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	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	 จัดท�าขึ้นเพื่อแสดงผลการด�าเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๗	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	
๒๕๕๘)	 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ชุดที่	 ๒	 ซึ่งเป็นอ�านาจหน้าที ่
ทีส่�าคญัตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	(๗) 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เสนอผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิ
เป็นประจ�าทุกปีให้รัฐสภา	ประชาชน	ตลอดจนผู้สนใจได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาท
หน้าทีแ่ละภารกจิของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินฐานะสถาบนัสทิธมินุษยชน 
แห่งชาติในประเทศไทย	

	 รายงานผลการปฏบิตังิานฉบบันี	้มเีนือ้หาแสดงถงึผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน 
ตามแผนปฏบิตังิานและผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ	 
และส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 อาทิ	 การตรวจสอบการละเมิด 
สทิธมินษุยชน	การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย	และกฎ	การเสนอ
เรือ่งพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญู	ศาลปกครองและฟ้องคดต่ีอศาลยตุธิรรมแทน
ผูเ้สยีหาย	การส่งเสรมิและประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน	การศึกษาวิจัยด้าน
สิทธิมนุษยชน	 การส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน	 การจดัท�า
รายงานการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนภายในประเทศ	และการพฒันาองค์กร	

 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตหิวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานผลการปฏบิตังิาน
ฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครฐั	สถาบนัการศกึษา	ภาคประชาสงัคม	เครอืข่ายด้าน
สิทธิมนุษยชน	และประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มกราคม	๒๕๖๐

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

บทที่	๑	ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที ่๑ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

๑.๑ ความเป็นมา
๑.๒ อ�านาจหน้าที่

ส่วนท่ี ๒ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

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

ส่วนที่ ๔ แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๗
๑๗
๑๘
๑๙

๑๙

๑๔
๑๔
๑๕
๑๕

๑๖

๑๔-๑๖

๑๗-๒๑
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สารบัญ
บทที	่๒	ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘
ส่วนที ่๑  ผลการเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ส่วนที่ ๒ ผลการด�าเนินงานตาม

แผนปฏิบติังานประจ�าปี

ส่วนที่ ๓ ผลการด�าเนินงานตามภารกิจอ�านาจหน้าที่ 
 ๓.๑ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

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

๓.๑.๒ จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่มีการ
ด�าเนนิการประสานการคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน

๓.๑.๓ การตรวจสอบการละ เมิ ด 
สิทธิมนุษยชน

๓.๑.๔ การติดตามการด�าเนินการตาม
มาตรการการแก ้ ไขป ัญหา
จากรายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมดิสทิธิมนุษยชน

๒๔
๒๔

๒๔

๒๖

๒๖

 
๒๗

๒๒

๒๒

๒๓

๒๔-๓๒

๒๒-๒๓
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๓.๕  การประสานงานเครอืข่ายด้านสิทธิมนษุยชน
๓.๕.๑ ผลการด�าเนนิงานการสร้าง

เครอืข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
๓.๕.๒ ผลการด�าเนินงานการพฒันาและ

สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
๓.๖ การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

๓.๖.๑ การศกึษาวิจยัด้านสทิธมินษุยชน
๓.๖.๒ การขับเคลือ่นผลงานการศึกษา

วจิยัสู่สังคม

๓.๒ การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ
๓.๒.๑ ข้อเสนอแนะนโยบาย
๓.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุกฎหมาย

และกฎ
๓.๒.๓ กรณีตัวอย่างผลการด�าเนินงาน

การจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุกฎหมาย
และกฎ

๓.๓ การเสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาล
รฐัธรรมนญู ศาลปกครองและฟ้องคดีต่อศาล
ยตุธิรรมแทนผูเ้สยีหาย

๓.๔ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
๓.๔.๑ ผลการด�าเนินงานด้านการเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน

๓.๔.๒ ผลการด�าเนนิงานด้านสทิธมินษุยชนศึกษา
๓.๔.๓ ผลการด�าเนินงานด้านการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

๓๓
๓๓

๓๙

๔๑

๔๖
๔๘

๔๘
๕๐

๕๑

๕๔

๕๔

๕๖
๕๗
๕๗

๖๕

๓๓-๕๓

๕๔-๖๕
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๓.๗ การด�าเนนิงานด้านสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ
๓.๗.๑ ความร่วมมอืในระดบัสากล ภายใต้กรอบ

คณะกรรมการประสานงานระหว่างสถาบนั
แห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สทิธมินษุยชน

๓.๗.๒ ความร่วมมอืในระดบัภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก 
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

๓.๗.๓ ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัสทิธมินษุยชน
แห่งชาติในระดับภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

๓.๗.๔  การสร้างความร่วมมอืด้านสทิธมินุษยชน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาค

๓.๗.๕ ผลการด�าเนินการการติดตามการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สทิธมินษุยชน

๓.๗.๖ ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนระหว่าง
ประเทศ

๓.๗.๗ การส ่งเสริมความร ่วมมือกับสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติและองค ์กร 
จากต่างประเทศ

บทท่ี	๓	รายงานของผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิ
ภาคผนวก

 - ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๒

 - ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓

 -  คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิชุดท่ี ๓
 - ประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห ่งชาติและเจ ้าหน ้า ท่ีของส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓.๘ การจดัท�ารายงานการประเมนิสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

๓.๙ การพัฒนาองค์กร 
๓.๙.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

ส�านักงาน กสม.
๓.๙.๒ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

๖๖

๖๘

๖๙

๗๐

๗๐

๗๑

๗๑

๗๒
๗๔

๗๔

๗๕

๗๗
๑๐๐

๑๐๑

๑๐๒
๑๐๔

๑๐๙

๖๖-๗๑

๗๒-๑๐๙
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ตารางที่ ๑
รายชื่อคณะอนุกรรมการ

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตารางที่ ๔
การประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนจ�าแนกตาม
ประเภทสิทธิและเสรีภาพ

ตางรางที่ ๗
จ�านวนค�าร้องที่ขอให้ตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล

ตารางที่ ๒
รายชื่อคณะอนุกรรมการ

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตารางที่ ๕
ข้อเสนอแนะนโยบาย

ตารางที่ ๘
เรื่องที่ กสม. จัดท�าความเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียนหรือความเห็นต่อ
ร่างกฎหมาย

ตารางที่ ๓
รายงานผลการด�าเนินงานตาม

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

ตารางที่ ๖
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

กฎหมายและกฎ

ตารางที่ ๙
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ของส�านักงาน กสม.

๑๖

๓๒

๔๗

๑๗

๓๓

๔๗

๒๓

๓๙

๗๔

สารบัญตาราง
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แผนภาพที่ ๑
โครงสร้างส�านักงาน

คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

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

(การปรับครั้งที่ ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)

แผนภาพที่ ๕
แผน/ผลการเบิกจ่าย

เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ�าแนกตามแผนงาน

แผนภาพที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙

แผนภาพที่ ๖
จ�านวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือ
เป็นเรื่องท่ี กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�าแนกตาม
ประเภทสิทธิมนุษยชน

แผนภาพที่ ๗
จ�านวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรอืเป็นเรือ่งที ่กสม. เหน็สมควรให้มีการตรวจ

สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�าแนกตาม
ประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

แผนภาพที่ ๘
จ�านวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด

สทิธมินษุยชน หรอืมกีารปฏบัิตทิีไ่ม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�าแนก
ตามพื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียน

แผนภาพที่ ๙
จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่มี
การด�าเนินการประสาน

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

แผนภาพที่ ๑๐
ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร ้องเรียน
จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน

แผนภาพที่ ๑๑
การติดตามการด�าเนินการ

ตามมาตรการการแก้ไขปัญหา
จากรายงานผลการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

แผนภาพที่ ๑๒
การติดตามการด�าเนินการตามมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สทิธิมนษุยชน ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จ�าแนกตามสาเหตุการยุติเรื่อง

แผนภาพที่ ๑๓
การด�าเนนิการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และสามารถยุติเรื่องได้

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

(การปรับครั้งที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)

๑๘

๒๒

๒๕

๒๗ ๒๘ ๒๘

๒๖ ๒๗

๑๙

๒๔ ๒๕

๒๐ ๒๑

สารบัญแผนภาพ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิชุดที	่๒
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

นางอมรา		พงศาพิชญ์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายไพบูลย	์	วราหะไพฑูรย์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายนิรันดร	์	พิทักษ์วัชระ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายปริญญา		ศิริสารการ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางวิสา		เบ็ญจะมโน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายแท้จริง		ศิริพานิช
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พลต�ารวจเอก	วันชัย	ศรีนวลนัด
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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นางภิรมย์	ศรีประเสริฐ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายบุญเกื้อ	สมนึก
รองเลขาธิการฯ

นายโสพล	จริงจิตร
ที่ปรึกษาส�านักงานฯ   

นางสาววารุณี	เจนาคม
รองเลขาธิการฯ

นางหรรษา	บุญรัตน์
ที่ปรึกษาส�านักงานฯ   

นางสาวรตญา	กอบศิริกาญจน์
รองเลขาธิการฯ

นางสาวอัจฉรา	ฉายากุล
ที่ปรึกษาส�านักงานฯ

ผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



12รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ภาพตราสัญลักษณ์

รูปมือ	
คอื การร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนของสงัคมทัง้ในระดบัประเทศ

และระหว่างประเทศ ในการโอบอุม้คุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนษุย์ สิทธิและเสรีภาพ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และ
ภราดรภาพ 

สีน�้าเงิน	
คอื สขีองความเชือ่มัน่ของประชาชนและทกุภาคส่วนของสงัคม 
คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการท�างานเพื่อประชาชน 
คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนัก

แน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม 
สทิธมินษุยชนในสังคมไทย

รูปทรงดอกบัว
คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพ่ือน

มนุษย์อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม	
คอื การสร้างพลงัความร่วมมอืกับทกุภาคส่วนของสงัคม 

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�าคัญ  
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบนัอสิระในการร่วมสร้าง
สงัคมให้มวีฒันธรรมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน	คุณค่า	และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์

พันธกิจ
ขับเคลื่อนงานเชิงรุก	ประสานพลังทุกภาคส่วน
สร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน	
คุณค่า	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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ประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และเจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓) รายละเอียดตามภาคผนวกหน้า ๑๑๐

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่มีความ
ปรารถนา มุ ่งมั่น และตั้งใจจะปกป้องคุ ้มครองสนับสนุน
และส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลที่ได ้รับการรับรองหรือคุ ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมาย
ไทย  ห รื อต ามสนธิ สั ญญา ท่ีป ระ เทศ ไทยมี พั น ธก ร ณี 
ที่จะต้องปฏิบัติตาม

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าท่ีต้อง
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคล ที่ได้รับการรับรอง หรือคุ้มครอง ตาม
รัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมาย
ไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทย มีพันธกรณีที่จะ
ต้องปฏิบัติตาม และจะยึดมั่นในหลักนิติธรรม โดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

ปณิธาน

อุดมการณ์

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
 กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตแิละเจ้าหน้าที ่ต้องปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึมัน่ในมาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นค่านยิมหลกั ๙ ประการ 

          ๑  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

          ๒  การมีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ

          ๓  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

          ๔  การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

          ๕  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ

          ๖  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

          ๗  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

          ๘  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ๙  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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ส่วนที่	๑	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทที่
ข้อมูลพืน้ฐาน

๑ .๑ 	ความ เป ็ นมา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
มีสถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประเภท “องค์กรอื่น 
ตามรัฐธรรมนูญ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมาตรา ๒๕๖ บัญญัติให้คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่นอีก ๖ คน  
ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา  
โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๖ ปี และด�ารงต�าแหน่ง 
ได้เพียงวาระเดียว 

๑



บ
ท

ที่ ๑
 : ข

้อ
มู

ล
พ

ื้น
ฐาน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ15

๑ .๒ 	อ� านาจหน ้ าที่

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ได้บญัญตัอิ�านาจหน้าทีข่อง กสม. ไว้ ดงันี้

๑. ส ่ ง เส ริมการเคารพและการปฏิ บัติตามหลัก 
สิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ

๒. ตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรือการละเลย 
การกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ 
อันไม่เป็นไปตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศเกีย่วกบั 
สทิธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ีและเสนอมาตรการ
การแก้ไขทีเ่หมาะสมต่อบคุคลหรอืหน่วยงานทีก่ระท�า
หรือละเลยการกระท�าดงักล่าว เพ่ือด�าเนนิการในกรณทีี่
ปรากฏว่าไม่มกีารด�าเนนิการตามทีเ่สนอให้รายงานต่อ
รัฐสภาเพื่อด�าเนินการต่อไป

๓. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรือข ้อบังคับต ่อ รัฐสภาและ 
คณะรฐัมนตรเีพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธมินษุยชน

๔. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน 

สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิฉบบัท่ี ๑๑/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม  
๒๕๕๗ เ ร่ื อ ง  การสิ้ น สุดของรั ฐ ธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ก�าหนดให้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ สิน้สดุลง 
ยกเว้นหมวด ๒ และให้องค์กรอิสระ องค์กรอื่น
ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 
๒๕๕๐ ยงัคงปฏบิติัหน้าทีต่่อไป ท�าให้ กสม. ชุดที ่๒ 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
ทั้งนี้ กสม. ชุดท่ี ๒ ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่เน่ืองจาก
กระบวนการการสรรหา กสม. ชดุที ่๓ ยงัด�าเนนิการไม่
แล้วเสร็จ ท�าให้ กสม. ชดุที ่๒ ปฏิบตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะ
มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ กสม. ชดุที ่๓  

๕. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง 
หน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอ่ืนใด
ด้านสิทธิมนุษยชน

๖. จัดท�ารายงานประจ�าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ 
คณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชน

๗. ประเมนิผลและจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี
ต่อรัฐสภา

๘. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณี 
ที่ประเทศไทยจะเข้าไปเป็นภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๙.	แต่งตัง้อนุกรรมการเพ่ือปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการ
มอบหมาย

๑๐. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตันิี้
หรือกฎหมายอื่นซึ่งก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ 

ต่อมา ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กสม. ชุดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ กสม. ชุดท่ี ๓  
ได้เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๖ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ด�ารงต�าแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว และจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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ส ่วนท่ี 	 ๒	 คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  
กสม. มีอ�านาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือ

การปฏิบัติงานตามท่ี กสม. มอบหมาย  ซ่ึงประกอบด้วย 
บุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน สถาบันวิชาการ บุคลากรในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น  
นกักฎหมาย แพทย์ สือ่มวลชน เป็นต้น อีกทั้งในการพจิารณา
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. อาจแต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อท�าหน้าที่ 
สืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง รับฟ ังค�า ช้ีแจงและ 
พยานหลกัฐาน และจดัท�ารายงานตามระเบยีบที ่ กสม. ก�าหนด 
เสนอต่อ กสม. ได้ ในการนี ้ให้คณะอนกุรรมการมอี�านาจหน้าที่ 
เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการ เว้นแต่ กสม. จะก�าหนดเป็นอย่างอืน่  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในช่วงการปฏบิติัหน้าท่ีของ กสม. 
ชดุที ่๒ ตัง้แต่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น ๒๒ คณะ รายละเอียด 
ตามตารางที่ ๑ 

ที่ ชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ	รวม	๑๓	คณะ

๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด ้านสิทธิ 
ในกระบวนการยุติธรรม

๒ คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๓ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม

๔ คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม

๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และ
ความเสมอภาคของบุคคล

๖ คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความ 
เสมอภาคของบุคคล

๗ คณะอนุกรรมการด้านสทิธิผูส้งูอาย ุผูพิ้การ บคุคลหลากหลายทางเพศ และ
การสาธารณสุข

๘ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๙ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน

๑๐ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

๑๑ คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ ่มชาติพันธุ ์และ 
แรงงานข้ามชาติ

๑๒ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

๑๓ คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้

ที่ ชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ	รวม	๔	คณะ

๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนสิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๒ คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่จดัท�ารายงานคูข่นานการปฏิบตัิ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities - CRPD)

๓ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและ
องค์กรท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและ คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๕๗

๔ คณะอนกุรรมการจดัท�าตวัชีว้ดัการปฏบิตัติามอนสุญัญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ที่ ชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการตามอ�านาจหน้าที่ของ	กสม.	รวม	๕	คณะ

๑ คณะอนกุรรมการพจิารณาเรือ่งร้องเรยีนและกลัน่กรองรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนษุยชน

๒ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม

๓ คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนษุยชนและมาตรฐานการคุ ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

๔ คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง 
กฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริม และคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน

๕ คณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน

ตารางที่	๑	รายชื่อคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งแต่วันที	่๑	ตุลาคม	๒๕๕๗	-	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๘
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ต่อมา เมือ่ กสม. ชดุที ่๓ เข้าปฏบิตัหิน้าที ่ตัง้แต่วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ จนถงึปัจจบุนั ได้มกีารปรบัเปลีย่นคณะอนกุรรมการ
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม. โดยให้มีคณะอนุกรรมการ ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๒ 

ที่ ชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบ	รวม	๑๑	คณะ

๑ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา

๒ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี

๓ คณะอนกุรรมการด้านสทิธผิูส้งูอาย ุผูพ้กิาร บคุคลหลากหลายทางเพศ 
และสาธารณสุข

๔ คณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร

๕ คณะอนกุรรมการด้านสทิธสิถานะ กลุม่ชาตพินัธุ ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง
๖ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง

๗ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางการเมือง

๘ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๙ คณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๑๐ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๑ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและสิทธิในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้

ที่ ชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการตามอ�านาจหน้าที่ของ	กสม.	รวม	๖	คณะ

๑ คณะอนุกรรมการด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน

๒ คณะอนุกรรมการด้านการกลั่นกรองรายงาน

๓ คณะอนุกรรมการด้านการไกล่เกลี่ย

๔ คณะอนกุรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรบัปรงุ 
กฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๕ คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค ์การเอกชนด ้าน 
สิทธิมนุษยชน

๖ คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ	รวม	๒	คณะ

๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท�าหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ เนือ่ง ในโอกาสพระราชพิธี 
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
ระดับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความรู้สู้สิทธิมนุษยชน

ส่วนที่	๓		ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓ .๑ 	อ� านาจหน ้ าที่

ส�านกังาน กสม. เป็นส่วนราชการสังกดัรฐัสภาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา ซ่ึงอยู่ภายใต ้
การก�ากับดูแลของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
โดยมีหน้าทีร่บัผิดชอบเกีย่วกบักจิการทัว่ไปของคณะกรรมการและ 
มอี�านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

๑.	รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
๒.	รบัค�าร้องเก่ียวกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน เพือ่เสนอต่อ 

คณะกรรมการและด�าเนินการสืบสวน หรือตรวจสอบ 
เกีย่วกบัเรือ่งทีม่กีารยืน่ค�าร้องตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

๓. ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาและเผยแพร่ 
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

๔. ประสานงานกับหน่วยราชการ องค์การเอกชน หรือ
องค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๕. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ตารางที่	๒	รายชื่อคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิตั้งแต่วันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	
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๓ .๒ 	 โคร งสร ้ า งอ งค ์ ก ร	

ส�านกังาน กสม. แบ่งส่วนราชการภายในและก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการตาม ประกาศคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ  
เร่ือง “การแบ่งส่วนราชการภายในและก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๖” 
รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๑

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กลุมงานอำนวยการกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ที่ปรึกษาสำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

หนวยตรวจสอบภายในผูตรวจการสิทธิมนุษยชน

กลุมงานติดตามและสารบบสำนวน

สำนักบริหารกลาง

กลุมงานบริหารทั่วไป

กลุมงานคลัง

กลุมงานพัสดุ

ฝายชวยอำนวยการ

กลุมงานสารนิเทศ

ฝายชวยอำนวยการ ฝายชวยอำนวยการ ฝายชวยอำนวยการ

กลุมงานบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

กลุมงานนโยบาย
และยุทธศาสตร

กลุมงานพัฒนาระบบงาน
และพัฒนาบุคลากร

กลุมงานคุมครอง
สิทธิมนุษยชน ๑ - ๗

กลุมงานประสานการ
คุมครองสิทธิมนุษชน

กลุมงานพัฒนา
กฎหมายและนโยบาย

กลุมงานประสานงาน
เครือขาย

กลุมงานสงเสริม
สิทธิมนุษยชน

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

กลุมงานวิจัย
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานประเมิน
และรายงานสถานการณ

สิทธิมนุษยชน

กลุมงานความรวมมือ
สิทธิมนุษยชนระหวาง

ประเทศ ๑ - ๒

กลุมงานพันธกรณี
และมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชน

ระหวางประเทศ

สำนักวิจัย
และวิชาการ

สำนักสงเสริมและ
ประสานงานเครือขาย

สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ

สำนักคุมครอง
สิทธิมนุษยชน

สำนักกฎหมาย
และคดี

กลุมงานนิติการ

ฝายชวยอำนวยการ

กลุมงานเสนอเรื่อง
และฟองคดีตอศาล

๑ - ๓

แผนภาพที่	๑			โครงสร้างส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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๓ .๓ 	อั ต ร าก� า ลั ง

ส�านักงาน กสม. มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จ�าแนกประเภทบุคลากร  ดังนี้

๑. 
กสม. เปน

สถาบันที่ไดรับ
การยอมรับ

เปาประสงคเพื่อ
การบรรลุวิสัยทัศน

๔ ประการ

๓. 
เสนอนโยบาย/
กฎหมาย/ สราง

บรรทัดฐาน
ทางสังคม

๒. 
ระดมพลังภาคี

เครือขาย

๔.
ใหประชาชน
เขาถึงการ

คุมครองสิทธิ

ยุทธศาสตร
๑. พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ แรงบันดาลใจ
    ขวัญกำลังใจของบุคลากร
๒. พัฒนากลไก ระบบตาง ๆ และกระบวนการทำงาน
๓. การดำเนินงานใหเปนที่ยอมรับทางสากล

ยุทธศาสตร
๑. พัฒนาเครืองขายภาคี สนับสนุนการดำเนินงาน
    และความเขมแข็งของภาคีเครือขายใหเปน
    strategic partners

ยุทธศาสตร
๑. ทำงานเชิงรุกในการใชอำนาจตาม
    รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
๒. ผลักดันนโยบาย และสรางบรรทัดฐาน
    ทางสังคมในเรื่องสิทธิมนุยชน

ยุทธศาสตร
๑. สรางความรูความเขาใจ ความตระหนัก
    และคานิยมดานสิทธิมนุษยชน
๒. การมีกลไกและกระบวนการในการเฝาระวัง
    ตรวจสอบ การเขาถึงสิทธิการคุมครองสิทธิ
    ในพื้นที่เสี่ยง
๓. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม

นอกจากนี ้กสม. ยงัได้ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหาด้านสทิธิมนษุยชนเชงิประเดน็ ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) สทิธมินษุยชน 
ในกระบวนการยุตธิรรม (๒) สิทธชุิมชนกบัการจดัสรรทรพัยากรธรรมชาตอิย่างเป็นธรรม (๓) สทิธมินษุยชนในกลุม่ผูเ้สีย่งต่อการถกูละเมดิ
หรือได้รับการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม (๔) สทิธมินษุยชนกับบทบาทภาคธรุกจิ และ (๕) สทิธมินษุยชนกับการใช้หลกัขนัตธิรรม รวมทัง้พ้ืนท่ีจดุเน้น 
การด�าเนินงาน ๑ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ส่วนที่	๔	แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิชดุที ่๒ ได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ เพือ่ 
เป็นกรอบทศิทางการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดไว้ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบญัญตั ิ
คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย เป้าประสงค์ ๔ ด้าน ยุทธศาสตร์ ๙ ยทุธศาสตร์ รายละเอยีดตามแผนภาพท่ี ๒ ดงันี้ 

ประเภทบุคลากร จ�านวน	(คน)

ข้าราชการ ๑๓๑

พนักงานราชการ ๕๙

พนักงานจ้างเหมาบริการ ๔๗

ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กสม. ๖

รวมทั้งสิ้น ๒๔๓

แผนภาพที	่๒		แผนยทุธศาสตร์คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๙
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เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กสม. ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยให้คงวิสัยทัศน์ 
พนัธกิจ ประเดน็ความส�าคญัในการแก้ไขปัญหาเชงิประเดน็ ๕ ประเดน็ และพืน้ทีจ่ดุเน้นการด�าเนนิงานเช่นเดมิ แต่ให้ปรบัเพิม่เป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์จากเดิม เป้าประสงค์ ๔ ด้าน และยุทธศาสตร์ ๙ ยุทธศาสตร์ เป็นเป้าประสงค์ ๕ ด้าน และยุทธศาสตร์ ๑๑ ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๓ ดังนี้

พื้นที่
ภาคใต

ระดับพลัง
ภาคีเครือขาย

พัฒนาและ
สรางความเขมแข็ง

องคกร

ประชาชนเขาใจ
เขาถึงและไดรับ
การสงเสริมและ
คุมครองสิทธิ

กสม. เปนสถาบัน
ที่ไดรับความยอมรับ
เชื่อถือทั้งในประเทศ

และสากล

เสนอนโยบาย
กฎหมายและ

มาตรการที่มีพลัง

ยุทธศาสตร
๑. พัฒนาองคความรู ศักยภาพ และการมีสวนรวมของบุคลากร
๒. พัฒนาระบบ กลไกและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กระบวนการ
ยุติธรรม

บทบาท
ภาคธุรกิจ

การใชหลัก
ขันติธรรม
ตามหลัก
สิทธิมนุยชน
สากล

สิทธิชุมชนกับ
การจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุมผูเสี่ยงตอการ
ถูกละเมิดหรือไดรับ
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรม

ยุทธศาสตร
๕. เชื่อมโยง สงเสริม สนับสนุนและระดมการ
    มีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งในและ
    ระหวางประเทศ

ยุทธศาสตร
๓. แสดงบทบาทนำและสรางบรรทัดฐาน
    ดานสิทธิมนุษยชน
๔. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักการ
    สิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหวางประเทศ

ยุทธศาสตร
๖. ผลักดันการปฏิรูปกระบวนการ
    ยุติธรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน
๗. ขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมายที่เกิด
    ผลกระทบรุนแรงตอสังคม และ
    มาตรการในพื้นที่และกลุมเปาหมาย
    เฉพาะ
๘. ผลักดันกลไกและมาตรการให
    ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร
๑. พัฒนาความรูความเขาใจสิทธิมนุษยชน
    ในกลุมเปาหมายสำคัญ และ
    ใหสิทธิมนุษยชนเปนวิถีชีวิต
๒. สรางกลไกลและกระบวนการในการ
    เฝาระวัง ตรวจสอบ การเขาถึงสิทธิ
    การคุมครองในพื้นที่เสี่ยงและกลุมเสี่ยง
๓. สรางระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่
    รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ต่อมา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประเทศไทยเกดิเหตกุารณ์การ
ชุมนมุทางการเมืองและสถานการณ์ความขดัแย้งทีมี่การใช้ความรนุแรง 
กระทบต่อสทิธ ิเสรีภาพ และการด�ารงชวิีตทีป่กตสิขุของประชาชน 
รวมทัง้สภาพการเมอืง การปกครอง และการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
ท่ีชะงักงัน จนน�าไปสู่การเข้ายึดและควบคุมอ�านาจการปกครอง 
ประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาตแิละได้มปีระกาศคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ให้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ สิน้สดุลง 
ยกเว้น หมวด ๒ โดยให้องค์กรอสิระและองค์กรอืน่ตามรฐัธรรมนญู 
ยงัคงปฏบิตัหิน้าท่ีต่อไป  ซึง่มผีลให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ
ยงัคงปฏบัิตหิน้าทีต่่อไปตามพระราชบญัญัตคิณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ต่อมาได้มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ เมือ่วนัท่ี ๒๒  
กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยในมาตรา ๔ ได้มีการรบัรองและคุม้ครองศกัดิศ์ร ี
ความเป็นมนษุย์ สทิธิ เสรภีาพและความเสมอภาค บรรดาทีช่นชาวไทย 
เคยได้รับการคุม้ครองตามประเพณกีารปกครองประเทศไทยในระบอบ 

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุและตามพันธกรณี 
ระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยมอียูแ่ล้ว นอกจากนี ้มาตรา ๓๕ วรรค 
สอง ยังได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาถึง 
ความจ�าเป็นและความคุม้ค่าทีต้่องมอีงค์กรตามรฐัธรรมนญูหรอืองค์กร
ทีก่่อตัง้ขึน้โดยอาศัยอ�านาจตามรฐัธรรมนูญ ดงันัน้ ในการพจิารณา
ถงึทศิทางการด�าเนนิงานของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิ
นอกจากการคุ้มครองสิทธแิละเสรภีาพทีไ่ด้รบัรองตามรฐัธรรมนญูแล้ว 
การปฏิบตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัต้องให้ความส�าคญักบัการพัฒนาการด�าเนนิการของ 
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับที่ท�าให้ได้รับการ
ยอมรบัว่า มคีวามจ�าเป็นและความคุม้ค่าในการเป็นองค์กรท่ีจะได้รบั 
การก่อตัง้ขึน้โดยอาศยัอ�านาจตามรัฐธรรมนญูต่อไป

การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะเป็น
สถาบันแห่งชาติที่ท�าหน้าที่เป็นกลไกการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศที่เชื่อมโยงกับกลไกหลักของ

แผนภาพที่	๓	แผนยุทธศาสตร์	กสม.	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๕๙	(การปรับครั้งที	่๑	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕)
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ยุทศาสตรที่ ๔
พัฒนาศักยภาพและ
สรางการมีสวนรวม
ของกลุมเปาหมาย
และพื้นที่เปาหมาย

ยุทศาสตรที่ ๒
ระดมพลัง

ภาคีเครือขาย

ยุทศาสตรที่ ๑
พัฒนาระบบบริหาร

และสรางความ
เขมแข็งขององคกร

ยุทศาสตรที่ ๓
เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย

และมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการสงเสริม

ปกปองและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน

เปาประสงคที่ ๑
ประชาชนเขาใจ 
เขาถึงและไดรับ

การสงเสริมปกปอง
และคุมครองสิทธิ

เปาประสงคที่ ๒
เปนองคกรนำในการขับเคลื่อน

งานดานสิทธิมนุษยชนตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ

กลยุทธ
๑. พัฒนาความรูความเขาใจ
    สิทธิมนุษยชนในกลุมเปาหมาย
    สำคัญ และพื้นที่เปาหมาย
๒. สรางกลไก กระบวนการ
    เฝาระวัง ระบบการตรวจสอบ
    ตลอดจนระบบการคุมครอง
    สิทธิในกลุมเสี่ยงและพื้นที่
    เสี่ยงตอการถูกละเมิดที่มี
    ประสิทธิภาพ

กลยุทธ
๑. ขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมาย
    และมาตรการที่สงผลกระทบ
    ตอสังคม
๒. จัดทำกลไกและมาตรการให
    ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ
๑. สงเสริม สนับสนุน ประสาน
    ความรวมมือและสรางการ
    มีสวนรวมของเครือขาย
    ทั้งในและระหวางประเทศ

กลยุทธ
๑. พัฒนาระบบ กลไก 
    กระบวนการทำงาน
    และบุคลากรเพื่อการสงเสริม 
    ปกปองและคุมครองสิทธิ
๒. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
    เพื่อพัฒนามาตรการและ
    เครื่องมือในการสงเสริม 
    ปกปองและคุมครอง
    สิทธิมนุษยชน

กลยุทธ
๑. ติดตาม ตรวจสอบ
    การปฏิบัติตามหลักการ
    และพันธกรณีระหวาง
    ประเทศดานสิทธิมนุษยชน
๒. แสดงบทบาทหนาและ
    สรางบรรทัดฐาน
    ดานสิทธิมนุษยชน

ยุทศาสตรที่ ๕
แสดงบทบาทนำและ
สรางบรรทัดฐานดาน

สิทธิมนุษยชน

แผนยุทธศาสตร กสม. ป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ (การปรับครั้งที่ ๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)

