการทีเ่ห็นเรือ่งอะไรเกิดขึ้นทางสือ่  ทาง

หนังสอืพมิพ์ก็ดี หรอืวิทยุก็ดี โทรทศัน์ก็ดี สามารถจะหยิบเรือ่งนัน้มาตาม

กระบวนการกลไกตรวจสอบได้เลยไหม เมือ่เรือ่งเกดิขึ้นแล้วกท็ างานเชงิรบั

นัน้แหละ ทีน่ีก่็ไปสร้างกลไกการท างานให้ยากขึ้น คือต้องเอาเรือ่งไปเข้า

คณะกรรมการ กสม. ก่อน ว่าจะใหห้ยบิยกขึ้นมาท าถงึจะท าให ้ข ัน้ตอนการ

อนุมตัิถ้าช้าทีผ่มเห็นเรือ่งสกัเรือ่ง อนันี้สมมุตินะ ตอนนี้วันอะไรวนัองัคาร 

กสม. ประชุมวนัพุธ วนัพรุ่งนี้ ถ้าผมจะขยนัผมกต็้องเรยีกเด็กจี้ใหเ้ขา้ประชุม 

กสม. พรุ่งนี้เพือ่ขออนุมตั ิถา้ขยนัจรงิกไ็ม่ตอ้งรอรายงานการประชุม อนุมตักิ็

ท าได้ สองวันแล้วใช่ไหม นีอ่ย่างเร็ว เห็นเรือ่งวันนี้  พรุ่งนี้ เข้า ไม่ต้องรอ

รายงานการประชุม ถา้จะรอรบัรองกอ็กีอาทติยห์นึง่ ถา้มนัเจอบ่ายวนัพุธ ซึง่ 

กสม. ประชุมเชา้วนัพุธ ถา้เจอตอนหา้โมงเยน็ กต็อ้งรอไปอกีหกวนั ผมไม่รอ 

ผมกถ็ามว่าท าไมเราตอ้งรอเขา้ กสม. ละ กรรมการคนไหนเหน็เรากเ็อาไปท า

เลย มนัก็ไม่มคี าตอบ อย่างนี้มนัก็เลยเกดิความเหนือ่ยหน่าย ก็เห็นก็ต้อง

ปล่อยไปเลย อนันี้คอืมนักไ็มด่นีะ แต่กลไกมนัท าใหเ้ราตอ้งเป็นไปแบบนี้” 

 

 เพื่อตรวจสอบ และก าหนดน ้าหนักของปญัหา ขอ้จ ากดัต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิ

ลกึ คณะผู้วจิยัได้ท าการส ารวจภาคสนามกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาตริวมทัง้สิน้ 52 ราย โดยในดา้นโครงสรา้งการท างาน พบว่ามคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 

3.35 ถงึ 4.06 หรอือกีนยัหน่ึงปญัหา ขอ้จ ากดัทีส่ ารวจ มนี ้าหนกัในระดบั“ปานกลาง” ถงึ “มาก” 

 ปญัหา ขอ้จ ากดัด้านโครงสรา้งที่ถูกน ามาสอบถามมอียู่ทัง้สิน้รวม 6 ด้าน โดยส่วนใหญ่

คอื 5 จาก 6 ด้านมปีญัหาในระดบั “มาก” ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51 - 4.50 ทัง้นี้ด้านที่พบว่า มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ปญัหาเกี่ยวกบัการมอบหมายงานที่ยงัไม่เป็นระบบ ท าให้บางคนมปีรมิาณ

มาก บางคนน้อย รวมถงึท าใหต้อ้งท างานทีไ่มต่รงกบัความถนดั ความสามารถ 
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 อย่างไรกต็ามผลการส ารวจพบว่า ปญัหา ขอ้จ ากดัเดยีวที่พบว่ามนี ้าหนักในระดบั “ปาน

กลาง” คอืการมศีูนยก์ลางแห่งเดยีว (ไม่มสีาขา เครอืข่ายท างานในพืน้ที่) ท าใหเ้กดิปญัหาความ

ล่าช้าด้านการประสานงาน การเขา้ถงึขอ้มูล กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 

รายละเอยีดพจิารณาไดจ้ากตารางที ่7.4 
  

ตารางท่ี 7.4 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัญหา 

ด้านโครงสร้างการท างานในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ปัญหา อปุสรรคด้านโครงสรา้ง 

ระดบัปัญหา 

จ านวน 

คนตอบ 

ไม่เลย/

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. คณะกรรมการมคีวามคดิ แนวทาง

บรหิารงานทีข่าดเอกภาพ ไม่เป็นทศิทาง

เดยีวกนั 

51 0.0 9.8 29.4 43.2 17.6 3.69 0.88 

2. ไมม่กีารก าหนดขอบเขตหน้าทีง่าน  

   (job description) ทีช่ดัเจน / มงีานแทรก ท า

ใหง้านหลกัทีร่บัผดิชอบไดร้บัผลกระทบ

ล่าชา้ 

51 2.0 2.0 17.6 56.8 21.6 3.94 0.81 

3. การบรหิารจดัการทีไ่ม่เป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั(แต่ละกลุ่มงาน / แต่ละ

คณะอนุกรรมการ) 

52 1.9 5.8 19.2 40.4 32.7 3.96 0.97 

4. การมอบหมายงานยงัไม่เป็นระบบ บางคน   

   ปรมิาณงานมาก บางคนน้อย ท างานทีไ่ม่

ตรงความถนดั ความสามารถ 

52 0.0 7.7 21.2 28.8 42.3 4.06 0.98 

5. การท างานมขีัน้ตอนมากเกนิไป ตอ้งผ่าน 

   อนุกรรมการ และกรรมการชดุใหญ่ ท าให้

กรณีปญัหาเร่งด่วนมคีวามล่าชา้ไม่ทนัการ 

52 1.9 13.5 26.9 38.5 19.2 3.60 1.01 

6. การทีส่ านกังานมศีนูยก์ลางแห่งเดยีว (ไม่มี

สาขา) สง่ผลกระทบต่อการประสานงาน

เขา้ถงึขอ้มลู กลุ่มเป้าหมายในพืน้ที ่

52 7.7 15.4 26.9 34.6 15.4 3.35 1.15 
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2. ทรพัยากรบุคคล 

ผลการศึกษาด้านทรัพยากรบุคคล พบปญัหาข้อจ ากัดส าคัญรวม 4 ด้าน 

ประกอบดว้ย  

2.1 ขอ้จ ากดัดา้นศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถของเจา้หน้าที่ 

2.2 กระบวนการคดัเลอืก โยกยา้ยบุคลากร ไม่สอดคลอ้งกบัความต้องการ ลกัษณะ

งานทีท่ ามกีารใชร้ะบบพวกพอ้ง 

2.3 การพัฒนาองค์ความรู้  และศักยภาพของบุคลากร ไม่ตรงกับงานที่มี

ลกัษณะเฉพาะ และจ ากดัเฉพาะกลุ่มขา้ราชการ 

2.4 ไมม่รีะบบตรวจสอบ ประเมนิคุณภาพการท างาน  

รายละเอยีดปญัหา ขอ้จ ากดัทัง้ 4 ดา้นพจิารณาไดจ้ากรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

2.1 ขอ้จ ากดัดา้นศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถของเจา้หน้าที่ 

ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทัง้ระดับผู้บริหาร กรรมการ 

อนุกรรมการ และเจา้หน้าที ่ระบุตรงกนัถงึขอ้จ ากดัดา้นศกัยภาพ หรอืความรู ้ความสามารถของ

เจา้หน้าที่ว่าเป็นปญัหาส าคญัของหน่วยงาน ดงัตวัอย่างค าให้สมัภาษณ์ของผู้บรหิารส านักงาน 

และเจา้หน้าทีบ่างส่วนทีว่่า 

 
ผูบ้รหิาร  “โดยหลกัการ พอรอ้งเรยีน เขา้อนุฯ ปุ๊ป เจา้หน้าทีข่องเรา ควรจะเป็นมอือาชพีที ่

จัดการกับเคสนั ้นลงพื้นทีไ่ปตรวจสอบ และมาเขียนร่างรายงาน เสนอ 

อนุกรรมการ แล้ว อนุกรรมการ กต็รวจร่างรายงาน ว่าควรสอบเพิม่ในประเด็น

ไหน หรอืใหค้วามคดิเหน็ว่ายงัไง แต่ตอนนี้เนีย่บางอนุกรรมการลงไปตรวจสอบ 

ในพื้นทีเ่อง ซึง่เป็นไปไดว้่า เคา้มองเจา้หน้าทีเ่รายงัไม่เป็นมอือาชพีพอ เพราะว่า 

เจา้หน้าทีบ่างคนกย็งัไมม่ศีกัยภาพในการจะไปท าตวัรา่งรายงานตวันี้ได”้ 
 

เจา้หน้าที ่  “ทกัษะความช านาญ และความเชีย่วชาญของเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนมไีม่เท่ากนั ท า

ใหภ้าระงานไปอยู่กบัเจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญที ่

มากกว่า” 

  “เจ้าหน้าทีส่่วนหนึง่ยงัขาดทกัษะในเรือ่งการเขยีนรายงาน การออกหนังสือ /

จดหมาย ทกัษะในการสือ่สาร และการใชภ้าษาองักฤษ (อย่างไรกต็าม ในการ

เขยีนรายงาน หรอืหนังสอื/จดหมาย หากส านักงานฯ มกีารท าฟอร์มมาตรฐาน

ขึน้มา จะชว่ยใหก้ารท างานอยูใ่นมาตรฐานเดยีวกนั)” 
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ความคดิเหน็ขา้งต้น เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัคณะกรรมการ และอนุกรรมการทีร่ะบุถงึ

ปญัหาการท างาน อันเน่ืองมาจาก ข้อจ ากัดด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ดังตัวอย่างค าให้

สมัภาษณ์ 

 
อนุกรรมการ  “ปญัหาในสายตาผมนะ ผมรู้สกึว่าผมอยู่ในทมีทีเ่จ้าหน้าทีไ่ม่เก่ง คอืด้านการ

ตรวจสอบนะผมว่าเจ้าหน้าทีผ่มไม่เก่งเลย อนุต้องช่วยมากเลยครบัตัว ผมต้อง

ชว่ยมากๆ ตอ้งลงพื้นทีเ่อง เนือ่งจากเลขาไปไมไ่ดศ้กัยภาพไมถ่งึ” 
 

  ผมว่าเปอรเ์ซน็ตย์งัตอ้งปรบัปรุงอกีเยอะ ในเรือ่งศกัยภาพของบุคลากร ตรงนี้ถา้

มองถงึลกัษณะมอือาชพี ผมคดิว่ายงัขาดอยูใ่นความเชีย่วชาญ หรอืประสบการณ์ 

ผมอยากเหน็บุคลากรทีท่ างานในดา้นสทิธมินุษยชนทีม่คีวามเชีย่วชาญช านาญ

งาน มมุมองทางดา้นสทิธเิสรภีาพ ความเสมอภาคของบุคคล ซึง่เป็นองคร์วมของ

มนุษยชน” 

 

กรรมการ  “เอาเรือ่งคนก่อนในสองรอ้ยเนีย่ คนสองรอ้ยคนกต็้องเก่ง เป็นมอือาชพีในเรือ่ง

ของสทิธมินุษยชน การสรปุ การออกไปตรวจ การไปสบืการไปหาขอ้มลูทัง้หลาย 

การเขยีนรายงาน    แมก้ระทัง้งานวชิาการ งานวจิยั ต่อยอดงานวจิยัทีช่าวบา้น

เขาท าไว้ ต้องเป็นมอือาชีพจริงๆ แต่ตอนนี้ทราบไหมว่าการเขยีนรายงานที ่

ยากๆ เราต้องจ้างเขาเขยีน การออกรายงานทีล่ึกซึ้งหน่อยต้องจ้างเขาเขยีน 

ตอนนี้การออกรายงานเมษา 53 นี้ออกไม่ได้ กเ็พราะว่ารายงานทีท่ าส าหรบัผม

มนัไมผ่า่นมาตราฐานทีผ่มก าหนดไว”้ 
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2.2 กระบวนการคดัเลอืก โยกยา้ยบุคลากร ไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ลกัษณะงาน 

การคดัเลอืก โยกยา้ยบุคลากร เป็นกระบวนการส าคญัที่เชื่อมโยงกบัศกัยภาพของการ

ท างาน การพฒันาบุคลากร อนัส่งผลกระทบต่อประสทิธผิลในการท างาน จากขอ้มูลปญัหาด้าน

ศกัยภาพของบุคลากรทีก่ล่าวถงึ ตัง้เป็นขอ้สงัเกตไดว้่า ส่วนหนึ่งมคีวามเชื่อมโยงกบักระบวนการ

คดัเลอืก โยกยา้ยบุคลากร 

ประการแรกเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการคดัเลอืก คอืการก าหนดคุณสมบตัใินการรบัสมคัร 

ขาดคุณสมบตัสิ าคญัคอืพืน้ฐานความรูด้า้นกฎหมาย ดงัรายละเอยีดจากตวัอย่างค าใหส้มัภาษณ์

ของผูบ้รหิาร และเจา้หน้าทีส่่วนหน่ึงทีใ่หค้วามเหน็ว่า 

 
ผูบ้รหิาร  “คนทีม่าท างานกต็อ้งมาฝึกงานในประเดน็สทิธติ่างๆ ตอ้งใชเ้วลา และกศ็กัยภาพ

ของเจ้าหน้าทีใ่นแต่ละอนุกรรมการ ก็ไม่เท่ากนัต้องอาศยัการเรียนรู้ ในการ

ท างานสกั 2-3 ปี อนันี้โดยภาพรวม เนือ่งจากว่า คนในกระบวนการคดัเลอืก มคีน

ทีม่คีวามรูห้ลากหลายไม่ถงึกบัตรงเท่าทีค่วร เพราะ เวลาเราคดัเลอืก มนัจะเป็น

จบปรญิญาตร ีสงัคมศาสตรอ์ะไรอย่างนี้ มนักจ็ะหลากหลาย จบรฐัศาสตรก์ม็ ีจบ

นิตศิาสตร ์กม็ใีนต าแหน่งทัว่ๆไป เพราะต าแหน่งทัว้ๆ ไป จบสงัคมสงเคราะหก์ม็ี

นะ มนักวา้งมาก ตอ้งมาปรบัมาจูน เพือ่ท างาน ตอ้งอาศยั ประสบการณ์ สกั 2-3 

ปี นะคะ ในการ ท างาน ถึงขึ้นทีจ่ะมาเขยีนเป็นรายงาน ผลการตรวจสอบ ถ้า

ไมไ่ดจ้บทางนิตศิาสตร ์นะ เพราะทางนิตศิาสตรจ์ะชว่ยไดเ้ยอะ” 

 
เจา้หน้าที ่  “การรับเจ้าหน้าทีจ่บสาขาอืน่ท าได้ แต่ต้องมีความรู้ด้านนิติศาสตร์คือด้าน

กฎหมายด้วย เพราะเวลาทีผู่ร้อ้งสอบถามมาจะมหีลากหลาย แต่โดยมาก 80% 

จะปรกึษาเรือ่งกฎหมายเป็นสว่นใหญ่” 
 

  “จริงๆ แล้วงานตรวจสอบส่วนใหญ่จะเกีย่วข้องกับกฎหมาย บางทีต้องใช้

กฎหมายหลายๆ ตวั ซึง่ตวัเองกไ็มไ่ดจ้บกฎหมาย จบทางดา้นบรหิารจดัการ พอ

มาอยูฝ่า่ยตรวจสอบกม็น้ีองนิตกิรมาชว่ยท างาน ซึง่กช็ว่ยในการดแูลค ารอ้งได”้ 
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ปญัหาการโอนยา้ยบุคลากรในช่วงเริม่ต้นก่อตัง้ เป็นปจัจยัอกีประการทีส่่งผลกระทบต่อ

คุณภาพของบุคลากร โดยตัง้เป็นขอ้สงัเกตไดว้่า บุคลากรทีโ่อนยา้ยมามทีัง้กลุ่มทีม่ปีญัหาในการ

ท างานกบัหน่วยงานเก่า รวมถึงการโอนยา้ยภายใต้ระบบพวกพ้อง ดงัตวัอย่างค าให้สมัภาษณ์

ของกรรมการและอนุกรรมการ 

 
กรรมการ  “สบืเนือ่งมาจากตอนทีก่อ่ตัง้ กสม. ใหม่ๆ  ปรากฎว่ามเีจา้หน้าทีจ่ านวนมากทีย่า้ย

มาจากทีอ่ืน่ แต่สาเหตุการยา้ยคอื มปีญัหาจากทีอ่ืน่จงึได้ย้ายมา เพราะฉะนัน้

ตรงสว่นนี้จะมเีจา้หน้าทีจ่ านวนหนึง่ซึง่เป็นคนทีม่ปีญัหาจากทีอ่ืน่มาแลว้ยา้ยมา

ท างานทีน่ีซ่ ึง่เปิดไดไ้มก่ีปี่ มนักท็ าใหไ้ดค้นไมด่มีา” 
 

  “ประสทิธภิาพของคนทีน่ี ่อนันี้ เริม่ต้นมนัมาจากหน่วยงานใหม่ มกีรรมการชุด

แรก 11 ทา่น เทา่ทีท่ราบมามกีารเอาราชการเขา้มาท า หนึง่เขาเอาพรรคพวกเขา้

มา สองพวกทีไ่ม่กา้วหน้าในหน่วยงานเดมิ โอนยา้ยเขา้มา หรอืพวกทีโ่ดนสอบ

วนิัยโอนย้ายเขา้มา ถ้าทีท่ างานเดิมโอเคคงไม่ยา้ยมาหรอก บางทอีาจจะมใีน

เรือ่งเงนิเป็นปจัจยัหนึง่นะ มนัจงึเป็นอยา่งนี้” 

 

อนุกรรมการ  “แบลค็กราวเคา้มาเนีย่มนัอาจจะไมพ่อ แลว้ทีผ่มสงัเกตทีน่ีเ่นีย่โอนคนเขา้มาโอน

พรรคพวกเขา้มาพอท างานไม่ไดผ้มตัง้ขอ้สงัเกตนะ ตอ้งไปหาคนมาช่วยท างาน

เพราะตวัเองท างานไม่ได้ไม่ถนัด หรอืว่าไม่มปีระสบการณ์ต้องไปหาคนทีรู่ม้า

โอนแต่เมือ่เกดิตอ้งโอนกไ็ปโอนพวกเดยีวกนัมาอกีมนักไ็มเ่ป็นงานมากองอกี” 

 

นอกจากนัน้ กลุ่มเป้าหมายอนุกรรมการบางท่านไดต้ัง้ขอ้สงัเกตถงึการโยกยา้ยเจา้หน้าที ่

หรอืระบบการหมนุเวยีนภายในองคก์ร ทีส่่งผลต่อคุณภาพการท างานว่า 

 
อนุกรรมการ  “การโยกยา้ยเจา้หน้าที ่หรอืระบบหมนุเวยีนแต่ละกลุ่มงาน ควรเป็นการโยกยา้ย

ตามองคค์วามรูท้ีเ่จา้หน้าทีค่นนัน้มอียู่แลว้ เนือ่งจากเขาจะไดพ้ฒันาองคค์วามรู้

ทีเ่ขามีอยู่ให้ต่อยอดขึ้นไปเรือ่ยๆ ซึง่หากโยกย้ายเขาไปอยู่ในกลุ่มงานทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกบัฐานความรูเ้ดมิ เขากต็อ้งเริม่ตน้เรยีนรูใ้หม่ และอาจจะไม่เชีย่วชาญ

เรือ่งใดๆ เลย” 
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ประเด็นที่ควรพิจารณาอีกประการ คือกระบวนการเลือกสรรคณะอนุกรรมการ ซึ่ง

แนวทางปจัจบุนัใหอ้ านาจประธานคณะอนุกรรมการ (กรรมการสทิธฯิ) เป็นผูค้ดัเลอืกไดต้ามดุลย

พนิิจ ซึง่แนวทางดงักล่าวกลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งให้ทรรศนะว่า ท าให้ไดบุ้คคลที่มคีุณลกัษณะที่

ตรงกบัทีก่รรมการสทิธฯิ ตอ้งการ ทัง้ในเรือ่งของความรูค้วามสามารถ แนวทางการท างานซึง่เป็น

แนวทางเดยีวกนั ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ส่วนหน่ึงทีร่ะบุว่า 

 
อนุกรรมการ  “ประธานคอื คณะกรรมการสทิธฯิ ทา่นกจ็ะรบัผดิชอบ ท่านกจ็ะเป็นผูเ้สนอชือ่ให้

คณะกรรมการชุดใหญ่พจิารณา ส่วนใหญ่กรรมการชุดใหญ่กไ็ม่มปีญัหาขดัขอ้ง

อะไร กค็งจะใหเ้ครดติกบักรรมการนัน้ๆ ทา่นจะรูว้่าใครชว่ยงานทา่นได้” 
 

  “การพจิารณามหีลายส่วน หนึง่คอื ดูเรือ่งความเหมาะสม ความรู ้ความสามารถ 

สองคอื ดูเรือ่งพื้นทีด่้วย ต้องเขา้ใจพื้นทีด่้วย เขา้ใจภูมนิิเวศ เขา้ใจสิง่แวดล้อม 

เขา้ใจบรบิททางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง หรอืวฒันธรรมของพื้นทีด่ว้ย และอกี

ประการหนึง่กค็อื มเีวลาทีจ่ะชว่ยงาน” 

 

กรรมการ  “ถ้าในความคดิเหน็ ถ้าสมมตคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแต่งตัง้ประธานแล้ว

เนีย่ ประธานควรเป็นผูห้าอนุกรรมการเขา้มาช่วยงานตรงนี้….ประธานอนุฯ จะรู้

ว่าใครทีเ่หมาะ คอือย่างน้อยมาช่วยกนัท างาน อย่างน้อยมนัต้องเขา้ขากนั ถูก

ไหม” 
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อย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายอนุกรรมการบางส่วน และผู้บริหารตัง้เป็นข้อสงัเกตว่า 

แนวทางดงักล่าวยงัมขีอ้จ ากดั ควรมกีารปรบัปรุงใหม้คีวามเป็นระบบมากขึน้ ดงัขอ้มลูจากการให้

สมัภาษณ์ทีว่่า 

 
อนุกรรมการ  “ถ้าเป็นปญัหาคอืว่า อนุกรรมการส่วนใหญ่จะถูกแต่งตัง้โดยประธานอนุฯ ซึง่

ประธานอนุฯ เนีย่ก็เป็นกรรมการสทิธฯิ เพราะฉะนัน้กรรมการสทิธฯิ ท่านกจ็ะ

ตดิต่อคนทีรู่จ้กัเป็นหลกัแล้วเชญิใหม้าเป็นอนุฯ อนันี้มขีอ้จ ากดัเพราะมนัไม่ได้

เปิดกวา้ง ท าใหค้ณะนัน้ๆ มาจากประธานอนุฯ เป็นผูเ้ลอืกหลกั” 
 

  “ระบบนี้มนัมขีอ้เสยีตรงทีว่่า เป็นการเลอืกของกรรมการแต่ละท่าน ท่านจะเลอืก

ใครกไ็ด้ พูดงา่ยๆ หลกัเกณฑ์อยู่ทีต่วัท่าน อยู่ทีก่รรมการฯ แต่ถ้าจะดมีนัตอ้งมี

ระบบขึน้มา” 

 

  “สิง่ทีจ่ะบอกกค็อืว่า หนึง่ เวลาทีค่ณุจะเลอืกใครเขา้มา มนัควรมกีระบวนการเป็น

เรือ่ง Process นะ สอง ควรมปีระวตัิทีช่ดัเจนว่าคนนี้ได้ท างานเกีย่วกบัเรือ่ง

เหล่านี้มามากแคไ่หน ในการทีจ่ะเขา้มาเรือ่งนี้แต่ละสว่น มนัมหีลายดา้น” 

 

ผูบ้รหิาร  “การหมนุเวยีนเนีย่ เขาจะมกีารแต่งตัง้ใหมท่กุวนัที ่1 ตุลา แต่ส่วนใหญ่ทีดู่แลว้ ก็

จะเป็นชุดเดมิ แต่ส่วนใหญ่เขากเ็ป็นผูท้รงคุณวุฒ ิแต่กม็บี้างในบางอนุฯทีเ่ป็น

พวกพอ้งกนั แลว้กไ็มค่อ่ยรูจ้รงิมากเทา่ไหร่” 
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2.3 ปญัหาดา้นการพฒันาองคค์วามรู ้และศกัยภาพของบุคลากร 

การพฒันาองคค์วามรู ้และศกัยภาพของบุคลากร เป็นอกีปจัจยัส าคญัทีส่่งผลโดยตรงต่อ

คุณภาพในการท างานของบุคลากร ซึง่ปจัจบุนัพบว่ากลุ่มหลกัทีท่ างาน คอื พนักงานขา้ราชการยงั

ขาดการสนบัสนุนดา้นฝึกอบรมตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการท างาน หมายถงึเพื่อนร่วมงาน และ

การท างานร่วมกับคณะอนุกรรมการเป็นหลัก ดังตัวอย่างส่วนหนึ่งของค าให้สัมภาษณ์ของ

เจา้หน้าที ่ทีร่ะบุถงึกรณดีงักล่าวว่า 

 
เจา้หน้าที ่  “ไมไ่ดร้บัการพฒันาเรือ่งองคค์วามรูเ้ฉพาะดา้น/องคค์วามรูท้ีเ่ฉพาะเจาะจง ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

งานทีร่บัผดิชอบอยู ่(อนึง่ในปจัจุบนัส านกังานมกีารอบรมใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าที ่แต่เนื้อหา

ในการอบรมเป็นการใหค้วามรูใ้นมุมกว้างๆ นอกจากนี้การอบรมองค์ความรูต้่างๆ ส่วน

ใหญ่จะใหส้ทิธิเ์ฉพาะขา้ราชการ ซึง่พนกังานราชการจะไมค่อ่ยไดร้บัสทิธติรงนี้)” 

 

  “แหล่งองค์ความรูท้ีด่ ี ทีเ่จ้าหน้าทีส่่วนใหญ่ได้รบัอยู่ในปจัจุบนัคอื จากคณะอนุกรรมการ 

จากเพือ่นร่วมงาน จากการประชุมร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และจากประสบการณ์การ

ท างาน” 

 

  “สิง่ทีจ่ะบอกก็คอืว่า หนึง่ เวลาทีคุ่ณจะเลือกใครเขา้มา มนัควรมกีระบวนการเป็นเรือ่ง 

Process นะ สอง ควรมปีระวตัทิีช่ดัเจนว่าคนนี้ได้ท างานเกีย่วกบัเรือ่งเหล่านี้มามากแค่

ไหน ในการทีจ่ะเขา้มาเรือ่งนี้แต่ละสว่น มนัมหีลายดา้น” 

 

 “เวลาทีม่หีลกัสตูรดดีเีขา้มา ดว้ยสดัส่วนของกลุ่มจะมพีนักงานราชการมากกว่าขา้ราชการ 

แต่มนัจะกระจายไปไมถ่งึน้องทีเ่ป็นพนกังานราชการ ซึง่ความรูบ้างอย่างจ าเป็นตอ้งใช ้แต่

การพฒันาศกัยภาพตรงนัน้ไปจ ากดัอยูท่ีร่าชการมากกว่า” 

 

  “เรือ่งองคค์วามรู ้การจดัอบรม เป็นปญัหาเหมอืนกนั ส านักงานจะใหเ้ฉพาะแต่ขา้ราชการ 

พวกพนกังานราชการ ลกูจา้งจะไม่มสีทิธ ิทัง้ๆ ทีค่นท างานไม่ใช่แค่ราชการ ส่วนใหญ่กค็อื 

พนักงาน ลูกจ้าง ทีผ่่านมาส่วนใหญ่ทีไ่ด้รบัการอบรมจะเป็นโครงการทีเ่ข้ามารวมๆ ที ่

ส านักงานจัด หากหน่วยงานภายนอกจัดจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะ จึงจะไม่ค่อยสนับสนุน

พนกังาน จะสนบัสนุนขา้ราชการอยา่งเดยีว” 
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การพฒันาองค์ความรู้ และศักยภาพดังกล่าว  ยงัเชื่อมโยงโดยตรงกับปญัหาการ

หมนุเวยีนของบุคลากร ดงัค าใหส้มัภาษณ์ 

 
เจา้หน้าที ่  “น้องๆ ตอนนี้เป็นพนกังานราชการ ซึง่หากสอบไดท้ีอ่ ืน่เขากไ็ป ถา้เป็นพนักงาน

คนใหม่มาก็จะมีปญัหาเบื้องต้น คือการพิจารณาเรือ่งร้องเรียนว่าละเมิด ไม่

ละเมดิ ซึง่ส่วนมากน้องๆ จะเป็นเด็กนิตศิาสตร์ พอมาท ากม็ปีญัหาทนัทเีพราะ

เรือ่งละเมดิของเดก็นิตศิาสตรค์อื ละเมดิทางแพง่หรอืทางอาญา” 

 

จากปญัหาการหมุนเวยีนบุคลากรเบื้องต้น เพื่อให้การด าเนินการด าเนินไปได้โดยไม่

ตดิขดั ผดิพลาด เจา้หน้าที่บางท่านตัง้ขอ้สงัเกตว่า ส านักงานฯ จ าเป็นต้องมกีารอบรมเบื้องต้น

ก่อนท างาน ตลอดจนสรา้งเครือ่งมอื หรอืตวัช่วยเบือ้งต้นเพื่อรองรบัการท างานของเจา้หน้าทีใ่หม ่

ดงัค าใหส้มัภาษณ์ทีว่่า 

 
เจา้หน้าที ่  “สิง่ทีค่วรเพิม่เข้ามาคือการ training ให้กับเจ้าหน้าทีเ่บื้องต้น นอกจากนี้

ส านักงานควรม ีguideline หลกัๆ หรอืแผนผงัว่าเป็นส านวนลกัษณะไหน คดี

ลกัษณะนี้อายคุวามฟ้องคดต่ีอศาลปกครองพรุ่งนี้  คดอีาญานี้ผูเ้สยีหายมสีทิธิย์ ืน่

ต่อกรมคุม้ครองเพือ่เรยีกค่าทดแทนตาม พรบ.ค่าเสยีหาย คดอีาญาอะไรแบบนี้

ภายใน 1 ปีนับแต่วันไหนอะไรอย่างนี้  มนัจะท าเป็น flow chart ใหญ่ๆ แล้ว

เจา้หน้าทีบ่อกใหค้นทีเ่ขา้มาแลว้สามารถด ูflow chart ตรงนี้หรอืคูม่อืทีเ่ป็นเลก็ ๆ 

แต่ว่าอันนี้ ก็คือด้วยความว่าด้วยกฏหมายหรือระเบียบอะไรเนีย่มันมีการ

เปลีย่นแปลงตลอดมนักต็อ้งมกีาร update training” 

 

  “ทุกคนตอ้งสอบเขา้มาหมด โดยทาง กสม. จะเปิดสอบ ต าแหน่งตรงรบัเรือ่งจะ

เป็นนิตกิรเท่านัน้ ทุกคนจะมคีวามรูด้า้นกฎหมายทีเ่ขาจบมาอยู่แลว้ เพยีงแต่ว่า

ประสบการณ์มนัต้องสะสมกนั พอเจ้าหน้าทีใ่หม่เขา้มากร็บัเรือ่งเลย ซึง่ถามว่า

ส านกังานไดม้กีารอบรมเบื้องตน้หรอืไม่ ตรงนี้ไม่ม ีทุกคนคอื Learning by doing 

เลย” 
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2.4 ไมม่รีะบบตรวจสอบ ประเมนิคุณภาพการท างาน 

นอกจากความรู ้ความสามารถของเจา้หน้าที ่ความทุ่มเทกระตอืรอืรน้ และระเบยีบวนิัย

ในการท างานเป็นอีกปจัจยัส าคญัที่กลุ่มเป้าหมายหลายท่านมองว่า ส่งผลต่อคุณภาพในการ

ท างาน ดงัค าใหส้มัภาษณ์ของอนุกรรมการ และกรรมการ 

 
กรรมการ  “แลว้การทุ่มเทคนต่องานบางทเีนีย่10โมงยงัไม่มาบางทเีราโทรศพัท์11โมงยงัไม่มานึกจะ

หยดุกห็ยดุไมแ่จง้กอ่น” 

 

อนุกรรมการ  “ทีผ่า่นมาคณุภาพของเจา้หน้าที ่กสม. ทีน่ีย่งัมปีญัหา อย่างเช่น ช่วยงานไดไ้ม่ดเีท่าทีค่วร 

และในแง่ของการติดตามงานไม่ดเีท่าทีค่วร และในแง่ของความตัง้ใจ การทุ่มเทยงัน้อย 

เพราะว่ากรรมการสทิธฯิ เป็นองค์กรทีร่บัความเดอืดรอ้นของภาคประชาชนเพือ่มาแกไ้ข 

ดงันัน้พนักงานกต็้องมจีติส านึกในเรือ่งความเดอืดรอ้นทีเ่ขามารอ้งเรยีนใหเ้ราช่วยเหลอื 

เขาตอ้งการไดร้บัการแกไ้ขอยา่งรวดเรว็ แต่ว่าปจัจุบนัการท างานยงัเหมอืนระบบราชการก็

คอื ไม่ได้สนใจคนทีเ่ขาเดือดร้อน ท าเหมอืนเป็นขัน้ตอนไป ก็ร้องเรยีนมา เราก็ท าตาม

ขัน้ตอน คุณก็ร้องเรียนไป ซึง่มันไม่ใช่ คือเราเป็นองค์กรรับความเดือดร้อนของภาค

ประชาชน ฉะนัน้เราตอ้งรบีแกไ้ขปญัหาใหเ้รว็ทีส่ดุ ตอ้งมจีติส านึกตรงนี้” 

 

กลุ่มเป้าหมายทีใ่หส้มัภาษณ์ขา้งตน้ มคีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่าปญัหาดงักล่าวเกดิจาก         

การท างานทีข่าดระบบการตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพการท างาน 

 
กรรมการ  “ระเบยีบวนิยัมนัไมม่ ีมาท างานสายแต่เซน็ไมส่ายทีน่ีถ่า้อยูใ่นภาคเอกชนคอขาดละมาสาย

โดยเฉพาะหวัหน้าเนีย่มาสายเยอะมาบา้งไมม่าบา้งกเ็ป็นตวัอยา่งกบัลกูน้อง” 

 

อนุกรรมการ  “ระบบกม็สี่วนดว้ยว่ามนัไม่ได้มกีารสรา้งระบบเพือ่ใหม้กีารวดัในแงข่องประสทิธภิาพการ

ท างาน หรอืความเดอืดรอ้นของภาคประชาชน ยกตวัอย่างเช่น เราอนุกรรมการ หรอืใครก็

แลว้แต่ท างานเสรจ็ใชเ้วลายาวนานกแ็ลว้แต่กไ็ม่สะทอ้นถงึประสทิธภิาพว่าเรือ่งเดอืดรอ้น

มันควรจะได้ร ับการแก้ไขภายในเมือ่ใด ฉะนัน้ในแง่ของการประเมินคุณภาพหรือ

ประสทิธภิาพการท างานเนีย่ยงัขาดอยู ่แลว้มนัไม่มรีะบบกท็ าใหค้นทีน่ีท่ างานเป็นราชการ 

เพราะมนัไมไ่ดเ้กดิผลอะไร จะท างานเสรจ็ 1 เดอืนหรอืภายใน 5 วนักไ็มไ่ดเ้กดิผลอะไร” 
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นอกจากข้อมูลจากการวิจยัเชิงคุณภาพ การส ารวจภาคสนามกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติรวมทัง้สิ้น 52 ราย พบว่าปญัหา ขอ้จ ากดัด้าน

บุคลากรทีส่ ารวจทัง้หมด 9 ดา้น มคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 3.12 ถงึ 4.10 หรอือกีนัยหนึ่งมนี ้าหนักใน

ระดบั“ปานกลาง” ถงึ “มาก” 

 ส าหรบัปญัหา ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรทัง้หมด 6 ดา้น ผลการส ารวจพบว่าโดยส่วนใหญ่คอื 

6 ดา้นมปีญัหาในระดบั “ปานกลาง” ค่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 3.12 - 3.48 ส่วนดา้นทีม่ปีญัหาในระดบั 

“มาก” มอียูร่วม 3 ดา้น คอื 1) การแต่งตัง้ โยกยา้ยบุคลากรขาดประสทิธภิาพ ใชร้ะบบพรรคพวก 

ค่าเฉลีย่ 4.10 2) ขาดการอบรม พฒันาบุคลากรระดบัปฏบิตักิาร และ 3) ขาดระบบตรวจสอบทีม่ ี

ประสทิธภิาพ ค่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 3.65 รายละเอยีดดงัตารางที ่7.5 
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ตารางท่ี 7.5 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัญหา 

ด้านบคุลากรในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ปัญหา อปุสรรคด้านบุคลากร 

ระดบัปัญหา 

จ านวน 

คนตอบ 

ไม่เลย/

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. เจา้หน้าทีข่าดความรู ้ความสามารถใน

ทกัษะส าคญั เช่น ขอ้กฎหมาย เขยีน

รายงาน ฯลฯ 

52 3.8 15.4 34.6 38.5 7.7 3.31 0.96 

2. การรบัสมคัรเจา้หน้าทีใ่หม่ก าหนด

คุณสมบตัไิม่เฉพาะเจาะจง ท าใหต้อ้ง

ปรบัตวัมาก 

52 3.8 25.0 34.7 28.8 7.7 3.12 1.00 

3. การแต่งตัง้ โยกยา้ยบุคลากรขาด

ประสทิธภิาพมกีารใชร้ะบบพรรคพวก  
52 1.9 1.9 25.0 26.9 44.3 4.10 0.98 

4. เจา้หน้าทีใ่หม่มปีญัหาการปรบัตวั 

เน่ืองจากไมม่กีารอบรมใหค้วามรูพ้นกังาน

ใหม่ / ไมม่กีารจดัท าคูม่อืการท างาน

ส าหรบัผูท้ีโ่อนมารบัหน้าทีใ่หม่ 

52 3.8 17.3 26.9 30.8 21.2 3.48 1.13 

5. ขาดการอบรม พฒันาบุคลากรระดบั 

   ปฏบิตักิาร 
52 3.8 9.6 32.8 25.0 28.8 3.65 1.12 

6. ขาดระบบตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพ ท า

ใหเ้จา้หน้าทีไ่มม่รีะเบยีบวนิยัในการ

ท างาน  

52 3.8 9.6 25.0 40.4 21.2 3.65 1.05 

7. ไมม่รีะบบการประเมนิคุณภาพการ

ท างาน 
52 5.8 17.3 28.8 28.8 19.3 3.38 1.16 

8. ขาดระบบการตดิตาม ตรวจสอบการใช้

เงนิใหเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณ  

    (คณะอนุกรรมการบางสว่นเขยีนแผน

ของบแต่ไม่มกีารท างานตามแผน) 

52 3.8 11.5 44.3 23.1 17.3 3.38 1.03 

9. ระบบการเบกิจ่ายล่าชา้ บางครัง้

เจา้หน้าทีต่อ้งส ารองจ่ายล่วงหน้า 
51 2.0 21.5 49.0 15.7 11.8 3.14 0.96 
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3. งบประมาณ 

3.1 ไมใ่ชเ้งนิตามแผนงบประมาณทีก่ าหนด  

3.2 ขาดประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงบประมาณ ไมม่กีลไกควบคุม 

3.3 กระบวนการเบกิจา่ย อา้งองิระบบราชการ ท าใหม้คีวามล่าชา้  

 

3.1 ไมใ่ชเ้งนิตามแผนงบประมาณทีก่ าหนด 

จากผลการศึกษาปญัหาส าคญัประการหน่ึงด้านงบประมาณ คอืไม่มกีารใช้งบประมาณ

ตามแผนงบประมาณที่ก าหนด ท าให้มงีบประมาณเหลอืเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปญัหาดงักล่าว

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการบรหิารจดัการ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ของกรรมการส่วนหน่ึงทีร่ะบุว่า 

 
กรรมการ  “งบพอหรอืไม่พอก่อนเหลอืทุกปี ทนีี้ค าว่าเหลอืเนีย่ไม่ไดแ้ปลว่าพอหรอืไม่พอนะ บรหิาร

จดัการหว่ยกเ็หลอืผมเนีย่ยงัคดิว่า ทีม่นัเหลอืทกุปีเนีย่ถา้คดัตัง้แต่ทีผ่่านมาก่อนชุดหนึง่จน

มาชดุผมชดุที2่ กย็งัเหลอืเงนิก ็100 กว่าลา้น” 

 

  “เรือ่งงบประมาณขอไปสามรอ้ยกว่าลา้น กไ็ดม้าจ านวนรอ้ยแปดสบิกว่าลา้น ปีนี้เหมอืนจะ

ไดร้อ้ยเกา้สบิลา้น ถามว่าพอไหม ครบัตอบงา่ยๆคอืไม่พอ ถามว่าทีเ่อาไปรอ้ยเกา้สบิลา้น

ใชห้มดไหม ใช้ไม่หมด ทีถ่ามว่างบประมาณพอไหม ตอบได้ว่าอยากได้มากกว่านี้  แต่ที ่

ไดม้ากย็งัใชไ้มห่มด” 

 

3.2 ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงบประมาณ และกลไกควบคุม 

ปญัหางบประมาณตามแผนที่กล่าวถึงในขอ้ 3.1 เชื่อมโยงโดยตรง กบัประสทิธภิาพใน

การบรหิารจดัการ และกลไกในการตรวจสอบงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนงาน ซึง่ผลการศกึษา

พบว่าคณะท างานบางส่วนมกีารของบไว้เผื่อ แต่ไม่ได้น าไปใช้ตามแผน ท าให้เงนิงบประมาณ

เหลอื ดงัค าใหส้มัภาษณ์ของผูบ้รหิารส านกังานท่านหน่ึงทีร่ะบุว่า 

 
ผูบ้รหิาร  “เรือ่งพอไม่พอเนีย่ มนัเป็นเรือ่งทีว่่าเราใช้งบเก่าไม่หมด คอืเวลาเราขอจะขอเป็นแผน

งบประมาณ แต่อนุต่างๆ เคา้มกัจะขอไว้เผือ่ บางทขีอไปเกบ็เอาไว้ ไม่ได้ใช ้เงนิกเ็หลือ

ตอนปลายปี ท าใหไ้มเ่ป็นไปตามแผนงบประมาณ” 
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ปญัหาการขาดประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงบประมาณขา้งต้น สอดคลอ้งกบัความ

คดิเหน็ของกรรมการท่านหนึ่ง ซึ่งระบุว่าควรมกีลไกในการดูแล ควบคุมการใช้งบประมาณ เพื่อ

ท าใหส้ามารถบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณประจ าปี 

 
กรรมการ  “ไมเ่ป็นประสทิธภิาพ เขาใหม้ายงัใชไ้มห่มดเลย ปีทีแ่ลว้ตอ้งคนืงบวจิยัไปเจด็แสนกว่าบาท

ทีผ่มรบัรูง้บท าดา้นเอกสารเราตอ้งคนื ..... ผมกเ็สนอว่า เราควรจะตัง้คณะท างานตดิตาม

การใชจ้่ายงบประมาณ ต้องมอีงค์กรภายในคอยตรวจดูแลตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณ 

อย่างน้อยๆสามเดอืนต้องมาดูแล ว่าคุณใชจ้่ายตามโปรแกรมไหม ทนัไหม ไม่ทนัเพราะ

อะไร ตอ้งโยงกนัอยา่งไร” 

 

3.3 กระบวนการเบกิจา่ยองิระบบราชการ ท าใหม้คีวามล่าชา้ 

ขอ้จ ากดัส าคญัทีทุ่กกลุ่มเป้าหมายระบุตรงกนัคอื แมจ้ะเป็นหน่วยงานอสิระ แต่ระบบการ

เบกิจ่ายยงัองิกบัระบบราชการ ท าใหบ้างครัง้ขาดความคล่องตวัในการท างาน เช่นตวัอย่างค าให้

สมัภาษณ์ของกรรมการบางท่าน 

 
กรรมการ  “ปญัหาคอืกระบวนการ ..... กเ็ป็นเรือ่งการเบกิจ่ายนะมปีญัหาคอืการใชเ้งนิเนีย่ผมคดิว่า 

กอ่นหน้าทีจ่ะเขา้มาเป็นองคก์รอสิระน่าจะงา่ย แต่เอาเขา้จรงิๆยากแลว้คนทีท่ าใหย้ากกค็อื

ส านกังานกค็อืเจา้หน้าทีซ่ึง่ไปยดึตดิกบัระบบยิง่กว่าราชการ” 

 

  “ข ัน้ตอนยืดยาวแบบข้าราชการ ส่วนเรือ่งการขออนุมัติมันเป็นเรือ่งของส านักงาน 

กรรมการ ไมค่อ่ยเขา้ไปสมัผสัเทา่ไหร ่เพยีงแต่รบัรูว้่ายงัเดนิเรือ่งกนัอยูเ่ลย” 
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ขอ้จ ากดัขา้งต้น สอดคล้องกบัค าให้สมัภาษณ์ของอนุกรรมการ โดยพบว่ากระบวนการ

เบกิจา่ยทีล่่าชา้ ท าใหบ้างครัง้การท างานตอ้งมกีารส ารองเงนิจา่ยก่อนล่วงหน้า 

 
อนุกรรมการ  “การเบิกจ่ายฝ่ายเลขาเป็นคนท าให้ ซึง่บางทีมีงานเร่งเราก็จ่ายไปก่อน บางทีผ่านไป

เดอืนนึงถงึไดเ้งนิคนื แล้วคุณคดิว่าเบี้ยเลี้ยง 270 บาทต่อวนัเพยีงพอหรอืไม่ คอืตนเอง

เทยีบเทา่ระดบั 10 นะ แลว้เวลาลงไปกบัฝา่ยเลขาฯ แลว้มขีา้ราชการไปดว้ย เราเป็นผูใ้หญ่

เรากต็อ้งเลี้ยง ลงพื้นทีเ่มือ่ใดกเ็จ๊งทกุท”ี 

 

  “ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนใหญ่ก็อิงกบัระบบราชการ ทีม่นัมกีารตรวจสอบใน

ระบบราชการอยู่แล้ว ซึง่อนุกรรมการก็มีแค่ค่าเดินทาง ค่าทีพ่กั กรณีค้าง แล้วค่าเบี้ย

ประชมุกต็ามระเบยีบ” 

 

ผลการศึกษาวิจัยยังพบว่า ค าให้สัมภาษณ์ของทัง้ 2 กลุ่มข้างต้นเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกบักลุ่มเจา้หน้าที ่ทีใ่หค้วามเหน็ว่าการเบกิจา่ยงบประมาณ เช่น การยมืเงนิ คนืเงนิ ในกรณี

การลงพืน้ที ่เบีย้ประชุมของอนุกรรมการ ฯลฯ ยงัมรีะบบการเบกิจา่ยเหมอืนราชการ มคีวามล่าชา้

ไม่สอดคล้องกบัลกัษณะงาน หากมภีารกิจด่วน เช่น การลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วน ต้องส ารอง

จา่ยไปก่อน ดงัค าใหส้มัภาษณ์ 

 
เจา้หน้าที ่  “การท างานตอ้งอาศยังบประมาณ ทีน่ี้บางทงีบประมาณตดิขดั แต่ละอย่างเราไม่สามารถ

เบกิจ่ายไดห้มด อนันี้กต็อ้งท าตามกฎหมาย และบางครัง้ในการลงพื้นที ่บุคคลทีจ่ะเขา้มา

เบกิคา่ใชจ้่ายคอ่นขา้งยาก” 

 

ปญัหา ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัดา้นงบประมาณ คณะผูว้จิยัท าการส ารวจภาคสนามรวม 2 ดา้น 

คอื 1) ปญัหาขาดระบบการตดิตาม ตรวจสอบการใชเ้งนิให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ และ 2) 

ระบบการเบกิจ่ายล่าช้า บางครัง้ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า ซึ่งพบว่าปญัหาข้อ จ ากดัทัง้ 2 ด้านมี

น ้าหนักในระดบั “ปานกลาง” โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.38 และ 3.14 ตามล าดบั รายละเอยีดดงั

ตารางที ่7.6 
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ตารางท่ี 7.6 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัญหา 

ด้านกระบวนการเบิกจ่ายในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ปัญหา อปุสรรคกระบวนการเบิกจา่ย 

ระดบัปัญหา 

จ านวน 

คนตอบ 

ไม่เลย/

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. ขาดระบบการตดิตาม ตรวจสอบการใช้

เงนิใหเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณ  
52 3.8 11.5 44.3 23.1 17.3 3.38 1.03 

2. ระบบการเบกิจ่ายล่าชา้ บางครัง้ตอ้ง

ส ารองจ่ายล่วงหน้า 
51 2.0 21.5 49.0 15.7 11.8 3.14 0.96 

 

อ านาจหน้าที ่

การสมัภาษณ์เชงิลกึในประเดน็โครงสรา้งอ านาจหน้าทีด่า้นกระบวนการตรวจสอบปญัหา

การละเมดิสทิธมินุษยชน จ าแนกเป็น 2 มติิส าคญั ประกอบด้วย 1) ความเป็นอสิระจากภาค

การเมอืง/ภาคธุรกจิ/ปจัจยัแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และ 2) อ านาจต่างๆ ที่เป็นเครื่องมอืใน

การท างานของ กสม. เช่น สภาพบงัคบั อ านาจส่งฟ้อง อ านาจในการตรวจสอบ ทัง้นี้ผลจาก

การสมัภาษณ์สรปุประเดน็ส าคญัไดร้ายละเอยีดดงัตารางที ่7.7 
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ตารางท่ี 7.7 แสดงข้อสรปุปัญหา ข้อจ ากดัด้านอ านาจ หน้าท่ี 

อ านาจ หน้าท่ี 

ความเป็นอสิระจากภาคการเมอืง/ภาคธุรกจิ/ปจัจยัแวดล้อมต่างๆ 

- แรงกดดนั แรงต้านจากภาคการเมอืง ภาคธุรกจิไม่มผีลผลกัดนัใหผ้ลการตรวจสอบเบีย่งเบนไปจากปกต ิ

แต่ไมก่ลา้หยบิยกปญัหาใหญ่ๆ ส าคญัๆ หากตระหนกัว่าอาจสง่ผลกระทบต่อตวัเอง องคก์ร 

อ านาจต่างๆ เช่น สภาพบงัคบั อ านาจในการตรวจสอบ 

ภาพรวมความคิดเห็นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มแรก:  

- พจิารณาตามกรอบพนัธกจิ ขอบเขตหน้าที ่กลุ่มนี้ประเมนิว่าเพยีงพอ เพราะกฎหมายใหอ้ านาจในการ

เรยีกตวับุคลล ขอ้มูลทีต่้องการได้ถอืว่าเพยีงพอภายใต้ขอบเขตงานทีร่บัผดิชอบ  

กลุ่มท่ีสอง:  

- การท างานเพยีงเพื่อการตรวจสอบไม่เพยีงพอ แต่ควรพยายามผลกัดนัใหเ้กดิผลทางปฏบิตั ิดงันัน้กลุ่มนี้

มองว่าอ านาจทีม่ไีม่เพยีงพอ เพราะขาดน ้าหนัก สภาพบงัคบัใหผู้เ้กีย่วขอ้งท าตามขอ้เสนอแนะทีร่ะบุ 

