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ค�ำน�ำ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๘) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๒ ซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่
ทีส่ ำ� คัญตามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๗)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นประจ�ำทุกปีให้รัฐสภา ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาท
หน้าทีแ่ ละภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในประเทศไทย
รายงานผลการปฏิบตั งิ านฉบับนี้ มีเนือ้ หาแสดงถึงผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั งิ านและผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาทิ การตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ การเสนอ
เรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและฟ้องคดีตอ่ ศาลยุตธิ รรมแทน
ผูเ้ สียหาย การส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน การศึกษาวิจัยด้าน
สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน การจัดท�ำ
รายงานการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และการพัฒนาองค์กร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิง่ ว่ารายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม เครือข่ายด้าน
สิทธิมนุษยชน และประชาชนทั่วไป
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มกราคม ๒๕๖๐
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แต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการและกรรมการ
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- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓
- ประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๗๒
๗๔
๗๔
๗๕
๗๗
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๔
๑๐๙

สารบัญตาราง
๑๖

๑๗

๒๓

ตารางที่ ๑
รายชื่อคณะอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตารางที่ ๒
รายชื่อคณะอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตารางที่ ๓
รายงานผลการด�ำเนินงานตาม
แผนงานที่ก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๒

๓๓

๓๙

ตารางที่ ๔
การประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนจ�ำแนกตาม
ประเภทสิทธิและเสรีภาพ

ตารางที่ ๕
ข้อเสนอแนะนโยบาย

ตารางที่ ๖
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎหมายและกฎ

๔๗

๔๗

๗๔

ตางรางที่ ๗
จ�ำนวนค�ำร้องที่ขอให้ตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล

ตารางที่ ๘
เรื่องที่ กสม. จัดท�ำความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนหรือความเห็นต่อ
ร่างกฎหมาย

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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ตารางที่ ๙
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ของส�ำนักงาน กสม.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สารบัญแผนภาพ
๑๘

แผนภาพที่ ๑
โครงสร้างส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๒

แผนภาพที่ ๕
แผน/ผลการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�ำแนกตามแผนงาน

๑๙

แผนภาพที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙

แผนภาพที่ ๖
จ�ำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือ
เป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำแนกตาม
ประเภทสิทธิมนุษยชน

๒๖

แผนภาพที่ ๙
จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่มี
การด�ำเนินการประสาน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

แผนภาพที่ ๘
จ�ำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำแนก
ตามพื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียน

แผนภาพที่ ๑๑
การติดตามการด�ำเนินการ
ตามมาตรการการแก้ไขปัญหา
จากรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
จ�ำแนกตามประเภทสิทธิ

แผนภาพที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์ กสม.
พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๙
(การปรับครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)

๒๔

๒๕

๒๗

๒๐

๒๘

แผนภาพที่ ๑๒
การติดตามการด�ำเนินการตามมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�ำแนกตามสาเหตุการยุติเรื่อง

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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๒๑

แผนภาพที่ ๔
แผนยุทธศาสตร์ กสม.
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
(การปรับครั้งที่ ๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒๕

แผนภาพที่ ๗
จ�ำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรือ่ งที่ กสม. เห็นสมควรให้มกี ารตรวจ
สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำแนกตาม
ประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

๒๗

แผนภาพที่ ๑๐
ผลการพิ จ ารณา/ตรวจสอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน

๒๘

แผนภาพที่ ๑๓
การด�ำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และสามารถยุติเรื่องได้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๒

(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

นายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์

นางวิสา  เบ็ญจะมโน

นายนิรันดร์  พิทักษ์วัชระ

นายแท้จริง  ศิริพานิช

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางอมรา  พงศาพิชญ์

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายปริญญา  ศิริสารการ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พลต�ำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้บริหารส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาววารุณี เจนาคม
รองเลขาธิการฯ

นายบุญเกื้อ สมนึก
รองเลขาธิการฯ

นางหรรษา บุญรัตน์
ที่ปรึกษาส�ำนักงานฯ

นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
รองเลขาธิการฯ

นายโสพล จริงจิตร
ที่ปรึกษาส�ำนักงานฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
ที่ปรึกษาส�ำนักงานฯ

ภาพตราสัญลักษณ์
รูปทรงดอกบัว
คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อน
มนุษย์อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย
รูปมือ
คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทัง้ ในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ ในการโอบอุม้ คุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และ
ภราดรภาพ
สีน�้ำเงิน
คือ สีของความเชือ่ มัน่ ของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการท�ำงานเพื่อประชาชน
คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนัก
แน่ น จากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
รูปคนล้อมเป็นวงกลม
คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�ำคัญ
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้าง
สังคมให้มวี ฒ
ั นธรรมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน คุณค่า และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์

ขับเคลื่อนงานเชิงรุก ประสานพลังทุกภาคส่วน
สร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน
คุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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ประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓) รายละเอียดตามภาคผนวกหน้า ๑๑๐

ปณิธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่มีความ
ปรารถนา มุ ่ ง มั่ น และตั้ ง ใจจะปกป้ อ งคุ ้ ม ครองสนั บ สนุ น
และส่ ง เสริ ม ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และ
ความเสมอภาคของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองหรื อ คุ ้ ม ครอง
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย หรื อ ตามกฎหมาย
ไ ท ย ห รื อ ต า ม ส น ธิ สั ญ ญ า ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี พั น ธ ก ร ณี
ที่จะต้องปฏิบัติตาม

อุ ดมการณ์
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ต ้ อ ง
เคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และความ
เสมอภาคของบุคคล ที่ได้รับการรับรอง หรือคุ้มครอง ตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย หรื อ ตามกฎหมาย
ไทย หรื อ ตามสนธิ สั ญ ญาที่ ป ระเทศไทย มี พั น ธกรณี ที่ จ ะ
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม และจะยึ ด มั่ น ในหลั ก นิ ติ ธ รรม โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดมัน่ ในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ
๑ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒ การมีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ
๓ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔ การยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
๖ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๘ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙ การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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๑

่
บทที
ข้อมู ลพืน้ ฐาน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑.๑ คว ามเ ป็ น มา
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.)
มีสถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประเภท “องค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่ ง มาตรา ๒๕๖ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่นอีก ๖ คน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค� ำแนะน�ำของวุฒิสภา
โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๖ ปี และด�ำรงต�ำแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว
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สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่ อ ง การสิ้ น สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ก� ำ หนดให้ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิน้ สุดลง
ยกเว้นหมวด ๒ และให้องค์กรอิสระ องค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ยังคงปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป ท�ำให้ กสม. ชุดที่ ๒
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้ กสม. ชุดที่ ๒ ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ แต่ เ นื่ อ งจาก
กระบวนการการสรรหา กสม. ชุดที่ ๓ ยังด�ำเนินการไม่
แล้วเสร็จ ท�ำให้ กสม. ชุดที่ ๒ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าจะ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ กสม. ชุดที่ ๓
ต่ อ มา ได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง กสม. ชุ ด ที่ ๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ และ กสม. ชุ ด ที่ ๓
ได้เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๖ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ด�ำรงต�ำแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว และจะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑ . ๒ อ� ำนา จห น้ า ที่

๑.

๕. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง

๒.

๖.

๓.
๔.
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๗.
๘.
๙.
๑๐.

หน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นใด
ด้านสิทธิมนุษยชน
จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชน
ประเมินผลและจัดท�ำรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี
ต่อรัฐสภา
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณี
ที่ประเทศไทยจะเข้าไปเป็นภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
แต่งตัง้ อนุกรรมการเพือ่ ปฏิบตั งิ านตามทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมาย
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้
หรือกฎหมายอื่นซึ่งก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บท ที่ ๑ : ข ้ อ มู ล พื้ น ฐ าน

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ได้บญ
ั ญัตอิ ำ� นาจหน้าทีข่ อง กสม. ไว้ ดังนี้
ส่ ง เสริ ม การเคารพและการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระหว่ า ง
ประเทศ
ตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือการละเลย
การกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
อันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกีย่ วกับ
สิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการ
การแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานทีก่ ระท�ำ
หรือละเลยการกระท�ำดังกล่าว เพือ่ ด�ำเนินการในกรณีที่
ปรากฏว่าไม่มกี ารด�ำเนินการตามทีเ่ สนอให้รายงานต่อ
รัฐสภาเพื่อด�ำเนินการต่อไป
เสนอแนะนโยบายและข้ อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย กฎ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ต่ อ รั ฐ สภาและ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน

ส่ ว นที่ ๒ คณะอนุ ก รรมการในคณะกรรมการ ที่
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กสม. มีอ�ำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานตามที่ กสม. มอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน สถาบันวิชาการ บุคลากรในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น
นักกฎหมาย แพทย์ สือ่ มวลชน เป็นต้น อีกทั้งในการพิจารณา
ตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กสม. อาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อท�ำหน้าที่
สื บ สวนและสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง รั บ ฟั ง ค� ำ ชี้ แ จงและ
พยานหลักฐาน และจัดท�ำรายงานตามระเบียบที่ กสม. ก�ำหนด
เสนอต่อ กสม. ได้ ในการนี้ ให้คณะอนุกรรมการมีอำ� นาจหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ เว้นแต่ กสม. จะก�ำหนดเป็นอย่างอืน่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๘
๙
๑๐
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในช่วงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง กสม.
ชุดที่ ๒ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๑
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น ๒๒ คณะ รายละเอียด ๑๒

ตามตารางที่ ๑

ที่
๑
๒
๓
๔

๑๓

ชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ รวม ๔ คณะ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนสิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพือ่ จัดท�ำรายงานคูข่ นานการปฏิบตั ิ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities - CRPD)
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและ
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและ คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี ๒๕๕๗
คณะอนุกรรมการจัดท�ำตัวชีว้ ดั การปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ รวม ๑๓ คณะ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ า นสิ ท ธิ
ในกระบวนการยุติธรรม
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และ
ความเสมอภาคของบุคคล
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความ
เสมอภาคของบุคคล
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผสู้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร บุคคลหลากหลายทางเพศ และ
การสาธารณสุข
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า
คณะอนุ ก รรมการด้ า นสถานะบุ ค คลและสิ ท ธิ ข องกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ แ ละ
แรงงานข้ามชาติ
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ที่
๑
๒
๓

ชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการตามอ�ำนาจหน้าที่ของ กสม. รวม ๕ คณะ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนและกลัน่ กรองรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนษุยชน
คณะอนุ ก รรมการที่ ป รึ ก ษาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม
คณะอนุ ก รรมการด้ า นคดี สิ ท ธิ ม นษุ ย ชนและมาตรฐานการคุ ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน

๔

คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริม และคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน

๕

คณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน

ตารางที่ ๑ รายชื่อคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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ต่อมา เมือ่ กสม. ชุดที่ ๓ เข้าปฏิบตั หิ น้าที่ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบนั ได้มกี ารปรับเปลีย่ นคณะอนุกรรมการ
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม. โดยให้มีคณะอนุกรรมการ ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ รายชื่อคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ที่

ชื่อคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบ รวม ๑๑ คณะ
๑ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา
๒ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี
๓ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผสู้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร บุคคลหลากหลายทางเพศ
และสาธารณสุข
๔ คณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร
๕ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิสถานะ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ และชนเผ่าพืน้ เมือง
๖ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง
๗ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางการเมือง
๘ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
๙ คณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๑๐ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๑ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและสิทธิในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒

ชื่อคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการตามอ�ำนาจหน้าที่ของ กสม. รวม ๖ คณะ
คณะอนุกรรมการด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน
คณะอนุกรรมการด้านการกลั่นกรองรายงาน
คณะอนุกรรมการด้านการไกล่เกลี่ย
คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการรั บ รององค์ ก ารเอกชนด้ า น
สิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ รวม ๒ คณะ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท�ำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ ง ในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
คณะอนุ ก รรมการเฉพาะกิ จ จั ด การแข่ ง ขั น โต้ ว าที ภ าษาอั ง กฤษ
ระดับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความรู้สู้สิทธิมนุษยชน

ส่วนที่ ๓  ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓.๑ อ� ำ นาจ หน้ า ที่
ส�ำนักงาน กสม. เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา ซึ่งอยู่ภายใต้
การก� ำ กั บ ดู แ ลของประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกิจการทัว่ ไปของคณะกรรมการและ
มีอำ� นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
๒. รับค�ำร้องเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพือ่ เสนอต่อ

๕.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

17

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บท ที่ ๑ : ข ้ อ มู ล พื้ น ฐ าน

๓.
๔.

คณะกรรมการและด�ำเนินการสืบสวน หรือตรวจสอบ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีม่ กี ารยืน่ ค�ำร้องตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
ศึ ก ษาและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษาและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ประสานงานกับหน่วยราชการ องค์การเอกชน หรือ
องค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๓ . ๒ โค ร ง ส ร ้ า ง อ ง ค ์ ก ร
ส�ำนักงาน กสม. แบ่งส่วนราชการภายในและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการตาม ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรือ่ ง “การแบ่งส่วนราชการภายในและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖”
รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๑
แผนภาพที่ ๑   โครงสร้างส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ที่ปรึกษาสำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ผูตรวจการสิทธิมนุษยชน

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมงานอำนวยการกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กลุมงานติดตามและสารบบสำนวน

สำนักบริหารกลาง

สำนักคุมครอง
สิทธิมนุษยชน

สำนักกฎหมาย
และคดี

สำนักวิจัย
และวิชาการ

สำนักสงเสริมและ
ประสานงานเครือขาย

สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ

กลุมงานบริหารทั่วไป

ฝายชวยอำนวยการ

ฝายชวยอำนวยการ

ฝายชวยอำนวยการ

ฝายชวยอำนวยการ

ฝายชวยอำนวยการ

กลุมงานบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

กลุมงานประสานการ
คุมครองสิทธิมนุษชน

กลุมงานเสนอเรื่อง
และฟองคดีตอศาล
๑-๓

กลุมงานวิจัย
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานสงเสริม
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานความรวมมือ
สิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ ๑ - ๒

กลุมงานพัฒนาระบบงาน
และพัฒนาบุคลากร

กลุมงานคุมครอง
สิทธิมนุษยชน ๑ - ๗

กลุมงานนิติการ

กลุมงานประเมิน
และรายงานสถานการณ
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานประสานงาน
เครือขาย

กลุมงานพันธกรณี
และมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ

กลุมงานพัฒนา
กฎหมายและนโยบาย

กลุมงานสารนิเทศ

กลุมงานคลัง
กลุมงานพัสดุ

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุมงานนโยบาย
และยุทธศาสตร

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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๓ . ๓ อั ตร า ก� ำลั ง
ส�ำนักงาน กสม. มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จ�ำแนกประเภทบุคลากร ดังนี้
ประเภทบุคลากร

จ�ำนวน (คน)

ข้าราชการ

๑๓๑

พนักงานราชการ

๕๙

พนักงานจ้างเหมาบริการ

๔๗

ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กสม.

๖

รวมทั้งสิ้น

๒๔๓

ส่วนที่ ๔ แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๒ ได้กำ� หนดแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ เพือ่
เป็นกรอบทิศทางการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย เป้าประสงค์ ๔ ด้าน ยุทธศาสตร์ ๙ ยุทธศาสตร์ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๒ ดังนี้
แผนภาพที่ ๒  แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙

๑.
กสม. เปน
สถาบันที่ไดรับ
การยอมรับ

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

๔.
ใหประชาชน
เขาถึงการ
คุมครองสิทธิ

เปาประสงคเพื่อ
การบรรลุวิสัยทัศน
๔ ประการ

๒.
ระดมพลังภาคี
เครือขาย
ยุทธศาสตร
๑. พัฒนาเครืองขายภาคี สนับสนุนการดำเนินงาน
และความเขมแข็งของภาคีเครือขายใหเปน
strategic partners

นอกจากนี้ กสม. ยังได้ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนเชิงประเด็น ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) สิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยุตธิ รรม (๒) สิทธิชมุ ชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม (๓) สิทธิมนุษยชนในกลุม่ ผูเ้ สีย่ งต่อการถูกละเมิด
หรือได้รบั การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม (๔) สิทธิมนุษยชนกับบทบาทภาคธุรกิจ และ (๕) สิทธิมนุษยชนกับการใช้หลักขันติธรรม รวมทัง้ พืน้ ทีจ่ ดุ เน้น
การด�ำเนินงาน ๑ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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๓.
ยุทธศาสตร
เสนอนโยบาย/
๑. ทำงานเชิงรุกในการใชอำนาจตาม
กฎหมาย/ สราง
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
๒. ผลักดันนโยบาย และสรางบรรทัดฐาน
บรรทัดฐาน
ทางสังคมในเรื่องสิทธิมนุยชน
ทางสังคม

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

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กสม. ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยให้คงวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น ๕ ประเด็น และพืน้ ทีจ่ ดุ เน้นการด�ำเนินงานเช่นเดิม แต่ให้ปรับเพิม่ เป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์จากเดิม เป้าประสงค์ ๔ ด้าน และยุทธศาสตร์ ๙ ยุทธศาสตร์ เป็นเป้าประสงค์ ๕ ด้าน และยุทธศาสตร์ ๑๑ ยุทธศาสตร์
รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๓ ดังนี้
แผนภาพที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ (การปรับครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)
ยุทธศาสตร
๑. พัฒนาความรูความเขาใจสิทธิมนุษยชน
ในกลุมเปาหมายสำคัญ และ
ใหสิทธิมนุษยชนเปนวิถีชีวิต
๒. สรางกลไกลและกระบวนการในการ
เฝาระวัง ตรวจสอบ การเขาถึงสิทธิ
การคุมครองในพื้นที่เสี่ยงและกลุมเสี่ยง
๓. สรางระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ประชาชนเขาใจ
เขาถึงและไดรับ
การสงเสริมและ
คุมครองสิทธิ

พัฒนาและ
สรางความเขมแข็ง
องคกร

ยุทธศาสตร
๑. พัฒนาองคความรู ศักยภาพ และการมีสวนรวมของบุคลากร
๒. พัฒนาระบบ กลไกและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

พื้นที่
ภาคใต

กลุมผูเสี่ยงตอการ
ถูกละเมิดหรือไดรับ
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรม

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

กสม. เปนสถาบัน
ที่ไดรับความยอมรับ
เชื่อถือทั้งในประเทศ
และสากล

บทบาท
ภาคธุรกิจ

กระบวนการ
ยุติธรรม

ยุทธศาสตร
๓. แสดงบทบาทนำและสรางบรรทัดฐาน
ดานสิทธิมนุษยชน
สิทธิชุมชนกับ
๔. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักการ
การจัดสรร
สิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหวางประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ

การใชหลัก
ขันติธรรม
เสนอนโยบาย ตามหลัก
กฎหมายและ สิทธิมนุยชน
มาตรการที่มีพลัง สากล
ระดับพลัง

ภาคีเครือขาย

ต่อมา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์การ
ชุมนุมทางการเมืองและสถานการณ์ความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้ความรุนแรง
กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และการด�ำรงชีวติ ทีป่ กติสขุ ของประชาชน
รวมทัง้ สภาพการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่ชะงักงัน จนน�ำไปสู่การเข้ายึดและควบคุมอ�ำนาจการปกครอง
ประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและได้มปี ระกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิน้ สุดลง
ยกเว้น หมวด ๒ โดยให้องค์กรอิสระและองค์กรอืน่ ตามรัฐธรรมนูญ
ยังคงปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป ซึง่ มีผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ยังคงปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปตามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ ต่อมาได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยในมาตรา ๔ ได้มกี ารรับรองและคุม้ ครองศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาทีช่ นชาวไทย
เคยได้รบั การคุม้ ครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร
๕. เชื่อมโยง สงเสริม สนับสนุนและระดมการ
มีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งในและ
ระหวางประเทศ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยมีอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ มาตรา ๓๕ วรรค
สอง ยังได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาถึง
ความจ�ำเป็นและความคุม้ ค่าทีต่ อ้ งมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กร
ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ โดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ ในการพิจารณา
ถึงทิศทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นอกจากการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพทีไ่ ด้รบั รองตามรัฐธรรมนูญแล้ว
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาการด�ำเนินการของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับที่ท�ำให้ได้รับการ
ยอมรับว่า มีความจ�ำเป็นและความคุม้ ค่าในการเป็นองค์กรทีจ่ ะได้รบั
การก่อตัง้ ขึน้ โดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญต่อไป
การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะเป็น
สถาบันแห่งชาติที่ท�ำหน้าที่เป็นกลไกการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภายในประเทศที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ กลไกหลั ก ของ
20

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(ICC Subcommittee on Accreditation – SCA) ได้กำ� หนดให้
มีการประเมินสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
ประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

สหประชาชาติ คือ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Council) และกลไกตามสนธิสญั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ซึง่ ปัจจุบนั ประเทศไทยมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามจ�ำนวน ๗ ฉบับ
รวมทัง้ การประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
ของประเทศต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนในระดับภูมภิ าคและระดับสากล จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่
ทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอ้ งให้ความส�ำคัญกับการ
ท�ำหน้าที่และแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้รับ
การยอมรับและความเชือ่ มัน่ จากนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (International Coordinating
Committee of National Human Rights Institutions – ICC) ซึง่
จะมีการประเมินและทบทวนสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติในด้านต่าง ๆ ทัง้ นี้ คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ ภายใต้ ICC

จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ปรับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ ให้มคี วามเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพการด�ำเนินงานในปัจจุบนั ยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ ยังคงวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีก่ ำ� หนดไว้เดิม โดยปรับในส่วนของ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจ จากเดิม
ประกอบด้วย ๕ เป้าประสงค์ ๑๑ ยุทธศาสตร์ เป็น ๒ เป้าประสงค์ ๕
ยุทธศาสตร์ และ ๙ กลยุทธ์ เพือ่ ใช้เป็นกรอบทิศทางการด�ำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๔

แผนภาพที่ ๔  แผนยุทธศาสตร์ กสม. ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ (การปรับครัง้ ที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)
แผนยุทธศาสตร กสม. ป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ (การปรับครั้งที่ ๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)

เปาประสงคที่ ๑
ประชาชนเขาใจ
เขาถึงและไดรับ
การสงเสริมปกปอง
และคุมครองสิทธิ

เปาประสงคที่ ๒
เปนองคกรนำในการขับเคลื่อน
งานดานสิทธิมนุษยชนตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ

ยุทศาสตรที่ ๔

ยุทศาสตรที่ ๑

พัฒนาศักยภาพและ
สรางการมีสวนรวม
ของกลุมเปาหมาย
และพื้นที่เปาหมาย

พัฒนาระบบบริหาร
และสรางความ
เขมแข็งขององคกร

ยุทศาสตรที่ ๓

เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย
และมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการสงเสริม
ปกปองและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน

ยุทศาสตรที่ ๒
ระดมพลัง
ภาคีเครือขาย

ยุทศาสตรที่ ๕

แสดงบทบาทนำและ
สรางบรรทัดฐานดาน
สิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ กสม. ได้ปรับการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นหลักจากเดิม ๕ ประเด็นหลัก เป็น ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) สิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุตธิ รรม (๒) สิทธิมนุษยชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม (๓) สิทธิมนุษยชนในกลุม่ ผูเ้ สีย่ งต่อการถูกละเมิดหรือ
ได้รบั การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม และ (๔) สิทธิมนุษยชนกับบทบาทภาคธุรกิจพืน้ ที่ ส่วนพืน้ ทีจ่ ดุ เน้นการด�ำเนินงานยังก�ำหนด ๑ พืน้ ทีเ่ ช่นเดิม คือ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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บท ที่ ๑ : ข ้ อ มู ล พื้ น ฐ าน

กลยุทธ
กลยุทธ
กลยุทธ
กลยุทธ
กลยุทธ
๑. พัฒนาความรูความเขาใจ
๑. ขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมาย ๑. สงเสริม สนับสนุน ประสาน ๑. พัฒนาระบบ กลไก
๑. ติดตาม ตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนในกลุม เปาหมาย และมาตรการที่สงผลกระทบ
ความรวมมือและสรางการ
กระบวนการทำงาน
การปฏิบัติตามหลักการ
สำคัญ และพื้นที่เปาหมาย
ตอสังคม
มีสว นรวมของเครือขาย
และบุคลากรเพื่อการสงเสริม
และพันธกรณีระหวาง
๒. สรางกลไก กระบวนการ
๒. จัดทำกลไกและมาตรการให
ทั้งในและระหวางประเทศ
ปกปองและคุมครองสิทธิ
ประเทศดานสิทธิมนุษยชน
เฝาระวัง ระบบการตรวจสอบ ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน
๒. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ๒. แสดงบทบาทหนาและ
ตลอดจนระบบการคุมครอง
เพื่อพัฒนามาตรการและ
สรางบรรทัดฐาน
สิทธิในกลุมเสี่ยงและพื้นที่
เครื่องมือในการสงเสริม
ดานสิทธิมนุษยชน
เสี่ยงตอการถูกละเมิดที่มี
ปกปองและคุมครอง
ประสิทธิภาพ
สิทธิมนุษยชน

บทที่

ผลด�ำเนินงานประจ�ำปี
งบประมาณ ๒๕๕๘

๒

ส่วนที่ ๑  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ส�ำนักงาน กสม. โดยความเห็นชอบของ กสม. เสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีผ่านประธานรัฐสภาเพื่อเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงาน
โดยอิสระของ กสม. ไว้ในร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีหรือร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม โดยในปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงาน กสม. ได้รบั จัดสรรงบประมาณ
ตามมาตรา ๒๘ ของพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๒๒๐,๗๘๔,๗๐๐ บาท และ
มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๑๙๖,๗๓๙,๙๙๕
บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๑ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ�ำแนกตาม
แผนงาน ดังแผนภาพที่ ๕
๓.๐๖%
แผนงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
๖,๒๒๖,๑๐๐ บาท

๓.๕๔%
แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ๗,๓๒๗,๗๐๐ บาท

แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา
ศาล และหนวงานอิสระของรัฐ
๙๓.๔๐%
๒๐๗,๒๓๐,๙๐๐ บาท

แผนภาพที่ ๕ ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำแนกตามแผนงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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ส่วนที่ ๒ ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงาน กสม. มีผลด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปี ทีก่ ำ� หนดไว้ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายข้างต้นตามตัวชี้วัด รายละเอียดตามตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓  รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนงานที่กำ� หนดไว้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลส�ำเร็จ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�ำนวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม
ที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

แห่ง/ราย

๑๓,๐๐๐

๓๖,๖๑๙

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

๕๐

๕๐

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

๕

๕

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ

เรื่อง

๘๐๐

๗๓๒

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการด�ำเนินการ
จนได้ข้อยุติ

เรื่อง

๔๐๐

๔๘๙

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�ำนวนเรื่องที่เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนญู หรือ
ศาลปกครองที่ได้รับการด�ำเนินการจนได้ข้อยุติ

เรื่อง

๑๕

๓๓

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�ำนวนคดีที่ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
ที่ได้รับการด�ำเนินการจนได้ข้อยุติ

เรื่อง

๑๐

๒

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�ำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอต่อ
รัฐสภา/ คณะรัฐมนตรี และ/หรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

เรื่อง

๒๐๐

๔๓๔

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

เรื่อง

๑๕

๗๘

ร้อยละ

๖๐

๘๐

ระบบ

๑

๑

เรื่อง

๑๐

๑๕

แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ
ผลผลิตที่ ๑ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ผลผลิตที่ ๒ : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการ : โครงการบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�ำนวนระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ได้รับการพัฒนา
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อจัดท�ำข้อเสนอ
แนะและ/หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ : จ� ำ นวนเรื่ อ งที่ มี ก ารศึ ก ษา การวิ จั ย
ด้านสิทธิมนุษยชน และ จ�ำนวนข้อเสนอแนะนโยบายและ/หรือ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า

ส่ ว นที่ ๓ ผลการด� ำ เนิ น งานตามภารกิ จ อ� ำ นาจหน้ า ที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน โดยมีสำ� นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสม.) มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกิจการทัว่ ไป
ของ กสม. และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) กสม. ได้ดำ� เนินการตามภารกิจ
ที่ส�ำคัญ ๆ ดังนี้
๓ . ๑ กา ร ตร วจ สอ บ ก า ร ละ เ มิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
กสม. มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงาน
ทีก่ ระท�ำหรือละเลยการกระท�ำดังกล่าวเพือ่ ด�ำเนินการ ในกรณีทปี่ รากฏว่าไม่มกี ารด�ำเนินการตามทีเ่ สนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป
โดยด�ำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

๓.๑.๑ การรับเรือ่ งร้องเรียนทีม่ กี ารร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม หรือเป็นเรือ่ งที่ กสม.
เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้รบั เรือ่ งเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม หรือเป็นเรือ่ งที่ กสม. เห็นสมควรให้มกี ารตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น ๖๕๔ เรื่อง โดยจ�ำแนกตามประเภทสิทธิ ประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และพื้นที่เกิดเหตุ ได้ดังนี้

๑. จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ จ�ำแนกตามประเภทสิทธิ
๒๕.๙๙%

๒๕%

๑๓ เรื่อง
๔ เรื่อง

๑ เรื่อง

สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขฯ
สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
อื่นๆ

๖ เรื่อง

๑๕ เรื่อง

๔.๔๓%

๖๕๔ เรื่อง

สิทธิในกระบวนการทางการปกครอง

๗.๖๕%

สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ๕๐ เรื่อง

๖๐ เรื่อง

๘๒ เรื่อง

สิทธิพลเมือง

๙.๑๗%

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

๘๓ เรื่อง

๑๔๑ เรื่อง

สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน

สิทธิชมุ ชน

๑๗๐ เรื่อง

สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม

๕%

๑๒.๖๙%
๑๒.๕๔%

๒๙ เรื่อง

๑๕%

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

๒๐%

๑๐%

รวม

๒๑.๕๖%

๒.๒๙%๑.๙๙%
๐.๙๒%
๐.๖๑%
๐.๑๕%

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

จากจ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนฯ ทัง้ สิน้ ๖๕๔ เรือ่ ง จ�ำแนก
ตามประเภทสิทธิ พบว่า มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิใน
กระบวนการยุตธิ รรมสูงทีส่ ดุ ๑๗๐ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๙
รองลงมาเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สนิ ๑๔๑ เรือ่ ง
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๖ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๖
แผนภาพที่ ๖ จ�ำนวนเรือ่ งทีม่ กี ารร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควร
ให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำแนกตามประเภท
สิทธิมนุษยชน
ที่มา : ส�ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงาน กสม.
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๕๐%

สิทธิมนุษยชนฯ จ�ำแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

๔๖.๓๓%

รวม

๔๐%

๒๙.๕๑%

๐.๔๖% ๐.๑๕%

๓ เรื่อง

๑ เรื่อง

ชาย

๑๕๓ เรื่อง

๑๐%

๒๓.๔๐%

๑๙๓ เรื่อง

๒๐%

๓๐๓ เรื่อง

๓๐%

จากจ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนฯ ทัง้ สิน้ ๖๕๔ เรือ่ ง จ�ำแนก
ตามประเภทของผูถ้ กู ละเมิดสิทธิ พบว่า ชายร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิ
มากทีส่ ดุ ๓๐๓ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๓ รองลงมาเป็นกลุม่ บุคคล
๑๙๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๑ เป็นหญิง ๑๕๓ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓.๔๐ เป็นเด็กและเยาวชน ๓ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖
ส่วนผูถ้ กู ละเมิดสิทธินอ้ ยทีส่ ดุ เป็นผูส้ งู อายุและคนพิการ กลุม่ ละ ๑ เรือ่ ง
คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕ ตามล�ำดับ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๗

๖๕๔ เรื่อง

กลุมบุคคล

หญิง

เด็กและ
เยาวชน

ผูสูงอายุ คนพิการ

๐.๑๕%

๑ เรื่อง

๒. จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิด

ทีม่ า : ส�ำนักคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงาน กสม.

แผนภาพที่ ๗  จ�ำนวนเรือ่ งทีม่ กี ารร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม หรือเป็นเรือ่ งที่ กสม. เห็นสมควรให้มกี ารตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

		
จ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนทีม่ กี ารร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ จ�ำแนกตามพืน้ ทีเ่ กิดเหตุทมี่ กี ารร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

๓.

แผนภาพที่ ๘ จ�ำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำแนกตามพื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียน

๑๘.๖๕%

ภาคใต ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

๐.๑๕%

๑ เรื่อง

ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ตางประเทศ

ที่มา : ส�ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงาน กสม.

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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๐.๑๕%

๑ เรื่อง

๕.๘๑%

๓๘ เรื่อง

๗๐ เรื่อง

ภาคกลาง

๖.๒๗%

๔๑ เรื่อง

๑๐.๗๐%

๕%

กรุงเทพฯ

๖๕๔ เรื่อง

๑๔.๓๗%

๙๔ เรื่อง

๑๐%

รวม

๑๒๒ เรื่อง

๑๕%

๑๙.๗๒%

๑๒๙ เรื่อง

๒๐%

๒๔.๑๖%

๑๕๘ เรื่อง

๒๕%

ไมระบุ

บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

จากจ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนฯ ทัง้ สิน้ ๖๕๔ เรือ่ ง จ�ำแนกตามพืน้ ทีเ่ กิดเหตุทมี่ กี ารร้องเรียน พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารร้อง
เรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงทีส่ ดุ ๑๕๘ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๖ รองลงมาเป็นภาคใต้ ๑๒๙ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๒ นอกจากนี้
ยังมีเรื่องร้องเรียนจากต่างประเทศ ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๘

๓.๑.๒ จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่มีการด�ำเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียนของ กสม. หากพิจารณา
เห็นว่าเรื่องร้องเรียนใดสามารถแก้ไขได้โดยการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ องค์การเอกชน บุคคล หรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กสม. จะด�ำเนินการประสานการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน เพือ่ ให้เกิด
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมแก่ผรู้ อ้ ง โดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ความเหมาะสมและการด�ำเนินการอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการ
ติดตามผลการประสานการคุม้ ครอง เพือ่ ให้เรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวได้รบั
การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ดำ� เนินการประสานการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน เรือ่ งร้องเรียนจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๒๒๖ เรือ่ ง แบ่งออกเป็น
๒ ประเภท คือ (๑) เรือ่ งทีล่ งรับเป็นค�ำร้องและมีการประสานความ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ๑๒๙ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๘ และ (๒)
เรือ่ งทีไ่ ม่รบั เป็นค�ำร้องแต่มกี ารประสานความคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
๙๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๒ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๙

แผนภาพที่ ๙ จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่มีการด�ำเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๔๒.๙๒%

๒.๒ สงเปนขอมูล คณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวของแกไข
๒.๓ ขอมูลไมชัดเจน/แสดงความคิดเห็น/
ใหคำแนะนำ

๑๘.๑๔%

๑๔.๑๖%
๑๐.๖๒%

๒๔ เรื่อง
๔๑ เรื่อง

กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
พบว่า มีการกระท�ำทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็น
ธรรม กสม. จะจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยก�ำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวม
ทัง้ ระยะเวลาในการด�ำเนินการตามมาตรการดังกล่าว และ/หรือมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แจ้งไปยังหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อด�ำเนินการต่อไป เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในลักษณะเดียวกันขึน้ อีก โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กสม. ได้ตรวจ
สอบเรื่องร้องเรียนและออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มีผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน รวมทัง้ สิน้ ๑,๑๔๖ เรือ่ ง
จ�ำแนกเป็นเรือ่ งทีส่ ง่ ต่อให้องค์กรอืน่ ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาแก้ไข
๕๖ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๙ เป็นเรือ่ งทีย่ ตุ กิ ารตรวจสอบ/ยุตเิ รือ่ ง
๗๓๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๓ และเป็นเรื่องมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน/การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่ง กสม. ได้มีมาตรการ
การแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะนโยบายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓๕๕ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๘ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๑๐
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

๒๒๖

๗๐%

๖๔.๑๔%

รวม

๖๐%

๑,๑๔๖ เรื่อง

๕๐%

๔๐%

๓๐%

๓๐.๙๘%

ยุติการตรวจสอบ /
ยุติเรื่อง

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน /
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรม

๔.๘๘%

๒๐%

๓๕๕ เรื่อง

๓.๑.๓ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

รวมเรื่องรองเรียนที่มีการประสานความคุมครองฯ
เรื่อง

๕๖ เรื่อง

๑๐%

๒๓.๔๕%

๕๓ เรื่อง

๒๐%

๗๖ เรื่อง

๓๐%

๒. เรื่องที่ไมรับเปนคำรองแตมีการ
ประสานความคุมครองสิทธิมนุษยชน
๒.๑ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของแกไข

๗๓๕ เรื่อง

๓๓.๖๓%

๓๒ เรื่อง

๔๐%

๑. เรื่องที่ลงรับเปนคำรองและมีการประสาน
ความคุมครองสิทธิมนุษยชน
๑.๑ ประสานการคุมครอง/แนะนำ
ใหดำเนินการตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย
๑.๒ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของแกไข

๙๗ เรื่อง

๕๐%

๕๗.๐๘%

๑๒๙ เรื่อง

๖๐%

๑๐%

สงเรื่องตอใหองคกรอื่น
ที่มีอานาจหนาที่
พิจารณาแกไข

แผนภาพที่ ๑๐ ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนจากรายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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๑๖.๕๘%

ยุติการตรวจสอบ/ยุติเรื่อง เนื่องจาก
๑๔%
๑๒%

๑๒.๙๑%

๑๒.๖๕%

๖๙ เรื่อง

๑๕ เรื่อง

ไมพบประเด็นละเมิดสิทธิมนษุยชน

ไมอยูในอำนาจ กสม.