สหประชาชาติ คือ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights  
Council) และกลไกตามสนธสิญัญาระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน
ซึง่ปัจจบุนัประเทศไทยมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิตัติามจ�านวน ๗ ฉบบั 
รวมทัง้การประสานความร่วมมอืกับสถาบนัสทิธมินษุยชนระดบัชาติ
ของประเทศต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
สทิธมินษุยชนในระดบัภมูภิาคและระดบัสากล จงึจ�าเป็นอย่างยิง่
ทีค่ณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตต้ิองให้ความส�าคัญกับการ
ท�าหน้าที่และแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้รับ
การยอมรบัและความเช่ือม่ันจากนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
กรอบความร่วมมอืสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตภิายใต้คณะมนตร ี
สิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศ
ของสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ(International Coordinating  
Committee of National Human Rights Institutions – ICC) ซึง่
จะมกีารประเมินและทบทวนสถานะของสถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่ง
ชาตใินด้านต่าง ๆ  ทัง้นี ้คณะอนกุรรมการประเมนิสถานะ ภายใต้ ICC 

(ICC Subcommittee on Accreditation – SCA)  ได้ก�าหนดให้
มกีารประเมนิสถานะของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตขิอง
ประเทศไทย ในช่วงเดือนตลุาคม ๒๕๕๗ 

จากสถานการณ์ดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แห่งชาติ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ปรับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ 
สิทธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ ให้มคีวามเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพการด�าเนนิงานในปัจจบัุนยิง่ขึน้  
ทัง้นี ้ ยงัคงวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีก่�าหนดไว้เดมิ โดยปรบัในส่วนของ
เป้าประสงค์และยทุธศาสตร์เพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์และพันธกจิ จากเดมิ 
ประกอบด้วย ๕ เป้าประสงค์ ๑๑ ยทุธศาสตร์ เป็น ๒ เป้าประสงค์ ๕ 
ยทุธศาสตร์ และ ๙ กลยทุธ์ เพือ่ใช้เป็นกรอบทศิทางการด�าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอยีดตามแผนภาพที ่๔

นอกจากนี ้ กสม. ได้ปรบัการแก้ไขปัญหาเชิงประเดน็หลักจากเดมิ ๕ ประเดน็หลัก เป็น ๔ ประเดน็หลัก ได้แก่ (๑) สิทธิมนษุยชนใน
กระบวนการยตุธิรรม (๒) สทิธมินษุยชนกับการจัดสรรทรพัยากรธรรมชาตอิย่างเป็นธรรม (๓) สิทธมินษุยชนในกลุ่มผู้เส่ียงต่อการถกูละเมดิหรือ
ได้รับการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม และ (๔) สทิธิมนษุยชนกบับทบาทภาคธรุกจิพืน้ที ่ส่วนพืน้ทีจ่ดุเน้นการด�าเนนิงานยงัก�าหนด ๑ พืน้ทีเ่ช่นเดมิ คอื 
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แผนภาพที	่๔		แผนยุทธศาสตร์	กสม.	ปี	๒๕๕๔	–	๒๕๕๙	(การปรบัครัง้ท่ี	๒	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘)	
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ส่วนที่	๑		ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
 
ส�านักงาน กสม. โดยความเห็นชอบของ กสม. เสนอ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีผ่านประธานรัฐสภาเพื่อเสนอให้ 
คณะรฐัมนตรพีจิารณาจัดสรรงบประมาณให้เพยีงพอกบัการบรหิารงาน 
โดยอสิระของ กสม. ไว้ในร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีหรอืร่างพระราชบัญญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ โดยในปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�านกังาน กสม. ได้รบัจดัสรรงบประมาณ
ตามมาตรา ๒๘ ของพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทัง้ส้ิน จ�านวน ๒๒๐,๗๘๔,๗๐๐ บาท และ
มผีลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรวมทัง้ส้ิน จ�านวน ๑๙๖,๗๓๙,๙๙๕ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๑ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการ
จดัสรร โดยมรีายละเอยีดผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณจ�าแนกตาม
แผนงาน ดงัแผนภาพที ่๕

บทที่
ผลด�าเนินงานประจ�าปี 
งบประมาณ ๒๕๕๘

๓.๐๖%
๓.๕๔%

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแผนงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา

แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา 
ศาล และหนวงานอิสระของรัฐ

๙๓.๔๐%
๒๐๗,๒๓๐,๙๐๐ บาท

๗,๓๒๗,๗๐๐ บาท
๖,๒๒๖,๑๐๐ บาท

แผนภาพที่ 	 ๕	 ผลการเบิกจ ่ายเงินงบประมาณรายจ ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	จ�าแนกตามแผนงาน

๒
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ส่วนที่	๒	ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�านกังาน กสม. มผีลด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตังิานประจ�าปี ทีก่�าหนดไว้ตามพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายข้างต้นตามตัวชี้วัด รายละเอียดตามตารางที่ ๓

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลส�าเร็จ

แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ

ผลผลิตที่ ๑ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�านวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม 
ที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

แห่ง/ราย ๑๓,๐๐๐ ๓๖,๖๑๙

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕๐ ๕๐

ตวัชีวั้ดเชงิคุณภาพ : ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจเร่ืองสทิธิมนษุยชน 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕ ๕

ผลผลิตที่ ๒ : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่รับ เรื่อง ๘๐๐ ๗๓๒

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�านวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับการด�าเนินการ  
จนได้ข้อยุติ

เรื่อง ๔๐๐ ๔๘๙

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�านวนเรื่องที่เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนญู หรือ 
ศาลปกครองที่ได้รับการด�าเนินการจนได้ข้อยุติ

เรื่อง ๑๕ ๓๓

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ�านวนคดีที่ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย 
ที่ได้รับการด�าเนินการจนได้ข้อยุติ

เรื่อง ๑๐ ๒

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�านวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอต่อ
รฐัสภา/ คณะรฐัมนตร ีและ/หรอืข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เรื่อง ๒๐๐ ๔๓๔

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�านวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
หรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และ/หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ๑๕ ๗๘

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ๘๐

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ : โครงการบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�านวนระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน  
ที่ได้รับการพัฒนา

ระบบ ๑ ๑

แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อจัดท�าข้อเสนอ
แนะและ/หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ

ตัวชี้ วัด เชิ งป ริมาณ :  จ� านวนเรื่ องที่ มีการศึกษา การวิจัย  
ด้านสิทธิมนุษยชน และ จ�านวนข้อเสนอแนะนโยบายและ/หรือ 
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ๑๐ ๑๕

ตารางที่	๓		รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ24

แผนภาพท่ี	๖	จ�านวนเร่ืองท่ีมกีารร้องเรยีนว่าถกูละเมดิสทิธิมนษุยชน	 
หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเรื่องที่	 กสม.	 เห็นสมควร 
ให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�าแนกตามประเภท 
สิทธิมนุษยชน

ส่วนท่ี	 ๓	 ผลการด�าเนินงานตามภารกิจอ�านาจหน้าท่ี 
 

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ (กสม.) มกีารด�าเนนิงาน
ตามภารกิจอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อส่งเสริม
และคุม้ครองสทิธมินษุยชน โดยมสี�านกังานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน 
แห่งชาต ิ (ส�านกังาน กสม.) มหีน้าทีร่บัผิดชอบเกีย่วกบักิจการทัว่ไป
ของ กสม. และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตัง้แต่วนัที ่๑ ตลุาคม  
๒๕๕๗ ถงึวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘) กสม. ได้ด�าเนนิการตามภารกจิ
ที่ส�าคัญ ๆ ดังนี้  

๑. จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

ที่มา : ส�านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส�านักงาน กสม.

๓ .๑ 	การตรวจสอบการละ เมิ ดสิ ท ธิ มนุ ษยชน
 
กสม. มอี�านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรอืการละเลยการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน หรอือนัไม่เป็นไปตาม

พนัธกรณรีะหว่างประเทศเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ีและเสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่หมาะสมต่อบคุคล หรอืหน่วยงาน
ทีก่ระท�าหรอืละเลยการกระท�าดงักล่าวเพือ่ด�าเนนิการ ในกรณทีีป่รากฏว่าไม่มกีารด�าเนนิการตามทีเ่สนอ ให้รายงานต่อรฐัสภาเพือ่ด�าเนนิการต่อไป 
โดยด�าเนนิการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน ตามระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

๓.๑.๑ การรบัเรือ่งร้องเรียนทีม่กีารร้องเรยีนว่าละเมิดสิทธมินษุยชน	หรอืมีการปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรม	หรอืเป็นเรือ่งที	่ กสม.	 
เหน็สมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

กสม. ได้รบัเรือ่งเรยีนว่าถกูละเมดิสทิธิมนษุยชน หรอืมกีารปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม หรอืเป็นเรือ่งที ่กสม. เหน็สมควรให้มกีารตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น ๖๕๔ เรื่อง โดยจ�าแนกตามประเภทสิทธิ ประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และพื้นที่เกิดเหตุ ได้ดังนี้
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ที่มา : ส�านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส�านักงาน กสม.

๒. จ�านวนเรื่องร้องเรียนท่ีมีการร้องเรียนว่าละเมิด 
สิทธิมนุษยชนฯ จ�าแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

 จากจ�านวนเรือ่งร้องเรยีนฯ ทัง้สิน้ ๖๕๔ เรือ่ง จ�าแนก
ตามประเภทของผูถ้กูละเมดิสทิธ ิพบว่า ชายร้องเรยีนว่าถูกละเมิดสิทธ ิ
มากทีส่ดุ ๓๐๓ เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๓ รองลงมาเป็นกลุ่มบคุคล 
๑๙๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๑ เป็นหญิง ๑๕๓ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓.๔๐ เป็นเดก็และเยาวชน ๓ เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ ๐.๔๖  
ส่วนผูถ้กูละเมดิสทิธิน้อยทีส่ดุ เป็นผูสู้งอายแุละคนพกิาร กลุ่มละ ๑ เรือ่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕ ตามล�าดับ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๗ 

๓.	จ�านวนเรือ่งร้องเรยีนท่ีมกีารร้องเรยีนว่าละเมดิสทิธมินษุยชนฯ จ�าแนกตามพืน้ทีเ่กดิเหตทุีม่กีารร้องเรียนว่าถกูละเมดิสทิธมินษุยชน
 
จากจ�านวนเรือ่งร้องเรียนฯ ทัง้สิน้ ๖๕๔ เรือ่ง จ�าแนกตามพืน้ทีเ่กดิเหตทุีม่กีารร้องเรยีน พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารร้อง

เรยีนว่ามกีารละเมิดสทิธมินษุยชนสงูทีส่ดุ ๑๕๘ เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ ๒๔.๑๖ รองลงมาเป็นภาคใต้ ๑๒๙ เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ ๑๙.๗๒ นอกจากนี ้
ยงัมเีรื่องร้องเรียนจากต่างประเทศ ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๘

  
แผนภาพที่	๘	จ�านวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที	่กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�าแนกตามพื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียน

แผนภาพท่ี	๗		จ�านวนเรือ่งทีม่กีารร้องเรยีนว่าถกูละเมดิสทิธมินุษยชน	หรอืมกีารปฏิบตัท่ีิไม่เป็นธรรม	หรอืเป็นเรือ่งท่ี	กสม.	เห็นสมควรให้มกีารตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�าแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ	

  

ทีม่า : ส�านกัคุม้ครองสทิธมินษุยชน ส�านกังาน กสม.

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๔๐%

๕๐%

ชาย กลุมบุคคล หญิง ผูสูงอายุ คนพิการเด็กและ
เยาวชน

๓๐
๓ 

เร
ื่อง

๑๙
๓ 

เร
ื่อง

๑๕
๓ 

เร
ื่อง

๓ 
เร

ื่อง

 ๑
 เร

ื่อง

 ๑
 เร

ื่อง

รวม ๖๕๔ เรื่อง
๔๖.๓๓%

๒๙.๕๑%

๒๓.๔๐%

๐.๔๖% ๐.๑๕% ๐.๑๕%

กรุงเทพฯ ภาคใต ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ตางประเทศ ไมระบุภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

๑๕
๘ 

เร
ื่อง

๑๒
๙ 

เร
ื่อง

๑๒
๒ 

เร
ื่อง

๙๔
 เร

ื่อง

๗๐
 เร

ื่อง

๔๑
 เร

ื่อง

๓๘
 เร

ื่อง

๑ 
เร

ื่อง

๑ 
เร

ื่อง
รวม ๖๕๔ เรื่อง

๕%

๑๐%

๑๕%

๒๐%

๒๕% ๒๔.๑๖%

๑๙.๗๒%
๑๘.๖๕%

๑๔.๓๗%

๑๐.๗๐%

๖.๒๗% ๕.๘๑% ๐.๑๕% ๐.๑๕%



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ26

แผนภาพที่	๙	จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่มีการด�าเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 ๓.๑.๓ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริง  
พบว่า มกีารกระท�าท่ีละเมดิสิทธมินษุยชน หรือมกีารปฏิบตัทิีไ่ม่เป็น
ธรรม กสม. จะจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน
โดยก�าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธมินษุยชน รวม
ทัง้ระยะเวลาในการด�าเนนิการตามมาตรการดงักล่าว และ/หรอืมี 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แจ้งไปยังหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อด�าเนินการต่อไป เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในลกัษณะเดยีวกนัขึน้อกี โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กสม. ได้ตรวจ
สอบเรื่องร้องเรียนและออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สทิธมินษุยชนตัง้แต่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘ 
มผีลการพจิารณา/ตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีน รวมท้ังสิน้ ๑,๑๔๖ เรือ่ง 
จ�าแนกเป็นเร่ืองทีส่่งต่อให้องค์กรอืน่ทีม่อี�านาจหน้าทีพ่จิารณาแก้ไข 
๕๖ เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๙ เป็นเร่ืองทีย่ติุการตรวจสอบ/ยตุเิรือ่ง 
๗๓๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๓ และเป็นเรื่องมีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน/การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่ง กสม. ได้มีมาตรการ 
การแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะนโยบายไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓๕๕ เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ ๓๐.๙๘ รายละเอยีดตามแผนภาพที ่๑๐

 ๓.๑.๒ จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่มีการด�าเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 กระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีนของ กสม. หากพจิารณา
เห็นว่าเรื่องร้องเรียนใดสามารถแก้ไขได้โดยการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ องค์การเอกชน บคุคล หรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
กสม. จะด�าเนนิการประสานการคุ้มครองสทิธมินษุยชน เพือ่ให้เกดิ
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมแก่ผูร้้อง โดยค�านงึถึงความจ�าเป็นเร่งด่วน
ความเหมาะสมและการด�าเนินการอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการ
ติดตามผลการประสานการคุ้มครอง เพือ่ให้เร่ืองร้องเรียนดงักล่าวได้รบั
การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ด�าเนนิการประสานการคุม้ครอง
สทิธมินษุยชน เรือ่งร้องเรียนจ�านวนทัง้สิน้ ๒๒๖ เรือ่ง แบ่งออกเป็น 
๒ ประเภท คือ (๑) เรือ่งทีล่งรบัเป็นค�าร้องและมกีารประสานความ
คุม้ครองสทิธมินษุยชน ๑๒๙ เร่ือง คดิเป็นร้อยละ ๕๗.๐๘ และ (๒) 
เรือ่งทีไ่ม่รบัเป็นค�าร้องแต่มกีารประสานความคุม้ครองสทิธมินษุยชน 
๙๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๒ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๙ 
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แผนภาพที่	๑๐	(ต่อ)	ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 ๓.๑.๔ การติดตามการด�าเนินการตามมาตรการ 
การแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน

๑)	การตดิตามผลการด�าเนนิการตามมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชน
ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	

 กสม. ได้ติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการ 
การแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนตามรายงานผลการตรวจสอบการ 
ละเมดิสิทธมินษุยชน ซึง่เป็นรายงานฯ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๑๙๑ เรื่อง และรายงานฯ ที่ตรวจสอบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน ๖๐ เร่ือง โดยจ�าแนกตามประเภทสิทธิ  
รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๑๑ 

แผนภาพที	่๑๑	การตดิตามการด�าเนนิการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน	จ�าแนกตามประเภทสทิธิ
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 จากการตดิตามผลการด�าเนนิการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธมินษุยชนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิ 
สทิธมินษุยชน ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน ๑๙๑ เรือ่ง ตามตารางข้างต้น กสม. พจิารณาแล้วเหน็สมควรยตุเิรือ่งทัง้หมดด้วยสาเหตุ 
ต่าง ๆ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๑๒

 
แผนภาพที	่ ๑๒	 	 การตดิตามการด�าเนนิการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธิมนษุยชน	 จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสิทธมินุษยชน	
ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	จ�าแนกตามสาเหตุการยุติเรื่อง

 ในส่วนของผลการติดตามผลการด�าเนินการตาม
มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนจากรายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๖๐ เรือ่ง พบว่า รายงานดงักล่าวมผีลการด�าเนนิการตาม
มาตรการการแก้ไขปัญหาและสามารถยุตเิรือ่งได้ รายละเอยีดตาม
แผนภาพที่ ๑๓  

แผนภาพที่	 ๑๓	 	 การด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	และสามารถยุติเรื่องได้

ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส�านวน ส�านักงาน กสม.

๑ กรณไีม่ได้รบัความเป็นธรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพตดิ กสม. ได้มคี�าส่ัง ๓๕/๒๕๕๖ แต่งตัง้คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่ตรวจสอบข้อเท็จจรงิกรณผู้ีได้รบัผลกระทบ 
จากนโยบายยาเสพติด และกรณีได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน�า้ โดย กสม. ได้มีมติให้รวบรวมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าเพื่อจัดท�า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการประชุมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗

๑๐%
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๔๐%

๕๐%

กรณีบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดดำเนินการตามมาตรการการแกไข

ปญหาทั้งหมดหรือบางสวนที่เปนประเด็นสาระสำคัญในการบรรเทาปญหา

กรณีคูกรณีไดมีการฟองรองคดีตอศาล หรือศาลมีคำพิพากษาหรือ

คำสั่งเด็ดขาดแลวในประเด็นเดียวกับมาตรการการแกไขปญหา

๘๕ เรื่อง ๗๖ เรื่อง ๑๗ เรื่อง ๑๓ เรื่อง

กรณีที่บุคคลหรือหนวยงานมิไดดำเนินการตามมาตรการการแกไขปญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือดำเนินการแตยังไมแลวเสร็จโดยมีเหตุผลอันสมควร

กรณีอื่นตามคณะกรรมการเห็นสมควร ๑

รวม ๑๙๑ เรื่อง

๔๕.๕๐%

๓๙.๗๙%

๘.๙%
๖.๘%

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๔๐%

๕๐%

๖๐%
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 จากการติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิ
สทิธมินษุยชนข้างต้น ซึง่ กสม. ได้มข้ีอเสนอแนะมาตรการการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีกรณีตัวอย่าง อาทิ
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 (๑.๑) ความเป็นมา
  ผู้ร้องร้องเรียนว่า ผู้ร้องกับพวกเป็นสมาชิก 

เครอืข่ายปฏริปูทีด่นิแห่งประเทศไทยได้รวมตวักนัประมาณ ๑๒๐ 
ครอบครัว เข้ามาอาศยัอยูใ่นพืน้ทีป่ลกูสวนปาล์มของบรษิทัเอกชน
แห่งหนึง่ เพือ่เรยีกร้องให้หน่วยงานรฐัเร่งน�าทีด่นิดงักล่าว ซึง่ศาล
จงัหวัดกระบีไ่ด้มีค�าพพิากษาเมือ่วนัที ่๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ ว่า ท่ีดนิ 
ดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิข์องส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
โดยบรษิทั ไม่มสีทิธิถ์อืครองท�าประโยชน์ในทีด่นิ และสัง่ให้บรษิทั
พร้อมบรวิารออกจากทีด่นิ โดยให้รือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสร้าง
ทั้งหมดออกไป

  

มาตรการการแก้ไข
 (๑.๒.๑) ให้ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการสบืสวนสอบสวนจนให้ได้ตวัผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ ในเหตกุารณ์วนัที ่๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

ทีม่กีารเข้าไถรือ้ขน�าของประชาชนในชมุชนคลองไทรพฒันา หมู่ที่ ๒ ต�าบลไทรทอง อ�าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 (๑.๒.๒) ให้ก�ากับดแูลการด�าเนนิการสบืสวนสอบสวนจนให้ได้ตวัผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ ในเหตกุารณ์วนัที ่๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ 

ทีม่คีนร้ายเข้าไปยิงประชาชนในชุมชนคลองไทรพฒันา หมูท่ี ่ ๒ ต�าบลไทรทอง อ�าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนเป็นเหตุให้นาย ส.  
(นามสมมุติ) เสียชีวิต 

 (๑.๒.๓) ให้ก�าหนดมาตรการเพือ่รกัษาความปลอดภยัและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ที่ ๒ ต�าบล
ไทรทอง อ�าเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีและพืน้ทีโ่ดยรอบ อนัเป็นการป้องปรามมใิห้มีการกระท�าความผดิกฎหมาย หรอืละเมิดสทิธขิอง
ประชาชน ทัง้นี ้ให้เริม่ด�าเนนิการภายใน ๖๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รับรายงานฉบับนี้

 (๑.๒) การด�าเนินการของ กสม.
  กสม. พจิารณาแล้วเหน็ว่า กรณดัีงกล่าวเป็นการ 

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิต เป็นการละเมิดที่ร้ายแรงจนกระท่ังมี 
การเสยีชวีติ และกระทบต่อความปลอดภยัความสงบสขุเรยีบร้อยของ 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีต�ารวจมหีน้าทีต้่องให้ความคุม้ครองดแูลความ 
ปลอดภัยให้กบัประชาชน และมหีน้าทีน่�าเอาตวัผูก้ระท�าความผดิมา 
ลงโทษ อกีทัง้ควรมมีาตรการในการแก้ไขปัญหาการจดัการทีด่นิของรฐั 
เพื่อให้เกิดการจัดสรรที่ดินที่เป็นธรรม และควรแจ้งเรื่องไปยัง 
ผู้ว่าราชการจงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีในฐานะเจ้าของพืน้ที ่ให้มีการก�ากับ
ดแูลความเรยีบร้อย มใิห้เกิดเหตรุุนแรงอกี จึงได้ก�าหนดมาตรการ
การแก้ไขและข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ดงันี้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 กสม. เหน็ควรมข้ีอเสนอแนะเชิงนโยบายต่อส�านักงานการปฏรูิปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า ควรมนีโยบายท่ีชัดเจนเกีย่วกับการจดัสรร

และการเข้าไปใช้ทีด่นิซึง่อยูใ่นการก�ากบัดแูลของ ส.ป.ก. เพือ่ลดปัญหาความรุนแรงทีอ่าจเกดิข้ึนจากการแย่งชิงท่ีดินและการอ้างสทิธใินท่ีดินดงักล่าว
 (๑.๓) ผลการด�าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(๑.๓.๑) ต�ารวจภูธรภาค ๘ แจ้งผลด�าเนินการเป็นหนังสือลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ สรุปว่า คดีฆ่านาย ส.   
พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้งดการสอบสวน

  (๑.๓.๒) ต�ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งผลด�าเนินการเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ สรุปว่า 
   ก. มาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัย

• ผู้บญัชาการต�ารวจภธูรภาค ๘ ได้มอบหมายให้รองผูบั้ญชาการต�ารวจภธูรภาค ๘ เป็นผูก้�ากับดแูลแก้ไขปัญหา โดย
ใช้ศนูย์ปฏบิตักิารต�ารวจภธูรจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเป็นศนูย์ประสานงานและขบัเคลือ่นการปฏบัิตใินเรือ่งดงักล่าว

• ต�ารวจภธูรจังหวัดสรุาษฎร์ธานมีอบหมายให้รองผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจังหวดัสรุาษฎร์ธานรีบัผดิชอบ เพือ่ประสาน
ระหว่างหน่วยงาน และควบคุมการปฏิบตัแิละมีการก�าหนดมาตรการแนวทางในการรักษาความปลอดภยัในชวิีต
และทรัพย์สินของชาวบ้าน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง และระงับความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ เบือ้งต้น
มอบหมายให้สถานีต�ารวจภธูรชยับรุอีอกค�าสัง่ เรือ่ง จดัข้าราชการต�ารวจรกัษาความสงบเรยีบร้อยให้กบัประชาชนแล้ว

   ข. รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต�ารวจ
• สถานตี�ารวจภธูรชยับรุ ีได้จดัข้าราชการต�ารวจรกัษาความสงบเรยีบร้อยให้กบัประชาชนในกลุม่สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต้ 

โดยมกีารออกตรวจตราเฝ้าระวงัป้องกนัรกัษาความสงบเรยีบร้อย และต้ังจุดตรวจสกดั ตามห้วงเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
• สมาชิกในชุมชนคลองไทรพัฒนา ได้มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชน จ�านวน ๔ จุด ๆ ละ 

๓ คน รักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑. รายงานฯ ท่ี ๑๖๒/๒๕๕๕ เรือ่ง สทิธิในทรพัย์สนิ กรณรีาษฎรชุมชนคลองไทรพัฒนา ต�าบลไทรทอง อ�าเภอชัยบุรี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ถูกกลุ่มบุคคลบุกรุกท�าลายทรัพย์สิน
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๒. รายงานฯ ที ่๑/๒๕๕๖ เร่ือง สิทธชิมุชน กรณอีงค์การบรหิารส่วนต�าบลกืด้ช้าง สัง่ย้ายชมุชนและอพยพชาวบ้านเผ่าลซี ูบ้านแม่ตะมาน 
หมู่ที่ ๒ ต�าบลกื้ดช้าง อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ออกจากพื้นที่

 (๒.๑) ความเป็นมา
  ผูร้้องร้องเรยีนว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลกืด้ช้าง อ�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่ังย้ายชมุชนและอพยพชาวบ้านเผ่าลซีู 

บ้านแม่ตะมาน หมูท่ี ่๒ ต�าบลกืด้ช้าง อ�าเภอแม่แตง จังหวดัเชยีงใหม่ ออกจากพืน้ทีป่ระมาณ ๖ ไร่ เพือ่ท�าการก่อสร้างสนามกฬีาประจ�าต�าบล ท�าให้
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

 (๒.๒) การด�าเนินการของ กสม.
   กสม. พิจารณาตรวจสอบกรณกีารร้องเรยีนข้างต้นแล้ว เหน็ว่ากรณทีีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลกืด้ช้าง มคี�าสัง่ให้ชมุชนเผ่า 

ลซูีบ้านแม่ตะมานอพยพโยกย้ายออกนอกพืน้ที ่เป็นการกระท�าโดยไม่มอี�านาจตามกฎหมายให้กระท�าได้ และเป็นการกระท�าทีล่ะเมดิสิทธชิมุชน 
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และ มาตรา ๖๗ เร่ืองสทิธิการมชีวีติอยู ่สทิธกิารเลอืกประกอบอาชพีตาม 
วฒันธรรมและวถิชีวีติ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพืน้ทีท่�ามาหากนิในชุมชน ท้ังท่ีผู้ร้องเป็นชนเผ่าลีซท่ีูได้รบัสัญชาตไิทย มสิีทธใินความเป็นคนไทย 
ทีต้่องได้รับความเคารพในสทิธแิละศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ และมสิีทธเิลอืกถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัและการเลือกประกอบอาชพีได้ตามวฒันธรรมและวถิี
ชวีติตามรัฐธรรมนญู กสม. จงึมมีติก�าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธมินษุยชนต่อองค์การบรหิารส่วนต�าบล กืด้ช้าง กรมชลประทาน 
และอ�าเภอแม่แตง ดังต่อไปนี ้

	 มาตรการแก้ไขปัญหา	
   (๒.๒.๑) องค์การบริหารส่วนต�าบลกื้ดช้าง ควรยกเลิกค�าสั่งย้ายชุมชนและอพยพชาวบ้านเผ่าลีซูออกจากพื้นที่ 
   (๒.๒.๒) กรมชลประทาน ควรอนญุาตให้ชมุชนเผ่าลซูีใช้พ้ืนที ่๖ ไร่ ในการอยูอ่าศยัและประกอบอาชพี โดยยดึหลกัมนษุยธรรม

และสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 
   (๒.๒.๓) นายทะเบยีนอ�าเภอแม่แตงควรด�าเนนิการออกเลขทีท่ะเบยีนราษฎร์เพือ่ประโยชน์ของชาวบ้านในด้านสิทธิอ่ืน ๆ  

เช่น สิทธิด้านสุขภาพ การเดินทาง และการเลือกตั้ง เป็นต้น
   ทัง้นี ้ให้องค์การบรหิารส่วนต�าบลก้ืดช้าง กรมชลประทาน และอ�าเภอแม่แตง ด�าเนนิการโดยเรว็แล้วแจ้งให้ กสม. ทราบผล 

ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้

 (๒.๓) ผลด�าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   (๒.๓.๑) ส�านกัชลประทานที ่๑ มหีนงัสอื ที ่กษ ๐๓๐๙/๔๗๗ ลงวนัที ่๑๗ มถุินายน ๒๕๕๖ แจ้งว่าไม่ขดัข้องทีจ่ะให้ชาวบ้าน 

หมู่บ้านลีซู บ้านแม่ตะมาน ด�าเนินการเช่าพื้นที่พิพาทเพื่อที่อยู่อาศัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงเรื่องไม่ขัดข้องในการให้เช่าแล้ว
  (๒.๓.๒) อ�าเภอแม่แตง มหีนงัสอืที ่ชม ๐๖๑๘/ทร. ๑๙๐ ลงวนัที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่าได้ประสานองค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลกื้ดช้าง ก�านัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด�าเนินการเพื่อก�าหนดเลขที่บ้านให้แก่ราษฎรชาวเขาเผ่าลีซูบ้านแม่ตะมานแล้ว
  (๒.๓.๓) องค์การบรหิารส่วนต�าบลก้ืดช้าง มหีนงัสือที ่ชม ๗๔๙๐๑/๓๘๕ ลงวนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่า มาตรการ

แก้ไขปัญหาตามมตขิอง กสม. จะเป็นการรบัรองสทิธใิห้แก่ผู้บกุรกุทีร่าชพสัดอุนัเป็นทรพัย์สนิของแผ่นดนิ และเอือ้ประโยชน์แก่บคุคลบางกลุม่ แต่การ
ย้ายชมุชนเผ่าลซูีไปบรเิวณด้านหลงัองค์การบรหิารส่วนต�าบลกืด้ช้างซึง่ได้จดัสรรไว้ให้แล้ว จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในเบือ้งต้น ทัง้ยงัไม่กระทบ 
ต่อการใช้พืน้ทีเ่พือ่จดัสร้างสวนสาธารณะ สนามกฬีา ลานกฬีา ตามทีม่กีารตกลงร่วมกันสามฝ่ายระหว่างกรมธนารกัษ์ กรมชลประทาน และองค์การ
บริหารส่วนต�าบลกื้ดช้างที่ด�าเนินการโดยชอบอยู่ก่อนแล้ว

 (๒.๔) กลุม่งานตดิตามและสารบบส�านวน ลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามผลด�าเนนิการของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ ๓ หน่วยงานตามข้อ 
(๒.๓.๑) – (๒.๓.๓) เมือ่วนัที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบรหิารส่วนต�าบลกืด้ช้าง โดยมนีายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลกืด้ช้าง และ 
เจ้าหน้าท่ีจากส�านกัชลประทานที ่๑ เป็นผู้ให้ข้อมลู ได้ความว่า ส�านกัชลประทานที ่๑ โดยคณะอนกุรรมการการใช้ประโยชน์ทีร่าชพสัดอุยูร่ะหว่าง
การพจิารณาการให้เช่าทีร่าชพสัดตุามค�าร้องของราษฎร องค์การบรหิารส่วนต�าบลกืด้ช้างได้ระงบัค�าส่ังย้ายชมุชนและอพยพชาวบ้านเผ่าลซีอูอก
จากพ้ืนที ่พร้อมกบัระงบัโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกฬีา ลานกฬีา และอ�าเภอแม่แตงอยูร่ะหว่างการก�าหนดเลขทีบ้่านให้แก่ราษฎร
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๓. รายงานฯ ที ่๒๕๑ – ๒๕๘/๒๕๕๘ เรือ่ง สทิธแิละเสรีภาพในการศกึษา และการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม กรณกีล่าวอ้างว่า
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อนุมัติวันส�าเร็จการศึกษาล้าช้าและอาจมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมท�าให้ได้รับความเสียหาย