อ านาจมเีพยีงพอต่อการตรวจสอบ แต่ปญัหาคอืไม่ไดใ้ชอ้ านาจทีม่ ี

- ด้านการตรวจสอบ ปญัหาไม่ได้อยู่ทีไ่ม่มอี านาจ แต่ไม่ใชอ้ านาจทีม่ ีดงัตวัอย่างทีพ่บว่า กรณีทีผ่่านมาไม่

ค่อยเคยเหน็ใชอ้ านาจทีม่ ีแมจ้ะได้ขอ้มลูล่าชา้ ไม่ตรงตามทีต่้องการกต็าม 

 

1. ความเป็นอสิระจากภาคการเมอืง/ภาคธุรกจิ/ปจัจยัแวดล้อมต่างๆ 

ประเดน็การสมัภาษณ์ขา้งต้นเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการตรวจสอบ เนื่องจาก

ปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน จ านวนไม่น้อยมคีวามเกี่ยวขอ้ง เชื่อมโยงไปยงักลุ่มธุรกจิ 

นักการเมอืง หน่วยงานภาครฐั ฯลฯ ดงันัน้สมมตฐิานประการหนึ่งของการศกึษาครัง้นี้จงึตัง้อยู่

บนพื้นฐานที่ว่า กระบวนการตรวจสอบอาจมโีอกาสประสบกบัปญัหาแรงต้าน แรงกดดนั 

รวมถงึปจัจยัแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งได้ อย่างไรก็ตามผลการศกึษาไม่พบว่า ปจัจยัน้ีส่งผล

กระทบต่อกระบวนการท างานเพื่อตรวจสอบปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนแต่อย่างใด ดงั

ตวัอย่างค าให้สมัภาษณ์บางส่วน 
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กรรมการ  “มคีวามเป็นอสิระดมีาก แลว้ไมม่ใีครมายุง่ การแทรกแซงนี้แทบจะไมม่เีลย โดยเฉพาะชุดนี้

ไมม่ ีเวน้แต่ความคดิเหน็ของแต่ละคนทีอ่าจจะไมต่รงกนั” 

 

  “คดิว่าโดยเนื้อหาสาระของกรรมการสทิธฯิ มนัไมใ่ชอ่งคก์รทีท่ าหน้าทีส่ ัง่การ ไมม่อี านาจใน

การทีจ่ะไปบอกให้หน่วยงานนัน้หน่วยงานนี้ปฏิบัติตาม มนัเป็นเพียงรายงานผลการ

ตรวจสอบการละเมดิสทิธ ิเพราะฉะนัน้มนัมอีสิระในเนื้องานของมนั” 

  

  “ชดุทีส่งักดัอยูต่รงนี้แทบจะไมม่เีขา้มา มนักเ็ป็นไปตามขัน้ตอน แต่เรากไ็ม่รูว้่าในชุดก่อนที ่

จะมาตรงนี้ มนัจะมอีะไรหรอืไม ่แต่ชดุเรามนัไมม่อีะไรแทรกแซง” 

 

อนุกรรมการ  “มอีสิระเตม็รอ้ยเลย เพราะว่าอนุกรรมการคอืทกุคนมเีสรใีนการแสดงความคดิเหน็” 

 

  “ส าหรบัคณะตนเอง คอืเราไมฟ่งั เราไมแ่ครใ์ครทัง้นัน้ ส าหรบัในคณะผมจะเตม็ที ่เท่าทีเ่รา

สามารถท าได้ แต่ก็มภีาคการเมืองเขา้มาบีบคัน้ขา้ราชการ ซึง่ท าให้เราไม่ได้รบัความ

รว่มมอืจากหน่วยงานราชการจรงิๆ” 

 

 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสมัภาษณ์อนุกรรมการส่วนหนึ่ง พบความคิดเห็นที่

น่าสนใจ  เกี่ยวกับจุดยนืในการตดัสินใจของกรรมการสิทธฯิ ในประเด็นเกี่ยวกบัการหยบิยก 

ตดัสนิใจน าปญัหาเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบ ไวว้่า 

 
อนุกรรมการ  “ถา้ในสว่นของอนุกรรมการเอง เท่าทีผ่่านมาไม่มนีะ ในเรือ่งของมใีครมาแทรกแซงเพือ่จะ

ไดผ้ลเป็นไปตามทีเ่คา้ตอ้งการอนันี้ไมม่ ีแต่ถา้ระดบักรรมการสทิธ ิ7 ท่าน เท่าทีส่มัผสักค็อื

ว่า ยงัไม่กล้าตดัสนิใจ เรือ่งใดทีม่นัจะมากระทบตวัเองหรอืองค์กรกแ็ล้วแต่ ถงึแมจ้ะเป็น

เรือ่งทีถ่กูตอ้งทีค่วรจะมจีุดยนื กค็ลา้ยๆ ไมต่ดัสนิใจ กค็อืจะไมท่ า เพราะอนุกรรมการไม่ได้

มอี านาจเด็ดขาด เวลาเราตรวจสอบส านวนใดเสร็จ เราก็ต้องท ารายงานตรวจสอบให้

กรรมการสทิธ ิ7 ทา่น เพือ่ใหท้ัง้ 7 ทา่นลงมตอินุมตั”ิ 

 

  “การท างานทีผ่่านมา อ านาจหรอืว่าขอ้กฎหมาย หรอืพูดง่ายๆว่าเครือ่งมอืทีม่ ีกบักลุ่ม

ราชการ ไมค่อ่ยมปีญัหา กบัภาคเอกชนอาจจะมปีญัหาบา้ง แต่เรากส็ามารถทีจ่ะดูแลไดอ้ยู ่

ยกเวน้ตอ้งใชข้อ้กฎหมายกม็ ีแต่น้อยมาก” 
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2. อ านาจต่างๆ ในการตรวจสอบ  

ผลการศกึษาประเดน็เกี่ยวกบัอ านาจต่างๆ ในการตรวจสอบยงัมขีอ้จ ากดัอยู่ เนื่องจาก

ปจัจุบนักฎหมายฉบบัที่ใช้ไม่ใช่ฉบบัสมบูรณ์ เน่ืองจากอยู่ในกระบวนการจดัท า ท าให้ขอ้มูล 

ความคดิเหน็ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ เป็นความเหน็เฉพาะอ านาจที่ใช้หน่วยงานอยู่ ซึ่งภาพรวม 

พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ของทุกกลุ่มมองว่า เป็นเครื่องมอืที่เพยีงพอต่อการตรวจสอบ

ปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน ดงัเช่นค าให้สมัภาษณ์ของกรรมการบางท่านที่ระบุว่า 

 
กรรมการ  “ผมว่ามนัเพียงพอส าหรบัการรวบรวมหลักฐาน อยู่ทีว่่าเราขอความร่วมมอืจากหน่วย

เหล่านัน้ ขอ้เทจ็จรงิมากน้อยขนาดไหน ถา้มนัครอกแครก เรากไ็ปร่วมมอืกบัเขาในระดบั

ผูบ้รหิารมนักไ็ปได ้อ านาจทางกฎหมายมมีาตรา 32 เรยีกคนใหม้าไม่มามคีวามผดิ เรยีก

ใหส้ง่เอกสารไมส่ง่มามคีวามผดิ กลไกตรงนี้กพ็อแลว้” 

 

  “มหีลายเรือ่งทีก่รรมการสทิธิเลือกทีจ่ะไม่แสดงจุดยนื มวัแต่เป็นห่วง เพราะหากแสดง

จุดยนื เดีย๋วพวกทีม่าประทว้ง/ชมุนุมจะมาปิดองคก์รได ้อนันี้มนักเ็ป็นจุดดอ้ยทีผ่า่นมา” 
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 สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของอนุกรรมการส่วนหนึ่งที่พจิารณาว่า ขอบเขตหน้าที่หลกั

ของส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตคิอื การตรวจสอบ ซึง่อ านาจทีม่อียู่ในปจัจุบนั

เพยีงพอต่อการท าหน้าทีด่งักล่าว 
 

อนุกรรมการ  “อ านาจในการตรวจสอบคดิว่าโอเคนะ เพราะองคก์รเราไมใ่ชอ่งคก์รแบบชี้ผดิถกู แต่องคก์ร

เราเป็นองคก์รทีต่รวจสอบ แลว้กไ็ต่สวนใหไ้ดค้วามจรงิ แลว้กท็ ารายงานต่อระบบ เราไม่ได้

ชี้ว่าคณุผดิหรอืถกูนะ แต่ในขณะเดยีวกนัเรากพ็ยายามบอกว่าคุณละเมดิหรอืไม่ละเมดิ ซึง่

การละเมดิหรอืไม่ละเมดิบางทกีไ็ม่ใช่เรือ่งผดิกฎหมาย บางครัง้เป็นเรือ่งทีไ่ม่ได้รบัความ

เป็นธรรมกข็ดัต่อสทิธมินุษยชนแลว้ แต่มนัไมไ่ดไ้ปถงึขัน้ทีว่่าตอ้งลงโทษทางอาญาว่าคนนี้

ผดิหรอืถกู” 

 

  “กสม. มอี านาจอยูแ่ลว้ เขามหีนงัสอืหน่วยงานชี้แจงอะไรต่างๆ ถา้เกดิบางครัง้เรากจ็ะเชญิ

เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานมาใหข้อ้เทจ็จรงิ…บอกตรงๆ ขนาดนี้มนักโ็อเค สภาพบงัคบัเรา

ไมใ่ชผู่บ้งัคบับญัชาเขา บางทเีราไปสัง่ล าบาก ถา้กา้วก่ายมากไปจะเป็นลกัษณะหน่วยงาน

ไมใ่หค้วามรว่มมอื ต่อตา้นได”้ 

 

  “ตามกฎหมายถา้เรยีกขอ้มลูไปตอ้งให ้เป็นขอ้มลูทีห่า้มเปิดเผยกต็อ้งให ้แมว้่ายงัไม่สิ้นสุด

ทีจ่ะเป็นขอ้มลูทีจ่ะเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ถา้มนัจ าเป็นต่อขอ้รอ้งเรยีน เขากต็อ้งให้” 
 

อย่างไรก็ตามผลการศกึษาพบว่า แมก้สม. จะมอี านาจในการตรวจสอบปญัหา โดยมี

กฎหมายรองรบั แต่ขอ้มูลของเจา้หน้าที่บางส่วนแสดงให้เหน็ถงึขอ้จ ากดับางอย่างที่ส่งผลให้

การท าช้า ล่าช้า ไม่มปีระสทิธภิาพ ประกอบด้วย 

1. ปญัหาการไดร้บัขอ้มลูทีล่่าชา้ ส่งผลใหง้านตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิล่าชา้ไปดว้ย 

2. ขอ้มูลที่ส่งมาให้ไม่ตรงกบัทางที่เจา้หน้าทีก่สม. รอ้งขอ (ซึ่งอาจเกดิจากการสื่อสารที่

คลาดเคลื่อน หรอืความไมเ่ขา้ใจในประเดน็ทีร่อ้งขอ) 

3. บุคคล หรอืหน่วยงาน ซึง่ในทีน่ี้อาจจะเป็นผูร้อ้ง ผูถู้กรอ้ง และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ใหข้อ้มลูที่

ไมค่รบถว้น (เน่ืองจากปจัจยัหลายๆ อยา่ง เช่น ไมม่ัน่ใจในความปลอดภยักรณใีหข้อ้มลู เป็นตน้) 

4. บุคคลที่หน่วยงานส่งมาชี้แจง พบว่า บางครัง้ไม่ได้ส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรอืรบัผดิชอบ

โดยตรง แต่เป็นการส่งตวัแทนมา ส่งผลใหไ้ม่สามารถตอบค าถามไดแ้ละไม่ทราบรายละเอยีดของ

เรือ่งราว 

5. บางหน่วยงานยงัไมเ่ขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

ดงัค าใหส้มัภาษณ์ทีว่่า 
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เจา้หน้าที ่  “ปญัหาอกีเรือ่งหนึง่คอื การตรวจสอบมขีอ้จ ากดัอยู่เยอะ ขอ้จ ากดัทีว่่าคอื เรือ่งขอ้มลูทีเ่รา

อยากไดแ้ต่มนัแสวงหาไม่ได้ หรอืได้ไม่ตรง โดยเฉพาะถ้าเป็นเรือ่งรอ้งเรยีนทีผู่ร้อ้งอยู่ใน

การควบคมุของเจา้หน้าทีร่ฐัอยูแ่ลว้ เช่น เป็นผูต้อ้งขงั หรอืพยานทีเ่ป็นผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า 

บางทเีขาไม่กลา้ใหข้อ้มูล เพราะว่าเขากลวั พอเจ้าหน้าที ่กสม. กลบัมา กทม. แต่เขาตอ้ง

อยูก่บัเจา้หน้าทีท่ีเ่รอืนจ าทีเ่ขารอ้งเรยีนอยู ่เขาจะถกูท าอะไรบางอยา่งได้” 

 

  “ได้รบัการตอบสนองความร่วมมอืด ีไม่ค่อยมปีญัหา แมบ้างครัง้บางหน่วยงานจะไม่ค่อย

เขา้ใจอ านาจตามกฎหมายที ่กสม. สามารถเชญิตวัได”้ 

 

  “สว่นใหญ่การประสานงานตอ้งตดิตาม ผูร้อ้งสว่นใหญ่จะตอบสนองด ีถา้เป็นหน่วยงานการ

ตอบสนองจะน้อย การมาชี้แจงสว่นใหญ่จะสง่เจา้หน้าทีร่ะดบัล่างมา ซึง่ตดัสนิใจอะไรไม่ได ้

ถา้มากท็ าอะไรไมไ่ดอ้ยูด่”ี 

 

  “บางครัง้อาจมีปญัหาอยู่บ้าง คือ ข้อมูลทีข่อส่งให้ล่าช้า คือเราต้องใส่ใจ ต้องตาม แต่

บางครัง้ต้องยอมรบัว่า ไม่สามารถตามไดต้่อเนือ่งเท่าทีค่วร เพราะท างานจรงิ มนัไม่ได้มี

งานเดยีว” 

 

แมว้่าอนุกรรมการส่วนใหญ่ที่ให้สมัภาษณ์เหน็ว่า ขอบเขตหน้าที่หลกัๆ ของกสม. คอื

งานด้านตรวจสอบ แล้วแจง้ผลการตรวจสอบพรอ้มขอ้เสนอแนะให้กบัผู ้รอ้ง ผู ้ถูกรอ้ง และ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้รบัทราบ ประเดน็ที่น่าสนใจคอื อนุกรรมการบางส่วนเห็นว่าอ านาจ

หน้าทีใ่นส่วนน้ีอาจจะน้อยเกนิไป โดยเฉพาะน ้าหนกัดา้นการเยยีวยา ทีพ่บว่า คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนมน้ีอยมากหรอืแทบจะไมม่เีลย ตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ทีอ่นุกรรมการหลายท่านระบุว่า 
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อนุกรรมการ  “จรงิๆ กฎหมายรฐัธรรมนูญ สภาพบงัคบั กฎหมายกไ็มไ่ดช้ดัเจนเท่าไหร่ เพยีงแค่ตรวจว่า

มนัมกีารละเมดิ อยา่งทีม่กีารรอ้งเรยีนหรอืไม ่แลว้เพยีงแต่แจง้ใหเ้ขาปรบัปรุงแกไ้ข ถา้เกดิ

ไมท่ ากเ็ป็นเรือ่งทีฝ่า่ยบรหิารจะตอ้งไปด าเนินการเอาเอง มนักเ็หมอืนกบัว่า กสม. หนักไป

ทางดา้นตรวจสอบเนื้อหา” 

 

  “อ านาจหน้าทีข่อง กสม. ไม่มอีะไรมากเลย สมมตถิา้เป็นการละเมดิ กสม. มหีน้าทีแ่จง้ให้

ปรบัเปลีย่นหรอืแกไ้ข ทนีี้ถา้มาตรการตรงนี้ไม่สามารถลงโทษได ้การบงัคบัใชม้นักอ็าจจะ

เบาไปหน่อย” 

 

  “เรือ่งอ านาจกรรมการสทิธเิป็นเรือ่งโครงสรา้งของกรรมการสทิธ ิทนีี้ เรากต็้องดูทีม่ าของ

กรรมการสทิธิตัง้แต่รฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตันิี้มนัใหอ้ านาจมากน้อยเพยีงใด เพราะ

เท่าทีดู่พระราชบญัญตัทิีผ่่านสภาผูแ้ทนราษฎร ์วุฒสิภานี้ใหอ้ านาจน้อยมาก เพราะฉะนัน้

การปรบัปรงุตรงนี้เป็นเรือ่งยาก ถา้หากว่ารฐับาลไมเ่อาดว้ยกท็ าไมไ่ด้” 

 

  “กรรมการสทิธใิหค้วามส าคญัแน่นอน เพราะว่าเป็นองคก์รรฐัธรรมนูญ และในขณะเดยีวกนั

เป็นองคก์รตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่จะไม่มไีม่ได้ ถ้าไม่มเีท่ากบัว่าเราไม่ยอมรบั

กฎหมายระหว่างประเทศทีท่างเขาก าหนดไวว้่าตอ้งมอีงคก์รสทิธมินุษยชนทีต่รวจสอบการ

ละเมดิสทิธเิกีย่วกบัการคุม้ครอง เพือ่รบัเรือ่งราวรอ้งทุกขเ์ยยีวยา โดยเฉพาะการเยยีวยา 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนมน้ีอยมากหรอืแทบไม่มเีลยในการทีจ่ะมอี านาจหน้าทีใ่นการ

เยยีวยาคนทีร่บัผลกระทบจากการละเมดิสทิธ ิถา้มอี านาจตวันี้วธิกีารแกป้ญัหากจ็ะเรว็ขึ้น 

แลว้ยตุขิอ้พพิาทไดม้ากกว่าปจัจุบนั” 

 

ปญัหา ขอ้จ ากดัดา้นอ านาจหน้าที ่คณะผูว้จิยัท าการส ารวจภาคสนามรวม 3 ดา้น คอื 1) 

ปญัหาเกี่ยวกับอ านาจตามข้อกฎหมายปจัจุบัน ไม่เอื้ออ านวยต่อการท างานในกระบวนการ

ตรวจสอบ  2) กรรมการไม่ค่อยน าอ านาจตามขอ้กฎหมายมาใชใ้นกระบวนการตรวจสอบ และ 3) 

กลไกปจัจุบนั (ท าหนังสอืถงึนายกรฐัมนตร ีรฐัสภา) ไม่เอื้ออ านวยต่อการผลกัดนัใหข้อ้เสนอแนะ

จากผลการตรวจสอบ ถูกน าไปปฏบิตัจิรงิ ซึ่งผลการส ารวจพบว่า กลไกผลกัดนัให้ขอ้เสนอแนะ

จากผลการตรวจสอบถูกน าไปปฏบิตัจิรงิ เป็นดา้นเดยีวทีอ่ยู่ในระดบั “มาก” โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.96 ขณะทีอ่กี 2 ด้านพบว่ามปีญัหาในระดบั “ปานกลาง” โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20 และ 3.12 

ตามล าดบั รายละเอยีดดงัตารางที ่7.8 
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ตารางท่ี 7.8 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัญหา 

ด้านอ านาจ หน้าท่ีในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ปัญหา อปุสรรคด้านอ านาจ หน้าท่ี 

ระดบัปัญหา 

จ านวน 

คนตอบ 

ไม่เลย/

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. อ านาจตามขอ้กฎหมายปจัจบุนั ไม่

เอือ้อ านวยต่อการท างานในกระบวนการ

ตรวจสอบ 

51 2.0 17.6 51.0 17.6 11.8 3.20 0.94 

2. กรรมการไม่ค่อยน าอ านาจตามขอ้

กฎหมายมาใชใ้นกระบวนการตรวจสอบ 
51 2.0 31.4 27.5 31.3 7.8 3.12 1.01 

3. กลไกปจัจุบนั (ท าหนงัสอืถงึ

นายกรฐัมนตร ีรฐัสภา) ไม่เอือ้อ านวยต่อ

การผลกัดนัใหข้อ้เสนอแนะจากผลการ

ตรวจสอบ ถูกน าไปปฏบิตัจิรงิ 

50 - 4.0 28.0 36.0 32.0 3.96 0.88 

 

การรบัรู้ของประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

 ผลการศึกษาด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ร้องเรยีนจ านวน 17 ราย 

พบว่าเกนิครึง่ คอื 9 รายไมรู่จ้กักสม. มาก่อน ซึง่กลุ่มนี้ผลการสมัภาษณ์พบว่ารูจ้กั กสม. จากการ

แนะน าต่อของหน่วยงาน หรอืบุคคลที่เข้าไปติดต่อประสานงานเพื่อร้องเรยีนปญัหา ดงัค าให้

สมัภาษณ์ของผูร้อ้งเรยีนจ านวนหน่ึงทีร่ะบุว่า 
 

ผูร้อ้งเรยีน  “ในความเดอืดรอ้นอะไรต่างๆ ตรงนี้  เราพยายามลองผดิลองถูกมาหลายที ่แต่กไ็ม่มใีคร

แกป้ญัหาใหเ้ราได ้ต่อมาไดร้บัค าแนะน าจากผูอ้ านวยการหน่วยงาน ...... บอกว่าอย่างเรา

ควรจะเขา้ไปทาง กสม. คอืทางกรรมการสทิธ”ิ 

 

  “พวกผมเนีย่ไม่รู้เรือ่งเลย ไม่รู้จะท ายงัไงแล้ว หาขอ้มูลกบัทัง้ลูก ทัง้หลาน สุดท้ายก็ได้

นกัวชิาการผูรู้ท้า่นหนึง่แนะน า เราควรจะไปรอ้งเรยีนทีก่รรมการสทิธิ” 

 

  “พอดไีปเจอคณุอะไรน๊า (จ าชือ่ไมไ่ด)้ อยูก่รมฯ คยุกนัไปคยุกนัมา เขาแนะน าใหม้าทีน่ี”่ 

 

  “ผมไม่รูจ้กั กสม. มาก่อน รูเ้มือ่เสริช์ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์นต นัง่อ่านไปอ่านมา เลยลองโทร

ไปคยุ คดิว่าเออ หน่วยงานนี้น่าจะชว่ยเราไดก้เ็ลยลองดู” 
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ส่วนกลุ่มที่รูจ้กักสม. พบว่า รูจ้กัช่องทางส าคญัคอื สื่อสารมวลชนต่างๆ และหน่วยงาน

ต่างๆ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีตัง้ใจเข้าหา กสม. โดยตรงเมื่อประสบปญัหา ดังตัวอย่างค าให้

สมัภาษณ์ 
ผูร้อ้งเรยีน  “เคยเหน็จากทวี ีจากขา่ว เหน็ว่าหน่วยงานนี้ดูแลปญัหาสทิธมินุษยชนอยู่ ... พอดปีญัหา

ของเรา เราคดิว่าเราเองไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากหลายฝา่ย คดิว่าเป็นทีพ่ึง่สุดทา้ยทีจ่ะ

ไป เลยตดัสนิใจไปกนัสองคนกบัแฟน” 

 

  “เรารบัทราบจากสือ่มวลชน คอืเคยดสูกู๊ปอะไรจ าไมไ่ดเ้กีย่วกบัหน่วยงานนี้ เหน็ว่ามกีารลง

พื้นทีต่รวจสอบปญัหาจรงิจงั พอเกดิปญัหาเลยปรกึษากนัว่าน่าจะรอ้งเรยีนไดท้ีน่ี”่ 

 

  “ปญัหาเรามนัก ้ากึง่ กเ็ลยไปหลายที ่คดิว่าคงช่วยไดซ้กัที ่กสม. นีก่เ็หมอืนกนัเพราะชือ่ก็

บอกว่า ดแูลปญัหาสทิธมินุษยชน เลยตัง้ใจว่าจะรอ้งเรยีนทีน่ีด่ว้ย” 
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กระบวนการรบัเรือ่งร้องเรียน / ร้องทุกข ์

ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึดา้นกระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน ตรวจสอบปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน คณะผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่

เกีย่วขอ้งคอื กลุ่มเจา้หน้าที ่และผูร้อ้งเรยีน โดยขอ้มลูจากการสมัภาษณ์สามารถสรปุถงึปญัหา ขอ้จ ากดัส าคญัๆ ไดด้งัตารางที ่7.9 

 

ตารางท่ี 7.9 แสดงข้อสรปุปัญหา ข้อจ ากดัด้านกระบวนการรบัเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข ์

กระบวนการรบัเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข ์

ช่องทางรอ้งเรยีน 

แมจ้ะมชี่องทางรอ้งเรยีนหลากหลายช่องทาง แต่เงื่อนไขก าหนดใหต้้องมกีารลงชื่อในเอกสารจงึจะครบองคป์ระกอบ ดงันัน้ช่องทางทีร่อ้งเรยีนไดค้รบ

องค์ประกอบจรงิๆ มเีพยีงไม่กีช่่องทาง คอืไปรษณีย ์และการรอ้งเรยีนโดยตรงทีส่ านักงาน 

เจ้าหน้าท่ี ผู้ร้องเรียน 

การประสานงานกบัผูร้อ้งเรยีน 

ไมส่ามารถตดิต่อผูร้อ้งเรยีนได ้เนื่องจาก ลมืแจง้ เปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่เบอรโ์ทร 

สง่ผลใหไ้มส่ามารถตดิตามขอ้มลู เอกสารทีจ่ าเป็น นดัหมายได้ 

ขาดความเขา้ใจเรือ่งระบบการรอ้งเรยีน ขอ้มลูทีต่อ้งจดัเตรยีม 

ขาดความเขา้ใจ / เขา้ใจไมห่มด ท าใหก้ารเตรยีมขอ้มลู เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไม่

ครบถว้น ท าใหต้อ้งเดนิทางเขา้มาทีศ่นูยก์ลางมากกว่า 1 ครัง้ กว่าจะรอ้งเรยีน

ไดค้รบองคป์ระกอบ การรวบรวม บนัทกึขอ้มลู (ระบบฐานขอ้มลูการรอ้งเรยีน) 

มกีารบนัทกึขอ้มลูเบือ้งตน้ในกระบวนการรบัเรือ่ง แต่เมือ่สง่เรือ่งต่อใหก้บัที่

ประชมุ กสม. เพือ่คดักรองสง่อนุฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไมม่กีารบนัทกึขอ้มลูต่อ 

เนื่องจากหลายเหตุผล เชน่ ระบบใชง้านยาก 
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1. ช่องทางรอ้งเรยีน 

เพื่ออ านวยความสะดวก ทางส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนก าหนดช่องทางส าหรบั

รอ้งเรยีนปญัหาไวห้ลายช่องทาง โดยขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พบว่าใน 1 เดอืน จะมเีรื่องรอ้งเรยีนเขา้

มาโดยเฉลีย่ประมาณ 50 เรือ่ง 

ทัง้นี้การร้องเรยีนที่จะสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่กสม. สามารถลงบนัทกึค าร้องไว้ได้ต้องมี

องค์ประกอบของค าร้องตามกฎหมายคือ ชื่อที่อยู่ของผู้ร้อง ประเด็นที่ร้องเรยีนว่าใครท าละเมิด 

หลกัฐานประกอบเรื่องรอ้งเรยีน และที่ส าคญัคอืต้องมกีารลงลายมอืชื่อก ากบัไว้ด้วย หรอืมเีลขบตัร

ประชาชนไวใ้หท้างกสม. ตรวจสอบได ้

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เกีย่วกบัช่องทางการรอ้งเรยีน สรปุประเดน็ส าคญัไดด้งันี้ 

1) ไปรษณยี ์คอืช่องทางทีม่ผีูร้อ้งเรยีนผ่านเขา้มามากทีสุ่ด 

2) การมาร้องเรยีนด้วยตนเอง คอืช่องทางที่การร้องเรยีนจะสมบูรณ์มากที่สุด เนื่องจาก

เจา้หน้าที่ กสม. สามารถให้ค าปรกึษา ค าแนะน า ตลอดจนชี้แจงอธบิายถงึขอ้ดขีอ้เสยีที่ได้จากการ

รอ้งเรยีน และองคป์ระกอบทีต่อ้งใชใ้นการรอ้งเรยีน 

3) โทรศพัท ์ส่วนใหญ่เป็นเพยีงช่องทางทีใ่หค้ าแนะน า ใหค้ าปรกึษา ในเบือ้งต้น ซึง่หากจะ

รอ้งเรยีนกต็อ้งท าเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งเขา้มาใหก้บัเจา้หน้าทีก่สม.  

4) เวบ็ไซต ์หรอือเีมล ์คอืช่องทางทีพ่บปญัหามากทีสุ่ด เน่ืองจากส่วนใหญ่ทางผูร้อ้งจะไม่ให้

ทีอ่ยูต่ดิต่อกลบั และการรอ้งเรยีนผ่านทางอเีมลล ์ผูร้อ้งเรยีนจะไม่สามารถลงลายมอืชื่อได ้ซึง่กถ็อืว่า

ไมค่รบองคป์ระกอบทีท่าง กสม. จะรบัไวต้รวจสอบ 

อยา่งไรกต็าม จากช่องทางการรอ้งเรยีนขา้งต้น จะเหน็ว่าช่องทางทีส่ามารถรบัเรื่องรอ้งเรยีน

ไดอ้ย่างสมบูรณ์ คอืครบองคป์ระกอบตามค ารอ้งของกฎหมาย พบว่า มชี่องทางเพยีงไม่กี่ช่องทางที่

ใช้ได้จริงนัน้คือ การมาร้องเรียนด้วยตนเอง และส่งมาทางไปรษณีย์เท่านัน้ ส่วนทางโทรศัพ ท ์

เวบ็ไซต ์และอเีมล ์พบว่า ยงัมขีอ้จ ากดัอยู ่ดงัค าใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าจ านวนหน่ึงระบวุ่า 

 
เจา้หน้าที ่  “คดิว่าช่องทางมเียอะจรงิ แต่ว่าการปฏบิตัไิดจ้รงิในบางช่องทางยงัมปีญัหาอยู่ เช่น กสม. 

เปิดช่องทางใหเ้ขารอ้งเรยีนผ่านโทรศพัท ์หรอือเีมลล์ได ้แต่ กสม. เองมเีงือ่นไขว่า ถา้เขา

ไม่ลงชือ่ในค ารอ้งกถ็อืว่าไม่ครบองค์ประกอบที ่กสม. จะรบัไวต้รวจสอบ นีก่เ็ป็นขอ้จ ากดั 

สดุทา้ยกก็ลบัไปใชช้อ่งทางหนงัสอืเหมอืนเดมิ ” 
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  “บางทกีลายเป็นว่า การรอ้งเรยีนทางโทรศพัทม์น้ีอย เพราะเจา้หน้าทีจ่ะใหค้ าปรกึษาและ

บอกให้ส่งทางไปรษณีย์แทน ถ้าไปดูทางสถิติจะพบว่า การส่งไปรษณีย์ มมีากกว่าทาง

โทรศพัท ์และอกีปญัหาหนึง่คอื การรอ้งเรยีนทางเวบ็ไซต์หรอือเีมลล์ ไม่แน่ใจว่าเจา้หน้าที ่

ทีด่แูลไดเ้ปิดอพัเดทอยูห่รอืไม่” 

 

  “ปญัหาขึ้นอยู่กบัการประชาสมัพนัธ์ด้วยว่า บางทสี านักงานฯ ก็พลาดเรือ่งเนื้อหาทีอ่อก

ตามสือ่โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ ทีบ่อกว่าสามารถรอ้งเรยีนได้เลยทุกช่องทาง แต่ในความ

เป็นจรงิพอผูร้อ้งโทรศพัทเ์ขา้มากจ็ะรอ้งเรยีนเลย เรากอ็ธบิายใหเ้ขาฟงั เขากไ็ม่เขา้ใจ เขา

บอกว่าดโูทรทศัน์มาบอกว่ารอ้งไดเ้ลย” 

 

ผลการศกึษาในมุมมองของกลุ่มเป้าหมายผู้รอ้งเรยีน พบว่าส่วนใหญ่ต่างระบุไปในทศิทาง

เดยีวกนัว่า ไดร้บัความสะดวกจากช่องทางการรอ้งเรยีนทีม่อียู่ และไม่พบว่ามปีญัหาใดๆ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่กรณีทีเ่ขา้ไปรอ้งเรยีนดว้ยตนเองทีห่น่วยงาน พบว่าทางหน่วยงานใหก้ารตอบรบั และผูใ้หญ่

ของหน่วยงานใหค้วามส าคญักบัปญัหาค่อนขา้งมาก ดงัตวัอยา่งส่วนหน่ึงของค าใหส้มัภาษณ์ 

 
ผูร้อ้งเรยีน  “ไมยุ่ง่ยากครบั... มแีต่ว่ามนัชา้ เพราะปญัหาเยอะ กเ็ขา้ใจ” 

 

  “เอกสารมนักไ็ม่แสดงว่ามอีะไรทีต่อ้งส่งไปแบบยุ่งยาก เช่น ทะเบยีนบา้น บตัรประชาชน 

อะไรต่างๆ เหล่านี้” 

 

  “ไมยุ่ง่ยากเลยค่ะ ณ เวลานัน้เอกสารเตรยีมใหเ้ขาครบทุกอย่าง ไม่มอีะไรขาดตกบกพร่อง

เลย” 

 

  “ไม่มปีญัหาอะไร ผมส่งขอ้มูลทางอเีมล์ แล้วเขาต้องการอะไรเพิม่กเ็มล์มาบอก ผมกเ็พิม่

เขา้ไป” 

 

  "ครัง้แรกเข้าไปยืน่ด้วยตัวเอง เลย...พร้อมชาวบ้าน และคณะครู... ไม่มีปญัหาอะไร 

เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัแบบเป็นกนัเอง" 
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แมภ้าพโดยรวม ส่วนใหญ่ประเมนิว่ากระบวนการรอ้งเรยีน / รอ้งทุกข ์มคีวามสะดวก ไม่มี

ปญัหา ขอ้จ ากดัในการใช้บรกิาร แต่มขีอ้มลูบางส่วนที่ระบุถงึปญัหาที่เกดิขึน้ในขัน้ตอนดงักล่าว ซึ่ง

เป็นผลมาจากความไมเ่ขา้ใจเกีย่วกบัการจดัเตรยีมดา้นเอกสาร รายละเอยีดประกอบการรอ้งเรยีน ท า

ใหบ้างครัง้กระบวนการไมจ่บสิน้ในครัง้เดยีว ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์บางส่วนทีร่ะบุว่า 

 
ผูร้อ้งเรยีน  “เราไม่ไดเ้กบ็ขอ้มลูตรงนี้ไวเ้ลยเพราะว่าในเรือ่งของหมกูด็ี ในเรือ่ง สิง่แวดลอ้มต่างๆ กด็ ี

ในเรือ่งสุขภาพร่างกายคนกด็ี เรากไ็ปหาหมอตามปกต ิเพราะเราไม่รู ้ว่าเหตุการณ์แบบนี้

เกดิจากอะไร...” 

 

  “กย็ุ่งยากพอสมควร อย่างเตรยีมเอกสารเนีย่ กรมคุม้ครองสทิธยิงัไม่ได้เรยีกเอกสารที ่

จะต้องการไปท าอะไร วันนัน้ทีช่าวบ้านไป  ก็ไม่ได้เตรียมอะไร เตรียมแต่หนังสือไป

รอ้งเรยีน นีก่ใ็หเ้ขยีนค ารอ้งไวก้่อน แลว้กเ็คา้มจีดหมายมาใหเ้อาเอกสารตามไปแต่ละคน

เลยครบัเอกสารน่ะ เลยคอ่นขา้งทีจ่ะวุ่นวาย” 

 

  “ส าหรบัผมน่ะไมย่าก ... แต่สว่นอืน่ทีท่ราบมาคอื การเขยีนค ารอ้ง การบรรยาย... วธิเีขยีน

อะไรต่างๆ ดเูยอะไปหมด” 

 

2. การประสานงานระหว่างเจา้หน้าที่กบัผู้รอ้งเรยีน 

 ประเด็นการประสานงานเกี่ยวข้องกบักลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคอื กลุ่มเจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้

ร้องเรยีน โดยผลการศึกษาพบว่าทัง้สองกลุ่ม มปีญัหา ข้อจ ากดัในการประสานงานที่แตกต่างกัน 

กล่าวคอืในกลุ่มเจา้หน้าที่ปญัหาส าคญัคอื ไม่สามารถตดิต่อประสานงานผูร้อ้งเรยีนได้ ขณะทีก่ลุ่มผู้

รอ้งเรยีนประสบปญัหาเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ดร้บัยงัขาดความชดัเจน ครบถว้น 

2.1 กลุ่มเจา้หน้าที ่

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเจา้หน้าทีพ่บว่า ปญัหาส าคญัในกระบวนการน้ีคอื การ

ประสานงานระหว่างเจา้หน้าทีก่บัผูร้อ้งเรยีน โดยพบว่า หลายกรณีเจา้หน้าทีไ่ม่สามารถตดิต่อกลบัไป

ยงัผู้รอ้งเรยีนได ้เนื่องจากหลายๆ สาเหตุ อาท ิการที่ผู้รอ้งเรยีนไม่ได้ให้ที่อยู่ตดิต่อกลบั หรอืไม่ได้

แจง้การยา้ยทีอ่ยู ่เปลีย่นทีท่ างาน หรอืเปลีย่นหมายเลขโทรศพัทใ์หม่ เป็นต้น ซึง่วธิกีารหนึ่งทีจ่ะช่วย
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ในการแกไ้ขปญัหาน้ีไดค้อื การมหีมายเลข 13 หลกั (หมายเลขบตัรประชาชน) ของผูร้อ้งเรยีน ซึง่จะ

ช่วยใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถคน้หาทีอ่ยูห่ลกัๆ ของเขาได ้ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ของกลุ่มเจา้หน้าที่ 

 
เจา้หน้าที ่  “หลักๆ ทีต่้องทราบ หนึง่คือ เลข 13 หลัก สองคือ ส านักงานควรทีจ่ะประสานงานกบั

กรมการปกครองเกีย่วกบัเลข 13 หลกัใหไ้ด ้เพราะอย่างน้อยเราสามารถคน้กลบัไปไดว้่าผู้

รอ้งอยูท่ีไ่หน สง่หนงัสอืกลบัไปในทีอ่ยูห่ลกัๆ ของผูร้อ้งได้” 

 

  “ผูร้อ้งบางคนกไ็มร่บัโทรศพัท ์เปลีย่นเบอรโ์ทรศพัท ์จดหมายกต็ดิต่อไม่ได ้สุดทา้ยทางเรา

กไ็ม่รูจ้ะตรวจสอบอย่างไร ซึง่หากมปีระเดน็กจ็ะหยบิยกขึ้นมา แต่ถ้าไม่มปีระเด็นกย็ุตคิ า

รอ้ง” 

 

  “การรอ้งเรยีนมาเป็นบตัรสนเท่ห์ แต่กย็งัรบัมาอยู่ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบต้องไปหาในพื้นที ่

เอาเองว่าเรือ่งนี้ใครเป็นผูร้อ้งเรยีน” 

 

  “ทีเ่คยท ามเีรือ่งหนึง่ ผูร้อ้งรอ้งเรยีนมาทางอเีมล์ ซึง่เป็นชาวต่างชาต ิกพ็ยายามตดิต่อกลบั

ทางอเีมล์ สุดทา้ยผู้ร้องก็ไม่ได้ติอต่อกลบั ก็เชค็ไปทีส่ถานฑูตก็ปรากฎว่าถูกส่งตวักลบั 

เพราะเหมอืนเป็นผูล้ี้ภยั ทางเรากจ็ะมปีระสานงานกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง คอืพยายามตดิตามให้

ได ้จนกว่าจะตดิต่อไมไ่ดจ้รงิๆ แลว้” 

 

  “ส่วนใหญ่คู่กรณีใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ีแต่มบีางครัง้ทีเ่รือ่งรอ้งเรยีนมาจากทางอเีมล์

ไมไ่ดใ้หข้อ้มลูตอบกลบัเทา่ทีค่วร จงึไมส่ามารถตดิต่อกลบัได ้จงึท าใหต้อ้งสอบหาขอ้มลูซ ้า 

ซึง่เป็นการเพิม่งานเขา้ไปอกี” 

 

  “เมือ่ตอนทีไ่ปอสีาน ตดิต่อผูร้อ้งไมไ่ดม้าหลายปี เราจะตอ้งพยายามสอบถามเครอืญาตเิขา 

จากนัน้กรณีเป็นอยา่งไรกม็าเขยีนเป็นขอ้เทจ็จรงิ และยตุเิรือ่ง” 
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2.2 กลุ่มผูร้อ้งเรยีน 

ข้อมูลจากการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผู้ร้องเรยีนพบว่า ส่วนใหญ่ให้สมัภาษณ์ในทศิทาง

เดยีวกนัคอืไดร้บับรกิารทีด่ ีไมพ่บปญัหาหรอืความยุง่ยากใดๆ ดงัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ 

 
ผูร้อ้งเรยีน  “ให้รายละเอยีดชดัเจนดี ถึงสทิธิประโยชน์ ต่างๆ... ในส่วนของตรงนี้ เจ้าหน้าทีก่็ถือว่า

กระตอืรอืรน้กพ็ดูคยุแนะน าไดด้”ี 

 

  “ชดัเจนดมีาก ใหข้อ้มลูอยา่งด ีมกีารลงพื้นที ่และท าประชาคม...” 

 

  “เขากใ็หค้ าปรกึษาดนีะ แนะน าด”ี 

 

อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ร้องเรยีนส่วนหน่ึงประสบปญัหาเรื่องความชดัเจน ครบถ้วน ส่งผลให้

บางส่วนไม่ได้จดัเตรยีมเอกสารที่ใชส้ าหรบัการรอ้งเรยีนอย่างครบถ้วน หรอืไม่ได้ค าตอบที่ต้องการ 

ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์บางส่วน 

 
ผูร้อ้งเรยีน  “ในการประสานทางโทรศพัท์ จนท.ไม่ได้แจ้งชาวบ้านใหช้ดัเจนว่าต้องเตรยีมเอกสารที ่

ส าคญัอะไรบา้ง ไปดว้ย จงึท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการสง่ต่อไปยงัขัน้ตอนอืน่ๆ ... คอืวนันัน้

ทีช่าวบา้นไป กไ็ม่ไดเ้ตรยีมอะไร เตรยีมแต่หนังสอืไปรอ้งเรยีน นีก่ใ็หเ้ขยีนค ารอ้งไวก้่อน 

แลว้กเ็คา้มจีดหมายมาใหเ้อาเอกสารตามไป” 

 

  “คือบางที เจ้าหน้าทีไ่ม่เข้าใจว่าเราไปร้องเรียนเรือ่งอะไร เลยให้ค าแนะน าไม่ตรงจุด

เทา่ไหร”่ 

 

  “ตอบขอ้สงสยัไมช่ดัเจน อา้งแต่ว่าเป็นเอกชน ท าอะไรไมไ่ด้” 
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 3. ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล บนัทึกข้อมูล พบว่ามรีะบบฐานข้อมูลการร้องเรยีน ซึ่ง

เจา้หน้าทีท่ีร่บัรอ้งเรยีนจะบนัทกึขอ้มลูเบือ้งต้น อาท ิรายละเอยีดผูร้อ้ง รายละเอยีดค ารอ้ง รายละเอยีด

ผูถู้กรอ้ง และช่องทางการตดิต่อ เป็นต้น จากนัน้น าเรื่องรอ้งเรยีนทีล่งบนัทกึค ารอ้งไว ้ส่งเขา้ทีป่ระชุม 

กสม. เพื่อส่งต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะดา้นต่อไป ซึ่งรวมถงึ ฐานขอ้มลูการรอ้งเรยีน ก็จะถูกส่งต่อ

ให้กับคณะอนุกรรมการที่ได้รบัมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนัน้ๆ ด้วย ส าหรบัปญัหา

อุปสรรคที่ส าคญัในขัน้ตอนนี้คือ การบนัทึกข้อมูลขาดความต่อเนื่อง (ไม่มผีู้ใดบนัทึกข้อมูลต่อ) 

เนื่องจากหลายๆ ปจัจยั อาทิ ความยากในการใช้งาน ไม่มีเวลาในการเข้าไปบนัทึกข้อมูล การ

ฝึกอบรมประชาสมัพนัธใ์นการใชฐ้านขอ้มลู เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ 

 
เจา้หน้าที ่  “ฝ่ายร้องเรยีนจะส่งอ านาจในการบันทึกข้อมูลมาให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ โดยทีก่ารน า

ส านวนค ารอ้งเสนอต่อคณะอนุกรรมการวนัไหน กต็้องบนัทกึลงไป ลงพื้นทีต่รวจสอบวนั

ไหนก็ต้องบนัทกึลงไป มหีนังสอืถึงใครก็ต้องบนัทกึเช่นกนั แต่ทุกวนันี้  99% ไม่มผีู้ใด

บนัทกึ เชือ่ว่าอยา่งนัน้” 

 

  “เหน็ดว้ยกบัการใชฐ้านขอ้มลูเดยีวกนัทัง้ส านักงาน ซึง่มนัสะดวกในการคน้หาขอ้มลู แต่ที ่

ผา่นมาคณะอนุกรรมการแต่ละชดุมนัสลบัเปลีย่นไปตลอด หรอืเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบจะไม่มี

ความต่อเนือ่งในการท างาน การบนัทกึขอ้มลูเขา้ไปในฐานขอ้มลูมนัเลยขาดไป” 

 

  “ส านักงานฯ แกไ้ขเรือ่งนี้มานานพอสมควร มนัเป็นระบบฐานขอ้มูลทีม่คีวามละเอยีดจรงิ 

คอืสามารถใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้ไปบนัทกึรายละเอยีดไดห้มด แต่ว่ามนัไมเ่ป็นมติร ค าว่า ไมเ่ป็น

มติร คอืมนัใชย้าก” 
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ปญัหาขอ้จ ากดัของกระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน คณะผู้วจิยัท าการส ารวจภาคสนามรวม 3 

ดา้น โดยพบว่า ปญัหาเกี่ยวกบัการตดิต่อประสานงานผู้รอ้งเรยีน เนื่องจากไม่ม ีหรอืเปลีย่นแปลงที่

อยู่ เบอรโ์ทรศพัท์ท าให้ตามเรื่อง เอกสารไม่ได้ และปญัหาผู้รอ้งเรยีนไม่เขา้ใจเงื่อนไขการรอ้งเรยีน 

เตรยีมเอกสารไม่ครบตามก าหนด เป็น 2 ด้านที่มปีญัหาในระดบั “ปานกลาง” ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.06 

และ 3.14 ตามล าดบั ขณะที่ระบบการบนัทกึฐานข้อมูลผู้ร้องเรยีน ขาดความต่อเนื่องเป็นด้านที่มี

ปญัหาในระดบั “มาก” ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 รายละเอยีดดงัตารางที ่7.10 

 

ตารางท่ี 7.10 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับปัญหา                     

กระบวนการรบัเรื่องร้องเรียน ในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ปัญหา อปุสรรค 

กระบวนการรบัเรือ่งรอ้งเรียน 

ระดบัปัญหา 

จ านวน 

คนตอบ 

ไม่เลย/

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน

กลาง 
มาก มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. ตดิต่อผูร้อ้งเรยีนยาก เนื่องจากไม่มหีรอื 

   เปลีย่นทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ท าใหต้ามเรื่อง 

   ตามเอกสารไมไ่ด ้

51 3.9 19.6 49.0 21.6 5.9 3.06 0.90 

2. ผูร้อ้งเรยีนไม่เขา้ใจเงื่อนไขการรอ้งเรยีน  

    เตรยีมเอกสารไม่ครบตามก าหนด 
51 2.0 19.6 51.0 17.6 9.8 3.14 0.92 

3. ระบบการบนัทกึฐานขอ้มลูผูร้อ้งเรยีน  

    ขาดความต่อเนื่อง 
51 2.0 9.8 27.5 29.4 31.3 3.78 1.06 
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กระบวนการพิจารณา / ตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึดา้นกระบวนการพจิารณา ตรวจสอบปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน คณะผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ทัง้นี้ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์สามารถสรปุถงึปญัหา ขอ้จ ากดัส าคญัๆ ไดด้งัตารางที ่7.11 
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ตารางท่ี 7.11 แสดงข้อสรปุปัญหา ข้อจ ากดัด้านกระบวนการพิจารณา / ตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการพิจารณา / ตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กระบวนการกลัน่กรอง กระบวนการตรวจสอบ 

กรณีหยบิยกเอง (โดยกรรมการ) 

- กระบวนการลา่ชา้ บางเรือ่งอนุกรรมการเฉพาะดา้น เหน็ชดัวา่เป็นเรือ่ง 

  เรง่ดว่นควรหยบิแตท่ าไม่ได ้ตอ้งรอตามกระบวนการ ท าใหล้า่ชา้  

- ไมห่ยบิยก เรือ่งทีค่วรหยบิยก เนื่องจากกงัวลผลกระทบทีอ่าจจะเกดิ 

ขอ้จ ากดัจากกลุม่อนุกรรมการ 

- ไมใ่ชง่านประจ า บางคนยุง่มเีวลาน้อย ไมส่ามารถท างานไดเ้ตม็ที ่ 

- ท างานไมทุ่่มเท ไมม่รีะเบยีบวนิยั (ประชุมบ่ายโมง มาบ่ายสาม) 

- ใชง้านนี้หาประโยชน์ เชน่ เป็นทนายมาหาลกูความ จากกรณีละเมดิกม็ ี

กรณีรอ้งเรยีน 

- กระบวนการกลัน่กรองยงัไม่มมีาตรฐานทีช่ดัเจน บางท่านดงึบางเรือ่งไปท า   

  (ประชาสมัพนัธต์วัเอง) ขาดนิยามทีช่ดัเจนวา่แตล่ะประเภท เชน่สทิธพิลเมอืง   

  ครอบคลุมอะไรบา้ง 

- กระบวนการลา่ชา้ใชเ้วลานานเนื่องจากโดยกระบวนการตอ้งผา่น 

  อนุกรรมการกลัน่กรอง แลว้กรรมการชุดใหญ่ 

ขอ้จ ากดัจากกลุม่เจา้หน้าที ่

- ขาดศกัยภาพ ประสทิธภิาพในการท างาน ท าใหบ้างครัง้คณะอนุกรรมการ 

  ตอ้งด าเนินการดว้ยตวัเอง ลงพืน้ทีเ่อง 

ความรว่มมอืจากภาคสว่นต่างๆ  

- รว่มมอืไมเ่ตม็ที ่เชน่ชา้ ขอ้มูลไมค่รบ ไมต่รงตามทีต่อ้งการ เยือ้เวลา 

  ไปเรือ่ยๆ สง่คนทีต่อบค าถามไมไ่ดม้า 

- ไมใ่ชเ้ครือ่งมอื (กฎหมาย) ทีม่ ีเนื่องจากขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของกรรมการ 

  ทัง้ 7 ท่าน 

- ไมก่ลา้ใหข้อ้มลู เป็นพยาน กลวัเกดิปญัหา เนื่องจากไมม่รีะบบการคุม้ครอง  

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการตรวจ 

- คณะอนุกรรมการ มมีาตรฐานการท างานทีแ่ตกตา่งกนั เชน่บางกลุม่ขอเขา้ 

  พบโดยตรงแตบ่างกลุม่ใชแ้คห่นงัสอื 

- ไมม่กีลไกในการควบคุมเรง่รดั ใหอ้ยูใ่นกรอบเวลาทีเ่หมาะสม  
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1. กระบวนการคดักรองเพื่อน าปญัหาเขา้สู่ระบบการตรวจสอบ 

 กระบวนการแรกของการพจิารณา ตรวจสอบปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนคอื การคดั