ผูรองขอถอนเรื่องรองเรียน

ไดรับการแกไขหรือไกลเกลี่ยแลว

ประเด็นอื่นๆ

๕๓ เรื่อง

๒๕ เรื่อง

คำรองไมครบองคประกอบ
ตามมาตรา ๒๓

๑.๓๑%

ไมสามารถติดตอผูรองได

๑๔๘ เรื่อง
๑๓ เรื่อง

๐.๐๘๗%

๖.๐๒%

๑ เรื่อง

๑.๑๓%

ยุติเรื่อง และมีการประสานการคุมครอง
ตามมาตรา ๑๘ (๔)

ยุติเรื่อง ตามมาตรา ๒๒

๒%

๔.๖๒%
๒.๑๘%

๗๖ เรื่อง

๔%

๖.๖๓%

ยุติเรื่อง โดยมีการแจงขอสังเกต /
มีขอเสนอแนะ

๖%

๑๔๕ เรื่อง

๘%

๑๙๐ เรื่อง

๑๐%

แผนภาพที่ ๑๐ (ต่อ) ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กสม. ได้ติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็นรายงานฯ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�ำนวน ๑๙๑ เรื่อง และรายงานฯ ที่ตรวจสอบในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๖๐ เรื่อง โดยจ�ำแนกตามประเภทสิทธิ
รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๑๑

แผนภาพที่ ๑๑ การติดตามการด�ำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ�ำแนกตามประเภทสิทธิ

รวม

สิทธิแรงงาน

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย

สิทธิพลเมือง

สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข

สิทธิในที่อยูอาศัย

สิทธิเด็ก

สิทธิในกระบวนการปกครอง

การเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม

๒.๖๒%
๓.๓๓%

๒.๐๙%
๖.๖๗%

๒.๐๙%
๑.๖๗%

๑.๐๕%
๓.๓๓%

๑.๐๕%
๑.๖๗%

๑.๐๕%

๐.๕๒%

๓.๓๓%

๓.๓๓%

สิทธิในทรัพยสิน

สิทธิในการจัดการที่ดิน
๖.๒๘%
๓.๓๓%

สิทธิชุมชน
๒๖.๗๐%
๓๐%

๗.๓๓%
๑.๖๗%

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๑๐%

๔๕.๕๕%
๔๑.๖๗%

๓๐%

๒๐%

รายงานฯ กอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๖๗%

๔๐%

๑๙๑เรื่อง

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๑.๔ การติดตามการด�ำเนินการตามมาตรการ
การแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๑) การติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

จากการติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑๙๑ เรือ่ ง ตามตารางข้างต้น กสม. พิจารณาแล้วเห็นสมควรยุตเิ รือ่ งทัง้ หมดด้วยสาเหตุ
ต่าง ๆ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๑๒
แผนภาพที่ ๑๒   การติดตามการด�ำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำแนกตามสาเหตุการยุติเรื่อง

๕๐%

๔๕.๕๐%
๓๙.๗๙%

๔๐%

กรณีบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดดำเนินการตามมาตรการการแกไข
ปญหาทั้งหมดหรือบางสวนที่เปนประเด็นสาระสำคัญในการบรรเทาปญหา
กรณีอื่นตามคณะกรรมการเห็นสมควร ๑
กรณีคูกรณีไดมีการฟองรองคดีตอศาล หรือศาลมีคำพิพากษาหรือ
คำสั่งเด็ดขาดแลวในประเด็นเดียวกับมาตรการการแกไขปญหา
กรณีที่บุคคลหรือหนวยงานมิไดดำเนินการตามมาตรการการแกไขปญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือดำเนินการแตยังไมแลวเสร็จโดยมีเหตุผลอันสมควร

๓๐%

๒๐%

๘.๙%

๑๐%

๖.๘%
รวม

๘๕ เรื่อง

๗๖ เรื่อง

๑๗ เรื่อง

๑๙๑ เรื่อง

๑๓ เรื่อง

๑

กรณีไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด กสม. ได้มคี ำ� สัง่ ๓๕/๒๕๕๖ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพือ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผไู้ ด้รบั ผลกระทบ
จากนโยบายยาเสพติด และกรณีได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน�ำ้ โดย กสม. ได้มีมติให้รวบรวมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำเพื่อจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการประชุมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗

ในส่วนของผลการติดตามผลการด�ำเนินการตาม
มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�ำนวน ๖๐ เรือ่ ง พบว่า รายงานดังกล่าวมีผลการด�ำเนินการตาม
มาตรการการแก้ไขปัญหาและสามารถยุตเิ รือ่ งได้ รายละเอียดตาม
แผนภาพที่ ๑๓

๖๐%

๕๕%

รวม

๕๐%

๖๐ เรื่อง

แผนภาพที่ ๑๓   การด� ำ เนิ น การตามมาตรการการแก้ ไ ขปั ญ หา
การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสามารถยุติเรื่องได้

ยุติเรื่อง ดำเนินการแลว
บางสวน

๑๘%

ไมแจงผล
ดำเนินการ

๒๕%

๑๕ เรื่อง

๑๐%

๒%

๑ เรื่อง

๒๐%

๑๑ เรื่อง

๓๐%

๓๓ เรื่อง

๔๐%

อยูระหวาง
การติดตามผล
ดำเนินการ

ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส�ำนวน ส�ำนักงาน กสม.

จากการติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนข้างต้น ซึง่ กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะมาตรการการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีกรณีตัวอย่าง อาทิ
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๑. รายงานฯ ที่ ๑๖๒/๒๕๕๕ เรือ่ ง สิทธิในทรัพย์สนิ กรณีราษฎรชุมชนคลองไทรพัฒนา ต�ำบลไทรทอง อ�ำเภอชัยบุรี จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ถูกกลุ่มบุคคลบุกรุกท�ำลายทรัพย์สิน

(๑.๑) ความเป็นมา
		 ผู้ร้องร้องเรียนว่า ผู้ร้องกับพวกเป็นสมาชิก
เครือข่ายปฏิรปู ทีด่ นิ แห่งประเทศไทยได้รวมตัวกันประมาณ ๑๒๐
ครอบครัว เข้ามาอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีป่ ลูกสวนปาล์มของบริษทั เอกชน
แห่งหนึง่ เพือ่ เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเร่งน�ำทีด่ นิ ดังกล่าว ซึง่ ศาล
จังหวัดกระบีไ่ ด้มคี ำ� พิพากษาเมือ่ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ ว่า ทีด่ นิ
ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิข์ องส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
โดยบริษทั ไม่มสี ทิ ธิถ์ อื ครองท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ และสัง่ ให้บริษทั
พร้อมบริวารออกจากทีด่ นิ โดยให้รอื้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
ทั้งหมดออกไป
		

(๑.๒) การด�ำเนินการของ กสม.
		 กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดงั กล่าวเป็นการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิต เป็นการละเมิดที่ร้ายแรงจนกระทั่งมี
การเสียชีวติ และกระทบต่อความปลอดภัยความสงบสุขเรียบร้อยของ
ประชาชน เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมีหน้าทีต่ อ้ งให้ความคุม้ ครองดูแลความ
ปลอดภัยให้กบั ประชาชน และมีหน้าทีน่ ำ� เอาตัวผูก้ ระท�ำความผิดมา
ลงโทษ อีกทัง้ ควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจัดการทีด่ นิ ของรัฐ
เพื่อให้เกิดการจัดสรรที่ดินที่เป็นธรรม และควรแจ้งเรื่องไปยัง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะเจ้าของพืน้ ที่ ให้มกี ารก�ำกับ
ดูแลความเรียบร้อย มิให้เกิดเหตุรนุ แรงอีก จึงได้กำ� หนดมาตรการ
การแก้ไขและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กสม. เห็นควรมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายต่อส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า ควรมีนโยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการจัดสรร
และการเข้าไปใช้ทดี่ นิ ซึง่ อยูใ่ นการก�ำกับดูแลของ ส.ป.ก. เพือ่ ลดปัญหาความรุนแรงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการแย่งชิงทีด่ นิ และการอ้างสิทธิในทีด่ นิ ดังกล่าว
(๑.๓) ผลการด�ำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๑.๓.๑) ต�ำรวจภูธรภาค ๘ แจ้งผลด�ำเนินการเป็นหนังสือลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ สรุปว่า คดีฆ่านาย ส. 		
พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้งดการสอบสวน
		 (๑.๓.๒) ต�ำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งผลด�ำเนินการเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ สรุปว่า
			 ก. มาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัย
• ผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจภูธรภาค ๘ ได้มอบหมายให้รองผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจภูธรภาค ๘ เป็นผูก้ ำ� กับดูแลแก้ไขปัญหา โดย
ใช้ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารต�ำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลือ่ นการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าว
• ต�ำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้รองผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีรบั ผิดชอบ เพือ่ ประสาน
ระหว่างหน่วยงาน และควบคุมการปฏิบตั แิ ละมีการก�ำหนดมาตรการแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ ของชาวบ้าน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และระงับความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ เบือ้ งต้น
มอบหมายให้สถานีตำ� รวจภูธรชัยบุรอี อกค�ำสัง่ เรือ่ ง จัดข้าราชการต�ำรวจรักษาความสงบเรียบร้อยให้กบั ประชาชนแล้ว
			 ข. รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต�ำรวจ
• สถานีตำ� รวจภูธรชัยบุรี ได้จดั ข้าราชการต�ำรวจรักษาความสงบเรียบร้อยให้กบั ประชาชนในกลุม่ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้
โดยมีการออกตรวจตราเฝ้าระวังป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และตัง้ จุดตรวจสกัด ตามห้วงเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
• สมาชิกในชุมชนคลองไทรพัฒนา ได้มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชน จ�ำนวน ๔ จุด ๆ ละ
๓ คน รักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

29

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรการการแก้ไข
(๑.๒.๑) ให้กำ� กับดูแลการด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนจนให้ได้ตวั ผูก้ ระท�ำความผิดมาลงโทษ ในเหตุการณ์วนั ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
ทีม่ กี ารเข้าไถรือ้ ขน�ำของประชาชนในชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ที่ ๒ ต�ำบลไทรทอง อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑.๒.๒) ให้กำ� กับดูแลการด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนจนให้ได้ตวั ผูก้ ระท�ำความผิดมาลงโทษ ในเหตุการณ์วนั ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓
ทีม่ คี นร้ายเข้าไปยิงประชาชนในชุมชนคลองไทรพัฒนา หมูท่ ี่ ๒ ต�ำบลไทรทอง อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนเป็นเหตุให้นาย ส.
(นามสมมุติ) เสียชีวิต
(๑.๒.๓) ให้กำ� หนดมาตรการเพือ่ รักษาความปลอดภัยและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ที่ ๒ ต�ำบล
ไทรทอง อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพืน้ ทีโ่ ดยรอบ อันเป็นการป้องปรามมิให้มกี ารกระท�ำความผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของ
ประชาชน ทัง้ นี้ ให้เริม่ ด�ำเนินการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รับรายงานฉบับนี้

๒.

รายงานฯ ที่ ๑/๒๕๕๖ เรือ่ ง สิทธิชมุ ชน กรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลกืด้ ช้าง สัง่ ย้ายชุมชนและอพยพชาวบ้านเผ่าลีซู บ้านแม่ตะมาน
หมู่ที่ ๒ ต�ำบลกื้ดช้าง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ออกจากพื้นที่
(๒.๑) ความเป็นมา
		 ผูร้ อ้ งร้องเรียนว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลกืด้ ช้าง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สัง่ ย้ายชุมชนและอพยพชาวบ้านเผ่าลีซู
บ้านแม่ตะมาน หมูท่ ี่ ๒ ต�ำบลกืด้ ช้าง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ออกจากพืน้ ทีป่ ระมาณ ๖ ไร่ เพือ่ ท�ำการก่อสร้างสนามกีฬาประจ�ำต�ำบล ท�ำให้
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(๒.๒) การด�ำเนินการของ กสม.
		 กสม. พิจารณาตรวจสอบกรณีการร้องเรียนข้างต้นแล้ว เห็นว่ากรณีทอี่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลกืด้ ช้าง มีคำ� สัง่ ให้ชมุ ชนเผ่า
ลีซบู า้ นแม่ตะมานอพยพโยกย้ายออกนอกพืน้ ที่ เป็นการกระท�ำโดยไม่มอี ำ� นาจตามกฎหมายให้กระท�ำได้ และเป็นการกระท�ำทีล่ ะเมิดสิทธิชมุ ชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และ มาตรา ๖๗ เรือ่ งสิทธิการมีชวี ติ อยู่ สิทธิการเลือกประกอบอาชีพตาม
วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีท่ ำ� มาหากินในชุมชน ทัง้ ทีผ่ รู้ อ้ งเป็นชนเผ่าลีซทู ไี่ ด้รบั สัญชาติไทย มีสทิ ธิในความเป็นคนไทย
ทีต่ อ้ งได้รบั ความเคารพในสิทธิและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ และมีสทิ ธิเลือกถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและการเลือกประกอบอาชีพได้ตามวัฒนธรรมและวิถี
ชีวติ ตามรัฐธรรมนูญ กสม. จึงมีมติกำ� หนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อองค์การบริหารส่วนต�ำบล กืด้ ช้าง กรมชลประทาน
และอ�ำเภอแม่แตง ดังต่อไปนี้
มาตรการแก้ไขปัญหา
		 (๒.๒.๑) องค์การบริหารส่วนต�ำบลกื้ดช้าง ควรยกเลิกค�ำสั่งย้ายชุมชนและอพยพชาวบ้านเผ่าลีซูออกจากพื้นที่
		 (๒.๒.๒) กรมชลประทาน ควรอนุญาตให้ชมุ ชนเผ่าลีซใู ช้พนื้ ที่ ๖ ไร่ ในการอยูอ่ าศัยและประกอบอาชีพ โดยยึดหลักมนุษยธรรม
และสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
		 (๒.๒.๓) นายทะเบียนอ�ำเภอแม่แตงควรด�ำเนินการออกเลขทีท่ ะเบียนราษฎร์เพือ่ ประโยชน์ของชาวบ้านในด้านสิทธิอนื่ ๆ
เช่น สิทธิด้านสุขภาพ การเดินทาง และการเลือกตั้ง เป็นต้น
		 ทัง้ นี้ ให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลกืด้ ช้าง กรมชลประทาน และอ�ำเภอแม่แตง ด�ำเนินการโดยเร็วแล้วแจ้งให้ กสม. ทราบผล
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้
(๒.๓) ผลด�ำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 (๒.๓.๑) ส�ำนักชลประทานที่ ๑ มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๙/๔๗๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ แจ้งว่าไม่ขดั ข้องทีจ่ ะให้ชาวบ้าน
หมู่บ้านลีซู บ้านแม่ตะมาน ด�ำเนินการเช่าพื้นที่พิพาทเพื่อที่อยู่อาศัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงเรื่องไม่ขัดข้องในการให้เช่าแล้ว
		 (๒.๓.๒) อ�ำเภอแม่แตง มีหนังสือที่ ชม ๐๖๑๘/ทร. ๑๙๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่าได้ประสานองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกื้ดช้าง ก�ำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด�ำเนินการเพื่อก�ำหนดเลขที่บ้านให้แก่ราษฎรชาวเขาเผ่าลีซูบ้านแม่ตะมานแล้ว
		 (๒.๓.๓) องค์การบริหารส่วนต�ำบลกืด้ ช้าง มีหนังสือที่ ชม ๗๔๙๐๑/๓๘๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่า มาตรการ
แก้ไขปัญหาตามมติของ กสม. จะเป็นการรับรองสิทธิให้แก่ผบู้ กุ รุกทีร่ าชพัสดุอนั เป็นทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน และเอือ้ ประโยชน์แก่บคุ คลบางกลุม่ แต่การ
ย้ายชุมชนเผ่าลีซไู ปบริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนต�ำบลกืด้ ช้างซึง่ ได้จดั สรรไว้ให้แล้ว จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในเบือ้ งต้น ทัง้ ยังไม่กระทบ
ต่อการใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ จัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ตามทีม่ กี ารตกลงร่วมกันสามฝ่ายระหว่างกรมธนารักษ์ กรมชลประทาน และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลกื้ดช้างที่ดำ� เนินการโดยชอบอยู่ก่อนแล้ว
(๒.๔) กลุม่ งานติดตามและสารบบส�ำนวน ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามผลด�ำเนินการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ๓ หน่วยงานตามข้อ
(๒.๓.๑) – (๒.๓.๓) เมือ่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลกืด้ ช้าง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลกืด้ ช้าง และ
เจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักชลประทานที่ ๑ เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้ความว่า ส�ำนักชลประทานที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์ทรี่ าชพัสดุอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาการให้เช่าทีร่ าชพัสดุตามค�ำร้องของราษฎร องค์การบริหารส่วนต�ำบลกืด้ ช้างได้ระงับค�ำสัง่ ย้ายชุมชนและอพยพชาวบ้านเผ่าลีซอู อก
จากพืน้ ที่ พร้อมกับระงับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา และอ�ำเภอแม่แตงอยูร่ ะหว่างการก�ำหนดเลขทีบ่ า้ นให้แก่ราษฎร
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๓. รายงานฯ ที่ ๒๕๑ – ๒๕๘/๒๕๕๘ เรือ่ ง สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา และการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อนุมัติวันส�ำเร็จการศึกษาล้าช้าและอาจมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมท�ำให้ได้รับความเสียหาย
(๓.๑) ความเป็นมา
ผูร้ อ้ งร้องเรียนว่า ผูร้ อ้ งทัง้ ๙ เป็นนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ผูร้ อ้ งได้สอบสารนิพนธ์และสอบผ่านเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งด�ำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จนเสร็ จ สิ้ น ทุ ก ขั้ น ตอน ซึ่ ง ตามแนวปฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยฯ ต้องอนุมตั วิ นั ส�ำเร็จการศึกษาให้ผร้ ู อ้ งในวันทีส่ อบสารนิพนธ์
แต่มหาวิทยาลัยฯ กลับอนุมตั วิ นั ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับวันทีผ่ ร้ ู อ้ งสอบ
สารนิพนธ์ โดยมหาวิทยาลัยฯ อ้างว่าก่อนหน้านีม้ หาวิทยาลัยฯ ได้มี
ค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยกรรมการ
บางท่านมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ก�ำหนดจึงมีการแก้ไขค�ำสัง่ ใหม่ ท�ำให้
มหาวิทยาลัยฯ อนุมตั ใิ ห้นกั ศึกษาส�ำเร็จการศึกษาล่าช้า ผูร้ อ้ งเห็นว่า
การปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัยฯ ทุกปีจะระบุวนั ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาเป็นวัน
เดียวกันกับวันทีส่ อบสารนิพนธ์ การทีม่ หาวิทยาลัยฯ ระบุวนั ทีส่ ำ� เร็จ
การศึกษาไม่ตรงกับวันทีส่ อบสารนิพนธ์ จึงอาจเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
หรือการละเว้นการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม จึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอให้ตรวจสอบ