	 มาตรการการแก้ไข
 ให้มหาวทิยาลยัฯ โดยสภามหาวทิยาลยั ด�าเนนิการเพกิถอนค�าส่ังอนมุติัวนัส�าเรจ็การศึกษาให้กบัผู้ร้องทัง้ ๙ โดยอาศยัอ�านาจตาม

ความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมหาวทิยาลัยฯ สมควรพจิารณาด�าเนนิการแก้ไขวนั 
ส�าเรจ็การศกึษาให้กับผูร้้องทัง้ ๙ ให้มีผลย้อนหลงัให้เป็นไปตามวนัทีผู้่ร้องทัง้ ๙ สอบสารนพินธ์ รวมทัง้สมควรพิจารณาด�าเนนิการแก้ไขวนัส�าเรจ็
การศกึษาให้กบันกัศกึษาคนอืน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบในกรณดีงักล่าว ภายในเวลา ๖๐ วนั ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

 (๓.๓) ผลการด�าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 มหาวทิยาลยัดังกล่าวแจ้งผลด�าเนนิการเป็นหนงัสอื ลงวนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๕๘ สรปุได้ว่า สภามหาวทิยาลยัได้มมีตแิก้ไขวนัทีส่�าเรจ็

การศึกษาให้ครอบคลมุนกัศกึษาท่ีถกูกระทบสทิธทิัง้หมดแล้ว ตามมตสิภามหาวิทยาลยั และได้แจ้งเรือ่งดงักล่าวให้นกัศกึษาผูร้้องขอความเป็นธรรม
ทราบแล้ว

๒)	 การตดิตามผลการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สทิธิมนษุยชนโดยการประสานการคุม้ครองสทิธิมนุษยชน	

 การตดิตามผลการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาการละเมดิ 
สทิธมินษุยชนโดยการประสานการคุม้ครองสทิธมินษุยชนจากค�าร้องเรยีน 
ซึ่ง กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องที่ควรได้รับการพิจารณา
แก้ไขโดยองค์กรอื่นซ่ึงมีอ�านาจหน้าที่โดยตรง กรณีเรื่องที่รับมา 
ไม่อยูใ่นอ�านาจหน้าทีห่รอืไม่รบัไว้พจิารณาและส่งเรือ่งต่อไปให้บคุคล
ทีเ่กีย่วข้องหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที ่หรอื
กรณทีี ่กสม. มีมตใิห้ยตุเิรือ่งแต่มีข้อเสนอแนะให้บคุคลหรือหน่วยงาน
ด�าเนินการและขอทราบผลด�าเนนิการ โดยมกีารประสานการคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน ดังนี้

 (๓.๑) ความเป็นมา
 ผูร้้องร้องเรยีนว่า ผูร้้องทัง้ ๙ เป็นนกัศกึษาปรญิญาโท 

มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ ผูร้้องได้สอบสารนพินธ์และสอบผ่านเป็นที ่
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งด�าเนินการตามข้ันตอนกระบวนการของ 
มหาวิทยาลัยฯ จนเสร็จส้ินทุกข้ันตอน ซึ่งตามแนวปฏิบัติของ 
มหาวทิยาลยัฯ ต้องอนุมัติวันส�าเรจ็การศึกษาให้ผู้ร้องในวันทีส่อบสารนพินธ์  
แต่มหาวิทยาลยัฯ กลบัอนุมัตวินัส�าเรจ็การศกึษาไม่ตรงกบัวนัท่ีผู้ร้องสอบ 
สารนพินธ์ โดยมหาวทิยาลยัฯ อ้างว่าก่อนหน้านีม้หาวทิยาลยัฯ ได้มี 
ค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์/สารนพินธ์ โดยกรรมการ 
บางท่านมคีณุสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานของส�านกังาน
คณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) ก�าหนดจงึมกีารแก้ไขค�าสัง่ใหม่ ท�าให้
มหาวทิยาลยัฯ อนมุตัใิห้นกัศกึษาส�าเรจ็การศกึษาล่าช้า ผู้ร้องเหน็ว่า  
การปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยัฯ ทกุปีจะระบวุนัทีส่�าเรจ็การศึกษาเป็นวนั 
เดยีวกนักบัวนัท่ีสอบสารนิพนธ์ การทีม่หาวทิยาลยัฯ ระบวุนัท่ีส�าเร็จ 
การศกึษาไม่ตรงกบัวนัทีส่อบสารนพินธ์ จงึอาจเป็นการเลอืกปฏบิตัิ
หรือการละเว้นการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม จงึร้องเรยีนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอให้ตรวจสอบ

 (๓.๒) การด�าเนินการของ กสม.
 กสม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า การที ่

มหาวทิยาลัยฯ อนมุตัวินัส�าเรจ็การศึกษาในปรญิญาบตัรให้กบัผูร้้อง 
ทั้ง ๙ ไม่ตรงกับวันที่ผู้ร้องสอบสารนิพนธ์ หากปรากฏว่าการสอบ 
สารนพินธ์นัน้ไม่มีการแก้ไขในสาระส�าคญั และเป็นเรือ่งท่ีปฏิบติักนัตาม 
ปกตดิงัเช่นทีผ่่านมา มหาวทิยาลัยฯ ต้องเยยีวยาโดยอนมุตัปิรญิญา 
บัตรให้กับผู้ร้องทั้ง ๙ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ดังนั้น กรณีตามค�าร้อง
เรยีนจงึเป็นการกระท�าทีเ่ป็นการละเมดิสิทธมินษุยชนต่อผูร้้อง กสม.  
จงึสมควรแจ้งมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนให้ 
มหาวิทยาลัยฯ ด�าเนนิการแก้ไขวนัส�าเรจ็การศึกษาให้กบัผูร้้องทัง้  
๙ รวมถึงนักศึกษาอื่นที่ได้รับผลกระทบนี้ด้วย
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๑. การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยอาศัย
อ�านาจตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

 การตดิตามผลการด�าเนนิการฯ โดยการประสานการ
คุม้ครองสทิธมินษุยชนจากค�าร้องเรยีน กรณส่ีงเรือ่งต่อไปให้บคุคล 
ทีเ่กีย่วข้องหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที ่ซ่ึง 
มปีระเดน็ปัญหาต่าง ๆ  ได้แก่ กรณกีล่าวอ้างว่าไม่ได้รบัการรบับรกิาร 
สาธารณสขุอย่างเป็นธรรมจากกระบวนแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินยัโดยไม่เป็นธรรม กรณีขอให้ตรวจสอบการทจุรติการในโครงการ 
ของรัฐหรอืการด�าเนนิการของเจ้าหน้าทีร่ฐั กรณสีญัญาไม่เป็นธรรม  
กรณกีารได้รบัการปฏบิตัไิม่เป็นธรรมหรอืการปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่เหมาะสม
ของเจ้าหน้าทีร่ฐั กรณกีารถกูแย่งสทิธกิารครอบครองในการเข้าท�า 
ประโยชน์ในทีด่นิ กรณขีอให้แก้ปัญหาน�า้ท่วมซ�า้ซาก และกรณกีล่าว
อ้างว่าได้รบัความเสยีหายจากการดหูมิน่เหยยีดหยาม รวม ๒๐ เรือ่ง  
รายละเอยีดจ�าแนกตามประเดน็สทิธแิละเสรีภาพ รายละเอยีดตาม 
ตารางที่ ๔

๒. การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยอาศัย
อ�านาจตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

 การตดิตามผลการด�าเนนิการฯ โดยการประสานการ 
คุม้ครองสทิธมินษุยชนจากค�าร้องเรยีน ซ่ึงมปีระเดน็ปัญหาต่าง ๆ 
ได้แก่ การขอให้ได้รบัสัญชาตไิทยการถกูละเมดิสิทธแิละเสรีภาพใน 
ชวีติและร่างกายของเจ้าหน้าทีร่ฐั การไม่พงึพอใจต่อการให้บรกิารของ 
หน่วยงานของรัฐ การร้องเรยีนเกีย่วกับการบรหิารงานภายในองค์กร 
ของรฐั และการร้องเรยีนเกีย่วกบัการถกูฉ้อโกงหรอืการละเมดิทางแพ่ง  
ซึง่จากการตดิตามผลการแก้ไขปัญหาปรากฏว่า หน่วยงานทีม่หีน้าที่ 
โดยตรงได้มกีารตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ มกีารไกล่เกลีย่หรอืพจิารณาให้ 
ความช่วยเหลือเยยีวยา จนเป็นทีพ่อใจและผู้ร้องมคีวามเข้าใจแล้ว แต่ใน 
บางกรณกีม็กีารไปใช้สทิธทิางศาล ซึง่ในการตดิตามผลการประสานการ 
คุม้ครองสทิธมินษุยชนดงักล่าวหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถด�าเนนิการ 
แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรยีนจนเป็นทีย่ตุ ิรวม ๑๑ เรือ่ง รายละเอยีด
จ�าแนกตามประเดน็สทิธแิละเสรภีาพ รายละเอียดตามตารางที ่๔

๓.	การประสานการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนที ่กสม. มมีติให้ยติุเรือ่งแต่มีข้อเสนอแนะให้บคุคลหรอืหน่วยงานด�าเนนิการและขอทราบผลด�าเนินการ

ประเภทสิทธิ
ประสานการคุม้ครองฯ	ตามมาตรา	๒๕	

วรรคสอง	แห่ง	พ.ร.บ.	กสม.	 
พ.ศ.	๒๕๔๒

ประสานการคุม้ครองฯ	ตามมาตรา	
๒๕	วรรคสาม	แห่ง	พ.ร.บ.	กสม.	

พ.ศ.	๒๕๔๒

ประสานการคุ้มครองฯ	ที่	กสม.	มีมติ
ให้ยุติเรื่องแต่มีข้อเสนอแนะให้บุคคล

หรือหน่วยงานด�าเนินการ

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๒ ๑ ๘

สิทธิชุมชน ๖ - ๑

สิทธิพลเมือง - ๑ ๗

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย - ๑ ๓

สิทธิในทรัพย์สิน ๒ ๒ ๑

สทิธใินการรบับรกิารทางสาธารณสุข ๒ - -

สิทธิในกระบวนการทางปกครอง ๑ ๓ -

สิทธิแรงงาน ๑ - ๒

สิทธิสตรี - - ๑

สิทธิในที่อยู่อาศัย - - ๑

สิทธิของผู้บริโภค - ๑ -

เสรีภาพในการนับถือศาสนา ๑ - -

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ๕ ๒ -
รวม ๒๐ ๑๑ ๒๔

ตารางท่ี	๔		การประสานการคุม้ครองสทิธิมนษุยชน	จ�าแนกตามประเภทสทิธแิละเสรภีาพ

 การตดิตามผลการด�าเนนิการฯ โดยการประสานการคุ้มครองสิทธมินษุยชนจากค�าร้องเรยีน ซึง่ กสม. มมีตใิห้ยตุเิรือ่งแต่มข้ีอเสนอแนะ 
ให้บคุคลหรือหน่วยงานด�าเนนิการและขอทราบผลด�าเนนิการ ซึง่มปีระเด็นปัญหาต่าง ๆ  ได้แก่ กรณขีอให้ตดิตามการก่อสร้างและพฒันาปรับปรุง 
ตลาด กรณขีออนญุาตให้ก่อสร้างอาคารทีพั่กอาศยัจ�านวนมากในชุมชนท�าให้เกดิปัญหาในชุมชน กรณขีอความช่วยเหลือส�าหรบับคุคลทีไ่ม่มีสถานะ 
ทางทะเบยีนขอความช่วยเหลอืเรือ่งบตัรประจ�าตวัประชาชน และขอให้ช่วยเหลือสิทธโิอนในการรกัษาพยาบาลไปยงัเขตพืน้ทีท่ีม่ภีมูลิ�าเนา กรณี
โรงงานท�าล�าโพงพ่นสโีดยไม่มกีารป้องกันท�าให้เกิดมลพษิทางอากาศ กรณร้ีองเรยีนว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมในการด�าเนนิคดขีองเจ้าหน้าทีต่�ารวจ 
ขอให้เร่งรดัการด�าเนนิการของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ กรณเีจ้าหน้าทีร่ฐัปฏิบตัหิรอืละเว้นการปฏบิติัหน้าทีโ่ดยมชิอบ และกรณเีปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลให้
แพร่หลายไปยังสาธารณชน รวม ๒๔ เรื่อง รายละเอียดจ�าแนกตามประเด็นสิทธิและเสรีภาพ รายละเอียดตามตารางที่ ๔ 



บ
ท

ที่ ๒
 : ผ

ล
ก

ารด�าเนิน
งาน

ป
ระจ�าป

ีงบ
ป

ระม
าณ

 พ
.ศ

. ๒
๕

๕
๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ33

๓ .๒ 	การ เสนอแนะน โยบายและข ้ อ เ สนอ ในการปรั บปรุ ง กฎหมาย 	และกฎ
 
ตามพระราชบญัญัติคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) กสม. มอี�านาจหน้าทีใ่นการเสนอแนะนโยบาย 

และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กสม. ได้ตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัการกระท�าหรอืละเลยการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน และมข้ีอเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 ๓.๒.๑ ข้อเสนอแนะนโยบาย

 กสม. ตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนเก่ียวกบัการการกระท�าหรอืละเลยการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน และมีข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย จ�านวน ๗๐ เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ ๕

ที่ ประเภทสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

๑ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีร้องเรียนว่าการตรวจค้นช่องทวารหนักของ
เรือนจ�ากลางพิษณุโลกไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรมราชทัณฑ์

๒ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณีกล่าวอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดหนองบัวล�าภูมีค�าสั่งถอนชื่อออกจากการ
สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต�าบลกุดดู ่โดย 
ไม่เป็นธรรม

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒. มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่

๓ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าสภากาชาดไทยให้ออกจากงาน
เนือ่งจากเป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดีตามระเบยีบ
สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
๒๕๓๔

๑. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน          
๒. ส�านักงานอัยการสูงสุด   
๓. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ   
๔. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
๕. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา 
๖. ส�านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม 
๗. สภาผู้แทนราษฎร  
๘. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๙. ส�านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๔ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าการก�าหนดหลักเกณฑ์การเบิก 
ค ่ าตอบแทนการท�าหน ้า ท่ีทนายความอาสา 
เข้าฟังการสอบปากค�าผู้ต้องหาในคดีอาญาอาจ
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและได้รับค่าตอบแทนใน
อัตราที่ไม่เป็นธรรม

กรณีกล่าวอ้างว่าการก�าหนดหลักเกณฑ์การเบิก 
ค่าตอบแทนการท�าหน้าที่ทนายความอาสาเข้าฟัง
การสอบปากค�าผู ้ต้องหาในคดีอาญาอาจกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนและได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 
ที่ไม่เป็นธรรม

๕ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีข ้าราชการส่วนท้องถิ่นได ้รับสิทธิในการ 
ไ ด ้ รั บ เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ ก า ร ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาค
กับข ้าราชการส ่วนท ้อง ถ่ินบางต�าแหน ่งและ
ข้าราชการประเภทอื่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและ 
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจหน่วยปราบปราม
ยาเสพติดตรวจค้นบ้านโดยไม่มีหมายค้น และข่มขู่
กรรโชกพาตัวไปตรวจปัสสาวะโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๗ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และ 
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน

กรณีกล่าวอ้างว่าพี่ชายของผู ้ร ้องไม่ได้รับความ 
เป็นธรรมจากการด�าเนินคดีของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
และกรณีขอรับรถยนต์คืน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๘ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีร้องเรยีนว่าเรอืนจ�าละเว้นการจดัส่งหมายจ�าคกุ
เมื่อคดีถึงที่สุดของผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์
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ที่ ประเภทสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

๙ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเด็ก สิทธิสตรี 
และคนพิการ

กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนและได้รับ 
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

๑๐ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีข ้าราชการทหารหญิงถูกผู ้บั งคับบัญชา 
ล่วงละเมิดทางเพศ

กระทรวงกลาโหม

๑๑ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในเกียรติยศ 
และชื่อเสียง

กรณีได้รับความเสียหายจากการมีชื่อในทะเบียน
ประวัติอาชญากรทั้งที่ไม่ได้ถูกด�าเนินคดี

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๑๒ สิทธิ และ เสรี ภ าพในการศึ กษา 
อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพ 
ในการศึกษา

กรณีผู้ต้องขังร้องเรียนว่ากระท�าผิดทางวินัยและ 
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน เป็นเหตุให้ถูกระงับ
สิทธทิางการศกึษากับมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

กรมราชทัณฑ์

๑๓ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเร่งรดัการด�าเนนิคดแีละตดิตามจับกมุผูก้ระท�าผดิ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๑๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกลุ่มชายซึง่ไม่ได้แต่งกายเป็นพนกังานเจ้าหน้าที่ 
เรียกตรวจค้นร ่างกายของประชาชนเพศชาย  
พร้อมให้ตรวจปัสสาวะในทีโ่ล่งแจ้ง บรเิวณโคนต้นไม้
ในตลาดหมอชิต

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๑๕ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าผู ้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมระหว่างถูกควบคุมตัว

ก อ ง อ� า น ว ย ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง ภ า ย ใ น 
ราชอาณาจักร

๑๖ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ตรวจสอบเหตุเพลงิไหม้ สถานตี�ารวจภธูร
ไทรน้อย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๑๗ สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี
ปล่อยน�้าเสีย และกรณีเทศบาลเมืองปทุมธานีขยาย
ถนนรุกล�้าคลองสาธารณะ

๑. กระทรวงมหาดไทย  
๒. กรมการปกครอง 
๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๔. กรมควบคุมมลพิษ 
๕. กรมเจ้าท่า  
๖. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๗. กรมอนามัย   
๘. ส�านักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี  
๙. จังหวัดปทุมธานี
๑๐. อ�าเภอเมืองปทุมธานี  
๑๑. กรมปศุสัตว์

๑๘ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและ 
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน

กรณีร้องว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร
โพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม ยัดข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดและยักยอกทรัพย์ของผู้ร้อง

๑. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ       
๒. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๙ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กร ณีถู กล ง โทษทางวิ นั ยซ�้ า สองครั้ ง ในการ 
กระท�าความผิดครั้งเดียวกัน

กระทรวงศึกษาธิการ

๒๐ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเปิดการสอน
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตโดยไม่ได้รับ
การรับรองจากสภาการพยาบาล

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๑ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีร้องว่าบุตรชายเสียชีวิตในเรือนจ�าคลองไผ่
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรม

๒๒ สิทธิแรงงาน กรณีสัญญาโอนการจ้างของธนาคารเอกชนแห่งชาติ
ไม่เป็นธรรม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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๒๓ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีการรับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างรายเดือน
เข ้ าป ฏิบั ติ ง านของการ ไฟฟ ้ าส ่ วนภู มิ ภ าค  
ฝ ่ายปฏิบัติการเครือข ่าย ( เขต ๑ ภาค ๓)  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒๔ สิทธิชุมชน กรณีบริษัทเอกชนแห่งชาติได้รับสัมปทานที่ดิน 
ปลกูอ้อยและจดัตัง้โรงงานน�า้ตาลในประเทศกมัพชูา

๑. กระทรวงการต่างประเทศ   
๒. กระทรวงพาณิชย์  
๓. บริษัทเอกชน

๒๕ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลและ
เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสน
ธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติตาม 
ความเชื่อ

กรณีกล่าวอ้างว่าเรือนจ�ากลางจังหวัดสงขลา
ให้ผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลามไปขจัดสิ่งปฏิกูล
จากเศษอาหารที่ท�าจากเนื้อสุกร

กระทรวงยุติธรรม

๒๖ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและ 
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

กรณีบุตรชายของผู้ร้องถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ฯ

๑. กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

๒. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๒๗ สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า อบต. วังจันทร์ไม่ควบคุมดูแล
และอนุญาตให้มีการสร้างโรงเรือนส�าหรับเลี้ยงสุกร 
ใกล้กับโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

๑. องค์การบริหารส่วนต�าบลวังจันทร์  
๒. กรมการปกครอง   
๓. บริษัทเอกชน

๒๘ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส�านักงานประกันสังคมจังหวัด
ตาก เขตพื้นที่แม่สอด

ส�านักงานประกันสังคม

๒๙ สิทธิผู้บริโภค กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ท�าสัญญาเช่าซื้อห้องชุดจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๓๐ สิทธิชุมชน กรณีวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แจ้งให้มลูนธิวิดัพนญัเชงิ (เซยีงเตก็ตึง้) รือ้ถอนสสุาน
ออกจากที่ดินของวัด

๑. วัดพนัญเชิงวรวิหาร   
๒. ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๓๑ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าถกูให้ออกจากงานโดยไม่มคีวามผดิ
และไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า

กระทรวงศึกษาธิการ

๓๒ สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีกล่าวอ้างว่าอดีตสามีชาวต่างชาติน�าบุตรไปอยู่
อาศัยที่ต่างประเทศโดยมิชอบ

๑. กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์   
๒. ส�านักงานอัยการสูงสุด  
๓. กระทรวงการต่างประเทศ

๓๓ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีกล ่าวอ ้างว ่าศูนย ์บริการโลหิตแห ่งชาติ
สภากาชาดไทยปฏิเสธรับบริจาคโลหิตจาก
บุคคลเพศที่สาม

สภากาชาดไทย

๓๔ สิทธิแรงงาน และสิทธิและเสรีภาพ 
ในการประกอบอาชีพ

กรณีผู ้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. จังหวัดภูเก็ต   
๒. คณะรัฐมนตรี

๓๕ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีบริษัทเอกชนไม่รับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าท�างาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๓๖ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และ 
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

กรณีร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจชุดจับกุม

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๓๗ การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไม่ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อท้องถิ่น
โดยตรง ท�าให้รายได้ที่ได้รับลดน้อยลง

๑. กระทรวงมหาดไทย   
๒. กระทรวงการคลัง

๓๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีถูกตัดสิทธิไม่ให้สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียน
ในคณะแพทยศาสตร์

คณะกรรมการอุดมศึกษา

๓๙ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กร ณีร ้ อ ง เ รี ยนว ่ าพนั ก ง านสอบสวนสถา นี
ต�ารวจนครบาลดอนเมือง และสถานีต�ารวจภูธร
คูคตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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๔๐ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง

กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางการเมืองปี ๒๕๕๓ อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี

๔๑ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพ 
ในชีวิตและร่างกาย

กรณีขอให้ตรวจสอบการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๖

๑. กรมพระธรรมนูญ     
๒. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

๔๒ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิ 
ในการได้รับการเยียวยา

กรณีกลุ่มบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ฯ

นายกรัฐมนตรี

๔๓ สิทธิสตรีอันเกี่ยวเนื่องกับ
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

กรณีถกูล่วงละเมดิทางเพศในระหว่างการควบคมุตวั
ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

๑. กรมราชทัณฑ์  
๒. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ
๓. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๔๔ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ

กรณีขอให้ตรวจสอบโครงการศูนย์ค้าส่ง-ปลีก
ในประเทศไทยของนักธุรกิจจีน

นายกรัฐมนตรี

๔๕ สิทธิแรงงาน กรณแีรงงานพม่าในห้างหุน้ส่วนจ�ากดัโรงงานทออวน
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง

นายกรัฐมนตรี

๔๖ สิทธิในที่อยู่อาศัย และสิทธิชุมชน สิทธิในที่อยู่อาศัย และสิทธิชุมชนกรณีกล่าวอ้างว่า
ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกระทบต่อชุมชน
ประวัติศาสตร์

๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๒. ส�านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
๓. กรุงเทพมหานคร

๔๗ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
และสิทธิแรงงาน

กรณีมีการใช ้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับ 
ในอุตสาหกรรมประมงไทย

นายกรัฐมนตรี

๔๘ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีคนพิการต่างชาติไม่ได้รับการลดหย่อนหรือ
ยกเว้นภาษี

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

๔๙ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ไม่ได้รับโอนสิทธิถือครองที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑

๑. ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
๒. ส�านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

๕๐ สิทธิเด็ก อันเกี่ยวเนื่องกับ
สิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย

กรณีไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีบุตรเสียชีวิตจากเหตุ
ไฟไหม้บ้าน

๑. กระทรวงการคลัง   
๒. กระทรวงสาธารณสุข 
๓. กระทรวงศึกษาธิการ
๔. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕. กรมบัญชีกลาง

๕๑ สิทธิพลเมือง เสรีภาพในการชุมนุม 
ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ 
ในชีวิตและร่างกายฯ

กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในระหว่างการ
ชุมนุมทางการเมือง กรกฎาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม 
๒๕๕๗

นายกรัฐมนตรี

๕๒ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ

กรณีได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายของรัฐบาล 
ที่บังคับให้รถโดยสารสาธารณะติดก๊าซ NGV

นายกรัฐมนตรี

๕๓ สิทธิพลเมือง สิทธิและสถานะบุคคล กรณีขอให้ผลักดันให้มีกฎกระทรวงเพื่อคุ ้มครอง 
สิทธิในการรับรองสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่น 
ในพื้นที่หมู่บ้านพบพระกลาง

กระทรวงมหาดไทย

๕๔ สิทธิและสถานะของบุคคล
อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิแรงงาน

กรณีปัญหาของแรงงานข้ามชาติ ๑. กรมการจัดหางาน   
๒. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๕ สิทธิพลเมือง และสิทธิสถานะบุคคล กรณีขอให้เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สถานะบุคคล ๑. กรมการปกครอง  
๒. จังหวัดเชียงราย  
๓. จังหวัดเชียงใหม่  
๔. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
๕. จังหวัดตาก  
๖. จังหวัดกาญจนบุรี
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๕๖ สิทธิเด็ก กรณีเด็กที่อยู่ในสถานกักตัวคนต่างด้าว ๑. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง

๕๗ การ เลื อกปฏิบั ติที่ ไ ม ่ เป ็นธรรม  
สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ 
และสิทธิคนพิการและผู้สูงอายุ

กรณีกล่าวอ้างว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
คนพิการไม่เป็นธรรม

๑. กระทรวงมหาดไทย   
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๕๘ สิทธิเด็ก กรณีการเข้าร่วมและใช้เด็ก โดยกลุ่มติดอาวุธ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑. กระทรวงมหาดไทย    
๒. กระทรวงศึกษาธิการ   
๓. กระทรวงสาธารณสุข   
๔. ศูนย์อ�านวยการบริหาร
๕. จังหวัดชายแดนภาคใต้   
๖. กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร   
๗. กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
๘. นายกรัฐมนตรี

๕๙ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและ 
สิทธิในข้อมูลข่าวสาร

กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีที่บุตรชายของ
ผู้ร้องเสียชีวิต

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๖๐ สิทธิพลเมืองอันเก่ียวเนื่องกับสิทธิ 
ในกระบวนการยุติธรรม

กรณีขอให้เร่งรัดการด�าเนินคดีกรณีบุคคลสัญชาติ
ลาวตกตึกเสียชีวิต

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๖๑ เสรีภาพในการนับถือศาสนา กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ คณะรัฐมนตรี

๖๒ สทิธเิดก็อนัเกีย่วเนือ่งกบัสทิธพิลเมอืง
และสิทธิทางการเมือง

กรณีน�าเด็กขึ้นเวทีปราศรัยทางการเมือง นายกรัฐมนตรี

๖๓ สทิธเิดก็ และสทิธแิละเสรภีาพในการ
ศึกษา

สิทธิเด็ก และสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๖๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณกีล่าวอ้างว่ามกีารบนัทกึข้อมลูประวตัอิาชญากร
โดยที่ไม่ได้กระท�าความผิดอาญา

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๖๕ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีมาตรการและแนวทางการรองรับผู้ต้องโทษ
หลังการปล่อยตัว จ�านวน ๓๘,๐๐๐ คน ที่ได้รับ
การอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะรัฐมนตรี

๖๖ สิทธิแรงงาน ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ 
ขอให้ฟ้องคดีต่อศาล กรณีกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง การคลังละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระทรวงการคลัง

๖๗ สิทธิแรงงาน ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน 
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีกล่าว
อ้างว่ากรมโยธาธกิารและผงัเมอืงฯ ร่างกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง

กระทรวงมหาดไทย

๖๘ สิทธิในที่อยู่อาศัย กรณีส�านักงานบริพัตรประกาศขายที่ดินบริเวณ
ชุมชนเวิ้งนาครเขษมเป็นเหตุให้ผู ้เช่าได้รับความ
เดือดร้อน

๑. ส�านักงานบริพัตร   
๒. กรุงเทพมหานคร

๖๙ สิทธิแรงงาน กรณีเรือประมงถูกจับกุมและด�าเนินคดีในประเทศ 
อินโดนีเซีย

คณะรัฐมนตรี

๗๐ สิทธิแรงงาน ขอให้เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลปกครอง 
หรือให้ค�าแนะน�าหรือช่วยเหลือในการด�าเนินการ
ทางคดปีกครอง กรณไีม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการ
ออกค�าสั่งทางปกครองของกรมประมง

๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๓. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   
๔. กระทรวงศึกษาธิการ 
๕. ส�านักนายกรัฐมนตรี
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 จากการติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
เชงินโยบายของ กสม. ทัง้ ๗๐ เรือ่งข้างต้น พบว่า หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย ดังนี้ 

๑)	มเีรือ่งทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๒๘	เรื่อง	

๒)	 ได้รับแจ้งผลความคืบหน้าจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องหรือได้ด�าเนินการในบางส่วนแล้ว	
จ�านวน	๓๐	เรื่อง	

๓)	ได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะเชงินโยบายแล้ว	
จ�านวน	๑๒	เรื่อง	ได้แก่

๑. สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง และการปฏบัิตทิี ่
ไม่เป็นธรรม กรณกีล่าวอ้างว่าคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประจ�าจงัหวัดหนองบวัล�าภมูคี�าสัง่ถอนชือ่ออกจากการ 
สมคัรรบัเลอืกตัง้นายกเทศมนตรตี�าบลกดุดูโ่ดยไม่เป็นธรรม 
ทัง้นี ้ กสม. พจิารณาด�าเนนิการตรวจสอบแล้วเหน็ว่า 
การทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัหนองบวัล�าภู
วนิจิฉยัให้ผูร้้องเป็นผูข้าดคุณสมบติัเรือ่งวฒุกิารศกึษา 
และถอนชือ่ผูร้้องจากผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้นัน้เป็นไปตาม 
กระบวนการขัน้ตอนตามทีก่ฎหมายก�าหนด ในชัน้นี ้กสม.  
เหน็สมควรยติุเรือ่งร้องเรียนดงักล่าว โดยให้มข้ีอเสนอ 
แนะเชงินโยบายในภาพรวมต่อส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ และมหาวิทยาลัยนอร์ท - เชยีงใหม่ เพือ่ให้ 
สอดคล้องกับมติด้ิานสทิธแิละเสรภีาพ ตามทีร่ฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพนัธกรณี
ระหว่างประเทศที่ให้การคุ้มครองและรับรองไว้ 

๒. การปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม กรณกีล่าวอ้างว่าการก�าหนด
หลกัเกณฑ์การเบกิค่าตอบแทนการท�าหน้าทีท่นายความ
อาสาเข้าฟังการสอบปากค�าผูต้้องหาในคดอีาญาอาจ
กระทบต่อสทิธมินษุยชนและได้รบัค่าตอบแทนในอตัรา
ที่ไม่เป็นธรรม 

๓. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกลุ่มชายซ่ึงไม่ได ้
แต่งกายเป็นพนกังานเจ้าหน้าทีเ่รยีกตรวจค้นร่างกายของ
ประชาชนเพศชาย พร้อมให้ตรวจปัสสาวะในทีโ่ล่งแจ้ง  
บริเวณโคนต้นไม้ในตลาดหมอชิต 

๔. สทิธใินกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของบคุคลในทรพัย์สนิ 
กรณร้ีองว่าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรโพธิแ์ก้ว  
จงัหวดันครปฐม ยดัข้อกล่าวหาเกีย่วกบัยาเสพตดิและ
ยักยอกทรัพย์ของผู้ร้อง 