กรองเพื่อน าปญัหาเขา้สู่ระบบการตรวจสอบ ซึง่กระบวนดงักล่าวมคีวามแตกต่างกนั ตามลกัษณะ

การหยบิยกปญัหา ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 กรณี คอืกรณีที่กสม. หยบิยกปญัหาขึน้มาเพื่อท าการ

ตรวจสอบเอง (ไมม่ผีูร้อ้งเรยีน) และกรณทีีม่ผีูร้อ้งเรยีนปญัหาถูกละเมดิสทิธมินุษยชน 

1.1  ปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน กรณีหยบิยกเองโดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

 ปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนทีห่ยบิยกเอง เป็นกรณีทีใ่หอ้ านาจกบัคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนชุดใหญ่ 7 ท่าน เป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจ ขณะเดยีวกนัหากคณะอนุกรรมการต้องการจะ

หยบิยกประเดน็ทางสงัคม สามารถท าได้ แต่ต้องน าเรื่องเสนอต่อกรรมการสทิธชิุดใหญ่ ซึง่การ

ตดัสนิใจว่าจะหยบิยกหรอืไมน่ัน้ สุดทา้ยขึน้อยูก่บัมตขิองคณะกรรมการสทิธมินุษยชนทัง้ 7 ท่าน 

 ประเดน็ที่น่าสนใจส าหรบักรณีนี้ จากขอ้มูลการสมัภาษณ์คณะอนุกรรมการพบว่า 

ปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนกรณีหยบิยกเองมน้ีอยมาก แมบ้างกรณีเป็นประเดน็ส าคญัทาง

สงัคมที่ควรหยบิยกขึน้มาตรวจสอบ แต่ไม่ได้หยบิยกขึน้มา เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ดงั

ตวัอย่างค าให้สมัภาษณ์ของคณะอนุกรรมการบางท่าน 

 
อนุกรรมการ  “กม็บีา้ง แต่น้อย สว่นใหญ่ 99% เป็นเรือ่งทีร่บัรอ้งเรยีนมา หยบิยกเองมนัมน้ีอย เนือ่งจาก

มนัมปีญัหาตรงทีว่่าแลว้ใครเป็นผูเ้สยีหาย…แต่ดตีรงทีก่ฎหมายเปิดชอ่งใหท้ า” 

 

  “ระดบักรรมการสทิธิ 7 ท่าน เท่าทีส่มัผสัก็คอืว่า ยงัไม่กล้าตดัสนิใจ เรือ่งใดทีม่นัจะมา

กระทบตวัเองหรอืองคก์รกแ็ลว้แต่ ถงึแมจ้ะเป็นเรือ่งทีถ่กูตอ้งทีค่วรจะมจีุดยนื กค็ลา้ยๆ ไม่

ตดัสนิใจ กค็อืจะไมท่ า เพราะอนุกรรมการไมไ่ดม้อี านาจเดด็ขาด เวลาเราตรวจสอบส านวน

ใดเสรจ็ เรากต็อ้งท ารายงานตรวจสอบใหก้รรมการสทิธ ิ7 ท่าน เพือ่ใหท้ัง้ 7 ท่านลงมติ

อนุมตั”ิ 

 

  “มหีลายเรื่องที่กรรมการสทิธิเลือกที่จะไม่แสดงจุดยนื มวัแต่เป็นห่วง เพราะหากแสดง

จุดยนื เดีย๋วพวกทีม่าประทว้ง/ชมุนุมจะมาปิดองคก์รได ้อนันี้มนักเ็ป็นจุดดอ้ยทีผ่า่นมา” 

 

 อย่างไรก็ตามขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่มกรรมการสทิธมินุษยชน สะท้อนให้

เหน็มุมมองที่แตกต่าง ว่าปญัหาด้านการหยบิยกขา้งต้น เชื่อมโยงกบักระบวนการพจิารณาที่

ล่าช้า มากขัน้ตอน รวมถงึขาดการสนับสนุนด้านขอ้มูล และการพฒันาทมีงานที่ท าหน้าที่เฝ้า

ระวงั ดงัตวัอย่างค าให้สมัภาษณ์ของกรรมการส่วนหนึ่งที่ระบุว่า 
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กรรมการ  “ผมกเ็คยเสนอว่าใหอ้นุกรรมการเหน็เรือ่งอะไรเกดิขึ้น .... สามารถจะหยบิเรือ่งนัน้มาตาม

กระบวนการกลไกตรวจสอบไดเ้ลยไหม เมือ่เรือ่งเกดิขึ้นแลว้กท็ างานเชงิรบันัน้แหละ ทีน่ีก่็

ไปสรา้งกลไกการท างานใหย้ากขึ้น คอืตอ้งเอาเรือ่งไปเขา้คณะกรรมการ กสม. ก่อน ว่าจะ

ใหห้ยบิยกขึน้มาท าถงึจะท าให ้อนันี้สมมตนิะ ตอนนี้วนัอะไรวนัองัคาร กสม. ประชุมวนัพุธ 

วนัพรุง่นี้ ถา้ผมจะขยนัผมกต็อ้งเรยีกเดก็จี้ใหเ้ขา้ประชุม กสม. พรุ่งนี้เพือ่ขออนุมตั ิถา้ขยนั

จรงิกไ็ม่ตอ้งรอรายงานการประชุม อนุมตักิท็ าได ้สองวนัแลว้ใช่ไหม นีอ่ย่างเรว็ เหน็เรือ่ง

วนันี้  พรุ่งนี้ เขา้ ไม่ต้องรอรายงานการประชุม ถ้าจะรอรบัรองกอ็กีอาทติย์หนึง่ ถ้ามนัเจอ

บ่ายวนัพุธ ซึง่ กสม. ประชุมเชา้วนัพุธ ถา้เจอตอนหา้โมงเยน็ กต็อ้งรอไปอกีหกวนั ผมไม่

รอ ผมกถ็ามว่าท าไมเราตอ้งรอเขา้ กสม. หล่ะ กรรมการคนไหนเหน็เรากเ็อาไปท าเลย มนั

กไ็มม่คี าตอบ อยา่งนี้มนักเ็ลยเกดิความเหนือ่ยหน่าย ตอ้งปล่อยไปเลย อนันี้คอืมนักไ็ม่ดนีะ 

แต่กลไกมนัท าใหเ้ราตอ้งเป็นไปแบบนี้” 

 

  “ส านกังานจะตอ้งมเีหมอืนหน่วยทีเ่ป็นเฝ้าระวงัซึง่มนัไม่ม ีเช่นผมอยู่กระทรวงสาธารณสุข

เนีย่นะ เคา้จะมวี่า ถา้เกดิมนัเกดิโรคระบาดอะไรอยา่งเงีย้มนัตอ้งอะเลิ้ดป๊ึปมาอะเลิ้ดกบ็อก

ไปทีค่นทีเ่กีย่วขอ้ง ของเราบางทมีนัไม่รูอ้ะเพราะมนัไม่ไดอ้ะเลิ้ด อะไรอย่างเงี้ยเคา้ตอ้งรบี

บอกมาทีผ่ม คอืกรรมการเคา้อาจจะไมท่ราบเพราะกรรมการกไ็ม่ไดห้ตูากวา้งแลว้มนัไม่ได้

เป็นขา่วใหญ่โต” 

 

  “ทีจ่ริงตอนผมเข้ามาใหม่ ก็บอกว่าจริงๆมันต้องมีนะ คือเช้าๆมาดูเลยมาบรีฟกนั ใน

ประเด็นเรือ่งสทิธทิีส่ าคญั ตอ้ง monitor โดยระดบัทีม่ปีระสบการณ์แยกแยะ ว่าเอาเรือ่ง

ไหนเรือ่งไหน อนัไหนเรือ่งส าคญัไม่ส าคญัต้องแยกแยะได้และต้องทุกฟงัชัน่งานนะครบั 

เรือ่งแรงงาน เรือ่งสิง่แวดลอ้ม เรือ่งเดก็ เรือ่งคนแก่ ตอ้งมมีา เขามา monitor ใหเ้รา เพราะ

เราคนเดยีวจะมาอ่านทุกฉบบัไดย้งัไง monitor ขา่วโทรทศัน์กต็อ้งม ีแลว้มาสรุปใหเ้ราว่า

เรือ่งนี้ควรท า ตวัประธานกบัคณะกรรมการสทิธกิเ็ป็นตวัขบัเคลือ่น หรอืตวัส านักงานโดย

หน้าที ่คณุขบัเคลือ่นตน้ๆเลย คณุไป find out ตรงนี้ใหด้ ีกม็าสูเ่รือ่งหยบิยกทีถ่ามว่าเจอวนั

พธุบ่าย เขา้ไปประชมุวนัพธุหน้า หยบิยกเจด็วนั ถา้เป็นคนถกูขม่ขนืกค็งเน่าไปละ” 
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1.2  ปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน กรณีมผีู้รอ้งเรยีน 

 ขัน้ตอนส าคญักรณีที่มผีู ้รอ้งเรยีนปญัหาละเมดิสทิธมินุษยชนเขา้มา คอืกระบวนการ

กลัน่กรองเพื่อหาขอ้สรุปว่าจะรบัเรื่อง หรอืไม่ ตลอดจนการพจิารณาส่งต่อเรื่องดงักล่าวให้กบั

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป ซึ่งขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ

ในขัน้ตอนน้ี พบว่ามขีอ้สงัเกตเกี่ยวกบัปญัหา ขอ้จ ากดัดงัรายละเอยีด 

 

 1.2.1 มาตรฐานด้านการกลัน่กรอง  

 ขอ้ม ูลจากผลการศกึษาแสดงให ้เหน็ว ่า กลุ ่มเป้าหมายบางส่วนตัง้ขอ้สงัเกตถงึ

มาตรฐานของกระบวนการกลัน่กรองว่า ยงัมขีอ้จ ากดัที่ส่งผลให้ระบบการกลัน่กรองไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน ที ่อ ้างองิตามโครงสรา้งประเภทปญัหาที ่ก าหนดไว ้ ด งัความเหน็ของ

กลุ่มเป้าหมายกรรมการ อนุกรรมการ และเจา้หน้าที่บางท่าน 

 
เจา้หน้าที ่  “บางเรือ่งกโ็ดนดงึคอื มนัเป็นเรือ่งของคณะอนุฯ ชุดนี้ แต่คณะอืน่เอาไปท ากม็ ีอย่างเรือ่ง

สภาอุตสาหกรรมเขาร้องมา เรือ่งของแรงงานมนัคงจะเข้าอนุฯ นี้คอื เศรษฐกจิ สงัคม 

วฒันธรรม แต่คณะสทิธพิลเมอืงเขาเอาไปท าเฉยเลย เรากง็งไปอยูไ่ดอ้ยา่งไร” 

 

  “บางคนอนันี้กพ็ดูตรงๆ นะว่า กสม. บางคนกท็ าเพือ่ประชาสมัพนัธ์ตนเอง กสม. 7 ท่าน

เนีย่ก็มีบางท่านเหมือนกบัว่า เรือ่งไหนทีเ่ป็นเรือ่งร้อนๆ เพือ่เป็นข่าวก็อยากจะท า ก็

พยายามดงึเขา้มาท าในสว่นของตนเอง ทัง้ๆ ทีเ่รือ่งนี้บางทมีนัอาจจะไปลงกบัอนันึงได ้แต่

เขาเหน็ว่าเรือ่งนี้มนัเป็นเรือ่งทีจ่ะเป็นขา่ว จะเป็นสิง่ทีส่นใจ เขากจ็ะลงมาในหวัขอ้ของเขา 

อนันี้กม็”ี 

 

กรรมการ  “บางอย่างมติมินัซ้อนกนัผมพยายามอย่างเมือ่ 2 วนันี้กน็ัง่เถยีงกนัเรือ่งสถานีรถไฟฟ้าซึง่

ผมมปีระสบการณ์ในสายสนี ้ าเงนิอยู่ แลว้สายสสีม้รอ้งมา ... มนัมมีติขิองสทิธพิลเมอืง มติิ

ของเศรษฐกิจ มิติทีอ่ยู่อาศัยมันซ้อนกัน สุดท้ายผมยกให้พลเมืองท าไปเลย แต่ผมมี

ประสบการณ์อยู่แล้วกบัสายสนี ้ าเงนิไง ผมรูอ้ยู่แล้วว่าหน่วยงานทีเ่คา้เกีย่วขอ้งเนีย่ทาง

ฝ่ายรถไฟฟ้าทางฝ่าย กทม.เคา้จะมปีญัหาเรือ่งเอ๊ะเดี๋ยวฟ้องกรรมการคนนู้นเดี๋ยวฟ้อง

กรรมการคนนี้ท าไมทีน่ีไ่มม่คีวามชดัเจน” 
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อนุกรรมการ  “เรือ่งร้องเรียนเรือ่งเดียวกนั แต่มีผู้มาร้องเรียน 2 กลุ่ม ซึง่ผู้ร้องเรยีนกลุ่มทีห่นึง่ เรือ่ง

รอ้งเรยีนถูกส่งต่อใหค้ณะอนุกรรมการด้านสทิธพิลเมอืง ในขณะทีผู่้รอ้งเรยีนกลุ่มทีส่อง 

เรือ่งรอ้งเรยีนกลบัถูกส่งต่อใหค้ณะอนุกรรมการด้านอืน่ ซึง่คณะอนุกรรมการทัง้ 2 คณะ

ต่างฝา่ยท าหน้าทีต่รวจสอบของตนเอง สุดทา้ยผลตรวจสอบทีไ่ด้กแ็ตกต่างกนั จงึตอ้งให ้

กสม. ชดุใหญ่พจิารณาอกีครัง้หนึง่” 

 

 นอกจากน้ีอนุกรรมการบางท่านพิจารณาว่า ปญัหาดงักล่าวมพีื้นฐานมาจากความไม่

ชดัเจนในการให้ความหมาย และการก าหนดขอบเขต ปญัหาการละเมดิสิทธิมนุษยชนแต่ละ

ประเภท ดงัค าใหส้มัภาษณ์ทีร่ะบุว่า 

 
อนุกรรมการ  “มันไม่ชดัเจน นอกจากการแบ่งออกเป็นด้านๆ แล้วเนีย่ มันควรจะมีค านิยามหรือมี

ขอบเขตทีช่ดัเจนขยายความอกีทหีนึง่ว่า สทิธชิุมชนครอบคลุมอะไรบ้าง เศรษฐกจิสงัคม

ครอบคลุมอะไรบา้ง เพือ่คลา้ยๆ เป็นหวัขอ้เบื้องตน้ในการทีเ่จา้หน้าทีเ่ขาสามารถจะมาจดั

ใหม้นัลงในด้านไหนได้ด้วยตนเอง หรอืว่าบางเรือ่งอาจจะได้ไม่ต้องแย่งกนัท า คอืเรือ่งนี้

รอ้น หรอืเป็นเรือ่งทีไ่ดร้บัความสนใจกอ็าจจะแยง่กนัลง” 
 

1.2.2 ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการกลัน่กรอง 

 ผลการศกึษาพบว่า ความล่าช้าของกระบวนการตรวจสอบ ส่วนหนึ่งมจีุดเริม่ต้นจาก

กระบวนการกลัน่กรอง ซึ่งถอืได้ว่าเป็นด่านแรกของการตรวจสอบว่า ปญัหาต่างๆ ที่รอ้งเรยีน

เขา้มาอยู่ในขอบเขตความรบัผดิชอบหรอืไม่ ทัง้นี้ขอ้มูลจากความคดิเหน็ของผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้

กลุ่มเป้าหมายอนุกรรมการ และเจา้หน้าที่ให้สมัภาษณ์ในทศิทางเดยีวกนัว่า กระบวนการ

กลัน่กรองปจัจุบนัยงัค่อนขา้งล่าช้า  
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เจา้หน้าที ่  “กรรมการสทิธฯิ ชุดเดิมจะมคีณะประสาน มอีาจารย์ประดิษฐ์ เป็นประธาน ท่านมสีทิธิ

ตดัสนิเลยว่า เรือ่งไหนไม่อยู่ในอ านาจตดัออก แต่กรรมการสทิธฯิ ชุดปจัจุบนั ใชว้ธิวี่าทุก

เรือ่งตอ้งท าสรปุและเขา้อนุกรรมการกลัน่กรอง โดยมปีระธานคอื ทา่นไพบลูย”์ 
 

อนุกรรมการ  “ทีเ่ป็นอุปสรรคคอื พวกขัน้ตอนเรือ่งการส่งต่อมาตรา 25 วรรค 3 เราส่งเรือ่งเขา้ทีป่ระชุม

กลัน่กรองเสรจ็ กร็อเขา้ทีป่ระชุม กสม. ชุดใหญ่เหน็ชอบอกี ซึง่อาจจะชา้ เรือ่งของผูร้อ้งก็

จะไดร้บัการแกไ้ขชา้ เราไม่สามารถส่งได้เองโดยตรงเพือ่ลดขัน้ตอน ตอ้งรอการเหน็ชอบ

จากหลายๆ ขัน้ ซึง่บางเรือ่งก ็2-3 เดอืนเพิง่ไดส้ง่ ผูร้อ้งกเ็ดอืดรอ้นอยู ่เรากแ็กไ้ขชา้” 
 

  “ระบบกลัน่กรองควรเชค็เบื้องตน้เท่านัน้เอง ไม่ควรจะลงไปลกึ แลว้ถา้อยู่ในสายกส็่งทนัที

เลย ให้อนุกรรมการท างานหนักขึ้นหน่อย แต่ถ้ากลัน่กรองท างานหนัก อนุกรรมการก็

ท างานเบาลง มนักเ็ป็นอยา่งนี้มนักไ็ปทีใ่ดทีห่นึง่ แต่อนุฯ ควรรบัเรือ่งใหเ้รว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท า

ได ้เพราะอะไร เพราะเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้อยูแ่ลว้ มนัจะไดไ้มต่อ้งเสยีเวลา” 
 

2. กระบวนการตรวจสอบปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน 

2.1 คณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการเป็นกลไกส าคญัประการหน่ึงทีช่่วยขบัเคลื่อนการตรวจสอบปญัหาการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนให้ได้ขอ้สรุปที่รวดเรว็ มคีุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การตรวจสอบปญัหา

บางประเภท คณะอนุกรรมการจ าเป็นต้องมสี่วนร่วมในระดบัที่เขม้ขน้ อาทกิารลงพื้นที่ เพื่อหา

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) อย่างไรก็ตามจากข้อจ ากดัในด้านเวลา และ

สถานภาพการท างานในลกัษณะชัว่คราวท าใหค้ณะอนุกรรมการบางส่วนไม่สามารถมสี่วนร่วมกบั

กระบวนการตรวจได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การตรวจสอบเกิดความล่าช้า ดงัค าตัวอย่างค าให้

สมัภาษณ์ 
 

เจา้หน้าที ่  “คอือนุกรรมการส่วนมากมงีานประจ าทีท่ าอยู่แลว้ ซึง่ส านวนค ารอ้งทีร่บัผดิชอบอยู่เกอืบ

ทกุค ารอ้งตอ้งลงพื้นทีต่รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แลว้ทนีี้พออนุกรรมการมงีานประจ ากไ็ม่มเีวลา

ว่างในการลงพื้นที ่อีกอย่างคอืว่า มนัไม่มีแรงจูงใจให้มาท างาน เหมือนค่าตอบแทนที ่

ประชุมได้ครัง้ละ 1,000 บาท แต่ในขณะทีเ่ขาท างาน เขาได้มากกว่านี้  ซึง่ก็ถือว่าเขา

เสยีสละพอสมควร” 
 

  “จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทีน่ าเขา้ทีป่ระชมุในแต่ละครัง้มหีลายเรือ่ง แต่เวลาในการประชุมของ

คณะอนุกรรมการมีค่อนข้างจ ากัด ซึ่งในการประชุมแต่ละครัง้จะก าหนดว่าสามารถ

พจิารณาไดป้ระมาณกีเ่รือ่ง” 
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 ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์บางส่วนสะท้อนให้เห็นถึง ปญัหาด้านระเบียบปฏิบัต ิ

ขอ้ก าหนด ทีย่ดืหยุ่นกบัคณะอนุกรรมการ จนส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างาน ความเชื่อมัน่ 

และทศันคตขิองเจา้หน้าทีท่ีม่ต่ีอคณะอนุกรรมการบางท่านทีร่ว่มงานดว้ย ดงัเช่น 

 
เจา้หน้าที ่  “ปญัหาทีพ่บอีกอย่างในปจัจุบันคือ บางครัง้อนุกรรมการรบัส านวนมาเอง และมองว่า

ส านวนนี้เรง่ด่วนกว่า ซึง่สง่ผลใหส้ านวนทีไ่มเ่รง่ด่วนถกูตตีกไป แลว้ส านวนด่วนกป็ระชมุ 2 

ครัง้ ใน 1 เดอืน กห็มายความว่าในเรือ่งนัน้ท าส านวนเรง่ด่วนเรือ่งเดยีว” 
 

  “อนุกรรมการเป็นองค์ความรู้ทีด่ี ถ้าอนุกรรมการไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงนะ มันมี

ผลประโยชน์แอบแฝงด้วย เช่น เขากอ็าศยัส านวนเราเป็นฐานในการหาผลประโยชน์แอบ

แฝง เชน่ ทนาย คลา้ยๆ เขามาหาลกูความกม็ยีกตวัอยา่งนะ” 

 

  “บางทา่นมเีวลาน้อย มาบา้งไมม่าบา้ง ประชมุบ่ายโมง มาบ่ายสามกม็”ี 

 

2.2 เจา้หน้าที ่

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร แสดงใหเ้หน็ถงึขอบเขตหน้าทีข่องเจา้หน้าทีส่ านักงาน

ในฐานะฝา่ยปฏบิตักิารเพื่อใหก้ารสนบัสนุนคณะอนุกรรมการฯ โดยในกระบวนการตรวจสอบกลุ่ม

เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายเลขานุการของแต่ละคณะอนุกรรมการ) มหีน้าที่ด าเนินการทุกขัน้ตอน โดยมี

คณะอนุกรรมการเป็นผู้ก ากบัดูแล ให้ความคิดเห็นในแต่ละขัน้ตอน อย่างไรก็ตามพบว่า บาง

คณะอนุกรรมการต้องเขา้มามสี่วนร่วมในการตรวจสอบด้วยตนเอง เช่นกรณีลงพื้นที่ตรวจสอบ 

ซึง่ลกัษณะดงักล่าวส่วนหนึ่งมเีหตุผลมาจากประสบการณ์ ศกัยภาพของเจา้หน้าที ่ทัง้นี้จากค าให้

สมัภาษณ์ของผูบ้รหิาร กรรมการ และอนุกรรมการ ส่วนหน่ึงทีร่ะบุว่า 

 
 

ผูบ้รหิาร  “มนัผดิหลกัการตรงทีว่่า จรงิๆแล้วเจ้าหน้าทีข่องเราควรจะเป็นคนทีช่งเรือ่งทัง้หมด โดย

หลักการ พอร้องเรียนปุ๊ ป เข้าอนุฯปุ๊ ปเจ้าหน้าทีข่องเรา ควรจะเป็นมืออาชีพทีจ่ ัดการ

กบัเคสนัน้ ลงพื้นทีไ่ปตรวจสอบ และมาเขยีนร่างรายงาน เสนอ แลว้ อนุกรรมการ กต็รวจ

รา่งรายงาน ว่า ควรสอบเพิม่ในประเดน็ไหน หรอืใหค้วามคดิเหน็ว่ายงัไง แต่ตอนนี้เนีย่บาง

อนุกรรมการลงไปตรวจสอบ ในพื้นทีเ่อง ซึง่มนัผดิหลกัการ  แต่อาจเป็นไปไดว้่า เคา้มองว่า

เจา้หน้าทีเ่รายงัไมเ่ป็นมอือาชพีพอ เพราะว่า เจา้หน้าทีบ่างคนกย็งัไม่มศีกัยภาพในการจะ

ไปท าตวัรา่งรายงานตวันี้ได”้ 
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กรรมการ  “ปญัหาในสายตาผมนะ ผมรูส้กึว่าผมอยู่ในทมีทีเ่จา้หน้าทีไ่ม่เก่ง คอืดา้นการตรวจสอบนะ

ผมว่าเจา้หน้าทีผ่มไมเ่กง่เลย อนุฯ ตอ้งช่วยมากเลยครบัตวัผมตอ้งช่วยมากๆ ตอ้งลงพื้นที ่

เอง เนือ่งจากเลขาไปไมไ่ดศ้กัยภาพไมถ่งึ” 

 

อนุกรรมการ  “ผมว่าเปอร์เซนต์ยงัต้องปรบัปรุงอกีเยอะ ในเรือ่งศกัยภาพของบุคลากร ตรงนี้ถ้ามองถงึ

ลกัษณะมอือาชพี ผมคดิว่ายงัขาดอยู่ในความเชีย่วชาญ หรอืประสบการณ์ ผมอยากเหน็

บุคลากรทีท่ างานในด้านสทิธมินุษยชนทีม่คีวามเชีย่วชาญช านาญงาน มุมมองทางด้าน

สทิธเิสรภีาพ ความเสมอภาคของบุคคล ซึง่เป็นองคร์วมของมนุษยชน” 
 

2.3 ความรว่มมอืจากภาคส่วนต่างๆ ในการตรวจสอบเพื่อหาขอ้สรปุของปญัหา 

ปจัจยัส าคญัประการหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบ ทัง้ในด้านระยะเวลา 

และความถูกต้อง คอืหลกัฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรณีดงักล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับความ

ร่วมมอืของบุคคล กลุ่มบุคคล ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ซึ่งผลการศกึษาด้วยวธิกีาร

สมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่าภาพโดยรวมไดร้บัความร่วมมอืในระดบัทีแ่ตกต่างกนั ดงัเช่นตวัอย่างค า

ใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที ่และอนุกรรมการส่วนหน่ึงทีร่ะบุว่า 
 

เจา้หน้าที ่  “สว่นใหญ่การประสานงานตอ้งตดิตาม ผูร้อ้งสว่นใหญ่จะตอบสนองด ีถา้เป็นหน่วยงานการ

ตอบสนองจะน้อย การมาชี้แจงสว่นใหญ่จะสง่เจา้หน้าทีร่ะดบัล่างมา ซึง่ตดัสนิใจอะไรไม่ได ้

ถา้มากท็ าอะไรไมไ่ดอ้ยูด่”ี 
 

อนุกรรมการ  “การใหค้วามรว่มมอืของผูถ้กูรอ้ง ถา้เป็นบรษิทัเอกชนไมม่เีสน้สาย คอ่นขา้งจะกลวัเรากจ็ะ

ใหค้วามรว่มมอืด ีแต่ถา้เป็นเอกชนทีม่เีสน้สายหน่อยกจ็ะมปีญัหา…ถา้เป็นผูร้อ้งเรยีนจาก

หน่วยงานราชการ เขากจ็ะแถไปเรือ่ย เรือ่งทีค่วรจะจบมนักเ็นิน่นานไป ท าใหก้ระบวนการ

ยตุธิรรมกลายเป็นไมย่ตุธิรรม ผูท้ีเ่ดอืดรอ้นรอครึง่ปี หรอืปีหนึง่เรือ่งกย็งัไมจ่บสกัท”ี 

 

เพื่อการจดัการกบัปญัหาความร่วมมอืขา้งต้น กฎหมายใหอ้ านาจกบั กสม. ในการเรยีกดู

ข้อมูล เอกสาร หรอืเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการ กฎหมายดงักล่าวถือเป็น

เครือ่งมอืส าคญัเพื่อใหก้ลไกของกระบวนการตรวจสอบด าเนินไปไดต้ามพนัธกจิของหน่วยงาน  

ประเด็นที่น่าพิจารณา ข้อมูลจากค าให้สัมภาษณ์ของอนุกรรมการส่วนหนึ่ง ตัง้เป็น

ข้อสังเกตได้ว่า ข้อจ ากัดในการจัดการปญัหาความร่วมมือ อาจไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องมือ แต่

เกีย่วขอ้งกบัการไมน่ าเครือ่งมอืดงักล่าวมาใช ้ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ 
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อนุกรรมการ  “ปกตถิา้เลีย่งไมม่า เราจะท าหนงัสอืเชญิครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครบแลว้เรากฟ้็อง คอืไป

แจง้ความกบัต ารวจเพือ่ด าเนินคดอียา่งนี้ อยา่งทีเ่คยกล่าวไป ปญัหาทีเ่กดิขึ้นมานานกเ็กดิ

จากทีก่สม. 7 ทา่น ไมเ่หน็ชอบดว้ย มนักอ็าจไมไ่ดบ้งัคบัใชก้ฎหมายทีจ่ะมอี านาจ” 
 

  “ในกรณีทีเ่ขาไมใ่หค้วามรว่มมอื เราสามารถส่งให ้กสม. ฟ้องเอง ด าเนินคดเีองได ้ซึง่เรามี

อ านาจอยู่แลว้ อยู่ที ่7 อรหนัต์จะท าหรอืไม่ท า ทนีี้มนัมปีญัหาอย่างหน่วยงานเอกชนเรา

สามารถ แต่หน่วยงานราชการเรากม็ขีอ้ยกเวน้อยูเ่หมอืนกนัทีจ่ะใชก้ฎหมายบงัคบั” 
 

ปญัหาดา้นความร่วมมอืยงัเกี่ยวขอ้งกบัความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถงึระยะเวลาทีใ่ชอ้กี

ดว้ย ดงัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ ที่พบว่าปญัหา อุปสรรคส าคญัในกระบวนการน้ีคอืได้รบัขอ้มูล

ล่าชา้ ขอ้มลูทีไ่ดร้บัไมต่รงกบัทีร่อ้งขอ ไมค่รบถว้น บุคคลทีห่น่วยงาน บรษิทั ฯลฯ ส่งมาชีแ้จง ให้

ขอ้มลูไมใ่ช่ผูร้บัผดิชอบ เกีย่วขอ้งโดยตรง ดงัตวัอยา่งการใหส้มัภาษณ์ 
 

เจา้หน้าที ่  “สว่นใหญ่การประสานงานตอ้งตดิตาม ผูร้อ้งสว่นใหญ่จะตอบสนองด ีถา้เป็นหน่วยงานการ

ตอบสนองจะน้อย การมาชี้แจงสว่นใหญ่จะสง่เจา้หน้าทีร่ะดบัล่างมา ซึง่ตดัสนิใจอะไรไม่ได ้

ถา้มากท็ าอะไรไมไ่ดอ้ยูด่”ี 
 

  “บางครัง้อาจมีปญัหาอยู่บ้าง คือ ข้อมูลทีข่อส่งให้ล่าช้า คือเราต้องใส่ใจ ต้องตาม แต่

บางครัง้ต้องยอมรบัว่า ไม่สามารถตามไดต้่อเนือ่งเท่าทีค่วร เพราะท างานจรงิ มนัไม่ได้มี

งานเดยีว” 
 

  “ปญัหาอกีเรือ่งหนึง่คอื การตรวจสอบมขีอ้จ ากดัอยู่เยอะ ขอ้จ ากดัทีว่่าคอื เรือ่งขอ้มลูทีเ่รา

อยากไดแ้ต่มนัแสวงหาไม่ได้ หรอืได้ไม่ตรง โดยเฉพาะถ้าเป็นเรือ่งรอ้งเรยีนทีผู่ร้อ้งอยู่ใน

การควบคมุของเจา้หน้าทีร่ฐัอยูแ่ลว้ เช่น เป็นผูต้อ้งขงั หรอืพยานทีเ่ป็นผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า 

บางทเีขาไม่กลา้ใหข้อ้มูล เพราะว่าเขากลวั พอเจ้าหน้าที ่กสม. กลบัมา กทม. แต่เขาตอ้ง

อยูก่บัเจา้หน้าทีท่ีเ่รอืนจ าทีเ่ขารอ้งเรยีนอยู ่เขาจะถกูท าอะไรบางอยา่งได้” 
 

  “ได้รบัการตอบสนองความร่วมมอืด ีไม่ค่อยมปีญัหา แมบ้างครัง้บางหน่วยงานจะไม่ค่อย

เขา้ใจอ านาจตามกฎหมายที ่กสม. สามารถเชญิตวัได”้ 
 

ที่น่าพิจารณาคือข้อจ ากัดด้านการดูแล คุ้มครองผู้ร้องเรียน และพยาน ไม่ให้ได้ร ับ

ผลกระทบจากการใหข้อ้มลู หรอืความรว่มมอืกบัคณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชน ซึง่ปจัจุบนัยงัถอื

เป็นขอ้จ ากดัอกีประการหน่ึงในกระบวนการตรวจสอบ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าทีท่่านหนึ่งที่

ระบุว่า 
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เจา้หน้าที ่  “การตรวจสอบมขีอ้จ ากดัอยูเ่ยอะ ขอ้จ ากดัทีว่่าคอื เรือ่งขอ้มลูทีเ่ราอยากไดแ้ต่มนัแสวงหา

ไมไ่ด ้โดยเฉพาะถา้เป็นเรือ่งรอ้งเรยีนทีผู่ร้อ้งอยูใ่นการควบคมุของเจา้หน้าทีร่ฐัอยู่แลว้ เช่น 

เป็นผูต้้องขงั หรอืพยานทีเ่ป็นผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า บางทเีขาไม่กล้าใหข้อ้มลู เพราะว่าเขา

กลวั พอเจา้หน้าที ่กสม. กลบัมา กทม. แต่เขาตอ้งอยู่กบัเจา้หน้าทีท่ีเ่รอืนจ าทีเ่ขารอ้งเรยีน

อยู ่เขาจะถกูท าอะไรบางอยา่งได”้ 

 

2.4 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการพจิารณา ตรวจสอบ 

จากขอ้จ ากดัที่กล่าวถงึขา้งต้นในขอ้ 2.1 ถงึ 2.3 ส่งผลใหภ้าพโดยรวมของกระบวนการ

ตรวจสอบใช้เวลานาน ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมายผู้ร้องเรียนพบว่า 

กระบวนการตรวจสอบใชเ้วลาค่อนขา้งนาน ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์บางส่วน 

 
ผูร้อ้งเรยีน  “ตอนนี้ยงัไมเ่สรจ็ จ าไมไ่ดว้่านานแคไ่หนแลว้” 

 

  “นานเหมอืนกนัเป็นปี ปีกว่าๆเกอืบ 2 ปี” 

 

  “ใชเ้วลานาน ประมาณ 3 ปีกว่าเกอืบๆ 4 ปี” 

 

 “นานหลายปีตัง้แต่ พ.ศ. 51” 

 

ความล่าชา้ของกระบวนการตรวจสอบ ยงัมสี่วนเชื่อมโยงมาจากกระบวนการท างานก่อน

หน้า โดยเฉพาะกระบวนการกลัน่กรอง อาท ิกรณีที่พบว่ามกีารร้องเรยีนในเรื่องเดยีวกนัโดยผู้

รอ้งเรยีน 2 กลุ่ม ซึง่เรื่องถูกส่งใหค้ณะอนุกรรมการฯ 2 กลุ่มด าเนินการตรวจสอบ ซึง่ผลสรุปจาก

การตรวจสอบมคีวามแตกต่างกนั 

 
ผูร้อ้งเรยีน  “เรือ่งร้องทุกข์มคีวามซ ้าซ้อนกนั แต่การพจิารณากลัน่กรองแตกต่างกนั อาทเิช่น เรื อ่ง

รอ้งเรยีนเรือ่งเดยีวกนั แต่มผีูม้ารอ้งเรยีน 2 กลุ่ม ซึง่ผูร้อ้งเรยีนกลุ่มทีห่นึง่ เรือ่งรอ้งเรยีน

ถูกส่งต่อให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง ในขณะทีผู่้ร้องเรียนกลุ่มทีส่อง เรือ่ง

รอ้งเรยีนกลบัถกูสง่ต่อใหค้ณะอนุกรรมการดา้นอืน่ ซึง่คณะอนุกรรมการทัง้ 2 คณะกต็่างท า

หน้าทีต่รวจสอบของตนเอง และสดุทา้ยผลตรวจสอบทีไ่ดก้แ็ตกต่างกนั จงึตอ้งให ้กสม. ชุด

ใหญ่พจิารณาอกีครัง้หนึง่ เป็นตน้” 
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 ปจัจยัส าคัญอีกประการที่อาจส่งผลต่อความช้า เร็ว ของกระบวนการตรวจสอบคือ 

มาตรฐานการท างานที่แตกต่างกนัของอนุกรรมการแต่ละคณะ ดงัค าให้สมัภาษณ์ของเจา้หน้าที่

ท่านหนึ่งที่ระบุถงึประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัคณะอนุกรรมการ 2 คณะซึ่งมแีนวทางการ

ท างานทีแ่ตกต่างกนัระบุว่า 

 
เจา้หน้าที ่  “เรือ่งร้องทุกข์มคีวามซ ้าซ้อนกนั แต่การพจิารณากลัน่กรองแตกต่างกนั อาทเิช่น เรือ่ง

รอ้งเรยีนเรือ่งเดยีวกนั แต่มผีูม้ารอ้งเรยีน 2 กลุ่ม ซึง่ผูร้อ้งเรยีนกลุ่มทีห่นึง่ เรือ่งรอ้งเรยีน

ถูกส่งต่อให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง ในขณะทีผู่้ร้องเรียนกลุ่มทีส่อง เรือ่ง

รอ้งเรยีนกลบัถกูสง่ต่อใหค้ณะอนุกรรมการดา้นอืน่ ซึง่คณะอนุกรรมการทัง้ 2 คณะกต็่างท า

หน้าทีต่รวจสอบของตนเอง และสดุทา้ยผลตรวจสอบทีไ่ดก้แ็ตกต่างกนั จงึตอ้งให ้กสม. ชุด

ใหญ่พจิารณาอกีครัง้หนึง่ เป็นตน้” 

 

สอดคลอ้งกบัค าใหส้มัภาษณ์กรรมการท่านหน่ึง ซึง่ระบุว่า 

 
กรรมการ  “ทีผ่า่นมาเขาไมไ่ดม้กีลไกเรง่รดั ผมเองพยายามบอกว่าก าหนดสองเดอืน สามเดอืน หกสบิ

วนั ถา้ไมเ่สรจ็ใหม้ใีครไปดูว่าขออนุญาตขยายเวลา คนดูแลขยายเวลากต็อ้งดูว่าคุณท ามา

แค่นี้ มเีหตุผลทีต่อ้งชา้ขนาดนี้ไหม ขยายเวลามนัไม่มกีลไกตรงนี้มนักข็ึ้นอยู่กบัเจา้หน้าที ่

..... การประชุมทีน่ีไ่ม่เคยดูแลว่างานเขา้มาเมือ่ไหร่เสรจ็เมือ่ไหร่ ไม่เคยดู ผมเท่านัน้ทีดู่           

ผมประชุมทุกเดอืน แต่ละเดอืนนี้ถงึพดูไปว่าของคุณมกีีเ่รือ่ง รบัตัง้แต่วนันี้ ตัง้แต่ปีนี้ ของ

ผมมคีา้งอยูข่องปี 53 สองสามเรือ่ง ปี 54 มากอกีนิดหนึง่ ปี 55 มากอกีนิดหนึง่” 

 

 

ส าหรบัผลการส ารวจ ปญัหา ข้อจ ากดัของกระบวนการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน จ าแนก

เป็น 2 กระบวนการคือ กระบวนการกลัน่กรอง และตรวจสอบ โดยในส่วนของกระบวนการ

กลัน่กรองท าการส ารวจ 3 ด้าน พบว่าทุกด้านมปีญัหาในระดบั “มาก” ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.52 

ถงึ 4.00 ทัง้น้ีด้านที่มคี่าเฉลี่ยของปญัหาสูงที่สุดคอื กรณีกรรมการขาดจุดยนื ไม่หยบิยกปญัหา

เพราะกงัวลเรือ่งผลกระทบ รายละเอยีดพจิารณาไดจ้ากตารางที ่7.12  
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ตารางท่ี 7.12 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับปัญหา 

กระบวนการกลัน่กรองเร่ืองร้องเรียน ในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ปัญหา อปุสรรค 

กระบวนการกลัน่กรองเรือ่ง

รอ้งเรียน 

ระดบัปัญหา 

จ านวน 

คน

ตอบ 

ไม่เลย/

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. กรณี หยบิยกเอง กรรมการสทิธฯิ  

   ขาดจุดยนืไมห่ยบิบางปญัหาเพราะ 

   กงัวลผลกระทบ 

50 - 6.0 26.0 30.0 38.0 4.00 0.95 

2. กรณี มผีูร้อ้งเรยีน ยงัขาดนิยามการ 

   จ าแนกปญัหาทีช่ดัเจน มกีารดงึเรื่อง

ไปท าเอง หาประโยชน์จากปญัหา

ละเมดิ (เช่น ท าเพื่อตอ้งการ

ประชาสมัพนัธต์วัเอง) 

51 2.0 7.8 25.5 39.2 25.5 3.78 0.99 

3. กระบวนการใชเ้วลานาน เพราะตอ้ง

ผ่าน 2 คณะ ท าใหเ้ริม่งานตรวจสอบ

ไดช้า้ 

50 2.0 6.0 46.0 30.0 16.0 3.52 0.91 

 

เมื่อพจิารณาต่อไปในส่วนของกระบวนการตรวจสอบ รวมทัง้สิน้ 8 ด้าน พบว่าส่วนใหญ่

คอื 5 ด้าน  มปีญัหาในระดบั “ปานกลาง” ค่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 2.98 ถงึ 3.47 ส่วนด้านทีม่ปีญัหา

ระดับ “มาก” มีอยู่ 3 ด้าน โดยปญัหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.90 มีเท่ากัน 2 ด้าน คือ ปญัหา

เกี่ยวกบัคณะอนุกรรมการฯ ที่แต่ละคณะมวีิธีท างานต่างกัน และปญัหาการขาดกลไกในการ

ควบคุม เรง่รดัเรือ่งเวลา ท าใหใ้ชเ้วลาตรวจสอบนาน ขณะทีป่ญัหาขาดระบบป้องกนัพยาน ท าให้

ไมก่ลา้ใหข้อ้มลู เนื่องจากกงัวลเรื่องความปลอดภยั มคี่าเฉลีย่รองลงมาเท่ากบั 3.63 รายละเอยีด

พจิารณาจากตารางที ่7.13 
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ตารางท่ี 7.13 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับปัญหา 

กระบวนการการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

ปัญหา อปุสรรค 

กระบวนการตรวจสอบเรือ่ง

รอ้งเรียน 

ระดบัปัญหา 

จ านวน 

คน

ตอบ 

ไม่เลย/

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. อนุกรรมการท างานไมทุ่่มเท มเีวลา

น้อย 
51 5.9 23.5 25.5 21.6 23.5 3.33 1.24 

2. อนุกรรมการหาประโยชน์ใสต่วั  

   (เช่น เป็นทนายมาหาลกูความ เน้น

ท าเพื่อประชาสมัพนัธ)์ 

50 10.0 28.0 20.0 22.0 20.0 3.14 1.31 

3. อนุกรรมการไม่มคีวามรู ้

ความสามารถเหมาะสมกบังานที่

รบัผดิชอบ 

51 7.8 25.5 27.5 21.6 17.6 3.16 1.22 

4. เจา้หน้าทีม่ศีกัยภาพ ความรู ้ 

    ความสามารถจ ากดั ท าใหบ้างครัง้  

    คณะอนุกรรมการตอ้งลงพืน้ทีเ่พื่อ 

    หาขอ้มลู ตรวจสอบเอง 

51 3.9 27.5 43.2 17.6 7.8 2.98 0.97 

5. ผูเ้กีย่วขอ้งไม่ค่อยร่วมมอื เชน่ให้

ขอ้มลูล่าชา้ไม่ตรงกบัทีต่อ้งการ สง่

ตวัแทนทีไ่ม่สามารถตอบค าถาม ให้

ขอ้มลูหรอืตดัสนิใจไดม้าร่วมประชุม 

51 - 13.7 41.2 29.4 15.7 3.47 0.92 

6. ขาดระบบป้องกนัพยาน ท าใหไ้ม่

กลา้ใหข้อ้มลูเน่ืองจากกงัวลเรื่อง

ความปลอดภยั 

51 - 11.8 35.2 31.4 21.6 3.63 0.96 

7. คณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะมวีธิ ี

   ท างานต่างกนั  
51 3.9 3.9 19.6 43.2 29.4 3.90 1.01 

8. ขาดกลไกในการควบคมุ เร่งรดัเรื่อง

เวลาท าใหใ้ชเ้วลาตรวจสอบนาน  
51 3.9 2.0 21.6 45.0 27.5 3.90 0.96 
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การด าเนินการภายหลงัเสรจ็ส้ินกระบวนการพิจารณา 

ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึถงึการด าเนินการภายหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการพจิารณาสามารถ

สรปุถงึปญัหา ขอ้จ ากดัส าคญัๆ ไดด้งัตารางที ่7.14 
 

ตารางท่ี 7.14 แสดงข้อสรปุปัญหา ข้อจ ากดัการด าเนินการภายหลงัเสรจ็ส้ินกระบวนการ

พิจารณา 

การด าเนินการภายหลงัเสรจ็ส้ินกระบวนการพิจารณา 

คุณภาพรายงานผลการตรวจ...ส่งผลใหม้ขีอ้โต้แยง้ในผลการตรวจสอบ บางครัง้มฟ้ีองรอ้งกลบั กสม.  

- ขอ้จ ากดัดา้นศกัยภาพบุคลากร เชน่ความรูพ้ ืน้ฐานดา้นกฎหมาย สทิธมินุษยชน  

- โครงสรา้งทมีเลขานุการขาดนกักฎหมาย 

ขอบเขตอ านาจ หน้าทีต่ามบทบญัญตักิฎหมาย 

- กฎหมายใหอ้ านาจเฉพาะกลไกตรวจสอบ แต่ไม่มกีลไกรบัรองผลการตรวจสอบ และผลกัดนัให ้  

  ขอ้เสนอแนะถูกน าไปปฏบิตั ิ(มเีพยีงกลไกทางออ้มผ่านทางนายกฯ และรฐัสภา) 

การสนับสนุนจากสือ่และพลงัทางสงัคม 

- ยงัขาดกลไกสง่เสรมิใหเ้กดิผลกัดนัการเยยีวยา แกไ้ขปญัหา คอืภาคสือ่สารมวลชน และพลงัทางสงัคม  

  เนื่องจากเป็นกลไกทีร่วดเรว็กว่า กลไกปกตคิอืการเสนอเรือ่งไปถงึนายกรฐัมนตร ีและรฐัสภา 

ไม่มโีอกาสใชก้ลไกผลกัดนั ผ่านทางนายก และรฐัสภามากนัก เนือ่งจากระบบการตดิตามยงัไม่สมบู รณ์ 

- กระบวนการหยุดชะงกัภายหลงักระบวนการตรวจสอบ เนื่องจากอยู่ในช่วงจดัระบบทมีตดิตาม  

 

 ขัน้ตอนส าคญัภายหลงัพจิารณาเสรจ็ คอืการเขยีนรายงานผลการตรวจสอบ โดยในกรณี

ที่พบว่ามกีารละเมดิ กสม. จะมขี้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขเยยีวยาปญัหาให้กบัผู้เกี่ยวขอ้งทุก

ฝ่าย จากนัน้ก็จะมกีระบวนการติดตามผล การท าหนังสือถึงนายกรฐัมนตรี และรฐัสภาเป็น

เครือ่งมอืช่วยผลกัดนัใหม้กีารด าเนินการต่อไป 

 ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ท าให้ตัง้เป็นข้อสงัเกตได้ว่า ผู้ร้องเรยีนค่อนข้างพึงพอใจกับ

กระบวนการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ รวมถงึขอ้เสนอแนะต่อแนวทางแก้ไขปญัหา ดงัค าให้

สมัภาษณ์ของผูร้อ้งเรยีนบางส่วนทีร่ะบุว่า 
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ผูร้อ้งเรยีน  “การสรปุถา้ทกุฝา่ยยอมรบัและปฏบิตัติามทีค่ณุ....สรปุ ผมกว็่ามนักด็กีน่็าจะแกไ้ขได”้ 
 

  “คณะกรรมการ... มกีารพดูคุยและสอบถามอย่างตรงไปตรงมาซึง่กท็ าใหเ้หน็ว่าไม่ไดเ้กรง

กลวัในสว่นของนอมนิีหรอืภาครฐัอะไรนกั...ซึง่ชาวบา้นพอใจในสว่นนี้” 
 

  “ใช ่กค็อืสว่นนึงน่ะคดิว่าจะแกไ้ขหรอืไมแ่กไ้ขไมรู่เ้รายงัไมเ่หน็ผล แหง่การประชุมในวนันัน้ 

เพยีงแต่ว่าเราพงึพอใจในระดบัหนึง่ แต่ว่าเค้าจะปฏบิตัไิปตามนัน้มัย้ ตามทีท่่านหมอ        

นิรนัดร ์มอบหมายไปเนีย่จะเป็นตามนัน้มัย้ ซึง่เรายงัไมเ่หน็ผล” 

 

  “ตอนสุดทา้ยมนักไ็ม่มขีอ้สรุปไหนดทีีสุ่ด... แต่ ณ เวลาทีก่รรมการชี้ขอ้สรุปออกมา เราก็

พอใจนะ... เรายงัรูส้กึว่าสทิธดิแูลดนีะ” 

 

ประเดน็ทีน่่าพจิารณาคอื แมจ้ะมคีวามพอใจต่อผลการตรวจสอบ แต่ค าใหส้มัภาษณ์ส่วน

หนึ่งแสดงถึงการขาดความมัน่ใจว่า ผลดงักล่าวจะถูกน าไปปฏบิตัิจรงิมากน้อยเพยีงใด ขณะที่

บางส่วนระบุว่ายงัไมไ่ดร้บัการเยยีวยา แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
ผูร้อ้งเรยีน  “ใหข้อ้สรุปทีด่เีลย แต่ว่าปฏบิตัไิม่ได้ เพราะว่าหน่วยงานราชการนัน้ไม่ท าตามทีก่รรมการ

สทิธสิ ัง่” 
 

  “ถ้าช่วยอะไรไม่ได้ น่าจะบอกตัง้แต่แรก ไม่น่าให้รอ... เพราะชือ่ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น

กรรมการสทิธ ิแต่ถา้ชว่ยอะไรไมไ่ด ้กไ็มรู่จ้ะหนัหน้าไปทางไหน...” 