(๓.๒) การด�ำเนินการของ กสม.
กสม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่
มหาวิทยาลัยฯ อนุมตั วิ นั ส�ำเร็จการศึกษาในปริญญาบัตรให้กบั ผูร้ อ้ ง
ทั้ง ๙ ไม่ตรงกับวันที่ผู้ร้องสอบสารนิพนธ์ หากปรากฏว่าการสอบ
สารนิพนธ์นนั้ ไม่มกี ารแก้ไขในสาระส�ำคัญ และเป็นเรือ่ งทีป่ ฏิบตั กิ นั ตาม
ปกติดงั เช่นทีผ่ า่ นมา มหาวิทยาลัยฯ ต้องเยียวยาโดยอนุมตั ปิ ริญญา
บัตรให้กับผู้ร้องทั้ง ๙ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ดังนั้น กรณีตามค�ำร้อง
เรียนจึงเป็นการกระท�ำทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผูร้ อ้ ง กสม.
จึงสมควรแจ้งมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้
มหาวิทยาลัยฯ ด�ำเนินการแก้ไขวันส�ำเร็จการศึกษาให้กบั ผูร้ อ้ งทัง้
๙ รวมถึงนักศึกษาอื่นที่ได้รับผลกระทบนี้ด้วย

(๓.๓) ผลการด�ำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแจ้งผลด�ำเนินการเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ สรุปได้วา่ สภามหาวิทยาลัยได้มมี ติแก้ไขวันทีส่ ำ� เร็จ
การศึกษาให้ครอบคลุมนักศึกษาทีถ่ กู กระทบสิทธิทงั้ หมดแล้ว ตามมติสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้งเรือ่ งดังกล่าวให้นกั ศึกษาผูร้ อ้ งขอความเป็นธรรม
ทราบแล้ว
๒) การติดตามผลการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยการประสานการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
การติดตามผลการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยการประสานการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนจากค�ำร้องเรียน
ซึ่ง กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องที่ควรได้รับการพิจารณา
แก้ไขโดยองค์กรอื่นซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรง กรณีเรื่องที่รับมา
ไม่อยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีห่ รือไม่รบั ไว้พจิ ารณาและส่งเรือ่ งต่อไปให้บคุ คล
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ หรือ
กรณีที่ กสม. มีมติให้ยตุ เิ รือ่ งแต่มขี อ้ เสนอแนะให้บคุ คลหรือหน่วยงาน
ด�ำเนินการและขอทราบผลด�ำเนินการ โดยมีการประสานการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน ดังนี้
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรการการแก้ไข
ให้มหาวิทยาลัยฯ โดยสภามหาวิทยาลัย ด�ำเนินการเพิกถอนค�ำสัง่ อนุมตั วิ นั ส�ำเร็จการศึกษาให้กบั ผูร้ อ้ งทัง้ ๙ โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
ความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมหาวิทยาลัยฯ สมควรพิจารณาด�ำเนินการแก้ไขวัน
ส�ำเร็จการศึกษาให้กบั ผูร้ อ้ งทัง้ ๙ ให้มผี ลย้อนหลังให้เป็นไปตามวันทีผ่ รู้ อ้ งทัง้ ๙ สอบสารนิพนธ์ รวมทัง้ สมควรพิจารณาด�ำเนินการแก้ไขวันส�ำเร็จ
การศึกษาให้กบั นักศึกษาคนอืน่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในกรณีดงั กล่าว ภายในเวลา ๖๐ วัน ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยอาศัย

๒. การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยอาศัย

อ�ำนาจตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

อ�ำนาจตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

การติดตามผลการด�ำเนินการฯ โดยการประสานการ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนจากค�ำร้องเรียน กรณีสง่ เรือ่ งต่อไปให้บคุ คล
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ ซึง่
มีประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รบั การรับบริการ
สาธารณสุขอย่างเป็นธรรมจากกระบวนแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินยั โดยไม่เป็นธรรม กรณีขอให้ตรวจสอบการทุจริตการในโครงการ
ของรัฐหรือการด�ำเนินการของเจ้าหน้าทีร่ ฐั กรณีสญ
ั ญาไม่เป็นธรรม
กรณีการได้รบั การปฏิบตั ไิ ม่เป็นธรรมหรือการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เหมาะสม
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั กรณีการถูกแย่งสิทธิการครอบครองในการเข้าท�ำ
ประโยชน์ในทีด่ นิ กรณีขอให้แก้ปญั หาน�ำ้ ท่วมซ�ำ้ ซาก และกรณีกล่าว
อ้างว่าได้รบั ความเสียหายจากการดูหมิน่ เหยียดหยาม รวม ๒๐ เรือ่ ง
รายละเอียดจ�ำแนกตามประเด็นสิทธิและเสรีภาพ รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๔

การติดตามผลการด�ำเนินการฯ โดยการประสานการ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนจากค�ำร้องเรียน ซึง่ มีประเด็นปัญหาต่าง ๆ
ได้แก่ การขอให้ได้รบั สัญชาติไทยการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวติ และร่างกายของเจ้าหน้าทีร่ ฐั การไม่พงึ พอใจต่อการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐ การร้องเรียนเกีย่ วกับการบริหารงานภายในองค์กร
ของรัฐ และการร้องเรียนเกีย่ วกับการถูกฉ้อโกงหรือการละเมิดทางแพ่ง
ซึง่ จากการติดตามผลการแก้ไขปัญหาปรากฏว่า หน่วยงานทีม่ หี น้าที่
โดยตรงได้มกี ารตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการไกล่เกลีย่ หรือพิจารณาให้
ความช่วยเหลือเยียวยา จนเป็นทีพ่ อใจและผูร้ อ้ งมีความเข้าใจแล้ว แต่ใน
บางกรณีกม็ กี ารไปใช้สทิ ธิทางศาล ซึง่ ในการติดตามผลการประสานการ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าวหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนจนเป็นทีย่ ตุ ิ รวม ๑๑ เรือ่ ง รายละเอียด
จ�ำแนกตามประเด็นสิทธิและเสรีภาพ รายละเอียดตามตารางที่ ๔

๓. การประสานการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนที่ กสม. มีมติให้ยตุ เิ รือ่ งแต่มขี อ้ เสนอแนะให้บคุ คลหรือหน่วยงานด�ำเนินการและขอทราบผลด�ำเนินการ
การติดตามผลการด�ำเนินการฯ โดยการประสานการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนจากค�ำร้องเรียน ซึง่ กสม. มีมติให้ยตุ เิ รือ่ งแต่มขี อ้ เสนอแนะ
ให้บคุ คลหรือหน่วยงานด�ำเนินการและขอทราบผลด�ำเนินการ ซึง่ มีประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ กรณีขอให้ตดิ ตามการก่อสร้างและพัฒนาปรับปรุง
ตลาด กรณีขออนุญาตให้กอ่ สร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยจ�ำนวนมากในชุมชนท�ำให้เกิดปัญหาในชุมชน กรณีขอความช่วยเหลือส�ำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะ
ทางทะเบียนขอความช่วยเหลือเรือ่ งบัตรประจ�ำตัวประชาชน และขอให้ชว่ ยเหลือสิทธิโอนในการรักษาพยาบาลไปยังเขตพืน้ ทีท่ มี่ ภี มู ลิ ำ� เนา กรณี
โรงงานท�ำล�ำโพงพ่นสีโดยไม่มกี ารป้องกันท�ำให้เกิดมลพิษทางอากาศ กรณีรอ้ งเรียนว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในการด�ำเนินคดีของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ขอให้เร่งรัดการด�ำเนินการของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ กรณีเจ้าหน้าทีร่ ฐั ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ และกรณีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้
แพร่หลายไปยังสาธารณชน รวม ๒๔ เรื่อง รายละเอียดจ�ำแนกตามประเด็นสิทธิและเสรีภาพ รายละเอียดตามตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔  การประสานการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน จ�ำแนกตามประเภทสิทธิและเสรีภาพ
ประสานการคุม้ ครองฯ ตามมาตรา ๒๕ ประสานการคุม้ ครองฯ ตามมาตรา ประสานการคุ้มครองฯ ที่ กสม. มีมติ
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. กสม.
๒๕ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. กสม. ให้ยุติเรื่องแต่มขี ้อเสนอแนะให้บุคคล
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือหน่วยงานด�ำเนินการ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
๒
๑
๘
สิทธิชุมชน
๖
๑
สิทธิพลเมือง
๑
๗
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
๑
๓
สิทธิในทรัพย์สิน
๒
๒
๑
สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข
๒
สิทธิในกระบวนการทางปกครอง
๑
๓
สิทธิแรงงาน
๑
๒
สิทธิสตรี
๑
สิทธิในที่อยู่อาศัย
๑
สิทธิของผู้บริโภค
๑
เสรีภาพในการนับถือศาสนา
๑
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
๕
๒
ประเภทสิทธิ

รวม

๒๐

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

๑๑

32

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๔

๓ . ๒ ก า ร เ สนอ แ นะ นโ ย บ า ย แ ละ ข ้ อ เ สนอในก ารปรั บ ปรุ ง ก ฎ หมาย แ ละ ก ฎ
ตามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) กสม. มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการเสนอแนะนโยบาย
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กสม. ได้ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีขอ้ เสนอแนะ
เชิงนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๓.๒.๑ ข้อเสนอแนะนโยบาย
กสม. ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีขอ้ เสนอแนะ
เชิงนโยบาย จ�ำนวน ๗๐ เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ ๕
ที่

ประเภทสิทธิ

เรื่อง

เสนอต่อ

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

กรณีร้องเรียนว่าการตรวจค้นช่องทวารหนักของ กรมราชทัณฑ์
เรือนจ�ำกลางพิษณุโลกไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๒

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรณีกล่าวอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำ ๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จังหวัดหนองบัวล�ำภูมีค�ำสั่งถอนชื่อออกจากการ ๒. มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ต� ำ บลกุ ด ดู ่ โ ดย
ไม่เป็นธรรม

๓

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณีกล่าวอ้างว่าสภากาชาดไทยให้ออกจากงาน
เนือ่ งจากเป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีตามระเบียบ
สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๓๔

๑. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๒. ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
๓. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๔. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
๕. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
๖. ส�ำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
๗. สภาผู้แทนราษฎร
๘. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๙. ส�ำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๔

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณีกล่าวอ้างว่าการก�ำหนดหลักเกณฑ์การเบิก
ค่ า ตอบแทนการท� ำ หน้ า ที่ ท นายความอาสา
เข้ า ฟั ง การสอบปากค� ำ ผู ้ ต ้ อ งหาในคดี อ าญาอาจ
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและได้รับค่าตอบแทนใน
อัตราที่ไม่เป็นธรรม

กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า การก�ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก
ค่าตอบแทนการท�ำหน้าที่ทนายความอาสาเข้าฟัง
การสอบปากค�ำผู้ต้องหาในคดีอาญาอาจกระทบ
ต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในอั ต รา
ที่ไม่เป็นธรรม

๕

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณี ข ้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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
กั บ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น บางต� ำ แหน่ ง และ
ข้าราชการประเภทอื่น

๖

สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมและ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหน่วยปราบปราม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ยาเสพติดตรวจค้นบ้านโดยไม่มีหมายค้น และข่มขู่
กรรโชกพาตั ว ไปตรวจปั ส สาวะโดยไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย

๗

สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม และ กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า พี่ ช ายของผู ้ ร ้ อ งไม่ ไ ด้ รั บ ความ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน
เป็นธรรมจากการด�ำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
และกรณีขอรับรถยนต์คืน

๘

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

กรณีรอ้ งเรียนว่าเรือนจ�ำละเว้นการจัดส่งหมายจ�ำคุก กรมราชทัณฑ์
เมื่อคดีถึงที่สุดของผู้ต้องขัง
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑

ที่

ประเภทสิทธิ

เรื่อง

เสนอต่อ

๙

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนและได้รับ กระทรวงศึกษาธิการ
อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเด็ก สิทธิสตรี การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
และคนพิการ

๑๐

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณี ข ้ า ราชการทหารหญิ ง ถู ก ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา กระทรวงกลาโหม
ล่วงละเมิดทางเพศ

๑๑

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
กรณีได้รับความเสียหายจากการมีชื่อในทะเบียน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ ท ธิ ใ นเกี ย รติ ย ศ ประวัติอาชญากรทั้งที่ไม่ได้ถูกด�ำเนินคดี
และชื่อเสียง

๑๒

สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการศึ ก ษา กรณีผู้ต้องขังร้องเรียนว่ากระท�ำผิดทางวินัยและ กรมราชทัณฑ์
อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน เป็นเหตุให้ถูกระงับ
ในการศึกษา
สิทธิทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๑๓

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

กรณีเร่งรัดการด�ำเนินคดีและติดตามจับกุมผูก้ ระท�ำผิด ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

๑๔

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

กรณีกลุม่ ชายซึง่ ไม่ได้แต่งกายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เรี ย กตรวจค้ น ร่ า งกายของประชาชนเพศชาย
พร้อมให้ตรวจปัสสาวะในทีโ่ ล่งแจ้ง บริเวณโคนต้นไม้
ในตลาดหมอชิต

๑๕

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

กรณี กล่ าวอ้ างว่ า ผู ้ ต ้ อ งสงสั ย เกี่ ย วกั บเหตุ ก ารณ์ ก อ ง อ� ำ น ว ย ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง ภ า ย ใ น
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้รับ ราชอาณาจักร
อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมระหว่างถูกควบคุมตัว

๑๖

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

กรณีขอให้ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ สถานีตำ� รวจภูธร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ไทรน้อย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต

๑๗

สิทธิชุมชน

กรณีกล่าวอ้างว่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี ๑. กระทรวงมหาดไทย
ปล่อยน�้ำเสีย และกรณีเทศบาลเมืองปทุมธานีขยาย ๒. กรมการปกครอง
ถนนรุกล�้ำคลองสาธารณะ
๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔. กรมควบคุมมลพิษ
๕. กรมเจ้าท่า
๖. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๗. กรมอนามัย
๘. ส�ำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี
๙. จังหวัดปทุมธานี
๑๐. อ�ำเภอเมืองปทุมธานี
๑๑. กรมปศุสัตว์

๑๘

สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมและ กรณีร้องว่าเจ้าหน้าที่ตำ� รวจ สถานีต�ำรวจภูธร
๑. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน
โพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม ยัดข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ ๒. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ยาเสพติดและยักยอกทรัพย์ของผู้ร้อง

๑๙

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณี ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย ซ�้ ำ สองครั้ ง ในการ กระทรวงศึกษาธิการ
กระท�ำความผิดครั้งเดียวกัน

๒๐

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

กรณีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเปิดการสอน
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตโดยไม่ได้รับ
การรับรองจากสภาการพยาบาล

๒๑

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

กรณี ร ้ อ งว่ า บุ ต รชายเสี ย ชี วิ ต ในเรื อ นจ� ำ คลองไผ่ กระทรวงยุติธรรม
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๒๒

สิทธิแรงงาน

กรณีสญ
ั ญาโอนการจ้างของธนาคารเอกชนแห่งชาติ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ไม่เป็นธรรม
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ที่

ประเภทสิทธิ

เรื่อง

เสนอต่อ

๒๓

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณีการรับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างรายเดือน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เข้ า ปฏิ บั ติ ง านของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข่ า ย (เขต ๑ ภาค ๓)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๔

สิทธิชุมชน

กรณี บ ริ ษั ท เอกชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ สั ม ปทานที่ ดิ น ๑. กระทรวงการต่างประเทศ
ปลูกอ้อยและจัดตัง้ โรงงานน�ำ้ ตาลในประเทศกัมพูชา ๒. กระทรวงพาณิชย์
๓. บริษัทเอกชน

๒๕

สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพส่ ว นบุ ค คลและ กรณีกล่าวอ้างว่าเรือนจ�ำกลางจังหวัดสงขลา
เสรี ภ าพในการปฏิ บั ติ ต ามศาสน ให้ผู้ตอ้ งขังที่นับถือศาสนาอิสลามไปขจัดสิ่งปฏิกูล
ธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติตาม จากเศษอาหารที่ท�ำจากเนื้อสุกร
ความเชื่อ

๒๖

สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมและ กรณีบุตรชายของผู้ร้องถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วน ๑. กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ราชอาณาจักร
ชายแดนใต้ฯ
๒. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

๒๗

สิทธิชุมชน

กรณีกล่าวอ้างว่า อบต. วังจันทร์ไม่ควบคุมดูแล ๑. องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังจันทร์
และอนุญาตให้มีการสร้างโรงเรือนส�ำหรับเลี้ยงสุกร ๒. กรมการปกครอง
ใกล้กับโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
๓. บริษัทเอกชน

๒๘

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติ ส�ำนักงานประกันสังคม
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ตาก เขตพื้นที่แม่สอด

๒๙

สิทธิผู้บริโภค

กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ท�ำสัญญาเช่าซื้อห้องชุดจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

๓๐

สิทธิชุมชน

กรณีวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑. วัดพนัญเชิงวรวิหาร
แจ้งให้มลู นิธวิ ดั พนัญเชิง (เซียงเต็กตึง้ ) รือ้ ถอนสุสาน ๒. ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ออกจากที่ดินของวัด

๓๑

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณีกล่าวอ้างว่าถูกให้ออกจากงานโดยไม่มคี วามผิด กระทรวงศึกษาธิการ
และไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า

๓๒

สิทธิของบุคคลในครอบครัว

กรณีกล่าวอ้างว่าอดีตสามีชาวต่างชาติน�ำบุตรไปอยู่ ๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๒. ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
อาศัยที่ต่างประเทศโดยมิชอบ
๓. กระทรวงการต่างประเทศ

๓๓

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทยปฏิเสธรับบริจาคโลหิตจาก
บุคคลเพศที่สาม