๕. สิทธแิรงงาน กรณสัีญญาโอนการจ้างของธนาคารเอกชน 
แห่งชาติไม่เป็นธรรม

๖.	การปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม กรณกีารรบัสมคัรเพือ่คัดเลอืก
ลูกจ้างรายเดอืนเข้าปฏบิตังิานของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย (เขต ๑ ภาค ๓) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๗.	เสรภีาพในการปฏบิตัติามศาสนธรรม ศาสนบญัญตั ิหรือ
ปฏิบัติตามความเชื่อ กรณีกล่าวอ้างว่าเรือนจ�ากลาง
จงัหวดัสงขลาให้ผูต้้องขงัทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม ไปขจดั
สิ่งปฏิกูลจากเศษอาหารที่ท�าจากเนื้อสุกร

๘.	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม และสทิธแิละเสรภีาพในชวีติ
และร่างกาย กรณบีตุรชายของผูร้้องถกูกล่าวหาว่าเป็น
ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดั
ชายแดนใต้ฯ

๙. สทิธขิองผูบ้รโิภค กรณกีล่าวอ้างว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรม
จากการท�าสญัญาเช่าซือ้ห้องชดุจากบรษิทัเอกชนแห่งหน่ึง

๑๐. สิทธิในการศึกษา กรณีถูกตัดสิทธิไม่ให้สอบคัดเลือก
บุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์

๑๑. ขอให้ตรวจสอบการละเมดิสิทธมินษุยชน ด้านสทิธแิละ
เสรภีาพในการประกอบอาชพี กรณกีล่าวอ้างว่า กรมโยธาธกิาร
และผังเมืองฯ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงฯ

๑๒. ขอให้เสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลปกครอง 
หรอืให้ค�าแนะน�าหรอืช่วยเหลือในการด�าเนนิการทางคดี
ปกครอง กรณไีม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการออกค�าสัง่
ทางปกครองของกรมประมง 
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	 ๓.๒.๒ ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ

 กสม. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีข้อเสนอ 
ในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ จ�านวน ๓๐ เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ ๖

ตารางที่	๖		ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ

ที่ ประเภทสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

๑ สิทธิพลเมือง ข ้อเสนอในการปรับปรุง ร ่างพระราชบัญญัต ิ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒ สิทธิและสถานะบุคคล กรณีขอความช่วยเหลือประสานงานกับส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเพื่อขอ
สถานภาพผู้ลี้ภัยและได้เดินทางไปประเทศที่สาม

๑. รัฐบาล  
๒. ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ

๓ สิทธิและสถานะบุคคล กรณีขอความช่วยเหลือประสานงานกับส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เพื่อขอ
สถานภาพผู้ลี้ภัยและได้เดินทางไปประเทศที่สาม

รัฐสภา

๔ สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข นโยบายของรัฐ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึง
ทุกคน

๑. นายกรัฐมนตรี  
๒. กระทรวงแรงงาน
๓. กระทรวงการคลัง  
๔. กระทรวงพาณิชย์  
๕. กระทรวงสาธารณสุข

๕ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายเกี่ ยวกับโทษประหารชีวิตและหลัก 
สิทธิมนุยชน

คณะรัฐมนตรี

๖ สิทธิชุมชน กรณโีรงงานนึง่ยางรถยนต์สร้างมลพิษในชมุชน ต�าบล
หว้ยดว้น ต�าบลห้วยพระ และต�าบลใกล้เคยีงในพื้นที่
อ�าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

กระทรวงอุตสาหกรรม

๗ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีค�าร้องที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระท�าทรมาน 
และการปฏิบัติหรือการลงโทษที่ไร ้มนุษยธรรม 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรี

๘ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิในการ
ได้รับบริการจากรัฐ

กรณีกลุ ่มบุคคลผู ้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอความ
ช่วยเหลือเยียวยา

คณะรัฐมนตรี

๙ สิทธิชุมชน กรณีคัดค้านโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม อ�าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

กระทรวงพลังงาน

๑๐ สิทธิในกระบวนการทางปกครอง กรณีกล่าวอ้างว่าประกาศส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ อาจขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐

กระทรวงศึกษาธิการ

๑๑ สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน�้าเสีย
ลงแควพระปรงพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
สระแก้ว

๑. กระทรวงอุตสาหกรรม
๒. กระทรวงมหาดไทย

๑๒ สิทธิชุมชน กรณีคัดค้านโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ในเขตพ้ืนท่ีโคกหินหร่อง-โสกฮัง และป่าไม้งาม  
ต�าบลหนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น

๑. จังหวัดขอนแก่น  
๒. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๑๓ สิทธิชุมชน กรณีคัดค้านมติสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 
แม่ถอด จังหวัดล�าปาง ที่เห็นชอบให้ตั้งโรงงานผลิต
ชิ้นไม้สับและแปรรูป

๑. กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
๒. องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ถอด  
๓. คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

๑๔ สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข กรณีขอให้ติดตามผลการพิจารณาขอรับเงินจาก
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เนื่องจาก 
บุตรกลายเป็นผู้พิการ

ส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ที่ ประเภทสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

๑๕ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทรมาน 
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรี

๑๖ สิทธิพลเมือง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับท่ี ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและฉบับที่ ๙๘

คณะรัฐมนตรี

๑๗ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไม่ได้ยืน่แบบ 
แสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิมต่อท้องถ่ินโดยตรง ท�าให้
รายได้ที่ได้รับลดน้อยลง

๑. กระทรวงการคลัง  
๒. กระทรวงมหาดไทย

๑๘ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งชักชวน
ให้ร่วมลงทุนท�าให้มีภาระหนี้สินจ�านวนมาก

๑. รัฐบาล 
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. กระทรวงพาณิชย์  
๔. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑๙ สิทธิพลเมือง การคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ
โดยวิธีสมัครใจตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗

คณะรัฐมนตรี

๒๐ สิทธิและสถานะบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับ 
สิทธิแรงงาน

กรณีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ให้ 
การรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

๑. ศนูย์พฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่  
๒. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   
๓. กระทรวงแรงงาน

๒๑ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีกล ่าวอ ้างว ่าไม ่สามารถระบุชื่อบุคคลอ่ืน 
เพือ่ให้มสีทิธริบัเงนิการฌาปนกจิสงเคราะห์ช่วยเหลอื
เพื่อนครู (ช.พ.ค.)

คณะกรรมการส ่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร

๒๒ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีสิทธิและสวัสดิการของผู ้รับบ�าเหน็จมีความ 
แตกต่างกับผู้รับบ�านาญ

กระทรวงการคลัง

๒๓ สิทธิในที่อยู่อาศัย และสิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
กระทบต่อชุมชนประวัติศาสตร์

๑. ส�านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร  
๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง  
๓. กรุงเทพมหานคร

๒๔ สิทธิในที่อยู่อาศัย และสิทธิชุมชน กรณีขอให้เร่งรัดการประกาศใช้กฎหมายผงัเมอืงรวม
เมืองเชียงใหม่

๑. จังหวัดเชียงใหม่  
๒. กระทรวงมหาดไทย  
๓. กรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๕ สิทธิพลเมือง และสิทธิสถานะบุคคล กรณีขอให้ผลกัดันให้มกีฎกระทรวงเพือ่คุม้ครองสทิธิ
ในการรับรองสญัชาตไิทยของคนไทยพลดัถิน่ในพ้ืนที่
หมู่บ้านพบพระกลางฯ

กระทรวงมหาดไทย

๒๖ สิทธิในกระบวนการทางปกครอง ขอให้เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
กรณี เ ห็นว ่ าบทบัญญั ติ ของพระราชบัญญั ติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กระทบต่อสิทธิมนุษยชน

คณะรัฐมนตรี

๒๗ เสรีภาพในการนับถือศาสนา ขอให้เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
กรณีเห็นว่าบทนิยามค�าว่า “คณะสงฆ์อื่น” มีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

คณะรัฐมนตรี

๒๘ สิทธิในกระบวนการทางปกครอง กรณีกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ วรรคสาม กระทบสทิธมินษุยชนฯ

นายกรัฐมนตรี

๒๙ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีขอให้ตรวจสอบการขยายสาขาของ
ธุรกิจค้าปลีก

คณะรัฐมนตรี

๓๐ สิทธิพลเมือง และสิทธิสถานะบุคคล กรณีกล่าวอ้างว่านายทะเบียนท้องถ่ินเขตตลิ่งชัน 
ไม่ด�าเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านให้กับผู ้ร้อง 
โดยไม่เป็นธรรม

๑. กรุงเทพมหานคร   
๒. กรมการปกครอง
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 จากการติดตามผลการด�าเนนิการตามข้อเสนอในการปรับปรงุกฎหมายของ กสม. จ�านวน ๓๐ เรือ่งข้างต้น พบว่า หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ได้ด�าเนินการตามข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้ 

 ๑)	มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๑๗	เรื่อง	
 ๒)	ได้รับแจ้งผลความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้ด�าเนินการในบางส่วนแล้ว	๑๐	เรื่อง	
 ๓)	ได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแล้ว	จ�านวน	๓	เรื่อง	ได้แก่

๑. สทิธใินการได้รบับรกิารจากรฐั กรณกีลุม่บคุคลผูไ้ด้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ขอความช่วยเหลือเยียวยาฯ

  ๒. กรณขีอให้ตดิตามผลการพจิารณาขอรบัเงนิจากส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม เนือ่งจากบตุรกลายเป็นผูพ้กิาร
 ๓. สทิธแิละสถานะบคุคลอนัเกีย่วเนือ่งกบัสิทธแิรงงาน กรณศูีนย์พฒันาฝีมอืแรงงาน จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่ให้การรบัรองว่า 

เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานฯ

	 ข้อเสนอแนะนโยบาย
๑) รฐับาลควรก�าหนดกลไกระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่เพือ่รองรบัการชมุนมุ เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ เช่น การชมุนมุ ปัญหาปากท้อง ราคาพชืผลตกต�า่ เพือ่ให้ความเดอืดร้อนดงักล่าวได้รบัการแก้ไขและลดปัญหา
การชุมนุมสาธารณะ เป็นต้น

๒) ไม่ควรใช้กฎหมายพเิศษด้านความม่ันคงกบัการชมุนมุสาธารณะ เมือ่มกีารชมุนมุควรใช้กฎหมายชมุนมุสาธารณะก่อน เว้นแต่ 
การชุมนุมแปรเปลี่ยนเป็นการจลาจลจึงอาจน�ากฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงมาใช้บังคับเท่าที่จ�าเป็น 

๓) บทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ไม่ควรแปลความจนไม่อาจชุมนุมสาธารณะได้จริง 
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มหีน้าทีอ่�านวยความสะดวก รกัษาความปลอดภัยและจดัหาสถานทีใ่ห้ประชาชนชุมนมุสาธารณะ

 กสม. ได้เสนอรายงานผลการพจิารณาเพ่ือเสนอแนะ 
นโยบายหรอืข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย เรือ่ง การตราพระราชบัญญตัิ
การชมุนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เสนอต่อรฐัสภาและคณะรัฐมนตร ีในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่เนือ่งจากมกีารประกาศใช้พระราชกฤษฎกีายบุสภา 
ผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผลให้ร่างพระราชบญัญตัฯิ ค้างการ 
พจิารณาในชัน้วุฒสิภา เมือ่คณะรัฐมนตรชีดุใหม่ ซึง่นางสาวยิง่ลักษณ์ 
ชนิวตัร เป็นนายกรฐัมนตร ีมไิด้ร้องขอต่อรฐัสภาให้พจิารณา เป็นผลให้
ร่างพระราชบญัญตัฯิ ตกไป ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาตไิด้น�าร่างพระราชบญัญตัฯิ ร่างเดมิมาปรบัปรุงแก้ไข และเปิด
รบัฟังความเหน็จากผูแ้ทนของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาค
เอกชนแล้วน�าเสนอคณะรัฐมนตร ีซึง่ได้อนมุตัหิลกัการเมือ่วนัที ่๑๘ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 

 กสม. จงึเสนอรายงานผลการพจิารณาเพือ่เสนอแนะ
นโยบายหรอืข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย เรือ่ง ร่างพระราชบญัญตัิ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อ
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
เสนอ และขณะทีจ่ดัท�ารายงานฉบบันีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาของ 
คณะกรรมการกฤษฎกีา) เสนอต่อคณะรฐัมนตร ีประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
รองนายกรฐัมนตร ีและประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที ่๒ (นายวษิณุ  
เครอืงาม) ประธานสภานติบิญัญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมาธกิาร
พจิารณาร่างพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. .... เลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ีและเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา สรุปได้ ดงันี้

 เรื่องที่	๑	ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	....	

	 ๓.๒.๓	กรณีตัวอย่างผลการด�าเนินงานการจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ

 จากรายละเอยีดข้อเสนอแนะนโยบายหรอืข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย และกฎ ของ กสม. ตามตารางข้างต้น มกีรณตัีวอย่าง 
ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎที่น่าสนใจ อาทิ 
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	 ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
๑) ชื่อของร่างพระราชบัญญัติฯ ควรเปลี่ยนเป็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะฯ 
๒) ควรเลี่ยงการบัญญัติค�านิยามซ้อนค�านิยาม 
๓) ค�านิยามค�าว่า “ผู้จัดการชุมนุม” ไม่ควรรวมผู้เชิญชวนหรือผู้นัดหมาย 
๔) การก�าหนดให้การชุมนมุสาธารณะต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานไม่สอดคล้องกบัหลกัการตามกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๕) การให้รฐัมนตรอีาจประกาศเพิม่เตมิพืน้ทีห้่ามชมุนมุเป็นการก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกนิสมควรและให้ดลุพนิจิรฐัมนตรี

มากเกินไป 
๖) ควรขยายเวลาห้ามชุมนุมจาก ๒๒.๐๐ น.ถึง ๐๖.๐๐ น. เป็น ๒๔.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. 
๗) การให้ผูช้มุนมุต้องมหีนงัสอืแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนชุมนมุ เท่ากบัเป็นการให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีอ�านาจอนญุาต หรอืไม่อนญุาตให้ชุมนุม 

จงึไม่สอดคล้องกบัหลกัการตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงและรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแจ้งควรเพื่อเตรียมอ�านวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน

๘) ร่างมาตรา ๒๑ – ๒๘ มบีทบญัญตัทิีจ่�ากดัเสรีภาพในการชมุนมุไว้หลายประการ เช่น ให้ถอืว่าการชมุนมุทีไ่ม่แจ้งหรือไม่เลกิ
ชมุนมุ เม่ือมคี�าสัง่ห้ามเป็นการชุมนมุทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถอืว่ากรณปีระกาศให้ผู้ชมุนุมออกจากพืน้ทีค่วบคมุแล้วไม่ออกเป็น
ความผิดซึ่งหน้า การยกเว้นความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา ทางวินัยให้แก่เจ้าพนักงาน เป็นต้น 

๙) ข้อพพิาทจากการชุมนมุอาจเป็นข้อพพิาททางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญา จงึไม่ควรบญัญตัใิห้เหตุทีเ่กดิขึน้ทกุคดอียูภ่ายใต้ 
ศาลใดศาลหนึ่ง 

๑๐) บทก�าหนดโทษตามร่างพระราชบัญญัติฯ ควรใช้โทษทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะเป็นความผิดทางปกครอง

ผลการด�าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

การชุมนมุสาธารณะ พ.ศ. .... สภานิตบัิญญตัแิห่งชาต ิมหีนงัสอืลงวนัที่  
๑๒ มนีาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่งผูแ้ทนของส�านกังานฯ เข้าร่วมประชุมกบั 
คณะอนกุรรมาธกิารพจิารณาศกึษาและรบัฟังความคดิเหน็ประกอบ
การพจิารณาร่างพระราชบญัญติัการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. .... เพือ่ให้
ได้รบัข้อมลู ตลอดจนทราบรายละเอยีดต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องอนัจะท�าให้
การพจิารณาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ต่อมาวนัท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตักิารชมุนมุ
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่จากการพจิารณาพบว่า มหีลายประเดน็ที ่
เป็นไปตามข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมายที่
คณะกรรมการฯ เสนอ เช่น การก�าหนดพืน้ทีห้่ามชมุนมุโดยบญัญตัิ
แยกรฐัสภา ท�าเนยีบรฐับาล และศาล ออกจากสถานทีป่ระทับ ไม่
ได้ก�าหนดให้ผู้จดัการชุมนมุต้องอยูด้่วยตลอดระยะเวลาการชมุนมุ 
การแจ้งการชุมนมุสามารถ แจ้งทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ การขยายเวลา
การปราศรยัจาก ๒๒.๐๐ น. ถงึ ๐๖.๐๐ น. เป็น ๒๔.๐๐ น. ถงึ ๐๖.๐๐ น.  
และเจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องผ่านการฝึกอบรม เป็นต้น



บ
ท

ที่ ๒
 : ผ

ล
ก

ารด�าเนิน
งาน

ป
ระจ�าป

ีงบ
ป

ระม
าณ

 พ
.ศ

. ๒
๕

๕
๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ43

 กสม. ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนว่า รฐับาลร่วมกับส�านกังาน
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ (สปสช.) ประกาศนโยบายเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ 
ประชาชนสามารถเข้าโรงพยาบาลใดก็ได้โดยไม่ต้องถามสทิธ ิ ไม่ต้อง
ส�ารองจ่าย โดย สปสช. เป็นผูจ่้ายให้ทัง้หมด แต่ทางปฏบิตัปิระชาชน
ต้องส�ารองจ่ายไปก่อนและไม่สามารถเบกิค่ารกัษาพยาบาลเตม็จ�านวน
ทีจ่่ายไป ซึง่ สปสช. ได้ก�าหนดแนวทางเข้ารบัการรกัษากรณเีจบ็ป่วย 
ฉกุเฉนิ (Emergency Claim Online : EMCO) โดยให้แนวทางวนิจิฉยั  
เช่น มข้ีอบ่งชีว่้าเป็นโรคหรอือาการของโรคทีม่ลีกัษณะรนุแรงอาจเป็น 
อนัตรายต่อชวีติหรอืต่อผูอ้ืน่ มลีกัษณะรนุแรงต้องรกัษาเร่งด่วนและ 
โรคทีต้่องผ่าตดัด่วน หากปล่อยไว้จะเป็นอนัตรายต่อชวีติ และก�าหนด 
แนวทาง การใช้สทิธกิรณเีจบ็ป่วยฉกุเฉนิและกรณีประสบอบุตัเิหตุ 
ทัว่ไปว่าให้เข้ารบับรกิารจากหน่วยบรกิารของรฐัหรอืเอกชนทีเ่ข้าร่วม 
โครงการ และแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไปยงัโรงพยาบาลทีผู่น้ัน้มสีทิธิ  
อย่างไรกต็าม มีปัญหาในทางปฏบิตั ิเช่น ประชาชน ผู้ป่วย บคุลากร 
ทางการแพทย์เข้าใจและตคีวามค�าว่า “เจบ็ป่วยฉกุเฉนิ” แตกต่างกนั  
และไม่มีการนิยามค�าว่า “พ้นวิกฤต” ให้ชัดเจน รวมทั้งประชาชน 
ผู้ป่วย โรงพยาบาลทีไ่ม่ใช่คูส่ญัญาระบบบรกิารสาธารณสุขไม่ทราบ 
ระบบการแจ้งสทิธแิละระบบอนมุตัใิห้เข้ารบับรกิารรกัษาพยาบาลกรณ ี
เจบ็ป่วยฉกุเฉนิ นอกจากนี ้ไม่สามารถหาต้นทนุการรักษาพยาบาลที่ 

เหมาะสมได้ซ่ึงโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลทางเลอืกและโรงพยาบาล 
ของรัฐมีต้นทุนเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวแตกต่างกันมาก 
รวมทั้งนโยบายดงักล่าวไม่มีการตัง้งบประมาณเพิม่เติม เพือ่รองรบั 
นโยบายเจบ็ป่วยฉุกเฉิน

 กสม. จงึเสนอรายงานผลการพจิารณาเสนอแนะนโยบาย
หรอืข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย เรือ่ง นโยบายรฐับาล เจบ็ป่วย 
ฉกุเฉนิ รกัษาทกุที ่ทัว่ถงึทกุคน เสนอต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตร ีกระทรวง 
สาธารณสขุ กระทรวงการคลงั (กรมบญัชกีลาง) กระทรวงพาณชิย์ 
กระทรวงแรงงาน (ส�านักงานประกันสังคม) ส�านักนายกรัฐมนตรี 
(ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ส�านักงบประมาณ 
ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สรุปได้ ดังนี้

เรื่องที	่๒	นโยบายรัฐบาล	 เจ็บป่วยฉุกเฉิน	รักษาทุกที่ 
	ทั่วถึงทุกคน	

	 ข้อเสนอแนะนโยบาย
๑) ควรศกึษา วเิคราะห์ ประเมนิผลข้อด ีข้อท้าทายในการน�านโยบายเจบ็ป่วยฉกุเฉนิไปปฏบิตั ิรวมถงึจ�านวนงบประมาณรองรบั 
๒) ควรประชาสมัพนัธ์นโยบายฯ แก่ประชาชนและผู้เจบ็ป่วยฉกุเฉนิเพ่ือให้ทราบหลักเกณฑ์ เงือ่นไข มกีารให้ค�าปรกึษาแก่ผูเ้จบ็ป่วย

ฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมง 
๓) จัดระบบการน�านโยบายฯ ไปปฏิบัติโดยไม่เป็นภาระแก่โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญา 
๔) มีแนวทางป้องกันและแก้ปัญหากรณโีรงพยาบาลทีใ่ห้การรกัษาไม่แจ้งสิทธเิรือ่งนี ้หรอืให้ผู้ป่วยหรอืญาตลิงนามในสญัญาผกูพัน

จ่ายค่ารักษา 
๕) มมีาตรการและจดัสรรเงนิกองทนุรองรบัการปฏบิตัติามนโยบายฯ ก�าหนดวธีิเบกิจ่ายค่ารกัษาแก่ผูป่้วยหรอืบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ

ทางถนน 
๖) ก�าหนดมาตรการควบคมุอตัราค่ารกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลทางเลือกหรอืเรียกเกบ็ค่าบรกิาร 

(Fee-for-Service Hospital)
๗) มีมาตรการช่วยเหลือเยยีวยาผูเ้สยีหายจากการถกูโรงพยาบาลฟ้องคด ีเช่น ให้ส�านกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาตร่ิวมเป็นคู่

กรณ ีหรอืชดเชยค่ารกัษาทีผู่เ้สยีหายจ่ายไปแล้ว มมีาตรการจงูใจแก่โรงพยาบาลเอกชนเพือ่ให้ความร่วมมอื เช่น ลดหย่อนภาษี 
ก�าหนดเพดานค่ารักษา เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม มีหลายประเด็นที่บทบัญญัติใน 
พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะฯ ของ 
คณะกรรมการฯ และกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมืองและ 
สทิธทิางการเมอืง หรอืไม่สอดคล้องเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญตันิีเ้อง  
เช่น เงือ่นไขการแจ้งการชมุนมุล่วงหน้าเจ้าพนกังานออกค�าสัง่ให้เลกิ 
การชมุนมุได้ การให้ดลุพนิจิแก่รฐัมนตรใีนการประกาศสถานท่ีห้าม 
การชุมนมุฯ กดีขวางทางเข้าออก หรอืรบกวนการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ  
เจ้าพนักงานมีอ�านาจจับ ค้น ยึด อายัด รื้อถอนทรัพย์สิน โดยไม่
ต้องผ่านการวินิจฉัยตามกระบวนการยุติธรรมทางศาล เป็นต้น
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ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
 ควรแก้ไขพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  

มาตรา ๓๖ วรรคหนึง่ โดยให้สถานพยาบาลแจ้งสทิธกิารรกัษากรณ ี
เจ็บป่วยฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยหรือญาติ และให้เบิกจ่ายค่ารักษาจาก
ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิและแก้ไขกฎกระทรวงก�าหนด
ความเสยีหายทีจ่ะให้ได้รบัค่าเสียหายเบือ้งต้น จ�านวนเงนิค่าเสยีหาย 
เบือ้งต้น การร้องขอรบัและการจ่ายค่าเสยีหายเบือ้งต้น พ.ศ. ๒๕๕๒  
ข้อ ๓ จากเดมิเป็นจ�านวนเท่าทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกินสามหมืน่บาท ส�าหรบั
ความเสยีหายต่อร่างกายตามข้อ ๒ (๑) โดยตดัค�าว่าแต่ไม่เกินสามหมืน่ 
บาทออก

 ผลการด�าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

รับทราบรายงานผลการพิจารณาฯ ของ กสม. และผลการ
ด�าเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ กล่าวคือ นโยบาย
เจบ็ป่วยฉกุเฉนิมส่ีวนช่วยให้ประชาชนสามารถรบับรกิารฉุกเฉินทาง 
การแพทย์เพิม่ขึน้ แต่ส่ิงทีค่วรปรบัปรงุ คอื อตัราการจ่ายค่าชดเชย 
แก ่โรงพยาบาล เกณฑ์วิ นิจฉัยกรณีเจ็บป ่วยฉุกเฉินและ 
พ้นภาวะฉุกเฉนิ การประชาสมัพนัธ์แก่ผูใ้ห้บรกิารและประชาชน ระบบ 
ส�ารองเตยีงและส่งต่อผูป่้วยทีพ้่นภาวะฉกุเฉนิ ควรให้สถาบนัการแพทย์ 
ฉกุเฉนิแห่งชาต ิ(สพฉ.) เป็นหน่วยดแูลระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ แนวทาง 
ทีจ่ะด�าเนนิการต่อไป คอื จดัให้มกีลไกท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการระบบ  
ตรวจสอบระบบการเบกิจ่ายค่าบรกิาร และรบัอุทธรณ์เรือ่งร้องเรยีน  

แก้ปัญหาของประชาชนในเรื่องนี้ ส่วนมาตรการควบคุมอัตรา 
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบันด�าเนินการโดยใช ้
พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศกระทรวง เรือ่ง 
มาตรฐานการบรกิารด้านการแพทย์ฉกุเฉนิของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗  
รวมทั้งได้เสนอไปยังกรมการค้าภายในเพื่อก�าหนดให้ค่าบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉนิเป็นสนิค้าควบคมุ กระทรวงพาณชิย์ ตามหนงัสอื 
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า การก�าหนดเป็นสนิค้าหรอืบรกิาร 
ควบคมุจะต้องเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร 
(กกร.) ตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร พ.ศ. ๒๕๔๒

เรื่องที	่๓	เสรีภาพในการถือศาสนา	เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม	ศาสนบัญญัต	ิและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
	กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ	

กสม. ได้มีมติเห็นควรให้มีการตรวจสอบ ค�าร ้องที่ 
๑๙๕/๒๕๕๔ เมือ่วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กรณโีรงเรยีนมธัยม
วัดหนองจอก ห้ามนักเรียนหญิงมุสลิมแต่งกายตามหลักศาสนา
อสิลาม (สวมฮญิาบ) อ้างว่าผดิระเบยีบโรงเรียนเพราะบริเวณทีต่ัง้ 
โรงเรียนเป็นที่ธรณีสงฆ์ และมีผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. เป็น
ค�าร้องที่ ๒๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขอให้มี
การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้าน
สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา และการเลือกปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีท่ีนับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ 
เนือ่งจากบตุรสาวของผูร้้องได้สมคัรเข้าท�างานบรษิทัเอกชน และ
บริษัทดังกล่าวมีกฎห้ามบุคคลสวมฮิญาบเวลาท�างาน ซึ่งผู้ร้อง 

เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งการนับถือศาสนา
กสม. จึงเสนอรายงานผลการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย

หรอืข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย เรือ่ง เสรภีาพในการถอืศาสนา 
เสรีภาพในการปฏบิตัติามศาสนธรรม ศาสนบญัญตั ิและการเลอืก
ปฏิบตัทิีไ่ม่เป็นธรรม กรณกีารห้ามสตรท่ีีนบัถอืศาสนาอสิลามสวม 
ฮญิาบ เสนอต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิคณะรฐัมนตร ีโดยกระทรวง
สาธารณสขุ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถ่ิน) กระทรวงแรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวง 
พาณชิย์ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สภาการพยาบาล สรุปได้ ดังนี้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) รฐับาลควรพจิารณาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ และค�าสัง่ ทีอ่าจเป็นการจ�ากดัเสรภีาพในการแสดงออก

ทางศาสนา รวมถงึการแต่งกายทีไ่ม่อยูใ่นข่ายเป็นปฏปัิกษ์ต่อหน้าทีข่องพลเมอืงและเป็นการขัดต่อความสงบเรยีบร้อยหรอื 
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

๒) ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องก�าหนดแนวทางในการแต่งกายของพยาบาล นกัเรยีนและนกัศึกษาพยาบาลทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม 
เพือ่ให้พยาบาลและนกัศกึษาพยาบาลทีส่งักดัในหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืเอกชน สามารถสวมผ้าคลมุศรีษะตามหลกั
ศาสนาได้ในลกัษณะเดยีวกนั เพ่ือเป็นบรรทดัฐานในการปฏบิตั ิตลอดจนสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนกัในการเคารพ
สิทธิมนุษยชนให้แก่องค์กรธุรกิจ ในประเด็นเกี่ยวกับการสวมผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ตามหลักศาสนา 

๓) รฐับาลควรพจิารณาความเหมาะสมในการทีจ่ะมกีฎหมายกลางทีเ่กีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมด้วยเหตตุ่าง ๆ ตามที่
รบัรองในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย กฎหมายไทย กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  
กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม และอนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัทิางเชือ้ชาติ
ในทุกรูปแบบที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ผลการด�าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  

รบัทราบข้อเสนอของ กสม. และมอบให้กระทรวงวฒันธรรมเป็นหน่วยงาน 
หลกัรบัไปพจิารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตุธิรรม กระทวงแรงงาน กระทรวง
ศกึษาธกิาร กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงอตุสาหกรรม ส�านกังาน 
คณะกรรมการกฤษฎกีา ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ 
และสงัคมแห่งชาต ิ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ และสภาการพยาบาล เพือ่พจิารณาศกึษาแนวทาง 
และความเหมาะสมของข้อเสนอดงักล่าว และสรปุผลการพจิารณา 
หรือการด�าเนนิการเก่ียวกับเรือ่งดงักล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส�านกั 
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรทีราบภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง 
ค�าสั่งเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

 ต่อมา กสม. ได้รับหนังสือแจ้งผลการด�าเนินการจาก 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องดงักล่าว ได้แก่ กระทรวงวฒันธรรม กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยในภาพรวมแต่ละหน่วยงานมคีวามเห็นสอดคล้อง
กนัว่า การสวมฮญิาบเป็นเสรภีาพส่วนบคุคลในการนบัถอืศาสนาและ 
เป็นการปฏบิตัติามศาสนบญัญตั ิซึง่ได้รบัการรบัรองตามรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็น
ภาค ีแต่อาจมข้ีอยกเว้นในบางเรือ่งซึง่ต้องพจิารณาถงึความจ�าเป็น
อืน่ ๆ เช่น ไม่ขดัต่อหน้าทีพ่ลเมือง ความสงบเรยีบร้อยและศีลธรรม 
อนัดขีองประชาชน ด้านการศึกษาหรอืการประกอบวชิาชีพทางการ
แพทย์ เป็นต้น สมควรให้มีการทบทวนหลกัเกณฑ์ในความรบัผิดชอบ 
ของแต่ละหน่วยงานว่าจ�ากัดเสรภีาพในเรือ่งดงักล่าวหรอืไม่ และให้ม ี

การสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อองค์กรภาครฐัและภาคเอกชน
เพ่ือไม่ให้เกดิการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมต่อบคุคล อย่างไรกต็าม 
ในประเดน็เรือ่งความเหมาะสมในการทีจ่ะมกีฎหมายกลางทีเ่ก่ียวกบั
การเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมด้วยเหตตุ่าง ๆ  หน่วยงานส่วนใหญ่เหน็ว่า
ควรพจิารณาถงึความจ�าเป็นในการออกกฎหมายใหม่ โดยค�านงึถงึ 
กฎหมายท่ีมีอยู่แล้วและประสิทธภิาพในการใช้บงัคับว่ามีผลครอบคลมุ
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ แล้วหรือไม่
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๓.๓	การเสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรฐัธรรมนญู	
ศาลปกครองและฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย

  
 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

บัญญัติให้ กสม. มีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) 
เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็น
ชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) เสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีท่ีเห็นชอบตามที่ม ี
ผู้ร้องเรยีนว่า กฎ ค�าสัง่ หรอืการกระท�าอืน่ใดในทางปกครองกระทบ
ต่อสทิธมินษุยชนและมปัีญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรฐัธรรมนญูหรอื 
กฎหมาย ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญัตจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา
คดปีกครอง และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๔) ฟ้องคดต่ีอศาลยตุธิรรม
แทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่
เหน็สมควร เพือ่แก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธิมนษุยชนเป็นส่วนรวม 
ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ในระหว่างท่ีร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. .... ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิจากพระราชบญัญตัิ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ กสม. 
มีอ�านาจหน้าทีเ่กีย่วกับการเสนอเรือ่งและฟ้องคดต่ีอศาล เป็นไปตาม
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ 
วรรคหนึง่ (๒) (๓) และ (๔) อยูร่ะหว่างกระบวนการทางนติบิญัญตัิ  
กสม. ได้ออกระเบยีบว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารเสนอเรือ่งต่อศาล
รฐัธรรมนญูหรือศาลปกครองหรอืฟ้องคดต่ีอศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๔  
เพ่ือรองรบัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบญัญตัดิงักล่าวของรฐัธรรมนญู 
และเพ่ือให้การปฏบิติัตามอ�านาจหน้าทีด่งักล่าวเป็นไปโดยเรยีบร้อย
และมีประสิทธิภาพ กสม. ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านคด ี
สทิธมินษุยชน เพือ่พจิารณาเสนอเร่ืองต่อศาลรฐัธรรมนญูหรอืศาล
ปกครองหรือฟ้องคดต่ีอศาลยตุธิรรม เพือ่ท�าหน้าทีก่ลัน่กรองและ
เสนอความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งร้องเรยีนทีข่อให้ กสม. เสนอเรือ่งหรอื
ฟ้องคดีต่อศาล

 ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ได้มปีระกาศ
ฉบบัที ่๑๑/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรือ่ง การส้ินสดุของ 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ให้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ สิน้สดุลง ยกเว้น หมวด ๒ โดยให้องค์กรอสิระ 
และองค์กรอืน่ตามรฐัธรรมนญู พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ยงัคงปฏิบัตหิน้าที่ 
ต่อไป ดงันัน้ กสม. ซึง่เป็นองค์กรอืน่ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร 
ไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ จงึยงัคงปฏบิตัหิน้าท่ีต่อไปตาม
ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาตฉิบบัดงักล่าว โดยการปฏบิติั 
หน้าทีย่่อมเป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญัตคิณะกรรมการสทิธิมนษุยชน 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�าหนดไว้ แต่เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ....  ทีป่รับปรงุแก้ไขให้ กสม. 