 

  “ตอนนัน้นะ ศรทัธามาก แต่จรงิๆ กลบัช่วยอะไรไม่ได้ จะใหท้ ายงัไงดีหล่ะ ... ทัง้ๆทีม่ี

หวัหน้าลงมาดนูะ” 

 

การด าเนินการภายหลงัจากพจิารณาเสรจ็ เป็นขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแจง้และผลกัดนั

ใหเ้กดิการเยยีวยา แกไ้ขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน ซึง่ปญัหาส าคญัทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการ

น้ีคอื ยงัไม่สามารถผลกัดนัให้เกดิการแก้ไขปญัหาได้อย่างจรงิจงั เน่ืองจากเหตุผลส าคญัอย่าง

น้อย 4 ประการ 
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1. คุณภาพการเขยีนรายงานผลการตรวจสอบ 

ข้อจ ากัดของการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ คือคุณภาพของรายงานที่ยงัไม่ได้

มาตรฐาน ซึ่งสาเหตุประการส าคญัคือศักยภาพของบุคลากร ดงัตัวอย่างค าให้สมัภาษณ์ของ

เจา้หน้าทีแ่ละกรรมการสทิธมินุษยชน 

 
เจา้หน้าที ่  “เจ้าหน้าทีส่่วนหนึง่ยงัขาดทกัษะในเรือ่งการเขยีนรายงาน การออกหนังสือ /จดหมาย 

ทกัษะในการสือ่สาร และการใชภ้าษาองักฤษ” 
 

กรรมการ  “ตอนนี้ทราบไหมว่าการเขยีนรายงานทีย่ากๆ เราต้องจ้างเขาเขยีน การออกรายงานที ่

ลกึซึ้งหน่อยตอ้งจา้งเขาเขยีน ตอนนี้การออกรายงานเมษายน 53 นี้ออกไม่ได ้กเ็พราะว่า

รายงานทีท่ าส าหรบัผมมนัไมผ่า่นมาตราฐานทีผ่มก าหนดไว้” 

 

ผลการศึกษายงัพบสาเหตุส าคัญอีกประการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดโครงสร้างทีม

เลขานุการ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในกระบวนด้านการตรวจสอบ และการเขียนรายงานผล ที่

จ าเป็นตอ้งอาศยัผูท้ีม่คีวามรู ้และประสบการณ์ดา้นขอ้กฎหมาย และอนุสญัญาดา้นสทิธมินุษยชน 

ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ 

 
อนุกรรมการ  “ตวัรายงานม ีและทีส่ าคญัคอื จะตอ้งมาเขยีนความคดิเหน็ ขอ้เทจ็จรงิมนัค่อนขา้งทีจ่ะมาก 

ซึง่คิดว่างานตรงนี้ เจ้าหน้าทีค่นทีจ่ะสรุปได้ต้องมีความรู้ความสามารถพอสมควร ข้อ

กฎหมายเป็นเรือ่งทีค่อ่นขา้งจะยาก จะตอ้งเอาผูท้ีม่คีวามรูท้างกฎหมายมาสรุป ถา้เป็นชุด

ทีม่ ีนักกฎหมายก็จะเบาหน่อย ถึงแม้เขาอาจจะสรุปยังไม่ค่อยกระชับ ยังไม่ค่อยตรง

ประเดน็นกักย็งัตกแต่งได”้ 
 

  “ในเลขาฯ แต่ละชุดมนัควรจะมตีวัยนืทีเ่ป็นนักกฎหมายสกั 1 คนคอืคนทีจ่บกฎหมาย 

เพราะว่าทุกชุดล้วนมกีารวเิคราะห์ในทางกฎหมาย…บางเรือ่งคุณตอ้งชดัแลว้ว่ารายงาน

ตวันี้ถ้าคุณเขยีนจะต้องมปีระเด็นของกฎหมายตรงนี้  บางทมีนัละเมดิสทิธไิหม มนัขดัต่อ

อนุสญัญาไหม ขดัต่อกฎหมายไหม แล้ววิธีการเขยีนรายงานของนักกฎหมายมนัจะไม่

เหมอืนศาสตรอ์ืน่ จงึขอใหม้นีกักฎหมายอยู ่เพือ่เขยีนรายงาน อยา่งน้อย 1 คน” 
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ปญัหาส าคญัอีกประการในเขยีนรายงาน เชื่อมโยงกบัการยอมรบัผลการตรวจสอบของ

คู่กรณี เนื่องจากพบว่า บางครัง้ขอ้เสนอแนะจากผลการตรวจสอบไม่ได้รบัการยอมรบั โดยการ

อา้งถงึมาตรฐานในการตรวจสอบ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าทีท่่านหน่ึงทีร่ะบุว่า 

  
เจา้หน้าที ่  “มนัก็จะมีบางหน่วยงานหรอืว่ามาตรการบางขอ้ทีเ่ราคิดว่าเขาควรท า ...เขาท าไม่ได้

เนือ่งจากเขาไม่เห็นด้วยกบัข้อเท็จจริงของเราทีเ่ราตรวจสอบมันคนละเรือ่งกบัทีเ่ขา

ตรวจสอบได ้เขากจ็ะไมเ่หน็ดว้ยไมด่ าเนินการตามมาตรการบางขอ้ทีเ่ราเสนอไป นัน้กเ็ป็น

ปญัหาหนึง่” 

 

ขณะที่บางครัง้ นอกจากไม่ยอมรบัผลการตรวจสอบแล้ว ยงัมกีรณีการฟ้องรอ้งกลบั ซึ่ง

ขอ้มลูล่าสุดจากกรรมการสทิธฯิ ท่านหน่ึงระบุว่า 

 
กรรมการ  “ก าลงัถกูฟ้องอยู ่2 เรือ่ง คอืเรือ่งของอาจารยค์นนึงซึง่เป็น NGO ของมหาลยัขอนแก่น คอื

บางทเีรากร็บัเรือ่งรอ้งเรยีนโดยไมอ่ยากเซน็อะ แต่กเ็ซน็ กค็อืไปตรวจสอบเขาเกนิกว่าเหตุ 

อกีเรือ่งหนึง่ทีก่ าลงัถกูฟ้องกค็อืไปชว่ยชาตพินัธุใ์นอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน แลว้ทางนี้

บอกว่าเป็นวถิชีวีติทีเ่รร่อ่นหมนุเวยีนการตดัปา่ แต่ทางนัน้บอกไมใ่ชเ่ป็นการท ารา้ยปา่” 

 

2. ขอบเขตหน้าที ่อ านาจตามบทบญัญตักิฎหมาย  

เนื่องจากขอบเขตหน้าทีข่อง กสม. เน้นกระบวนการตรวจสอบเป็นหลกั ดงันัน้บทบญัญตัิ

กฎหมายทีม่ปีจัจบุนัจงึเป็นเครือ่งมอืทีเ่น้นทีก่ระบวนการตรวจสอบ ขณะทีข่อ้เสนอแนะไม่มสีภาพ

บงัคบัในตัวเอง แต่อาศยักลไกสร้างสภาพบงัคบัจากนายกรฐัมนตร ีและรฐัสภาตามล าดบั ดงั

ตวัอยา่งบางส่วนของค าใหส้มัภาษณ์ 
 

อนุกรรมการ  “...ขณะเดยีวกนัเป็นองคก์รตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่จะไมม่ไีมไ่ด ้ถา้ไมม่เีทา่กบัว่า

เราไมย่อมรบักฎหมายระหว่างประเทศทีท่างเขาก าหนดไวว้่าตอ้งมอีงคก์รสทิธมินุษยชนที ่

ตรวจสอบการละเมดิสทิธเิกีย่วกบัการคุม้ครอง เพือ่รบัเรือ่งราวรอ้งทกุขเ์ยยีวยา โดยเฉพาะ

การเยยีวยา คณะกรรมการสทิธมินุษยชนมน้ีอยมากหรอืแทบไม่มเีลยในการทีจ่ะมอี านาจ

หน้าทีใ่นการเยียวยาคนทีร่ ับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ ถ้ามีอ านาจตัวนี้ วิธีการ

แกป้ญัหากจ็ะเรว็ขึน้ แลว้ยตุขิอ้พพิาทไดม้ากกว่าปจัจุบนั” 
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  “จรงิๆ กฎหมายรฐัธรรมนูญ สภาพบงัคบั กฎหมายกไ็มไ่ดช้ดัเจนเท่าไหร่ เพยีงแค่ตรวจว่า

มนัมกีารละเมดิ อยา่งทีม่กีารรอ้งเรยีนหรอืไม ่แลว้เพยีงแต่แจง้ใหเ้ขาปรบัปรุงแกไ้ข ถา้เกดิ

ไมท่ ากเ็ป็นเรือ่งทีฝ่า่ยบรหิารจะตอ้งไปด าเนินการเอาเอง มนักเ็หมอืนกบัว่า กสม. หนักไป

ทางดา้นตรวจสอบเนื้อหา” 
 

เจา้หน้าที ่  “อ านาจหน้าทีข่อง กสม. ไม่มอีะไรมากเลย สมมตถิา้เป็นการละเมดิ กสม. มหีน้าทีแ่จง้ให้

ปรบัเปลีย่นหรอืแกไ้ข ทนีี้ถา้มาตรการตรงนี้ไม่สามารถลงโทษได ้การบงัคบัใชม้นักอ็าจจะ

เบาไปหน่อย” 

 

ขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจอกีประการ คอืความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างกฎหมาย กบัการละเมดิ

สทิธมินุษยชน ส่งผลใหข้อ้เสนอแนะต่อหน่วยงาน องคก์ร ฯลฯ ถูกปฏเิสธโดยอ้างขอ้กฎหมาย ดงั

ตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที่ 
 

เจา้หน้าที ่  “ทัง้หน่วยงานราชการและเอกชนทีผ่่านมา บางทีเ่ราตรวจสอบพบว่า หน่วยงานตอ้งมกีาร

แกไ้ข จงึสง่รายงานใหด้ าเนินการ ซึง่ทางหน่วยงานกต็อบยนืยนัมาว่าเขาเองจะด าเนินการ

ไมไ่ด ้เพราะเขาท าถกูตอ้งตามกฎหมายแลว้” 
 

  “มนัก็จะมีบางหน่วยงานหรือว่ามาตรการบางข้อทีเ่ราคิดว่าเขาควรท า แต่เขาจะตอบ

กลบัมาว่าเขาท าแบบนี้ไม่ได ้เขาท าไม่ได้ดว้ยกฏหมายของเขา เขาท าไม่ไดเ้นือ่งจากเขา

ไม่เหน็ดว้ยกบัขอ้เทจ็จรงิของเราทีเ่ราตรวจสอบมนัคนละเรือ่งกบัทีเ่ขาตรวจสอบได ้เขาก็

จะไมเ่หน็ดว้ยไมด่ าเนินการตามมาตรการบางขอ้ทีเ่ราเสนอไป นัน้กเ็ป็นปญัหาหนึง่” 
 

3. การสนบัสนุนจากสื่อและพลงัทางสงัคม 

นอกจากข้อจ ากัดด้านคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ และข้อจ ากัดด้านข้อ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจจ ากดัเฉพาะกระบวนการตรวจสอบ ขอ้มลูจากค าใหส้มัภาษณ์ของกรรมการฯ 

บางท่าน พบประเดน็ที่น่าสนใจว่า กลไกส าคญัทีม่สี่วนส่งเสรมิให้เกดิผลกัดนัการเยยีวยา แก้ไข

ปญัหา คอืภาคสื่อสารมวลชน และพลงัทางสงัคม เน่ืองจากเป็นกลไกทีร่วดเรว็กว่า กลไกปกตคิอื

การเสนอเรือ่งไปถงึนายกรฐัมนตร ีและรฐัสภา 
 

กรรมการ  “ ... เราไมม่กีารเผยสูส่าธารณชนใหรู้ว้่าเรือ่งนี้แจง้ไปทีน่ีห่น่วยงานนี้ มนัไมม่กีารบงัคบัจาก

สาธารณชนดว้ย มนัตอ้งใชก้ลไกการบงัคบัดว้ย ทีน่ี้ มนัเงยีบ แต่ไม่ไดอ้ยู่ในหน่วยงานของ

เรานะ มนัมหีน่วยงานของมนั ทีภ่าษาธนาคารเรยีกฝา่ยตดิตามหนี้” 
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  “มนัมขี ัน้ตอนของมนั ถ้าตรวจสอบแล้วมขีอ้สรุปว่าหนึง่ สอง สาม แล้วเขาไม่ท า สุดทา้ย

ตอ้งท าหนังสอืถงึนายกฯ และรฐัสภาตามล าดบั กระบวนการกส็ิ้นสุดตรงนี้ ดงันัน้ถ้าจะให้

เวริค์จรงิๆ คงตอ้งมพีลงัมวลชนชว่ยผลกั” 
 

  “..... แต่เขาไปหา ปวณีา ปวณีากห็ิ้วไปโรงพกั เรยีกสือ่ไปท าขา่ว เสรจ็แลว้กจ็บ” 

 

4. การด าเนินการยงัไมเ่ตม็ตามเครือ่งมอื หรอืกลไกทีม่ ี

ผลการสมัภาษณ์ขอ้มูลเชงิลกึ สะท้อนปญัหาส าคญัอกีประการในขัน้ตอนน้ีคอื ภายหลงั

จากส่งผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะเพื่อแก้ไขปญัหา กสม. ยงัขาดการกระบวนการตดิตาม

ผล ดังนัน้ในทางปฏิบัติปญัหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวนหน่ึง จึงหยุดชะงกัภายหลัง

กระบวนการตรวจสอบ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ของผูบ้รหิารท่านหน่ึงทีร่ะบุว่า 
 

ผูบ้รหิาร  “ถา้หน่วยงานไมด่ าเนินการอะไรเลย กจ็ะสง่เรือ่งไปนายกแลว้ถา้ยงัเหมอืนเดมิกจ็ะส่งเรือ่ง

ไปสภา แต่ทีผ่า่นมายงัไมส่ง่มากนกัเพราะระบบตรงนี้ยงัไมเ่ตม็ที ่ตอนนี้มีขา้ราชการอยู่คน

เดยีวเอง” 
 

  “เรากม็คีณะฝา่ยตดิตามความคบืหน้าของขอ้เสนอแนะทีเ่ราท า แต่กลไกตรงนี้ไม่ค่อยมเีนื้อ

งานออกมาเท่าไหร่ จะเป็นเพราะเหตุใดผมกไ็ม่รู ้เราออกไปท างานแต่ละครัง้ๆ มนัไม่การ

ตดิตามการบงัคบัตรงนี้” 
 

  “กฎหมายมนับอก สัง่ให้หน่วยงานท าภายในหกสิบวนัถ้าไม่ท า ท าอย่างไร ก็บอกไปที ่

นายกฯ คณุกเ็ดนิส ิกฎหมายใหบ้อกไปทีน่ายกฯ กบ็อกไปแลว้กีว่นั กฎหมายมนัก าหนดอกี

หรอืไม่ ถ้าไม่ส าเร็จไปทีไ่หน ไปสภา เดนิส ิกฎหมายมนับอกใหเ้ดนิอย่างนี้แต่ขอ้เทจ็จรงิ

มนัไมใ่ชอ่ยา่งนี้ มนัเวน้วรรคมนักเ็ลยไมเ่ป็นไปตามทีก่ฎหมายเขยีน” 

 

ส าหรับการส ารวจ ปญัหา ข้อจ ากัดของการด าเนินการภายหลังการพิจารณาเรื่อง

ร้องเรยีนเสร็จสิ้น ท าการส ารวจรวม 6 ด้าน พบว่ามคี่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.96 ถึง 3.90 หรอืมี

ปญัหาในระดบั “ปานกลาง” จนถงึ “มาก” ที่น่าพจิารณาคอืส่วนใหญ่คอื 4 จาก 6 ด้าน พบว่ามี

ปญัหาระดบั “มาก” โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื การไม่ใชก้ลไกผลกัดนัผ่านทางนายกรฐัมนตรี

และรฐัสภาอย่างจรงิจงั ค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมามเีท่ากัน 2 ด้าน คอื ข้อเสนอแนะจากผลการ

ตรวจสอบ ไม่เกดิผลในทางปฏบิตั ิผู้เสยีหายไม่ได้รบัการเยยีวยาและ ขาดระบบการตดิตามผล
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อยา่งเป็นระบบ ต่อเนื่อง ท าใหผู้เ้สยีหายไมไ่ดร้บัการเยยีวยาอยา่งครบถว้นตามทีถู่กละเมดิ โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 รายละเอยีดพจิารณาจากตารางที ่7.15 

 

ตารางท่ี 7.15 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัญหาการ

ด าเนินการภายหลงัการพิจารณาเสรจ็ส้ิน 

ปัญหา อปุสรรค 

ภายหลงัการพิจารณาเสรจ็ส้ิน 

ระดบัปัญหา 

จ านวน 

คน

ตอบ 

ไม่เลย/

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐา

น 

1. ขอ้จ ากดัดา้นทกัษะ ประสบการณ์ 

   เจา้หน้าที ่ท าใหเ้กดิปญัหาในการ

เขยีนรายงานผลการตรวจสอบ 

52 3.8 9.6 40.4 38.5 7.7 3.37 0.91 

2. โครงสรา้งทมีเลขาไมม่นีกักฎหมาย 

   ท าใหเ้กดิปญัหาในการเขยีนรายงาน

ผลการตรวจสอบ 

52 5.8 19.2 53.8 15.4 5.8 2.96 0.91 

3. ผลการตรวจสอบไม่ไดร้บัการยอมรบั

มขีอ้โตแ้ยง้ เนื่องจากไมม่กีลไก

รบัรองผลการตรวจสอบ (แตกต่าง

จากระบบอื่นเช่น ศาลทีค่ าตดัสนิ

ไดร้บัการรบัรองมนี ้าหนกั) 

52 1.9 11.5 32.7 30.8 23.1 3.62 1.03 

4. ขอ้เสนอแนะจากผลการตรวจสอบ   

ไม่เกดิผลในทางปฏบิตั ิผูเ้สยีหาย

ไม่ไดร้บัการเยยีวยา 

52 1.9 7.7 30.8 36.5 23.1 3.71 0.98 

5. ขาดระบบการตดิตามผลอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง ท าใหผู้เ้สยีหายไม่ได้

รบัการเยยีวยาอย่างครบถว้นตามที่

ถูกละเมดิ 

52 1.9 7.7 28.8 40.4 21.2 3.71 0.96 

6. ไม่ไดใ้ชก้ลไกผลกัดนัผ่านทาง   

นายกรฐัมนตร ีและรฐัสภาอย่าง

จรงิจงั 

52 1.9 5.8 25.0 34.6 32.7 3.90 1.00 
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สรปุปัญหา ข้อจ ากดัของกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 การวเิคราะห์ผลการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คณะผู้วจิยัรวบรวมข้อมูลจากผลการศึกษารวม 2 ส่วน คอืการการวจิยัเอกสาร (ข้อมูลจากบทที่ 3 ถึง 6) ซึ่งมี

ลกัษณะเป็นขอ้มลูทุตยิภมู ิและผลการศกึษาวจิยัแบบผสมผสาน ระหว่างวธิกีารสงัเกตการณ์ สมัภาษณ์เชงิลกึ และการส ารวจภาคสนาม (บทที ่7) ซึง่เป็นขอ้มลู

ปฐมภมู ิ 

ผลการศกึษาวจิยัสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนปจัจุบนัมขีอ้จ ากดัส าคญั 2 ประการคอืความล่าช้าในกระบวนการ

ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบยงัขาดน ้าหนกั ส่งผลใหผู้ร้อ้งเรยีนบางส่วนไมไ่ดร้บัการเยยีวยาในระดบัทีเ่หมาะสม โดยปญัหา ขอ้จ ากดัประการส าคญัทีส่่งผลต่อ

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของกระบวนการตรวจสอบ สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งัตารางที ่7.16 ถงึ 7.22 
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ตารางท่ี 7.16 สรปุข้อมลูผลการวิจยัด้านปัญหา ข้อจ ากดัของกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ด้านโครงสร้าง (การบริหารจดัการองคก์ร)   

ประเดน็ การวิจยัเอกสาร  (Secondary Data) การวิจยัแบบผสมผสาน (Primary Data) 

โครงสรา้งการท างาน 

(การบรหิารจดัการองคก์ร) 

1) ยทุธศาสตรก์ารท างาน กระบวนการท างาน ระบบงาน 

   บางอยา่งของคณะกรรมการ ฯ และหน่วยงานยงัไม่ 

   ประสานสอดคลอ้งเป็นเอกภาพเทา่ทีค่วร 

2) ยงัมวีธิกีารท างาน วฒันธรรม คา่นิยมบางอยา่งทีย่ดึตดิ 

   กบัระบบระเบยีบราชการ 

3) ขาดการปลกูฝงัวฒันธรรมคา่นิยม และการแสดงออกให ้ 

    เหมาะสมกบัความเป็นองคก์รสทิธมินุษยชนอยา่งจรงิจงั 

4) การสือ่สารภายใน และภายนอกองคก์รยงัมขีอ้จ ากดั ไมไ่ดร้บั 

    การพฒันา ปรบัปรงุเทา่ทีค่วร 

5) คนในองคก์รบางสว่นยงัมคีวามไมไ่วว้างใจต่อกนัอยา่งเตม็ที ่ 

    ในเรือ่งธรรมาภบิาล การบรหิารบุคคล และคา่นิยมเชงิอดุม 

    การณ์สทิธมินุษยชน 

1) มศีนูยก์ลางแหง่เดยีวทีก่ทม. ขาดเครอืขา่ยท างานในพืน้ที ่

   ท าใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูกลุ่มเป้าหมายยาก ล่าชา้ ฯลฯ 

2) ขาดเอกภาพในการท างาน กรรมการฯ มคีวามเหน็ แนว  

    ทางการบรหิารแตกต่างกนั  

3) ขอบเขตหน้าที ่ความรบัผดิชอบ (job description) ไมช่ดัเจน  

    มงีานแทรกซอ้นบ่อย 

4) การบรหิารจดัการ มอบหมายงาน และการแบ่งงานไมเ่ป็น 

   มาตรฐานเดยีวกนัในแตล่ะกลุ่มงาน / คณะอนุกรรมการ ท าให ้  

   ประมาณงานกระจุกตวั ท างานไมต่รงตามทกัษะ ความสามารถ 

5) การท างานมขี ัน้ตอนมาก สว่นหนึ่งเนื่องจากรปูแบบการใช ้

    อ านาจอยูใ่นแบบ “คณะ” ยงัไมม่กีารกระจายอ านาจไปสูร่ะดบั  

    อนุกรรมการ ท าใหเ้กดิความล่าชา้  
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ตารางท่ี 7.17 สรปุข้อมลูผลการวิจยัด้านปัญหา ข้อจ ากดัของกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ด้านบคุลากร (การบริหารจดัการบคุลากร)  

ประเดน็ การวิจยัเอกสาร (Secondary Data) การวิจยัแบบผสมผสาน (Primary Data) 

บุคลากร  

(การบรหิารจดัการบุคลากร) 

1) ความรูแ้ละทกัษะของบุคลากรบางสว่นยงัขาดการพฒันา 

    อยา่งเพยีงพอต่อความตอ้งการรองรบังานตาม 

    แผนยทุธศาสตร ์

2) ขาดมาตรการในการดแูลดา้นขวญั ก าลงัใจในการท างาน 

    ของบุคลากร 

3) การสือ่สารภายในองคก์รยงัขาดการพฒันาเทา่ทีค่วร 

 

1) บุคลากรบางสว่นยงัขาด ขาดความรู ้ทกัษะการท างานดา้น   

    ส าคญัๆ เชน่การกฎหมาย การเขยีนรายงาน ฯลฯ 

2) กระบวนการคดัเลอืก ก าหนดคณุสมบตัทิีม่ลีกัษณะทัว่ไป ขาด 

    ความเฉพาะเจาะจงคณุสมบตัสิ าคญัทีต่อ้งการในการท างาน 

3) ระบบการโอนยา้ยยงัไมม่มีาตรฐาน ตัง้แต่เริม่ตน้ก่อตัง้ โอนคนม ี

    ปญัหา ไมเ่ชีย่วชาญ ไมม่ทีกัษะเกีย่วขอ้ง ใชร้ะบบพรรคพวก 

4) ระบบการพฒันาบุคลากร  

    4.1 เป็นหลกัสตูรทัว่ไป ขาดหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา 

         ทกัษะงานทีร่บัผดิชอบ (มลีกัษณะเฉพาะ) 

    4.2 ไมม่กีารอบรมเบือ้งตน้ส าหรบัเจา้หน้าทีใ่หม ่

    4.3 ไมม่รีะบบสะสมองคค์วามรู ้เชน่ คูม่อืส าหรบัเจา้หน้าที ่

         ทีโ่อนมาใหม ่  

5) ขาดระบบตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพการท างานทีม่ ี

    มาตรฐาน 
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ตารางท่ี 7.18 สรปุข้อมลูผลการวิจยัด้านปัญหา ข้อจ ากดัของกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ด้านระบบงบประมาณ (การบริหารจดัการงบประมาณ)  

ประเดน็ การวิจยัเอกสาร (Secondary Data) การวิจยัแบบผสมผสาน (Primary Data) 

ระบบงบประมาณ 

(การบรหิารจดัการงบประมาณ) 

- ไมม่ขีอ้มลู 1) ความเพยีงพอของงบประมาณ (ไมส่ามารถประมาณได)้   

   เนื่องจากมกีารตัง้งบประมาณ แลว้ไมด่ าเนินการท าใหง้บเหลอื  

   ขณะทีบ่างโครงการไมค่ล่องตวั (ตัง้งบขอเงนิไวก้อ่น) 

2) ขาดประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงบประมาณ โดยเฉพาะ 

    กลไกตดิตาม ตรวจสอบการใชง้บประมาณตามแผนทีต่ัง้ไว ้

3) กระบวนการเบกิจ่ายยงัมคีวามล่าชา้ ไม่ทนัการณ์เนื่องจาก 

    ยงัไมไ่ดท้ าระบบ ระเบยีบดา้นงบประมาณของตวัเอง แต่ใชว้ธิ ี

    อา้งองิระบบราชการ 
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ตารางท่ี 7.19 สรปุข้อมลูผลการวิจยัด้านปัญหา ข้อจ ากดัของกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ด้านกระบวนการย่ืนเรื่อง รบัเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข ์

ประเดน็ การวิจยัเอกสาร (Secondary Data) การวิจยัแบบผสมผสาน (Primary Data) 

กระบวนการยื่นเรื่อง รบัเรื่อง

รอ้งเรยีน / รอ้งทกุข ์

1) เงือ่นไขการรอ้งเรยีนตามขอ้กฎหมาย (มาตรา 24 วรรคสอง)  

    ท าใหเ้กดิการจ ากดัสทิธกิารรอ้งเรยีนในบางกรณี อาท ิ

    การรอ้งเรยีนแทนในฐานะทีผู่เ้สยีหายเป็นกลุม่ หรอืรอ้งเรยีน 

    เพือ่สาธารณะ หรอืกลุม่ ชมรม องคก์รดา้นสทิธมินุษยชนที ่

    ไมม่สีภาพนิตบุิคคล ยงัไมส่ามารถรอ้งเรยีนได ้

2) ขอ้กฎหมายในปจัจุบนั ยงัไมม่กีารระบุถงึหลกัเกณฑ ์และ 

    แนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบัการรบั ปฏเิสธไมร่บัค ารอ้ง 

    เพือ่เป็นแนวทางใหเ้จา้หน้าทีพ่จิารณา วา่ควรรบัหรอืไมร่บั 

    เพราะเหตุใด ท าใหต้อ้งเขา้สูร่ะบบทุกกรณี (บางประเทศม ี

   ขอ้กฎหมายก าหนด เชน่กรณีเกาหลใีต ้แอฟรกิาใต)้ 

3) นิยามและการตคีวามหมายส าคญัๆ เชน่กรณี “บุคคล” หรอื  

    “หน่วยงาน” ทีอ่ยูภ่ายใตอ้ านาจการตรวจสอบของ กสม.  

    ยงัขาดความชดัเจน อาจสง่ผลใหเ้ป็นปญัหาตอ่การพจิารณา 

    รบัเรือ่งรอ้งเรยีนได ้เชน่ หน่วยงานดงักลา่วหมายรวมถงึ   

    รฐับาล หรอื ศาล ดว้ยหรอืไม ่นอกจากนี้ยงัมกีรณีอื่นๆ อาท ิ 

   “สาระของค ารอ้ง”  

1) เงือ่นไขดา้นองคป์ระกอบของการรอ้งเรยีน ท าใหช้่องทางที่ 

   รอ้งเรยีนได้ครบองค์ประกอบจรงิๆ มเีพยีงไม่กีช่่องทาง คอื  

   ไปรษณีย ์และเดนิทางเขา้มารอ้งเรยีนโดยตรง 

2) การประสานงานกบัผูร้อ้งเรยีนบางสว่น ไมส่ามารถตดิต่อผู ้

    รอ้งเรยีนไดเ้นื่องจาก ลมืแจง้ เปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่เบอรโ์ทร 

    สง่ผลใหไ้มส่ามารถตดิตามขอ้มลู เอกสารทีจ่ าเป็น นดัหมายได้ 

3) การสือ่สารระหว่างเจา้หน้าที ่กบัผูร้อ้งเรยีนไมช่ดัเจน ท าให ้

    เตรยีมเอกสาร ขอ้มลูประกอบการรอ้งเรยีนไมค่รบถว้น (ขาด 

    องคป์ระกอบ) ตอ้งเดนิทางเขา้มาประสานงานทีส่ านกังานใหม ่

4) การบนัทกึขอ้มลู ในระบบฐานขอ้มลูการรอ้งเรยีนไมต่่อเนื่อง  

    ท าใหใ้ชป้ระโยชน์ไดจ้ ากดั 
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ตารางท่ี 7.20 สรปุข้อมลูผลการวิจยัด้านปัญหา ข้อจ ากดัของกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ด้านกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบปัญหา 

ประเดน็ การวิจยัเอกสาร (Secondary Data) การวิจยัแบบผสมผสาน (Primary Data) 

กระบวนการตรวจสอบ 

(กลัน่กรอง ตรวจสอบ) 

1) กระบวนการไกล่เกลี่ยยงัขาดกลไกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ    

ดา้น และกฎหมายเองก าหนดหลกัการไวอ้ย่างกวา้งๆ ท าใหย้งัขาด

หลกัปฏบิตัทิีช่ดัเจน 

2) ผลไกล่เกลีย่ ไม่มขีอ้ผกูพนัทีก่ าหนดเป็นผลทางกฎหมายทีแ่สดงถงึ

อ านาจการยตุขิอ้พพิาทของ กสม. ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

3) กรณีเป็นปญัหาทีซ่บัซอ้น มผีูเ้กีย่วขอ้งหลายฝา่ยยากจะหาขอ้ยตุทิีล่งตวั 

4) ในกระบวนการตรวจสอบ ไม่มกีารก าหนดกรอบระยะเวลาทีช่ดัเจนไวใ้น

กฎหมาย หากแต่ก าหนดไวใ้นระเบยีบปฏบิตัขิอง กสม.  

5) กสม. ไม่มอี านาจขอใหศ้าลส่งวตัถุ เอกสาร หลกัฐานหรอื   พยาน

อื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา แตกต่าง   จาก

ผูต้รวจการรฐัสภา 

6) ขาดหลักเกณฑ์ แนวทางเกี่ยวกับการก าหนดประเด็นการ    

ตรวจสอบทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

7) มิได้มีข้อกฎหมายก าหนดถึงกรณี การขอความช่วยเหลือจาก

ผูเ้ชีย่วชาญ  

8) บทลงโทษผู้ไม่ให้ความร่วมมือไม่มีผลบังคับกับส่วนราชการ   

หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ 

1) กระบวนการมคีวามลา่ชา้ บางกรณีเป็นปญัหาทีค่วรหยบิยก 

    เรง่ด่วนไมส่ามารถกระท าไดท้นัทว่งท ี

2) บางกรณีไมม่กีารหยบิยกขึน้มาตรวจสอบ เนื่องจากกงัวลเรือ่ง 

    ผลกระทบ 

3) กระบวนการกลัน่กรองยงัขาดมาตรฐานทีช่ดัเจนในการนยิาม 

    เพือ่จ าแนกประเภทปญัหาการละเมดิ (บางครัง้เรือ่งเดยีวกนัรอ้ง   

    2 ครัง้ สง่ใหต้่างอนุกรรมการ และผลพจิารณาออกมาต่างกนั) 

4) ยงัไดร้บัความรว่มมอืจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไมเ่ตม็ที ่และไมไ่ดใ้ช ้

    เครือ่งมอื (กฎหมาย) ทีม่ใีหเ้ป็นประโยชน์เทา่ทีค่วร 

5) คณะอนุกรรมการแต่ละคณะมมีาตรฐานการท างาน วธิกีารที ่

    แตกต่างกนั (ไมม่มีาตรฐานกลางดา้นการตรวจสอบ)  
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ตารางท่ี 7.21 สรปุข้อมลูผลการวิจยัด้านปัญหา ข้อจ ากดัของกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ด้านกระบวนการสรปุเสนอแนะมาตรการแก้ไข 

ประเดน็ การวิจยัเอกสาร (Secondary Data) การวิจยัแบบผสมผสาน (Primary Data) 

กระบวนการสรปุเสนอแนะ 

มาตรการแกไ้ข  

(การเขยีนรายงาน) 

1) การเขยีนรายงาน บางครัง้มปีญัหาเกีย่วกบัการระบุ 

    รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์แหง่การละเมดิ 

    สทิธมินุษยชนทีจ่ะน าไปสูบ่ทสรปุในการแกไ้ขปญัหา 

2) การสรปุใหเ้หตุผลทีแ่ตกต่างกนัในเรือ่งท านองเดยีวกนั  

   (ไมม่กีรอบ หรอืมาตรฐานทีเ่ป็นแบบเดยีวกนั) 

3) ปญัหาในการใหเ้หตุผลทีข่าดการแสดงหลกัเกณฑท์าง 

    สทิธมินุษยชนทีช่ดัเจน ในลกัษณะทีเ่ป็นภาวะวสิยั  

   (objective) 

4) ไมม่บีทบญัญตัขิองกฎหมายในการก าหนดมาตรการแกไ้ข 

    ปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน ทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นขอ้สรปุใน 

    การแกไ้ขปญัหา ทีจ่ะเป็นขอ้อา้งใหฝ้า่ยต่างๆ น ามาปฏบิตั ิ 

 

1) รายงานผลการตรวจสอบยงัขาดคณุภาพ ท าใหเ้กดิการโตแ้ยง้ 

    ไมย่อมรบั ในผลการตรวจสอบ  

2) บุคลากรบางสว่นยงัขาดประสบการณ์ ทกัษะดา้นการเขยีน 

    รายงาน ความรูเ้รือ่งขอ้กฎหมาย สทิธมินุษยชน  

3) โครงสรา้งทมีเลขาบางทมี ขาดนกักฎหมาย  
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ตารางท่ี 7.22 สรปุข้อมลูผลการวิจยัด้านปัญหา ข้อจ ากดัของกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ด้านการผลกัดนัมาตรการแก้ไขให้บรรลผุล 

ประเดน็ การวิจยัเอกสาร (Secondary Data) การวิจยัแบบผสมผสาน (Primary Data) 

กระบวนการผลกัดนัมาตรการ 

แกไ้ขใหบ้รรลุผล 

1) กลไกการผลกัดนัผ่านทางนายกรฐัมนตร ีและรฐัสภาตามที่

กฎหมายบญัญตัยิงัไมป่รากฎเป็นรปูธรรม 

  

 

1) กฎหมายใหอ้ านาจเฉพาะกลไกตรวจสอบ แต่ไม่มกีลไกรบัรอง   

    ผลการตรวจสอบ และผลกัดนัใหข้อ้เสนอแนะถูกน าไปปฏบิตัิ  

    (มเีพยีงกลไกทางออ้มผ่านทางนายก และรฐัสภา) 

2) ปจัจุบนัยงัไม่ไดใ้ชก้ลไกผลกัดนั ผ่านทางนายก และรฐัสภา 

    อย่างเป็นรปูธรรมมากนัก เนื่องจากระบบการตดิตามยงัไม่ 

    สมบูรณ์ 

3) ขาดกลไกสง่เสรมิใหเ้กดิการผลกัดนั คอืภาคสือ่สารมวลชน และ 

   พลงัทางสงัคม เชน่ภาคประชาชน องคก์รอสิระอืน่ๆ เนื่องจาก 

  เป็นกลไกทีร่วดเรว็กว่า เสนอเรือ่งผา่นนายกรฐัมนตร ีและรฐัสภา  

 

  จากขอ้สรุปผลการวจิยัขา้งต้น คณะผูว้จิยัจะน าไปเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาเครื่องมอืส าหรบัการศกึษาวจิยัในขัน้ตอนทีส่อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

ปญัหาขอ้จ ากดัทีพ่บ โดยประยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิวีจิยัการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) และการสมัมนาระดมความคดิเหน็ 

Seminar&Workshop) ต่อไป 
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บทท่ี 8 

ผลการศึกษา 

สรปุปัญหาข้อจ ากดั และข้อเสนอแนะ 

ต่อแนวทางปรบัปรงุกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

ภายใต้กระบวนการศึกษาวจิยัเพื่อแสวงหาแนวทางการพฒันา ปรบัปรุงกระบวนการ

ตรวจสอบสทิธมินุษยชน คณะผูว้จิยัออกแบบการท างานเป็น 2 ขัน้ตอน ดงัทีก่ล่าวถงึแลว้ในบทที ่

2 ทัง้น้ีจากขอ้สรปุเกีย่วกบัปญัหาขอ้จ ากดั อ้างองิจากขอ้มลูปฐมภูม ิและทุตยิภูมทิีก่ล่าวถงึในบท

ที่ 7 ได้ถูกจัดระบบเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการหาค าตอบจากการศึกษาวิจัยในขัน้ตอนสอง 

ประกอบดว้ย 

1) การสมัมนาระดมความคดิเหน็ (Seminar & Workshop)  

การสมัมนาระดมความคดิเหน็ครัง้นี้ด าเนินการภายใต้ชื่อ “การสมัมนางานวจิยัการพฒันา

ระบบงานและกระบวนการตรวจสอบฯ” จดัท ากับกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ของส านักงาน

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่ท าหน้าที่เกี่ยวขอ้งกบังานตรวจสอบการละเมดิ

สทิธมินุษยชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศกึษาวจิยัในขัน้ตอนที่ 2 โดยการน าเอาปญัหา 

ขอ้จ ากดั ที่ค้นพบจากการศกึษาในขัน้ตอนแรก ประกอบด้วย การสงัเกตการณ์ในขัน้ตอนต่างๆ 

สมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวขอ้ง การค้นคว้าเอกสารในรูปแบบต่างๆ และการวจิยั

เชงิส ารวจกบัพนักงานของ กสม. มาตัง้เป็นหวัข้อเพื่อระดมความคิดต่อแนวทางแก้ไขและ

ปรบัปรงุกระบวนการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยแบ่งการท างานออก 2 ช่วงคอื  

1) การบรรยายถงึปญัหา ขอ้จ ากดัต่างๆ ทีค่น้พบในกระบวนการแรก  

2) การแบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อหาแนวทางแกไ้ข ปรบัปรงุขอ้จ ากดัต่างๆ (Workshop)  

การสมัมนางานวจิยัพฒันาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบฯ มผีู้เขา้ร่วมจ านวน

ทัง้สิน้ 16 คน โดยมตี าแหน่งดงันี้ นกัจดัการงานทัว่ไป จ านวน 5 ท่าน นิตกิร จ านวน 

10 ท่าน และผู้ช่วยปฏิบัติงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 1 ท่าน 

ด าเนินการในวนัที ่26 มถุินายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
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2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

เป็นการน าข้อมูลปญัหา ข้อจ ากดัต่างๆ ที่พบในขัน้ตอนที่ 1 มาจดัระบบ ก าหนดเป็น

หวัข้อการสนทนา ด าเนินการศึกษาในระหว่างวนัที่ 20 – 27 มถุินายน 2556 กับเจ้าหน้าที่

ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิจ านวน 3 กลุ่ม ทัง้ระดบับรหิารและปฏบิตักิาร

ประกอบดว้ย ระดบัผูอ้ านวยการกลุ่ม นกัวชิาการช านาญการ และนิตกิร 

3) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) 

คณะผู้วจิยัน าขอ้มลูปญัหา ขอ้จ ากดัต่างๆ ที่พบในขัน้ตอนที ่1 มาจดัระบบ เพื่อก าหนด

เป็นหวัขอ้การสมัภาษณ์ จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

1. กลุ่มผูบ้รหิาร กรรมการสทิธมินุษยชน 

2. กลุ่มอาจารย ์นกัวชิาการดา้นสทิธมินุษยชน 

3. กลุ่มองคก์รอสิระทีด่ าเนินกจิกรรมเกีย่วขอ้งกบัปญัหาสทิธมินุษยชน 

4. กลุ่มอาจารย ์นกัวชิาการดา้นกฎหมายสทิธมินุษยชน 

โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงระหว่างวนัที่ 30 มถุินายน ถึง 31 

กรกฎาคม 2556 

ส าหรบักรอบเนื้อหา หวัข้อของการศึกษาวจิยัในขัน้ตอนที่ 2 จ าแนกเป็น 6 ส่วน ตาม

หวัขอ้ปญัหา ขอ้จ ากดัทีค่น้พบจากการศกึษาวจิยัในขัน้ตอนที ่1 ประกอบดว้ย 

1. โครงสร้างการท างาน  

ผลการส ารวจในกระบวนการแรกพบว่า ปญัหาข้อจ ากดัส าคญั ประกอบด้วย ศูนย์

ปฏบิตัิงาน และเครอืข่ายการท างานในพื้นที่ ความชดัเจนในขอบเขตหน้าที่ความ

รบัผดิชอบ การบรหิารจดัการ การมอบหมายงาน และการแบ่งงาน และ การท างานที่

มขี ัน้ตอนมากเกนิไป 

2. บคุลากรและงบประมาณ 

ปญัหาข้อจ ากัดส าคัญในด้านนี้ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพของ

บุคลากร กระบวนการคดัเลอืกโยกยา้ยบุคลากร การตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ

การท างาน และกระบวนการเบกิจา่ย 

3. กระบวนการร้องเรียน  

ปญัหาข้อจ ากัดส าคัญในด้านนี้ได้แก่ ช่องทางและเงื่อนไขในการร้องเรียน การ

ประสานงานระหว่างเจา้หน้าทีก่บัผูร้อ้งเรยีน และการรวบรวมบนัทกึระบบฐานขอ้มลู 
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4. กระบวนการตรวจสอบ 

ปญัหาขอ้จ ากดัส าคญัในดา้นนี้ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการท างานท าใหใ้ชเ้วลามาก ศกัยภาพ

เจา้หน้าที่ในการท างานตรวจสอบ ความร่วมมอืจากภาคส่วนต่างๆ มาตรฐานการ

ท างานของคณะอนุกรรมการ และกลไกควบคุม เรง่รดัเรือ่งเวลา 

5. การด าเนินการภายหลงัการพิจารณาเสรจ็ส้ิน 

ปญัหาข้อจ ากดัส าคญัในด้านนี้ได้แก่ คุณภาพรายงานผลการตรวจสอบ ขอบเขต

อ านาจตามบทบญัญตักิฎหมาย การสนบัสนุนจากสื่อและพลงัทางสมัคมต่างๆ การไม่

ใชก้ลไกทีม่ผีลกัดนัใหผ้ลการตรวจสอบถูกน าไปใชอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย 

6. ปัญหาข้อจ ากดั ด้านข้อกฎหมาย 

ปญัหาขอ้จ ากดัส าคญัในดา้นนี้ไดแ้ก่ ความคลุมเคลอื ไม่ชดัเจน ของเนื้อหา ความไม่

ครบถ้วนของขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนความคดิเหน็ต่อการปรบัเปลี่ยนสาระ

ของข้อกฎหมายบางมาตรา เพื่อให้สามารถอ านวยประโยชน์ต่อกระบวนการ

ตรวจสอบปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน  

 

โดยผลการศึกษาวิจยัพิจารณาได้จากรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

8.1 โครงสร้างการท างาน 

8.1.1 ศูนยป์ฏบิตังิาน และเครอืขา่ยการท างานในพืน้ที่  
กรณีศูนย์ปฏิบัติงาน และเครือข่ายการท างานในพื้นที่  ผลการศึกษาวิจยัใน

ขัน้ตอนที่ 1 พบว่าเป็นขอ้จ ากดัประการหนึ่งที่ส่งผลต่อผู้รอ้งเรยีน รวมถงึกระบวนการ

ท างานด้านการตรวจสอบ โดยผลการศกึษาวจิยัเชงิส ารวจจากกลุ่มเป้าหมายเจา้หน้าที่

ระดับปฏิบตัิการ พบว่าข้อจ ากัดดังกล่าวเป็นปญัหาในการท างานระดบั “ปานกลาง” 

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35  
ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ผลการศึกษาวิจัยในขัน้ตอนที่ 2 พบทัง้แนวคิดที่

สนบัสนุน และทีเ่กีย่วกบัขอ้จ ากดัในการจดัตัง้ศูนยป์ฏบิตังิาน และเครอืข่ายการท างานใน

พื้นที่ โดยผลการศึกษาด้วยการสนทนากลุ่ม พบความคดิเห็นที่สนับสนุนการพฒันา

เครอืขา่ยการท างานดว้ยเหตุผลส าคญั หลายประการประกอบดว้ย 
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 การเข้าถึงผู้ร้องเรยีนหรอืปญัหาท าได้ล่าช้า ขัน้ตอนปกติจะส่งเจ้าหน้าที่

เดนิทางไปตรวจสอบ หรอืใช้วธิกีารแสวงหาข้อเท็จจรงิโดยส่งจดหมายไป

ถามในเรื่องของประเดน็ต่างๆ ซึง่กว่าจะไดข้อ้มลูหลกัฐานกลบัมาอาจไม่ทนั

การ 

 มปีระชาชนจ านวนมากสอบถามถงึศูนยภ์มูภิาค 

 จากการที่พื้นที่ปญัหาอาจอยู่ไกล การจะลงไปต้องจดัตารางเวลา และมี

บางครัง้ทีเ่จา้หน้าทีห่รอื อนุกรรมการฯ กต็ดิประชุม ไมว่่างไปลง  

 การลงพืน้ทีท่ีอ่ยูไ่กลตอ้งใชท้รพัยากรเยอะ 

 แม้จะมีเทคโนโลยีการสื่อสารช่วย แต่คนยากไร้บางกลุ่มก็เข้าไม่ถึง

เทคโนโลยนีัน้ จงึควรมศีูนยภ์มูภิาค 

 

 ทัง้นี้โดยมขี้อเสนอแนะส าหรบัแนวทางในการด าเนินการ รวมถึงขอบเขตการ

ท างานโดยเริม่ต้นจาก มเีจ้าหน้าที่สทิธมินุษยชนท างานในระดบัภาคก่อน อย่างน้อย 9 

ภาค ภาคละ 3-4 คน ซึ่งหากท าแล้วได้ผลลพัธ์ที่ด ีมปีรมิาณเรื่องรอ้งเรยีนเขา้มามากก็

สามารถขยายไปในแต่ละจงัหวดัได ้แต่อาจจะไม่ครอบคลุมทัง้ 77 จงัหวดั เน้นใหจ้งัหวดั

ใหญ่ดแูลจงัหวดัเลก็ทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนั 

 ส าหรบัขอบเขตในการท างาน มขี้อเสนอว่า หากเป็นเรื่องร้องเรยีนที่ง่าย ไม่

ซบัซ้อน ศูนย์เครอืข่ายฯ สามารถท าได้เลยโดยอาศัยอ านาจจากผู้ว่าราชการจงัหวดั 

นอกจากนี้ในแต่ละจงัหวดัจะมศีูนยด์ ารงธรรมดูแลในเรื่องความยุตธิรรมอยู่ หรอืผ่านทาง

อยัการส านักงานคุ้มครองสทิธแิละช่วยเหลอืด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน (สคช.) ก็ได้

อย่างไรก็ตามหากเป็นเรื่องร้องเรยีนที่ใหญ่ ส่งผลกระทบในวงกว้าง อาจจะต้องอาศัย

อ านาจจากกระทรวง กรมต่างๆ ใหช้่วยเขา้มาจดัการ 

 

ขณะที่แนวคิดบางส่วนระบุถึงปญัหาข้อจ ากัดที่น่าสนใจ หากมีการตัง้ศูนย์

ปฏบิตักิารในพืน้ที ่ดงัรายละเอยีด 

 การตัง้ศูนยภ์ูมภิาค อาจมปีญัหาเรื่องการใช้อ านาจควบคุมการท างานให้อยู่

ในกรอบทัง้ในดา้นการปฏบิตั ิและการตดัสนิใจ  

 ถ้ามีศูนย์ในพื้นที่จะมีปญัหาด้านการบริหารจัดการทัง้งบประมาณ และ

บุคลากร และตอ้งมาจดัโครงสรา้งองคก์รใหม่ 
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 หากมกีารตัง้ศูนย์ปฏิบตัิการในส่วนภูมภิาค ข้อมูลที่ถูกส่งมาอนุกรรมการ

อาจจะไม่ให้ความเชื่อถือ สุดท้ายอาจต้องส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไป

ตรวจสอบซ ้า ซึง่จะท าใหก้ารด าเนินการแกไ้ขล่าชา้ออกไป 

 มชี่องทางรอ้งเรยีนเยอะ และมเีทคโนโลยชี่วยไม่จ าเป็นต้องมศีูนยใ์นภูมภิาค 

เช่น โทรศพัท ์จดหมาย อเีมล ์

 อาจมคีนแอบอ้างว่าเป็นกรรมการสทิธภิูมภิาค เรยีกรบัเงนิชาวบ้านเป็นค่า

ด าเนินการรอ้งเรยีน 

 การไปอยู่ในพื้นที่ อาจโดนอทิธพิลแทรกแซง ข่มขู่คุกคาม รวมถงึให้สนิบน 

หรอือาจเป็นลกัษณะหลบัหหูลบัตาขา้งหนึ่ง เพราะรูจ้กักนัเป็นการส่วนตวั 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

แนวคดิที่น่าสนใจเกี่ยวกบัเครอืข่ายการท างานในพื้นที่ อาจไม่จ าเป็นต้องจดัตัง้

เป็นศูนย์ปฏบิตัิการอย่างเป็นทางการ แต่เน้นการพฒันาให้เกิดเครอืข่ายการท างานที่

สามารถเอื้ออ านวยประโยชน์กบังานตรวจสอบ ดงัผลการศกึษาวจิยัทัง้การสนทนากลุ่ม 

และการสมัภาษณ์เชงิลกึที่พบข้อมูลสอดคล้องกนัว่า ปจัจุบนั กสม. มกีารท าขอ้ตกลง

ความรว่มมอื (MOU) กบัมหาวทิยาลยัต่างๆ ในแต่ละภูมภิาค ซึง่ทีผ่่านมา กสม.มกีารท า 

MOU กบัมหาวทิยาลยัต่างๆ อยู ่อาทเิช่น มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ราชภฏัอุบลราชธานี ราชภฏับุรรีมัย ์เป็นต้น แต่ปญัหาคอื 

กสม.ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ยตรงน้ีอยา่งเตม็ที ่เนื่องจากปญัหาอุปสรรคในหลายๆ 

อยา่ง ซึง่ไดแ้ก่ 

 เจา้หน้าที่ของมหาวทิยาลยัยงัไม่มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญเรื่องกระบวนการ

ตรวจสอบ 

 การลงพืน้ที่ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิยงัขาดความน่าเชื่อถอื (ขาดน ้าหนัก) ขาด

การยอมรบัจากหน่วยราชการต่างๆ 

 สถานะการท างานไมม่คีวามผกูพนักบั กสม. ชดัเจนเป็นเพยีงเครอืขา่ย 

 

นอกจากสถาบนัการศกึษา ยงัพบว่า กสม. มเีครอืข่ายท างานในภูมภิาคอื่นๆ อกี

อาท ิองค์กรเครอืข่ายเอกชน (NGOs) หน่วยงานราชการ และอนุกรรมการเฉพาะกิจ  

ท าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรยีน ตรวจสอบ หรืออาจไกล่เกลี่ยแทน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ

ศึกษาวิจยั พบข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางลดทอนข้อจ ากัดของการท างานในพื้นที ่
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หลายประการ โดยส่วนใหญ่เน้นทีก่ารสรา้งเครอืขา่ยใหม่ๆ  การพฒันาความรู ้ความเขา้ใจ 

รวมถงึบทบาทการมสี่วนรว่มของเครอืขา่ยในพืน้ที ่ดงันี้ 

 

1. การหาพนัธมติร หรอืเครอืข่ายที่ท างานดา้นสทิธมินุษยชน ใหม้าช่วยในเรื่อง

ของภาคประชาสงัคมให้มากขึน้ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสระ 