๓๔

สิทธิแรงงาน และสิทธิและเสรีภาพ กรณี ผู ้ ป ระกอบการการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ๑. จังหวัดภูเก็ต
ในการประกอบอาชีพ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของ ๒. คณะรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓๕

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

๓๖

สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม และ กรณีร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำ� รวจชุดจับกุม

๓๗

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไม่ได้
๑. กระทรวงมหาดไทย
ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ต่ อ ท้ อ งถิ่ น ๒. กระทรวงการคลัง
โดยตรง ท�ำให้รายได้ที่ได้รับลดน้อยลง

๓๘

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

กรณีถูกตัดสิทธิไม่ให้สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียน
ในคณะแพทยศาสตร์

๓๙

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

กรณี ร ้ อ งเรี ย นว่ า พนั ก งานสอบสวนสถานี ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ต�ำรวจนครบาลดอนเมือง และสถานีต�ำรวจภูธร
คูคตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรม
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กรณีบริษัทเอกชนไม่รับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าท�ำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่

ประเภทสิทธิ

เรื่อง

เสนอต่อ

๔๐

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง นายกรัฐมนตรี
อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ ท ธิ พ ลเมื อ งและ ทางการเมืองปี ๒๕๕๓ อ้างว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
สิทธิทางการเมือง
ในการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล

๔๑

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรณี ข อให้ ต รวจสอบการแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ๑. กรมพระธรรมนูญ
อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๖
๒. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในชีวิตและร่างกาย

๔๒

สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพส่ ว นบุ ค คลสิ ท ธิ กรณีกลุ่มบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ นายกรัฐมนตรี
ในการได้รับการเยียวยา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ฯ

๔๓

สิทธิสตรีอันเกี่ยวเนื่องกับ
กรณีถกู ล่วงละเมิดทางเพศในระหว่างการควบคุมตัว ๑. กรมราชทัณฑ์
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
๒. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
๓. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

๔๔

สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการประกอบ กรณีขอให้ตรวจสอบโครงการศูนย์ค้าส่ง-ปลีก
อาชีพ
ในประเทศไทยของนักธุรกิจจีน

๔๕

สิทธิแรงงาน

กรณีแรงงานพม่าในห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดโรงงานทออวน นายกรัฐมนตรี
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง

๔๖

สิทธิในที่อยู่อาศัย และสิทธิชุมชน

สิทธิในที่อยู่อาศัย และสิทธิชุมชนกรณีกล่าวอ้างว่า ๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง
ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกระทบต่อชุมชน ๒. ส�ำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
ประวัติศาสตร์
๓. กรุงเทพมหานคร

๔๗

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณี มี ก ารใช้ แ รงงานทาสหรื อ แรงงานบั ง คั บ นายกรัฐมนตรี
และสิทธิแรงงาน
ในอุตสาหกรรมประมงไทย

๔๘

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณีคนพิการต่างชาติไม่ได้รับการลดหย่อนหรือ
ยกเว้นภาษี

๔๙

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณี ส มาชิ ก สมาคมคนตาบอดแห่ ง ประเทศไทย ๑. ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ไม่ได้รับโอนสิทธิถือครองที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑
๒. ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

๕๐

สิทธิเด็ก อันเกี่ยวเนื่องกับ
สิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย

กรณีไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีบุตรเสียชีวิตจากเหตุ
ไฟไหม้บ้าน

๕๑

สิทธิพลเมือง เสรีภาพในการชุมนุม กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการ นายกรัฐมนตรี
ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ชุมนุมทางการเมือง กรกฎาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม
ในชีวิตและร่างกายฯ
๒๕๕๗

๕๒

สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการประกอบ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี
อาชีพ
ที่บังคับให้รถโดยสารสาธารณะติดก๊าซ NGV

๕๓

สิทธิพลเมือง สิทธิและสถานะบุคคล กรณีขอให้ผลักดันให้มีกฎกระทรวงเพื่อคุ้มครอง กระทรวงมหาดไทย
สิทธิในการรับรองสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่น
ในพื้นที่หมู่บ้านพบพระกลาง

๕๔

สิทธิและสถานะของบุคคล
อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิแรงงาน

๕๕

สิทธิพลเมือง และสิทธิสถานะบุคคล กรณีขอให้เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สถานะบุคคล

กรณีปัญหาของแรงงานข้ามชาติ
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นายกรัฐมนตรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

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

๑. กรมการจัดหางาน
๒. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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๑. กรมการปกครอง
๒. จังหวัดเชียงราย
๓. จังหวัดเชียงใหม่
๔. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. จังหวัดตาก
๖. จังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่

ประเภทสิทธิ

เรื่อง
กรณีเด็กที่อยู่ในสถานกักตัวคนต่างด้าว

เสนอต่อ

๕๖

สิทธิเด็ก

๕๗

การเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ ๑. กระทรวงมหาดไทย
สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารจากรั ฐ คนพิการไม่เป็นธรรม
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และสิทธิคนพิการและผู้สูงอายุ

๕๘

สิทธิเด็ก

๕๙

สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมและ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีที่บุตรชายของ
สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
ผู้ร้องเสียชีวิต

๖๐

สิ ท ธิ พ ลเมื อ งอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ ท ธิ กรณีขอให้เร่งรัดการด�ำเนินคดีกรณีบุคคลสัญชาติ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ในกระบวนการยุติธรรม
ลาวตกตึกเสียชีวิต

๖๑

เสรีภาพในการนับถือศาสนา

๖๒

สิทธิเด็กอันเกีย่ วเนือ่ งกับสิทธิพลเมือง กรณีน�ำเด็กขึ้นเวทีปราศรัยทางการเมือง
และสิทธิทางการเมือง

นายกรัฐมนตรี

๖๓

สิทธิเด็ก และสิทธิและเสรีภาพในการ สิทธิเด็ก และสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
ศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

๖๔

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

กรณีกล่าวอ้างว่ามีการบันทึกข้อมูลประวัตอิ าชญากร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
โดยที่ไม่ได้กระท�ำความผิดอาญา

๖๕

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

กรณีมาตรการและแนวทางการรองรับผู้ต้องโทษ คณะรัฐมนตรี
หลังการปล่อยตัว จ�ำนวน ๓๘,๐๐๐ คน ที่ได้รับ
การอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖๖

สิทธิแรงงาน

ขอให้ ต รวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ กระทรวงการคลัง
ขอให้ฟ้องคดีต่อศาล กรณีกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง การคลังละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

๖๗

สิทธิแรงงาน

ขอให้ ต รวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ า น กระทรวงมหาดไทย
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีกล่าว
อ้างว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองฯ ร่างกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง

๖๘

สิทธิในที่อยู่อาศัย

กรณี ส� ำ นั ก งานบริ พั ต รประกาศขายที่ ดิ น บริ เ วณ ๑. ส�ำนักงานบริพัตร
ชุมชนเวิ้งนาครเขษมเป็นเหตุให้ผู้เช่าได้รับความ ๒. กรุงเทพมหานคร
เดือดร้อน

๖๙

สิทธิแรงงาน

กรณีเรือประมงถูกจับกุมและด�ำเนินคดีในประเทศ คณะรัฐมนตรี
อินโดนีเซีย

๗๐

สิทธิแรงงาน

ขอให้เสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
หรือให้ค�ำแนะน�ำหรือช่วยเหลือในการด�ำเนินการ
ทางคดีปกครอง กรณีไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการ
ออกค�ำสั่งทางปกครองของกรมประมง

กรณีการเข้าร่วมและใช้เด็ก โดยกลุ่มติดอาวุธ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๒. ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๑. กระทรวงมหาดไทย
๒. กระทรวงศึกษาธิการ
๓. กระทรวงสาธารณสุข
๔. ศูนย์อำ� นวยการบริหาร
๕. จังหวัดชายแดนภาคใต้
๖. กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
๗. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๘. นายกรัฐมนตรี
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ คณะรัฐมนตรี
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๔. กระทรวงศึกษาธิการ
๕. ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

จากการติดตามผลการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายของ กสม. ทัง้ ๗๐ เรือ่ งข้างต้น พบว่า หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย ดังนี้
๑) มีเรือ่ งทีอ่ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๒๘ เรื่อง
๒) ได้รับแจ้งผลความคืบหน้าจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือได้ด�ำเนินการในบางส่วนแล้ว
จ�ำนวน ๓๐ เรื่อง
๓) ได้ดำ� เนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแล้ว
จ�ำนวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่

๑. สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และการปฏิบตั ทิ ี่

๒.
๓.
๔.

๕. สิทธิแรงงาน กรณีสญั ญาโอนการจ้างของธนาคารเอกชน
แห่งชาติไม่เป็นธรรม
๖. การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม กรณีการรับสมัครเพือ่ คัดเลือก

ไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจ�ำจังหวัดหนองบัวล�ำภูมคี ำ� สัง่ ถอนชือ่ ออกจากการ
สมัครรับเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตำ� บลกุดดูโ่ ดยไม่เป็นธรรม
ทัง้ นี้ กสม. พิจารณาด�ำเนินการตรวจสอบแล้วเห็นว่า
การทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดหนองบัวล�ำภู
วินจิ ฉัยให้ผรู้ อ้ งเป็นผูข้ าดคุณสมบัตเิ รือ่ งวุฒกิ ารศึกษา
และถอนชือ่ ผูร้ อ้ งจากผูส้ มัครรับเลือกตัง้ นัน้ เป็นไปตาม
กระบวนการขัน้ ตอนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ในชัน้ นี้ กสม.
เห็นสมควรยุตเิ รือ่ งร้องเรียนดังกล่าว โดยให้มขี อ้ เสนอ
แนะเชิงนโยบายในภาพรวมต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ และมหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับมิตดิ า้ นสิทธิและเสรีภาพ ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ให้การคุ้มครองและรับรองไว้
การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าการก�ำหนด
หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนการท�ำหน้าทีท่ นายความ
อาสาเข้าฟังการสอบปากค�ำผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาอาจ
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา
ที่ไม่เป็นธรรม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกลุ่มชายซึ่งไม่ได้
แต่งกายเป็นพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ รียกตรวจค้นร่างกายของ
ประชาชนเพศชาย พร้อมให้ตรวจปัสสาวะในทีโ่ ล่งแจ้ง
บริเวณโคนต้นไม้ในตลาดหมอชิต
สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สนิ
กรณีรอ้ งว่าเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ สถานีตำ� รวจภูธรโพธิแ์ ก้ว
จังหวัดนครปฐม ยัดข้อกล่าวหาเกีย่ วกับยาเสพติดและ
ยักยอกทรัพย์ของผู้ร้อง

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
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ลูกจ้างรายเดือนเข้าปฏิบตั งิ านของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย (เขต ๑ ภาค ๓) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
เสรีภาพในการปฏิบตั ติ ามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติตามความเชื่อ กรณีกล่าวอ้างว่าเรือนจ�ำกลาง
จังหวัดสงขลาให้ผตู้ อ้ งขังทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม ไปขจัด
สิ่งปฏิกูลจากเศษอาหารที่ท�ำจากเนื้อสุกร
สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม และสิทธิและเสรีภาพในชีวติ
และร่างกาย กรณีบตุ รชายของผูร้ อ้ งถูกกล่าวหาว่าเป็น
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ฯ
สิทธิของผูบ้ ริโภค กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
จากการท�ำสัญญาเช่าซือ้ ห้องชุดจากบริษทั เอกชนแห่งหนึง่
สิทธิในการศึกษา กรณีถูกตัดสิทธิไม่ให้สอบคัดเลือก
บุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์
ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิและ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีกล่าวอ้างว่า กรมโยธาธิการ
และผังเมืองฯ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงฯ
ขอให้เสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
หรือให้คำ� แนะน�ำหรือช่วยเหลือในการด�ำเนินการทางคดี
ปกครอง กรณีไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการออกค�ำสัง่
ทางปกครองของกรมประมง
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๓.๒.๒ ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ
กสม. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ จ�ำนวน ๓๐ เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ
ที่

ประเภทสิทธิ

๑

สิทธิพลเมือง

๒

สิทธิและสถานะบุคคล

๓

สิทธิและสถานะบุคคล

๔

สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข

๕

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

เสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑. รัฐบาล
๒. ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ
รัฐสภา

๑. นายกรัฐมนตรี
๒. กระทรวงแรงงาน
๓. กระทรวงการคลัง
๔. กระทรวงพาณิชย์
๕. กระทรวงสาธารณสุข
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง คณะรัฐมนตรี
กฎหมายเกี่ ย วกั บ โทษประหารชี วิ ต และหลั ก
สิทธิมนุยชน
สิทธิชุมชน
กรณีโรงงานนึง่ ยางรถยนต์สร้างมลพิษในชุมชน ต�ำบล กระทรวงอุตสาหกรรม
ห้วยด้วน ต�ำบลห้วยพระ และต�ำบลใกล้เคียงในพื้นที่
อ�ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
กรณีค�ำร้องที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระท�ำทรมาน คณะรัฐมนตรี
และการปฏิ บั ติ ห รื อ การลงโทษที่ ไ ร้ ม นุ ษ ยธรรม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิในการ กรณี ก ลุ ่ ม บุ ค คลผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ คณะรัฐมนตรี
ได้รับบริการจากรัฐ
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอความ
ช่วยเหลือเยียวยา
สิทธิชุมชน
กรณีคัดค้านโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ลม อ�ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
สิทธิในกระบวนการทางปกครอง
กรณีกล่าวอ้างว่าประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ กระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ อาจขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐
สิทธิชุมชน
กรณีกล่าวอ้างว่าโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน�้ำเสีย ๑. กระทรวงอุตสาหกรรม
ลงแควพระปรงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด ๒. กระทรวงมหาดไทย
สระแก้ว
สิทธิชุมชน
กรณีคัดค้านโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
๑. จังหวัดขอนแก่น
ในเขตพื้ น ที่ โ คกหิ น หร่ อ ง-โสกฮั ง และป่ า ไม้ ง าม ๒. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ต�ำบลหนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
สิทธิชุมชน
กรณี คั ด ค้ า นมติ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ๑. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แม่ถอด จังหวัดล�ำปาง ที่เห็นชอบให้ตั้งโรงงานผลิต ๒. องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ถอด
ชิ้นไม้สับและแปรรูป
๓. คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข
กรณี ข อให้ ติ ด ตามผลการพิ จ ารณาขอรั บ เงิ น จาก ส�ำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เนื่องจาก
บุตรกลายเป็นผู้พิการ
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖

เรื่อง
ข้ อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....
กรณีขอความช่วยเหลือประสานงานกับส�ำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเพื่อขอ
สถานภาพผู้ลี้ภัยและได้เดินทางไปประเทศที่สาม
กรณีขอความช่วยเหลือประสานงานกับส�ำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เพื่อขอ
สถานภาพผู้ลี้ภัยและได้เดินทางไปประเทศที่สาม
นโยบายของรัฐ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึง
ทุกคน

ที่
๑๕

ประเภทสิทธิ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๑๖

สิทธิพลเมือง

๑๗

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

๑๘

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

เรื่อง
ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและฉบับที่ ๙๘
กรณีกล่าวอ้างว่าผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ไม่ได้ยนื่ แบบ
แสดงรายการภาษีมลู ค่าเพิม่ ต่อท้องถิน่ โดยตรง ท�ำให้
รายได้ที่ได้รับลดน้อยลง
กรณีกล่าวอ้างว่าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งชักชวน
ให้ร่วมลงทุนท�ำให้มีภาระหนี้สินจ�ำนวนมาก

เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
๑. กระทรวงการคลัง
๒. กระทรวงมหาดไทย

๑. รัฐบาล
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. กระทรวงพาณิชย์
๔. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สิทธิพลเมือง
การคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ คณะรัฐมนตรี
โดยวิธีสมัครใจตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
สิ ท ธิ แ ละสถานะบุ ค คลอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กรณีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ให้ ๑. ศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สิทธิแรงงาน
การรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ๒. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๓. กระทรวงแรงงาน
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า ไม่ ส ามารถระบุ ชื่ อ บุ ค คลอื่ น คณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและ
เพือ่ ให้มสี ทิ ธิรบั เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ชว่ ยเหลือ สวัสดิภาพครูและบุคลากร
เพื่อนครู (ช.พ.ค.)
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
กรณี สิ ทธิ แ ละสวั ส ดิ ก ารของผู ้ รั บบ�ำ เหน็ จ มี ค วาม กระทรวงการคลัง
แตกต่างกับผู้รับบ�ำนาญ
สิทธิในที่อยู่อาศัย และสิทธิชุมชน
กรณีกล่าวอ้างว่าร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ๑. ส�ำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
กระทบต่อชุมชนประวัติศาสตร์
๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓. กรุงเทพมหานคร

๒๔

สิทธิในที่อยู่อาศัย และสิทธิชุมชน

๒๕

สิทธิพลเมือง และสิทธิสถานะบุคคล

๒๖

สิทธิในกระบวนการทางปกครอง

๒๗

เสรีภาพในการนับถือศาสนา

๒๘

สิทธิในกระบวนการทางปกครอง

๒๙

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ

๓๐

สิทธิพลเมือง และสิทธิสถานะบุคคล

กรณีขอให้เร่งรัดการประกาศใช้กฎหมายผังเมืองรวม ๑. จังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
๒. กระทรวงมหาดไทย
๓. กรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรณีขอให้ผลักดันให้มกี ฎกระทรวงเพือ่ คุม้ ครองสิทธิ กระทรวงมหาดไทย
ในการรับรองสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิน่ ในพืน้ ที่
หมู่บ้านพบพระกลางฯ
ขอให้เสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี
กรณี เ ห็ น ว่ า บทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
กระทบต่อสิทธิมนุษยชน
ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี
กรณีเห็นว่าบทนิยามค�ำว่า “คณะสงฆ์อื่น” มีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
กรณีกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น นายกรัฐมนตรี
ความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ วรรคสาม กระทบสิทธิมนุษยชนฯ
กรณีขอให้ตรวจสอบการขยายสาขาของ
คณะรัฐมนตรี
ธุรกิจค้าปลีก
กรณีกล่าวอ้างว่านายทะเบียนท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน ๑. กรุงเทพมหานคร
ไม่ด�ำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านให้กับผู้ร้อง ๒. กรมการปกครอง
โดยไม่เป็นธรรม
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จากการติดตามผลการด�ำเนินการตามข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ กสม. จ�ำนวน ๓๐ เรือ่ งข้างต้น พบว่า หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ดำ� เนินการตามข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้
๑) มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑๗ เรื่อง
๒) ได้รับแจ้งผลความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้ดำ� เนินการในบางส่วนแล้ว ๑๐ เรื่อง
๓) ได้ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแล้ว จ�ำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

		