มีอ�านาจหน้าที่ครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ไขเพิม่เตมิ
ให้มอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาค�าร้องทีผู่ร้้องขอให้ กสม. เสนอ
เรือ่งพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญู ศาลปกครอง หรอืศาล
ยุติธรรม ยังอยู่ระหว่างกระบวนการทางนิติบัญญัติ 

 ดงันัน้ การสิน้สดุลงของรฐัธรรมนญูตามประกาศคณะ 
รกัษาความสงบแห่งชาตจึิงมผีลให้ กสม. ไม่มอี�านาจหน้าทีโ่ดยตรง 
ในการเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลในเรื่องที่ประชาชนมีค�าร้อง 
ขอให้เสนอเร่ืองหรอืฟ้องคดต่ีอศาลได้อกีต่อไป แต่ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ 
ในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนของผูร้้องในค�าร้องด้านคดี 
สทิธมินษุยชน กสม. จงึได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะอนกุรรมการด้านคด ี
สิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้
คณะอนกุรรมการยงัคงมอี�านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาค�าร้องด้าน
คดสีทิธมินุษยชนเพือ่จดัทข้อเสนอแนะเชงินโยบายไปยงับคุคลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน แต่หากค�าร้องใด
สมควรน�าไปสู่การเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาลจะพิจารณามอบ
หมายใหส้�านกังาน กสม. จดัพนกังานคดช่ีวยเหลอืการจดัท�าค�าฟ้อง
และเอกสารเกีย่วกบัคด ีเพือ่ให้ผู้ร้องยืน่ฟ้องหรอืด�าเนนิคดใีนนามของ
ผู้ร้องโดยตรงต่อไป รวมทัง้ให้คณะอนกุรรมการฯ มอี�านาจหน้าที่
ตรวจสอบค�าร้องที่ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย 

 ด้วยเหตุทีก่ล่าวมาข้างต้น ผลการด�าเนนิงานของ กสม. 
ด้านการพจิารณาค�าร้องทีข่อให้เสนอเรือ่งหรอืฟ้องคดต่ีอศาล ในปี 
ประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘) จงึไม่มี
ค�าร้องใดทีน่�าไปสูก่ารเสนอเรือ่งหรอืฟ้องคดต่ีอศาล ผลการพจิารณา
ค�าร้องส่วนใหญ่จงึเป็นการยตุเิรือ่ง ยกเว้นบางค�าร้องที ่กสม. มมีต ิ
ให้เสนอแนะนโยบายต่อคณะรฐัมนตรหีรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ 
ประโยชน์ในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธมินษุยชน ซึง่มรีายละเอยีด
ของผลการพจิารณาค�าร้องทีข่อให้เสนอเร่ืองหรอืฟ้องคดต่ีอศาล ตาม
ตารางที่ ๗ 
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ตารางที่	๗	จ�านวนค�าร้องที่ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล	

นอกจากน้ี กสม. ได้จัดท�าความเห็นเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนหรือความเห็นต่อกฎหมาย/ร่างกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชนไปยังบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๑๒ เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ ๘ 

ปีที่ยื่นค�าร้อง
จ�านวนค�าร้องที่ขอให้
ตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

จ�านวนค�าร้องที่
ขอให้เสนอเรื่องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ

จ�านวนค�าร้องที่ขอ
ให้เสนอเรื่องต่อศาล

ปกครอง

จ�านวนค�าร้องที่ขอ
ให้เสนอเรื่องต่อศาล

ยุติธรรม

เรื่องที่ร้องเรียนก่อนปี ๒๕๕๘ ๙ ๒๕ ๑๐ ๑๐

เรื่องที่ร้องเรียนในปี ๒๕๕๘ ๑๐ ๕ ๓ -

รวม ๑๙ ๓๐ ๑๓ ๑๐

ผลการพิจารณาค�าร้อง

- อยู่ระหว่างการพิจารณา ๙ ๗ ๗ ๘

- ยุติการพิจารณา/ยุติเรื่อง ๘ ๑๘ ๔ ๒

- มีข้อเสนอแนะนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒ ๔ ๒ -

- ส่งเรือ่งให้หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีพ่จิารณาด�าเนนิการต่อไป - ๑ - -

ล�าดับ เรื่องร้องเรียน	หรือกฎหมาย/ร่างกฎหมาย ผู้ขอความเห็น

๑ คณะอนุกรรมการฯ ใน กสม. พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ขอให้น�าค�าร้องมาศึกษาบทบาท 
อ�านาจหน้าที่ และการด�าเนินงานด้านการคุ้มครองพยานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ/
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ/กรมสอบสวนคดีพิเศษ

นายวิละ อุดม

๒ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึก 
วิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓ พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานใน
คณะกรรมาธกิารปฏรูิปการแรงงานสภาปฏริปูแห่งชาติ

๔ ปัญหาและอปุสรรคทางกฎหมายในการด�าเนนินโยบายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๕ ผู้ประกอบการบัตรเติมเงินโทรศัพท์ (ดีแทค) จ�าหน่ายบัตรเติมเงินให้ผู ้ขายรายย่อย 
โดยก�าหนดวันหมดอายุของบัตรที่ขัดต่อประกาศของ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา 
ให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

นางสาวกาญจนา  วราภิโมกข์

๖ ร่างพระราชบัญญัติ เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส�านักงานกิจการยุติธรรม

๗ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมการวสิามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘ ปรบัปรงุข้อเสนอเชงินโยบายในร่างรายงานของคณะอนกุรรมการตรวจสอบด้านสทิธเิดก็ฯ 
ใน กสม. ค�าร้องที่ ๔๗๘/๒๕๕๔ กรณีไฟไหม้เรือนนอนของโรงเรียนเป็นเหตุให้นักเรียน
เสียชีวิตและบาดเจ็บ

คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและ
กลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

๙ ข้อมลูเกีย่วกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  (บทบญัญตัว่ิาด้วยการค�า้ประกนัจ�านอง) ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๐ การเสนอมาตรการต่อคณะรฐัมนตรตีามรายงานผลการตรวจสอบของ กสม. ซึง่เลขาธกิารฯ 
มีข้อสังเกตว่า สมควรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีหรือไม่ เพราะเป็นเพียงปัญหา 
ในระดับหน่วยปฏิบัติ 

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๑ ให้ความเห็นต่อวาระพิจารณาของการประชุมคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้  
ซึ่งเลขาธิการ กสม. เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง

เลขานุการคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้

๑๒ แนวทางด�าเนินการกรณีประธาน กสม. อายุครบ ๗๐ ปี กับการปฏิบัติหน้าที่ กสม. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่มา : ส�านักกฎหมายและคดี ส�านักงาน กสม.

ตารางที่	๘	เรื่องที่	กสม.	จัดท�าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือความเห็นต่อร่างกฎหมาย

ที่มา : ส�านักกฎหมายและคดี ส�านักงาน กสม.
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๓ .๔ 	การส ่ ง เ ส ริ มสิ ทธิ มนุ ษยชน	

ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นภารกิจ
ส�าคญัประการหนึง่ของ กสม. โดยก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์เชงิรกุ เน้น 
กระบวนการด�าเนนิงานด้านการป้องกนั เพือ่น�าไปสูก่ารลดปัญหา 
การละเมดิสทิธิมนษุยชน เป็นการส่งเสริม สนับสนนุ เผยแพร่ความรูใ้ห้ 
ประชาชนได้รบัความรู ้ ความเข้าใจ สร้างจติส�านกึ และปลกูฝังให้เห็น 
คณุค่าของสทิธมินษุยชน อนัพงึได้รบัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูแห่ง 

 ๑) การจดัสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร เรือ่ง “การป้องกันการ 
ทรมาน และการประตบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม 
หรอืย�า่ยศีกัดิศ์รี ในประเทศไทย” ในพ้ืนทีต่�ารวจภูธร จ�านวน ๘ ภาค  
เพือ่ให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัในกระบวนการยตุธิรรมเกดิความตระหนักถึง 
ปัญหาและผลกระทบอนัเนือ่งมาจากการซ้อมทรมาน รวมทัง้เกิดการ
ปรบัเปลีย่นทศันคต ิเจตคต ิและพฤตกิรรมการปฏบิตังิานในฐานะ 
เป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ 
ประชาชน โดยไม่กระท�าการใด ๆ ทีเ่ป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดย 
มกีลุม่เป้าหมายเป็นเจ้าหน้าทีต่�ารวจชัน้สญัญาบตัร เจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์ 

ราชอาณาจกัรไทย และตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย 
เป็นภาคีสนธสัิญญา เพ่ือให้ทกุคนในสังคมเหน็คุณค่าของศักด์ิศรคีวาม 
เป็นมนษุย์ และทีส่�าคญัคอื การอยูร่่วมกนัในสังคมทีป่กตสุิข ช่วยเหลอื 
เกือ้กลู มนี�า้ใจ แบ่งปัน เคารพสทิธิซึง่กันและกนั ซึง่จะส่งผลท�าให้
สทิธมินษุยชนเป็นวถิชีีวติของทกุคนในสังคม โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ กสม. ได้ด�าเนินส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ดังนี้

ปฏบัิตงิานในเรือนจ�า และเจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิติังานด้าน 
กระบวนการยติุธรรม การด�าเนนิกจิกรรมดังกล่าวท�าให้เจ้าหน้าท่ีของ
รฐัมคีวามรู ้ความเข้าใจเร่ืองแนวคดิสทิธมินษุยชน และอนสุญัญา
ต่อต้านการทรมานและการประตบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture 
and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or  
Punishment :CAT) ตลอดจนเกดิจติส�านกึและความตระหนกัถงึ 
ปัญหาและผลกระทบอนัเนือ่งมาจากการซ้อมทรมาน ส่งผลให้เกดิ 
การปรบัเปลีย่นทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยเน้น 
ให้ความคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก

	 ๓.๔.๑ ผลการด�าเนินงานด้านการเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน
    
 กสม. ด�าเนนิการเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ และจดักระบวนการเรยีนรูด้้านสิทธมินษุยชนให้กบักลุ่มเป้าหมาย ทัง้ในองค์กร 

ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเครือข่าย และองค์กรชุมชน โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
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๓) การจดัให้มโีครงการคดัเลอืกบคุคลและองค์กรทีมี่ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธมินษุยชน โดยการคดัเลอืกและ
มอบรางวัล “บคุคลและองค์กรทีม่ผีลงานดเีด่นด้านการส่งเสรมิ ปกป้องและคุม้ครองสทิธมินษุยชน” เพือ่ยกย่อง เชดิช ูและประกาศเกียรตคิณุ 
ให้สังคมได้รับรู้ สร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคคลและองค์กรที่ปฏิบัติงานอุทิศตนในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท�าให้ส่งผลดี
ทั้งต่อตนเองและผลประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม และท�าให้ประชาชนได้เห็นความส�าคัญของการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน และเห็นตัวอย่างการท�างานของผู้ได้รับรางวัลที่สามารถน�าไปเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อร่วมกันท�าให้ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงและสังคมเป็นปกติสุขในสังคม โดยในปี ๒๕๕๘ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

 ๒) การจัดโครงการจัดงานเนือ่งในโอกาสวันสทิธมินษุยชน 
สากล ๑๐ ธนัวาคม เพือ่ร่วมร�าลกึถงึความส�าคัญของวนัสทิธมินษุยชน 
สากล ซึง่เป็นวนัทีส่หประชาชาตมิมีตริบัรองปฏญิญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริม และคุ้มครอง 
สทิธมินษุยชนของประชาชนทัว่โลก โดยการจดักจิกรรมรณรงค์เสรมิ
สร้างแนวคดิและหลกัการด้านสทิธมินษุยชน สร้างความตระหนกั 
แก่สังคม และกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม สร้างความสนใจและ 
การรบัรู้ของประชาชน ซ่ึงกิจกรรมประกอบด้วย การมอบรางวลัเพือ่ 
ยกย่อง เชิดชู บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด ่นด้านการ 
ส่งเสรมิ ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมท้ังเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคลผู ้ อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชนและท�าคุณประโยชน์
ให้สังคมอย่างต่อเน่ืองการเสวนา เรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับ
การเดินหน้าประเทศไทย”การจัดฉายภาพยนตร์สารคดีเพื่อ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการแสดง
ประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวและนิทรรศการของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครอืข่าย เพื่อเผยแพร่
ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ซ่ึงในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลฯ ในปีนี้ ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ 
อย่างมาก ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ส่ือมวลชน และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน 
๗๑๕ คน ท�าให้เกิดการเผยแพร่ข้อมลูความรูด้้านสทิธมินษุยชนและข้อมลูของหน่วยงานทีท่�างานเกีย่วข้องกบัการส่งเสรมิ ปกป้องและคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย ประชาชนได้รับรู้และเรียนรู้ยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ยังเกิดกระแสสังคมจากการน�าเสนอข่าวผ่านทางสื่อมวลชน  
และสื่ออื่น ๆ ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจงานของ กสม. มากขึ้น
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๑. ประเภทบุคคล ประกอบด้วย
 ๑.๑ บุคคลทั่วไป จ�านวน ๓ รางวัล ได้แก่

๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
๑.๑.๒ นางศิริพร สะโครบาแน็ค
๑.๑.๓ นางสาวสุรินทร์ พิมพา

๑.๒ เด็กและเยาวชน จ�านวน ๓ รางวัล ได้แก่
๑.๒.๑ พลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา  (กลุม่เยาวชนสงขลาส่องแสง)
๑.๒.๒ เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา
๑.๒.๓ นายพงษ์นรินทร์ นนท์ก�า่

๑.๓ บุคคลภาคสื่อมวลชน จ�านวน ๓ รางวัล ได้แก่
๑.๓.๑ นางสาวนิรมล เมธีสุวกุล 
๑.๓.๒ นายสุรชา บุญเปี่ยม
๑.๓.๓ นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล

๒. ประเภทองค์กร ประกอบด้วย
 ๒.๑ องค์กรภาครัฐ จ�านวน ๓ รางวัล  ได้แก่

๒.๑.๑ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๒.๑.๒ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

บ้านกาญจนาภเิษก
๒.๑.๓ ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จงัหวัดสงขลา
๒.๒ องค์กรภาคเอกชน  จ�านวน ๓ รางวัล ได้แก่

๒.๒.๑ บริษัท แทร๊กซ์ อินเตอร์เทรด จ�ากัด
๒.๒.๒ มูลนิธิสุธาสินี  น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน
๒.๒.๓ สหภาพแรงงานไทยเรยอน

๒.๓ องค์กรสือ่สารมวลชนหรอืรายการทีส่่งเสรมิสทิธมินษุยชน
จ�านวน ๓ รางวัล ได้แก่
๒.๓.๑ รายการสถานปีระชาชน สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส 
๒.๓.๒ รายการสามญัชนคนไทย สถานโีทรทัศน์ไทยพบีีเอส
๒.๓.๓ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24

ฝึกอบรมวทิยากรกระบวนการด้านสิทธมินษุยชน (๒) โครงการค่าย 
เยาวชนส่งเสรมิสทิธิมนษุยชนในสถาบันการศึกษาภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอื จ�านวน ๔ ครัง้ มสีถาบนัการศกึษาเข้าร่วมจ�านวน ๑๗ สถาบนั  
และ (๓) การจัดท�าสื่อเผยแพร่ประสบการณ์การด�าเนินงานด้าน 
สทิธมินษุยชน โดยการถอดประสบการณ์การท�างานของผูไ้ด้รับรางวลั 
บุคคลและองค์กรทีม่ผีลงานดเีด่นด้านการส่งเสรมิ ปกป้องและคุม้ครอง
สทิธิมนษุยชน  โดยจัดท�าเป็นหนงัสอืเพือ่เผยแพร่ให้ประชาชนเรยีนรู้  
ยดึถอืเป็นแบบอย่าง และเป็นแรงบนัดาลใจในการท�างานเพือ่ประโยชน์ 
สุขของสังคมส่วนรวม 

	 ๓.๔.๒ ผลการด�าเนนิงานด้านสทิธมินษุยชนศกึษา

 สทิธมินษุยชนศึกษาเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างสังคมที่มีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 
การเรยีนรูเ้ร่ืองสทิธมินษุยชนจงึถือเป็นเรือ่งส�าคญัทีท่กุคนไม่ว่าเดก็ 
หรอืผูใ้หญ่จะต้องเรยีนรูเ้ก่ียวกบัสิทธิ เสรภีาพ ความเสมอภาคเท่าเทยีม  
การไม่เลอืกปฏบิตั ิ และคณุค่าความเป็นมนษุย์ เพือ่ช่วยปรบัเปลีย่น 
ทัศนคติและพฤติกรรมให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  
โดยเป็นการศกึษาได้ทัง้ในและนอกห้องเรยีน หรอืผ่านการจดักจิกรรมต่าง ๆ   
ทีผ่่านมา กสม. ได้ให้ความส�าคญักบัเรือ่งดงักล่าว โดยจดักจิกรรมเพือ่ให้ 
เกดิกระบวนการเรียนรูด้้านสทิธมินษุยชน ประกอบด้วย (๑) โครงการ 
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    ๑)	การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อต่าง	ๆ	

 ๑.๑) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่

  (๑) การจดัท�าจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ”์ เผยแพร่ 
แก่กลุม่เป้าหมายในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ ได้แก่ องค์กรภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ห้องสมดุ โรงพยาบาล  
ภาคีเครอืข่ายทกุภาคส่วน และประชาชนผูส้นใจทัว่ไป จดัพิมพ์รายเดอืน
รวม ๑๒ ฉบบัจ�านวนพมิพ์ครัง้ละ ๓๐,๐๐๐ ฉบบั รวมจ�านวนทัง้ส้ิน 
๓๖๐,๐๐๐ ฉบับ

  (๒) จดัท�าหนงัสอื/คูม่อื เพือ่เผยแพร่ความรูด้้าน 
สทิธมินษุยชนในเรือ่งหรอืประเดน็ต่าง ๆ  เช่น ๑๐ เร่ืองเด่นสทิธมินุษยชน 
ด้านกฎหมายและการปฏิบตัท่ีิไม่เป็นธรรม การอนวัุตกิฎหมายไทย 
ตามอนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการประติบัตหิรอืการลงโทษ
อืน่ทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรมหรอืทีย่�า่ยศีกัดิศ์ร ีและเพือ่เตรยีมรองรบั

การเข้าเป็นภาคพีธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาต่อต้านการทรมานฯ 
รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคล
ถกูบงัคบัให้สญูหาย ข้อเสนอแนะเชงินโยบายการคุ้มครองสทิธขิอง 
ผูอ้พยพหนภียัสงครามและข้อเสนอในการปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญตัิ 
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดย กสม. คูมื่อการท�าความเข้าใจ สิทธพิลเมอืง
และสทิธทิางการเมอืง คู่มอืการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจตาม 
หลกัสทิธมินษุยชน ธรุกิจเรือ่งสทิธมินษุยชนของผูห้ญงิ International 
Women’s Rights Watch Asia Pacific และแนวทางการชนัสตูรศพ
ตามกระบวนการทางด้านนติวิทิยาศาสตร์ตามหลักศาสนาอสิลาม  
เป็นต้น 

	 ๓.๔.๓	 ผลการด�าเนินงานด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

  งานประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ เป็นกระบวนการส�าคัญ 
ในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน 
ตลอดจนกลุม่เป้าหมายเฉพาะ เพือ่ให้เกิดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั
สทิธใินประเดน็และบรบิทต่าง ๆ  และสามารถทีจ่ะน�าความรูท้ีไ่ด้รบั 
ไปร่วมสร้างสรรค์สงัคมให้เกดิวฒันธรรมการเคารพสทิธมินษุยชน 
มากยิ่งขึ้น

 ในปี ๒๕๕๘ กสม. ได้ด�าเนนิงานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
เพือ่สือ่สารความรู ้ข้อมูลและข่าวสารไปสู่ประชาชนโดยการจดักจิกรรม
ประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ผ่านสือ่ต่าง ๆ ดังนี้ 
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 ๑.๒) สือ่ประชาสมัพนัธ์องค์กรในรปูแบบต่าง ๆ  ได้แก่  
กระเป๋าผ้า ปากกา สมุดบันทึก พัด แผ่นพับ โปสเตอร์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ แฟ้มกระดาษ วิดีโอประกอบเพลงสิทธิมนุษยชน  
แผ่นป้ายนทิรรศการและชดุนทิรรศการส่งเสรมิความรูส้ทิธิมนุษยชน   

   (๑) การผลติรายการวิทยอุอกอากาศทางสถานี 
วทิยุกระจายเสยีงต่าง ๆ  เพือ่เผยแพร่ความรู ้ข่าวสาร และสถานการณ์
สทิธมินษุยชนให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายในวงกว้าง ได้แก่ รายการวทิย ุ
กระจายเสยีง “เพือ่สทิธมินษุยชน” เผยแพร่ทางสถานวีทิยกุระจาย 
เสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ์ และเครอืข่ายท่ัวประเทศ  
รายการวทิยกุระจายเสยีง “ส�านกึของสงัคม ช่วงเพ่ือสทิธมินษุยชน”  
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายการวิทยุ
กระจายเสยีง รายการ “คยุกับคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต”ิ 
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุรัฐสภา 

  (๒) การผลติภาพยนตร์สารคดส่ีงเสรมิสทิธมินษุยชน 
เรือ่ง “๓ เดซเิบล เสยีงทีไ่ม่ได้ยนิ” โดยมแีนวคดิหลกัในการน�าเสนอ 
เกีย่วกบัเร่ืองราวและการต่อสู้เพือ่ปกป้องสิทธมินษุยชน เพือ่เสนอฉาย
ในวนัสิทธมินษุยชนสากล วนัที ่๑๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงภาพยนตร์ 
เอส เอฟ เวลิด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์ กรงุเทพฯ และเผยแพร่
ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส ในเดอืนเมษายน ๒๕๕๙ 

 ๑.๔) การจัดนิทรรศการ
กสม. ได ้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในโอกาสและสถานท่ี
ต่าง ๆ รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ
สัญจรร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น 
จัดร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ในการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่๒ (๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  
 

 
 
จัดร่วมกับส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการจัดงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ที่จังหวัด
สุรินทร์และสุราษฎร์ธานี วันสตรีสากล ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม  
ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
และการสัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความ 
ยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม  
สุโกศล กรุงเทพ ฯ เป็นต้น

 
 ๒.๑) จัดท�าแถลงการณ์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน มีการจัด

ท�าแถลงการณ์ กสม. เพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสุ่มเสี่ยงหรือมีการละเมิด 
สทิธมินษุยชน เพือ่เผยแพร่ผ่านส่ือมวลชนไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
และสาธารณชน จ�านวน ๑๑ เรือ่ง เช่น เรือ่งการห้ามเจ้าหน้าทีผู้่หญงิ 
ตั้งครรภ์ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และขอชื่นชมกระทรวง
แรงงานในการให้ข้อมลูต่อสาธารณชน เรือ่งสทิธเิดก็อันเกีย่วเนือ่ง
กบัความเสมอภาคทางการศกึษา กรณคีดัค้านนโยบายยบุควบรวม
โรงเรยีนขนาดเลก็ เรือ่งข้อเรยีกร้องยตุกิารกระท�าความรนุแรงต่อ 
ผูห้ญงิและเดก็หญงิในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ และเรือ่งการยกร่าง
รัฐธรรมนญูในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการควบรวมคณะกรรมการสิทธมินษุยชน
แห่งชาติกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น 

 ๒.๒) จัดท�าข่าวแจกส่ือมวลชน (Press Release)  
จ�านวน ๑๖ กรณ ี เช่น กสม. ขอชืน่ชมและสนบัสนนุคณะกรรมาธกิาร 
ยกร่างรฐัธรรมนญู กรณบีญัญตัคิ�าว่า เพศสภาพไว้ในหมวดสทิธแิละ 
เสรีภาพ การยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ กสม. สนบัสนนุการแก้ไขกฎหมายเพือ่ก�าหนด 
โทษทางอาญาส�าหรบัผู้ครอบครองส่ือลามกอนาจารเดก็ และความเหน็ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อร่างพระราชบัญญัต ิ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นต้น

๒)	 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร	 ข้อมูล	 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและกิจกรรมตามภารกิจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ผ่านสื่อมวลชน	

  ๑.๓) สื่อทางไกล
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  ๒.๓) จดัท�าข่าวประชาสมัพนัธ์ จ�านวน ๔ กรณ ีได้แก่  
การแจ้งความด�าเนนิคดอีาญา กรณบีคุคลปลอมใบเสรจ็รบัเงนิของ 
ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิกรณคีณะอนกุรรมการ 
ประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) ภายใต้ 
คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบนัสทิธมินษุยชน 
แห่งชาต ิ(ICC) เสนอลดระดับคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
ของไทย จากสถานะ A เป็น B ผลการสรรหาคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ ชุดที่ ๓ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม –  
๑๕ มถินุายน ๒๕๕๘) และผลการสรรหาคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน 
แห่งชาติ ชดุที ่ ๓ จ�านวน ๒ คน (วนัที ่ ๒๖ สงิหาคม – ๑ กันยายน  
๒๕๕๘)   

๓)	การจัดสัมมนา	เวทีสาธารณะ	และกิจกรรมอื่น	ๆ	
กสม. ได้จดัสมัมนา เวทสีาธารณะ และกิจกรรมอืน่ ๆ  

เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือกับเครือข่าย และส่งเสริมความรู้ด้าน 
สทิธมินษุยชนในประเดน็ต่าง ๆ  ให้แก่สาธารณชน เช่น การจดัสมัมนา 
เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การส่งเสรมิความรูด้้านสทิธมินษุยชน ส�าหรบั 
สือ่มวลชน” โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นสือ่มวลชนแขนงต่าง ๆ  ในส่วน 
ภูมิภาค ๒ พื้นที่ ได้แก่ ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น  และภาคใต้ 
จังหวัดนครศรธีรรมราช การจดัประกวด Talk Show คร้ังที ่๒ ระดบั
อดุมศกึษา การจัดแข่งขันโต้สาระวาที “เดีย่วไมโครโฟน...ให้โดน
เรือ่งสทิธ”ิ ส่งเสรมิความรูด้้านสิทธิมนษุยชน และการจัดเวทสีาธารณะ

เพือ่เป็นเวทสี�าหรบัการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การระดมความคิดเห็นเพ่ือให้
ข้อมลูในการจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายส�าหรบัการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธมินษุยชนในประเดน็ต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหาของสงัคม
ในปัจจบุนั เป็นต้น 

กสม. ท�าหน้าที่ในการส่งเสริมและประสานความร่วมมือ 
ในการท�างานด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ  
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรพฒันาเอกชน และประชาชน 
ทัว่ไป อนัจะน�าไปสูก่ารก�าหนดกลไกการท�างานร่วมกนัทีจ่ะท�าให้เกดิ 
การส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธมินษุยชนในสังคมไทย ในปีงบประมาณ  
๒๕๕๘ กสม. ได้ด�าเนนิการด้านส่งเสรมิและประสานความร่วมมอื 
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้
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	 ๓.๕.๑ ผลการด�าเนินงานการสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน

 กสม. มหีน้าทีใ่นการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกบัเครอืข่ายด้านสทิธมินษุยชนร่วมกบัองค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐั  
ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน และภาคประชาสงัคม โดยมุง่เน้นการประสานการท�างานกับสถาบนัอดุมศกึษาเป็นหลกั โดยได้ขยายการท�างาน 
ทัง้ในระดบันโยบายกบัผูบ้รหิารสถาบนัอดุมศกึษา และขยายเครอืข่ายการท�างานด้านสิทธมินุษยชนไปยงักลุ่มอาจารย์และบคุลากรด้านการศกึษา 
ผู้แทนนิสิตและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

  ๑)	การท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

  ส�านกังาน กสม. ได้จัดท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืด้านสทิธมินษุยชนกบัสถาบันการศกึษาในภมูภิาคต่าง ๆ  โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพ่ือร่วมกนัพฒันาหลกัสตูรหรอืรายวชิาด้านสทิธมินษุยชน สร้างความร่วมมอืทางวชิาการ จดักจิกรรมสร้างความตระหนกัรูด้้านสทิธิมนษุยชน  
การพฒันาศกัยภาพด้านสทิธมินษุยชนให้แก่กลุม่อาจารย์และบคุลากรด้านการศกึษา นกัศกึษา ประชาชนในพืน้ทีแ่ละชมุชนโดยรอบสถาบนั 
การศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท�างานด้านสิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย 

  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส�านกังาน กสม. ได้จดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกบัสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ขยายการท�างาน 
ให้ครอบคลมุทกุภมูภิาคในภาคกลาง ๑๐ สถาบนั และภาคเหนือ ๙ สถาบัน รวม ๑๙ สถาบัน ซึง่ปัจจบัุน กสม. มสีถาบันอดุมศึกษาทีไ่ด้จดัท�าบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือกับส�านักงาน กสม. รวมทั้งสิ้น ๕๐ แห่ง