(NGO) มูลนิธิ สมาคม (ที่ไม่เล่นการเมอืง ไม่แสวงหาผลก าไร ท าเพื่อ

สาธารณชน และมกีารจดทะเบยีน) 

2. เน้นการสรา้งบทบาทในกลุ่มเครอืข่ายทีม่อียู่แลว้ ซึง่ไดแ้ก่ สถาบันการศกึษา 

และกลุ่ม NGO ต่างๆ ใหม้ากขึน้ 

3. จดัเวทสีาธารณะ หรอืจดัท าโครงการ กสม. พบประชาชนใหบ้่อยขึน้ ซึง่โดย

ปกตจิดัประมาณ ปีละ 2 ครัง้ 

4. การท ากจิกรรมในเชงิส่งเสรมิ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่มคีวามรูเ้รื่อง

การละเมดิสทิธฯิ และเพื่อช่วยลดทอนปญัหาการละเมดิสทิธฯิ 

5. การใชป้ระโยชน์จากเครอืข่าย จากการเป็นคนทีอ่ยู่ในพื้นทีป่ญัหา อาท ิการ

หาขอ้เทจ็จรงิเบื้องต้น ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัพืน้ที ่เพราะทางเครอืข่ายต่างๆ 

จะมคีวามรูใ้นดา้นพืน้ทีม่ากกว่าเจา้หน้าทีส่่วนกลางของ กสม. ฯลฯ 

6. การท างานเชิงรุก โดยการสร้างกลไกที่จะเชื่อมโยงไปยงัพื้นที่ต่างๆ เช่น 

เครอืข่ายอาสาสมคัรในพื้นที่ หรอืกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่จะช่วย

เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธมินุษยชน และยงัจะเพิ่มทกัษะ

ความช านาญในการปกป้องคุ้มครองสทิธขิองตนเอง เพื่อเป็นการลดทอน

ปญัหา 

7. ควรมีนโยบาย หรือระเบียบที่จะเปิดเผยข้อมูลในทุกขื้นตอนออกสื่อ

สาธารณะ ยกเว้นแต่ข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคล เพื่อที่จะให้ประชาชนทัว่ไป

เขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ยขึน้ 

 

8.1.2 ความชดัเจนในขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  
ความชดัเจนในการก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรบัผดิชอบ เป็นปญัหา ขอ้จ ากดั

ทีเ่กดิขึน้ในระดบัปฏบิตั ิซึง่ส่งผลกระทบกบัปญัหาความล่าชา้ของกระบวนการตรวจสอบ 

โดยผลการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจจากกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ระดบัปฏิบตัิการ พบว่า

ขอ้จ ากดัดงักล่าวเป็นปญัหาในการท างานระดบั “มาก” ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 
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ผลจากการศึกษาวิจยัจากการสนทนากลุ่ม พบความเห็นในทิศทางเดียวกัน

ค่อนขา้งชดัเจน ดงัตวัอยา่งขอ้มลูบางส่วนจากการสนทนากลุ่ม 

 ระบบหน่ึงเรยีกว่างานมอบหมาย งานมอบหมายไมไ่ดก้ าหนดไวใ้นโครงสรา้ง

งาน แต่กลายเป็นงานส่วนใหญ่ 

 เจ้าหน้าที่ต้องท าหน้าที่สนับสนุนอนุกรรมการ หากมปีระชุมบ่อยก็ยิง่งาน

หนัก และไม่มเีวลาไปท างานหลกั คือ “งานตรวจสอบ” กลายเป็นท างาน

เลขานุการ งานธุรการ การจดัประชุม การเบกิเงนิ ฯลฯ 

 เจา้หน้าทีต่อ้งไปสนบัสนุนงานของหลายอนุกรรมการ 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

ซึง่ขอ้มลูจากการศกึษาวจิยั พบแนวทางแกไ้ขปญัหาสรปุสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ส านักงานควรมกีารปรบัโครงสรา้งบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังานและปรมิาณ

งาน โดยจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของเจา้หน้าทีแ่ต่ละท่าน 

2. ก าหนดขอบเขตการท างานให้ชดัเจนในทางปฏบิตั ิรวมถงึการจดัท าระบบ

ตรวจสอบ ดูแลเจ้าหน้าที่ ให้ท างานในหน้าที่หลกัของตนเองอย่างเต็มที ่

เนื่องจากการรบังานจ านวนมากเกินไปหรอืหลากหลายเกนิไปจะท าให้การ

ท างานหลกัของตนเองไม่มปีระสิทธิภาพ จงึควรมกีารจดัสรรบุคลากรให้

เหมาะสมกับเนื้อหาของงาน ทัง้ในเรื่องของศักยภาพและปริมาณของ

บุคลากร 

 

8.1.3 การบรหิารจดัการ มอบหมายงานและการแบ่งงาน  
ขอ้จ ากดัที่เกดิจากการบรหิารจดัการ และการมอบหมาย กระจายงานที่แตกต่าง

กัน ส่งผลท าให้การท างานของแต่ละกลุ่มงานมีระบบการท างาน มาตรฐาน ฯลฯ ที่

แตกต่างกนั บางกลุ่มท างานเป็นระบบและงานเดนิหน้าเรว็ ในขณะที่บางกลุ่มท างานได้

ช้า ปรบัตัวในการท างานล าบาก โดยผลการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจต่อปญัหาดังกล่าว 

จ าแนกเป็น 2 ดา้น คอื 1) การบรหิารงานทีไ่ม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 2) การมอบหมาย

งานที่ไม่เป็นระบบ พบว่ามปีญัหาในระดบั “มาก” ทัง้ 2 ด้าน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 

และ 4.06 ตามล าดบั 
 ขณะที่ผลการศึกษาวิจัยในขัน้ตอนที่ 2 ด้วยการสนทนากลุ่มพบข้อสรุปที่

สอดคลอ้งกนั ดงัขอ้มลูบางส่วน 
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 ขาดระบบการจดัสรรงาน ใครเก่งมทีกัษะดกีถ็ูกอนุกรรมการเรยีกตวัมากกว่า

คนอื่น ส่วนคนทีไ่มเ่ก่งกไ็มม่งีาน 

 การแบ่งงานแต่ละกลุ่มงานไมม่คีวามชดัเจน 
 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

1. ส านกังานควรจดัท าหลกัปฏบิตั ิ(คู่มอืการท างาน) ของคณะอนุกรรมการ ทีม่ ี

มาตรฐานโดยก าหนดกรอบการท างาน ขอบเขตหน้าที่ และอ านาจหน้าที่ที่

ชดัเจนของอนุกรรมการ เช่นการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ การให้ค าปรกึษา

เจา้หน้าที ่ฯลฯ 
 

8.1.4 การท างานมขีัน้ตอนมากเกนิไป  
ขัน้ตอนการท างานเป็นโครงสรา้งส าคญัทีส่่งผลต่อคุณภาพของการตรวจสอบทัง้

ในมติขิองความรวดเรว็ในการท างาน และความถูกต้องน่าเชื่อถอืของผลการตรวจสอบ 

ซึ่งผลการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจพบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ประเมนิปญัหาดงักล่าวในระดับ 

“มาก” ทีค่่าเฉลีย่ 3.60  
ขณะที่ผลการศึกษาวิจยัในขัน้ตอนที่ 2 ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดที่แตกต่างกันใน

ประเด็นของขัน้ตอนการท างาน โดยส่วนหนึ่งเห็นพ้องด้วยว่าขัน้ตอนการตรวจสอบ

ปจัจุบนั โดยเฉพาะรูปแบบการใช้อ านาจเป็นข้อจ ากัดส าคญัที่ส่งผลต่อความล่าช้าใน

กระบวนการตรวจสอบ ดงัตวัอยา่งความคดิเหน็ 

 เอกสารออกต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบของอนุกรรมการ ทัง้ทีบ่างเรื่อง

เจา้หน้าทีส่ามารถใชดุ้ลยพนิิจไดเ้ลย 

 ประธานอนุกรรมการบางท่าน เข้าถึงยาก มีขัน้ตอนเยอะกว่าจะลงนาม

เอกสารได ้ท าใหเ้รือ่งล่าชา้ 

 ปญัหาบางเรื่องมคีวามเร่งด่วน ประธานอนุกรรมการเฉพาะด้านไม่สามารถ

หยบิยกขึน้มาตรวจสอบไดท้นัท ีตอ้งผ่านกระบวนการท าใหเ้กดิความล่าชา้ 

 

 ขณะที่แนวคิดบางส่วนเห็นว่า ขัน้ตอนปจัจุบนัเป็นเป็นไปตามหลกักฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และมีความเหมาะสมแล้ว แต่ปจัจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความล่าช้าอยู่ที่

ศกัยภาพของบุคลากรมากกว่า โดยระบุเหตุผลประกอบดงันี้ 
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 รูปแบบที่เป็น “คณะ” จะสามารถสะท้อนปญัหาได้ครอบคลุมทุกด้าน 

เน่ืองจากสามารถแบ่งปนัความรู ้ความคดิเหน็ระหว่างกนั 

 รูปแบบที่เป็น “คณะ” จะสร้างความน่าเชื่อถือ มนี ้าหนักได้มากกว่าปจัเจก

บุคคล 

 โครงสร้างและรูปแบบการใช้อ านาจมีการวางระบบไว้ดีแล้ว ตามหลัก

กฎหมายรฐัธรรมนูญ และอนุสญัญาต่างๆ รวมถงึเป็นไปตามหลกัการปารสี 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีแนวคิดอีกส่วนหนึ่ งที่ให้ทรรศนะเกี่ยวกับการ

ปรบัเปลี่ยนในลกัษณะผสมผสาน ในลกัษณะที่คงขัน้ตอนส าคญัไว้แต่มกีารยดืหยุ่น ใน

ลกัษณะของการกระจายอ านาจ หรอืถ่ายโอนอ านาจเพื่อลดขัน้ตอน หรอืกระชบัเวลาใน

การตรวจสอบใหส้ัน้ลง กรณปีญัหาทีม่คีวามชดัเจน ไมซ่บัซอ้น ดงัรายละเอยีด 
1. กรณีที่เรื่องร้องเรียนไม่ได้ยากหรือซับซ้อน ควรถ่ายโอนอ านาจให้กับ

คณะอนุกรรมการในการด าเนินการเบื้องต้นส าหรับการตรวจสอบและ

ประสานงานได้โดยไม่ต้องน าเรื่องเข้าที่ประชุมของกรรมการทัง้ 7 ท่าน แต่

หากเป็นเรือ่งใหญ่ๆ กค็วรทีจ่ะมกีารน าเรือ่งเขา้ในทีป่ระชุมตามขัน้ตอนปกติ 

2. รปูแบบการใชอ้ านาจควรเป็นไปในลกัษณะของการ “ผสมผสาน” ซึง่หากเป็น

เรื่องร้องเรยีนเล็กๆ น้อยๆ สามารถที่จะมอบหมายหรอืโอนถ่ายอ านาจให้

เจา้หน้าที่พจิารณาตรวจสอบได้เลย เพื่อให้เรื่องที่รอ้งทุกขเ์สรจ็กระบวนการ

เรว็ขึน้ 

3. หากจะพจิารณาตามสดัส่วนของอ านาจ เสนอให้ 85% เป็นการถ่ายโอน

อ านาจให้เจา้หน้าที่ กสม. ได้ด าเนินงานตรวจสอบเอง ส่วนอกี 15% ส่งให้

กรรมการสทิธพิจิารณาในรปูแบบคณะเหมอืนเดมิ 

4. มกีารกระจายอ านาจใหก้บัทางส านกังานมากขึน้ โดยเสนอใหม้กีารตดัขัน้ตอน

การพจิารณากลัน่กรองออก และใหค้ณะกรรมการใหอ้ านาจกบัส านักงานเป็น

ผู้พจิารณาว่าจะรบัหรอืไม่รบัเรื่องรอ้งเรยีนนี้ เพราะปจัจุบนัยงัมกีารท างาน

ซ ้าซอ้นกนัอยูร่ะหว่างฝา่ยกลัน่กรอง และฝา่ยตรวจสอบ 

5. เสนอให้ กสม. ถ่ายโอนอ านาจมาให้ส านักงานเป็นคนพจิารณาเรื่อง เมื่อมี

ประเด็นเข้ามาตรงกับกลุ่มไหนก็ส่งเรื่องไปที่กลุ่มนัน้ แล้วในกลุ่มก็จะวาง

แผนการท างานได ้ตัง้แต่การประสานการตรวจสอบ จนถงึการพจิารณาค ารอ้ง 
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เจา้หน้าทีก่ห็าขอ้มลูหลกัฐานใหม้ากทีสุ่ด แลว้ก็น าไปเสนออนุกรรมการ กจ็ะ

เป็นการลดขัน้ตอนในการท างาน ลดการประชุม และพฒันาศกัยภาพของ

เจา้หน้าที ่กสม. เองดว้ย 

6. กรณีที่เรื่องร้องเรยีนไม่มคีวามซบัซ้อน และสามารถพิจารณาเห็นได้อย่าง

ชดัเจนว่า สามารถใชว้ธิกีารสอบถามขอ้เทจ็จรงิจาก     ผูร้อ้ง และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และได้ร ับข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการพิจารณาแล้ว ควรจะ

พจิารณาเลยโดยไมจ่ าเป็นตอ้งจดัเวทปีระชุมชีแ้จงทุกครัง้ 

ผลการศึกษาวจิยัยงัพบข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ที่คิดว่าจะมสี่วนช่วยในการลด

ระยะเวลาของการตรวจสอบลงอกี 2 ประการคอื 
7. ควรมรีะบบจดัเก็บฐานข้อมูลทางวิชาการ ข้อกฎหมาย และข้อมูลอื่นๆ ที่

จ าเป็นต่อการพจิารณาตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนแต่ละประเภทโดยเก็บไว้เป็น

ฐานขอ้มูลส่วนกลาง เพื่อลดขัน้ตอนการท าหนังสอืขอขอ้มูลจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และท าให้สามารถรวบรวมเรื่องร้องเรยีนที่มลีกัษณะเดยีวกันมา

ตรวจสอบในวาระเดยีวกนัได ้
8. การเขียนรายงานการตรวจสอบ ควรเขียนให้กระชับและครอบคลุมเรื่ อง

รอ้งเรยีนทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องใส่ขอ้มูลที่รวบรวมได้จากผู้ร้อง ผู้ถูกรอ้ง 

และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง กล่าวคอืใส่เฉพาะขอ้มูลที่เป็นข้อเทจ็จรงิ และข้อ

กฎหมายที่น ามาใช้พจิารณาประเดน็การละเมดิสทิธนิัน้ๆ มาใส่ไว้ในรายงาน

การตรวจสอบ ส่วนข้อมูลอื่นๆ ถ้าหากมผีู้ต้องการรู้ข้อมูลที่สงสยัเพิม่เติมก็

สามารถมาคน้ส านวนค ารอ้งได ้

 

8.1.5 โครงสรา้งทมีงานตรวจสอบ  
โค ร ง ส ร้ า งทีมมีผ ล ส าคัญ ต่ อ ก ร ะบวนกา รต ร ว จสอบแล ะสนั บส นุน

คณะอนุกรรมการ เพื่อให้สามารถด าเนินกระบวนการตรวจสอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ซึง่ภาพโดยรวม ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ และสนทนากลุ่มได้ขอ้สรุปที่สอดคล้อง

กันว่า โครงสร้างของทีมตรวจสอบในปจัจุบันมีความเหมาะสม ดังข้อมูลจากการให้

สัมภาษณ์ของกรรมการสิทธิท่านหนึ่งที่ระบุว่า โครงสร้างของทีมตรวจสอบ ที่มีทัง้

นักวชิาการ นักกฎหมาย นักสทิธมินุษยชน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และธุรการ น่าจะเป็น

โครงสรา้งทมีสนบัสนุนงานตรวจสอบทีน่่าเชื่อถอื และมปีระสทิธภิาพสูง แต่ในทางปฏบิตัิ

กลบัตรงขา้มกนั ซึ่งประเดน็ดงักล่าวเมื่อพจิารณาจากขอ้มลูการสมัภาษณ์เชงิลกึในส่วน
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อื่นๆ ตัง้เป็นขอ้สงัเกตได้ว่า คุณภาพของทมีตรวจสอบมคีวามเชื่อมโยงกบัปญัหาด้าน

บุคลากร และปรมิาณงาน ดงัขอ้มลูส่วนหน่ึงทีพ่บว่า 

 จ านวนบุคลากรในแต่ละทมีไมส่อดคลอ้งต่อปรมิาณเรือ่งทีร่อ้งเรยีนเขา้มา 

 งานเป็นลกัษณะงานเหมาบุคลากรที่มาช่วยงานในทมีตรวจสอบจงึขาดการ

พฒันาดา้นวชิาชพี 

 ต้องมกีารพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในส านักงานใหเ้ป็นมอือาชพี มคีวาม

เชีย่วชาญในเรื่องสทิธมินุษยชน และสนับสนุนการท างานของกรรมการ และ

อนุกรรมการใหม้ากขึน้ 
 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึบางส่วน สะท้อนให้เห็นภาพเชงิ

ขอ้จ ากดัดา้นโครงสรา้งทมีงานตรวจสอบบางประการ ประกอบดว้ย 

 โครงสรา้งยงัไมส่อดคลอ้งกบัภารกจิ และลกัษณะงาน 

 เกดิช่องว่างระหว่างขดีความสามารถ/ทกัษะของบุคลากรฝ่ายเลขานุการ กบั

ความรูค้วามสามารถ เทคนิค และการวเิคราะหข์ัน้สูงของอนุกรรมการ ดงันัน้

จงึควรให้มหีวัหน้าทมีเลขานุการที่อาจจะอยู่ในระดบัซ ี8-9 ขึ้นไปช่วยดูแล

ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนทีจ่ะส่งถงึอนุกรรมการ 
 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

ดา้นขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาคุณภาพทมีงานตรวจสอบ ผลการศกึษาวจิยัพบว่ามี

สาระส าคญัประกอบดว้ย 

1. โครงสร้างของทีมตรวจสอบควรมีบุคลากรที่จบในสาขาวิชานิติศาสตร ์

รฐัศาสตร ์รฐัประศาสนศาสตร ์ประจ ากลุ่มเนื่องจากเป็นสาขาทีม่คีวามจ าเป็น

ในดา้นน้ีโดยตรง แต่อยา่งไรกต็าม สาขาวชิาอื่นๆ เช่น สงัคมศาสตร ์จติวทิยา 

มนุษยวทิยา กล็ะเลยไมไ่ดเ้นื่องจากจะมาช่วยเตมิเตม็ใหง้านตรวจสอบมคีวาม

สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
2. ประสิทธิภาพของการท างานตรวจสอบขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ร่วมกัน การ

ปรกึษาหารอืรว่มกนั และการปรบัตวัในการท างานเขา้หากนัภายในทมี 
3. จดัอบรมให้กบับุคลากร โดยให้เรื่องที่อบรมมคีวามเฉพาะเจาะจง และเกิด

ประโยชน์ต่อการท างาน 
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4. อนุกรรมการควรมผีลงาน มคีวามหลากหลาย และเข้ามาท างานตรงนี้ด้วย

ความตัง้ใจจริง เพราะอนุกรรมการจะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยยกระดับ

คุณภาพการท างานของฝ่ายเลขานุการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทัง้งาน

ตรวจสอบ และการเขยีนรายงาน 

 

8.2 ด้านบคุลากรและงบประมาณ 

8.2.1 กระบวนการคดัเลอืก โยกยา้ยบุคลากร  
การศกึษาวจิยัในประเดน็นี้จ าแนกเป็น 2 ด้าน คอืกระบวนการคดัเลอืก และการ

แต่งตัง้ โยกยา้ยบุคลากร โดยดา้นกระบวนการคดัเลอืกผลการวจิยัเชงิส ารวจ พบปญัหา

ในระดบั “ปานกลาง” ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 ขณะทีก่ารแต่งตัง้โยกยา้ยบุคลากร พบปญัหา

ในระดบั “มาก” ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10  
ขณะที่ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม พบความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การโอนยา้ยบุคลากร ดงัตวัอยา่งบางส่วน 

 การรบัโอนมาจากที่หลากหลาย ท าให้มพีื้นฐานแตกต่างกนั พอมาท างาน

แลว้อาจจะเคยชนิกบัทีท่ างานเก่า ไม่สามารถปรบัตวัเขา้กนัได ้บางครัง้กท็ า

ใหเ้กดิความแตกแยก 

 มรีะบบเส้นสาย บางคนมาท างานไม่เป็นแต่มาแสวงหาประโยชน์ จากการ

เบกิค่าต่างๆ ทัง้ค่าเช่าบา้น ค่ารกัษาพยาบาล 

 หวัหน้างานบางคนกอ็ยากจะรบัโอนพวกตวัเอง กลายเป็นระบบพรรคพวก 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 ประเด็นปญัหาเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว ผลการศึกษาวิจัยพบว่ามี

ขอ้เสนอแนะเพื่อการแกไ้ข ปรบัปรงุดงันี้ 

1. การคดัเลอืกบุคลากร ทางส านักงานควรมกีารก าหนดคุณสมบตัิของผู้ที่จะ

สมคัรเขา้มาท างานใหช้ดัเจน และต้องมกีารพจิารณาต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบั

ความสามารถของบุคลากรทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก  

2. ควรแสดงแผนผงัความกา้วหน้าในอาชพี (Career Path) เพื่อใหเ้จา้หน้าทีท่ราบ

ถงึความกา้วหน้าในอาชพีของสายงานทีท่ าอยูอ่ยา่งชดัเจน 
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3. ระบบการโอนย้ายบุคลากร ควรเน้นที่ประวตัิ และประสบการณ์ท างานของ

เจา้หน้าที่ โดยไม่จ าเป็นต้องดูชื่อ-นามสกุลของผู้สมคัร หรอืระบบพรรคพวก 

และน ามาเทยีบกบัต าแหน่งเพื่อใหไ้ดต้ าแหน่งทีเ่หมาะสมกบัเจา้หน้าทีน่ัน้ๆ 

4. การพฒันาระบบการคดัเลอืก โอนย้ายที่มตีวัชี้วดัชดัเจน เพื่อลดทอนระบบ

วจิารณญาณ หรอืระบบพรรคพวก โดยกระบวนการดงักล่าวอาจใช้รหสัแทน

ชื่อบุคคล  

 

8.2.2 ศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถ  
การวิจ ัยเชิงปริมาณ แสดงถึงผลการประเมินปญัหาด้านศักยภาพ ความรู ้

ความสามารถ ว่าอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31  
ซึง่ผลการศกึษาวจิยัในขัน้ตอนที ่2 จากสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบ

ขอ้มูลทีย่นืยนัถงึปญัหา ดงักล่าว ว่าส่งผลโดยตรงกบังานดา้นการตรวจสอบ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การเขยีนรายงานซึ่งมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในกระบวนการนี้ ดงัตวัอย่างข้อมูล

บางส่วน 

 เจา้หน้าทีม่ทีกัษะในระดบัหนึ่ง แต่การเขยีนรายงานยงัต้องฝึก ซึง่ตอนนี้ต้อง

อาศยัการเรยีนรูจ้ากรุน่พี ่และการเรยีนรูจ้ากการท างาน 

 ส านกังานอ่อนแอ โดยเฉพาะเจา้หน้าทีไ่มไ่ดเ้พิม่ทกัษะ 
ข้อจ ากัดดังกล่าวนอกจากจะเป็นผลมาจากกระบวนการคัดเลือก โอนย้าย

บุคลากร ดังที่กล่าวถึงก่อนหน้าแล้ว ยงัเชื่อมโยงโดยตรงกับปญัหาด้านการพัฒนา

บุคลากรของส านกังาน ดงัขอ้มลูทีพ่บว่า 

 การพฒันาบุคลากรทีน่ี่ยงัไมม่รีะบบ เป็นเรือ่งเป็นราว 

 ภาพรวมองคก์รขาดแผนรองรบัการพฒันาบุคลากร 

 ระบบราชการจรงิๆ การขึน้สู่ต าแหน่งสูงจะต้องผ่านหลกัสูตรการอบรม แต่

ทีน่ี่กลบัไมม่รีะบบดงักล่าว 

 การฝึกอบรมมน้ีอย บางอยา่งกไ็มต่รงกบัการน ามาใชง้านจรงิ 
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แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

ส าหรบัแนวทางพฒันาศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถบุคลากร เน้นการท างาน

ใน 2 ลกัษณะคอื การอบรมใหค้วามรู ้และการจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิาน ดงัรายละเอยีด 

1. ส านกังานควรทีจ่ะมกีารจดัอบรม หรอืส่งพนกังานไปอบรม โดยในการอบรมนี้ 

ควรเป็นการอบรมในเฉพาะดา้น เช่นกฎหมายดา้นต่างๆ เป็นตน้  

2. ควรด าเนินการอย่างเป็นระบบ มกีารท าบญัชรีายชื่อเจา้หน้าที่ ผู้เข้ารบัการ

อบรมเพื่อทีจ่ะไดจ้ดัสรรใหเ้จา้หน้าทีไ่ดร้บัการอบรมอย่างทัว่ถงึ และหลงัจาก

ทีไ่ดร้บัการอบรมแลว้ควรมกีารจดัท ารายงานสรปุ ถงึการอบรมเพื่อใหเ้กดิการ

แลกเปลีย่นกบัเจา้หน้าทีท่่านอื่นๆ ในส านกังาน 

3. การจดัอบรมโดยส านักงานเอง ควรจะใหเ้จา้หน้าที่ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ

ดา้นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถงึการท างานในอดตีทีผ่่านมา และวธิแีก้ไข

ปญัหาต่างๆ เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณในการอบรมอกีทางหน่ึง 

4. ส านักงานควรมกีารจดัท าคู่มอืในการปฏบิตังิานส าหรบัแต่ละต าแหน่งให้กบั

เจา้หน้าทีใ่หมทุ่กท่านเพื่อใหก้ารท างานเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกและราบรืน่ขึน้ 

 

8.2.3 ระบบตรวจสอบ ประเมนิคุณภาพการท างาน   
ผลการวจิยัเชงิส ารวจซึ่งจ าแนกเป็น 2 ด้านคอื ระบบการตรวจสอบ และระบบ

การประเมนิคุณภาพการท างาน พบว่ามปีญัหาในระดบัที่แตกต่างกัน โดยระบบการ

ตรวจสอบการท างานมปีญัหาในระดบั “มาก” ขณะที่การประเมนิคุณภาพการท างานมี

ปญัหาในระดบั “ปานกลาง” ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 และ 3.38 ตามล าดบั 
ขอ้มลูจากการศกึษาวจิยัในขัน้ตอนที ่2 พบขอ้สงัเกตทีย่นืยนัว่าระบบทีใ่ชใ้นการ

ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพปจัจุบนั ยงัไม่มีมาตรฐาน มกีารประเมินในลักษณะ

บดิเบอืน ส่งผลต่อการคุมควบและพฒันาคุณภาพการท างานของบุคลากร ดงัขอ้มูลจาก

การสนทนากลุ่มทีพ่บว่า 

 ไมม่รีะบบการประเมนิทีช่ดัเจนเป็นมาตรฐาน 

 ไม่มกีารประเมินความเหมาะสมด้วย จนบางทีมเีจ้าหน้าที่ขอย้ายตัวเอง

เพราะไมถ่นดัในงาน 

 การประเมนิขัน้ก็ให้ลูกน้องของตวัเอง จงึบดิเบอืนผลการประเมนิให้สูงเกนิ

จรงิ 
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แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

การปรบัปรงุระบบตรวจสอบ ประเมนิคุณภาพการท างาน เป็นสิง่ทีก่ลุ่มเป้าหมาย

เหน็สอดคล้องกนัว่า เป็นเครื่องมอืส าคญัที่ช่วยกระตุ้นให้เกดิความกระตอืรอืรน้ในการ

ท างาน และพฒันาศกัยภาพในการท างานของเจา้หน้าทีอ่กีทางหนึ่ง โดยขอ้เสนอแนะเพื่อ

การปรบัปรงุระบบดงักล่าว คอื 
1. ควรมกีารประเมนิการท างานโดยใช้รูปแบบเดยีวกบัของบรษิัทเอกชน โดย

ตวัชีว้ดัส าคญัประการหนึ่ง คอืผลงาน ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้จา้หน้าที่เอารดั

เอาเปรยีบกนัในการท างาน 

 

8.2.4 ระบบงบประมาณ และกระบวนการเบกิจา่ย  
เกี่ยวขอ้งกบั 2 ส่วน ๆ แรกคอื ระบบการตัง้งบประมาณที่ขาดการวางแผนการ

ท างานทีช่ดัเจน ท าใหใ้นทางปฏบิตัไิม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนงบประมาณทีต่ัง้

ไว ้ส่งผลกระทบต่อโครงการทีท่ าจรงิแต่งบประมาณไม่เพยีงพอ ในส่วนนี้ผลการวจิยัเชงิ

ส ารวจพบว่ามปีญัหาในระดบั “ปานกลาง” ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.38  ขณะที่ข้อมูลจากการ

สนทนากลุ่ม พบความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั ดงัตวัอยา่ง 

 ส่วนใหญ่ไมไ่ดม้แีผนงานจรงิๆ แต่ตัง้งบไวเ้ผื่อ 

 บางอนุกรรมการต้องการท าโครงการเยอะแยะ แต่ท าจรงิไม่ทนั งบฯ ทีต่ ัง้ไว้

เลยไมไ่ดใ้ช ้

 การตัง้งบฯ เกนิไว ้อาจกระทบงานอื่นทีจ่ะท าจรงิ แต่ขาดงบประมาณ 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

ส าหรบัแนวทางแกไ้ขปญัหาขา้งต้น เกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดหลกัเกณฑด์า้นการ

ตัง้งบประมาณ และการวางระบบตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพ ดงัรายละเอยีด 

1. พฒันาระบบตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินโครงการตามแผนงบประมาณตาม

ระยะเวลา โดยต้องมกี าหนดที่ชัดเจนว่าแต่ละโครงการมรีายละเอียดการ

ด าเนินการอยา่งไร ในแต่ละช่วงเวลา 

 

ส่วนทีส่องคอืระบบการเบกิจา่ยทีอ่งิกบัระบบราชการท าใหใ้นบางครัง้การเบกิจ่าย

มคีวามล่าช้า ขาดความคล่องตวั จนในบางครัง้เจา้หน้าที่ถงึกบัต้องส ารองจ่ายค่าใช้จ่าย

ส่วนตวัไปก่อน โดยเฉพาะในโครงการที่ต้องท างานอย่างเร่งด่วน ขอ้มูลจากการวจิยัเชงิ
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ส ารวจพบว่าปญัหาดา้นน้ีอยู่ในระดบั “ปานกลาง” ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.14 ขณะทีข่อ้มลูจาก

การสนทนากลุ่มเองกพ็บว่า 

 การเบกิจา่ยมคีวามล่าชา้ บางทงีานจะเริม่แลว้ แต่ยงัเบกิงบประมาณไมไ่ด้ 

 

อย่างไรก็ตามความคดิเห็นบางส่วนมองว่าเป็นกระบวนการปกติที่ต้องปรบัตวั 

ขณะที่บางส่วนมองว่า ผู้เบกิจ่ายไม่เขา้ใจขัน้ตอนการท าให้การเบกิจ่ายเกดิความล่าช้า 

ดงัขอ้มลูการสนทนากลุ่มทีร่ะบุว่า 

 เป็นธรรมดาของระบบราชการ 

 โทษว่าเบกิชา้ แต่จรงิๆ แลว้ท าผดิขัน้ตอน 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 ส าหรบัแนวคดิเกี่ยวกบัการแก้ไข ปรบัปรุงเพื่อลดทอนปญัหา เกี่ยวขอ้งกบัการ

สื่อสารภายในทีช่ดัเจน รวมถงึการวางแผนการท างานใหม้คีวามชดัเจน สอดรบัโครงการ

ทีก่ าหนด ดงัรายละเอยีด 
1. ส านักงานควรมกีารก าหนดมาตรฐานที่ชดัเจนในการจดัสรรงบประมาณ เช่น 

ค่าใชจ้า่ยส าหรบัแต่ละเรือ่งของบุคลากร หรอื ค่าใชจ้่ายส าหรบัการด าเนินงาน

แต่ละประเภท  

2. การก าหนดงบประมาณส าหรบัโครงการต่างๆ นัน้ ควรมกีารวางแผนการ

ท างานที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลต่อการอนุมัติ

งบประมาณส าหรบัโครงการนัน้ๆ 

3. ฝ่ายการคลังของส านักงานฯ ก็ควรที่จะมีมาตรฐานในการพิจารณาการ

เบกิจ่าย โดยดูความสอดคลอ้งของหวัขอ้ กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีเ่ป้าหมาย รวม

ไปถึงกระบวนการการท างานในพื้นที่นั ้นๆ ซึ่งถ้าในขัน้ตอนนี้ ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงในปจัจยั ดงัที่กล่าวมาในขา้งต้น จะท าให้กระบวนการเบกิจ่าย

เป็นไปตามขัน้ตอนและไมม่คีวามล่าชา้ และถ้าหากมกีารเปลีย่นแปลงขัน้ตอน

ในระบบการเบิกจ่าย ทางฝ่ายการคลงัก็ควรที่จะท าหนังสือเวียนไปทัว่ทัง้

หน่วยงานเพื่อไมใ่หเ้กดิปญัหาความเขา้ใจผดิกนัและเป็นการป้องกนัไม่ใหก้าร

เบกิจา่ยล่าชา้ 
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8.3 ด้านกระบวนการร้องเรียน 

8.3.1 ความเขา้ใจต่อกระบวนการรอ้งเรยีน และองคป์ระกอบการรอ้งเรยีน  
ผลการศึกษาวิจยัพบว่า แม้จะมีการก าหนดช่องทางร้องเรยีนได้หลากหลาย

ช่องทาง แต่ตามหลักการแล้วการร้องเรยีนจะสมบูรณ์ได้ องค์ประกอบต้องสมบูรณ์

ครบถ้วนคอื จะต้องมกีารลงลายมอืชื่อของผู้รอ้งด้วย ท าใหใ้นทางปฏบิตับิางช่องทางไม่

สามารถรบัเรื่องรอ้งเรยีนได้ ประเดน็ทีน่่าสนใจอกีประการคอื ผูร้อ้งเรยีนบางส่วนยงัขาด

ความเขา้ใจเรื่องระบบการรอ้งเรยีน ขอ้มูลที่ต้องจดัเตรยีม ไม่เขา้ใจ หรอืเขา้ใจไม่หมด 

ท าให้การเตรียมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ท าให้ต้องเดินทางเข้ามาที่

ศูนยก์ลางมากกว่า 1 ครัง้ ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการเขา้สู่ระบบ ซึง่ประเดน็ดงักล่าวผล

การศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ พบปญัหาในระดับ “ปานกลาง” ค่าเฉลี่ย 3.14 ซึ่งปญัหา

ดงักล่าวผลการศกึษาวจิยัดว้ยการสนทนากลุ่ม พบรายละเอยีดทีน่่าพจิารณาว่า 

 เป็นปญัหาทีพ่บมากกรณรีอ้งเรยีนทางไปรษณยี ์

 ขาดการประชาสมัพนัธท์ีด่ ี

 การประชาสัมพันธ์กับการปฏิบัติจริงไม่สอดคล้อ งกัน คือ ไม่สามารถ

ตอบสนองไดต้ามทีป่ระชาสมัพนัธ ์
อย่างไรกต็ามความคดิเหน็บางส่วนเกี่ยวกบัเงื่อนไขในการรอ้งเรยีน พจิารณาว่า

ปญัหาดงักล่าวเกดิขึน้ไม่มากนัก ไม่ได้เป็นปญัหาที่มคีวามยุ่งยากซบัซอ้น อกีทัง้ยงัเป็น

ขัน้ตอนส าคญัทีม่คีวามจ าเป็น ดงัความคดิเหน็ทีว่่า 

 ไมถ่งึกบัยุง่ยากอะไร มเีจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกอยูแ่ลว้ 

 มคีวามจ าเป็นในการตรวจสอบจงึตอ้งใหล้งชื่อ อาท ิการป้องกนัการยมืมอืคน

อื่น ป้องกนัการสรา้งเรือ่งเทจ็ 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 ภายใต้แนวคดิทีแ่ตกต่างกนั มกีารน าเสนอถงึแนวทางบางประการทีอ่าจช่วยให้

กระบวนการดงักล่าวมคีวามสะดวก คล่องตวั มากยิง่ขึน้รวม 2 ประการ คอื 

1. ควรมกีารอนุโลม ในกรณีทีม่เีอกสารหลกัฐานยนืยนัไดว้่าผูร้อ้งเรยีนแทนนัน้มี

ส่วนเกี่ยวข้องหรอืมสี่วนได้ส่วนเสียกบัผู้เสยีหาย เช่น ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

หรอืเอกสารทางราชการอื่นๆ ทีร่ะบุสถานะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลได้ 

2. ส านักงานควรมกีารประชาสมัพนัธ์ถงึขัน้ตอน วธิกีาร และหลกัเกณฑใ์นการ

ยื่นเอกสารให้ครบตามองค์ประกอบของค าร้องเรยีน ซึ่งในปจัจุบนัก็มกีาร
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ประชาสมัพนัธ์โดยผ่านทางโบรชวัร์ แต่ในโบรชวัร์จะบอกแค่ช่องทางการ

รอ้งเรยีนเท่านัน้ ไม่ไดร้ะบุถงึรายละเอยีดว่าการรอ้งเรยีนจะต้องท าเช่นไรบา้ง

และ มหีลกัเกณฑอ์ะไรบา้งถงึจะครบองคป์ระกอบ 

 

8.3.2 การประสานงานระหว่างเจา้หน้าทีก่บัผูร้อ้งเรยีน  
ผลการศกึษาวจิยัพบว่า บางครัง้เจา้หน้าที่ไม่สามารถตดิต่อกลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีน

ได้เนื่องจาก ผู้ร้องไม่ได้แจ้งเบอร์โทร เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทร ท าให้ไม่สามารถ

ตดิตามขอ้มูล เอกสาร หรอืนัดหมายได้ ซึ่งปญัหาดงักล่าว ผลการวจิยัเชงิส ารวจพบว่า

ปญัหาอยู่ในระดบั “ปานกลาง” ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.14 อย่างไรกต็ามผลการศกึษาดว้ยการ

สนทนากลุ่มพบว่า ปญัหาดงักล่าวมจี านวนไม่มาก อกีทัง้ยงัมแีนวทางปฏบิตักิ าหนดไว้

ชดัเจนอยูแ่ลว้ ดงัรายละเอยีด 

 พบกรณดีงักล่าวไมม่าก ส่วนมากจะแจง้ชื่อ พรอ้มเบอรโ์ทรกลบัอยูแ่ลว้ 

 หากไม่มเีบอรโ์ทรกจ็ะท าหนังสอืออกไปตามทีใ่หไ้ว้ หากเกนิ 7 วนั แลว้ยงั

ตดิต่อไมไ่ด ้กถ็อืว่าไมป่ระสงคร์อ้งเรยีน 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 ผลการศึกษาวิจยั มกีารน าเสนอถึงแนวทางปฏิบตัิเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปญัหา

ดงักล่าวไว ้2 ประการ ดงัรายละเอยีด 

1. ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ถงึรายละเอียดที่ต้องใส่ในค าร้องเพื่อลดปญัหาใน

การตดิต่อประสานงานกบัผูร้อ้งเรยีน 

2. เจา้หน้าทีผู่ร้บัค ารอ้งไดท้ าการตดิต่อกลบัไปยงัผูร้อ้งเพื่อแจง้ใหท้ราบถงึการ

ได้รบัค ารอ้งแล้ว ควรมกีารแจง้ให้ผู้ร้องทราบด้วยว่า ถ้ามกีารเปลี่ยนแปลง 

ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้ทางส านักงานทราบด้วยเพื่อ

ความสะดวกในการตดิต่อสื่อสาร ในครัง้ต่อๆ ไป 

 

8.3.3 การรวบรวม บนัทกึขอ้มลู (ระบบฐานขอ้มลูการรอ้งเรยีน)  
พบว่า ตามระบบการท างานแล้วมกีารบนัทกึข้อมูลเบื้องต้นในการบวนการรบั

เรื่ อ ง  แ ต่ เมื่ อส่ ง เรื่ อ ง ต่อ ให้กับที่ประชุม  กสม .  เพื่ อคัดกรองและส่ ง ต่อไปยัง

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง กลบัไม่มกีารบนัทึกต่อ ซึ่งผลการวิจยัเชงิส ารวจพบว่า

ปญัหาดงักล่าวอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” ค่าเฉลีย่ 3.78 โดยเหตุผลประการส าคญัคอื ระบบ
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ใช้งานยาก และไม่มเีวลาที่จะเข้าไปบนัทกึขอ้มูลในระบบ นอกจากนี้ผลการศกึษาวจิยั

ดว้ยวธิสีนทนากลุ่มกพ็บขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกนัว่า 

 แมจ้ะมกีารปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลู แต่กไ็มค่่อยมใีครมาอพัเดต 

 เจา้หน้าทีป่ฏบิตั ิบางคนไมม่เีวลา บางคนไมบ่นัทกึ 

 มแีค่บนัทกึตอนตน้ตอนทีร่บัเรือ่งเขา้ แต่พอเขา้อนุกรรมการแลว้กจ็ะหาย ไม่

อพัเดต 

 บนัทกึไมท่นั งานเยอะ 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 ผลการศกึษาวจิยั มกีารน าเสนอถงึแนวทางปฏบิตั ิเพื่อแก้ไขปญัหาดงักล่าวไว ้3 

ประการ ดงัรายละเอยีด 

1. ใช้วธิอีอกระเบยีบ ปฏบิตัิของส านักงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าไปกรอก

ขอ้มลูเรือ่งรอ้งเรยีนตามขัน้ตอนทีร่บัผดิชอบ 

2. จัดให้มีการอบรม รวมถึงจัดท าคู่มือการใช้ระบบบันทึกข้อมูลให้กับ

เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ส าหรับค าร้องเรียนเก่า ที่ย ังไม่มีการบันทึกลงในระบบ ควรจัดหา

พนกังานมาด าเนินการบนัทกึขอ้มลูในระบบ 

 

8.4  ด้านกระบวนการตรวจสอบ 

8.4.1 ล่าชา้ มากขัน้ตอน  

พบว่ากระบวนการตรวจสอบในปจัจุบนัโดยขัน้ตอน ต้องผ่านคณะอนุกรรมการ 

และคณะกรรมการ ซึ่งมีลักษณะการตัดสินใจ ใช้อ านาจในรูปของคณะ ไม่สามารถ

ตดัสนิใจไดโ้ดยประธานอนุกรรมการทีร่บัผดิชอบปญัหาแต่ละประเภท ซึง่เป็นสาเหตุหน่ึง

ทีท่ าให้กระบวนการนี้มคีวามล่าช้า อย่างไรกต็ามขอ้มลูจากผลการสมัภาษณ์     เชงิลกึ

บางส่วนสะทอ้นใหเ้หน็ว่า เป็นความจ าเป็น และเป็นกระบวนการทีม่คีวามรอบคอบ และ

ครอบคลุมดอียูแ่ลว้  
 นอกจากความล่าชา้ทีอ่าจเกดิขึน้ในกระบวนการปกตแิลว้ ผลการศกึษาวจิยักลบั

ยงัพบประเด็นที่น่าพจิารณาเพิม่เติมว่าในระบบการกลัน่กรอง ท าให้งานไม่เป็นไปตาม

ระบบหรอืส่งผลท าใหใ้ชเ้วลามากยิง่ขึน้ ดงัขอ้มลูจากการสนทนากลุ่มทีพ่บว่า 
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 ยงัไมม่คีวามชดัเจนในเรือ่งอ านาจทีจ่ะชีช้ดัว่า กรณไีหนทีค่วรหยบิยก 

 บางครัง้ยงัมกีารทะเลาะเพื่อแยง่ผลงานกนั เพราะเหน็เป็นเรื่องทีส่ามาถสรา้ง

ชื่อใหก้บัตวัเองได ้อาจจะท าใหเ้สยีเวลาในการช่วยเหลอืประชาชนออกไปอกี 

 กรณีหยบิยกเอง มกัจะใช้ผิดวตัถุประสงค์ เพราะส่วนใหญ่จะใช้เพื่อสร้าง

ผลงานให้ตัวเอง หรือใช้เพื่อสร้างปริมาณงานให้เท่านัน้ ซึ่งก็ไม่ได้ช่วย

แกป้ญัหาอะไรใหก้บัประชาชนได ้

 เป็นปญัหาโครงสร้างที่ตัง้คณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณากลัน่กรอง แต่

ไมไ่ดย้ดึหลกักตกิาระหว่างประเทศทีช่ดัเจน 

 บางท่านสนใจเรือ่งนัน้ๆ กข็อรบัท า ทัง้ทีไ่มต่รงกบัอนุฯ ชุดของตน 
  

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 ผลการศึกษาวิจยั มกีารน าเสนอถึงแนวทางปฏิบตัิ เพื่อแก้ไข ลดทอนปญัหา

ดงักล่าวหลายประการ ดงัรายละเอยีด 

1. กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่  กสม.เป็นผู้หยิบยก ควรมีการตัดทอน

ขัน้ตอนบางขัน้เช่น ขัน้ตอนที่ต้องขอมติจากคณะกรรมการทัง้ 7 ท่านเพื่อ

หยบิยกเรื่อง โดยให้อ านาจกบัคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนชุดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถหยบิยกเรื่องนัน้ๆ ขึน้มาตรวจสอบได้

เลย 

2. กรณทีีม่กีารยืน่เรือ่งรอ้งเรยีน ทีโ่ดยปกตแิลว้ในการตรวจสอบการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนนัน้จะต้องท าในรปูแบบของคณะอนุกรรมการฯ นัน้ ควรมกีารมอบ

อ านาจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้นและท า

บนัทกึสรปุเพื่อน าเสนอใหก้บัทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการไดพ้จิารณา 

3. กสม.จะตอ้งน าวธิพีเิศษ หรอื Fast Track มาใชใ้นกระบวนการตรวจสอบ ให้

เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจนโดยในการด าเนินงาน อาจจะต้องมรีะบบคดั

กรองเรื่องเร่งด่วนกบัไม่เร่งด่วน และจะต้องก าหนดกรอบใหช้ดัเจนว่า ระดบั

ใดจงึเรยีกว่า “เรง่ด่วน หรอื ฉุกเฉิน” ระดบัใดใหไ้ปตามกระบวนการปกติ ซึง่

ในปจัจุบนั ก็มกีารใช้ช่องทางน้ีอยู่บ้าง แต่ยงัไม่มกีารก าหนดเกณฑ์ และ

กรอบของเรื่องเร่งด่วนให้ชดัเจน เรื่องเร่งด่วนส่วนใหญ่ จงึถูกมองว่าเป็น   

“ค ารอ้งทีม่เีสน้” 
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4. ควรมกีารบงัคบัจากตวักฎหมายในการระบุระยะเวลาที่ชดัเจนในการทีจ่ะให้

ขอ้มลูทีต่อ้งการจากบุคคล หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ควรมีการลดขัน้ตอนที่ต้องมีการรอขอมติกับองค์คณะกรรมการชุดใหญ่ 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกมากขึน้ 

6. เสนอเพิ่มอ านาจให้แก่เจ้าหน้าที่ กสม. โดยเจ้าหน้าที่รบัเรื่องสามารถมี

อ านาจตดัสนิใจไดว้่า เรื่องใดทีร่บัพจิารณาหรอืไม่รบัพจิารณา แลว้ในกรณีที่

รบัพจิารณากส็ามารถส่งต่อใหค้ณะอนุกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อไปไดเ้ลย 

ดงันัน้ กระบวนการกลัน่กรองจะไมม่ ีเพื่อใหเ้รือ่งทีร่อ้งเรยีนส่งถงึผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะดา้น (อนุกรรมการในแต่ละชุด) ไดเ้รว็ทีสุ่ด 

7. จากแผนผงั เสนอให้รวมขัน้ตอนที่ 1-13 โดยให้ทีมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที ่

กสม. ท าแผนการท างาน เช่น ก าหนดว่าใน 30 วนัจะต้องท าสิง่ใดบ้าง แล้ว

ค่อยน าเสนออนุกรรมการ 

8. ตดักระบวนการติดตามที่แยกออกมาต่างหากออก เนื่องจากกลุ่มที่ท าการ

ตรวจสอบ จะเขา้ใจบรบิทของเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้ ฝ่าย

ตรวจสอบกค็วรจะท าหน้าทีต่ดิตามดว้ย 

9. แยกกลุ่มงานทีท่ าหน้าทีไ่กล่เกลีย่ออกมาต่างหากเป็นอกีคณะหนึ่งได ้โดยให้

มผีู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะ น่าจะมปีระโยชน์

มากกว่าการทีใ่ชบุ้คลากรภายนอกมาไกล่เกลีย่ 

10. ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบข้อเท็จจริงลง เนื่ องจากผลการ

ตรวจสอบไม่ไดล้งไปถงึในระดบัศาล เอาให้รูเ้พยีงว่าสุดท้ายเป็นการละเมดิ

หรอืไมล่ะเมดิ เพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาขัน้ตอนในการตรวจสอบ 

11. ขอความร่วมมอืกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในเชงิรุกคือ จดั

อบรมใหค้วามรูแ้ก่ภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งว่าเราเป็น

ใคร ท าอะไร มกีฎกติกา กรอบการท างานอย่างไร และให้ความรูเ้รื่องสทิธิ

มนุษยชน 

 

8.4.2 ศกัยภาพของเจา้หน้าทีใ่นการตรวจสอบ  
พบว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนมปีญัหาในการสนับสนุนคณะอนุกรรมการ ในขัน้ตอน

การตรวจสอบท าให้เกิดความล่าช้า ขณะที่บางส่วนคณะอนุกรรมการต้องเข้ามา
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ด าเนินการเอง ซึ่งผลการวจิยัเชงิส ารวจ พบว่าปญัหาดงักล่าวอยู่ในระดบั “ปานกลาง” 

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.98  

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 ผลการศึกษาวิจยั มกีารน าเสนอถึงแนวทางปฏิบตัิ เพื่อแก้ไข ลดทอนปญัหา

ดงักล่าวหลายประการ ดงัรายละเอยีด 

1. มกีารจดัฝึกอบรมพรอ้มทัง้จดัท าคู่มอืในการปฏบิตังิานใหก้บัเจา้หน้าทีท่ ัง้เก่า

และใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมและสามารถท างานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2. การจดัสรรบุคลากรให้เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่ที่รบัผดิชอบ และจดัสรร

บุคลากรในแต่ละฝา่ยใหเ้พยีงพอกบัปรมิาณงานในแต่ละอนุกรรมการ 

8.4.3 ความรว่มมอืจากภาคส่วนต่างๆ  
พบว่า ความร่วมมอืที่ได้รบั บางครัง้ก็ได้ไม่เต็มที่ ล่าช้า หรอืได้ข้อมูลไม่ตรง

ตามที่ต้องการ ซึ่งผลการวิจยัเชิงส ารวจพบว่าปญัหาดงักล่าวอยู่ในระดบั “ปานกลาง” 

ค่าเฉลี่ย 3.47 นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจยัด้วยวิธีสนทนากลุ่มก็พบข้อมูลปญัหาที่

สอดคลอ้งกนัว่า  

 