๑. สิทธิในการได้รบั บริการจากรัฐ กรณีกลุม่ บุคคลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ขอความช่วยเหลือเยียวยาฯ
๒. กรณีขอให้ตดิ ตามผลการพิจารณาขอรับเงินจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เนือ่ งจากบุตรกลายเป็นผูพ้ กิ าร
๓. สิทธิและสถานะบุคคลอันเกีย่ วเนือ่ งกับสิทธิแรงงาน กรณีศนู ย์พฒั นาฝีมอื แรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ให้การรับรองว่า
เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานฯ

๓.๒.๓ กรณีตัวอย่างผลการด�ำเนินงานการจัดท�ำข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ
จากรายละเอียดข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ของ กสม. ตามตารางข้างต้น มีกรณีตวั อย่าง
ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎที่น่าสนใจ อาทิ
เรื่องที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
กสม. จึงเสนอรายงานผลการพิจารณาเพือ่ เสนอแนะ
นโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรือ่ ง ร่างพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อ
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เสนอ และขณะทีจ่ ดั ท�ำรายงานฉบับนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ประธานสภาปฏิรปู แห่งชาติ
รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒ (นายวิษณุ
เครืองาม) ประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ประธานคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปได้ ดังนี้

ข้อเสนอแนะนโยบาย
๑) รัฐบาลควรก�ำหนดกลไกระดับชาติและระดับท้องถิน่ เพือ่ รองรับการชุมนุม เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เช่น การชุมนุม ปัญหาปากท้อง ราคาพืชผลตกต�ำ่ เพือ่ ให้ความเดือดร้อนดังกล่าวได้รบั การแก้ไขและลดปัญหา
การชุมนุมสาธารณะ เป็นต้น
๒) ไม่ควรใช้กฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คงกับการชุมนุมสาธารณะ เมือ่ มีการชุมนุมควรใช้กฎหมายชุมนุมสาธารณะก่อน เว้นแต่
การชุมนุมแปรเปลี่ยนเป็นการจลาจลจึงอาจน�ำกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงมาใช้บังคับเท่าที่จ�ำเป็น
๓) บทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ไม่ควรแปลความจนไม่อาจชุมนุมสาธารณะได้จริง
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยและจัดหาสถานทีใ่ ห้ประชาชนชุมนุมสาธารณะ
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กสม. ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาเพือ่ เสนอแนะ
นโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรือ่ ง การตราพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่เนือ่ งจากมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผลให้รา่ งพระราชบัญญัตฯิ ค้างการ
พิจารณาในชัน้ วุฒสิ ภา เมือ่ คณะรัฐมนตรีชดุ ใหม่ ซึง่ นางสาวยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มิได้รอ้ งขอต่อรัฐสภาให้พจิ ารณา เป็นผลให้
ร่างพระราชบัญญัตฯิ ตกไป ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติได้นำ� ร่างพระราชบัญญัตฯิ ร่างเดิมมาปรับปรุงแก้ไข และเปิด
รับฟังความเห็นจากผูแ้ ทนของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาค
เอกชนแล้วน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึง่ ได้อนุมตั หิ ลักการเมือ่ วันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
๑) ชื่อของร่างพระราชบัญญัติฯ ควรเปลี่ยนเป็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะฯ
๒) ควรเลี่ยงการบัญญัติคำ� นิยามซ้อนค�ำนิยาม
๓) ค�ำนิยามค�ำว่า “ผู้จัดการชุมนุม” ไม่ควรรวมผู้เชิญชวนหรือผู้นัดหมาย
๔) การก�ำหนดให้การชุมนุมสาธารณะต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานไม่สอดคล้องกับหลักการตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๕) การให้รฐั มนตรีอาจประกาศเพิม่ เติมพืน้ ทีห่ า้ มชุมนุมเป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกินสมควรและให้ดลุ พินจิ รัฐมนตรี
มากเกินไป
๖) ควรขยายเวลาห้ามชุมนุมจาก ๒๒.๐๐ น.ถึง ๐๖.๐๐ น. เป็น ๒๔.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น.
๗) การให้ผชู้ มุ นุมต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าทีก่ อ่ นชุมนุม เท่ากับเป็นการให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีอำ� นาจอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ชมุ นุม
จึงไม่สอดคล้องกับหลักการตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแจ้งควรเพื่อเตรียมอ�ำนวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน
๘) ร่างมาตรา ๒๑ – ๒๘ มีบทบัญญัตทิ จี่ ำ� กัดเสรีภาพในการชุมนุมไว้หลายประการ เช่น ให้ถอื ว่าการชุมนุมทีไ่ ม่แจ้งหรือไม่เลิก
ชุมนุม เมือ่ มีคำ� สัง่ ห้ามเป็นการชุมนุมทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถอื ว่ากรณีประกาศให้ผชู้ มุ นุมออกจากพืน้ ทีค่ วบคุมแล้วไม่ออกเป็น
ความผิดซึ่งหน้า การยกเว้นความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา ทางวินัยให้แก่เจ้าพนักงาน เป็นต้น
๙) ข้อพิพาทจากการชุมนุมอาจเป็นข้อพิพาททางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญา จึงไม่ควรบัญญัตใิ ห้เหตุทเี่ กิดขึน้ ทุกคดีอยูภ่ ายใต้
ศาลใดศาลหนึ่ง
๑๐) บทก�ำหนดโทษตามร่างพระราชบัญญัติฯ ควรใช้โทษทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะเป็นความผิดทางปกครอง
ผลการด�ำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ มีหนังสือลงวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอให้สง่ ผูแ้ ทนของส�ำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมกับ
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและรับฟังความคิดเห็นประกอบ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เพือ่ ให้
ได้รบั ข้อมูล ตลอดจนทราบรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอันจะท�ำให้
การพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ได้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ จากการพิจารณาพบว่า มีหลายประเด็นที่
เป็นไปตามข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่
คณะกรรมการฯ เสนอ เช่น การก�ำหนดพืน้ ทีห่ า้ มชุมนุมโดยบัญญัติ
แยกรัฐสภา ท�ำเนียบรัฐบาล และศาล ออกจากสถานทีป่ ระทับ ไม่
ได้กำ� หนดให้ผจู้ ดั การชุมนุมต้องอยูด่ ว้ ยตลอดระยะเวลาการชุมนุม
การแจ้งการชุมนุมสามารถ แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การขยายเวลา
การปราศรัยจาก ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. เป็น ๒๔.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น.
และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องผ่านการฝึกอบรม เป็นต้น
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อย่ า งไรก็ ต าม มี ห ลายประเด็ น ที่ บ ทบั ญ ญั ติ ใ น
พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะฯ ของ
คณะกรรมการฯ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง หรือไม่สอดคล้องเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตนิ เี้ อง
เช่น เงือ่ นไขการแจ้งการชุมนุมล่วงหน้าเจ้าพนักงานออกค�ำสัง่ ให้เลิก
การชุมนุมได้ การให้ดลุ พินจิ แก่รฐั มนตรีในการประกาศสถานทีห่ า้ ม
การชุมนุมฯ กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม
เจ้าพนักงานมีอ�ำนาจจับ ค้น ยึด อายัด รื้อถอนทรัพย์สิน โดยไม่
ต้องผ่านการวินิจฉัยตามกระบวนการยุติธรรมทางศาล เป็นต้น

เหมาะสมได้ซงึ่ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลทางเลือกและโรงพยาบาล
ของรั ฐ มี ต ้ น ทุ น เรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารดั ง กล่ า วแตกต่ า งกั น มาก
รวมทั้งนโยบายดังกล่าวไม่มกี ารตัง้ งบประมาณเพิม่ เติม เพือ่ รองรับ
นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน
กสม. จึงเสนอรายงานผลการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย
หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรือ่ ง นโยบายรัฐบาล เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทัว่ ถึงทุกคน เสนอต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรี กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน (ส�ำนักงานประกันสังคม) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ส�ำนักงบประมาณ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สรุปได้ ดังนี้

ข้อเสนอแนะนโยบาย
๑) ควรศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อดี ข้อท้าทายในการน�ำนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินไปปฏิบตั ิ รวมถึงจ�ำนวนงบประมาณรองรับ
๒) ควรประชาสัมพันธ์นโยบายฯ แก่ประชาชนและผูเ้ จ็บป่วยฉุกเฉินเพือ่ ให้ทราบหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข มีการให้คำ� ปรึกษาแก่ผเู้ จ็บป่วย
ฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมง
๓) จัดระบบการน�ำนโยบายฯ ไปปฏิบัติโดยไม่เป็นภาระแก่โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญา
๔) มีแนวทางป้องกันและแก้ปญั หากรณีโรงพยาบาลทีใ่ ห้การรักษาไม่แจ้งสิทธิเรือ่ งนี้ หรือให้ผปู้ ว่ ยหรือญาติลงนามในสัญญาผูกพัน
จ่ายค่ารักษา
๕) มีมาตรการและจัดสรรเงินกองทุนรองรับการปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ ก�ำหนดวิธเี บิกจ่ายค่ารักษาแก่ผปู้ ว่ ยหรือบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
ทางถนน
๖) ก�ำหนดมาตรการควบคุมอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลทางเลือกหรือเรียกเก็บค่าบริการ
(Fee-for-Service Hospital)
๗) มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผูเ้ สียหายจากการถูกโรงพยาบาลฟ้องคดี เช่น ให้สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรว่ มเป็นคู่
กรณี หรือชดเชยค่ารักษาทีผ่ เู้ สียหายจ่ายไปแล้ว มีมาตรการจูงใจแก่โรงพยาบาลเอกชนเพือ่ ให้ความร่วมมือ เช่น ลดหย่อนภาษี
ก�ำหนดเพดานค่ารักษา เป็นต้น
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เรื่องที่ ๒ นโยบายรัฐบาล เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่
ทั่วถึงทุกคน
กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนว่า รัฐบาลร่วมกับส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ประชาชนสามารถเข้าโรงพยาบาลใดก็ได้โดยไม่ตอ้ งถามสิทธิ ไม่ตอ้ ง
ส�ำรองจ่าย โดย สปสช. เป็นผูจ้ า่ ยให้ทงั้ หมด แต่ทางปฏิบตั ปิ ระชาชน
ต้องส�ำรองจ่ายไปก่อนและไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเต็มจ�ำนวน
ทีจ่ า่ ยไป ซึง่ สปสช. ได้กำ� หนดแนวทางเข้ารับการรักษากรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน (Emergency Claim Online : EMCO) โดยให้แนวทางวินจิ ฉัย
เช่น มีขอ้ บ่งชีว้ า่ เป็นโรคหรืออาการของโรคทีม่ ลี กั ษณะรุนแรงอาจเป็น
อันตรายต่อชีวติ หรือต่อผูอ้ นื่ มีลกั ษณะรุนแรงต้องรักษาเร่งด่วนและ
โรคทีต่ อ้ งผ่าตัดด่วน หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวติ และก�ำหนด
แนวทาง การใช้สทิ ธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและกรณีประสบอุบตั เิ หตุ
ทัว่ ไปว่าให้เข้ารับบริการจากหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ และแนวทางการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยังโรงพยาบาลทีผ่ นู้ นั้ มีสทิ ธิ
อย่างไรก็ตาม มีปญ
ั หาในทางปฏิบตั ิ เช่น ประชาชน ผูป้ ว่ ย บุคลากร
ทางการแพทย์เข้าใจและตีความค�ำว่า “เจ็บป่วยฉุกเฉิน” แตกต่างกัน
และไม่มีการนิยามค�ำว่า “พ้นวิกฤต” ให้ชัดเจน รวมทั้งประชาชน
ผู้ปว่ ย โรงพยาบาลทีไ่ ม่ใช่คสู่ ญ
ั ญาระบบบริการสาธารณสุขไม่ทราบ
ระบบการแจ้งสิทธิและระบบอนุมตั ใิ ห้เข้ารับบริการรักษาพยาบาลกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน นอกจากนี้ ไม่สามารถหาต้นทุนการรักษาพยาบาลที่

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
ควรแก้ไขพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๖ วรรคหนึง่ โดยให้สถานพยาบาลแจ้งสิทธิการรักษากรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยหรือญาติ และให้เบิกจ่ายค่ารักษาจาก
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และแก้ไขกฎกระทรวงก�ำหนด
ความเสียหายทีจ่ ะให้ได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้น จ�ำนวนเงินค่าเสียหาย
เบือ้ งต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้น พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๓ จากเดิมเป็นจ�ำนวนเท่าทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกินสามหมืน่ บาท ส�ำหรับ
ความเสียหายต่อร่างกายตามข้อ ๒ (๑) โดยตัดค�ำว่าแต่ไม่เกินสามหมืน่
บาทออก
ผลการด�ำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
รั บ ทราบรายงานผลการพิ จ ารณาฯ ของ กสม. และผลการ
ด�ำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ กล่าวคือ นโยบาย
เจ็บป่วยฉุกเฉินมีสว่ นช่วยให้ประชาชนสามารถรับบริการฉุกเฉินทาง
การแพทย์เพิม่ ขึน้ แต่สงิ่ ทีค่ วรปรับปรุง คือ อัตราการจ่ายค่าชดเชย
แก่ โ รงพยาบาล เกณฑ์ วิ นิ จ ฉั ย กรณี เ จ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น และ
พ้นภาวะฉุกเฉิน การประชาสัมพันธ์แก่ผใู้ ห้บริการและประชาชน ระบบ
ส�ำรองเตียงและส่งต่อผูป้ ว่ ยทีพ่ น้ ภาวะฉุกเฉิน ควรให้สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นหน่วยดูแลระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน แนวทาง
ทีจ่ ะด�ำเนินการต่อไป คือ จัดให้มกี ลไกท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการระบบ
ตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายค่าบริการ และรับอุทธรณ์เรือ่ งร้องเรียน

แก้ปัญหาของประชาชนในเรื่องนี้ ส่วนมาตรการควบคุมอัตรา
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบันด�ำเนินการโดยใช้
พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศกระทรวง เรือ่ ง
มาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ฉกุ เฉินของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗
รวมทั้งได้เสนอไปยังกรมการค้าภายในเพื่อก�ำหนดให้ค่าบริการ
การแพทย์ฉกุ เฉินเป็นสินค้าควบคุม กระทรวงพาณิชย์ ตามหนังสือ
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า การก�ำหนดเป็นสินค้าหรือบริการ
ควบคุมจะต้องเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
(กกร.) ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒

เรื่องที่ ๓ เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ
กสม. ได้ มี ม ติ เ ห็ น ควรให้ มี ก ารตรวจสอบ ค� ำ ร้ อ งที่
๑๙๕/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กรณีโรงเรียนมัธยม
วัดหนองจอก ห้ามนักเรียนหญิงมุสลิมแต่งกายตามหลักศาสนา
อิสลาม (สวมฮิญาบ) อ้างว่าผิดระเบียบโรงเรียนเพราะบริเวณทีต่ งั้
โรงเรียนเป็นที่ธรณีสงฆ์ และมีผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. เป็น
ค�ำร้องที่ ๒๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขอให้มี
การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้าน
สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา และการเลือกปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ
เนือ่ งจากบุตรสาวของผูร้ อ้ งได้สมัครเข้าท�ำงานบริษทั เอกชน และ
บริษัทดังกล่าวมีกฎห้ามบุคคลสวมฮิญาบเวลาท�ำงาน ซึ่งผู้ร้อง
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เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งการนับถือศาสนา
กสม. จึงเสนอรายงานผลการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย
หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรือ่ ง เสรีภาพในการถือศาสนา
เสรีภาพในการปฏิบตั ติ ามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ และการเลือก
ปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีทนี่ บั ถือศาสนาอิสลามสวม
ฮิญาบ เสนอต่อสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ) กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิชย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สภาการพยาบาล สรุปได้ ดังนี้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสัง่ ทีอ่ าจเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออก
ทางศาสนา รวมถึงการแต่งกายทีไ่ ม่อยูใ่ นข่ายเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ หน้าทีข่ องพลเมืองและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
๒) ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดแนวทางในการแต่งกายของพยาบาล นักเรียนและนักศึกษาพยาบาลทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม
เพือ่ ให้พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลทีส่ งั กัดในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน สามารถสวมผ้าคลุมศีรษะตามหลัก
ศาสนาได้ในลักษณะเดียวกัน เพือ่ เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิ ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเคารพ
สิทธิมนุษยชนให้แก่องค์กรธุรกิจ ในประเด็นเกี่ยวกับการสวมผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ตามหลักศาสนา
๓) รัฐบาลควรพิจารณาความเหมาะสมในการทีจ่ ะมีกฎหมายกลางทีเ่ กีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมด้วยเหตุตา่ ง ๆ ตามที่
รับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และอนุสญั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
ในทุกรูปแบบที่ประเทศไทยเป็นภาคี
การสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมต่อบุคคล อย่างไรก็ตาม
ในประเด็นเรือ่ งความเหมาะสมในการทีจ่ ะมีกฎหมายกลางทีเ่ กีย่ วกับ
การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมด้วยเหตุตา่ ง ๆ หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นว่า
ควรพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการออกกฎหมายใหม่ โดยค�ำนึงถึง
กฎหมายทีม่ อี ยูแ่ ล้วและประสิทธิภาพในการใช้บงั คับว่ามีผลครอบคลุม
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ แล้วหรือไม่
บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผลการด�ำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
รับทราบข้อเสนอของ กสม. และมอบให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงาน
หลักรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิ รรม กระทวงแรงงาน กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสภาการพยาบาล เพือ่ พิจารณาศึกษาแนวทาง
และความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณา
หรือการด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำ� นัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ต่อมา กสม. ได้รับหนังสือแจ้งผลการด�ำเนินการจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยในภาพรวมแต่ละหน่วยงานมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่า การสวมฮิญาบเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลในการนับถือศาสนาและ
เป็นการปฏิบตั ติ ามศาสนบัญญัติ ซึง่ ได้รบั การรับรองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
ภาคี แต่อาจมีขอ้ ยกเว้นในบางเรือ่ งซึง่ ต้องพิจารณาถึงความจ�ำเป็น
อืน่ ๆ เช่น ไม่ขดั ต่อหน้าทีพ่ ลเมือง ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน ด้านการศึกษาหรือการประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์ เป็นต้น สมควรให้มกี ารทบทวนหลักเกณฑ์ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานว่าจ�ำกัดเสรีภาพในเรือ่ งดังกล่าวหรือไม่ และให้มี
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๓.๓ การเสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครองและฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
บัญญัติให้ กสม. มีอำ� นาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็น
ชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) เสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีที่เห็นชอบตามที่มี
ผูร้ อ้ งเรียนว่า กฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำอืน่ ใดในทางปกครองกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๔) ฟ้องคดีตอ่ ศาลยุตธิ รรม
แทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่
เห็นสมควร เพือ่ แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม
ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในระหว่ า งที่ ร ่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมจากพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ กสม.
มีอำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเสนอเรือ่ งและฟ้องคดีตอ่ ศาล เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗
วรรคหนึง่ (๒) (๓) และ (๔) อยูร่ ะหว่างกระบวนการทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
กสม. ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอเรือ่ งต่อศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองหรือฟ้องคดีตอ่ ศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๔
เพือ่ รองรับการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบทบัญญัตดิ งั กล่าวของรัฐธรรมนูญ
และเพือ่ ให้การปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจหน้าทีด่ งั กล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ กสม. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านคดี
สิทธิมนุษยชน เพือ่ พิจารณาเสนอเรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองหรือฟ้องคดีตอ่ ศาลยุตธิ รรม เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองและ
เสนอความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนทีข่ อให้ กสม. เสนอเรือ่ งหรือ
ฟ้องคดีต่อศาล