๓.๕	การประสานงานเครอืข่ายด้านสทิธมินุษยชน

กสม. ท�าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิและประสานความร่วมมอืในการท�างานด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป อันจะน�าไปสูก่ารก�าหนดกลไกการท�างานร่วมกนัทีจ่ะท�าให้เกดิการส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กสม. ได้ด�าเนินการด้านส่งเสริมและประสานความร่วมมือเครือข่าย 
ด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้



บ
ท

ที่ ๒
 : ผ

ล
ก

ารด�าเนิน
งาน

ป
ระจ�าป

ีงบ
ป

ระม
าณ

 พ
.ศ

. ๒
๕

๕
๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ55

  ๒)	 โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ 
ด้านสิทธิมนุษยชน	

  โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้าน 
สิทธิมนุษยชนเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองจากการจัดท�าบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาและส�านกังาน กสม. เป็นการ 
จดัฝึกอบรมบุคลากรทางการศกึษาให้เข้าใจกระบวนการในการด�าเนนิ 
กจิกรรมด้านสทิธมินษุยชน สามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการ 
จดัการเรยีนการสอน และขยายเครือข่ายการท�างานด้านสทิธมินษุยชน 
เข้าไปในสถาบันอุดมศึกษา 

  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้จัดการฝึกอบรม 
วทิยากรกระบวนการฯ จ�านวน ๒ ครัง้ คอื เม่ือวันที ่๙ – ๑๕ พฤศจกิายน  
๒๕๕๗ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ณ โรงแรมนาข่าบรุ ีอ�าเภอเมือง  
จงัหวัดอดุรธาน ีโดยมีผูเ้ข้ารบัการอบรมจากผูแ้ทนมหาวทิยาลยัในพืน้ที่ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ๑๗ สถาบนั จ�านวน ๑๐๐ คน และเมือ่วนัที่  
๑๔ – ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ในภาคใต้ ณ อ่าวฉลองวลิลา รสีอร์ท แอนด์ 
สปา จงัหวดัภเูกต็ โดยมผีูเ้ข้ารบัการอบรมจากผูแ้ทนมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ภาคใต้ ๙ สถาบัน จ�านวน ๗๐ คน 

  ๓)	โครงการค่ายเยาวชนส่งเสรมิสทิธมินษุยชน

  โครงการจดัค่ายเยาวชนส่งเสรมิสทิธมินษุยชน 
เป็นกจิกรรมทีต่่อเนือ่งจากการจดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกบั 
สถาบนัอดุมศึกษา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เยาวชนมคีวามรูค้วาม
เข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน และน�าความรู้ไปจัดท�ากิจกรรมรณรงค์  
ส่งเสรมิ และคุม้ครองสทิธมินษุยชนในสถาบนัและขยายไปในพืน้ที่
และชมุชน กสม. ได้ขยายเครอืข่ายการท�างานไปยังนสิิต นกัศกึษา 
ซึง่จะเป็นแกนหลกัในการด�าเนนิกิจกรรมด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีการจดักจิกรรมค่าย

เยาวชนส่งเสรมิสทิธมินษุยชน ๔ ครัง้ มสีถาบนัอดุมศกึษาในภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอืส่งผูแ้ทนเข้าร่วมกิจกรรมรวม ๑๗ สถาบนั จ�านวน 
ทั้งสิ้น ๒๖๐ คน ดังนี้ 

- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ณ โกลด์เมาท์เทน วังน�้าเขียว รีสอร์ท อ�าเภอวังน�า้เขียว จังหวัด
นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากมหาวิทยาลัย ๔ สถาบัน 
จ�านวน ๘๐ คน 

- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ณ อุบลบุรีรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก
มหาวิทยาลัย ๔ สถาบัน จ�านวน ๘๐ คน 

- ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ 
นาข่าบุรีรีสอร์ท อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จากมหาวิทยาลัย ๔ สถาบัน จ�านวน ๘๐ คน

- ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมเชยีงคานรเิวอร์เมาเท่น อ�าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย มผีูเ้ข้า
ร่วมกจิกรรมจากมหาวิทยาลัย ๕ สถาบัน จ�านวน ๑๐๐ คน 
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 ๑)	การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
ภาคประชาสังคม

  กสม. ด�าเนนิกิจกรรมร่วมกับเครอืข่ายต่าง ๆ  รวมทัง้ภาค 
ประชาสงัคม โดยร่วมจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิการท�างาน การพฒันา 
และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายด้านสทิธมินษุยชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การรบัฟังความคดิเหน็ทีเ่กีย่วกบัสทิธมินษุยชนเพือ่เสนอ
ต่อการร่างรฐัธรรมนญู โดยได้จดัให้มกีจิกรรมร่วมกบัเครอืข่ายต่างๆ  
เช่น เมือ่วนัท่ี ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้จดัให้มโีครงการอาสาสมคัร 
พิทักษ์สทิธิมนษุยชน “สทิธมินษุยชนสทิธขิองประชาชนทีต้่องได้รบั 
การรบัรองตามรฐัธรรมนญู” ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์คอนเวนช่ัน 
เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการจากภาคเหนือ  
ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต้ จ�านวน ๑๐๐ คน โดยม ี
วตัถปุระสงค์เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนเรือ่งสทิธมินษุยชนและ 
สิทธิชุมชนที่จะต้องปรากฏในรัฐธรรมนูญ และก�าหนดทิศทาง 
การด�าเนนิงานของเครอืข่ายอาสาสมัครในพ้ืนทีต่่าง ๆ  ในการท�ากิจกรรม 
ด้านสทิธมินษุยชน และเมือ่วนัที ่๔ - ๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ จดัโครงการ 
ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง  
“กรอบแนวคดิสทิธชิมุชนกับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อมในรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ควรท�าอย่างไร” ณ ต้นหว้ารีสอร์ท 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นแกนน�า 
เครือข่ายผู้ท�างานด้านสิทธิชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ�านวน ๕๐ คน โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 
เรือ่งสทิธมินษุยชน และสิทธิชุมชนที่จะต้องปรากฏในรัฐธรรมนูญ 
และก�าหนดกรอบด้านสิทธิชุมชน และสิทธิของประชาชนในรฐัธรรมนญู

 ๒)	การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
ในสถาบันอุดมศึกษา	

  กสม. ได้จดักจิกรรมร่วมกบัสถาบันอดุมศึกษาทีไ่ด้จัดท�า 
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื โดยแบ่งการจดักจิกรรมเป็น ๒ ประเภท  
คอื โครงการสมัมนา/อบรมให้ความรู ้๒๑ กจิกรรม และโครงการจดัการ
ประกวด ๔ กจิกรรม รวมทัง้สิน้ ๒๕ กจิกรรม เช่น โครงการเทดิพระ
เกยีรตพิระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา การเสวนาเรือ่ง  
“สิทธิผู ้ต้องขังหญิง” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ 
โครงการจัดประกวดภาพถ่ายและเรียงความในโครงการรณรงค์ 
ป้องกนัการละเมดิสิทธมินษุยชนในสถาบนัอดุมศกึษา และการสร้าง 
ความตระหนักรู้ในสิทธิมนุษยชนเพ่ือป้องกันปัญหาการละเมิด 
สทิธมินษุยชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น

	 ๓.๕.๒	ผลการด�าเนินงานการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
 
 กสม. ได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่พฒันาและสร้างความเข้มแขง็ให้กับเครอืข่าย โดยการสนบัสนนุการแสดงความคดิเหน็และการเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กบัภาคประชาสงัคม ตลอดจนได้ด�าเนนิการจดักจิกรรมด้านสทิธมินษุยชนร่วมกับสถาบนัอดุมศกึษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย ดังนี้
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๓ .๖ 	การศึ กษาวิ จั ยด ้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน

การส่งเสรมิการศกึษาวจิยัและการเผยแพร่ความรูด้้านสิทธมินษุยชนเป็นภารกจิหลกัส�าคญัประการหนึง่ของ กสม. ในระยะเวลาท่ีผ่านมา 
กสม. ได้สนบัสนนุให้มกีารศกึษาวจิยัในประเดน็ปัญหาทีเ่กีย่วกบัการละเมดิสทิธมินษุยชนด้านต่าง ๆ  เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการพฒันางาน รวมท้ัง 
การจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายและกฎหมาย เพือ่เสนอต่อรฐับาลและหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง และเผยแพร่ต่อสถาบนัการศึกษา ผูส้นใจ  
และประชาชนทั่วไป 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กสม. ได้ด�าเนนิการศกึษาวจิยัด้านสทิธมินษุยชนและการขบัเคลือ่นผลการศกึษาวจิยัเผยแพร่สูส่งัคม ทัง้ต่อหน่วยงานที่
เกีย่วข้องทัง้ภาครฐั ภาควชิาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพือ่การใช้ประโยชน์ในการส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธมินษุยชนโดยใช้เป็นข้อมลู
ในการจดัท�าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมายไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้การจดัพมิพ์รายงานการศึกษา 
วจิยัเป็นหนังสอืเผยแพร่โดยจดัส่งให้ห้องสมดุของสถาบนัการศกึษา และหน่วยงานราชการ และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ ซึง่มผีลการด�าเนนิงาน ดังนี้

 ๓.๖.๑ การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	๕	เรื่อง	มีรายละเอียดดังนี้

  ๑)	การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน”	ผู้ศึกษาวิจัย	:	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(อาจารย์ภารนี	สวัสดิรักษ์)

 สาระส�าคญั เป็นการศกึษากรณร้ีองเรยีนของประชาชนและชุมชนในประเดน็ผลกระทบจากการจดัการด้านผังเมอืงทีส่่งผลกระทบต่อ
สทิธชิมุชน เพ่ือวเิคราะห์ สงัเคราะห์ทางวชิาการด้านผงัเมอืงและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง และเสนอแนวทางแก้ปัญหาเพือ่ส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิ
ชมุชนและสทิธกิารมส่ีวนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านผังเมอืง ทัง้ในช่วงก่อนการวางผัง ในระหว่างการวางผัง หลงัการประกาศ 
บงัคบัใช้ผงัเมอืง และการน�าผงัเมอืงไปใช้ประโยชน์เพือ่จดัท�าความเหน็และข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมอืงให้เป็นไปเพือ่การปกป้องคุม้ครอง 
สิทธิชุมชน

 ผลจากการศกึษาวจิยั พบว่า มข้ีอสรปุประเดน็ปัญหา (๑) 
ด้านโครงสร้าง การด�าเนนิการ และการปฏบิตัติามผงัเมอืง ยงัมปัีญหา 
และข้อจ�ากัดเนือ่งด้วยคณะกรรมการผังเมืองเป็นเพยีงองค์กรบริหารการ
ก�ากับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความเห็นชอบ 
ในการจดัท�าผงัเมอืงรวมก่อนน�าเสนอให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
มหาดไทย ส่วนกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไม่มอี�านาจสัง่การประสานให้ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าแนวทางของผงั/แผนพฒันาท้ายกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมไปก�าหนดในแผนงานโครงการพัฒนาในพื้นที่ได้ มีผล 
ท�าให้ไม่มกีารด�าเนนิการให้เป็นไปตามผงั/แผนโครงการพฒันาแนบ 
ท้ายกฎกระทรวงผังเมอืงรวมในหลายกรณี (๒) ด้านสทิธชิมุชนและ 
สทิธกิารมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการผงัเมอืง มีประเดน็ 
ปัญหาส�าคัญ ได้แก่ สิทธิในข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการผงัเมือง ทัง้ในช่วงระหว่างผงัรอประกาศ 
ความล่าช้าในการประกาศและกรณผีงัเมอืงหมดอายกุารบงัคับใช้  
ช่วงระหว่างการด�าเนนิการวางผงั และช่วงหลงัประกาศใช้บงัคบั (๓)  
ด้านกฎหมายมปีระเด็นปัญหาด้านกฎหมายผงัเมืองทีเ่กีย่วข้องกบัการ 
คุม้ครองสิทธิชุมชนและสทิธกิารมส่ีวนร่วมของประชาชน ทัง้ในช่วง 
ระหว่างการจดัท�าผงัเมอืง ช่วงระหว่างรอประกาศบงัคับใช้ผังเมอืง 
และช่วงหลงัประกาศบงัคบัใช้ผงัเมอืง และ (๔) กรณกีฎกระทรวง
เกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้ 

 จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว ได้มีข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการผังเมือง ส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา และหน่วยงานทีก่�าหนดนโยบายเชงิพืน้ที่ 
เช่น ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นต้น 
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  ๒)	 การศึกษาวิจัย	 เร่ือง	 “ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู ้ลี้ ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว”	 
ผู้ศึกษาวิจัย	:	มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่(ดร.มาลี	สิทธิเกรียงไกร)

  สาระส�าคัญ  เป ็นการศึกษาการด�าเ นินชี วิตของผู ้ ล้ีภัยภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในปัจจุบัน โดยประเมินความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งคืนผู ้ลี้ภัยและครอบครัวกลับสู ่
ถิ่นฐาน เพื่อวิเคราะห์แนวทางการส่งกลับประเทศต้นทางและทางเลือกอ่ืน ๆ ของผู ้ ล้ีภัยโดยสมัครใจ ความมั่นคง และ 
ความปลอดภยัในชวีติ ภายใต้บรบิทด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง โดยได้คัดเลือกพื้นที่พักพิงชั่วคราว ๓ แห่ง ได้แก่ จังหวัดตาก  
(พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวบ้านแม่หละ และบ้านนโุพ) จงัหวดัราชบรีุ (พืน้ทีพ่กัพิงช่ัวคราวบ้านถ�า้หิน) และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (พืน้ทีพ่กัพงิช่ัวคราว
บ้านใหม่ในสอย) และเก็บข้อมูลด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยา 

	 	 ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า (๑) สถานการณ์
ชายแดนและค่ายผู้ล้ีภัยการอพยพหนภียัสงครามของผู้คนจากประเทศ
พม่า/เมียนมาร์ในบริเวณชายแดนไทยจ�านวนมาก ซึ่งรัฐบาลไทย 
ได้จดัตัง้พืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวขึน้บรเิวณชายแดนหลายจดุ โดยปัจจบุนั
เหลือค่ายผู้ล้ีภัย ๙ แห่ง ภายใต้การดแูลของกระทรวงมหาดไทย และ 
เนื่องจากประเทศไทยมิได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพ
ผู้ลี้ภัย ค.ศ.๑๙๕๑ ประเทศไทยจึงไม่ยอมรับว่ามี “ผู้ลี้ภัย” อยู่ใน
ประเทศตนเอง คนเหล่านี้จึงได้รับการนิยามว่าเป็น “ผู้หนีภัยจาก
การสู้รบ” การให้ความช่วยเหลือดแูลคนเหล่านี ้จงึเป็นไปตามหลกั
มนษุยธรรม นอกจากนี ้ยงัมอีงค์กรสากล เช่น ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ 
ผู ้ ลี้ ภั ยแห ่ งสหประชาชาติ  (Office of  the Un i ted 
Nations High Commissioner for Human Rights: OHCHR)  
เป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งคัดกรอง
ผู้ล้ีภัยจ�านวนหน่ึงให้เดินทางไปประเทศที่สาม (๒) การจ�าแนก
ประชากรในค่ายผู้ลี้ภัย พบปัญหาในการส�ารวจจ�านวนประชากร 
เนื่องจากผู ้ ลี้ ภัยเป็นกลุ ่มประชากรที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา  
UNHCR ได้แบ่งผู้ลีภ้ยัออกเป็น ๓ กลุม่คอื ผูล้ีภ้ยัจากการสูร้บทีไ่ด้รบั 
การข้ึนทะเบยีน (Registered) ผู้ล้ีภัยทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนประเภท 
Pre-Screening และผู้ล้ีภยัทีไ่ม่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนกบั UNHCR ซึง่ 
เป็นกลุ่มทีม่าพกัอาศัยในค่ายผู้ล้ีภัยในช่วงหลัง พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่ไม่ใช่ 
ผู้อพยพเข้ามาในฝั่งประเทศไทยอันเน่ืองมาจากการสู้รบโดยตรง 
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(๓) เง่ือนไขทางสงัคม การเมอืง ชาตพินัธุใ์นการเตรยีมการเพือ่ส่งผูล้ีภ้ยักลับ
คืนสู่ถิ่นฐานจะต้องเข้าใจภูมิหลังทางสังคมการเมืองและจิตวิทยา 
ที่มีความละเอียดอ่อนของผู้ลี้ภัยด้วย เน่ืองจากผู้ลี้ภัยมีภูมิหลังที ่
หลากหลายท้ังผู้ลี้ภัยที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความขัดแย้งกับรัฐบาล 
พม่า/เมยีนมาร์ ผู้ลีภ้ยัทีไ่ม่ต้องการเดนิทางกลบัประเทศจนกว่าจะม ี
สนัตภิาพอย่างแท้จรงิ ผูล้ีภ้ยัทีเ่ป็นเยาวชนหรอืผูล้ีภ้ยัทีเ่กดิและเตบิโต 
ในค่ายผูล้ีภ้ยั รวมถงึผูล้ีภ้ยัทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม (๔) การเตรยีมการ 
ส่งกลับ ทั้งเป็นการเตรียมตัวของผู้ลี้ภัยเอง และโดย UNHCR และ
องค์กรภาคประชาสังคม 

  จากผลการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะ กล่าวคือ 
(๑) ข้อเสนอแนะทางเลอืก ควรมกีารทบทวนการนยิามผูล้ีภ้ยั โดยค�านงึถงึ 
หลกัการสทิธิมนุษยชนข้ันพืน้ฐานและแนวคดิการให้ความช่วยเหลอื 
ด้านมนษุยธรรมให้เหมาะกบัสถานการณ์ใหม่ เปลีย่นมมุมองทีม่ต่ีอ 
ผูล้ีภั้ยให้เป็นการมองว่าผู้ลีภ้ยัเป็น “ผูท้ีม่ศีกัยภาพ” รวมทัง้แนวคดิ 

และวธิกีารปฏบิตัต่ิอผูล้ีภ้ยัจากการให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม 
ไปสู่แนวคดิการพฒันาอย่างมส่ีวนร่วม นโยบายต่อผู้ล้ีภยัท่ีหลากหลาย 
รัฐบาลไทยควรพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาผู้ลี้ภัยในวัยหนุ่มสาว 
ให้มโีอกาสในการท�างานการพฒันาพืน้ทีช่ายแดน หรอืในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ (๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การส่งผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมคืนกลับ 
สูถ่ิ่นฐาน โดยรฐัควรมีนโยบายในการเตรยีมการส่งกลบัเฉพาะเพือ่ให้ 
ความคุ้มครองผู้ทีม่วีฒันธรรมและการนบัถอืศาสนาทีแ่ตกต่างออกไป  
รวมทัง้สนบัสนนุให้มกีารศกึษา ท�าความเข้าใจปัญหาและความต้องการ 
ของผู้ล้ีภยัชาวมสุลิม รวมทัง้นโยบายการสร้าง “ชุมชนในจนิตนาการ”  
นโยบายการรองรับผู้ล้ีภัยที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศไทย (Local  
Integration) ควรให้โอกาสแก่ผู้ล้ีภัยได้มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจ
เลือกทีจ่ะอาศัยอยูใ่นประเทศไทย และทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัพืน้ที่  
“ชายแดน” และชุมชนชายแดน 
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	 	 สาระส�าคัญ เป็นการศึกษาจากกฎหมายที่
เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการทีด่นิทีใ่ช้อยูใ่นปัจจุบนัของหน่วยงาน
หลกัในการบริหารจดัการท่ีดินโดยตรง และขอบเขตก�าหนดโดยแผนท่ี 
แนบท้ายหรอือืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง ศกึษาปัญหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไข 
ของหน่วยงานเหล่านัน้ และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อน 
แนวเขตทีด่นิของเขตอนรุกัษ์กบัทีดิ่นของรฐัประเภทอืน่ ๆ  ท่ีรฐัจดัสรร 
ให้กับประชาชน รวมทั้งศึกษาปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิการถือ
ครองท�าประโยชน์ในพื้นที่กรณีศึกษา สาเหตุของปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา รวมไปถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยก�าหนดพื้นที่กรณีศึกษาตามการร้องเรียนของประชาชนต่อ 
กสม. โดยให้ครอบคลมุลกัษณะทีส่�าคญั คอื การก�าหนดแนวเขตทีดิ่น
ของรัฐทบัซ้อนกบัพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศัยและพ้ืนทีข่องชมุชนจ�านวนมาก  
การก�าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐทับซ้อนในพื้นท่ีเดียวกันหลาย
หน่วยงาน และพื้นท่ีระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนที่หลาก
หลายแตกต่างกัน โดยได้คัดเลือกพื้นที่ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบรีุ ราชบรีุ นครราชสีมา สกลนคร ล�าปาง สรุาษฎร์ธาน ีและ
พัทลุง

  ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนไม่มคีวามก้าวหน้าเท่าทีค่วร และไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั 
ระหว่างการมส่ีวนร่วม ข้อมลูข่าวสาร และการกระจายอ�านาจ ในการ 
พจิารณาออกกฎกระทรวงหรอืพระราชกฤษฎีกา ก�าหนดให้มแีผนที ่
แนบท้ายอนัถอืเป็นส่วนหนึง่ของกฎหมายมคีวามล่าช้า เกดิความ 
ผดิพลาด และไม่เป็นไปตามข้อเทจ็จรงิในพืน้ทีท่ี่ก�าหนดในรปูแผนที ่
ในการจ�าแนกที่ดิน และการก�าหนดแนวเขตที่ดินเพื่อการพัฒนา
ประเทศและการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาตล้ิาสมัย และไม่เป็นไปตาม 
ข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี การก�าหนดแนวเขตทีด่นิของรฐัมกีารทบัซ้อนกนัและไม่
สามารถตกลงกนัได้ในปัญหาการทบัซ้อนแนวเขตระหว่างหน่วยงาน และ 
หน่วยงานของรฐัก�าหนดแนวเขตโดยประชาชนไม่ทราบข้อมลูในพ้ืนทีจ่รงิ 
แม้พบข้อผดิพลาดกย็งัไม่ได้มกีารแก้ไขหรอืแก้ไขล่าช้า ประชาชน 
หรอืผูมี้ส่วนได้เสยีไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนนิงาน ท�าให้เกดิการ 
โต้แย้งและไม่ยอมรับ ทัง้ยงัขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีท่ีมีผลกระทบกับระบบนิเวศ  
ส่งผลถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีท่ีถูกก�าหนดขอบเขตให้เป็นเขต 
พืน้ท่ีสงวนหวงห้ามของรฐัเป็นผูก้ระท�าผดิตามกฎหมาย วถิชีวิีตทีเ่ปลีย่น 

ไปกระทบสิทธิของประชาชน ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่ม ี
หน่วยงานใดเข้ามารบัผดิชอบต่อสิง่ทีเ่กดิข้ึน นอกจากนี ้กระบวนการยตุธิรรม 
ที่ใช้กับผู้ที่ถูกระบุว่ากระท�าผิดกฎหมายจากผลของการก�าหนด 
แนวเขตทีด่นิของรฐัยงัขาดความเป็นธรรม มกีารเลือกปฏบิตั ิและใช้ 
ระยะเวลานาน กระทบต่อผู้ยากจนทีถ่กูด�าเนนิคด ีดงันัน้ จะเหน็ได้ว่า  
หากได้ด�าเนนิการก�าหนดแนวเขตพืน้ทีส่งวนหวงห้ามของรฐั หรอืกรณ ี
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก�าหนดแนวเขตไว้แล้ว ให้ประชาชน
เข้ามามส่ีวนร่วมในทกุขัน้ตอนในการก�าหนดแนวเขตหรอืในการแก้ไข 
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ จะท�าให้รฐัและประชาชนได้ทราบข้อมลูข้อเท็จจรงิ 
น�ามาประกอบการตดัสนิใจได้อย่างถกูต้องเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
ท�าให้มีการยอมรับไม่มีข้อโต้แย้งส่งผลให้ไม่ต้องมีการให้แก้ไข
ปัญหากันอีกในอนาคต

	 	 ๓)	 การศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ”	 (ผู้ศึกษาวิจัย	 :	 
นายสถิตย์พงษ์	สุดชูเกียรติ)
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  จากผลการศึกษาวจิยัฯ มีข้อเสนอแนะในการปฏบิตัิ
ซึง่ควรพิจารณาและด�าเนนิการในทกุบรบิทให้เกีย่วเนือ่งสัมพนัธ์กนั  
กล่าวคือ ต้องให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียกับการก�าหนดแนวเขตที่ดิน
ของรฐัเข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดแนวเขตในทกุขัน้ตอน คือ ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ร่วมรับผลประโยชน์ พร้อมทัง้ร่วมรบัผดิชอบในสิง่ทีเ่กิดขึน้ ควรมีการ 
ปรบัปรงุจ�าแนกการใช้ทีด่นิใหม่ตามการเพิม่ขึน้ของประชากร วิถีชวิีต  
อาชพี และความเป็นอยูข่องประชาชน และควรแก้ไขก�าหนดแนวเขตใหม่ 
ให้ถกูต้องตามความเป็นจริงอย่างรวดเร็วปรับปรงุกฎหมายทัง้ ๓ ด้าน  
คอื ด้านข้อมลูข่าวสาร ด้านการมส่ีวนร่วม และด้านการกระจายอ�านาจ  
ให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อให้เห็นความสอดคล้องกันของ
ขัน้ตอนทัง้ ๓ ด้าน ให้มคีวามชดัเจนว่าการด�าเนนิการของรฐัในการ 
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร การมส่ีวนร่วม และการกระจายอ�านาจ 
ให้รฐัจดัตัง้ส่วนราชการให้มหีน้าทีใ่นการจดัท�ามาตรฐานระวางแผนที่
และแผนทีรู่ปแปลงท่ีดนิของรฐั โดยเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท�าแผนที่ 
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงเพื่อออกเป็นกฎหมาย 

นอกจากนี ้รฐัควรตัง้ส�านกังานการมส่ีวนร่วมขึน้โดยให้เป็นส่วนราชการ 
มฐีานะเป็นกรม เพือ่ดแูลกฎหมายฉบบันี ้และเป็นการส่งเสรมิ ก�ากบั 
และติดตาม ทั้งท�างานวิชาการและปฏิบัติงาน ควรแก้ไขกฎหมาย
ในกรณทีีม่กีารละเมดิสทิธมินษุยชนประชาชนหรอืชมุชนผูไ้ด้รบัผล 
กระทบมีอ�านาจที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยจากกรณ ี
ทีถ่กูละเมดิสิทธิได้  และต้องก�าหนดแผนและเป้าหมายกบัการแก้ไข 
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐโดยก�าหนดมาตรการ 
งบประมาณ และผูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจนเพ่ือก�าหนดให้เป็นมาตรฐาน
อย่างเดยีวกนั เพือ่ให้มคีวามรวดเรว็และเป็นธรรมต่อเกษตรกรผูย้ากจน 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบเกีย่วกบัสทิธใินทีด่นิตามการประกาศพืน้ท่ีสงวน
หวงห้ามของรฐั และท�าให้ประชาชนท่ีอยู่อาศัยท�าประโยชน์ในพืน้ทีน้ั่น
ไม่ถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย ควรให้มีการด�าเนินงานโดยไม่เลือก 
ปฏบิตัมิคีวามเสมอภาคโดยทัว่กนั ทัง้ให้มศีาลพจิารณาพพิากษาตดัสนิ 
ในประเดน็นีเ้ป็นการเฉพาะ และหน่วยงานทีใ่ห้การช่วยเหลอืประชาชน
ทีถ่กูด�าเนนิคดีต้องเข้าไปด�าเนนิการทันทีโดยมิต้องให้ประชาชนร้องขอ

  สาระส�าคัญ เป็นการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย 
โดยแท้ (Juridical Research) และไม่มคีวามมุง่หมายเพือ่ประโยชน์ 
ในทางการเมืองแต่อย่างใด การศึกษากระท�าโดยการค้นคว้าวิจัย 
เอกสาร (Documentary Research) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล 
ทีไ่ด้จากรายงานของ “คณะกรรมการอสิระตรวจสอบ ศกึษา และ 
วิเคราะห์การก�าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและ 
การน�านโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 
ชือ่เสียงและทรพัย์สินของประชาชน” (คตน.) และรายงานการศกึษา 
วเิคราะห์ของ  “คณะอนกุรรมการตรวจสอบผูร้บัผดิชอบเชิงนโยบาย” 
ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ การศึกษาเรื่อง 
ร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าว 
การจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) และรับฟังข้อเท็จจริง 
และรวบรวมหลกัฐานต่าง ๆ  จากครอบครวัของผูเ้สยีหายและบคุคล
ฝ่ายต่าง ๆ  ทัง้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และ
ภาคใต้ รวมทัง้มกีารรบัฟังความคิดเหน็จากนกัวชิาการ ผูท้รงคณุวฒุิ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 ผลจากการศกึษาวจิยั พบว่า ภายหลงัจากการ 
ด�าเนนินโยบายปราบปรามยาเสพตดิของรฐับาล มคีดฆีาตกรรมเกิดขึน้
เป็นจ�านวน ๒,๖๐๔ คด ีและมผีูเ้สยีชวีติจ�านวนทัง้ส้ิน ๒,๘๗๓ คน  
ซึง่เป็นจ�านวนสงูผดิปกตเิมือ่เปรยีบเทียบกบัคดฆีาตกรรมในช่วงระยะเวลา
เดยีวกนัก่อน (พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๕) และหลงัการด�าเนนินโยบาย 
ดงักล่าว (พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๘) กอปรกบัมเีรือ่งร้องเรียนเกีย่วกบั 
การกระท�าความผิดอาญาซ่ึงเป็นการกระท�าอันเป็นการละเมิด
สทิธมินษุยชนต่อ กสม. เป็นจ�านวนมากซึง่ก่อให้เกดิผลกระทบและ 
ความเสยีหายต่อประชากรพลเรอืนอย่างกว้างขวาง รายงานการศึกษา
วจิยัได้ท�าการศกึษาสภาพการณ์และสภาพปัญหานโยบายปราบปราม
ยาเสพติดของไทยและเม็กซิโก มีผลการศึกษาโดยสรุป ดังนี้

	 	 ๔)	การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“รายงานการศึกษาเกีย่วกับปัญหาและผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนจากนโยบายของรัฐบาล
ในการประกาศสงครามต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิ	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖”	ผูศ้กึษาวจิยั	:	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	(รศ.ดร.นนทวัชร์	นวตระกลูพสิทุธิ)์
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 (๑) สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวมจากนโยบาย 
ของรฐับาลในการประกาศสงครามต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิของ 
รัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พบว่า (๑) ปัญหาของการก�าหนดและ 
การด�าเนนินโยบายในการท�าสงครามต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิของรัฐบาล 
สะท้อนให้เหน็ปัญหาในทกุชัน้ของการด�าเนนิการ โดยแบ่งออกได้เป็น  
๔ ชัน้ ได้แก่ ชัน้ท่ีหน่ึง: ชัน้การก�าหนดนโยบายของรัฐบาลในการท�า 
สงครามต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพ ชัน้ทีส่อง: ชัน้การน�านโยบายของ 
รฐับาลในการท�าสงครามต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิไปสูก่ารปฏบิตัิ  
ชัน้ทีส่าม: ชัน้ผลการปฏบิตัติามนโยบายของรฐับาลในการท�าสงคราม 
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และ ชั้นที่สี่: ชั้นการช่วยเหลือเยียวยา 
ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนินโยบายดงักล่าว (๒) สถานะทาง 
กฎหมายของการก�าหนดและการด�าเนนินโยบายในการท�าสงคราม 
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลฯ มีองค์ประกอบความผิด 
เข้าลักษณะของการก่อ “อาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศ” 
ในลกัษณะของการก่อ “อาชญากรรมต่อมนษุยชาต”ิ (“Crime against 
humanity”) ตามนัยแห่งข้อ ๗ ของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาล 
อาญาระหว่างประเทศ (The Rome Statute of the International  
Criminal Court) ซึ่งธรรมนูญกรุงโรมฯ มีสถานะเป็น “กฎหมาย
บงัคบัเดด็ขาด” (“jus cogens”) เหนอืกฎเกณฑ์หรือบทบญัญตัแิห่ง
กฎหมายใด ๆ  ภายในของประเทศต่าง ๆ  นโยบายดงักล่าวเป็นการ
ก่ออาชญากรรมต่อมนษุยชาต ิเนือ่งจากเป็นการกระท�าทีก่่อให้เกดิ
การกระท�าความผดิอาญาในลกัษณะต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
บงัคบับคุคลให้สญูหาย การฆ่าคนตาย การยดึทรพัย์สนิโดยมิชอบ  
ซึ่งการกระท�าความผิดอาญาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วน “เป็นส่วนหนึ่ง”  
ของ “การโจมต”ี หรอื “การประทษุร้าย” ต่อ “ประชากรพลเรอืน”  
(“attack directed against any civilian population”) “ในวงกว้าง” 
(“widespread”) หรือ “อย่างเป็นระบบ” (“systematic”) 