 บางหน่วยงานไมเ่ชื่อ ไมย่อมรบั กสม. เลยส่งตวัแทนมารว่ม 

 ไมใ่ชเ้ครือ่งมอืทีม่ ี(กฎหมาย) เนื่องจากการตดัสนิใจทีจ่ะใชก้ฎหมายนัน้ต้อง

ผ่านมตจิากกรรมการทัง้ 7 ท่าน 

 ผู้ร้อง พยาน หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่กล้าให้ข้อมูล เพราะกลัวเกิด

ปญัหา เน่ืองจากไมม่รีะบบการคุม้ครองพยาน 

 บางทเีชญิมาไกล เขากไ็มอ่ยากมา เลยใชว้ธิสี่งเจา้หน้าทีล่งไปหาแทน 
 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 ผลการศึกษาวิจยั มกีารน าเสนอถึงแนวทางปฏิบตัิ เพื่อแก้ไข ลดทอนปญัหา

ดงักล่าวหลายประการ ดงัรายละเอยีด 

1. สร้างความร่วมมอืเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ ส านักงาน

ยุตธิรรมประจ าจงัหวดั เพื่อช่วยในการสบืค้นขอ้มูลรวมไปถงึ การให้ความ

คุม้ครองพยานหรอืผูร้อ้งเรยีนไดร้บัความปลอดภยัส าหรบัแต่ละคด ี
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2. ควรมรีะเบยีบปฏบิตัทิีช่ดัเจน เกี่ยวกบัการบงัคบัใชอ้ านาจตามกฎหมายของ

กสม. ตามกรอบเวลา เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัิที่ชดัเจน และเป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั 

 

8.4.4 มาตรฐานการท างานของคณะอนุกรรมการทีแ่ตกต่างกนั  
ผลการศึกษาวจิยัพบว่ามาตรฐานการท างานที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อวธิคีดิ การ

ท างานที่แตกต่างกัน ท าให้ท างานยาก และต้องปรับตัวให้เข้ากับแต่ละคณะ โดย

ผลการวิจยัเชิงส ารวจพบว่าปญัหาดงักล่าวอยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 

นอกจากนี้ ข้อมูล จากการสนทนากลุ่ มยังพบข้อจ ากัด เกี่ ย วกับคุณภาพของ

คณะอนุกรรมการบางดา้นเพิม่เตมิอกีดว้ย ดงัรายละเอยีด 

 

 อนุกรรมการในปจัจบุนั บางคนไมม่คีวามรู ้ไมม่คีวามเชีย่วชาญ แต่ไดร้บัการ

คดัเลอืกมาดว้ยระบบพวกพอ้ง 

 อนุกรรมการบางคนไมท่ างาน มาประชุมเอาเบีย้ประชุมเฉยๆ 

 อนุกรรมการบางคน เอาประเดน็ทีต่วัเองสนใจมาฝากรอ้ง หรอืเอางานตวัเอง

มาให ้กสม. ด าเนินการแทน 
อยา่งไรกต็ามขอ้มลูจากความคดิเหน็บางส่วนแสดงใหเ้หน็ทรรศนะทีแ่ตกต่างกนั

เกีย่วกบัคุณภาพ และความทุ่มเทในการท างาน ดงัรายละเอยีด 

 อนุกรรมการ มภีารกจิหลกัมาใหค้วามเหน็ มองว่าส่วนใหญ่เสยีสละ 

 อนุกรรมการบางคนช่วยงานอยา่งเตม็ทีป่รกึษาได ้มคีวามเชีย่วชาญ 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 ผลการศึกษาวิจยั มกีารน าเสนอถึงข้อเสนอแนะต่อแนวทางปฏิบตัิ เพื่อแก้ไข 

ลดทอนปญัหาดงักล่าวหลายประการ ดงัรายละเอยีด 

1. ควรมรีะเบยีบปฏบิตังิานระหว่างอนุกรรมการกบัเจา้หน้าที่ใหช้ดัเจน เพื่อเป็น

แนวทางให้อนุกรรมการในชุดถดัๆไป ปฏบิตังิานไปในทศิทางเดยีวกนั เช่น 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ควรมปีระมาณ 2 – 3 ครัง้ต่อเดอืน และใน

แต่ละครัง้ควรมปีระเดน็พจิารณาประมาณ 2 – 4 เรือ่ง 

2. ควรมกีารใหอ้ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องราวไปก่อน โดยที่ไม่ต้องรอ

มตจิากคณะอนุกรรมการ เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกขึน้ 
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8.4.5 กลไกควบคุม เรง่รดัเรือ่งเวลา  
เนื่องจากการทีไ่ม่มกีลไกควบคุม ท าใหก้ารท างานไม่มกีรอบเวลาทีเ่หมาะสมกบั

ในแต่ละขัน้ตอน ซึ่งปญัหาน้ีผลจากการวิจยัเชิงส ารวจพบอยู่ในระดับ “ปานกลาง” 

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 อย่างไรก็ตามขอ้มูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มพบขอ้มูลเพิม่เตมิที่

น่าสนใจว่า 

 จรงิๆ มเีกณฑ ์แต่ไมเ่ครง่ครดั 

 ปรมิาณงานเยอะ ไมส่อดคลอ้งกบัจ านวนคน 

 บางกรณ ีไมส่ามารถปฏบิตัติามเกณฑไ์ด ้อาท ิการตรวจพืน้ทีป่า่ 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 ผลการศึกษาวิจยั มกีารน าเสนอถึงข้อเสนอแนะต่อแนวทางปฏิบตัิ เพื่อแก้ไข 

ลดทอนปญัหาดงักล่าวหลายประการ ดงัรายละเอยีด 

1. เพื่อความเป็นมาตรฐาน เจา้หน้าทีค่วรบรหิารจดัการให้ทนัตามกรอบเวลาที่

ก าหนดไวต้ามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั 

2. ตอ้งมกีารจดัสรรเจา้หน้าทีใ่หเ้หมาะสมกบัปรมิาณงาน และกระจายงานใหก้บั

เจา้หน้าทีอ่ยา่งทัว่ถงึ เพื่อใหส้ามารถท างานไดต้ามกรอบเวลา 

3. กสม.จะตอ้งน าวธิพีเิศษ หรอื Fast Track มาใชใ้นกระบวนการตรวจสอบ ให้

เหน็เป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน โดยในการด าเนินงาน อาจจะต้องมรีะบบคดั

กรองเรื่องเร่งด่วนกบัไม่เร่งด่วน และจะต้องก าหนดกรอบใหช้ดัเจนว่า ระดบั

ใดจงึเรยีกว่า “เรง่ด่วน หรอื ฉุกเฉิน” ระดบัใดใหไ้ปตามกระบวนการปกติ ซึง่

ในปจัจุบนั ก็มกีารใช้ช่องทางน้ีอยู่บ้าง แต่ยงัไม่มกีารก าหนดเกณฑ์ และ

กรอบของเรือ่งเรง่ด่วนใหช้ดัเจน เรือ่งเรง่ด่วนส่วนใหญ่ จงึถูกมองมองว่าเป็น 

“ค ารอ้งทีม่เีสน้” 

4. ควรมกีารบงัคบัจากตวักฎหมายในการระบุระยะเวลาที่ชดัเจนในการทีจ่ะให้

ขอ้มลูทีต่อ้งการจากบุคคล หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ควรมีการลดขัน้ตอนที่ต้องมีการรอขอมติกับองค์คณะกรรมการชุดใหญ่ 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกมากขึน้ 

6. กระจายอ านาจไปสู่เจ้าหน้าที่ กสม. ให้เจ้าหน้าที่รบัเรื่องสามารถมอี านาจ

ตดัสินใจได้ว่า เรื่องใดที่รบัพิจารณาหรอืไม่รบัพจิารณา แล้วในกรณีที่รบั

พจิารณาก็สามารถส่งต่อให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อไปได้เลย 
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ดงันัน้ กระบวนการกลัน่กรองจะไมม่ ีเพื่อใหเ้รือ่งทีร่อ้งเรยีนส่งถงึผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะดา้น (อนุกรรมการในแต่ละชุด) ไดเ้รว็ทีสุ่ด 

7. กลุ่มทีท่ าการตรวจสอบ จะเขา้ใจบรบิทของเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี

ดงันัน้ ฝ่ายตรวจสอบก็ควรจะท าหน้าที่ต่อเนื่องในส่วนของกระบวนการ

ตดิตามดว้ย 

8. แยกกลุ่มงานทีท่ าหน้าทีไ่กล่เกลีย่ออกมาต่างหากเป็นอกีคณะหนึ่งได ้โดยให้

มผีู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะ น่าจะมปีระโยชน์

มากกว่าการทีใ่ชบุ้คลากรภายนอกมาไกล่เกลีย่ 

9. ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบข้อเท็จจริงลง เนื่ องจากผลการ

ตรวจสอบไม่ไดล้งไปถงึในระดบัศาล เอาให้รูเ้พยีงว่าสุดท้ายเป็นการละเมดิ

หรอืไมล่ะเมดิ เพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาขัน้ตอนในการตรวจสอบ 

 

8.5 ด้านการด าเนินการภายหลงัพิจารณาเสรจ็ส้ิน 

8.5.1 คุณภาพรายงานผลการตรวจสอบ  
เป็นปจัจยัส าคญัที่จะน ามาสู่การแก้ไขเยยีวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย

ขอ้จ ากดัดงักล่าวจากผลการวจิยัเชงิส ารวจพบว่าอยู่ในระดบั “ปานกลาง” ค่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.62 นอกจากนี้ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ชี้ใหเ้หน็ว่าขอ้จ ากดัดงักล่าวมเีหตุผลมาจาก

หลายส่วน ดงัขอ้มลู 

 มบีา้งทีอ่อกรายงานไป แต่มาตรการมนัใชบ้งัคบัไม่ได ้เพราะไม่ใช่หน้าทีข่อง

หน่วยงานนัน้ หรอืบางครัง้ส่งเรือ่งไปผดิหน่วยงาน 

 คุณภาพของรายงานที่ดจีะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นจรงิ แต่

ในทางปฏบิตัพิบปญัหาว่า รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามประสงค์

ของผูร้อ้ง เพราะตดิขดัดว้ยเงือ่นไขของขอ้กฎหมาย เป็นตน้ 

 คุณภาพของรายงานบางครัง้กเ็กดิจากกรรมการฯ ไม่ได้ใหค้วามเอาใจใส่ใน

รายงาน หรอืสัง่การโดยไม่ไดอ่้านขอ้เทจ็จรงิต่างๆ จากการตรวจสอบ จงึท า

ใหต้วัรายงานไมค่รอบคลุมในขอ้กฎหมาย และขาดความน่าเชื่อถอื 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 การแก้ไขเรื่องคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยหลายมิต ิ

อย่างไรก็ตามความแม่นย าด้านขอ้กฎหมาย และคุณภาพขอ้มูลประกอบการตรวจสอบ
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เป็นสิง่ส าคญั โดยขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงคุณภาพรายงานผลการตรวจสอบจากผล

การศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1. การจดัอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ เพื่อเพิม่ความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบเป็นการเฉพาะ 

2. จดัท าคู่มอืประกอบการอบรมมอบให้กบัเจา้หน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และ

บงัคบัใชเ้ป็นแนวปฏบิตัเิดยีวกนั 

3. การสรรหาอนุกรรมการควรจะคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น หรอื

นักกฎหมายทีม่คีวามเชี่ยวชาญ เพื่อมาใหค้ าแนะน าหรอืความเหน็ทางด้าน

กฎหมาย ใหคุ้ณภาพของรายงานมคีุณภาพมากขึน้ 

4. การเชญิผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาเป็นทีป่รกึษา หรอืใหค้ าแนะน าเฉพาะกรณี 

 

8.5.2 ขอบเขตอ านาจหน้าทีต่ามบทบญัญตักิฎหมาย  
ผลการศึกษาวิจัยในขัน้ตอนแรกประเด็นดังกล่าวยังถูกตัง้เป็นข้อสังเกตว่า 

กฎหมายให้อ านาจเฉพาะกลไกตรวจสอบ แต่ไม่มกีลไกรบัรองผลการตรวจสอบ และ

ผลกัดนัให้ข้อเสนอแนะถูกน าไปปฏิบตัิ ซึ่งมเีพียงกลไกทางอ้อมผ่านทางนายก และ

รฐัสภา ท าใหผู้ถู้กรอ้ง หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมขีอ้โต้แยง้ และไม่น าไปปฏบิตัติาม อย่างไร

กต็ามขอ้สงัเกตดงักล่าวไมส่อดคลอ้งกบัความคดิเหน็ทีผู่ท้ ีเ่กีย่วขอ้ง จากการศกึษาวจิยัใน

ขัน้ตอนที ่2 ด้วยเทคนิคการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการสนทนากลุ่ม โดยพบว่าบทบญัญตัิ

กฎหมายมีความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่ปญัหาหรือข้อจ ากัดส าคัญ เชื่อมโยงมาจาก

กระบวนการตรวจสอบและคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ ดงัรายละเอยีด 

 ข้อกฎหมาย ถือว่าดีอยู่แล้ว สิ่งที่ควรปรบัแก้ไขคือ การท ารายงานว่าไป

ตรวจสอบอะไร แล้วค้นพบอะไร แล้วสอดคล้องกับมาตรการอะไร แล้ว

พจิารณาต่อว่าละเมดิหรอืไม่ละเมดิ หากละเมดิก็หามาตรการมาแก้ไข ซึ่ง

อ านาจของ กสม. ทัว่โลก (ตามหลกัสากล) เป็นแบบนี้ 

 กฎหมายระบุไวว้่า หากรายงานที่ส่งใหร้ฐัสภา และนายกรฐัมนตร ีเพื่อบอก

ใหห้น่วยงานแกไ้ขปรบัปรงุไมป่ระสบผลส าเรจ็ กส็ามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ

ชนได้ตามช่องทางต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากยงัไม่ได้รบัความร่วมมอือีก 

กสม. กส็ามารถท าการฟ้องรอ้งแทนได ้

 รายงานผลการตรวจสอบเป็นเพยีงขอ้เสนอแนะ ไม่มขี้อบงัคบั/ไม่มผีลบงัคบั

ใช้ตามกฎหมาย จงึไม่เห็นประโยชน์ที่จะให้ประชาชนรอคอยจนกว่าจะมี



 

- 579 - 

ขอ้เสนอแนะออกมา ดงันัน้ จงึเสนอว่าในระหว่างการตรวจสอบกค็วรจะมกีาร

ด าเนินการไกล่เกลี่ยดว้ย เพื่อให้ยุตเิรื่องโดยเรว็ทีสุ่ด ซึ่งคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนในประเทศทีเ่จรญิแลว้ พบว่า ส่วนใหญ่จะใชว้ธิกีารเจรจาไกล่เกลีย่

เป็นหลกั มากกว่าการรอรายงานผลการตรวจสอบ 

 เขยีนรายงานผลการตรวจสอบใหม้คีุณภาพทีไ่ม่สามารถโต้แยง้ได ้และเสนอ

มาตรการแกไ้ขปญัหาทีส่ามารถปฏบิตัติามไดจ้รงิ 

 

แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 เน่ืองจากผลการประเมินที่พิจารณาว่า ปญัหาส าคัญไม่ได้อยู่ที่ข้อกฎหมาย 

หากแต่ขึ้นอยู่กับปจัจัยส าคัญ 2 ส่วนคือ คุณภาพของรายงาน และกระบวนต่างๆ 

ภายหลงัจากตรวจสอบเสรจ็แล้ว ดงันัน้แนวคดิเกี่ยวกบัการแก้ไขปญัหา จงึเน้นที่ปจัจยั

ส าคญัทัง้ 2 ส่วนขา้งตน้เป็นส าคญั ประกอบดว้ย 
1. สิง่ส าคญัทีท่ าใหผ้ลการตรวจสอบมนี ้าหนักน้อยคอื การขาดระบบตดิตามทีด่ ี

นัน่คอื ระบบแบบคู่ขนาน ในที่นี้หมายถงึ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในฐานะผู้

ร้อง ผู้ถูกร้อง หรอืผู้น าไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ กสม. จะต้องตัง้ทมีงานมา

ท างานรว่มกนั เพื่อใหเ้กดิผลตามมตขิองรายงานการตรวจสอบ 

2. รว่มมอืกบัเครอืขา่ย และผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นต่างๆ มาจบัมอืร่วมกนั เพื่อ

ท า Blacklist กดดนัหน่วยงาน/องค์กร ที่ไม่ท าตามรายงาน รวมถึงการ

วางแผนยทุธศาสตรร์ว่มกนัเพื่อใหก้ารออกรายงาน และการตดิตามมนี ้าหนัก

มากขึน้ 

3. กลไกอื่นทีน่่าจะน ามาใชไ้ดแ้ละอยู่ในอ านาจหน้าทีโ่ดยตรงของ กสม. นัน่คอื 

การตรวจสอบ และการเขียนรายงาน ให้มีน ้ าหนักมากขึ้น เพราะผู้ร้อง

สามารถน ารายงานไปใชป้ระกอบชัน้ศาลได ้

4. กสม. ไม่ใช่องคก์รตุลาการไม่สามารถพพิากษาได ้การทีจ่ะท าใหร้ายงานผล

การตรวจสอบมีความศักดิส์ ิทธิน์ั ้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง การหาพยาน หลักฐาน จะต้องครอบคลุมรอบด้า น และ

อนุกรรมการกบัฝา่ยเลขานุการตอ้งเขม้แขง็ รวมถงึการเชญิผูเ้ชีย่วชาญมาให้

ค าปรกึษาดว้ย 



 

- 580 - 

5. สิ่งที่อยากให้เกิดคือ ให้สงัคมได้เรยีนรู้ว่า รายงานของ กสม. ประชาชน

สามารถน าไปใชอ้ะไรไดบ้า้ง โดยให ้กสม. ท าสถติขิอ้มลูการเผยแพร่รายงาน

เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัรูถ้งึสทิธ ิ

6. ในการประชุมพจิารณารายงานผลการตรวจสอบแต่ละเรื่องที่เขา้มา พบว่า 

กรรมการสิทธิมนุษยชนทัง้ 7 ท่าน ยงัไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาของ

รายงาน เนื่องจากเกรงใจกรรมการสทิธฯิ ท่านที่เป็นเจา้ของเรื่องนัน้ๆ อยู ่

การท างานจึงเป็นลักษณะงานใครงานมัน ท าให้การท างานจึงดูไม่เป็ น

เอกภาพ 

 

8.5.3 การสนบัสนุนจากสื่อและพลงัทางสงัคม  
ผลการศึกษาวิจยัในขัน้ตอนที่ 1 พบว่า กสม. ขาดกลไกส่งเสริมให้เกิดการ

ผลกัดนัการเยยีวยา แก้ไขปญัหา เช่น ภาคสื่อสารมวลชน และพลงัทางสงัคม เน่ืองจาก

เป็นกลไกทีร่วดเรว็กว่ากลไกปกต ิทีต่อ้งเสนอผลการตรวจสอบไปยงัส านักนายกรฐัมนตร ี

และรฐัสภา ซึ่งผลการศึกษาวจิยั ในขัน้ตอนที่ 2 เอง พบว่าแนวคดิส่วนใหญ่เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั คอืสื่อสารมวลชนเป็นเครื่องมอืส าคญัที่มสี่วนช่วยในการผลกัดนั แต่

ปจัจบุนั กสม. ยงัใชป้ระโยชน์กบัเครือ่งมอืนี้ไมม่ากเท่าทีค่วร ดงัรายละเอยีด 

 กลไลของสื่อฯ ช่วยไดม้าก แต่ กสม. เองทีย่งัไมน่ ามาใช ้

 ควรมกีารใช้สื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทศัน์ วทิยุ เป็นหลกั เนื่องจากสื่อ

เหล่านี้เป็นกระแสสงัคม และผลกัดนัใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งตื่นตวัและเกดิ

การปฏบิตั ิ

 หากสื่อฯ เขา้ใจและสนบัสนุนงานดา้นสทิธมินุษยชน กจ็ะเป็นประโยชน์อย่าง

มากต่อการท างานด้านสทิธมินุษยชน เพราะท าให้รฐัเกิดความระมดัระวงั 

และตระหนกัต่อสถานการณ์การละเมดิสทิธมินุษยชนมากขึน้ 

 สื่อมวลชนยงัใหค้วามส าคญัน้อย เนื่องจากการใชอ้ านาจเป็นลกัษณะรปูแบบ 

“คณะ” ซึ่งต้องมกีารเชื่อมโยง ไม่เหมอืนศาลที่มคีวามชดัเจน หน้าที่ของ 

กสม. เพยีงใหข้อ้เสนอแนะใหไ้ปแกต้รงนัน้ตรงน้ี 

 กสม. มงีบประมาณส าหรบัการประชาสมัพนัธอ์อกสื่อน้อยมาก จงึสามารถใช้

สื่อได้ในแนวทางที่จ ากัด เช่น อินเทอร์เน็ต หรอืวทิยุรฐัสภา ซึ่งมผีู้เข้าไป

ตดิตามขา่วสารในวงจ ากดั 
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แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปญัหา จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า เกี่ยวข้องกับ 

กระบวนการประชาสมัพนัธ์ และการพฒันาเครอืข่ายการท างานร่วมกบัสื่อมวลชนเป็น

ส าคญั ดงัรายละเอยีด 
1. ให้สื่อมวลชนมาช่วยเสรมิการท างานของกสม. ให้ดู ท าความเข้าใจ การ

ท างานของกสม. โดยอาจสนับสนุนห้องส าหรบัสื่อมวลชนขึน้มา เพื่อทีใ่หส้ื่อ

สามารถเขา้มาหาขอ้มูลในประเดน็ที่สนใจ หรอืใช้กรณีที่ทางกสม. ต้องการ

ประชาสมัพนัธ ์หรอืออกขา่ว 

2. ประชาสมัพนัธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จกั ผ่านทางสื่อหลกัๆ เช่น สื่อโทรทศัน์ 

วทิย ุหนงัสอืพมิพ ์ใหม้ากขึน้ 

3. เพิ่มงบประมาณ พัฒนาแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ให้ส ามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ และมคีวามต่อเน่ือง 

4. ระบบประชาสมัพนัธ์ตรง แบบเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย เช่น หน่วยงานราชการ  

หรอืแกนน าชุมชนในระดบัต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งการรบัรู้ต่อ กสม. รวมถงึการ

พฒันาเป็นเครอืขา่ยสนบัสนุนการท างานของกสม. 

 

8.5.4 ไมไ่ดใ้ชก้ลไกผลกัดนั ผ่านทางนายก และรฐัสภา (ใชไ้มม่าก)  
ผลจากการศึกษาวิจัยในขัน้ตอนที่ 1 พบข้อจ ากัดที่ส าคัญคือ กระบวนการ

หยดุชะงกัภายหลงัส่งรายงานผลการตรวจสอบใหผู้เ้กี่ยวขอ้ง กลไกดา้นการตดิตาม และ

ผลกัดนั ยงัมจี ากดั ซึง่ผลจากการวจิยัเชงิส ารวจพบว่าขอ้จ ากดัดงักล่าวอยู่ในระดบั “มาก” 

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 นอกจากนี้ผลการศกึษาจากการสนทนากลุ่มยงัพบประเดน็ส าคญัที่

น่าสนใจเพิม่เตมิอกีว่า 

 ปจัจุบนัรฐัสภายงัไม่เขา้ใจบทบาทหน้าที ่ทีต่้องท าต่อจากการรบัรายงาน ดงั

จะเหน็ไดว้่า บางเรือ่งมกีารรายงานไปกลบัมกีารตัง้กรรมาธกิารตรวจสอบอกี

ชัน้หน่ึง ซึง่ไมจ่ าเป็น 

 รฐัสภาแค่รบัทราบ เป็นวาระเพื่อทราบอย่างเดยีวเหมอืนรายงานประจ าปี

ต่างๆ ทีต่อ้งรายงานตามกฎหมาย 
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แนวคิดการแก้ไขปัญหา 

 แนวคดิเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหา จากผลการศกึษาวจิยัพบว่า  
1. ท าใหเ้ป็นกระบวนการในลกัษณะต่อเนื่อง โดยกลุ่มทีท่ าการตรวจสอบ ซึง่

มคีวามเขา้ใจบรบิทของเรือ่งรอ้งเรยีนนัน้ๆ เป็นผูท้ าหน้าทีต่่อเนื่องในส่วน

ของกระบวนการตดิตามดว้ย 

2. การปรบัปรงุฐานขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่ตลอดเพื่อทีจ่ะตดิตามไดว้่า เรื่อง

ทีไ่ดม้กีารสรปุรายงานผลไปแลว้นัน้ มกีารด าเนินงานเป็นอยา่งไร 

3. ควรเพิ่มขัน้ตอนการรายงานผลการตรวจสอบไปยงักระทรวงต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้แต่ละกระทรวงลงไปดูแลหน่วยงานในสงักดัให้ปฏบิตัิ

ตามขอ้เสนอ และรายงานกลบัมายงั กสม. 

 

8.6 ด้านข้อกฎหมาย 

8.6.1 กระบวนการยืน่เรือ่งรอ้งทุกข ์ 
ผลการศึกษาวจิยัในขัน้ตอนที่ 1 พบความคดิเห็นที่ตัง้เป็นข้อสงัเกตได้ว่า ข้อ

กฎหมายที่มอียู่บางส่วน ยงัมคีวามคลุมเครอื ไม่ชดัเจน หรอืขาดรายละเอยีดส าคญัที่มี

ส่วนเอื้ออ านวยต่อการท างานตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน โดยในขัน้ตอนการยื่น

เรื่องร้องทุกข์ โดยเฉพาะประเด็นของการจ ากัดสิทธิในการร้องทุกข์  ในบางบริบท 

ประกอบดว้ย 
1) มขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัผูม้สีทิธริอ้งเรยีน ในกรณีผูเ้สยีหายทีเ่ป็นกลุ่มหรอืชุมชน และไม่

ครอบคลุมถงึการเสนอค ารอ้งโดยบุคคลหรอืองคก์รใดๆ ทีท่ราบถงึการละเมดิสทิธิ

มนุษยชน บุคคลใดๆ ทีร่อ้งเรยีนเพื่อประโยชน์สาธารณะ และสมาคมทีร่อ้งเรยีน

เพื่อผลประโยชน์ของสมาชกิ เนื่องจากข้อกฎหมายไม่ได้ระบุถึงการเสนอค าร้อง

แทนในฐานะที่เป็นผู้เสยีหายเป็นกลุ่ม เป็นการร้องเรยีนเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

และเป็นการรอ้งเรยีนเพื่อประโยชน์สมาชกิของสมาคมขา้งตน้ 

 

2) จากเงื่อนไขตามขอ้กฎหมายทีก่ าหนดว่า การเสนอค ารอ้งโดยองคก์ารเอกชนดา้น

สทิธมินุษยชนจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข 3 ประการ ตามมาตรา 24 วรรคสอง คอื 1) 

ต้องเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายไทย 2) ต้องมกีารด าเนินกจิการเกี่ยวขอ้งโดยตรง

กบัการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 3) มไิด้มี

วตัถุประสงค์ในทางการเมอืงหรอืมุ่งค้าก าไรจากการด าเนินกจิการดงักล่าว ส่งผล
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ให้เกิดการจ ากดัสทิธสิ าหรบัองค์กรเอกชนด้านสทิธมินุษยชนที่ได้จดทะเบยีนนิติ

บุคคล แมว้่าองค์กรเหล่านัน้จะมศีกัยภาพในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนได้เท่าเทยีมกบั

องคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นนิตบิุคคลกต็าม ซึง่การก าหนดเงื่อนไขของ

คุณสมบตัิดงักล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถส่งเสรมิบทบาทขององค์การเอกชนให้ท า

หน้าที่เป็นเครอืข่ายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการรบัค าร้อง 

แทนการมสี านกังานสาขาในภมูภิาคเพื่อรบัค ารอ้งทัว่ประเทศไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

 

ความคิดเหน็ต่อข้อกฎหมาย 

จากกรณีข้อจ ากัดดงักล่าว ผู้ให้สมัภาษณ์ในฐานะนักวิชาการด้านกฎหมาย ให้

ความเห็นว่า ผู้ที่รอ้งเรยีน คอื “ผู้ที่ถูกละเมดิสทิธิ” เป็นค ามคีวามหมายกว้างกว่าค าว่า 

“ผูเ้สยีหาย” (ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา) หรอืกล่าวอย่างกวา้งๆ คอืผูท้ี่

ได้ร ับผลกระทบจากการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ได้ ซึ่งในแง่นี้ก็

ครอบคลุมความหมายที่กว้างพอสมควร อย่างไรก็ตามความหมายดังกล่าวยังไม่

ครอบคลุมถึงบุคคลที่อาจจะไม่ได้รบัผลกระทบเลย แต่เหน็ว่าเป็นประเด็นที่กระทบต่อ

หลกัการพื้นฐานของสทิธิมนุษยชน เช่น การทรมาน หรอืการกระท าที่ย ่ายศีกัดิศ์รคีวาม

เป็นมนุษย ์อยา่งเช่นทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 32 ในรฐัธรรมนูญ 

ดงันัน้หากพจิารณาโดยน ามาตรา 32 มาประกอบด้วย คอื กรณีที่มกีารละเมดิ

สทิธใินชวีติและร่างกาย หรอืการกระท าที่เป็นการย ่ายศีักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์หรอืใน

ลกัษณะทรมาน ยอ่มเป็นใครกไ็ด ้ทีส่ามารถรอ้งต่อศาลเพื่อประโยชน์ของผูท้ีถู่กกระท าให้

ท าการไต่สวนได ้

 ประเดน็ทีน่่าสนใจจากการใหส้มัภาษณ์ของนกัวชิาการดา้นกฎหมายอกีท่าน ตัง้ 
เป็นขอ้สงัเกตว่า แมใ้นกฎหมายไมไ่ดก้ าหนดไว ้แต่ทีผ่่านมากม็กีารรอ้งเรยีนในลกัษณะนี้ 

เช่น กรณีปญัหาที่ดนิ ซึ่งเป็นปญัหาในลกัษณะกลุ่ม ก็ไม่ได้เรื่องร้องเรยีนเฉพาะบุคคล 

แต่จะมตีวัแทนเขา้ไปรอ้ง กส็ามารถท าได ้

 อย่างไรก็ตามทรรศนะผู้ให้สมัภาษณ์ขา้งต้น มแีนวคดิที่สอดคล้องกนัว่า “การ

แก้ไขปรับปรุงทัง้ 2 มาตราน้ีเพ่ือเปิดกว้างในการร้องเรียนเป็นส่ิงท่ีมีความ

เหมาะสม” เนื่องจากว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่มลีกัษณะสากล มี

ลกัษณะกระทบไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเท่านัน้ แต่กระทบต่อสังคม กระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะดว้ย 
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นอกจากนี้ยงัระบุถงึแนวทางแกไ้ข อกีประการคอื การท างานเชงิรุก (Pro-active) 

ซึ่งหมายถึง เนื่องจากกฎหมายเองเปิดกว้างให้สามารถพจิารณาหยบิยกเองได้อยู่แล้ว 

ดงันัน้ ใครก็ตามทัง้ที่เป็นนิตบิุคคล หรอืไม่เป็นนิติบุคคล หรอืทัง้ที่เป็นชุมชน หรอืเป็น 

individual (ส่วนบุคคล) ถ้ารอ้งเรยีนไปทีก่รรมการสทิธ ิถ้ากรรมการสทิธชิุดนัน้มลีกัษณะ

ที ่Pro-active กส็ามารถทีจ่ะไปลดปญัหาเรือ่งการจ ากดัการรอ้งเรยีนไดใ้นมาตรา 23 และ

มาตรา 24 ได ้ 

ดงันัน้ ถา้ตอ้งการใหก้ารรอ้งเรยีนเป็นผล คอืเมื่อมกีารรอ้งเรยีนมาจากบุคคลใดก็

ตามในประเดน็ใดทีม่กีารละเมดิสทิธมินุษยชน ไม่ว่าจะเขา้หลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด

ไว้ก็ตาม คณะกรรมการสทิธมินุษยชนควรหยบิยกขึน้มาพจิารณา ซึ่งเมื่อหยบิยกขึน้มา

พจิารณาขึน้มาแลว้จะด าเนินการต่อไปหรอืไม ่กแ็ลว้แต่กรณไีป 

8.6.2 กระบวนการพจิารณารบัเรือ่ง 
ผลการศึกษาวจิยัในขัน้ตอนที่ 1 พบความคดิเห็นที่ตัง้เป็นข้อสงัเกตได้ว่า ข้อ

กฎหมายบางส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการพจิารณารบัเรื่อง ยงัมคีวามคลุมเครอื ไม่

ชดัเจน อาท ิการนิยามความหมายส าคญัๆ ดงัรายละเอยีด 
1) ขาดนิยามที่ชดัเจนเกี่ยวกับ “บุคคล” หรอื “หน่วยงาน” ที่เป็นเป้าหมายในการ

ตรวจสอบการเป็นผูล้ะเมดิสทิธมินุษยชน ท าใหไ้ม่มคีวามชดัเจนว่า “ บุคคล” และ  

”หน่วยงาน” ที่อยู่ภายใต้อ านาจตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาต ิ ได้แก่ บุคคลและหน่วยงานประเภทใดบ้าง ครอบคลุมถงึบุคคลและ

หน่วยงานทัง้ในภาครฐัและเอกชน หรอืไม่ และหากเป็นหน่วยงานภาครฐั จะหมาย

รวมถงึหน่วยงานหรอืองคก์รของรฐัทุกประเภทดว้ยหรอืไม่ (เช่น ศาล และรฐับาล) 

 

ความคิดเหน็ต่อข้อกฎหมาย 

ข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบทรรศนะเกี่ยวกบัข้อจ ากดัดงักล่าว ว่าโดย

เจตนารมย ์กฎหมายก าหนดไวค้รอบคลุมแลว้ว่า หมายถงึทัง้เอกชนและรฐั ทัง้บุคคลและ

หน่วยงาน มคีวามครอบคลุมแลว้  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ยงัใหค้วามเหน็ต่อไปว่า เนื่องจากกรรมการสทิธต่ิางกบัองคก์รอื่น

ตรงที่ว่า ตรวจสอบการละเมดิสทิธขิององค์กรเอกชนได้ด้วย  ดงันัน้ ค าว่า “บุคคล” จะ

หมายรวมทัง้บุคคลที่เป็นเอกชน และเจา้หน้าที่ของรฐั แต่ว่ามขีอ้ท้วงตงิกนัอยู่ว่าพอไม่

เขียนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจน ก็ท าให้เกิดปญัหาว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ

หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ถ้าหน่วยงานของรัฐ บางฉบับพูดชัดว่า 
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“เจา้หน้าทีข่องรฐั” หรอื “หน่วยงานของรฐั” สองค านี้ควรใหช้ดัเจนไปเลย เพื่อให้เหน็ว่า

ตอ้งมหีน้าที ่คอืเกีย่วขอ้งกบัการทีเ่รยีกใหส้่งขอ้มลู เรยีกมาใหถ้อ้ยค า 

ซึง่ขอ้สรปุของความคดิเหน็ต่อปญัหาเกีย่วกบัการตคีวามดา้นนี้ นักวชิาการทีใ่ห้

สมัภาษณ์ เหน็ไปในทางเดยีวกนัว่า “สามารถระบ ุหรือเปล่ียนแปลงให้ชดัเจนขึ้นได้” 

เพื่อจะไดไ้มม่ขีอ้โตแ้ยง้เกดิขึน้ 

 

2) ปญัหาการตีความเกี่ยวกับ “สาระของค าร้อง” หรือกรณีที่คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติมอี านาจรบัไว้พิจารณาตรวจสอบ เนื่องจากรฐัธรรมนูญไม่มี

บทบญัญตัทิี่กล่าวถงึค าว่า ”สทิธมินุษยชน” และการคุ้มครองสทิธมินุษยชนไว้

โดยตรง แมว้่ามาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 จะไดบ้ญัญตัถิงึนิยามของค าว่า “สทิธมินุษยชน” ไว ้ แต่กไ็ม่สามารถ

สร้างความเขา้ใจที่ชดัเจนเกี่ยวกบัความหมายของค าต่างๆ เหล่านี้ จงึท าให้

ขอบเขตของการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิยงัขาดความชดัเจน 

3) ปญัหาข้อจ ากัด ในการรับค าร้องไว้พิจารณา ทั ้งนี้ ต ามมาตรา  22 แห่ ง

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บญัญตัวิ่า “ใน

กรณีที่มกีารกระท าหรอืการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนและ

มใิช่เป็นเรื่องที่มกีารฟ้องรอ้งเป็นคดอียู่ในศาล หรอืที่ศาลพพิากษาหรอืมคี าสัง่

เดด็ขาดแลว้ ใหค้ณะกรรมการมอี านาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไข” แต่

ในทางปฏบิตัปิรากฏว่า มปีญัหาในการบงัคบัใชแ้ละตคีวามมาตรา 22 เนื่องจาก

เรื่องทีม่กีารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิปีระเดน็ที่แตกต่าง

จากเรื่องที่มกีารฟ้องร้องเป็นคดอียู่ในศาล และยงัอาจอาศยัเป็นเหตุอ้างของ

ผู้เกี่ยวขอ้ง ในการปฏเิสธการมาชี้แจงขอ้เทจ็จรงิหรอืส่งเอกสาร หลกัฐานต่อ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

4) ขาดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนในการรบัค ารอ้งเขา้สู่กระบวนการพจิารณา ว่าเรื่องใดเป็น

ปญัหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อยู่ภายใต้อ านาจตรวจสอบของ

คณะกรรมการการรบัค าร้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาตเิป็นไปอย่างกวา้งขวาง ไม่มหีลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน

ในการรบัและการปฏเิสธไมพ่จิารณาค ารอ้ง 
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ความคิดเหน็ต่อข้อกฎหมาย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า เรื่องสิทธิมนุษยชนอาจจะกว้าง  แต่ไม่ได้

หมายความว่ามนัไม่ชดัเจน ปญัหาอยู่ที่ความเข้าใจของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ทัง้นี้

เรื่องสทิธมินุษยชนมหีลกัการ มเีนื้อหาที่ก าหนดไว้ทัง้ในรฐัธรรมนูญไทย กฎหมายไทย 

ซึ่งในเชิงรายละเอียดก็คือ กฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่ง

ปจัจุบนัน้ีประเทศไทยเป็นภาคขีองสนธสิญัญาด้านสทิธมินุษยชนถงึ 7 ฉบบั และลงนาม

ไปแล้วอกีฉบบัหนึ่งเป็นฉบบัที่ 8 แต่ยงัไม่ได้ให้สตัยาบนัคอื อนุสญัญาว่าด้วยคนที่หาย

สาบสญู ซึง่แต่ละเรือ่งมคีวามชดัเจนโดยตวัเองทัง้สิน้  

สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของผูใ้หส้มัภาษณ์อกีท่านหนึ่ง ทีเ่หน็ว่า ในกฎหมายมี

นิยาม ในพระราชบญัญัติมนีิยาม ซึ่งกล่าวไว้ว่า สิทธิมนุษยชน คอื ศักดิศ์รคีวามเป็น

มนุษย์ สิทธิเสรีภาพ ที่ได้ร ับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายไทย หรือ

สนธสิญัญาที่ไทยเป็นภาค ี(ดูรายละเอยีดได้จาก พรบ) ดงันัน้ ถ้ารฐัธรรมนูญรบัรองว่า

เป็นการละเมดิ ซึ่งในรฐัธรรมนูญจะก าหนดสิทธต่ิางๆ ไว้ อย่างไรก็ตามบางทสีทิธใิน

รฐัธรรมนูญอาจจะไม่มีอยู่ในกฎหมาย หรืออาจจะขดักับกฎหมาย ก็ให้ใช้กฎหมาย

รฐัธรรมนูญเป็นตวัตัง้ 

นอกจากนี้ประเทศไทยรับอนุสัญญา กติการะหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิ

มนุษยชน ซึ่งปจัจุบนัมปีระมาณ 6-7 ฉบบัแล้ว ซึง่ถ้าดูจากส่วนนัน้ คอืถ้าประชาชนรอ้ง

มาแล้วเขา้กบักรอบไหน เขา้กฎหมาย หรอืเขา้รฐัธรรมนูญ โดยเฉพาะใช้ตวัรฐัธรรมนูญ

เป็นตวัตัง้ กจ็ะเหน็ว่ากรอบมนัคอือะไร 

 นอกจากแนวคดิขา้งตน้แลว้ ผูใ้หส้มัภาษณ์ยงัใหท้รรศนะต่อไปอกีว่า บางกรณีไม่

ควรก าหนดกรอบด้วยการนิยามความหมาย เพราะเป็นการสร้างข้อจ ากดั ขณะที่บาง

กรณีการนิยามอาจท าให้เกดิช่องว่าง ที่ส าคญัควรเขา้ใจว่าเรื่องสทิธมินุษยชนมลีกัษณะ

เป็นพลวตัร มกีารพฒันา เคลื่อนไหวอยู่ตลอด ยกตวัอย่างเช่น เรื่องโทษประหารชวีติ 

สทิธใินชวีติรา่งกาย ถ้าในต่างประเทศคอืเป็นสทิธอินัสมับูรณ์ (Absolute rights) แต่ว่าใน

ประเทศไทย ในประเทศเอเชียยงัไม่ถือว่าเป็นสิทธิอันสมับูรณ์ และในกติการะหว่าง

ประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืง สทิธทิางการเมอืง กย็งัไม่ถอืว่าเป็นสทิธอินัสมับูรณ์ แต่กไ็ด้

เสนอว่าประเทศต่างๆ ตอ้งพยายามลดโทษการประหารชวีติ จนกระทัง่น าไปสู่การยกเลกิ

โทษประหารชวีติในทีสุ่ด  

 ดงันัน้ ค าจ ากดัความหากใส่ไว้ในกฎหมาย อาจก่อใหเ้กดิปญัหาว่า ขณะทีส่งัคม

พฒันาไปเรื่อยๆ เราก็ต้องเปลี่ยนกฎหมายไปเรื่อยๆ แต่ว่าการนิยามที่วางหลกัไว้ เช่น 
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เรือ่งศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธเิสรภีาพ ความเสมอภาค ซึง่ตรงน้ีมนัเป็นหลกัของสทิธิ

มนุษยชนอยู่แล้ว รฐัธรรมนูญ กฎหมายไทย และสนธสิญัญาว่าด้วยสทิธมินุษยชน มนัก็

ชดัเจนอยู่แล้ว ดงันัน้ ค านิยามไม่ควรจะม ีแต่ควรจะวางหลกัรฐัธรรมนูญ กฎหมายไทย 

และสนธสิญัญาว่าด้วยสทิธมินุษยชนไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล หรอืมาตรฐาน

ระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชนของสหประชาชนดว้ย ดงันัน้ มาตรา 3 ใชไ้ดแ้ลว้ ควร

ต้องปรับในเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความชัดเจนในส่วนของเจ้าหน้าที่

ผูป้ฏบิตังิาน 

ต่อประเดน็ของเจา้หน้าที่ผู้ปฏบิตังิาน ผู้ให้สมัภาษณ์ให้ความเหน็ต่อไปว่า อาจ

เป็นเพราะพนักงานที่นี่ เป็นข้าราชการ เติบโตมาจากระบบราชการ จงึคดิว่าเรื่องสทิธิ

มนุษยชนมนักวา้ง แต่ทีจ่รงิแลว้มฐีานอยู่แลว้ เจา้หน้าทีต่อ้งมอีงคค์วามรู ้ถ้ามคีวามรูเ้รื่อง

สทิธมินุษยชนตามรฐัธรรมนูญเพยีงพอ รูว้่าตอนนี้ประเทศไทยรบักตกิาระหว่างประเทศ

มา 7 ฉบบั กต็้องรูว้่าในแต่ละฉบบัสาระส าคญักล่าวถงึสทิธอิะไรบา้ง ถ้ารูข้อบเขตแบบนี้ 

กส็ามารถวนิิจฉยัไดว้่าเรือ่งนี้เขา้หรอืไมเ่ขา้ 

ดงันัน้แนวคดิเกี่ยวกบัการแก้ไขปญัหาด้านน้ีจงึเกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งมาตรฐาน

ดา้นความเขา้ใจ และแนวทางปฏบิตัทิีถู่กตอ้งกบัเจา้หน้าที ่โดย  

1. จดัท าเป็นคู่มอื หรอืแนวทางพจิารณาใหก้บัพนกังานปฏบิตัวิ่า ต้องไปพจิารณา

จากกรอบใดบ้าง ซึ่งมอียู่แล้วในตัวบทกฎหมายว่า สิทธิมนุษยชนคืออะไร 

ฉะนัน้ ถา้ละเมดิหลกัทีก่ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ หรอืทีก่ าหนดไวใ้นทีต่่างๆ  

2. ให้ความรู้แก่ ฝ่ายตรวจสอบ เจ้าพนักงานที่ท ารบัเรื่อง เพื่อให้มคีวามเข้าใจ

เรือ่งสทิธทิัง้หมดทีม่ ีเพื่อเป็นพืน้ฐานในการวนิิจฉยั ซึง่ประเดน็นี้ผูใ้หส้มัภาษณ์

เน้นย ้าว่า องคค์วามรูก้บัคู่มอืเป็นสิง่ทีค่วบคู่กนั เนื่องจาก ถ้าไม่มคีวามรู ้มแีต่ 

คู่มอืกอ็าจจะเขา้ใจอยา่งไมล่กึซึง้ 

 

5) ไม่มีการก าหนดอายุความในเรื่องที่มีการยื่นค าร้อง  ซึ่งประเด็นนี้ เป็นไปตาม

เจตนารมย ์ในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นสามารถรอ้งเรยีน

ต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิด้โดยไม่มขีอ้จ ากดัเรื่องเวลา ซึง่เป็นไป

ตามหลกัการอนัเป็นมาตรฐานสากล ของสถาบนัสทิธมินุษยชนระดบัชาติ ซึง่ส่งผล

โดยตรงต่อการตรวจสอบ โดยเฉพาะกรณีที่ผ่านมานาน เนื่องจากการแสวงหา

ขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนกระท า

ไดย้าก 
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ความคิดเหน็ต่อข้อกฎหมาย 

นักวชิาการด้านกฎหมายท่านหนึ่งให้ทรรศนะว่า อายุความ ถ้าไม่ได้เขยีนไว้ใน

กฎหมายเฉพาะ ก็อาจใช้วธิปีฏบิตัริาชการการปกครอง ก็คอืก าหนดระยะเวลา เช่น 30 

วนั ถา้ก าหนดไวจ้ะเป็นการบงัคบัการท างานของพนักงานหรอืกรรมการสทิธวิ่าควรจะท า

ใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาเท่าใด 

ผูใ้หส้มัภาษณ์อกีท่านหนึ่งใหท้รรศนะเพิม่เตมิว่า จรงิๆ แลว้ แมแ้ต่ความผดิทาง

อาญาในหลายประเทศก็ไม่มอีายุความ ปล่อยว่างไว้ เพราะไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่เราจะ

ลงโทษใคร กรรมการสทิธไิมม่อี านาจลงโทษอยูแ่ลว้ แต่มอี านาจในการตรวจสอบเพื่อใหม้ี

การปรบัปรงุแกไ้ข 

 

8.6.3 กระบวนการไกล่เกลีย่ประนีประนอม 
ด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอม พบข้อสงัเกตเกี่ยวกบัข้อกฎหมายที่

ควรพจิารณารวม 3 ขอ้ ประกอบดว้ย 
1) ขาดกลไกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการด าเนินการไกล่เกลี่ย หมายถึง

ระเบยีบดงักล่าว ยงัไม่มคีวามชดัเจน และไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการสรา้งกลไกที่

มคีวามเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ แต่มอบให้คณะอนุกรรมการทุกคณะสามารถ

ด าเนินการไกล่เกลีย่ได ้

 

ความคิดเหน็ต่อข้อกฎหมาย 

ผูใ้หส้มัภาษณ์เหน็ดว้ยกบัประเดน็น้ี โดยใหท้รรศนะว่า ควรมผีูเ้ชีย่วชาญทีเ่ขา้ใจ

เรือ่งการไกล่เกลีย่ เพราะว่าการไกล่เกลีย่เป็นทกัษะอย่างหน่ึงทีจ่ะท าใหส้องฝ่ายสามารถ

หาขอ้ยุตริ่วมกนัไดใ้นหลายเรื่องทีไ่ม่ซบัซอ้นมาก แต่ว่าจ าเป็นต้องใชผู้้  ทีม่ทีกัษะ มอีงค์

ความรูเ้พยีงพอที่จะท าเรื่องนี้ แต่ที่ผ่านมาเข้าใจว่ากรรมการสทิธยิงัไม่สามารถพฒันา

เรือ่งนี้ขึน้มา ยงัใชอ้นุกรรมการเป็นตวัไกล่เกลีย่โดยตรง 

อย่างไรก็ตามต้องมหีน่วยที่ท าหน้าที่เรื่องน้ี ในปจัจุบนัจะมคีวามยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์เข้ามา มเีรื่องเหล่านี้เขา้มาช่วยให้มากขึน้ไปยุตคิวามขดัแยง้ ในการลดหรอื

บรรเทาความขดัแยง้ ทีใ่ชก้นัคอื กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์ 

สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของอกีท่านหนึ่ง ทีว่่า Expertise ความเชีย่วชาญเป็น

เรือ่งส าคญั ทุกเรือ่งตอ้งการ expertise แมก้ระทัง่เรื่องการตรวจสอบ ซึง่กรรมการสทิธไิม่
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ม ีexpertise ในเรื่องการตรวจสอบ ขาด และไม่มกีารฝึก expertise ในการตรวจสอบ 

เรือ่งการไกล่เกลีย่กเ็ช่นเดยีวกนั 

แต่อย่างไรก็ตาม การไกล่เกลี่ยไม่ใช่เป็นภารกจิหลกัของกรรมการสทิธ ิเพราะ

กรรมการสทิธนิัน้มภีารกจิทีส่ าคญักค็อืมหีน้าทีใ่นการทีท่ าใหร้ฐัท าหน้าทีข่องตวัเองอย่าง

ถูกตอ้ง คอืท าหน้าทีส่่งเสรมิ และปกป้องสทิธมินุษยชน ซึง่หมายความว่าการส่งเสรมิและ

ปกป้องสทิธมินุษยชนนัน้ รฐัต้องมนีโยบายเรื่องการไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องเฉพาะกรณี ไม่ใช่

เป็นหน้าทีห่ลกัของกรรมการสทิธ ิการไกล่เกลีย่เป็นเรือ่งเยยีวยาเหยือ่ของการถูกละเมดิ  

 

2) การไกล่เกลี่ยจะต้องมคีวามเชี่ยวชาญอยู่ และต้องยนือยู่บนพื้นฐานของหลกัการ

สทิธมินุษยชนดว้ย ไมใ่ช่ไกล่เกลีย่แลว้กลายเป็นคนท าความผดิลอยนวล   

3) ขาดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการด าเนินการไกล่เกลีย่ เนื่องจากขอ้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องก าหนดหลกัการไกล่เกลี่ยไว้อย่างกว้าง และไม่ปรากฏว่ามีคู่มอืการ

ปฏบิตังิานในเรื่องนี้ จงึท าให้ขาดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัทิี่ชดัเจนในการ

ด าเนินการไกล่เกลีย่ เช่นหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงคดัค้าน

หรอืขอเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงในภายหลงั หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการรกัษาความลบั

ของคู่กรณี ฯลฯ ดงันัน้แนวทางปฏบิตัจิงึขึน้อยู่กบั ความรูแ้ละประสบการณ์ ของ

คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ท าใหก้ารด าเนินการในรายละเอยีดไม่เป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั เช่น การไกล่เกลีย่ในบางกรณีจดัท าเฉพาะบนัทกึขอ้ตกลงตามมาตรา 27 