 นอกจากนี ้ผูบ้รหิารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ  ของ 
รฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนินโยบาย ตลอดจนผูร้บัผดิชอบในการ 
ก�ากบัดแูลศนูย์ปฏิบัตกิารต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพตดิในระดบัต่าง ๆ   
ซึง่ล้วนแต่เป็นผู้ก�าหนดกฎเกณฑ์หรอืแนวปฏบิตัแิก่เจ้าหน้าทีข่องรฐั 
ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ด�าเนนิการให้บรรลเุป้าหมายตามนโยบายทีน่ายกรัฐมนตรี
ก�าหนด เมือ่ผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยงานต่าง ๆ  ของรฐัเหล่านีไ้ด้รบั 
รายงานการด�าเนนินโยบายดงักล่าวจากเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารหรอื 
หน่วยงานปฏบิตัต่ิาง ๆ  กลับมไิด้เสนอให้ยับยัง้การด�าเนนิการของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผิดพลาดแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อมีการรายงาน 
การเสียชีวิตของประชากรพลเรือนจ�านวนมากทั่วภูมิภาคของ
ประเทศไทย และรายงานข้อมูลคดีที่ครอบครัวของผู้เสียหาย
ร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวน ซ่ึงพนักงานสอบสวนเสนอให้
งดการสอบสวนโดยมิชอบ ผู ้บริหารระดับสูงเหล่านี้ก็มิได้สั่ง
การให้มีการตรวจสอบหรือสอบสวนการเสียชีวิตของประชากร
พลเรอืนในช่วงเวลาดงักล่าว และมไิด้สัง่การให้พนกังานสอบสวน
ปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้ถูกต ้องชอบธรรม
ตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) และนิติรัฐ (Legal State)  
แต่ประการใด หากแต่ปล่อยให้พนกังานสอบสวนด�าเนนิการเช่นนัน้ 
ซึง่ส่งผลกระทบต่อการคุม้ครองสิทธเิสรภีาพของประชากรพลเรอืน
อย่างกว้างขวางและเป็นจ�านวนมาก เจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองระดบัสงู 
เหล่านีจ้ึงมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๗ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย
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 จากผลการศึกษาวิจัยได้มีข้อเสนอแนะใน ๒ ลักษณะ ดังนี้  

(๑) ข้อเสนอแนะเพ่ือการคนืความเป็นธรรมให้แก่ผูเ้สียหายและครอบครวัของผูเ้สยีหาย ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ ๓ ประการ ได้แก่ 
(๑) ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการท�าความจรงิให้ปรากฏ (๒) ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการเยยีวยาความเสยีหายให้แก่ครอบครวัของ
ผู้เสียหาย และ (๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ 

(๒) ข้อเสนอแนะเพือ่การคุม้ครองสทิธมินษุยชน และป้องกนัมใิห้องค์กรของรฐัก�าหนดนโยบายทีเ่ป็นการเปิดโอกาสให้มกีารกระท�า 
อันเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนขึน้อกีในอนาคต ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการแก้ไข 
ปรบัปรงุกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องของประเทศไทย (๒) ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปรบัปรงุระบบการสบืสวนสอบสวนของ 
พนกังานสอบสวนในคดเีกีย่วกบัการกระท�าการอนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน และ (๓) ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการแก้ไขปรบัปรงุ
กฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา

 (๒) สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวมของเหตกุารณ์
กวาดล้างยาเสพติดในประเทศเม็กซิโก พบว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ 
(พ.ศ. ๒๕๔๙) นายเฟลเิป้ คาลเดรอน ประธานาธบิดขีองประเทศเม็กซิโก  
ได้จดัท�านโยบาย “ท�าสงครามกับยาเสพตดิ” (the “war on drugs”)  
อนัน�ามาซึง่ปัญหาการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในลกัษณะต่าง ๆ  เกดิข้ึน  
“ในวงกว้าง” “อย่างต่อเนือ่ง” และ “อย่างเป็นระบบ” โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในระหว่างระยะเวลาด�าเนนินโยบาย 
ดังกล่าวตลอดหกปีน้ันมีบุคคล “ถูกลักพาตัว” หรือ “ถูกบังคับ 
ให้สญูหาย” อย่างกว้างขวาง (widespread enforced disapperances) 
เป็นจ�านวนสูงมากถึงขนาดผิดปกติ จากปัญหาดังกล่าวได้ผลักดัน 
ให้เกดิกระแสการต่อต้านและเรียกร้องอย่างกว้างขวางของประชาชน 
ชาวเมก็ซโิกทีไ่ด้รบัผลกระทบ และกระแสเรยีกร้องจากองค์กรต่าง ๆ   
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์กรเฝ้าระวงัด้าน 
สทิธิมนษุยชนทีต้่องการให้รฐับาลท�าความจรงิให้ปรากฏ และเยยีวยา 
ความเสยีหายทีป่ระชาชนชาวเมก็ซโิกผูบ้รสิทุธิจ์�านวนมหาศาลได้รบั 
จากการด�าเนนินโยบายท�าสงครามกับยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรง 
ของรัฐบาลของนายเฟลเิป้ฯ โดยนายเอน็รกิ เปน่า เนโต้ (Enrique 
Pena Nieto) ประธานาธิบดีในสมัยต่อมาของประเทศเม็กซิโก  
ได้มมีาตรการในการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วยการจดัการในด้านต่าง ๆ 
เช่น (๑) การแก้ไขปัญหาในมิติภายในประเทศ รัฐบาลได้จัดตั้ง  
“หน่วยงานอยัการพเิศษเพือ่ดแูลเหยือ่อาชญากรรม” (the Special  
Prosecutor’s Office for Attention to Victims of Crimes -  
PROVICTIMA) เพือ่ท�าหน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  แก่ครอบครวั 
ของผูส้ญูหายเป็นการเฉพาะ และมีความพยายามของครอบครวัของผูส้ญูหาย  
กลุม่พทัิกษ์สทิธมินษุยชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการด�าเนินการ 
สอบสวนข้อเทจ็จรงิร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง ส่วนการแก้ไขปัญหาใน 

มิติระหว ่างประเทศ ซึ่ งส ่งผลให้การด�าเนินการสอบสวน 
ข ้อเท็จจริง เป ็นไปด ้วยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เรียนรู ้เทคนิคและทักษะในการสอบสวน 
การกระท�าอนัเป็นการบงัคบับคุคลให้สญูหายไปด้วยในตวั ซึง่เป็นการ 
ก่ออาชญากรรมทีม่เีงือ่นไขการด�าเนนิการเป็นการเฉพาะและแตกต่าง 
ไปจากการกระท�าความผดิอาญาทัว่ไป (๒) การปฏบิติัตามข้อผกูพัน 
ตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ รฐับาลแห่งประเทศเมก็ซโิกมหีน้าที่ 
ทีจ่ะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามพนัธกรณตีามทีก่�าหนดไว้ในอนสุญัญา 
ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการกระท�า 
อนัเป็นการบงัคับบคุคลให้สูญหาย ซึง่นอกจากการปรบัปรงุกฎหมาย
ภายในประเทศให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การคุม้ครองมใิห้บคุคล 
ถูกบังคับให้สูญหายตามที่ก�าหนดในอนุสัญญาทั้งหลายแล้ว 
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	 	 ๕)	การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”	ผู้ศึกษาวิจัย	
:	มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ	โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ	(นายอดิศัย	กุญชร	ณ	อยุธยา)

  สาระส�าคญั เป็นแนวทางการท�างานท่ีเป็นมาตรฐานส�าหรบัการด�าเนนิงานของสถาบนัสิทธมินษุยชนแห่งชาติ และใช้อ้างองิ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ มีความน่าเชื่อถือ 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับการยอมรับจากทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่จะอ้างอิงจาก 
หลักการปารีส (Paris Principle) และผลการทบทวนเอกสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และจัดท�าโดยองค์กร 
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights : OHCHR)

  จากรายงานการศึกษาวิจัย พบว่า สถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจจ�าเป็นต้องมีเพื่อให้ครบถ้วนตาม 
มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในหลักการปารีสและแนวทางการประเมิน 
ของ ICC ทัง้ในเรือ่ง (๑) การจดัตัง้ (Establishment) (๒) ความเป็นอสิระ  
(Independence) ทัง้การปฏบัิติงานตามกฎหมาย การบรหิารงบประมาณ  
การแต่งตั้งและการถอดถอนจากต�าแหน่ง (๓) ความหลากหลาย 
ในองค์ประกอบของผู้มีอ�านาจตัดสินใจ (๔) โครงสร้างในการบริหาร 
จัดการองค์กร (Organizational Infrastructure) ที่เหมาะสม 
และเป็นมาตรฐานทั้งการเข้าถึง (accessibility) การบริหารและ 
พฒันาองค์กร (Human Resource Management and Organization  
Development) หลักการปารีสได้ก�าหนดมาตรฐานบทบาทของ 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างน้อย ๕ งานส�าคัญ คือ  
(๑) บทบาทในการส่งเสริมสิทธมินษุยชน (Promotional Function)  
(๒) บทบาทในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน (Protecting Function)  
และการท�างานกึ่งตุลาการ (Quasi-Jurisdictional Function)  
(๓) บทบาทในการให้ค�าปรกึษาด้านสทิธมินษุยชน (Advisory Function) 
(๔) บทบาทในการเฝ้าระวงัสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Monitoring  
Function) และ (๕) บทบาทในการท�างานร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสยีและ 
องค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ (Relationship with  
Stakeholders and Other Bodies )  ทั้ งนี้  สถาบัน 
สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห ่ ง ช าติ ค ว ร รั กษ าสมดุ ล  ( B a l an ce )  
ของการปฏิบตัหิน้าท่ีหลักทัง้ ๕ ด้านอย่างเหมาะสม ตามทรัพยากร
ที่จ�ากัด และล�าดับความส�าคัญตามยุทธศาสตร์และสถานการณ ์
ของประเทศ 
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  อย่างไรกด็ ีในช่วงความขดัแย้งหรอืสถานการณ์ 
ทางการเมอืง สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตอิาจมบีทบาทอย่างมาก 
ในการตรวจสอบการละเมิดสทิธมินษุยชน และการส่งเสรมิความรูค้วาม 
เข้าใจในหลกัสทิธมินุษยชน นอกจากน้ัน บทบาทดงักล่าวอาจหมายรวมถงึ  
ความพยายามท่ีจะส่งเสรมิการเจรจาระหว่างกลุม่บคุคลทีม่กีารโต้แย้ง
หรือต่อสู้กัน หรือการส่งเสริมการจัดต้ังและขยายตัวของกลไก 
การสร้างสนัตภิาพระหว่างตวัแทนชมุชน หรอืการส่งเสรมิให้มกีารยอมรบั  
และการประนปีระนอมในประเดน็ปัญหาสิทธิมนษุยชนพืน้ฐาน ซึง่อาจ 
เป็นต้นเหตแุห่งความขัดแย้ง เพือ่ให้การด�าเนนิการตามบทบาททัง้ ๕  
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การบรหิารจดัการส�านกังานควรเกดิขึน้ทนัที 
หลงัจากทีม่กีารจดัต้ังสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้ึนในกฎหมาย ทัง้นี ้
ควรมอีงค์ประกอบอย่างน้อยคอืโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั การพฒันา 
องค์กร และทรพัยากรทางการเงนิ นอกจากนี ้เพือ่ให้การด�าเนนิการของ 
สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปตามมาตรฐาน จึงควรมีการ 
ตรวจสอบการด�าเนนิงานขององค์กตามรายการประเมนิความสอดคล้อง 

กบัหลกัการปารสีตามแนบแบบฟอร์มทีก่�าหนดขึน้เป็นประจ�าสม�า่เสมอ 
โดยจากผลการทบทวนการด�าเนนิการของส�านกังานคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสากลในการปฏิบตังิาน 
ของสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตินัน้ ส่วนใหญ่จะพบว่ามกีารด�าเนนิการ 
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว้แล้ว จงึควรมกีารประชาสมัพนัธ์ 
และสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าทีใ่หม่ ๆ เพือ่ให้รักษามาตรฐาน 
ดังกล่าวไว ้ อย่างไรก็ดี ทางคณะที่ปรึกษามีข้อเสนอในการ 
ปรบัปรงุบางส่วน อาทกิารปรับปรุงความเป็นอิสระในการบริหาร 
งบประมาณ การปรบัปรงุความสามารถในการเข้าถงึ (Accessibility) 
การก�าหนดหลักสูตรในสถาบันการศึกษา การปรับปรุง 
กระบวนการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การทบทวนหลักสูตร 
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ และการเตรียมการเพื่อรองรับกลไก 
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง อ ง ค ์ ก ร  
Capacity Assessment) เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินการของ 
ส�านกังาน กสม. เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานอย่างสมบูรณ์

 	 ๓.๖.๒	การขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม

 กสม. ได้จดัให้มกีารสมัมนาเพือ่ขบัเคลือ่นผลงานการศกึษาวจิยัสูส่งัคม โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ผลงานการศึกษาวจิยั 
สูก่ารใช้ประโยชน์ในสงัคมวงกว้าง และเสรมิสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  ทีจ่ะร่วมกนัผลกัดนัให้เกดิการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 
ให้เป็นรปูธรรม ทัง้ในเชงินโยบายและในระดับพืน้ทีท่ีไ่ด้รับผลกระทบจากการถกูละเมิดสทิธมินษุยชน จ�านวน ๓ เรือ่ง ได้แก่ (๑) เรือ่ง “การประเมนิ 
ศกัยภาพและพฒันาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนษุยชนตามมาตรา ๒๕๗ (๑) ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช ๒๕๕๐” เมือ่วนัที ่๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชมุ ๗๐๙ ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิมผีูเ้ข้าร่วมการสมัมนา 
ทั้งสิ้น ๖๓ คน (๒) เรื่อง “ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน” เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้อง ๒๐๖ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ๕๑ คน และ (๓) เรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก�าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ” เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๐๗ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
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๓ .๗ 	การด� า เนิ น ง านด ้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว ่ า งประ เทศ

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ บญัญตัใิห้ กสม. มอี�านาจหน้าทีใ่นการส่งเสริมความ 
ร่วมมอืกบัสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ  ในระดบัสากลและภูมภิาค กลไกด้านสิทธมินษุยชนของสหประชาชาติ และองค์กร 
ภาคประชาสงัคมในต่างประเทศ เพือ่พฒันาศกัยภาพและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของ กสม. ในการท�าหน้าทีส่่งเสรมิและคุม้ครองสิทธมินษุยชน 
ตามหลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กสม. ได้ด�าเนนิความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกับสถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาตขิองประเทศต่าง ๆ  หน่วยงาน 
ของสหประชาชาต ิและองค์กรภาคประชาสงัคมระหว่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนของ 
ต่างประเทศ ดังนี้

	 ๓.๗.๑ ความร่วมมอืในระดับสากลภายใต้กรอบคณะกรรมการประสานงานระหว่างสถาบนัแห่งชาตเิพ่ือการส่งเสรมิและ
คุม้ครองสทิธมินุษยชน

 คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบนัแห่งชาตเิพือ่การส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชน (International  
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and protection of Human Rights หรอื ICC) ในปี ๒๕๕๘ กสม.  
ได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ส�าคัญของ ICC ดังนี้

 ๑)	การประชุม	ICC	Bureau	เมื่อวันที	่๑๑	มีนาคม	๒๕๕๘	ที่นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	

 การประชุมมีประเด็นหารือ เช่น เรื่องบทบาทของ 
ICC ในการสนบัสนนุให้สถาบนัสมาชกิมปีฏสิมัพนัธ์กบัคณะมนตรี 
สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) ภายใต้กระบวนการ UPR 
และการประชมุ HRC การกล่าวถ้อยแถลงในทีป่ระชมุ HRC ในนาม 
ของสถาบนัสมาชกิ ICC การให้ความช่วยเหลอืสถาบนัสทิธมินษุยชน
แห่งชาติหลายแห่งในการจัดท�ารายงานคู่ขนาน เพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการประจ�าอนสุญัญาระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชนต่างๆ 
เป็นต้น และการประชมุประจ�าปี (ICC Annual Meeting) ครัง้ที ่๒๘  
ระหว่างวนัที ่๑๒ - ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๘ ทีน่ครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ  
ภายใต้ระเบยีบวาระต่าง ๆ  เช่น การจดัท�ากระบวนการไต่สวนระดบัชาติ 
(National Inquiries) เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบกรณี
การละเมดิสิทธมินษุยชนทีก่ระท�าโดยหน่วยงานของรฐั ภาคเอกชน 
หรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ  บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กับระเบียบวาระว่าด้วยการพัฒนา (NHRIs and Post – 2015 
Development Agenda) นอกจากนี ้ยงัมปีระเดน็อืน่ ๆ  ซึง่ทีป่ระชมุ 
ให้ความสนใจ เช่น ประเด็นเรือ่งบทบาทของสถาบนัสิทธมินษุยชนแห่ง 
ชาตกิบัการต่อต้านความรนุแรงต่อสตรี และบทบาททีเ่กีย่วข้องกบั
สทิธขิองคนพิการ เป็นต้น
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 ๒)	การประชุม	Special	Event	with	National	Human	Rights	Institutions	

   เป็นการประชมุซึง่จัดขึน้เป็นกรณพีเิศษในโอกาสครบรอบ European Development Day ระหว่างวนัที ่๓ - ๔ มถินุายน ๒๕๕๘  
ณ กรงุบรัสเซลส์ ตามค�าเชญิของคณะกรรมาธกิารยโุรป (European Commission) โดยมีวตัถปุระสงค์ทีจ่ะเน้นบทบาทการด�าเนนิงานทีส่�าคญั 
ของสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินประเดน็สทิธิมนษุยชนกบัการพฒันา รวมทัง้เป็นการเสรมิสร้างความเป็นหุน้ส่วนระหว่างสหภาพยโุรป (EU)  
กบั ICC การประชมุดงักล่าวได้มกีารอภปิราย พร้อมกบัสรปุบทบาทของสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินการอนวุตักิารตามเป้าหมายว่าด้วย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 

 ๓)	การลดสถานะของ	กสม.	ใน	ICC	จากสถานะ	“A”	เป็น	“B”

       กสม. ได้รบัแจ้งจากหน่วยงาน National Institutions  
and Regional Mechanisms Section (NIRMS) ของส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต ิ(OHCHR) เกีย่วกับ 
ผลการทบทวนสถานะ (re-accreditation) ของ กสม. โดยคณะ
อนกุรรมการประเมนิสถานะ (Sub-Committee on Accreditation -  
SCA) ภายใต้คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบนั
แห่งชาตใินการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน (International 
Coordinating Committee of National Institutions for the  
Promotion and Protection of Human Rights - ICC) โดย SCA 
ได้ยนืยนัมตใิห้ลดระดบั กสม. ของไทยให้อยูใ่นสถานะ “B” พร้อมกับ 
มข้ีอห่วงกงัวล (concern) ในประเดน็ต่าง ๆ  ได้แก่ กระบวนการสรรหา 
และแต่งตั้ง กสม. (Selection and appointment) ความคุ้มกัน
และความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่(Functional immunity 
and independence) และการรายงานสถานการณ์การละเมิด 
สิทธิมนุษยชนที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยส�านักงาน OHCHR แจ้งว่า 
กสม. มเีวลา ๒๘ วนันบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รับทราบข้อมตขิอง SCA ในการ 
คดัค้าน (challenge) มติดังกล่าวพร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 ในการนี ้ประธาน กสม. ได้มหีนงัสอืคดัค้าน (challenge) 
มตขิอง SCA โดยให้เหตผุลว่า ทีผ่่านมา กสม. ได้พยายามด�าเนินการ 
อย่างเตม็ทีแ่ละต่อเนือ่งในการรณรงค์ให้มกีารปรบัปรงุบทบญัญตัใิน 
รฐัธรรมนญูและกฎหมายจดัตัง้ กสม. ให้สอดคล้องกบัหลกัการปารสี  
อย่างไรกด็ ีกระบวนการจัดท�ารฐัธรรมนญูฉบับใหม่ยงัไม่เสรจ็สิน้ กอปร
กบัขณะนีไ้ด้มกีารสรรหา กสม. ชุดใหม่ ซ่ึงเพิง่เข้ารบัหน้าทีเ่ม่ือวนัที่  
๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ และได้เตรยีมทีจ่ะจดัท�าข้อเสนอต่อทัง้คณะ 
รกัษาความสงบแห่งชาตแิละคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญูเพือ่ให้มี 
การปรบัปรงุกฎหมายในประเดน็ทีเ่ป็นข้อห่วงกงัวลของ SCA เกีย่วกับ 
กระบวนการสรรหา กสม. และการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของ 
กสม. ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานสากล ส่วนในประเดน็เรือ่งความล่าช้า 
ในการจดัท�ารายงานทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ทีม่กีารละเมดิสทิธิมนุษยชน
ในประเทศนัน้ กสม. ชดุใหม่จะน�าข้อคดิเหน็ของ SCA มาพจิารณา
ปรบัปรงุกระบวนการท�างานของ กสม. เพือ่ให้สามารถสนองตอบต่อ
สถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนภายในประเทศได้อย่างรวดเรว็และ 
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึนต่อไป อย่างไรกต็าม การคดัค้าน (challenge) 
มตขิอง SCA ไม่เป็นผล เนือ่งจากไม่มสีมาชกิ ICC Bureau ประเทศใด 
คดัค้าน จงึส่งผลให้ กสม. ถกูลดสถานะใน ICC จาก “A” เป็น “B”  
ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา
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	 ๓.๗.๒	ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	(APF)

 กรอบความร่วมมอืระหว่างสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก (Asia Pacific Forum of National Human  
Rights Institutions หรอื APF) เป็นองค์กรทีม่วีตัถปุระสงค์ในการเสรมิสร้างความร่วมมอืและความเข้มแขง็ระหว่างสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใิน
ภมูภิาคเอเชีย-แปซฟิิก ปัจจบุนั APF มสีถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินภมูภิาคเป็นสมาชกิทัง้สิน้ ๒๒ แห่ง แบ่งออกเป็นสมาชกิสามญั (Full 
Members) ซึง่มสีทิธใินการออกเสียง จ�านวน ๑๕ แห่ง (ในรอบปี ๒๕๕๘ กสม. ของไทยยงัคงสถานะสมาชกิสามญัใน APF ก่อนถกูลดสถานะลงใน
ช่วงต้นปี ๒๕๕๙) และสมาชิกสมทบ หรือ Associate Members ซึ่งไม่มีอ�านาจในการออกเสียง จ�านวน ๗ แห่ง

 ในปี ๒๕๕๘ กสม. ได้ท�างานความร่วมมอืกบั APF ดงันี้

 ๑)	การประชมุประจ�าปีและการประชมุใหญ่ทุก	๒	ปี	

      APF ได้จดัการประชุมประจ�าปี และการประชมุใหญ่ 
ทุก ๒ ปี ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ  
กรงุอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลยี โดยประธาน กสม. พร้อมด้วย
คณะผูแ้ทนจากส�านกังาน กสม. โดยมีสาระส�าคญั เช่น การรบัรอง 
แผนยทุธศาสตร์การท�างานของ APF (APF Strategic Plan) การเป็น 
เจ้าภาพการประชมุประจ�าปีและการประชมุใหญ่ทุก ๒ ปี คร้ังท่ี ๒๒  
ของ APF การปฏิรปูการบรหิารงานของ APF (APF Governance  
Reform) การจัดท�ายทุธศาสตร์ว่าด้วย การระดมเงินทนุสนบัสนนุ 
และประเด็นอื่น ๆ เป็นต้น

 ๒)	 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ	 
“The	role	of	NHRIs	in	promoting	and	protecting	the	
rights	of	LGBTI	in	Asia	–	Pacific”

    APF ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
(UNDP) ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับบทบาท
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สทิธมินษุยชนของบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศในภมูภิาคเอเชยี 
และแปซฟิิก ระหว่างวันที ่๒๔ - ๒๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘ ทีก่รงุเทพฯ  
ซึง่มปีระเดน็ส�าคญั เช่น การด�าเนนิความพยายามในการสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการท�างาน เพื่อ 
ส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินษุยชนของกลุ่มบคุคลทีม่คีวามหลากหลาย
ทางเพศ การแสวงหาแนวทางในการเสรมิสร้างศกัยภาพโดยผ่านการ 
ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสนับสนุนอื่น ๆ ที่
จะน�าไปสู่การจัดท�าแผนงานเพื่อพัฒนาการท�างานในด้านนี้ใน
ระดบัภมูภิาค รวมถงึการจดัท�าข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานของ
สหประชาชาต ิและหุน้ส่วนเพือ่การพฒันาอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เป็นต้น 
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 การประชุมแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ในช่วงแรกเป็น การประชมุเชิงปฏบัิตกิารเรือ่งบทบาทของสถาบันสทิธมินษุยชนแห่งชาติในการส่ง
เสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชน ซึง่เป็นการประชมุทีม่กีารเชิญบคุคลภายนอกเข้าร่วม โดยทีป่ระชุมได้มกีารหารอืเกีย่วกบัประเดน็บทบาทของ
สถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งชาตใินการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน และประเดน็อาเซยีนและสทิธมินษุยชน ในช่วงทีส่องของการประชมุ คือ  
การประชมุประจ�าปี SEANF ทีมี่เฉพาะสมาชกิ SEANF เข้าร่วม โดยมกีารหารอืเกีย่วกบัการจดัตัง้ส�านกังานเลขานกุารถาวร การเปลีย่นแปลง
ของสภาพอากาศและสิทธิมนุษยชน แผนปฏบิตักิารสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิ(National Human Rights Action Plans) การหารือเกีย่วกับเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยืนหลงัปี ค.ศ. ๒๐๑๕ การหารือเกีย่วกบัการยกเลกิโทษประหารชวีติ สทิธขิองผูอ้พยพย้ายถิน่ฐานและเหยือ่ของการค้ามนษุย์ในภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ นอกจากนี ้ทีป่ระชมุยงัได้พจิารณาประเด็นข้อร้องเรียนจากประเทศอาเซอร์ไบจาน และมีการจัดท�าเอกสาร (communiqué) 
แจ้งไปยงัผูน้�ารฐับาลทีจ่ะเข้าร่วมการประชุมสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๒๗ เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ประเทศมาเลเซียให้รบัทราบถงึการด�าเนนิงาน
ของ SEANF

	 ๓.๗.๓		ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัสทิธมินุษยชน 
แห่งชาติในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตใินภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (South East Asia National  
Human Rights Institutions Forum - SEANF) กสม. ได้ให้ความ 
ส�าคญักบัการสร้างความร่วมมอืกบัสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ
ในกรอบ SEANF เนือ่งจากตระหนกัว่า ความร่วมมอืดงักล่าวจะเป็น 
ช่องทางในการเรยีนรูป้ระสบการณ์การท�างานระหว่างกนั รวมทัง้ 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มีความเข้มแข็ง เพือ่แก้ไขปัญหาทีอ่ยูใ่น 
ความสนใจหรอืมผีลกระทบร่วมกนัอนัจะท�าให้การส่งเสรมิและคุม้ครอง
สทิธมินษุยชนในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ประสบผลส�าเรจ็
มากยิง่ขึน้

 ในปี ๒๕๕๘ กสม. ได้ด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับความร่วมมือในกรอบ SEANF ที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑) การประชุมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สถาบัน 
สทิธมินษุยชนแห่งชาตใินภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ (Technical 
Working Group Meeting of the South East Asia National 
Human Rights Institutions Forum) ครัง้ที ่๑/๒๕๕๘ ระหว่างวนัท่ี 
๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศมาเลเซีย

 ในการประชมุได้มกีารรายงานความก้าวหน้าเกีย่วกบั 
กจิกรรมความร่วมมอืท่ีแต่ละประเทศรบัผดิชอบ การหารอืเก่ียวกบั
การจดัตัง้ส�านกังานเลขานกุารถาวร บทบาทของ SEANF กบัอาเซยีน  
การด�าเนนิงานร่วมกับ AICHR การด�าเนนิงานร่วมกับ ACWC บทบาท 
ของ SEANF ในประเดน็ธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน การหารอืเกีย่วกบั 
สิทธิของผู้สูงอายุ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับบทบาท 

ของสถาบนัสิทธมินษุยชนแห่งชาตกัิบสถานการณ์ความขัดแย้ง และ
การแลกเปล่ียนประสบการณ์การน�ามาตรฐานสิทธมินษุยชนระหว่าง
ประเทศมาอนุวัติใช้ในประเทศ  

 ๒) การประชุมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สถาบัน 
สิทธมินษุยชนแห่งชาตใินภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (Technical 
Working Group Meeting of the South East Asia National 
Human Rights Institutions Forum) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่าง
วนัที ่๑๗ - ๑๘ มถินุายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศมาเลเซยี การประชมุได้มกีาร 
รายงานความก้าวหน้าเกีย่วกับกจิกรรมความร่วมมอืทีแ่ต่ละประเทศ
รบัผิดชอบ มกีารหารอืเกีย่วกบัพฒันาการล่าสุดหลังจากการประชุม 
TWG SEANF ครัง้ที ่๑/๒๕๕๘ การจดัตัง้ส�านกังานเลขานกุารถาวร 
พฒันาการด้านสิทธมินษุยชนในอาเซยีน การหารอืเรือ่งบทบาทของ
สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาติในการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธขิอง
ผูอ้พยพย้ายถ่ินฐาน เหยือ่ของการค้ามนษุย์ในภมูภิาคเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ การบงัคับแต่งงานและการแต่งงานของบคุคลทีม่อีายนุ้อย 
SEANF กับการต่อต้านโทษประหารชีวิตและบทบาทของสถาบัน 
สิทธมินษุยชนแห่งชาตใินการคุม้ครองผู้พทิกัษ์สิทธมินษุยชน ส�าหรบั
การประชมุเชงิปฏบิตักิารด้านธุรกจิกบัสิทธมินษุยชนนัน้ทีป่ระชมุ
ได้มกีารหารอืเกีย่วกบัหลักการและการด�าเนนิงานประเดน็ธรุกจิกบั 
สทิธมินษุยชนทีจ่ะส่งผลต่อการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน
ในประเทศ  

 ๓) การประชุมประจ�าปีของสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตใินภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ (Annual Meeting of the 
South East Asia National Human Rights Institutions Forum)  
ครัง้ที ่๑๒ ระหว่างวนัที ่๒๙ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศมาเลเซยี
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	 ๓.๗.๔	การสร้างความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับภาคส่วนต่าง	ๆ	ในภูมิภาค

 กสม. ได้มีการประสานความร่วมมือทางด้านสทิธมินษุยชนกบัภาคส่วนต่าง ๆ  ในภมูภิาคและได้เข้าร่วมประชมุในโอกาสต่าง ๆ  ได้แก่ การ
ประชมุ Asian Regional Congress on the Death Penalty ระหว่างวนัที ่๑๑ - ๑๒ มถินุายน ๒๕๕๘ ณ กรงุกวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซยี  
และการประชมุ AICHR Workshop on the Development of ASEAN Legal Instruments on Human Rights ระหว่างวนัที ่๑๔ - ๑๕ กนัยายน  
๒๕๕๘ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

	 ๓.๗.๕	ผลการด�าเนินการการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

 กสม. ได้ท�าหน้าท่ีส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนษุยชนของไทยด้วยการติดตามตรวจสอบ
การด�าเนินงานของรัฐว่าเป็นไปตามพันธกรณีหรือไม่ และได้ให้ 
ข้อเสนอแนะเพือ่น�าไปสู่การปรบัปรงุการปฏบิติัทีท่�าให้เกิดการเคารพ
และคุม้ครองสทิธมินษุยชนดยีิง่ขึน้ เช่น การจดัท�ารายงานคู่ขนาน 
การปฏบิตัติามกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และ 
วฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social and  
Cultural Rights – ICESCR)  การจัดท�ารายงานคูข่นานการปฏิบตัติาม 
อนสุญัญาว่าด้วยสทิธขิองคนพกิาร และการจดัท�ารายงานคู่ขนาน 

การประเมนิสถานการณ์สิทธมินษุยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ  
Universal Periodic Review (UPR) รอบที ่ ๒ การให้ข้อคดิเห็น 
เก่ียวกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานฯ (Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) 
และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการสูญหายโดยถูก
บงัคบั (Convention on the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance – CED) การเข้าเป็นภาคีพิธีสาร 
เลือกรบัของอนสัุญญาต่อต้านการทรมานฯ (Optional Protocol 
to the Convention Against Torture - OPCAT) เป็นต้น
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	 ๓.๗.๗	การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรจากต่างประเทศ	

 กสม. ได้ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาติและองค์กรจากต่างประเทศ อาท ิสถาบันสทิธมินษุยชนแห่งชาติของ
ออสเตรเลยี (Australian National Human Rights Commission) สมาคมสิทธมินษุยชนศึกษาแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (China Society 
for Human Rights Studies) คณะกรรมการสตรแีห่งชาตเินปาล และสถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาตขิองเกาหล ี(National Human Rights 
Commission of Korea)

 ๓.๗.๖	ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ

 กสม. ได้ให้ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ดังนี้  

   ๑)	การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชมุภายใต้หวัข้อ	“National	Roundtable	on	Ending	 the	 Immigration	
Detention	of	Children	in	Thailand”	เมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ	์๒๕๕๘	

  โดยร่วมกบัองค์กร Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) และ International Detention Coalition (IDC)  
จดัการประชมุโต๊ะกลมระดบัชาต ิ(National Roundtable) ว่าด้วยเรือ่งการยตุกิารกกัเดก็ในส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงในประเทศไทย (Ending 
the Immigration Detention of Children in Thailand) ทีโ่รงแรมสุโกศล กรงุเทพฯ โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวข้อง  
รวมทัง้ภาคประชาสงัคมและองค์การระหว่างประเทศได้ร่วมกนัพจิารณาเพือ่หาทางออกให้กบัสถานการณ์ของเดก็ทีเ่ข้าเมอืงอย่างผดิกฎหมาย ไม่ว่า
จะเข้ามาด้วยตวัเอง หรอืเดนิทางมากบัครอบครวั มีสถานะเป็นผูอ้พยพ ผูแ้สวงหาท่ีพกัพิง บคุคลไร้รฐั หรือผูโ้ยกย้ายถิน่ฐาน ในลกัษณะทางเลอืก
แทนการกกัตวัในสถานทีค่วบคมุของส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง (alternatives to detention) พร้อมกบัน�าตวัอย่างของมาตรการการด�าเนนิงาน
ที่ประสบความส�าเร็จในต่างประเทศมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของไทย        

  ๒)	การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

  กสม. ได้ร่วมกับองค์กร IWRAW Asia Pacific โครงการ UN Women CEDAW South East Asia Programme กระทรวง 
การต่างประเทศ การค้าและการพฒันาของประเทศแคนาดา และมลูนธิผู้ิหญงิ เป็นเจ้าภาพจดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบับทบาทภาคธรุกจิ
และสิทธมินษุยชนของผูห้ญิงให้กบัเจ้าหน้าทีส่�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ระหว่างวันที ่๑๗ - ๑๙ มนีาคม ๒๕๕๘ ทีโ่รงแรม
สามพราน รเิวอร์ไซต์ อ�าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ต้องการเน้นให้เห็นว่าสทิธมินษุยชนของผูห้ญงิกบัภาคธรุกจิ 
เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกประเทศต้องให้ความส�าคัญ 

  ๓)	การหารือกับผู้แทนสมาคมป้องกันการทรมาน	(Association	for	the	Prevention	of	Torture	-	APT)

  ผูแ้ทนสมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture - APT) ได้ขอเข้าพบประธาน กสม. ระหว่าง
ช่วงการประชมุประจ�าปีของ ICC ครัง้ที ่๒๘ เมือ่วนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารส�านกังานสหประชาชาต ินครเจนวีา เพือ่ตดิตามความคืบหน้า 
เกีย่วกบัการด�าเนนิการของ กสม. เพือ่เตรยีมท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกป้องกันการทรมานระดบัชาต ิ(National Preventive Mechanism - NPM)  
ตามพธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาต่อต้านการทรมาน (Optional Protocol to the Convention against Torture - OPCAT) ซึง่ประเดน็ทีม่กีาร
หารอื เช่น การพจิารณาโครงสร้างทีจ่ะรองรบัการท�างานของ กสม. ในฐานะ NPM การมอบหมาย กสม. ท�าหน้าทีก่�ากับดแูลการท�างานของ
หน่วย NPM รวมท้ังการจดัสรรบคุลากร และการจดัเตรยีมงบประมาณ เป็นต้น ทัง้นี ้อยูบ่นสมมตฐิานว่าประเทศไทยจะด�าเนนิการเข้าเป็นพธิสีาร 
OPCAT ภายในปี ๒๕๕๘  
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โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กสม. ได้ด�าเนนิการจัดท�าและ
เผยแพร่รายงานประเมนิสถานการณ์สทิธมินษุยชนภายในประเทศ  
ประจ�าปี ๒๕๕๗ (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) โดย 
ได้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และคัดเลือกประเด็นจากสถานการณ ์
ส�าคัญซึ่งเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ และ 
เอกชน ส่ือมวลชน สาธารณชน ตลอดจนประชาคมระหว่างประเทศ  
และ/หรอืเหน็ว่ามผีลส�าคญัต่อการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินษุยชน 
ในประเทศ รวมถงึเรือ่งที ่กสม. ได้ด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องในประเด็น 
ต่าง ๆ  เหล่านัน้ ทัง้จากการจัดท�ารายงาน การตรวจสอบ หรอืการ
จัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาล หน่วยงาน หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วน�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินสถานการณ์
ในด้านต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานหลักในการประเมิน  
ทั้งนี้ ด้วยความตั้งมั่นในบริบทของการจัดท�ารายงานท่ีเสนอ 
ข้อมลูทีเ่ป็นกลาง ปราศจากอคต ิ โดย กสม. ได้ใช้ข้อมลูปฐมภมูิ 
ทีไ่ด้จากการปฏบัิตงิานโดยตรงทัง้จากการตดิตามตรวจสอบกรณีร้องเรยีน  
หรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ นอกจากนี้  
ยงัได้รวบรวมข่าวสารและรายงานสถานการณ์จากแหล่งต่าง ๆ  โดย 
สอบทานความถกูต้องและความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิ 
เพือ่ประกอบการจดัท�ารายงานบางส่วน รายงานฉบบันี ้ครอบคลมุ
มิติสิทธิมนุษยชน ๙ ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (๑) สิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง (๒) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
(๓) สิทธใินกระบวนการยติุธรรม (๔) สิทธชิมุชน (๕) สิทธด้ิานทีด่นิและป่า  
(๖) สิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคทางเพศ (๗) สิทธิผู้สูงอายุ  
คนพิการ และการสาธารณสุข (๘) สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และ 
สถานะบคุคล และ (๙) สทิธมินษุยชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ทั้งนี้ เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาคี ยุทธศาสตร์และกรอบการด�าเนินงานของ 
กสม. ระหว่างปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ และประเดน็หลัก ๆ ทีป่ระชาชน
ให้ความส�าคญั โดยมติเิหล่านีจ้ะทบัซ้อน เชือ่มโยง และเกีย่วพนักนั 
ในลักษณะต่าง ๆ 

๓ .๘ 	การจั ดท� า ร ายงานประ เ มินสถานการณ ์ ด ้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนภาย ในประ เทศ

กสม. มภีารกิจส�าคญัในการจดัท�ารายงานประเมนิสถานการณ์สทิธมินษุยชนประจ�าปีของประเทศไทย ซ่ึงบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๘) และพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๑๕ (๖) โดยก�าหนดให้ กสม. จัดท�ารายงานประจ�าปีเพือ่ประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนภายในประเทศเสนอต่อรฐัสภาและ 
คณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้เปิดเผยต่อสาธารณชน
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รายงานประเมนิสถานการณ์ด้านสิทธมินษุยชนฯ สะท้อน 
ให้เหน็สถานการณ์ความรนุแรง และการเปลีย่นผ่านในปรากฏการณ์ 
การเมือง การปกครอง และกระบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม ซึง่เชือ่มโยง 
ถงึข้อเรยีกร้องจากสถานการณ์การชมุนมุอย่างยาวนาน โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่การปฏริปูประเทศ ซ่ึงทีผ่่านมาได้มีความพยายามแก้ไขปัญหา 
ความเหลือ่มล�า้ทีเ่ป็นสาเหตสุ�าคญัของความไม่เท่าเทยีมกนัมาตัง้แต่ 
ปี ๒๕๕๓ ซึง่ล้วนเป็นปัญหาเชงิโครงสร้างทีเ่ช่ือมโยงกันอย่างซบัซ้อน  
และมีความสัมพันธ์กับสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลและชุมชน เช่น  
สทิธใินการด�ารงชีพตามมาตรฐานขัน้ต�า่ทีเ่หมาะสม สิทธใินสุขภาพ 
สทิธใินการศกึษา และสทิธใินการท�างาน เป็นต้น ทัง้นี ้ทีผ่่านมารฐัได้
มนีโยบายและมาตรการต่าง ๆ  ทีจ่ะแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ โดย 
ออกกฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ อาท ิการส่งเสรมิโอกาสและความ 
เสมอภาคทางเพศ การมีนโยบาย หรอืมาตรการช่วยเหลอืแก่คนพกิาร  
และผูส้งูอายใุนลักษณะการสร้างการอยูร่่วมกันภายในสงัคม (Social  
Inclusion) และการจดัการศกึษาเพือ่การส่งเสรมิพหลุกัษณ์ทางสังคม 
และวัฒนธรรม เป็นต้น แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
ยัง่ยนื และอปุสรรคส�าคญัทีพ่บ ได้แก่ การกระจกุตวัหรอืรวมศนูย์
อ�านาจการตดัสนิใจไว้ทีห่น่วยราชการส่วนกลาง รวมถงึการด�าเนนิ
นโยบายทีร่วมศนูย์อ�านาจครอบคลมุในมติต่ิาง ๆ  ทัง้ด้านการจดัการ
ทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การศกึษา และการเมอืงการปกครอง  
ตลอดจนการทีป่ระชาชนและชมุชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร 
และการขาดการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและตัดสินใจ
อย่างแท้จริง 

นอกจากนี ้ ยังมีปัญหาในการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดล้อมซึง่มคีวามรนุแรงย่ิงข้ึนจากโครงการพฒันาอตุสาหกรรมและ 
โครงการขนาดใหญ่ของประเทศ ซ่ึงมักพบว่าการด�าเนนิโครงการของ 
ทัง้รัฐและเอกชนมิได้เคารพสทิธขิองประชาชนและชมุชนทีไ่ด้รบัการ 
ประกนัตามรฐัธรรมนญู หลายโครงการมไิด้มกีารประเมินผลกระทบ 
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
ตลอดจนกระบวนการประเมนิผลดงักล่าวขาดความเป็นอิสระ และ

ไม่ครบถ้วนเพียงพอตามหลักวิชาการ รวมทั้งปัญหากลุ่มบุคคล 
ทีไ่ม่สามารถเข้าถงึสิทธขัิน้พืน้ฐานและสวสัดกิารจากรฐัได้อย่างทัว่ถงึ
และ/หรือมีคุณภาพที่เพียงพอ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนพิการ  
กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและสตรี อีกทั้งกลไก
สนบัสนนุการมีส่วนร่วมในการคิดและตดัสินใจยงัไม่เปิดโอกาสให้
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียได้เข้าไปมส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิ ซึง่จะท�าให้เกดิ
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ตลอดจนไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ หรอืแก้ไขปัญหานัน้ ๆ  ได้อย่างแท้จริง

สถานการณ์สทิธมินษุยชนในประเทศไทยในปี ๒๕๕๗ ในภาวะ 
ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่แต่งตั้งโดย
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตลอดจนการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ และอยู่ในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร กสม.  
เห็นความส�าคัญท่ีรัฐบาลจะต้องส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
โดยยึดหลักการปกครองโดยระบบนิติ รั ฐและนิติ ธรรม  
การใช้กฎหมายพิเศษ ตลอดจนการจ�ากัดและลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพควรกระท�าเท่าที่จ�าเป็นและได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับ
ความรนุแรงของสถานการณ์เท่านัน้ นอกจากนี ้รฐัควรเปิดโอกาส 
รับฟังความเห็นของประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การด�าเนินนโยบายและมาตรการของรัฐอย่างแท้จริง 

ส�าหรบัข้อท้าทายหรอืปัญหาใหม่ ๆ ทีเ่กิดขึน้ในประเทศไทย 
เช่น การท่ีสังคมไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น "สังคมผู้สูงอายุ 
โดยสมบูรณ์"  ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ปัญหาการเคลือ่นย้ายคนข้าม 
พรมแดน ทัง้ทีเ่ป็นแรงงาน ผูห้นภียั ผูแ้สวงหาโอกาสทางเศรษฐกจิ รวม 
ถงึกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาตขิองการค้ามนษุย์ ตลอดจนการ
ลงทนุของธรุกจิข้ามพรมแดน ล้วนก่อให้เกดิการละเมดิสทิธมินษุยชน
ทีม่แีนวโน้มเพิม่สงู และซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ จงึเป็นสิง่ท่ีรฐับาลและ
ผู้ทีเ่กีย่วข้องทีจ่ะต้องเตรยีมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาให้ทนักบั
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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ล�าดับที่ โครงการ/หลักสูตร ระยะเวลา

๑ การสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน” วันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒ การฝึกอบรม เรื่อง "การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับบทบาทของ
เจ้าหน้าที่ กสม."

วันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

๓ การอบรม เรื่อง “การตรวจสอบและการเก็บพยานหลักฐานด้านการทรมาน (Investigating 
and Documenting Torture)”

- อบรมทาง online วันที่ ๑๖ มีนาคม -  
๑๐ เมษายน ๒๕๕๘  

- อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กรุงมะนิลา 
ประ เทศฟ ิลิปป ินส ์  วั น ท่ี  ๒๐ -  
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

๔ การอบรม เรือ่ง “ปฏญิญาสหประชาชาตว่ิาด้วยสิทธชินเผ่าพ้ืนเมอืง (UN Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples- UNDRIP)”

- อบรมทาง online วนัที ่๒๓ มนีาคม - ๑๙  
เมษายน ๒๕๕๘  

- อบรมเชิงปฏิบัติการ  
ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ  
วันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๕ การประชุมประเมินผลการอบรม เร่ือง “ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชนของสตร ี
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gender Equality and Human Rights of Women 
in Southeast Asia)”

วันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

๖ การอบรม เรื่อง “ธุรกิจ สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม (Business Human Rights and 
Environment)” ส�าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
โดยวิทยากรจากสถาบัน Raoul Wallenberg ประเทศสวีเดน

วันที่ ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

๗ การประชุมประเมินผลการอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลส�าหรับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Conference for Human Rights Libraries in South and Southeast Asia)”

วันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๘ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ ๙ กรกฎาคม - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

๙ การฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ ๒๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตารางที่	๙			การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�านักงาน	กสม.

๓ .๙ 	การพัฒนาองค ์ ก ร

กสม. ได้ด�าเนนิการเพ่ือพฒันาองค์กรโดยเพิม่ศักยภาพในการปฏบิตังิาน ทัง้ด้านบคุลากรและด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
เพือ่ให้เจ้าหน้าทีข่ององค์กรปฏบิตัหิน้าทีใ่นการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
กสม. จัดให้มีการพัฒนาองค์กร ดังนี้

 ๓.๙.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�านักงาน	กสม.

 กสม. เหน็ความส�าคญัของการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของส�านกังาน กสม. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าท่ี
ของส�านักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนาภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

 
  ๑)	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยส�านักงาน	กสม.	รายละเอียดตามตารางที่ ๙

 ๒)	การพฒันาศกัยภาพบคุลากรโดยส่งเข้ารบัการอบรมกบัหน่วยงานภายนอก รวมทัง้ส้ิน ๓๙ หลักสูตร จ�านวนผู้เข้าการอบรม 
๖๕ คน
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	 ๓.๙.๒	การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

 ด้านการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กสม. ได้จดัให้มกีารด�าเนนิการ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสารของส�านกังาน กสม. อกีทัง้ยงัมดี�าเนนิการตามโครงการอืน่ ๆ  เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ในการให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร ดังนี้ 

 ๑)	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT)

 กสม. พฒันาระบบ ICT เพือ่เสรมิสร้างโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทิลั (Hard Infrastructure) เพือ่ให้เพยีงพอต่อการใช้งานและ 
มเีสถยีรภาพทีเ่หมาะสมรองรบัการใช้งานในองค์กร โดยการจดัซือ้ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่ทดแทนของเดมิทีไ่ม่สามารถใช้งานได้ ส�าหรบั 
เจ้าหน้าทีใ่หม่ และใช้ส�าหรบัระบบส�ารองและกูค้นืข้อมลูเพ่ิมเตมิ การจดัหาโปรแกรม Antivirus Gateway เพ่ือทดแทนโปรแกรมป้องกันไวรสัเดมิ 
นอกจากนี้ ยังได้จ้างพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนสารสนเทศสิทธิมนุษยชนส�าหรับผู้บริหาร และพัฒนาเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้บริการข้อมูลเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒)	การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 กสม. พฒันาบคุลากรด้าน ICT ของส�านกังาน กสม. เพือ่เสรมิสร้างขดีความสามารถบคุลากรให้มคีวามรูด้้าน ICT อย่างต่อเนือ่ง  
ทัง้กลุม่ผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ เช่น หลักสตูรการใช้ระบบ ปฏบิตักิาร SPSS For Windows 8 หลักสูตร Tips and Tricks In Microsoft Excel 2010  
หลกัสตูร Tips and Tricks In Microsoft Word 2010 เป็นต้น กลุ่มผู้ปฏบิตังิานด้าน ICT ประกอบด้วย หลักสูตร Implementing IPV6 Routing 
และ Implementing IPV6 OJT เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมในการปรบัเปลีย่นจาก IPV4 เป็น IPV6 การอบรมหลกัสตูร JAV031 JavaScript For 
Web Developers การอบรมเชิงปฏิบตักิารเรือ่ง “การพัฒนาจดหมายเหตแุละพิพธิภณัฑ์อิเลก็ทรอนกิส์เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ส�าหรบัองค์กร” 
“การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ThaiLIS)” และ “การอบรม 
Adobe Indesign”  

 ๓)	การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	

 กสม. พฒันาศนูย์สารสนเทศสทิธมินษุยชนให้เป็นห้องสมดุ เพือ่ให้บริการสารสนเทศด้านสิทธมินษุยชน โดยมกีารจดัหาทรพัยากร
สารสนเทศเพือ่ให้บรกิารในศนูย์สารสนเทศสทิธมินษุยชนอย่างต่อเนือ่ง ประกอบด้วย หนงัสอืทัว่ไป หนงัสอือ้างองิ รายงานประจ�าปี รายงานการวิจัย
และวิทยานิพนธ์ วารสาร นิตยสาร สารคดี ภาพยนตร์ และสิ่งพิมพ์ส�านักงาน กสม. ซึ่งเปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ ส�านักงาน กสม. และ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ผูร้บับรกิารยงัสามารถสบืค้นและดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเตม็ได้ผ่านทางเวบ็ไซต์ http://library.nhrc.or.th และมีการพฒันา
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิก
โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โครงการภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด
ในประเทศไทย (ThaiLIS) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมเป็นสมาชิก Electronic Information for Library (EIFL) 
องค์กรความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศก�าลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และละตินอเมริกากว่า ๖๐ ประเทศทั่วโลก 
การสร้างความร่วมมอืด้านการบรหิารจดัการห้องสมดุและศนูย์ข้อมลูของหน่วยงานด้านสทิธิมนษุยชนกบั Raoul Wallenberg Institute 
of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) ตลอดจนการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อสนับสนุนให้สามารถใช้งานระบบ
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแผนในการพัฒนาด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
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 นอกจากนี ้ยงัได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานและบคุคลต่าง ๆ  ได้เข้าเยีย่มชมศนูย์สารสนเทศสทิธมินษุยชน ส�านกังาน กสม. รวม ๖ คณะ  
มผีูเ้ข้าเยีย่มชมทัง้สิน้ ๑๓๘ คน ประกอบด้วย คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช The German 
-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG) สมาคมสิทธิมนุษยชนศึกษาแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (The China Society for Human Rights Studies (CSHRS) Group Conference for Human Rights 
Libraries in South and Southeast Asia Organized by Raoul Wallenberg Institute of Humanitarian Law) และพนักงานเจ้า
หน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม. นอกจากนี้ ยังจัดให้การบรรยายแนะน�าการให้บริการของ
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของ กสม. ในโอกาสต่าง ๆ 

 ๔)	การให้บรกิารด้านสทิธมินษุยชนทางสือ่ออน์ไลน์ 

 กสม. ให้บรกิารข้อมลูด้านสทิธมินษุยชนทางสือ่ออน์ไลน์  
เว็บไซต ์ของ กสม. www.nhrc.or.th มีผู ้ เข ้าชมทั้งสิ้น 
๒๒๑,๒๕๐ ไอพ ี (Unique IP) หรอื ๗๙๐,๖๖๘ ครัง้ (Session) 
นอกจากนี้ กสม. ได้ให้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน http://library.nhrc.or.th มีผู ้เข้าชมทั้งสิ้น 
๒,๒๙๒,๓๖๙ คร้ัง นอกจากน้ี ได้ให้บริการสมัครสมาชิก
รับข่าวสารศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนผ่าน Facebook  
(www.facebook.com\NHRC.library) ปัจจุบนัมีสมาชิกทัง้ส้ิน ๘๑๗ คน

 ๕)	การจัดตั้งหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน

 กสม. ได้ด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูประวัตศิาสตร์ พร้อม 
จัดท�าส่ือวีดิทัศน์และส่ือประชาสัมพันธ์ประวัติจากค�าบอกเล่า  
(Oral History) ของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิชดุที ่ ๑  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๒ และผู ้บริหาร
ส�านกังาน กสม. ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการด�าเนนิการซึง่คาดว่าจะแล้ว
เสร็จปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ส�านักงาน กสม. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สมาคมจดหมายเหตุสยาม เพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
งานจดหมายเหตุในประเทศไทยอีกด้วย
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บทที่๓รายงานของผู้สอบ
บัญชีและงบการเงิน
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ส�านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
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ส�านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
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ส�านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธ	ิ/	ส่วนทุน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
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ส�านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
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ส�านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ส�านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน



98รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
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ภาคผนวก
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นายวัส	ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ชุดที่	๓
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และเข้ารับหน้าที่
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีวาระด�ารงต�าแหน่ง ๖ ปี นับแต่วันที่วันที่พระมหากษัติย์ทรงแต่งตั้ง

นางฉัตรสุดา	จันทร์ดียิ่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางอังคณา	นีละไพจิตร
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางประกายรัตน์	ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางเตือนใจ	ดีเทศน์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายสุรเชษฐ์	สถิตนิรามัย
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ลาออกจากต�าแหน่ง 
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)

นายชาติชาย	สุทธิกลม
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประมวลจริยธรรม 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ 

ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท  โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา   

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
มาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับ 
มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  คร้ังที่  ๑๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
และคร้ังที่  ๑๘/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๓  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงกําหนดมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมข้ึนเปนประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ของ 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ”  หมายความรวมถึง  ประธานกรรมการ  สิทธิมนุษยชนแหงชาติ   
“เจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
“คานิยม”  หมายความวา  ส่ิงที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  และเจาหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ยึดถือเปนเคร่ืองชวยตัดสินใจแลวกําหนดการกระทําของตน 
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 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

“จริยธรรม”  หมายความวา  ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฎของศีลธรรมสําหรับ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  และเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน   
แหงชาติจะตองยึดถือและปฏิบัติ 

หมวด  ๒ 
ปณิธานและอุดมการณ 

 
 

สวนที่  ๑ 
ปณิธาน 

 
 

ขอ ๓ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่  มีความปรารถนา  มุงมั่นและต้ังใจ
จะปกปองคุมครอง  สนับสนุนและสงเสริมศักด์ิศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาค
ของบุคคลที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  หรือตามกฎหมายไทย 
หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม 

สวนที่  ๒ 
อุดมการณ 

 
 

ขอ ๔ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย  
สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรอง  หรือคุมครอง  ตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  หรือตามกฎหมายไทย  หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทย  มีพันธกรณี 
ที่จะตองปฏิบัติตาม  และจะยึดมั่นในหลักนิติธรรม  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติ 
และประชาชน   

หมวด  ๓ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
 

สวนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 
 

ขอ ๕ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่น   
ในมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ๙  ประการ  ดังนี้ 
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 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย  สุจริตและรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผล  

ประโยชนทับซอน 
(๔) การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

สวนที่  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรมขององคกร 

 
 

ขอ ๖ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา 
และพระมหากษัตริย 

ขอ ๗ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองเปนแบบอยางที่ดี  ในการรักษาไว 
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ ๘ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองเปนแบบอยางที่ดี  ในการเปน
พลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๙ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองรักษาชื่อเสียง  และภาพลักษณ
ขององคกรโดยรวมและไมประพฤติตนอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ  ของตําแหนงหนาที่ 

ขอ ๑๐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและ 
มีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  แกประเทศชาติ 
และประชาชน 

ขอ ๑๑ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองมุงแกปญหา  ความเดือดรอน
ของประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  มีจิตสํานึกการใหบริการและไมเลือกปฏิบัติ  รวมทั้ง 
มุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน   
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 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๑๒ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ  
เรียบรอย  มีอัธยาศัย   

ขอ ๑๓ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองรักษาความลับของทางราชการ 
ที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่  การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยเจาหนาที่  จะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจ
หนาที่  หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น   

ขอ ๑๔ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจ าหนาที่ตองรักษาและเสริมสร าง   
ความสามัคคีระหวางผูรวมงาน  พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบ 

ขอ ๑๕ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองไมใชสถานะ  หรือตําแหนง 
ไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสิน  
หรือไมก็ตาม  ตลอดจนไมรับของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน  หรือบุคคล   
ที่เก่ียวของ  เพื่อประโยชนตาง ๆ  อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  เวนแตเปนการใหโดย
ธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการปองกันและ  
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

ขอ ๑๖ เจาหนาที่ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ  มีน้ําใจ   
มีมนุษยสัมพันธอันดี  ไมดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อนรวมงาน   ตองไมปดบังขอมูลที่ จําเปนในการ 
ปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน  รวมทั้ง 
ตองมุงมั่นทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์  เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน   

หมวด  ๔ 
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
 

ขอ ๑๗ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่  ตองประพฤติปฏิบัติ  และวางตนอยู
ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด  ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี  ควรแกการยกยองใหเปน 
ที่ประจักษตอสาธารณชนทั่วไป  ทั้งนี้  ใหเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกํากับดูแล
การประพฤติปฏิบัติของเจาหนาที่ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูรับผิดชอบพจิารณา  ดําเนินการ 

กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  เปนผูรับผิดชอบ
พิจารณาดําเนินการ 

กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติคนหนึ่งคนใด
ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ เหลืออยู เปน
ผูรับผิดชอบพจิารณาดําเนินการ 

ขอ ๑๙ กรณีที่มีการรองเรียนตามขอ  ๑๘  ใหผูรองทําเปนหนังสือและอยางนอยตองระบุ
รายการชื่อ  ที่อยู  และลายมือชื่อของผูรอง  พรอมทั้งระบุขอเท็จจริง  หรือพฤติการณใหชัดแจง   
หากคํารองใดไมมีรายการขางตน  ผูรับผดิชอบพิจารณาดําเนินการจะไมรับเร่ืองไวพจิารณาก็ได 

กรณีมีการพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือเหตุที่ปรากฏตามขอ  ๑๘  โดยเปนเร่ืองรองเรียน 
หรือเหตุดังวานั้นไดเคยพิจารณาแลว  ปรากฏขอเท็จจริงวาไมมีการฝาฝนและไดส่ังยุติเร่ืองไปแลว  
กรณีเชนวานี้ผูรับผดิชอบพิจารณาดําเนินการจะไมรับเร่ืองไวพจิารณาก็ได   

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ  ๑๘  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน  แตไมเกินหาคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑ หากดําเนินการสอบสวนตามขอ  ๒๐  แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ  ๑๘  ส่ังยุติเร่ือง  แตหากปรากฏ  
ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพจิารณาดําเนินการตามขอ  ๑๘  ส่ังลงโทษ  
ผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๒๒ การดําเนินการทางจริยธรรมตามขอ  ๑๘  ขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  ใหนําแนวทาง 
และวิธกีารสอบสวนตามกฎ  ก.ร.  วาดวยวินัยและการสอบสวนพิจารณาซ่ึงออกตามความในกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  มาบังคับใชโดยอนุโลม   

ขอ ๒๓ การส่ังการของผูรับผิดชอบพจิารณาดําเนินการตามขอ  ๒๑  ใหถือเปนที่สุด  เวนแต
จะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลการส่ังการนั้นเปลี่ยนแปลงไป  หรือคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นเปนอยางอื่น   
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 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
 

ขอ ๒๔ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการส่ังลงโทษตามขอ  ๒๑  แลว  
ใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังดังกลาว  โดยไมชักชา 

ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม
รายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ   
ความสําคัญและระดับตําแหนง   ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน   อายุ   ประวัติ   
และความประพฤติในอดีต  สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอื่น 
อันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ ๒๖ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมใิชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง   
หรือตักเตือน  หรือนําไปเปนเง่ือนไขสําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง  การเขาสูตําแหนง  
การพนจากตําแหนง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดคีวามชอบ  หรือการส่ังใหผูฝาฝนนั้น 
ปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๗ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ศาสตราจารยอมรา  พงศาพิชญ 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 



ัขงดสแงัผนผแ ้ ืรเรากนินเำดรากนอตน ่ ีทนยีรเงอ้รงอ ่ าณราจิพ้วไบัร

๑ ๒ ๓

งอรูผ

,นยีรเงอรอืสงันห

 ราสกอเ/นาฐกัลห

าหญปน็ดเะรป

นยีรเงอรรากงอขคงสะรปุถตัว -

นชาชะรปวัตำจะรปรตับานเำส -

นยีรเงอรงอืรเบอกะรปราสกอเ -

ีททพัศรทโขลเยามหะลแูยอีท -

ฯลฯ

ีดกัภนสาศะรปฐัรราคาอ

.มทก ีสกัลหตขเ ะนฒัวงจแ .ถ

๑๐๒๑๐

๗๗๓๑ นวดยาส

ทพัศรทโ

๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐, 

๐ ๒๑๔๑ ๓๙๐๐

สกินอรทก็ลเิออืส

help@nhrc.or.th

www.nhrc.or.th

งอเวัตยวดาม -

กยบิยห .มสก -

นือนางยวนหนาผ -

งอรำคขลเบัรงล .๑

น็หเมาวคมอรพงอืรเปุรส .๒

บบะรนใลูมอขกึทนับ .๓

นยีรเงอรงอืรเมฟแำท .๔

รากมรรกุนอะณค

าณราจิพ

ฯนยีรเงอรงอืรเ

อนสเกึทนับำท
รากยวนำอูผ
งอรคมุคกันำส
 นชยษุนมิธทิส

ประมวลผล

ิติถสำทดัจ
รากมรรกุนอะณค

งอขวยีกเีท

ไปรษณียศูนยราชการ

ดไอตดิต 
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