แต่บางกรณมีกีารจดัท าเป็นรายงานผลการตรวจสอบไวด้ว้ย 

4) ผลการไกล่เกลี่ย ไม่ได้มขีอ้ผูกพนัทีก่ าหนดเป็นผลทางกฎหมายทีแ่สดงถงึอ านาจ

การยตุขิอ้พพิาทของ กสม.ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 

ความคิดเหน็ต่อข้อกฎหมาย 

ผู้ให้สมัภาษณ์ให้ความเห็นว่า การท าข้อตกลงไว้เป็นหนังสอื มที าเป็นสญัญา

ระหว่างคู่กรณี หากไม่ปฏบิตัติามที่เป็นหนังสอืก็ให้ด าเนินการต่อ อนันี้ก็มจีุดอ่อนของ

กฎหมายปี 40 ว่ามนัไปไหนไมไ่ด ้พอปี 50 เลยมาเพิม่อ านาจใหก้รรมการสทิธสิ่งเรื่องไป

ทีศ่าลได ้สามารถฟ้องแทนผูร้อ้งเรยีนได ้เป็นขอ้จ ากดัของรฐัธรรมนูญปี 40 คอื มาตรการ

ที่ก าหนดไว้คือว่า กรรมการสิทธิเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหาร ถ้ามีการละเมิดสิทธิกับ

หน่วยงานของรฐัก็ให้ส่งไปที่นายกรฐัมนตร ีเพื่อที่จะสัง่การทางสายบรหิาร ที่นี้ถ้าฝ่าย

บริหารไม่ท า มาตรการที่ก าหนดไว้ทางกฎหมายก็คือว่า ให้ไปที่สถาบันนิติบัญญัต ิ
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รายงานต่อนิติบญัญตัิ เพื่อให้ฝ่ายนิติบญัญตัิตรวจสอบฝ่ายบรหิารอีกทหีน่ึง แล้วก็ให้

สงัคมตรวจสอบคอื รายงานเผยแพรต่่อสาธารณะ 

นอกจากนี้ นักวชิาการด้านกฎหมายสทิธมินุษยชนอกีท่านหนึ่ง ไดใ้ห้ความเหน็

เพิม่เตมิไว้ว่า ผลการไกล่เกลี่ยมผีลทางกฎหมายเหมอืนกนั ถ้าเป็นในกรณีความรบัผดิ

ในทางแพ่ง เช่น การท าสัญญากันไว้ ประนีประนอม ยอมความ ไม่ใช่ไม่มีผลทาง

กฎหมายซะทเีดยีว แต่กรรมการสทิธไิม่ควรที่จะเขา้ไปก้าวก่ายในกระบวนการยุตธิรรม

ทางอาญา 

 

8.6.4 กระบวนการพจิารณาตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
ด้านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง พบข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อ

กฎหมายทีค่วรพจิารณารวม 4 ขอ้ ประกอบดว้ย 
1) ไม่มกีรอบระยะเบือ้งต้นตามกฎหมายทีก่ าหนดใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการละเมดิสทิธมินุษยชน ชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ (มเีพยีงการก าหนดไว้ในระเบยีบ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ) ดงันัน้ควรมกีารก าหนดไว้ในข้อกฎหมาย 

เช่นเดยีวกบับางประเทศเช่นเกาหลใีต ้เป็นตน้ 

 

ความคิดเหน็ต่อข้อกฎหมาย 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักวิชาการด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน คือ ไม่ควรระบุกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในกฎหมาย 

เนื่องจาก 1) การมกีรอบหรอืก าหนดเป็นระเบยีบภายในถอืว่าเป็นการผูกพนักบัผูร้อ้ง ว่า 

กสม. ต้องรบัผิดชอบต่อผู้ร้อง ซึ่งหากว่า กสม. แจ้งว่าจะท าให้เสร็จภายใน 2 เดือน 

เท่ากบัผูกพนัว่า 2 เดอืน กสม. ต้องมคี าตอบให้กบัผูร้อ้ง แต่ค าตอบที่ได้ กรรมการสทิธิ

ตอบได้เพยีงแต่ว่า ตรวจสอบเสรจ็แล้ว แลว้หลงัจากนัน้ก็ส่งให้หน่วยอื่นเป็นผูใ้ช้อ านาจ 

เป็นผูบ้งัคบัตามกรอบที ่กสม. เสนอต่อไป 

ขอ้จ ากดัดงักล่าว 1) กสม. สามารถก าหนดกรอบระยะเวลาของตวัเองได้ แต่จะ

ไมผ่กูพนัหน่วยงานอื่น 2) หากหน่วยงานอื่นไม่ใหค้วามร่วมมอืกบั กสม. ในการใหข้อ้มลู 

กสม.สามารถใช้มาตรการทางอาญา (บทลงโทษในมาตราที่ 34) เข้าไปช่วยในการ

แสวงหาข้อเท็จจรงิได้ แต่ปัญหากคื็อว่า ท่ีผ่านมากรรมการสิทธิไม่เคยใช้อ านาจ 

ตามมาตรา 34 เลย 
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2) พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไม่มบีทบญัญตัิ

ใหอ้ านาจคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ในการเขา้ตรวจตราเรอืนจ า หรอื

สถานกกักนัต่างๆ โดยไม่ต้องมกีารรอ้งขอเพื่อประโยชน์ ในการคุม้ครองสทิธขิอง

ผูต้้องขงั หรอืผูถู้กกกักนั การทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตจิะเขา้ตรวจ

ตราสถานทีด่งักล่าว จะตอ้งมหีนังสอืแจง้ความประสงคล์่วงหน้าในลกัษณะของการ

ขอความรว่มมอื และประสานงาน 

 

ความคิดเหน็ต่อข้อกฎหมาย 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่าท่านแรก เหน็ว่า ประเดน็นี้ไม่มีก าหนดไว้

จรงิ เพราะว่าตอนยกร่างกรรมาธกิารไม่ไดค้ านึงถงึเรื่องนี้มากนัก อย่างไรกต็ามภายหลงั

เกดิกรณขีึน้มาคอื มปีญัหาเรื่องการซอ้ม/การทรมานอยู่ในทีค่วบคุมตวัของเจา้หน้าทีข่อง

รฐั แล้วกรรมการสทิธไิม่สามารถเขา้ไปได ้จะเขา้ไปได้ก็ต่อเมื่อต้องขอความร่วมมอื ท า

หนงัสอืไปทีผู่บ้ญัชาการเรอืนจ า แต่ไมม่อี านาจเขา้ไปเลยโดยตรง ตอ้งประสานงานก่อน 

ดงันัน้ถา้เพิม่ในกฎหมายกจ็ะแก้ปญัหาในกรณีการไปตรวจการซอ้มทรมานไดใ้น

ทีค่วบคุมตวั เพราะตอนนี้เขา้ใจว่าก าลงัรบัอนุสญัญาว่าด้วยการทรมาน กบัอนุสญัญาว่า

ด้วยการท าให้บุคคลสูญหาย ซึ่งหมายความว่า อนุสญัญาทัง้ 2 ฉบบันี้จะเกี่ยวข้องกบั

เจา้หน้าที่รฐัโดยตรง ค าว่า “ซ้อม/ทรมาน” เกดิจากการกระท าของเจา้หน้าที่ของรฐัเป็น

หลกั 

ในแงก่ารปฏบิตัไิม่ไดห้รอืได ้กข็ึน้อยู่กบัการอาศยัมาตรการทางอาญาเตมิเขา้ไป 

ในความเป็นจรงิแล้ว กสม. สามารถขอหมายค้นเขา้ไปได้ แต่ว่าไม่เคยใช้ (มาตรา 32) 

กล่าวไวช้ดัว่า หน่วยงานนัน้ตอ้งใหค้วามรว่มมอื 

 ขณะทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์อกีท่านหนึ่งใหค้วามเหน็ว่า โดยหลกัแลว้ สถานที่ราชการ 

กรรมการสทิธกิค็วรเขา้ไปไดโ้ดยทีไ่มม่หีมายศาล ซึง่หวัหน้าหน่วยราชการ กต็้องอนุญาต

อยูแ่ลว้ ไมต่อ้งขอหมายศาลดว้ยเพราะการขอหมายศาลคอื การไปตรวจทีเ่อกชน และถ้า

เป็นเรือ่งสทิธเิสรภีาพส่วนบุคคล เคหสถาน ตอ้งมหีมาย 

  

3) พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542  มไิดม้บีทบญัญตัิ

ในเรื่องการขอความช่วยเหลอืจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (มกี าหนดไว้ในระเบยีบ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต)ิ 
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ความคิดเหน็ต่อข้อกฏหมาย 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบทรรศะในทศิทางเดยีวกนัว่า มาตรา 32 ให้

อ านาจในการเรยีกบุคคล/นิติบุคคลอยู่แล้ว จงึไม่จ าเป็นต้องท าเป็นพเิศษ เพียงแต่ว่า

ปจัจุบนัการท างานของกรรมการสทิธไิม่ค่อยสะดวก เน่ืองจากว่าตดิระบบขา้ราชการ จงึ

ท าใหไ้มไ่ดร้บัความสะดวกหลายอยา่งในกระบวนการท างาน การใชง้บประมาณ 

ดงันัน้ 1) กรรมการสิทธิควรจะต้องท าให้ ส านักเลขาธิการแยกออกจากส่วน

ราชการ และมกีฎระเบยีบของตนเอง ซึง่จะท าใหง้่ายขึน้ เช่น ค่าตอบแทนผูเ้ชีย่วชาญ ใน

เรื่องการเดนิทางของผู้เชี่ยวชาญ การดูแลพยาน คุ้มครองพยาน หรอืแมก้ระทัง่การไป

ตรวจสอบคน้หาความจรงิเกี่ยวกบัเรื่องต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ปจัจุบนัน้ีมนัยากมากเพราะว่า

มนัตดิทีร่ะเบยีบ ตอ้งไปประชุมอนุกรรมการ ดงันัน้ ค่าเบีย้งเลีย้ง ค่าเดนิทางกล็ าบาก ซึง่

น้ีเป็นปญัหา 

2) ควรจะตอ้งมกีารฝึกเจา้หน้าทีใ่หท้ าหน้าทีเ่ป็นเจา้พนักงาน เพราะว่าปจัจุบนัน้ี

การตรวจสอบก็ด ีการด าเนินการต่างๆ ก็ด ีต้องอาศยัอนุกรรมการเป็นหลกั เพราะว่า

เจ้าหน้าที่ยงัไม่มคีุณภาพ ยงัไม่ได้รบัการฝึกมาอย่างเพียงพอ ดงันัน้ การตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิในกรณทีีม่กีารละเมดิสทิธมินุษยชน มนักไ็ปไดช้า้มาก 

 

4) เพื่อเตมิเรือ่งการคุม้ครองพยาน 
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ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ือปรบัปรงุกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โครงสร้างการท างาน 

1) ศนูยป์ฏิบติังาน และเครือข่ายการท างานในพ้ืนที ่

ขอ้มลูจากผลการศกึษาวจิยัทีก่ล่าวถงึขา้งต้นพบว่าม ี2 ทางเลอืก ซึง่แต่ละทางเลอืกเป็น

การเพิม่ศกัยภาพการตรวจสอบ รวมถงึมขีอ้ด ีขอ้จ ากดัทีแ่ตกต่างกนั 
1) การตัง้ส านกังานสาขาของ กสม. ในพืน้ที ่ 

ขอ้ด ี/ สิง่ที่จะได้ เป็นเสมอืนการเพิม่ศกัยภาพเชงิโครงสรา้ง เพื่อสามารถตอบสนอง

ต่อการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้ทัง้เชิงรับ และเชิงรุก ซึ่งการตัง้

ส านกังานสาขาขา้งตน้  
- ท าใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย ขอ้มลูในพืน้ทีไ่ดง้า่ยขึน้ 
- การประสานงานกบัหน่วยงานในพืน้ทีม่คีวามสะดวกขึน้ รวดเรว็  
- เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงระบบการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ส าหรบัคนในพืน้ทีห่่างไกล 
- สามารถพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืรปูแบบต่างๆ ไดส้ะดวก ต่อเนื่อง

มากยิง่ขึน้ 
    ขอ้จ ากดั 

- ตอ้งมกีารวางแผนเรือ่งระบบบุคลากร (อตัรา) และงบประมาณใหม ่
- ใชง้บประมาณเพิม่มากขึน้ 
- ต้องปรบัโครงสรา้งการตดัสนิใจ การใช้อ านาจใหม่ ในลกัษณะที่มกีาร

กระจายอ านาจไปยังส านักงานสาขา (หากต้องส่งเรื่องกลับมาที่

ส่วนกลาง จะท าใหใ้ชเ้วลาในการตรวจสอบนานเหมอืนเดมิ) 

  

2) การพฒันาบทบาท ความรว่มมอื และความเขม้แขง็ใหก้บัเครอืขา่ยในพืน้ที ่แนวคดินี้ 
เกี่ยวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากเครอืข่ายสถาบนัการศกึษา องคก์ร ฯลฯ ต่างๆ ทีม่ ี

ในพื้นที่ใหม้ากขึน้ ซึง่ขอ้ดขีองทางเลอืกนี้คอื เป็นโครงสรา้งการท างานแบบยดืหยุ่น

ประหยัดงบประมาณ และสามารถพัฒนาให้เป็นโครงสร้างการท างานที่มีความ

เขม้แขง็ ชดัเจนมากยิง่ขึน้ได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์กบัเครอืข่าย

การท างานในรูปแบบต่างๆ เช่นความร่วมมอืทางวชิาการมขี้อจ ากดัส าคญั คอืเป็น
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การท างานแบบไม่มีข้อผูกมดั ไม่สามารถคาดหวงัได้ถึงคุณภาพ มาตรฐานตามที ่

กสม. ตอ้งการ และสามารถช่วยไดเ้พยีงบางส่วน 

 

จากความคดิเหน็ดงักล่าวผูว้จิยัมแีนวคดิเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาดงัน้ี 

 

3. ใช้ประโยชน์จากเครอืข่ายการท างานที่ม ีโดยเริม่ต้นจากการจดัระบบเครอืข่ายเป็น

กลุ่ม เพื่อประเมนิระดบัศกัยภาพ รูปแบบในการท างาน รวมถึงความสามารถของ 

กสม. ในการสนับสนุนการท างานของเครือข่ายต่างๆ เช่นบุคลากร ความรู ้

งบประมาณ ฯลฯ เพื่อน ามาสู่การก าหนดรูปแบบกิจกรรมความร่วมมอืให้มคีวาม

ชดัเจน เป็นมาตรฐานเดียวกนัในแต่ละกลุ่ม และมคีวามต่อเนื่องมากยิง่ขึ้นกว่าที่

เป็นอยู ่
4. อาจเริม่จากการพฒันาระบบการตรวจสอบ ในแบบที่มกีารกระจายอ านาจตดัสนิใจ 

เชิงกระบวนการภายในองค์กรก่อน หลงัจากมกีารปรบัเปลี่ยนจนชดัเจน ลดทอน

ข้อจ ากัดต่างๆ ที่ม ีและงานตรวจสอบมคีุณภาพที่เหมาะสม จงึค่อยวางแผนเพื่อ

ขยายโครงสร้างส านักงานไปสู่พื้นที่หลกัอื่นๆ ต่อไป ซึ่งอาจเริม่ต้นในรูปแบบของ

ส านกังานสาขาน ารอ่ง 

 

2) ความชดัเจนในขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 

ความชดัเจนในขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เป็นขอ้จ ากดัส าคญัทีส่่งผลต่อความล่าชา้ 

และคุณภาพการตรวจสอบ ซึ่งผลจากการศึกษาวจิยัพบแนวคดิในการแก้ไขปญัหาที่ส าคญั 2 

ประการ ประการแรกการปรบัโครงสรา้งบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังานโดยค านึงถงึเงื่อนไขส าคญัทัง้

ในดา้นศกัยภาพของตวับุคคล และปรมิาณงาน และประการทีส่องคอืการก าหนดขอบเขตงานใหม้ี

ความชดัเจน ซึง่ในทางปฏบิตัจิ าเป็นต้องพจิารณาร่วมกบัเงื่อนไขอื่นๆ อาทปิรมิาณงาน ประเภท

เรือ่งทีร่อ้งเรยีน ฯลฯ โดยสามารถสรุปสาระส าคญัถงึแนวคดิในการแก้ไข รวมถงึปจัจยัแวดลอ้มที่

เกีย่วขอ้ง ตามความเหน็ของคณะผูว้จิยั ไดด้งันี้ 
1. ควรพฒันาระบบฐานข้อมูลการร้องเรยีนชดัเจน เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์

ก าหนดโครงสรา้งบุคลากรทีม่คีุณภาพ ทัง้ในดา้นจ านวนและคุณสมบตั ิเพื่อสามารถ

รองรบัการท างานได้ทัง้ปจัจุบนัและอนาคต เช่น การวเิคราะห์ขอ้มลูการรอ้งเรยีนจะ

ท าให้ทราบว่ามกีารละเมดิประเภทใดมากน้อยกว่ากนั การใช้เวลากบัการตรวจสอบ

ประเภทใดมคีวามซบัซอ้น หรอืปญัหาอยา่งไร 
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2. โครงสร้างทมีต้องก าหนดให้สอดคล้องกบัประเภทการละเมดิที่มกีารร้องเรียน ซึ่ง

ในทางปฏบิตัอิาจต้องการบุคลากรทีม่คีุณสมบตัแิตกต่างกนั หรอืจ านวนแตกต่างกนั 

ซึง่ขอ้มลูการตรวจสอบในอดตี (ฐานขอ้มลู) มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ในการพจิารณา 

3. ทมีงานตรวจสอบควรท าหน้าทีห่ลกัคอื ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างเต็ม

รปูแบบ ซึ่งแนวคดินี้จะมสี่วนช่วยในการพฒันาบุคลากรให้มทีกัษะ ความเชีย่วชาญ

ในงานตรวจมากยิง่ขึน้อกีดว้ย 

4. ความชัดเจนในการก าหนดขอบเขตงาน ยงัเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจดัท าคู่มือ

มาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standard Operating Procedure : SOP) ทัง้นี้นอกจากจะ

เป็นการสรา้งความชดัเจนและความเป็นมาตรฐานเดยีวกนัในระบบงานตรวจสอบแลว้ 

ยังเป็นเสมือนระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบไปในตัวอีกด้วย (คู่มือ

มาตรฐานการปฏบิตัิงานควรมใีนทุกขัน้ตอนการท างาน ตัง้แต่การรบัเรื่องไปจนถึง

การตรวจและเขียนรายงานว่าต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติอย่างไร รูปแบบ 

องคป์ระกอบของรายงานผลการตรวจสอบเป็นอยา่งไร) 
 

3) การบริหารจดัการ มอบหมายงานและการแบ่งงาน 

แนวคดิส าคญัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ และการมอบหมายงานมุง่แก้ไขปญัหาดา้นความ

ไมเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั ดงันี้ 
1. ควรมผีูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องส านักงานโดยตรง เช่นผูอ้ านวยการ

กลุ่ม เพื่อบรหิารจดัการดา้นการตรวจสอบ โดยมคีณะอนุกรรมการเป็นผูใ้หค้ าปรกึษา 

และประการที่สองเกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าคู่มอืหรอืมาตรฐานด้านการบรหิารจดัการ 

เพื่อสรา้งความชดัเจนและความเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
2. ควรมกีารจดัท าคู่มอืหรอืมาตรฐานด้านการบรหิารจัดการ เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัิ

ใหก้บัระดบับรหิารซึง่เป็นตน้ทางในการก าหนดมาตรฐานของงานตรวจสอบใหเ้ป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนั อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับระดบับรหิาร 

เช่น อนุกรรมการว่ามขีอบเขตหน้าทีแ่ค่ไหน เพยีงใดอกีดว้ย 

 

4) การท างานล่าช้า มีขัน้ตอนมากเกินไป 

เนื่องจากโครงสร้างการบรหิารจดัการ เป็นรูปแบบคณะกรรมการ ท าให้การบรหิารจดัการ

หลายด้านใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องด าเนินการตามชัน้ของการบรหิาร ซึ่งประเด็น

ดงักล่าวคณะวจิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้  
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1. กสม. ควรพจิารณากระจายอ านาจการตดัสนิใจส าหรบังานบางส่วนลงมาทีส่ านักงาน 

เช่นกระบวนการบรหิารงานดา้นการจดัการค ารอ้ง 

2. ตดัทอนบางขัน้ตอนออก เช่นการกลัน่กรองค ารอ้ง และการกลัน่กรองรายงานผลการ

ตรวจสอบ โดยปรบัมาใชก้ระบวนการควบคุมคุณภาพรปูแบบอื่น เช่นการใหผู้บ้รหิาร

ของส านกังานเขา้มาก ากบัดแูล และการก าหนดรปูแบบมาตรฐานการท างาน เช่นการ

วางรปูเรื่อง การเขยีนรายงานผลการตรวจสอบ โดยการเขยีนเป็นคู่มอืมาตรฐานการ

ท างาน (SOP) 

3. ควรมรีะบบจดัเก็บฐานขอ้มูลทางวชิาการ ขอ้กฎหมาย และขอ้มูลอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อ

การพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแต่ละประเภทโดยเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล

ส่วนกลาง เพื่อลดขัน้ตอนการท าหนงัสอืขอขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และท าให้

สามารถรวบรวมเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัมาตรวจสอบในวาระเดยีวกนัได้ 

4. พฒันารูปแบบการเขยีนรายงานการตรวจสอบ ให้กระชบัครอบคลุม เน้นเนื้อหา

เฉพาะขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ และขอ้กฎหมายทีน่ ามาใชพ้จิารณาประเดน็การละเมดิ

สทิธนิัน้ๆ ส่วนขอ้มลูอื่นๆ ถ้าหากมผีูต้้องการรูข้อ้มลูทีส่งสยัเพิม่เตมิกส็ามารถมาคน้

ส านวนค ารอ้งได ้

 

5) โครงสร้างทีมงานตรวจสอบ 

โครงสรา้งทมีงานตรวจสอบเป็นปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบโดยแนวคดิ

ในการปรบัปรุงคุณภาพการตรวจสอบ ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกบัโครงสร้างของทมีงานโดยเน้นที ่

คุณสมบตัหิลกัของบุคลากรทีค่วรม ีเช่น ดา้นกฎหมาย รฐัศาสตร ์รวมถงึระบบการพฒันาคุณภาพ 

จากการอบรม เรยีนรูใ้นการท างาน และอกีเงื่อนไขส าคญัคอืคุณสมบตัขิองคณะอนุกรรมการที่

เป็นผูใ้หค้ าปรกึษา ก าหนดทศิทางการตรวจสอบ ดงันี้ 
1. ค านึงถงึลกัษณะงาน โดยศกึษาวเิคราะหจ์ากระบบฐานขอ้มลูการรอ้งเรยีนทีไ่ดจ้ดัท า

ไว้ อย่างไรก็ตามควรมกีารก าหนดที่ปรกึษา หวัหน้าทมี เช่นผู้อ านวยการกลุ่มเพื่อ

ช่วยก ากบัดแูล เนื่องจากเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ความช านาญ 

2. โครงสรา้งทมีคณะอนุกรรมการ ซึ่ง กสม. เองควรเป็นผู้ที่มสี่วนร่วม และบทบาทใน

การวิเคราะห์ ตลอดจนก าหนดโครงสร้างหลกัเช่นเดยีวกับทีมงานของส านักงาน 

เนื่องจากเป็นผูท้ีท่ าหน้าทีโ่ดยตรงดา้นสทิธมินุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง ท าใหท้ราบถงึ

ปญัหา ขอ้จ ากดัในเชงิลกึของการตรวจสอบการละเมดิแต่ละประเภท 
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ด้านบคุลากรและงบประมาณ 

1) กระบวนการคดัเลือก โยกย้ายบคุลากร 

 ส าหรบัแนวคดิดา้นการปรบัปรงุ แกไ้ขกระบวนการคดัเลอืก โยกยา้ยบุคลากร คณะผูว้จิยั

มคีวามเห็นในทศิทางเดียวกบัข้อมูลจากการศึกษาวิจยั อย่างไรก็ตามมคีวามคิดเห็นเพิม่เติม

บางส่วนในแต่ละขอ้เสนอดงัรายละเอยีด 
1. การคดัเลอืกบุคลากร ทางส านักงานควรมกีารปรบัปรุงก าหนดคุณสมบตัขิองผู้ที่จะ

สมคัรเขา้มาท างานให้มลีกัษณะเฉพาะ ตามโครงสรา้งทมีงานและขอบเขตงานทีต่้อง

รบัผดิชอบ ซึง่กรณีนี้รวมถงึการเลอืกสรรคณะอนุกรรมการ ซึง่อาจต้องมกีารก าหนด

คุณสมบัติบางประการ เช่นประสบการณ์ เวลาท างานที่ต้องมีให้ชัดเจน ใน

กระบวนการตรวจสอบ 

2. ควรแสดงแผนผังความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ที่ชดัเจน จะช่วยให้

เจา้หน้าทีท่ราบถงึความกา้วหน้าในอาชพีของสายงานทีท่ าอยู่ 

3.  ระบบการโอนย้ายบุคลากร ต้องสร้างความเชื่อมัน่ให้กับบุคลากรได้ ว่ามีความ

บรสิุทธิย์ตุธิรรม มตีวัชีว้ดัทีช่ดัเจน จากประวตั ิประสบการณ์ท างาน ตลอดจนผลการ

ประเมนิคุณภาพ เพื่อกระตุน้ใหเ้จา้หน้าทีม่ขีวญัก าลงัใจ และทุ่มเทใหก้บัการท างานที่

รบัผดิชอบ 

 

2) ศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ 

 ภาพโดยรวมคณะผู้วิจยัมคีวามเห็นว่าการพฒันาศักยภาพ ส่วนหนึ่งควรเน้นที่อบรม

พฒันา รวมถงึการสรา้งคู่มอืการท างาน ดงัรายละเอยีด 
1. ปรบัปรงุโครงสรา้งการอบรม และพฒันาเจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นระบบ โดยมกีารก าหนดเป็น 

2 รูปแบบ รูปแบบแรกการอบรมพฒันาตามขัน้ตอน เช่นการอบรมเบื้องต้นส าหรบั

เจ้าหน้าที่ใหม่ หรอืการให้ความรู้ตามขัน้ตอน เช่นเริม่จากกฎหมายเบื้องต้น ไปสู่

กฎหมายเฉพาะด้าน ฯลฯ รูปแบบที่สองคอืการอบรมเฉพาะกรณี ที่คาดว่าจะช่วย

เพิม่ศกัยภาพเป็นครัง้ๆ ไป อยา่งไรกต็ามการจะพฒันาระบบการอบรมใหม้คีุณภาพ  

2. การพฒันาระบบฐานขอ้มลูทีม่มีาตรฐาน เพื่อท าใหท้ราบถงึประวตักิารฝึกอบรมของ

เจา้หน้าที่แต่ละกลุ่ม แต่ละคน รวมถึงประวตักิารท างาน ฯลฯ เพื่อสามารถก าหนด

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ และไม่อบรมซ ้าซ้อนในเรื่องเดิม หรือเรื่องที่

ใกลเ้คยีงกนั  
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3. พฒันาระบบองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบ จากข้อมูลการตรวจสอบที่เคยท าโดยมี

การบนัทกึขอ้มูลส าคญัๆ เช่นปญัหาที่พบบ่อย แนวทางการแก้ไข ฯลฯ รวมถงึการ

จดัท าเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบเพื่อใชใ้นการอ้างองิผล (คล้ายกระบวนการศาล

ที่หยบิยก กรณีค าพิพากษาที่เคยตัดสินมาก่อน) ซึ่งจะมปีระโยชน์ในการลดทอน

กระบวนการตรวจสอบ และอาจช่วยให้กระบวนการในการไกล่เกลี่ยมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ (เนื่องจากพอจะมองเหน็ทศิทางของผลการตรวจสอบในอนาคต) 

4. โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก หรือองค์กรสิทธิมนุษยชน

ต่างประเทศ เพื่อเพิม่วสิยัทศัน์ในท างานดา้นการตรวจสอบ ซึง่อาจท าในรปูแบบ การ

อบรมสมัมนา หรอืเครอืข่ายความร่วมมอืในการเพิม่เตมิความรู ้และการพฒันา ดา้น

สทิธมินุษยชนระดบันานาชาต ิทีเ่น้นจากการศกึษาขอ้มลู เอกสารดา้นการตรวจสอบ 

 

3) ระบบตรวจสอบ ประเมินคณุภาพการท างาน 

แนวคดิเกีย่วกบัการแก้ไขปญัหาดา้นระบบการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการท างาน

เป็นขอ้จ ากดัส าคญัทีส่่งผลต่อ ความกระตือรอืรน้ ปรมิาณ และคุณภาพการท างาน ซึง่คณะผูว้จิยั

มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัระบบการตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพการท างาน จ าแนกเป็น 2 ส่วน 

ดงัรายละเอยีด 

1. ระบบการตรวจสอบ ซึ่งในที่นี้มคีวามหมาย เริม่ตัง้แต่การก าหนดระเบยีบปฏบิตัิที่

เหมาะสม เช่นระเบียบเกี่ยวกับการเข้า ออกงาน และการลงพื้นที่ รวมถึงการ

ตรวจสอบ ควบคุมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบปฏบิตั ิ 

2. ระบบการประเมนิคุณภาพในการท างานภายใต้ขอบเขตงานที่รบัผดิชอบ ซึ่งส่วนนี้

ครอบคลุมตัง้แต่การพฒันาตวัชี้วดัในการประเมนิที่เหมาะสมตามขอบเขตงาน และ

วธิกีารประเมนิหรอืใหค้ะแนน ตวัอยา่งหนึ่งทีเ่ป็นมาตรฐานทีน่่าสนใจคอื การประเมนิ

แบบรอบด้าน (360 องศา) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล ได้รบัการประเมนิจาก

ผูเ้กี่ยวขอ้งรอบดา้นทัง้ระดบัหวัหน้า เพื่อนร่วมงาน รวมถงึผูใ้ต้บงัคบับญัชา อนัเป็น

การลดทอนอคตทิีเ่กดิจากการประเมนิดว้ยวจิารณญาณดว้ยบุคคลเพยีง 1 หรอื 2 คน 

3. ระบบการประเมนิคุณภาพบุคลากรยงัเป็นตวัชี้วดัส าคญัในการ จ าแนกระดบัความ

เชีย่วชาญ อนัจะน าไปสู่การมอบหมายงาน รวมถงึกระบวนการฝึกอบรมเพื่อพฒันาที่

มคีวามชดัเจน เป็นระบบมากยิง่ขึน้ 
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4. บทบาทของผูต้รวจสอบภายใน มคีวามส าคญัค่อนขา้งมาก เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่มี

ส่วนส าคญัต่อการตรวจสอบ คุณภาพ รวมถงึระบบการประเมนิผลภายใน ว่ามปีญัหา 

ขอ้จ ากดั และการประเมนิเป็นไปตามมาตราฐานทีก่ าหนดหรอืไม่ 

4) ระบบงบประมาณ และกระบวนการเบิกจ่าย 

1. ควรมกีารพฒันาระบบตดิตาม โดยเริม่ตน้จากการก าหนดเป็นระเบยีบปฏบิตัทิีช่ดัเจน 

ถึงรายละเอียดของแผนที่จะก าหนด ทัง้ด้านรูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 

งบประมาณทีใ่ช ้รวมถงึแผนงานดา้นเวลาในการด าเนินกจิกรรม 

2. ระบบการตรวจสอบมคีวามส าคญัอย่างยิง่ ในการท าให้ระเบยีบปฏบิตัิสมัฤทธิผ์ล 

ดงันัน้ กสม. จ าเป็นตอ้งพฒันาระบบการตรวจสอบ ทวงถามทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อให้

การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงบประมาณทีก่ าหนด 

 

ด้านกระบวนการร้องเรียน 

1) ความเข้าใจต่อกระบวนการร้องเรียน และองคป์ระกอบการร้องเรียน 

1. ส านกังานควรมกีารประชาสมัพนัธถ์งึขัน้ตอน วธิกีาร และหลกัเกณฑใ์นการยื่น

เอกสารใหค้รบตามองคป์ระกอบของค ารอ้งเรยีน ซึง่ในปจัจบุนักม็กีารประชาสมัพนัธ์

โดยผ่านทางโบรชวัร ์แต่ในโบรชวัรจ์ะบอกแค่ช่องทางการรอ้งเรยีนเท่านัน้ ไมไ่ดร้ะบุ

ถงึรายละเอยีดว่าการรอ้งเรยีนจะตอ้งท าเช่นไรบา้งและ มหีลกัเกณฑอ์ะไรบา้งถงึจะ

ครบองคป์ระกอบ 

 

2) การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าทีก่บัผูร้้องเรียน 

ส าหรับกรณีปญัหาด้านการรับเรื่องร้องเรียน ทัง้  2 หัวข้อข้างต้น ถือได้ว่าเป็น

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ต่อเน่ืองกัน ซึ่งนอกจากแนวคิดการแก้ไขปญัหาโดยเน้นที่การ

ประชาสมัพนัธแ์ลว้ คณะผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็เพิม่เตมิดงัรายละเอยีด 
ส านกังานควรมกีารประชาสมัพนัธถ์งึขัน้ตอน วธิกีาร และหลกัเกณฑใ์นการยื่นเอกสารให้

ครบตามองค์ประกอบของค ารอ้งเรยีน ซึ่งในปจัจุบนัก็มกีารประชาสมัพนัธ์โดยผ่านทางโบรชวัร ์

แต่ในโบรชวัร์จะบอกแค่ช่องทางการร้องเรยีนเท่านัน้ ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดว่าการรอ้งเรยีน

จะต้องท าเช่นไรบ้างและ มหีลกัเกณฑอ์ะไรบ้างถงึจะครบองค์ประกอบ (อนันี้เป็นความเหน็จาก

การวจิยั) 

1. ควรปรบัปรุงระเบยีบปฏบิตัิในขัน้ตอนการร้องเรยีน เพื่อมสี่วนในการช่วยลดทอน

ปญัหาดงักล่าว เช่นระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการแจง้เปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์ 
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2. การสร้างคู่มอืมาตรฐานการท างาน เพื่อป้องกนัข้อผดิพลาดในการสื่อสาร หรอืให้

ข้อมูลที่จ าเป็นกบัผู้ร้องเรยีน รวมถึงเพื่อตรวจเช็ค ตรวจสอบความครบถ้วนของ

ขอ้มูลในการร้องเรยีน เพื่อเป็นการลดทอนปญัหาด้านการใช้เวลาในขัน้ตอนน้ี อนั

เนื่องจากความไมเ่ขา้ใจ เอกสารไมค่รบถว้นสมบรูณ์ 

3. ตอ้งพฒันาควบคู่ไปกบั ระบบฐานขอ้มลู (โปรแกรม) ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั 

 

3) การรวบรวม บนัทึกข้อมลู (ระบบฐานข้อมูลการร้องเรียน) 

1. ควรออกระเบยีบ ปฏบิตัใิหเ้จา้หน้าทีเ่กี่ยวขอ้งในขัน้ตอนต่างๆ ทุกคนท าการบนัทกึ

ขอ้มลูเรือ่งรอ้งเรยีนตามขัน้ตอนทีร่บัผดิชอบ 

2. จดัให้มีการอบรม รวมถึงจดัท าคู่มือการใช้ระบบบันทึกข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วขอ้ง 
 

ด้านกระบวนการตรวจสอบ 

1) ล่าช้า มากขัน้ตอน 

กระบวนการตรวจสอบเป็นกระบวนการทีใ่ชเ้วลานาน ซึง่ประเดน็ดงักล่าวค่อนขา้งมคีวาม

ซบัซอ้น ตลอดจนมแีนวคดิเพื่อแก้ไขปญัหาในหลายลกัษณะ ทัง้ดา้นการปรบัเปลีย่นรปูแบบการ

ใชอ้ านาจไปสู่การกระจายอ านาจกบัส านักงานใหม้ากขึน้ การปรบัเปลีย่นกระบวนการตรวจสอบ 

การปรบัเปลี่ยนกระบวนการคดักรองเพื่อจ าแนกประเภทความซบัซ้อน เร่งด่วน หรอืแมก้ระทัง้

การปรบัเปลีย่นรปูแบบการเขยีนรายงานผลการตรวจสอบ 
 กล่าวได้ว่าแนวคิดการแก้ไขปญัหาจากผลการศึกษาวิจยั ที่ค่อนข้างหลากหลายนัน้ 

คณะผู้วิจ ัยมีทรรศนะเพิ่มเติมว่า กสม. จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่หลายประเดน็ไดก้ล่าวถงึแลว้ ดงัรายละเอยีด 

1. โครงสร้างทมีงานตรวจสอบ การก าหนดโครงสรา้งทมีงานตรวจสอบที่เหมาะสม มี

หวัหน้าผูเ้ชีย่วชาญควบคุม จะมสี่วนช่วยลดทอนเวลาที่ใชใ้นกระบวนการตรวจสอบ 

ด้วยเหตุผล ประการส าคัญ คือท าให้งานก่อนส่งเข้ากระบวนการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการ อยู่ในระดบัทีม่คีวามครบถ้วน สมบูรณ์ ท าใหล้ดปญัหาการกลบัมา

แกไ้ข ปรบัเปลีย่น (ท างานครัง้เดยีวเสรจ็) ไมต่อ้งเขา้คณะอนุกรรมการหลายครัง้ 
2. การพฒันาคู่มอืมาตรฐานการปฏบิตัิงาน จะมสี่วนช่วยให้งานตรวจสอบมคีุณภาพ 

และรวดเรว็ขึน้ อกีทัง้เป็นการลดภาระการตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการ เนื่องจาก

มกีรอบของมาตรฐานก าหนดไว้ ส่งผลท าให้สามารถพจิารณางานแต่ละขัน้ตอนได้
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จ านวนมากยิ่งขึ้น  ในทางกลับกันยัง เ ป็นการก าหนดกรอบการปฏิบัติให้

คณะอนุกรรมการ มขีอบเขตและทศิทางที่เหมาะสม เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ส่งผลดี

ต่อการท างานของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานอกีดว้ย 
3. การพฒันาระบบองค์ความรู้ และการจดัเก็บเอกสารจะมสี่วนช่วยให้การท างานที่มี

ลกัษณะเหมอืนกนั หรอืใกลเ้คยีงกนัรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
4. ระบบการคัดกรอง โอนย้ายและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เป็นอีกเงื่อนไขที่มี

อทิธพิลต่อคุณภาพในการท างานของทมีงาน  
5. ระบบการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการท างานที่ดี เป็นอีกปจัจัยที่มีส่วน

ส่งเสรมิ และกระตุ้นการท างานให้มคีุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และยงั

เป็นตวัชีว้ดัส าคญัในการจดัระดบัความเชีย่วชาญของเจา้หน้าที่ 
6. กลไกควบคุมเรื่องเวลา เป็นอีกปจัจยัที่จะมสี่วนช่วยในการควบคุมให้กระบวนการ

ตรวจสอบมแีผนการท างานด้านเวลาที่ชดัเจนขึ้น และสามารถประเมนิเวลาที่ใช้ได้

แมน่ย าขึน้ 
นอกจากนี้ คณะผูว้จิยัยงัมคีวามเหน็ว่า เมื่อมกีารพฒันาคุณภาพองคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้ง

ในระดบัที่ดแีล้ว อาจน าไปสู่การปรบัเปลี่ยนลดทอนขัน้ตอน ในการตรวจสอบให้มคีวามกระชบั

เพื่อใหก้ระบวนการตรวจสอบใชเ้วลาน้อยลงอกีดว้ย 

1. การกระจายอ านาจไปสู่ระดับส านักงานจะช่วยให้ลดขัน้ตอนการท างานลง เช่น 

กระบวนการตรวจสอบกลัน่กรอง  

2. ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบ อาจมกีารพจิารณาโดยจ าแนกประเภทเบื้องต้น 

ตามเงื่อนไขส าคญั เช่นความซบัซ้อน ความเร่งด่วน หรอืระดบัผลกระทบต่อสงัคม

โดยอาจจ าแนกเป็นประเภท เช่น 1) กรณีการละเมดิที่ไม่ซบัซ้อน เคยตรวจสอบมา

ก่อน 2) กรณกีารละเมดิทีม่คีวามซบัซอ้น และ 3) กรณีเร่งด่วน ซึง่ทัง้ 3 ประเภทอาจ

ก าหนดกระบวนการพจิารณาทีแ่ตกต่างกนั  

 

2) ศกัยภาพของเจา้หน้าทีใ่นการตรวจสอบ 
ส าหรบัแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่นงานดา้นการตรวจสอบ เชื่อมโยง

กับโครงสร้างในการท างาน บรหิารจดัการ หลายประเด็น ดงัความคิดเห็นที่ได้กล่าวถึงแล้ว

เบือ้งตน้ สรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 
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1. การจดัโครงสรา้งทมีทีเ่หมาะสม โดยอ้างองิจากการวิเคราะห์ฐานขอ้มลูการรอ้งเรยีน

การละเมดิสทิธมินุษยชนแต่ละประเภท 

2. การก าหนดขอบเขตการท างานที่ชดัเจน โดยเน้นการท างานด้านการตรวจสอบเป็น

หลกั 

3. การพฒันาระบบการคดัเลอืก โอนยา้ยบุคลากร 

4. การพฒันาระบบการอบรม พฒันาความรู ้ศกัยภาพของเจา้หน้าที่ 

5. การจดัท าคู่มอืมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน (SOP) 

6. การพฒันาระบบการตรวจสอบ และประเมนิผลทีม่มีาตรฐาน 

 

3) ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 

ผลการศึกษาวจิยั มกีารน าเสนอถึงแนวทางปฏิบตัิ เพื่อแก้ไข ลดทอนปญัหาดงักล่าว

หลายประการ ดงัรายละเอยีด 

1. สร้างความร่วมมอืเครอืข่ายที่อยู่ในพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ ส านักงานยุตธิรรม

ประจ าจงัหวดั เพื่อช่วยในการสบืคน้ขอ้มลูรวมไปถงึ การใหค้วามคุม้ครองพยานหรอื

ผูร้อ้งเรยีนไดร้บัความปลอดภยัส าหรบัแต่ละคด ี

2. ควรมรีะเบยีบปฏบิตัิที่ชดัเจน เกี่ยวกบัการบงัคบัใช้อ านาจตามกฎหมายของกสม. 

ตามกรอบเวลา เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

 

4) มาตรฐานการท างานของคณะอนุกรรมการทีแ่ตกต่างกนั 

 แนวคดิในการแกไ้ขปญัหามาตรฐานการท างานของอนุกรรมการ สรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. การจดัท าคู่มอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน เพื่อเป็นเครื่องมอืก าหนดกรอบการบรหิาร

จดัการหลกัๆ ใหอ้ยูบ่นมาตรฐานเดยีวกนั  

2. การปรบัเปลี่ยนโครงสร้างทีมงานให้มคีุณภาพมากขึ้น เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น เช่น

โครงสร้างทมีงานตรวจสอบที่มเีจ้าหน้าที่ระดบับรหิาร เช่นผู้อ านวยการกลุ่ม หรอื

ผูอ้ านวยการส านกัทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นหวัหน้าทมี ทีป่รกึษาคอยก ากบัดแูล  
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5) กลไปกควบคมุ เร่งรดัเรือ่งเวลา 

ดา้นกลไกควบคุม เร่งรดัเรื่องเวลา แนวคดิจากการศกึษาวจิยัส่วนใหญ่ยงัคงเน้นประเดน็

การปรบัเปลีย่นกระบวนการ อาท ิการกระจายอ านาจ ลดขัน้ตอน หรอืปรบัโครงสรา้งการท างาน 

แต่แนวคดิดา้นการพฒันากลไกดา้นการควบคุมเวลายงัมไีมม่ากนกั 
 แนวคดิในการแก้ไขปญัหาข้างต้น ในทรรศนะของคณะผู้วจิยัเกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัที่เป็น

องค์ประกอบหลายประการทัง้ในด้านบุคลากร โครงสรา้ง หรอืแมแ้ต่กระบวนการ อย่างไรก็ตาม

หากพจิารณาโดยเน้นย า้ดา้นกลไกควบคุมเวลา คณะผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็เพิม่เตมิดงันี้ 

1. การพฒันาคู่มอืการปฏบิตังิาน เป็นสิง่จ าเป็นเพื่อสร้างมาตรฐานการท างานใหเ้ป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่กรณดีงักล่าวจะน าไปสู่การพฒันากลไกควบคุมเวลาทีใ่ชง้านได้

ในวงกวา้ง 

2. การพฒันากลไกควบคุมด้านเวลา ควรพิจารณาโดยอ้างอิงจากข้อมูลการท างาน

ย้อนหลัง ว่าในแต่ละกระบวนการหรอืขัน้ตอนต้องใช้เวลากับการท างานด้านใด 

เกี่ยวข้องกับปจัจยัแวดล้อมอะไรบ้าง เพื่อน ามาหาค่าเฉลี่ยด้านเวลาที่เหมาะสมมี

ความเป็นไปได ้และไมเ่ป็นการบบีรดัการท างานของเจา้หน้าทีม่ากเกนิความเป็นจรงิ 

3. กลไกควบคุมดังกล่าวควรออกเป็นระเบียบปฏิบัติที่มีความชัดเจน เพื่อให้การ

ตรวจสอบ (โดยส่วนใหญ่) อยู่ในกรอบของเวลาที่เหมาะสม อกีทัง้ยงัสามารถสรา้ง

ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งใหก้บัผูร้อ้งเรยีนไดอ้กีดว้ยว่า จะใชเ้วลามากน้อยเพยีงใด เพื่อผู้

รอ้งเรยีนจะไดส้ามารถน าไปประกอบการพจิารณาวางแผนการด าเนินการทีจ่ าเป็นได้ 

4. กลไกดังกล่าวต้องครอบคลุมเรื่องระบบการตรวจสอบด้วย เพื่ อควบคุมให้มีการ

ด าเนินการไปตามกรอบเวลาทีเ่หมาะสมอยา่งแทจ้รงิ 

 

ด้านการด าเนินการภายหลงัพิจารณาเสรจ็ส้ิน 

1) คุณภาพรายงานผลการตรวจสอบ 
 แนวคดิในการแก้ไขปญัหาคุณภาพรายงานผลการตรวจสอบ ในทรรศนะของคณะผูว้จิยั 

ควรพจิารณาในมติขิองทกัษะการน าเสนอขอ้มลู ซึง่จะแยกต่างหากจากกระบวนการตรวจสอบ ซึง่

หมายถงึ รายงานผลการตรวจสอบเป็นหวัใจส าคญัทีจ่ะสื่อสารกบัผูเ้กี่ยวขอ้งใหเ้ชื่อถอื เขา้ใจ และ

ปฏบิตัติาม ดงันัน้แมก้ระบวนการตรวจสอบจะท าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามองคป์ระกอบ แต่

หากมวีธิกีารน าเสนอทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพกอ็าจส่งผลใหผ้ลการตรวจสอบขาดความน่าเชื่อถอืลงไป

ได ้จากทรรศนะดงักล่าวคณะผูว้จิยัขอเสนอความคดิเหน็เพิม่เตมิดงันี้ 
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1. ด าเนินการตรวจสอบตามกรอบรปูเรื่องทีก่ าหนด เพื่อใหค้ าตอบทีไ่ดถู้กต้อง ตรงตาม

สาระการรอ้งเรยีน สามารถตอบค าถาม เยยีวยาผูร้อ้งไดต้รงประเดน็ 
2. การพฒันาคู่มอืการเขยีนรายงานที่มคีุณภาพ ซึ่งคู่มอืดงักล่าวควรมอีงค์ประกอบ

ครบถ้วนทัง้ในด้านรูปแบบและเนื้อหา โดยการพฒันาคู่มอืดงักล่าวอาจมทีี่มาจาก 

รายงานผลการตรวจสอบก่อนหน้าที่ กสม. เห็นว่ามมีาตรฐานที่ดเีหมาะสมกบัการ

เป็นตัวแบบ ผนวกกับการศึกษาตัวแบบการเขียนรายงานผลการตรวจสอบของ

ประเทศที่มมีาตรฐานในการเขยีนรายงานที่ด ีและเป็นแนวทางเดยีวกนั รวมถงึการ

ระดมความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสทิธมินุษยชน องค์กรอิสระ หรอื

ผู้เกี่ยวข้องอื่น ประเด็นส าคญัที่สุดอีกประการคอื การค้นหา รวบรวมตวัอย่างการ

เขยีนทีม่ปีญัหาดอ้ยคุณภาพ เพื่อสรุปถงึปญัหาขอ้จ ากดัส าคญั ก่อนจะออกแบบคู่มอื

การเขยีนรายงานผลการตรวจสอบของ กสม. 

3. ตอ้งสื่อสาร ท าความเขา้ใจกบัคณะอนุกรรมการ หรอืผูเ้ชีย่วชาญใหช้ดัเจนถงึรปูแบบ

การเขยีนรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อสามารถใหข้อ้เสนอแนะไดถู้กต้องตามทศิทาง

ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

4. มกีารทบทวนขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึรายงานผลการตรวจสอบก่อนหน้า (ถ้า

มตีรวจสอบเรื่องเดียวกนั หรอืใกล้เคียงกัน) เพื่อให้ผลการตรวจสอบมมีาตรฐาน

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ไมข่ดัแยง้กนั 

 

2) ขอบเขตอ านาจตามกฎหมาย 

 กล่าวได้ว่าแนวคดิทีถู่กน าเสนอขา้งต้นค่อนขา้งมคีวามหลากหลาย และต่างมผีลต่อการ

เพิม่น ้าหนักของผลการตรวจสอบทัง้สิ้น อย่างไรก็ตามคณะผู้วจิยัมทีรรศนะบางอย่างเพิม่เตมิที่

เกีย่วขอ้งกบัประเดน็การใชอ้ านาจตามขอบเขตทีก่ฎหมายก าหนด ดงันี้ 

1. อ านาจในการตรวจสอบตามกฎหมาย หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ประเทศไทย

ค่อนขา้งมอี านาจค่อนขา้งมาก รวมถงึกรณีล่าสุดทีม่กีารปรบัเปลีย่นกฎหมายใหก้สม. 

สามารถฟ้องรอ้งแทนผูถู้กละเมดิได้ ยิง่เป็นเสมอืนการเพิม่น ้าหนักของเครื่องมอืที่มี

ให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามปญัหาส าคัญที่พบคือ ไม่มีการใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่าง

เหมาะสม ซึ่งกรณีดงักล่าวส่งผลประการหนึ่งคือ ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่า มี

ปญัหาดา้นขอ้กฎหมายอะไรบา้งทีค่วรปรบัเปลีย่น แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิอยา่งแทจ้รงิ 

2. ควรมกีารก าหนดแนวทางปฏบิตัทิี่ชดัเจนเกี่ยวกบั การน าเครื่องมอืทางกฎหมายที่มี

อยู่มาใช้อย่างเต็มประสทิธภิาพ ภายใต้กรอบที่เหมาะสมเพื่อเป็นการให้น ้าหนักกบั



 

- 605 - 

การตรวจสอบว่า “ผลการตรวจสอบทีไ่ดเ้กดิจากท าการตรวจสอบขอ้มลูครบถ้วนตาม

ความเหมาะสมแล้ว ไม่ใช่ตรวจสอบเพียงแค่ข้อมูลที่หาได้จากความร่วมมอื ” ซึ่ง

แนวทางดงักล่าวนอกจากจะเป็นการยนืยนัถึงคุณภาพด้านการตรวจสอบ ความ

ตรงไปตรงมา แลว้ยงัเป็นเสมอืนการสื่อสารทางสงัคมอกีช่องทางหนึ่งใหเ้หน็ว่า กสม. 

เป็นหน่วยงานทีท่ างานอยา่งจรงิจงัตรงไปตรงมา 

 

3) การสนับสนุนจากสือ่และพลงัทางสงัคม 

แนวคดิเพื่อสรา้งการสนับสนุนจากสื่อและพลงัทางสงัคม เน้นที่สื่อสารมวลชนและระบบ

การประชาสมัพนัธ์เป็นหลกั ซึง่นอกจากมุมมองที่เน้นด้านการประชาสมัพนัธ์และสื่อสารมวลชน

แลว้ คณะผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็เพิม่เตมิดงันี้ 

1. พฒันาความร่วมมอื กบัหน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อเป็นเครอืข่ายใน

การสรา้งแรงผลกัดนั หรอืพลงักระตุน้ทางสงัคม เช่นการขึน้บญัชดี าหน่วยงาน บรษิทั 

องคก์รทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนและไมย่อมแก้ไขปญัหาตามผลการตรวจสอบ พรอ้มทัง้

รณรงค์ให้สงัคมรบัทราบ และตระหนักด้วยการปฏเิสธการซื้อสนิค้า ใช้บรกิาร ฯลฯ 

ในทางตรงขา้มอาจมกีารประชาสมัพนัธ์เพื่อให้เครดติกบัหน่วยงาน องค์กรที่แก้ไข

ปญัหาตามค าแนะน า เป็นตน้ 

2. น าประเดน็ด้านสิทธมินุษยชนเขา้สู่ระบบการศกึษา ก าหนดให้มกีิจกรรมตามความ

เหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พลังของเด็ก เยาวชน รวมถึงผู้ที่อยู่ในระบบ

การศกึษามสี่วนร่วมกบัปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนมากขึน้ รวมถงึเป็นเครอืข่าย

ในการปลกูถ่ายจติส านึกไปยงับุคคลรอบตวั เช่นครอบครวั เพื่อน ฯลฯ 

 

4) การใช้กลไกผลกัดนั 

เพื่อให้ผลการตรวจสอบสมัฤทธิผ์ล ถูกผลกัดนัให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งน าไปปฏบิตัจิรงิ 

คณะผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. พฒันาระบบฐานขอ้มลูใหม้คีุณภาพเพื่อสะดวกแก่การตดิตามเรือ่ง 
2. ปรบัโครงสร้างระบบติดตามโดยยุบกลุ่มติดตาม แต่มอบหมายให้กลุ่มที่ท าหน้าที่

ตรวจสอบเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบต่อเนื่องในขัน้ตอนการตดิตาม 
3. ระบบการแจง้ผลการตรวจสอบควรขยายไปสู่ หน่วยงานระดบับงัคบับญัชาดว้ย เพื่อ

เป็นการกระตุน้หน่วยงานใตบ้งัคบัอกีทางหนึ่ง 
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4. ควรมกีระบวนการต่อเน่ืองเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ฝ่ายบรหิาร และนิติบญัญัติ ให้

ความสนใจมากยิง่ขึ้นโดยสร้างระบบการรายงานผลการตรวจสอบ ที่สื่อสารหรือ

เชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่นประชาคมอาเซียน ยุโรป หรือ

สหประชาชาต ิเพื่อเป็นการกระตุ้นใหน้านาชาตไิดร้บัทราบว่า เกี่ยวกบักระบวนการ

ตรวจสอบว่า ตอนน้ีเรือ่งอยูท่ีน่ายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัสภาและยงัไม่ไดม้กีารด าเนินการ

ใด 
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ข้อเสนอกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ส าหรบัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

จากการศกึษาทบทวนองค์กรสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ และองคก์รทีเ่กี่ยวกบัการรอ้งทุกขใ์นประเทศไทย เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะต่อการปรบัปรุง

กระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนของส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พบจุดเด่นที่น่าสนใจ จงึได้น ามาประยุกต์เป็น

แนวทางเขา้กบักระบวนการด าเนินงานทีม่อียูเ่ดมิภายใตร้ะเบยีบโครงสรา้งอ านาจหน้าที่ของ กสม. ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

กระบวนการรบัเรื่องร้องเรียน 

รายละเอียดงาน ผูป้ฏิบติัการ ผูอ้นุมติั/ก ากบัดแูล  

ให้ค าปรึกษา 

1. การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน เจา้หน้าทีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนจะตรวจสอบองคป์ระกอบของค ารอ้งว่าครบถว้นหรอืไม ่

โดยประกอบดว้ย  

1) ชื่อ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์ของผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ าการแทนทีส่ามารถตดิต่อกลบัไดโ้ดยสะดวก  

2) ชื่อ ทีอ่ยูข่องบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่ป็นผูล้ะเมดิ  

3) รายละเอยีดของพฤตกิารณ์หรอืสถานการณ์ทีม่กีารละเมดิ 

จากนัน้จดัท าขอ้พจิารณาเสนอต่อผอ.ส านกัคุม้ครอง (สคส.) เพื่อพจิารณาอนุมตั ิพรอ้มทัง้จดัล าดบัความ

เรง่ด่วนของค ารอ้ง จ าแนกเป็น 2 กรณคีอื กรณปีกต ิเสนอเรือ่งต่อ กสม. ภายใน 7 วนั และกรณเีรง่ด่วน 

เสนอเรือ่งต่อ กสม. ภายใน 24 ชม. หรอืตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป  

หมายเหตุ: กรณเีร่งด่วน คณะผูว้จิยัเสนอใหใ้ชช้่องทางพเิศษ ไมจ่ าเป็นตอ้งประชุมครบองคป์ระชุม อาจ

ประกอบดว้ยการลงนามรบัรองโดยประธาน 1 ท่าน กรรมการทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งนัน้ 1 ท่าน และกรรมการที่

ไมเ่กีย่วขอ้งโดยตรง 2 ท่าน 

เจา้หน้าทีร่บัเรือ่ง

รอ้งเรยีน 

ก ากบัดแูลโดย ผอ.กลุ่ม

งาน 
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กระบวนการรบัเรื่องร้องเรียน 

รายละเอียดงาน ผูป้ฏิบติัการ ผูอ้นุมติั/ก ากบัดแูล  

ให้ค าปรึกษา 

2. การพจิารณารบัเรือ่ง ขัน้ตอนน้ี คณะผูว้จิยัเสนอให้มกีารกระจายอ านาจ โดยให ้กสม. ออกระเบยีบให้

อ านาจกบัผอ.ส านกัคุม้ครอง (สคส.) ในการพจิารณาค ารอ้ง และขอ้เสนอของเจา้หน้าที ่ใน 3 ลกัษณะดงันี้   

1) “ไมร่บัเรือ่ง” กรณทีีเ่หน็ว่าเป็นเรือ่งทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืไมอ่ยูใ่นขอบเขต

อ านาจที ่กสม. จะเขา้ไปดแูลจดัการได ้  

2) “การประสานการคุม้ครอง” กรณทีีเ่หน็ว่าเรือ่งนัน้เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนทีค่าบเกีย่วกบัความ

รบัผดิชอบของ กสม. แต่ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการรบัผดิชอบหรอือยูใ่นอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานอื่น

โดยตรงมากกว่า ซึง่เมือ่ส่งไปพจิารณาแลว้ด าเนินการแกไ้ขปญัหาไดก้ร็ายงานเสนอต่อ กสม. แต่

หากแกไ้ขไมไ่ดใ้หน้ าเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบเช่นเดยีวกบัขอ้ 3) 

3) “รบัเรือ่งเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบ” ของ กสม. กรณทีีพ่จิารณาแลว้เหน็ว่าค ารอ้งนัน้มมีลูและอยูใ่น

อ านาจหน้าทีข่อง กสม.  

ผอ.ส านกัคุม้ครอง 

(สคส.) 

พจิารณาอนุมตัโิดย 

กสม. 

พรอ้มมอบหมายใหอ้นุฯ 

ทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบ

ต่อไป  
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กระบวนการรบัเรื่องร้องเรียน 

รายละเอียดงาน ผูป้ฏิบติัการ ผูอ้นุมติั/ก ากบัดแูล  

ให้ค าปรึกษา 

3. การไกล่เกลีย่เบือ้งตน้ก่อนเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบ ถอืเป็นกลไกทางเลอืก อาจจะมขีึน้หรอืไมก่ไ็ด้ 

ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม หรอืความเป็นไปได ้ โดยมแีนวทางดงันี้   

1) กรณผีอ. สคส. พจิารณาแลว้พบว่า มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะด าเนินการไกล่เกลีย่ โดยใชดุ้ลยพนิิจและ

ความรว่มมอืจากผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง  

- หากไกล่เกลีย่เป็นผลส าเรจ็ใหร้ายงานเสนอต่อ กสม. และถอืเป็นอนัยตุเิรือ่ง ไมต่อ้งน าเขา้สู่

กระบวนการตรวจสอบ  

- หากไกล่เกลีย่ไมไ่ดก้จ็ะน าเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป    

2) เรือ่งที ่“ประสานการคุม้ครอง” หากไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาได ้ใหน้ าเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลีย่

เบือ้งตน้ก่อน และหากไกล่เกลีย่ไมส่ าเรจ็กใ็หน้ าเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป 

คณะท างานดา้นการไกล่

เกลีย่ (อาจตัง้จาก

บุคลากรภายในส านกั

คุม้ครองฯ หรอืแต่งตัง้

ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเขา้

รว่มกไ็ด)้ 

 

ก ากบัดแูลโดย ผอ.

ส านกัคุม้ครอง (สคส.) 
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กระบวนการตรวจสอบ 

รายละเอียดงาน ผูป้ฏิบติัการ ผูอ้นุมติั/ก ากบัดแูล  

ให้ค าปรึกษา 

1. เมือ่น าเรือ่งเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบ จะมกีารด าเนินการดงันี้ 

1) การมอบหมายกลุ่มงาน/ผู้รบัผดิชอบส านวน เป็นการมอบหมายเจา้หน้าทีผู่้รบัผดิชอบดูแลเรื่องที่มี

การน าเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบ 

2) การศกึษาค ารอ้งและการจดัวางรปูเรือ่ง โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

- สรปุสาระส าคญัของค ารอ้งเรยีนและความตอ้งการของผูร้อ้ง รวมทัง้การหาขอ้มลูเพิม่เตมิ 

- ระบุประเภทสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัค ารอ้ง 

- ก าหนดประเดน็การตรวจสอบการกระท าหรอืละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 

- ก าหนดแหล่งขอ้มลูและพยานหลกัฐาน และวธิกีารสบืสวนสอบสวนขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะน ามาศกึษา 

พจิารณา และวเิคราะหข์อ้มลู 

- ศกึษาทบทวนกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ตามค ารอ้ง    

เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ

ส านวน 

ก ากบัดแูลโดย ผอ.กลุ่ม

งาน 

2. เสนอต่ออนุฯ ทีร่บัผดิชอบเพื่อพจิารณารปูเรือ่ง  เจา้หน้าที ่ภายใตก้าร

ก ากบัดแูลโดย ผอ.กลุ่ม

งาน 

อนุมตัโิดยอนุฯ ที่

รบัผดิชอบ 

3. กระบวนการตรวจสอบ โดยเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบด าเนินการตรวจสอบตามรปูเรื่อง อาท ิการลงพืน้ที่

ตรวจสอบขอ้มลู การรบัฟงัความคดิเหน็จากผูร้อ้งหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูถู้กรอ้ง การขอขอ้มลู เอกสาร 

ประกอบการตรวจสอบ 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ

ส านวน  

ผอ.กลุ่มงาน 
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กระบวนการตรวจสอบ 

รายละเอียดงาน ผูป้ฏิบติัการ ผูอ้นุมติั/ก ากบัดแูล  

ให้ค าปรึกษา 

4. การไกล่เกลีย่ (ในระหว่างการตรวจสอบ) เป็นกระบวนการทางเลอืกทีส่ามารถด าเนินการในทุกขัน้ตอน

ในระหว่างการตรวจสอบ  

การไกล่เกลีย่อาจมาจากผูร้อ้ง/ผูถู้กรอ้ง เสนอขอไกล่เกลีย่ หรอืเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบส านวนเหน็ช่องทาง

ในการไกล่เกลีย่ ซึง่เจา้หน้าทีจ่ะแจง้ความประสงคไ์ปยงัอนุฯ ทีร่บัผดิชอบ 

- หากไกล่เกลีย่เป็นผลส าเรจ็ใหร้ายงานเสนอต่อ กสม. และถอืเป็นอนัยตุเิรือ่ง  

- หากไกล่เกลีย่ไมส่ าเรจ็กก็ลบัเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบตามเดมิ    

อนุฯ (อาจแต่งตัง้

ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเขา้

รว่มกไ็ด)้ 

รายงานต่อ กสม. หาก

ยตุเิรือ่งได ้

5. การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ เจา้หน้าที ่ภายใตก้าร

ก ากบัดแูลโดย ผอ.กลุ่ม

งาน 

ใหค้ าปรกึษา และอนุมตัิ

โดยผอ.ส านกัคุม้ครอง 

(สคส.) 

6. น าเสนอรายงานผล และมาตรการแกไ้ข ต่ออนุฯ ทีร่บัผดิชอบเพื่อพจิารณา เจา้หน้าที ่ภายใตก้าร

ก ากบัดแูลโดย ผอ.กลุ่ม

งาน 

ใหค้ าปรกึษา และอนุมตัิ

โดยอนุฯ  

7. เสนอ กสม. พจิารณาและวนิิจฉยั รายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยอนุฯ พจิารณา วนิิจฉยั และ

อนุมตัโิดย กสม. 

8. แจง้ผูร้อ้ง/ผูเ้กี่ยวขอ้งรบัทราบค าวนิิจฉยั เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ

ส านวน 

อนุมตัโิดย กสม. 
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กระบวนแก้ไขปัญหา และการติดตามประเมินผล   

รายละเอียดงาน ผูป้ฏิบติัการ ผูอ้นุมติั/ก ากบัดแูล  

ให้ค าปรึกษา 

1. น าค าวนิิจฉัยเขา้สู่กระบวนการแกไ้ขปญัหาตามขัน้ตอน ไดแ้ก่ ส่งใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบ

โดยตรง หากไมแ่กไ้ขเสนอต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อสัง่การ หากไมด่ าเนินการกร็ายงานต่อรฐัสภา 

และเผยแพรต่่อสาธารณะต่อไป 

เจา้หน้าทีท่ีท่ าหน้าทีต่ดิตาม

ผล 

กสม. 

2. ใหเ้จา้หน้าทีท่ีท่ าหน้าทีต่ดิตามผล ด าเนินการตดิตามเป็นระยะ และรายงาน กสม. ในล าดบั

ต่อไป 

เจา้หน้าทีท่ีท่ าหน้าทีต่ดิตาม

ผล 

กสม. 
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แผนภาพท่ี 8.1 ข้อเสนอแผนผงักระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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1. คู่มือสมัภาษณ์กรรมการสิทธิมนุษยชน และผูบ้ริหารส านักงาน 
หัวข้อ / กระบวนการ เนือ้หาการสัมภาษณ์ 

โครงสร้างองคก์ร 

- ทรัพยากรบุคคลในปัจจุบนั (บุคลากร สนง. + กรรมการ + คณะอนุกรรมการ ) สามารถรองรับการท างานไดใ้นระดบัใด มีขอ้จ ากดัส าคญั  
อะไรบา้ง  
  (จ านวนอตัรา คุณสมบติั กระบวนการคดัเลือก การอบรมกระบวนการท างาน  ล ) 
- การจดัสรรงบประมาณ สมดุลย ์/ คล่องตวัในการท างานหรือไม่ ปัจจุบนัมีขอ้ติดขดัอะไรบา้ง ทั้งภายในและภายนอก 
  (เช่น จ านวนงบประมาณเพียงพอหรือไม่ กระบวนการเบิกจ่ายติดขดั คล่องตวัหรือไม่  ล ) 
- จ  านวน และประเภทขอ้ร้องเรียน + กลุ่มท่ีร้องเรียน ท่ีเขา้มาในปัจจุบนัมีค่อนขา้งหลากหลาย หากพิจารณาโดยภาพรวม กสม  มีปัญหา 
  ขอ้จ ากดั ในการดูแล จดัการบา้งหรือไม่ (การจดัโครงการองคก์ร กระบวนการท างาน ปัจจุบนัมีความสมดุลย ์สอดคลอ้งกบังานท่ีเขา้มา 
  เพียงใด เช่นปริมาณงานไปหนกัอยูก่บับางส่วนงาน แต่มีเจา้หนา้ท่ีนอ้ย  ล )  
- คิดวา่โครงสร้างในปัจจุบนัภาพรวมมีจุดแขง็ และขอ้จ ากดัอะไรบา้ง สาเหตุจากอะไร เช่น การบริหารจดัการ ขอ้กฎหมาย 
  (นอกจากขอ้จ ากดัท่ีกล่าวถึงขา้งตน้แลว้มีอะไรอีกบา้ง และเน่ืองจากอะไร) 

อ านาจหนา้ท่ี 

- ความเป็นอิสระจากภาคการเมือง / ภาคธุรกิจ / ปัจจยัแวดลอ้มต่าง   
 (เน่ืองจากประเด็นการละเมิดบางส่วนอาจเก่ียวขอ้ง กบัภาคการเมือง กลุ่มธุรกิจ  ล  อยากทราบวา่ การจดัการกรณีเหล่าน้ีประสบปัญหา  
  แรงตา้นในดา้นต่าง  อะไรบา้ง ยงัสามารถด าเนินไปตามกระบวนการไดอ้ยา่งปกติหรือไม่ กรณีปัญหาแกไ้ขอยา่งไร)  
- อ  านาจองคก์รดา้นต่าง  เช่น สภาพบงัคบั อ านาจส่งฟ้อง การปรับในกรณีต่าง  อ านาจในการตรวจสอบ  ล  เพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ 
- รูปแบบการใชอ้ านาจในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีขอ้จ ากดัอะไรบา้ง ควรปรับเปล่ียน แกไ้ข (เช่นไม่มีอ านาจเป็นอิสระ ตอ้งเป็นรูป  
  คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ  ล ) 

รูปแบบพิจารณาเร่ืองร้อง
ทุกข ์
(รับเร่ือง / ไม่รับเร่ือง /  
ส่งต่อ) 

- (กรณหียบิเอง) ปัจจุบนัอาจมีปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ีเป็นประเด็นส าคญัทางสังคมหลายปัญหา สามารถด าเนินการไดค้รอบคลุมมาก  
  นอ้ยเพียงใด     กรณีตอ้งเลือกมีหลกัพิจารณา นโยบายก าหนดไวอ้ยา่งไร 
- (กรณมีีผู้ร้องเรียน) เคยมีกรณีร้องเรียนท่ีก ้าก่ึง พิจารณาไดย้ากวา่อยูใ่นขอบเขตการท างานของ กสม  บา้งหรือไม่ แกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
- ปัจจุบนัขอ้กฎหมาย /ระเบียบปฏิบติั / นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนใดบา้งท่ียงัไม่ค่อยชดัเจน ส่งผลต่อการท างาน 
- ปัญหา ขอ้จ ากดัอ่ืน  ท่ีพบในกระบวนการน้ี 
- กรณีส่งต่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการต่อ มีปัญหาอะไรบา้ง 
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 หัวข้อ / กระบวนการ เนือ้หาการสัมภาษณ์ 

กระบวนการพิจารณา 
เร่ืองร้องทุกข ์

- ประเด็นขอ้ร้องเรียนท่ีถูกส่งใหพ้ิจารณา เหมาะสมกบัคุณว ิุ ประสบการณ์ของคณะอนุกรรมการมากนอ้ยเพียงใด (ตอ้งพิจารณาขอ้   
  ร้องเรียนท่ีไม่ถนดับา้งหรือไม่) 
- การก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของอนุกรรมการแต่ละท่าน ในการตรวจสอบ เร่ืองท่ีร้องเรียนชดัเจน เหมาะสม ในดา้นปริมาณ 
  งานและความถนดั  
- ความสามารถในการสนบัสนุนดา้นต่าง  จาก กสม  + เจา้หนา้ท่ีของ กสม   
- มีปัญหาเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบปฏิบติัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานในกระบวนการน้ีบา้งหรือไม่ 
- ปัญหาเก่ียวกบัความร่วมมือท่ีไดรั้บจากผูร้้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน หน่วยงาน องคก์รต่าง  ท่ีเก่ียวขอ้งมีอะไรบา้ง (เช่นไม่มาร่วมประชุมส่ง 
  ตวัแทนมา แต่ไม่สามารถตอบค าถามหรือใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนได)้ 
- ปัญหา ขอ้จ ากดัอ่ืน  ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการน้ี 

การด าเนินการภายหลงั 
การพิจารณาเสร็จส้ิน 

- ความสามารถในการผลกัดนั “ผลการพิจารณา” ใหเ้กิดผลในระดบัปฏิบติัเป็นอยา่งไร มีปัญหา ขอ้จ ากดัอะไรบา้ง 
- ปัญหาดา้นการสรุปผล / รายงาน 
- ปัญหา ขอ้จ ากดัอ่ืน  ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการน้ี 
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2. คู่มือสมัภาษณ์อนุกรรมการสิทธิมนุษยชน  
หัวข้อ / กระบวนการ เนือ้หาการสัมภาษณ์ 

โครงสร้างการท างานของคณะ 

- ความเหมาะสมดา้นจ านวนอนุกรรมการ เกณฑก์ารสรรหาและแต่งตั้ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การหมุนเวยีน  
- โครงสร้างการท างานปัจจุบนัเอ้ืออ านวยต่อการท างานท่ีตอ้งรับผดิชอบมากนอ้ยเพียงใด (ต าแหน่งงานในคณะมีครบถว้นไหม และ
เน่ืองจาก  มีคนหลายกลุ่มมาท างานร่วมกนั     การแบ่งงานในคณะอนุกรรมการ การท างานร่วมกนัระหวา่งคณะ การท างานร่วมกบั
บุคลากรของ สนง ) 

- การสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีของ กสม  ทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพ เป็นอยา่งไร (เช่น ความละเอียดถ่ีถว้น ครบถว้นของขอ้มูล) 
- การจดัสรรงบประมาณ สมดุลย ์/ คล่องตวัในการท างานหรือไม่ 
- ภาพรวมมีจุดแขง็ และขอ้จ ากดัอะไรบา้ง ขอ้เสนอดา้นต่าง  ท่ีคิดวา่จะช่วยท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อ านาจหนา้ท่ี 
- ความเป็นอิสระจากภาคการเมือง / ภาคธุรกิจ / ปัจจยัแวดลอ้มต่าง    
- อ  านาจองคก์รดา้นต่าง  เช่น สภาพบงัคบั อ านาจส่งฟ้อง การปรับในกรณีต่าง  อ านาจในการตรวจสอบ  ล  เพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ 
- รูปแบบการใชอ้ านาจในปัจจุบนั เช่นไม่มีอ านาจเป็นอิสระ ตอ้งเป็นรูปคณะกรรมการ 

รูปแบบพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์
(รับเร่ือง / ไม่รับเร่ือง / ส่งต่อ) 

- (กรณหียบิเอง) ปัจจุบนัอาจมีปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ีเป็นประเด็นส าคญัทางสังคมหลายปัญหา สามารถด าเนินการไดค้รอบคลุม
มากนอ้ยเพียงใด     กรณีตอ้งเลือกมีหลกัพิจารณา นโยบายก าหนดไวอ้ยา่งไร 

- (กรณมีีผู้ร้องเรียน) เคยมีกรณีร้องเรียนท่ีก ้าก่ึง พิจารณาไดย้ากวา่อยูใ่นขอบเขตการท างานของหลายคณะอนุกรรมการใด  
  การพิจารณาส่งต่อเร่ืองใหด้ าเนินการเหมาะสมกบัคณะอนุกรรมการนั้น  หรือไม่ 
- (เฉพาะคณะอนุกรรมการกลัน่กรอง) ปัจจุบนัขอ้กฎหมาย /ระเบียบปฏิบติั / นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งมีความชดัเจนมากนอ้ยเพียงใด 
- ปัญหา ขอ้จ ากดัอ่ืน   
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หัวข้อ / กระบวนการ เนือ้หาการสัมภาษณ์ 

กระบวนการพิจารณา 
เร่ืองร้องทุกข ์

- กรณีร้องเรียนท่ีถูกส่งใหพ้ิจารณาเหมาะสมกบัคุณวุ ิ ประสบการณ์มากนอ้ยเพียงใด (ตอ้งพิจารณาขอ้ร้องเรียนท่ีไม่ถนดับา้งหรือไม่) 
- การก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของอนุกรรมการแต่ละท่าน ในการตรวจสอบ เร่ืองท่ีร้องเรียนชดัเจน เหมาะสม ในดา้น
ปริมาณงานและความถนดั  

- ความสามารถในการสนบัสนุนดา้นต่าง  จาก กสม  + เจา้หนา้ท่ีของ กสม  
- มีปัญหาเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบปฏิบติัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานบา้งหรือไม่ (เช่นความร่วมมือท่ีไดรั้บจากผูร้้องเรียน  
  ผูถู้กร้องเรียน หน่วยงาน องคก์รต่าง  ท่ีเก่ียวขอ้ง) 
- ปัญหา ขอ้จ ากดัอ่ืน  ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการน้ี 

การด าเนินการภายหลงั 
การพิจารณาเสร็จส้ิน 

- ความสามารถในการผลกัดนั “ผลการพิจารณา” ใหเ้กิดผลในระดบัปฏิบติัเป็นอยา่งไร มีปัญหา ขอ้จ ากดัอะไรบา้ง 
- ปัญหาดา้นการสรุปผล / รายงาน 
- ปัญหา ขอ้จ ากดัอ่ืน  ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการน้ี 
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3. คู่มือสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ี 

หัวข้อ / กระบวนการ เนือ้หาการสัมภาษณ์ 

รายละเอยีดเบือ้งต้น - ช่วยอธิบายรายละเอียด งานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนั 

โครงสร้างงานท่ีรับผิดชอบ 

- หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ (job description) ต าแหน่งงานต่าง  เป็นอยา่งไร มีการแบ่งงาน ชดัเจนหรือไม่ (คนเดียวท าทุกหนา้ท่ี)  
- งานท่ีรับผิดชอบ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้งหรือไม่ (เช่น ปริมาณงานเหมาะสมกบัจ านวน ทกัษะเจา้หนา้ท่ีหรือไม่ การสนบัสนุนจากหน่วยงาน  
  เพียงพอ ทนัเวลา  ล ) 
- ภาพรวมคิดวา่มีจุดแขง็ และขอ้จ ากดัอะไรบา้ง ขอ้เสนอดา้นต่าง  ท่ีคิดวา่จะช่วยท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อ านาจหนา้ท่ี 
- งานท่ีท่านรับผิดชอบตอ้งมีการประสานงานกบั บุคคล หน่วยงานภายนอก หรือไม่ อะไรบา้ง  
  ถ้าม ีท่านไดรั้บการตอบสนองดีไหม มีปัญหา ขอ้ติดขดัหรือไม่ (เน่ืองจากไม่มีอ านาจ) 

การรับเร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข ์

(พิจารณางานท่ีรับผิดชอบวา่เก่ียวขอ้งกบัการรับเร่ืองร้องเรียนหรือไม่ ถา้ไม่สอบถามก่อนวา่ พอใหค้วามเห็นเก่ียวกบักระบวนการน้ีไดห้รือไม่) 
- ช่องทางท่ีรับร้องเรียนปัจจุบนัเป็นอยา่งไร แต่ละช่องทางมีปัญหา อุปสรรคบา้งหรือไม่ อะไรบา้ง 
- การมีช่องทางร้องเรียนหลายช่องทาง (5 ช่องทาง) มีขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล บนัทึกขอ้มูลอยา่งไร มีปัญหา ขอ้จ ากดัในการจดัการหรือไม่ 
- กรณีตอ้งประสานงานกลบัยงัผูร้้องเรียน มีปัญหา อุปสรรคอะไรบา้ง 
- กระบวนน้ีมีขอ้จ ากดั อุปสรรคท่ีท าใหเ้กิดปัญหา ความล่าชา้ ขอ้ผิดพลาด  ล  บา้งหรือไม่ 

รูปแบบพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์
(การกลัน่กรองวา่รับ ไม่รับ) 

- ภาพโดยรวม มีปัญหาในการกลัน่กรองหรือไม่ เช่นมีเร่ืองท่ีก ้าก่ึงวา่ควรจะรับไม่รับ / การจ าแนกประเภท 
- ในกระบวนการน้ีตอ้งท างานร่วมกบัคณะอนุกรรมการ  หรือไม่ ถ้าร่วม มีปัญหา ขอ้จ ากดัต่าง  ในการท างานร่วมกบัคณะอนุกรรมการ  
- ปัญหา ขอ้จ ากดัอ่ืน  ท่ีเก่ียวขอ้งมีอะไรบา้ง 

กระบวนการพิจารณา 
เร่ืองร้องทุกข ์

- เร่ืองร้องเรียนท่ีตอ้งรับผิดชอบ เหมาะสมกบัคุณว ิุ ประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ีมากนอ้ยเพียงใด 
- ในกระบวนการน้ีตอ้งท างานร่วมกบัคณะอนุกรรมการ  บา้งหรือไม่ ถ้าร่วม มีปัญหาในการท างานร่วมกบั คณะอนุกรรมการ  อะไรบา้ง 
- ความร่วมมือท่ีไดรั้บจากผูร้้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน หน่วยงาน องคก์รต่าง  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ปัญหา ขอ้จ ากดัอ่ืน  ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการน้ี 

การด าเนินการภายหลงั 
การพิจารณาเสร็จส้ิน 

- ความสามารถในการผลกัดนั “ผลการพิจารณา” ใหเ้กิดผลในระดบัปฏิบติัเป็นอยา่งไร มีปัญหา ขอ้จ ากดัอะไรบา้ง 
- ปัญหาดา้นการสรุปผล / รายงาน 
- ปัญหา ขอ้จ ากดัอ่ืน  ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการน้ี 

ความเห็นอ่ืน   
- หากพิจารณาภาพโดยรวม ท่านพบวา่มีปัญหา หรือขอ้เสนอแนะ อ่ืน  ท่ีคิดวา่มีประโยชนต์่อการพ ันาปรับปรุงกระบวนการท างาน 
  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
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4. คู่มือสมัภาษณ์ผูร้้องเรียน (เฉพาะกลุ่มท่ีรบัเร่ือง) 
หัวข้อ / กระบวนการ เนือ้หาการสัมภาษณ์ 

การเขา้ถึง กสม  - จุดเร่ิมตน้ เขา้มาร้องเรียนท่ีน่ีไดอ้ยา่งไร ทราบไดอ้ยา่งไรวา่หน่วยงานน้ีจะช่วยแกปั้ญหาใหไ้ด ้(รู้จกั กสม  ไดอ้ยา่งไร) 

การรับเร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข ์

- ร้องเรียนผา่นช่องใด มีความสะดวกมากนอ้ยเพียงใด เพราะอะไร (เช่นไม่สะดวกเน่ืองจากตอ้งเดินทางเขา้มาท่ี สนง ) 
- ทราบหรือไม่วา่มีช่องทางร้องเรียนหลายช่องทาง (ร้องเรียนไดห้ลายทาง เช่นไปรษณีย ์อีเมล ์โทรศพัท ์โทรสาร) 
- มีปัญหายุง่ยากหรือไม่ในดา้นการใหร้ายละเอียดของขอ้มูล + เอกสารท่ีตอ้งใช ้
- เจา้หนา้ท่ีสอบถาม + ใหข้อ้มูล + ตอบขอ้สงสัยไดช้ดัเจน เขา้ใจหรือไม่ 
- ขั้นตอนการร้องเรียน (เช่น การจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบ  ล ) มีความยุง่ยาก ไม่ไดรั้บความสะดวกในดา้นใดบา้ง 

การไกล่เกล่ีย 
- มีกระบวนการไกล่เกล่ียหรือไม่ (ถ้ามี) คิดวา่เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมหรือไม่ มีโอกาสน าไปสู่การยติุปัญหาไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
  หรือเป็นเพียงแค่ การยดืเวลา ท าใหเ้สียเวลามากข้ึน 
- ปัญหา ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นอ่ืน  ท่ีมีต่อกระบวนการไกล่เกล่ีย 

กระบวนการพิจารณา 
เร่ืองร้องทุกข ์

- แนวทางการตรวจสอบมีมาตรฐาน (มีการตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียดชดัเจน+ มีทีมงานผูเ้ชียวชาญครบถว้นตามปัญหาท่ีเกิดข้ึน) เและ 
  ความเป็นกลางมากนอ้ยเพียงใด 
- เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม เพื่อช้ีแจงรายละเอียดปัญหา 
- คณะอนุกรรมการ  มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีร้องเรียนสามารถเช่ือมัน่ เช่ือใจได ้มากนอ้ยเพียงใด 
- ขอ้สรุปท่ีไดมี้หลกัการ สมเหตุสมผลมากนอ้ยเพียงใด คิดวา่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาไดต้ามท่ีคิดหรือไม่  
- ปัญหา ขอ้จ ากดัอ่ืน  ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการน้ี 

ระยะเวลา 
- ระยะเวลาตั้งแต่ร้องเรียนจนถึงการพิจารณาเสร็จส้ิน (ไดข้อ้สรุปวา่แต่ละคน แต่ละหน่วยงานตอ้งด าเนินการอะไรบา้งเพื่อลดทอน ยติุ
ปัญหา) 

การด าเนินการภายหลงั 
การพิจารณาเสร็จส้ิน 

- ปัญหาท่ีร้องเรียนไดรั้บการแกไ้ขในระดบัใด (เน่ืองจากมีหลายคน หลายหน่วยงานเก่ียวขอ้ง มีหน่วยงานใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง และ
หน่วยงานใดบา้งท่ีไดด้ าเนินการ)  (ภายใตร้ะยะเวลา + มีความเป็นรูปธรรม) 

- ปัญหา ขอ้จ ากดัอ่ืน  ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการน้ี (เช่นตามเร่ืองยาก ไม่ไดรั้บค าช้ีแจง หรือตอ้งรอความคืบหนา้นาน) 
หมายเหตุ  เฉพาะผูร้้องเรียนท่ีกระบวนการเสร็จส้ินแลว้ (ขั้นตอนการด าเนินการหลงัการพิจารณาเสร็จส้ิน) เนน้ความเป็นปัจจุบนัท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้
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5. คู่มือสมัภาษณ์ผูร้้องเรียน (เฉพาะกลุ่มท่ีไม่รบัเร่ือง) 
หัวข้อ / กระบวนการ เนือ้หาการสัมภาษณ์ 

การเขา้ถึง กสม  - จุดเร่ิมตน้ เขา้มาร้องเรียนท่ีน่ีไดอ้ยา่งไร ท าไมจึงคิดวา่หน่วยงานน้ีจะช่วยแกปั้ญหาใหไ้ด ้

การรับเร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข ์

- ร้องเรียนผา่นช่องใด มีความสะดวกมากนอ้ยเพียงใด เพราะอะไร (เช่นไม่สะดวกเน่ืองจากตอ้งเดินทางเขา้มาท่ี สนง ) 
- ทราบหรือไม่วา่มีช่องทางร้องเรียนหลายช่องทาง (ร้องเรียนไดห้ลายทาง เช่นไปรษณีย ์อีเมล ์โทรศพัท ์โทรสาร) 
- มีปัญหายุง่ยากหรือไม่ในดา้นการใหร้ายละเอียดของขอ้มูล + เอกสารท่ีตอ้งใช ้
- เจา้หนา้ท่ีสอบถาม + ใหข้อ้มูล + ตอบขอ้สงสัยไดช้ดัเจน เขา้ใจหรือไม่ 
- ขั้นตอนการร้องเรียน (เช่น การจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบ  ล ) มีความยุง่ยาก ไม่ไดรั้บความสะดวกในดา้นใดบา้ง 

รูปแบบพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์
(รับเร่ือง / ไม่รับเร่ือง / ส่งต่อ) 

- มีการช้ีแจงท่ีชดัเจนถึงเหตุผลท่ีไม่สามารถรับเร่ืองร้องเรียน (รู้สึกวา่สามารถยอมรับไดห้รือไม่ ท าไม) 
- ระยะเวลาตั้งแต่ร้องเรียน จนถึงแจง้ผลใหท้ราบวา่ไม่สามารถรับเร่ืองได ้หรือควรส่งต่อ นานเพียงใด ท าใหเ้กิดเป็นปัญหาหรือไม่ 
- (กรณีมีปัญหา) ช่วยส่งต่อไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประสานงานเบ้ืองตน้หรือไม่ 
  *** บางกรณไีม่ใช่การละเมิด ไม่ผดิข้อกฎหมาย  ดังน้ันไม่นับว่าเป็นปัญหา *** 
- ปัญหา ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นอ่ืน  ท่ีมีต่อกระบวนการน้ี 

หมายเหตุ  ขอ้มูล เนน้ความเป็นปัจจุบนั 
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6. คู่มอืสัมภาษณ์ผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยงาน องค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

หัวข้อ / กระบวนการ เนือ้หาการสัมภาษณ์ 

กระบวนการพิจารณา 
เร่ืองร้องทุกข ์

- แนวทางการตรวจสอบมีมาตรฐาน (มีการตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียดชดัเจน+ มีทีมงานผูเ้ชียวชาญครบถว้นตามปัญหาท่ีเกิดข้ึน) เและ 
  ความเป็นกลางมากนอ้ยเพียงใด 
- การขอความร่วมมือ ดา้นเอกสาร เขา้ร่วมเพื่อการช้ีแจงในท่ีประชุม มีการแจง้ล่วงหนา้ ใหร้ายละเอียดมากเพียงพอ ท่ีจะน าไปสู่การ
เตรียมความพร้อมในการช้ีแจงหรือไม่  

- ในการประชุมเพื่อพิจารณาเปิดโอกาสใหมี้โอกาสใหมี้ส่วนร่วม เพื่อช้ีแจงรายละเอียด แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
- แนวทาง บรรยากาศในการประชุมเอ้ืออ านวยใหส้ามารถช้ีแจงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นอิสระหรือไม่ (อาจไดรั้บความกดดนัจากบรรยากาศท่ีมี
ผูเ้ขา้ร่วมหลายฝ่าย มีขอ้มูลเชิงลบับางอยา่งท่ีไม่สามารถเปิดเผยในท่ีสาธารณะ  ล ) 

- คณะอนุกรรมการ  มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีร้องเรียนสามารถเช่ือมัน่ เช่ือใจได ้มากนอ้ยเพียงใด 
- ขอ้สรุปท่ีไดมี้หลกัการ สมเหตุสมผลมากนอ้ยเพียงใด คิดวา่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาไดต้ามท่ีคิดหรือไม่  
- ปัญหา ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นอ่ืน  ท่ีมีต่อกระบวนการน้ี 

การด าเนินการภายหลงั 
การพิจารณาเสร็จส้ิน 

- ขอ้เสนอแนะจาก กสม  อยูใ่นวสิัยท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
- ปัญหา ขอ้จ ากดัอ่ืน  ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการน้ี 
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ผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
........................................................................... 

  
เรยีน  ขา้ราชการ พนกังานราชการ 
เรือ่ง   ค าชีแ้จง 
 

โครงการวจิยัครัง้นี้ด าเนินการภายใต้วตัถุประสงค์หลกัคอื เพื่อประเมนิศกัยภาพและพฒันาระบบงาน
ตรวจสอบปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชน โดยกระบวนการหนึ่งคอื การส ารวจความคดิเหน็ของบุคลากรทีม่ี
ต่อปญัหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัในการท างาน 

คณะผูว้จิยัขอเรยีนวา่ ค าตอบของทกุทา่นถอืเป็นความเหน็ ประสบการณ์โดยสว่นตวั ไมม่ถีูกหรอืผดิ และ
เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคส์งูสดุ คณะผูว้จิยัขอใหท้า่นประเมนิตามความคดิเหน็ทีเ่ป็นจรงิ ส าหรบัค าถามทุกขอ้
ทีส่ามารถประเมนิได้ และส่งมอบแบบสอบถามโดยตรงใหก้บันักวจิยั ผู้ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ทัง้นี้
ศนูยวิ์จยัฯ ขอให้ความมัน่ใจว่า ข้อมูลการประเมินของท่านจะถกูน าไปใช้เพือ่ประโยชน์ทางการวิจยั
เท่านัน้ นอกจากน้ีข้อมูลทุกชุดจะได้รบัการพิทกัษ์สิทธิด้์วยการปกปิดเป็นความลบั และวิเคราะห์ผล
โดยภาพรวม ไม่มีการเจาะจงตัวบุคคล ศูนย์วิจัยฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากทุกคน และ
ขอขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
        คณะผูว้จิยั 
      ศนูยว์จิยัความสขุชมุชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
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1 = ไม่เลย / น้อยที่สุด  2 = น้อย 3 = ปานกลาง  4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ค าช้ีแจง 

ค าถามในแบบสอบถามฉบบันี้ เป็นการประเมนิปญัหา อุปสรรคในการท างาน เฉพาะกระบวนการ
ตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยขอให้ทุกท่านประเมินจากความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ทีเ่ป็นจรงิ ดว้ยการใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามระดบัของปญัหาและผลกระทบที่
ตอ้งการตอบ คณะผูว้จิยัขอขอบคณุในความรว่มมอืของทกุทา่นมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

                      
 

ปัญหา อปุสรรคด้านโครงสร้าง 
ระดบัปัญหา / ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 
1. คณะกรรมสทิธฯิ มคีวามคดิ แนวทางบรหิารงานทีข่าดเอกภาพ ไมเ่ป็นทศิทางเดยีวกนั      

2. ไมม่กีารก าหนดขอบเขตหน้าทีง่าน (job description) ทีช่ดัเจน  / มงีานแทรกซอ้น  
   ท าใหง้านทีร่บัผดิชอบหลกัไดร้บัผลกระทบ ล่าชา้      

3. การบรหิารจดัการทีไ่มเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั (แต่ละกลุ่มงาน / แต่ละคณะอนุกรรมการ)      

4. การมอบหมายงานยงัไมเ่ป็นระบบ บางคนปรมิาณงานมาก บางคนน้อย ท างานที ่
    ไมต่รงความสามารถ      

5. การท างานมขี ัน้ตอนมากเกนิไป ตอ้งผา่นอนุกรรมการ และกรรมการชดุใหญ่ ท าใหก้รณี 
    ปญัหาเรง่ด่วนมคีวามล่าชา้ ไมท่นัการ      

1. 6. การทีส่ านกังานมศีนูยก์ลางแหง่เดยีว (ไมม่สีาขา) สง่ผลกระทบต่อปญัหาใน 
2.    การประสานงาน เขา้ถงึขอ้มลู กลุ่มเป้าหมายในพืน้ที ่บา้งหรอืไมร่ะดบัใด      

 
 

ปัญหา อปุสรรคด้านบคุลากร 1 2 3 4 5 
7. เจา้หน้าทีข่าดความรู ้ความสามารถในทกัษะส าคญั เชน่ขอ้กฎหมาย เขยีนรายงาน ฯลฯ      

8. การรบัสมคัรเจา้หน้าทีใ่หมก่ าหนดคณุสมบตัไิมเ่ฉพาะเจาะจง ท าใหต้อ้งปรบัตวัมาก      

9. การแต่งตัง้ โยกยา้ยบุคลากรขาดประสทิธภิาพ มกีารใชร้ะบบพรรคพวก       

10. เจา้หน้าทีใ่หมม่ปีญัหาการปรบัตวั เนื่องจากไมม่กีารอบรมใหค้วามรูพ้นกังานใหม ่/ 
     ไมม่กีารจดัท าคูม่อืการท างานส าหรบัผูท้ีโ่อนมารบัหน้าทีใ่หม่      

11. ขาดการอบรม พฒันาบุคลากรระดบัปฏบิตักิาร      

12. ขาดระบบตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพ ท าใหเ้จา้หน้าทีไ่มม่รีะเบยีบวนิยัในการท างาน       

3. 13.ไมม่รีะบบการประเมนิคณุภาพการท างาน      
 
 

ปัญหา อปุสรรคด้านระบบการเบิกจ่าย 1 2 3 4 5 
14. ขาดระบบการตดิตาม ตรวจสอบการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณ 
     (คณะอนุกรรมการบางสว่นเขยีนแผนของบ แต่ไมม่กีารท างานตามแผน)      

4. 15. ระบบการเบกิจ่ายล่าชา้ บางครัง้เจา้หน้าทีต่อ้งส ารองจ่ายล่วงหน้า      
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1= ไม่เลย / น้อยที่สุด  2 = น้อย 3 = ปานกลาง  4 = มาก 5 = มากที่สุด 

 
 
 
 
 

อ านาจหน้าท่ี 1 2 3 4 5 
16. อ านาจตามขอ้กฎหมายปจัจุบนั ไม่เอ้ืออ านวย ต่อการท างานในกระบวนการตรวจสอบ      

17. ในทางปฏบิตั ิกรรมการไมค่อ่ยน าอ านาจตามขอ้กฎหมายมาใชใ้นกระบวนการตรวจสอบ      

18. กลไกปจัจุบนั (ท าหนงัสอืถงึนายกรฐัมนตร ีรฐัสภา) ไมเ่อือ้อ านวยต่อการผลกัดนั 
     ใหข้อ้เสนอแนะจากผลการตรวจสอบ ถกูน าไปปฏบิตัจิรงิ      

 
 

กระบวนการร้องเรียน 1 2 3 4 5 
19. ตดิต่อผูร้อ้งเรยีนยาก เนื่องจากไมม่หีรอืเปลีย่นทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์ท าใหต้ามเรือ่ง  
     ตามเอกสารไมไ่ด ้      

20. ผูร้อ้งเรยีนไมเ่ขา้ใจเงือ่นไขการรอ้งเรยีน เตรยีมเอกสารไมค่รบตามก าหนด      

21. ระบบการบนัทกึฐานขอ้มลูผูร้อ้งเรยีน ขาดความต่อเนื่อง      
 

กระบวนการกลัน่กรอง 1 2 3 4 5 
22. กรณี หยิบยกเอง กรรมการสทิธิฯ์ ขาดจุดยนื ไมห่ยบิบางปญัหาเพราะกงัวลผลกระทบ      

23. กรณี มีผู้ร้องเรียน ยงัขาดนิยามการจ าแนกปญัหาทีช่ดัเจน มกีารดงึเรือ่งไปท าเอง  
     หาประโยชน์จากปญัหาละเมดิ ( เชน่ ท าเพือ่ตอ้งการประชาสมัพนัธต์วัเอง)      

24. กระบวนการใชเ้วลานาน เพราะตอ้งผา่น 2 คณะ ท าใหเ้ริม่งานตรวจสอบไดช้า้      
 
 

กระบวนการตรวจสอบ 1 2 3 4 5 
25. อนุกรรมการท างานไมทุ่ม่เท มเีวลาน้อย      

26. อนุกรรมการหาประโยชน์ใสต่วั (เชน่ เป็นทนายมาหาลกูความ เน้นท าเพือ่ประชาสมัพนัธ์)      

27. อนุกรรมการไมม่คีวามรู ้ความสามารถเหมาะสมกบังานทีร่บัผดิชอบ      

28. เจา้หน้าทีม่ศีกัยภาพ ความรู ้ความสามารถจ ากดั ท าใหบ้างครัง้คณะอนุกรรมการตอ้ง 
     ลงพืน้ทีเ่พือ่หาขอ้มลู ตรวจสอบเอง      

29. ผูเ้กีย่วขอ้งไมค่อ่ยรว่มมอื เชน่ใหข้อ้มลูล่าชา้ ไมต่รงกบัทีต่อ้งการ สง่ตวัแทนทีไ่มส่ามารถ 
     ตอบค าถาม ใหข้อ้มลู ตดัสนิใจไดม้ารว่มประชมุ      

30. ขาดระบบป้องกนัพยาน ท าใหไ้มก่ลา้ใหข้อ้มลู เนื่องจากกงัวลเรือ่งความปลอดภยั      

31. คณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะมวีธิที างานต่างกนั       

32. ขาดกลไกในการควบคมุ เรง่รดัเรือ่งเวลา ท าใหใ้ชเ้วลาตรวจสอบนาน       
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การด าเนินการภายหลงัตรวจสอบ 1 2 3 4 5 
33. ขอ้จ ากดัดา้นทกัษะ ประสบการณ์เจา้หน้าที ่ท าใหเ้กดิปญัหาในการเขยีนรายงาน 
     ผลการตรวจสอบ      

34. โครงสรา้งทมีเลขาไมม่นีกักฎหมาย ท าใหเ้กดิปญัหาในการเขยีนรายงานผลการตรวจสอบ      

35. ผลการตรวจสอบไมไ่ดร้บัการยอมรบั มขีอ้โตแ้ยง้ เนื่องจากไมม่กีลไกรบัรองผลการ  
     ตรวจสอบ (แตกต่างจากระบบอืน่ เชน่ ศาลทีค่ าตดัสนิไดร้บัการรบัรอง มนี ้าหนกั)      

36. ขอ้เสนอแนะจากผลการตรวจสอบ ไมเ่กดิผลในทางปฏบิตั ิผูเ้สยีหายไมไ่ดร้บัการเยยีวยา      

37. ขาดระบบการตดิตามผลอยา่งเป็นระบบ ต่อเนื่อง ท าใหผู้เ้สยีหายไมไ่ดร้บัการเยยีวยา 
     อยา่งครบถว้นตามทีถ่กูละเมดิ      

38. ไมไ่ดใ้ชก้ลไกผลกัดนัผา่นทางนายกรฐัมนตร ีและรฐัสภาอยา่งจรงิจงั      
 
 

39. ภาพโดยรวม ทา่นประเมนิว่า ระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นกระบวนการตรวจสอบปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 
  1. เหมาะสมแลว้  

 2. ใชเ้วลามากไป ทา่นคดิว่าเหตุผลส าคญัคอื .................................................................................................... 
40. ภาพโดยรวม ทา่นประเมนิว่า กระบวนการตรวจสอบปจัจุบนั ชว่ยใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการเยยีวยา ในระดบัทีเ่หมาะสมหรอืไม ่
  1. เหมาะสมแลว้ 

 2. ยงัไมเ่หมาะสม ระบุ ................................................................................................................................. 
 

ข้อมลูทัว่ไป 
1. เพศ   1. ชาย   2. หญงิ 
2. อาย ุ

 1. ไมเ่กนิ 20 ปี  2. 21-25 ปี   3. 26-30 ปี   4. 31-35 ปี   5. 36-40 ปี 
 6. 41-45 ปี   7. 46-50 ปี   8. 51-55 ปี   9. มากกว่า 55 ปี 

3. สถานภาพของทา่น 
 1. ขา้ราชการ  2. พนกังานราชการ  3. อืน่ๆ ระบุ………………………. 

4. ระยะเวลาท างานทีส่ านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิประมาณ ........... ปี   1. ไมถ่งึ 1 ปี 
5. ในปีทา่นผา่นมา (พ.ศ. 2555) ทา่นเขา้รว่มการอบรม การสมัมนาบ่อยเพยีงใด 

 1. ไมเ่คยเขา้รว่ม  2. เคย ประมาณ ............ ครัง้ 
 

................................................................................. 
ขอขอบคุณในความรว่มมอืตอบแบบสอบถาม 

 