มีอ�ำนาจหน้าที่ครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ไขเพิม่ เติม
ให้มอี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณาค�ำร้องทีผ่ รู้ อ้ งขอให้ กสม. เสนอ
เรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือศาล
ยุติธรรม ยังอยู่ระหว่างกระบวนการทางนิติบัญญัติ
ดังนัน้ การสิน้ สุดลงของรัฐธรรมนูญตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติจงึ มีผลให้ กสม. ไม่มอี ำ� นาจหน้าทีโ่ ดยตรง
ในการเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลในเรื่องที่ประชาชนมีค�ำร้อง
ขอให้เสนอเรือ่ งหรือฟ้องคดีตอ่ ศาลได้อกี ต่อไป แต่ทงั้ นี้ เพือ่ ประโยชน์
ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผูร้ อ้ งในค�ำร้องด้านคดี
สิทธิมนุษยชน กสม. จึงได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการด้านคดี
สิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้
คณะอนุกรรมการยังคงมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาค�ำร้องด้าน
คดีสทิ ธิมนุษยชนเพือ่ จัดทข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังบุคคลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน แต่หากค�ำร้องใด
สมควรน�ำไปสู่การเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาลจะพิจารณามอบ
หมายให้สำ� นักงาน กสม. จัดพนักงานคดีชว่ ยเหลือการจัดท�ำค�ำฟ้อง
และเอกสารเกีย่ วกับคดี เพือ่ ให้ผรู้ อ้ งยืน่ ฟ้องหรือด�ำเนินคดีในนามของ
ผูร้ อ้ งโดยตรงต่อไป รวมทัง้ ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำ� นาจหน้าที่
ตรวจสอบค�ำร้องที่ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
ด้วยเหตุทกี่ ล่าวมาข้างต้น ผลการด�ำเนินงานของ กสม.
ด้านการพิจารณาค�ำร้องทีข่ อให้เสนอเรือ่ งหรือฟ้องคดีตอ่ ศาล ในปี
ประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) จึงไม่มี
ค�ำร้องใดทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเสนอเรือ่ งหรือฟ้องคดีตอ่ ศาล ผลการพิจารณา
ค�ำร้องส่วนใหญ่จงึ เป็นการยุตเิ รือ่ ง ยกเว้นบางค�ำร้องที่ กสม. มีมติ
ให้เสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
ประโยชน์ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ซึง่ มีรายละเอียด
ของผลการพิจารณาค�ำร้องทีข่ อให้เสนอเรือ่ งหรือฟ้องคดีตอ่ ศาล ตาม
ตารางที่ ๗

ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มปี ระกาศ
ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรือ่ ง การสิน้ สุดของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิน้ สุดลง ยกเว้น หมวด ๒ โดยให้องค์กรอิสระ
และองค์กรอืน่ ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงปฏิบตั หิ น้าที่
ต่อไป ดังนัน้ กสม. ซึง่ เป็นองค์กรอืน่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ จึงยังคงปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว โดยการปฏิบตั ิ
หน้าทีย่ อ่ มเป็นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดไว้ แต่เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ทีป่ รับปรุงแก้ไขให้ กสม.
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ตารางที่ ๗ จ�ำนวนค�ำร้องที่ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล

ปีที่ยื่นค�ำร้อง
เรื่องที่ร้องเรียนก่อนปี ๒๕๕๘
เรื่องที่ร้องเรียนในปี ๒๕๕๘
รวม

จ�ำนวนค�ำร้องที่ขอให้ จ�ำนวนค�ำร้องที่ จ�ำนวนค�ำร้องที่ขอ จ�ำนวนค�ำร้องที่ขอ
ตรวจสอบการละเมิด ขอให้เสนอเรื่องต่อ ให้เสนอเรื่องต่อศาล ให้เสนอเรื่องต่อศาล
สิทธิมนุษยชน
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปกครอง
ยุติธรรม
๙
๒๕
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๓
๑๙
๓๐
๑๓
๑๐

ผลการพิจารณาค�ำร้อง
- อยู่ระหว่างการพิจารณา
- ยุติการพิจารณา/ยุติเรื่อง
- มีข้อเสนอแนะนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเรือ่ งให้หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาด�ำเนินการต่อไป

๙
๘
๒
-

๗
๑๘
๔
๑

๗
๔
๒
-

๘
๒
-

ที่มา : ส�ำนักกฎหมายและคดี ส�ำนักงาน กสม.

นอกจากนี้ กสม. ได้จัดท�ำความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือความเห็นต่อกฎหมาย/ร่างกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนไปยังบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑๒ เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ ๘
ตารางที่ ๘ เรื่องที่ กสม. จัดท�ำความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือความเห็นต่อร่างกฎหมาย
ล�ำดับ

๒
๓
๔

๖

ผู้ประกอบการบัตรเติมเงินโทรศัพท์ (ดีแทค) จ�ำหน่ายบัตรเติมเงินให้ผู้ขายรายย่อย นางสาวกาญจนา วราภิโมกข์
โดยก�ำหนดวันหมดอายุของบัตรที่ขัดต่อประกาศของ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ร่างพระราชบัญญัติ เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม

๗

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ปรับปรุงข้อเสนอเชิงนโยบายในร่างรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านสิทธิเด็กฯ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและ
ใน กสม. ค�ำร้องที่ ๔๗๘/๒๕๕๔ กรณีไฟไหม้เรือนนอนของโรงเรียนเป็นเหตุให้นักเรียน กลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
เสียชีวิตและบาดเจ็บ
สิทธิมนุษยชน
ข้อมูลเกีย่ วกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการค�ำ้ ประกันจ�ำนอง) ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเสนอมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีตามรายงานผลการตรวจสอบของ กสม. ซึง่ เลขาธิการฯ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีข้อสังเกตว่า สมควรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีหรือไม่ เพราะเป็นเพียงปัญหา
ในระดับหน่วยปฏิบัติ
ให้ค วามเห็ น ต่ อวาระพิ จ ารณาของการประชุ ม คณะกรรมการก� ำ กั บการทวงถามหนี้ เลขานุการคณะกรรมการก�ำกับการทวงถามหนี้
ซึ่งเลขาธิการ กสม. เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
แนวทางด�ำเนินการกรณีประธาน กสม. อายุครบ ๗๐ ปี กับการปฏิบัติหน้าที่ กสม.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่มา : ส�ำนักกฎหมายและคดี ส�ำนักงาน กสม.
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑

เรื่องร้องเรียน หรือกฎหมาย/ร่างกฎหมาย
ผู้ขอความเห็น
คณะอนุกรรมการฯ ใน กสม. พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ขอให้นำ� ค�ำร้องมาศึกษาบทบาท นายวิละ อุดม
อ�ำนาจหน้าที่ และการด�ำเนินงานด้านการคุ้มครองพยานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ/
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ/กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึก ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานใน
คณะกรรมาธิการปฏิรปู การแรงงานสภาปฏิรปู แห่งชาติ
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการด�ำเนินนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๓ . ๔ กา ร ส่ ง เ สริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น
ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นภารกิจ
ส�ำคัญประการหนึง่ ของ กสม. โดยก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก เน้น
กระบวนการด�ำเนินงานด้านการป้องกัน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารลดปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ความรูใ้ ห้
ประชาชนได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตส�ำนึก และปลูกฝังให้เห็น
คุณค่าของสิทธิมนุษยชน อันพึงได้รบั ความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และตามพันธกรณีระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็นภาคีสนธิสญั ญา เพือ่ ให้ทกุ คนในสังคมเห็นคุณค่าของศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ และทีส่ ำ� คัญคือ การอยูร่ ว่ มกันในสังคมทีป่ กติสขุ ช่วยเหลือ
เกือ้ กูล มีนำ�้ ใจ แบ่งปัน เคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน ซึง่ จะส่งผลท�ำให้
สิทธิมนุษยชนเป็นวิถชี วี ติ ของทุกคนในสังคม โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ กสม. ได้ด�ำเนินส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ดังนี้

๓.๔.๑ ผลการด�ำเนินงานด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน
กสม. ด�ำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจัดกระบวนการเรียนรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนให้กบั กลุม่ เป้าหมาย ทัง้ ในองค์กร
ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเครือข่าย และองค์กรชุมชน โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

๑) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การป้องกันการ
ทรมาน และการประติบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี ในประเทศไทย” ในพืน้ ทีต่ ำ� รวจภูธร จ�ำนวน ๘ ภาค
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในกระบวนการยุตธิ รรมเกิดความตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบอันเนือ่ งมาจากการซ้อมทรมาน รวมทัง้ เกิดการ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติ เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านในฐานะ
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน โดยไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย
มีกลุม่ เป้าหมายเป็นเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจชัน้ สัญญาบัตร เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์
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ปฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำ และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้าน
กระบวนการยุตธิ รรม การด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวท�ำให้เจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐมีความรู้ ความเข้าใจเรือ่ งแนวคิดสิทธิมนุษยชน และอนุสญ
ั ญา
ต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture
and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment :CAT) ตลอดจนเกิดจิตส�ำนึกและความตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบอันเนือ่ งมาจากการซ้อมทรมาน ส่งผลให้เกิด
การปรับเปลีย่ นทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยเน้น
ให้ความคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก
48
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๓) การจัดให้มโี ครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรทีม่ ผี ลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน โดยการคัดเลือกและ
มอบรางวัล “บุคคลและองค์กรทีม่ ผี ลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน” เพือ่ ยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคณ
ุ
ให้สังคมได้รับรู้ สร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่บุคคลและองค์กรที่ปฏิบัติงานอุทิศตนในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท�ำให้ส่งผลดี
ทั้งต่อตนเองและผลประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม และท�ำให้ประชาชนได้เห็นความส�ำคัญของการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน และเห็นตัวอย่างการท�ำงานของผู้ได้รับรางวัลที่สามารถน�ำไปเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อร่วมกันท�ำให้
การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงและสังคมเป็นปกติสุขในสังคม โดยในปี ๒๕๕๘ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) การจัดโครงการจัดงานเนือ่ งในโอกาสวันสิทธิมนุษยชน
สากล ๑๐ ธันวาคม เพือ่ ร่วมร�ำลึกถึงความส�ำคัญของวันสิทธิมนุษยชน
สากล ซึง่ เป็นวันทีส่ หประชาชาติมมี ติรบั รองปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริม และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของประชาชนทัว่ โลก โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์เสริม
สร้างแนวคิดและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน สร้างความตระหนัก
แก่สังคม และกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม สร้างความสนใจและ
การรับรูข้ องประชาชน ซึง่ กิจกรรมประกอบด้วย การมอบรางวัลเพือ่
ยกย่ อ ง เชิ ด ชู บุ ค คลและองค์ ก รที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ด้ า นการ
ส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเชิดชูเกียรติ
แก่ บุ ค คลผู ้ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและท� ำ คุ ณ ประโยชน์
ให้ สั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งการเสวนา เรื่ อ ง “สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ
การเดิ น หน้ าประเทศไทย”การจัดฉายภาพยนตร์ ส ารคดี เ พื่ อ
ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการแสดง
ประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวและนิทรรศการของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย เพื่อเผยแพร่
ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลฯ ในปีนี้ ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ
อย่างมาก ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ�ำนวน
๗๑๕ คน ท�ำให้เกิดการเผยแพร่ขอ้ มูลความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนและข้อมูลของหน่วยงานทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้องกับการส่งเสริม ปกป้องและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย ประชาชนได้รับรู้และเรียนรู้ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเกิดกระแสสังคมจากการน�ำเสนอข่าวผ่านทางสื่อมวลชน
และสื่ออื่น ๆ ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจงานของ กสม. มากขึ้น

๑. ประเภทบุคคล ประกอบด้วย

๑.๑ บุคคลทั่วไป จ�ำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
๑.๑.๒ นางศิริพร สะโครบาแน็ค
๑.๑.๓ นางสาวสุรินทร์ พิมพา
๑.๒ เด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
๑.๒.๑ พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา (กลุม่ เยาวชนสงขลาส่องแสง)
๑.๒.๒ เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา
๑.๒.๓ นายพงษ์นรินทร์ นนท์ก�่ำ
๑.๓ บุคคลภาคสื่อมวลชน จ�ำนวน 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�ำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
๒.๑.๑ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๒.๑.๒ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
บ้านกาญจนาภิเษก
๒.๑.๓ ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสงขลา
๒.๒ องค์กรภาคเอกชน จ�ำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
๒.๒.๑ บริษัท แทร๊กซ์ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
๒.๒.๒ มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน
๒.๒.๓ สหภาพแรงงานไทยเรยอน
๒.๓ องค์กรสือ่ สารมวลชนหรือรายการทีส่ ง่ เสริมสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
๒.๓.๑ รายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
๒.๓.๒ รายการสามัญชนคนไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
๒.๓.๓ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24

๓.๔.๒ ผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
สิทธิมนุษยชนศึกษาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างสังคมที่มีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
การเรียนรูเ้ รือ่ งสิทธิมนุษยชนจึงถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีท่ กุ คนไม่วา่ เด็ก
หรือผูใ้ หญ่จะต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียม
การไม่เลือกปฏิบตั ิ และคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพือ่ ช่วยปรับเปลีย่ น
ทัศนคติและพฤติกรรมให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
โดยเป็นการศึกษาได้ทงั้ ในและนอกห้องเรียน หรือผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ทีผ่ า่ นมา กสม. ได้ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมเพือ่ ให้
เกิดกระบวนการเรียนรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย (๑) โครงการ
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ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน (๒) โครงการค่าย
เยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จ�ำนวน ๔ ครัง้ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมจ�ำนวน ๑๗ สถาบัน
และ (๓) การจัดท�ำสื่อเผยแพร่ประสบการณ์การด�ำเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน โดยการถอดประสบการณ์การท�ำงานของผูไ้ ด้รบั รางวัล
บุคคลและองค์กรทีม่ ผี ลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน โดยจัดท�ำเป็นหนังสือเพือ่ เผยแพร่ให้ประชาชนเรียนรู้
ยึดถือเป็นแบบอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจในการท�ำงานเพือ่ ประโยชน์
สุขของสังคมส่วนรวม
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๓.๔.๓ ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

๑) การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อต่าง ๆ
๑.๑) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่
		 (๑) การจัดท�ำจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ”์ เผยแพร่
แก่กลุม่ เป้าหมายในพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ได้แก่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ห้องสมุด โรงพยาบาล
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป จัดพิมพ์รายเดือน
รวม ๑๒ ฉบับจ�ำนวนพิมพ์ครัง้ ละ ๓๐,๐๐๐ ฉบับ รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้
๓๖๐,๐๐๐ ฉบับ
		 (๒) จัดท�ำหนังสือ/คูม่ อื เพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ น
สิทธิมนุษยชนในเรือ่ งหรือประเด็นต่าง ๆ เช่น ๑๐ เรือ่ งเด่นสิทธิมนุษยชน
ด้านกฎหมายและการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม การอนุวตั กิ ฎหมายไทย
ตามอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษ
อืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี และเพือ่ เตรียมรองรับ
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การเข้าเป็นภาคีพธิ สี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ
รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคล
ถูกบังคับให้สญ
ู หาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการคุม้ ครองสิทธิของ
ผูอ้ พยพหนีภยั สงครามและข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดย กสม. คูม่ อื การท�ำความเข้าใจ สิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจตาม
หลักสิทธิมนุษยชน ธุรกิจเรือ่ งสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิง International
Women’s Rights Watch Asia Pacific และแนวทางการชันสูตรศพ
ตามกระบวนการทางด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ตามหลักศาสนาอิสลาม
เป็นต้น
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เป็นกระบวนการส�ำคัญ
ในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน
ตลอดจนกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
สิทธิในประเด็นและบริบทต่าง ๆ และสามารถทีจ่ ะน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั
ไปร่วมสร้างสรรค์สงั คมให้เกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน
มากยิ่งขึ้น
ในปี ๒๕๕๘ กสม. ได้ดำ� เนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพือ่ สือ่ สารความรู้ ข้อมูลและข่าวสารไปสูป่ ระชาชนโดยการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ ดังนี้

๑.๒) สือ่ ประชาสัมพันธ์องค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
กระเป๋าผ้า ปากกา สมุดบันทึก พัด แผ่นพับ โปสเตอร์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ แฟ้มกระดาษ วิดีโอประกอบเพลงสิทธิมนุษยชน
แผ่นป้ายนิทรรศการและชุดนิทรรศการส่งเสริมความรูส้ ทิ ธิมนุษยชน

๑.๓) สื่อทางไกล
		 (๑) การผลิตรายการวิทยุออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงต่าง ๆ เพือ่ เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายในวงกว้าง ได้แก่ รายการวิทยุ
กระจายเสียง “เพือ่ สิทธิมนุษยชน” เผยแพร่ทางสถานีวทิ ยุกระจาย
เสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายทัว่ ประเทศ
รายการวิทยุกระจายเสียง “ส�ำนึกของสังคม ช่วงเพือ่ สิทธิมนุษยชน”
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายการวิทยุ
กระจายเสียง รายการ “คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุรัฐสภา
๑.๔) การจัดนิทรรศการ
กสม. ได้ จั ด แสดงนิ ท รรศการเพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในโอกาสและสถานที่
ต่าง ๆ รวมทั้งมีการประสานความร่ ว มมื อ ในการจั ด นิ ท รรศการ
สัญจรร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
จัดร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ในการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

		 (๒) การผลิตภาพยนตร์สารคดีสง่ เสริมสิทธิมนุษยชน
เรือ่ ง “๓ เดซิเบล เสียงทีไ่ ม่ได้ยนิ ” โดยมีแนวคิดหลักในการน�ำเสนอ
เกีย่ วกับเรือ่ งราวและการต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องสิทธิมนุษยชน เพือ่ เสนอฉาย
ในวันสิทธิมนุษยชนสากล วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงภาพยนตร์
เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และเผยแพร่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙

จัดร่วมกับส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการจัดงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ที่จังหวัด
สุรินทร์และสุราษฎร์ธานี วันสตรีสากล ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
และการสั มมนาเรื่ อ ง แนวปฏิ บัติ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มการเข้ า ถึ ง ความ
ยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม
สุโกศล กรุงเทพ ฯ เป็นต้น

๒) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและกิจกรรมตามภารกิจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านสื่อมวลชน
๒.๑) จัดท�ำแถลงการณ์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน มีการจัด
ท�ำแถลงการณ์ กสม. เพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สุ่มเสี่ยงหรือมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เพือ่ เผยแพร่ผา่ นสือ่ มวลชนไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และสาธารณชน จ�ำนวน ๑๑ เรือ่ ง เช่น เรือ่ งการห้ามเจ้าหน้าทีผ่ หู้ ญิง
ตั้งครรภ์ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และขอชื่นชมกระทรวง
แรงงานในการให้ขอ้ มูลต่อสาธารณชน เรือ่ งสิทธิเด็กอันเกีย่ วเนือ่ ง
กับความเสมอภาคทางการศึกษา กรณีคดั ค้านนโยบายยุบควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก เรือ่ งข้อเรียกร้องยุตกิ ารกระท�ำความรุนแรงต่อ
ผูห้ ญิงและเด็กหญิงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และเรือ่ งการยกร่าง
รัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น
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๒.๒) จั ด ท� ำ ข่ า วแจกสื่ อ มวลชน (Press Release)
จ�ำนวน ๑๖ กรณี เช่น กสม. ขอชืน่ ชมและสนับสนุนคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ กรณีบญ
ั ญัตคิ ำ� ว่า เพศสภาพไว้ในหมวดสิทธิและ
เสรีภาพ การยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม. สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพือ่ ก�ำหนด
โทษทางอาญาส�ำหรับผูค้ รอบครองสือ่ ลามกอนาจารเด็ก และความเห็น
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อร่างพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นต้น
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๓) การจัดสัมมนา เวทีสาธารณะ และกิจกรรมอื่น ๆ
กสม. ได้จดั สัมมนา เวทีสาธารณะ และกิจกรรมอืน่ ๆ
เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือกับเครือข่าย และส่งเสริมความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ ให้แก่สาธารณชน เช่น การจัดสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การส่งเสริมความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน ส�ำหรับ
สือ่ มวลชน” โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นสือ่ มวลชนแขนงต่าง ๆ ในส่วน
ภูมิภาค ๒ พื้นที่ ได้แก่ ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดประกวด Talk Show ครัง้ ที่ ๒ ระดับ
อุดมศึกษา การจัดแข่งขันโต้สาระวาที “เดีย่ วไมโครโฟน...ให้โดน
เรือ่ งสิทธิ” ส่งเสริมความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน และการจัดเวทีสาธารณะ
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เพือ่ เป็นเวทีสำ� หรับการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การระดมความคิดเห็นเพือ่ ให้
ข้อมูลในการจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�ำหรับการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ ป็นปัญหาของสังคม
ในปัจจุบนั เป็นต้น
กสม. ท�ำหน้าที่ในการส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
ในการท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน
ทัว่ ไป อันจะน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดกลไกการท�ำงานร่วมกันทีจ่ ะท�ำให้เกิด
การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ในปีงบประมาณ
๒๕๕๘ กสม. ได้ดำ� เนินการด้านส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๓) จัดท�ำข่าวประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน ๔ กรณี ได้แก่
การแจ้งความด�ำเนินคดีอาญา กรณีบคุ คลปลอมใบเสร็จรับเงินของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) ภายใต้
คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ICC) เสนอลดระดับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของไทย จากสถานะ A เป็น B ผลการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ชุดที่ ๓ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม –
๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๘) และผลการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ชุดที่ ๓ จ�ำนวน ๒ คน (วันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๑ กันยายน
๒๕๕๘)

๓.๕ การประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. ท�ำหน้าทีใ่ นการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป อันจะน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดกลไกการท�ำงานร่วมกันทีจ่ ะท�ำให้เกิดการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กสม. ได้ด�ำเนินการด้านส่งเสริมและประสานความร่วมมือเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

๓.๕.๑ ผลการด�ำเนินงานการสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. มีหน้าทีใ่ นการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับองค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมุง่ เน้นการประสานการท�ำงานกับสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก โดยได้ขยายการท�ำงาน
ทัง้ ในระดับนโยบายกับผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา และขยายเครือข่ายการท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนไปยังกลุม่ อาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา
ผู้แทนนิสิตและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้
		

๑) การท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

		 ส�ำนักงาน กสม. ได้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสถาบันการศึกษาในภูมภิ าคต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาด้านสิทธิมนุษยชน สร้างความร่วมมือทางวิชาการ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่กลุม่ อาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา นักศึกษา ประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละชุมชนโดยรอบสถาบัน
การศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย
		 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส�ำนักงาน กสม. ได้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ขยายการท�ำงาน
ให้ครอบคลุมทุกภูมภิ าคในภาคกลาง ๑๐ สถาบัน และภาคเหนือ ๙ สถาบัน รวม ๑๙ สถาบัน ซึง่ ปัจจุบนั กสม. มีสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ด้จดั ท�ำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับส�ำนักงาน กสม. รวมทั้งสิ้น ๕๐ แห่ง
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		 ๒) โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ
ด้านสิทธิมนุษยชน
		 โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้าน
สิทธิมนุษยชนเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและส�ำนักงาน กสม. เป็นการ
จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจกระบวนการในการด�ำเนิน
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน สามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และขยายเครือข่ายการท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชน
เข้าไปในสถาบันอุดมศึกษา
		 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้จัดการฝึกอบรม
วิทยากรกระบวนการฯ จ�ำนวน ๒ ครัง้ คือ เมือ่ วันที่ ๙ – ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมนาข่าบุรี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรมจากผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยในพืน้ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗ สถาบัน จ�ำนวน ๑๐๐ คน และเมือ่ วันที่
๑๔ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในภาคใต้ ณ อ่าวฉลองวิลลา รีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรมจากผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ภาคใต้ ๙ สถาบัน จ�ำนวน ๗๐ คน
		

สิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษา
		 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ๔ ครัง้ มีสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมกิจกรรมรวม ๑๗ สถาบัน จ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๒๖๐ คน ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โกลด์เมาท์เทน วังน�้ำเขียว รีสอร์ท อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัด
นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากมหาวิทยาลัย ๔ สถาบัน
จ�ำนวน ๘๐ คน
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ อุบลบุรีรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก
มหาวิทยาลัย ๔ สถาบัน จ�ำนวน ๘๐ คน
- ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ
นาข่าบุรีรีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จากมหาวิทยาลัย ๔ สถาบัน จ�ำนวน ๘๐ คน
- ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาเท่น อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีผเู้ ข้า
ร่วมกิจกรรมจากมหาวิทยาลัย ๕ สถาบัน จ�ำนวน ๑๐๐ คน

๓) โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

		 โครงการจัดค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
เป็นกิจกรรมทีต่ อ่ เนือ่ งจากการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เยาวชนมีความรูค้ วาม
เข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน และน�ำความรู้ไปจัดท�ำกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริม และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในสถาบันและขยายไปในพืน้ ที่
และชุมชน กสม. ได้ขยายเครือข่ายการท�ำงานไปยังนิสติ นักศึกษา
ซึง่ จะเป็นแกนหลักในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและคุม้ ครอง
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๓.๕.๒ ผลการด�ำเนินงานการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
กสม. ได้ดำ� เนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครือข่าย โดยการสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นและการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ภาคประชาสังคม ตลอดจนได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย ดังนี้
๑) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
ภาคประชาสังคม

๒) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
ในสถาบันอุดมศึกษา

กสม. ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ รวมทัง้ ภาค
ประชาสังคม โดยร่วมจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการท�ำงาน การพัฒนา
และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การรับฟังความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนเพือ่ เสนอ
ต่อการร่างรัฐธรรมนูญ โดยได้จดั ให้มกี จิ กรรมร่วมกับเครือข่ายต่างๆ
เช่น เมือ่ วันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้จดั ให้มโี ครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์สทิ ธิมนุษยชน “สิทธิมนุษยชนสิทธิของประชาชนทีต่ อ้ งได้รบั
การรับรองตามรัฐธรรมนูญ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน่
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการจากภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จ�ำนวน ๑๐๐ คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิชุมชนที่จะต้องปรากฏในรัฐธรรมนูญ และก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ในการท�ำกิจกรรม
ด้านสิทธิมนุษยชนและเมือ่ วันที่ ๔ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดโครงการ
ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง
“กรอบแนวคิดสิทธิชมุ ชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรท�ำอย่างไร” ณ ต้นหว้ารีสอร์ท
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นแกนน�ำ
เครือข่ายผู้ท�ำงานด้านสิทธิชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ�ำนวน ๕๐ คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เรือ่ งสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชนที่จะต้องปรากฏในรัฐธรรมนูญ
และก�ำหนดกรอบด้านสิทธิชมุ ชน และสิทธิของประชาชนในรัฐธรรมนูญ

กสม. ได้จดั กิจกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ด้จดั ท�ำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น ๒ ประเภท
คือ โครงการสัมมนา/อบรมให้ความรู้ ๒๑ กิจกรรม และโครงการจัดการ
ประกวด ๔ กิจกรรม รวมทัง้ สิน้ ๒๕ กิจกรรม เช่น โครงการเทิดพระ
เกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา การเสวนาเรือ่ ง
“สิทธิผู้ต้องขังหญิง” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ
โครงการจัดประกวดภาพถ่ายและเรียงความในโครงการรณรงค์
ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษา และการสร้าง
ความตระหนักรู้ในสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น
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๓ . ๖ ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ด ้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษยชน
การส่งเสริมการศึกษาวิจยั และการเผยแพร่ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนเป็นภารกิจหลักส�ำคัญประการหนึง่ ของ กสม. ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
กสม. ได้สนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั ในประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางาน รวมทัง้
การจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย เพือ่ เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และเผยแพร่ตอ่ สถาบันการศึกษา ผูส้ นใจ
และประชาชนทั่วไป
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กสม. ได้ดำ� เนินการศึกษาวิจยั ด้านสิทธิมนุษยชนและการขับเคลือ่ นผลการศึกษาวิจยั เผยแพร่สสู่ งั คม ทัง้ ต่อหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพือ่ การใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนโดยใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดท�ำข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การจัดพิมพ์รายงานการศึกษา
วิจยั เป็นหนังสือเผยแพร่โดยจัดส่งให้หอ้ งสมุดของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ และเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ ซึง่ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

๓.๖.๑ การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๕ เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้
๑) การศึกษาวิจัย เรื่อง “ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน” ผู้ศึกษาวิจัย :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (อาจารย์ภารนี สวัสดิรักษ์)
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สาระส�ำคัญ เป็นการศึกษากรณีรอ้ งเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการจัดการด้านผังเมืองทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
สิทธิชมุ ชน เพือ่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางวิชาการด้านผังเมืองและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเสนอแนวทางแก้ปญ
ั หาเพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิ
ชุมชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านผังเมือง ทัง้ ในช่วงก่อนการวางผัง ในระหว่างการวางผัง หลังการประกาศ
บังคับใช้ผงั เมือง และการน�ำผังเมืองไปใช้ประโยชน์เพือ่ จัดท�ำความเห็นและข้อเสนอแนะกระบวนการผังเมืองให้เป็นไปเพือ่ การปกป้องคุม้ ครอง
สิทธิชุมชน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานทีก่ ำ� หนดนโยบายเชิงพืน้ ที่
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า มีขอ้ สรุปประเด็นปัญหา (๑)
เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด้านโครงสร้าง การด�ำเนินการ และการปฏิบตั ติ ามผังเมือง ยังมีปญั หา
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นต้น
และข้อจ�ำกัดเนือ่ งด้วยคณะกรรมการผังเมืองเป็นเพียงองค์กรบริหารการ
ก�ำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความเห็นชอบ
ในการจัดท�ำผังเมืองรวมก่อนน�ำเสนอให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทย ส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มอี ำ� นาจสัง่ การประสานให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำแนวทางของผัง/แผนพัฒนาท้ายกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมไปก�ำหนดในแผนงานโครงการพัฒนาในพื้นที่ได้ มีผล
ท�ำให้ไม่มกี ารด�ำเนินการให้เป็นไปตามผัง/แผนโครงการพัฒนาแนบ
ท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมในหลายกรณี (๒) ด้านสิทธิชมุ ชนและ
สิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง มีประเด็น
ปัญหาส�ำคัญ ได้แก่ สิทธิในข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการผังเมือง ทัง้ ในช่วงระหว่างผังรอประกาศ
ความล่าช้าในการประกาศและกรณีผงั เมืองหมดอายุการบังคับใช้
ช่วงระหว่างการด�ำเนินการวางผัง และช่วงหลังประกาศใช้บงั คับ (๓)
ด้านกฎหมายมีประเด็นปัญหาด้านกฎหมายผังเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
คุม้ ครองสิทธิชมุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชน ทัง้ ในช่วง
ระหว่างการจัดท�ำผังเมือง ช่วงระหว่างรอประกาศบังคับใช้ผงั เมือง
และช่วงหลังประกาศบังคับใช้ผงั เมือง และ (๔) กรณีกฎกระทรวง
เกี่ยวกับผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้
จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว ได้มีข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการผังเมือง ส�ำนักงาน

		 ๒) การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ทางเลื อ กเชิ ง นโยบายการแก้ ไ ขปั ญ หาผู ้ ลี้ ภั ย ในค่ า ยพั ก พิ ง ชั่ ว คราว”
ผู้ศึกษาวิจัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร)
		 สาระส� ำ คั ญ เป็ น การศึ ก ษาการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของผู ้ ลี้ ภั ย ภายใต้ ส ถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม และ
การเมื อ งในปั จ จุ บั น โดยประเมิ น ความต้ อ งการในการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การส่ ง คื น ผู ้ ล้ี ภั ย และครอบครั ว กลั บ สู ่
ถิ่นฐาน เพื่อวิเคราะห์แนวทางการส่งกลับประเทศต้ น ทางและทางเลื อ กอื่ น ๆ ของผู ้ ลี้ ภั ย โดยสมั ค รใจ ความมั่ น คง และ
ความปลอดภัยในชีวติ ภายใต้บริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยได้คัดเลือกพื้นที่พักพิงชั่วคราว ๓ แห่ง ได้แก่ จังหวัดตาก
(พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวบ้านแม่หละ และบ้านนุโพ) จังหวัดราชบุรี (พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวบ้านถ�ำ้ หิน) และจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว
บ้านใหม่ในสอย) และเก็บข้อมูลด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยา
ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า (๑) สถานการณ์
ชายแดนและค่ายผูล้ ภี้ ยั การอพยพหนีภยั สงครามของผูค้ นจากประเทศ
พม่า/เมียนมาร์ในบริเวณชายแดนไทยจ�ำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลไทย
ได้จดั ตัง้ พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวขึน้ บริเวณชายแดนหลายจุด โดยปัจจุบนั
เหลือค่ายผูล้ ภี้ ยั ๙ แห่ง ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย และ
เนื่องจากประเทศไทยมิได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพ
ผู้ลี้ภัย ค.ศ.๑๙๕๑ ประเทศไทยจึงไม่ยอมรับว่ามี “ผู้ลี้ภัย” อยู่ใน
ประเทศตนเอง คนเหล่านี้จึงได้รับการนิยามว่าเป็น “ผู้หนีภัยจาก
การสูร้ บ” การให้ความช่วยเหลือดูแลคนเหล่านี้ จึงเป็นไปตามหลัก
มนุษยธรรม นอกจากนี้ ยังมีองค์กรสากล เช่น ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
ผู ้ ลี้ ภั ย แห่ ง สหประชาชาติ (Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights: OHCHR)
เป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งคัดกรอง
ผู้ลี้ภัยจ�ำนวนหนึ่งให้เดินทางไปประเทศที่สาม (๒) การจ�ำแนก
ประชากรในค่ายผู้ลี้ภัย พบปัญหาในการส�ำรวจจ�ำนวนประชากร
เนื่ อ งจากผู ้ ลี้ ภั ย เป็ น กลุ ่ ม ประชากรที่ มี ค วามเคลื่ อ นไหวตลอดเวลา
UNHCR ได้แบ่งผูล้ ภี้ ยั ออกเป็น ๓ กลุม่ คือ ผูล้ ภี้ ยั จากการสูร้ บทีไ่ ด้รบั
การขึน้ ทะเบียน (Registered) ผูล้ ภี้ ยั ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนประเภท
Pre-Screening และผูล้ ภี้ ยั ทีไ่ ม่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนกับ UNHCR ซึง่
เป็นกลุม่ ทีม่ าพักอาศัยในค่ายผูล้ ภี้ ยั ในช่วงหลัง พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่ ไม่ใช่
ผู้อพยพเข้ามาในฝั่งประเทศไทยอันเนื่องมาจากการสู้รบโดยตรง
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(๓) เงือ่ นไขทางสังคม การเมือง ชาติพนั ธุใ์ นการเตรียมการเพือ่ ส่งผูล้ ภี้ ยั กลับ
คืนสู่ถิ่นฐานจะต้องเข้าใจภูมิหลังทางสังคมการเมืองและจิตวิทยา
ที่มีความละเอียดอ่อนของผู้ลี้ภัยด้วย เนื่องจากผู้ลี้ภัยมีภูมิหลังที่
หลากหลายทั้งผู้ลี้ภัยที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความขัดแย้งกับรัฐบาล
พม่า/เมียนมาร์ ผูล้ ภี้ ยั ทีไ่ ม่ตอ้ งการเดินทางกลับประเทศจนกว่าจะมี
สันติภาพอย่างแท้จริง ผูล้ ภี้ ยั ทีเ่ ป็นเยาวชนหรือผูล้ ภี้ ยั ทีเ่ กิดและเติบโต
ในค่ายผูล้ ภี้ ยั รวมถึงผูล้ ภี้ ยั ทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม (๔) การเตรียมการ
ส่งกลับ ทั้งเป็นการเตรียมตัวของผู้ลี้ภัยเอง และโดย UNHCR และ
องค์กรภาคประชาสังคม
		 จากผลการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะ กล่าวคือ
(๑) ข้อเสนอแนะทางเลือก ควรมีการทบทวนการนิยามผูล้ ภี้ ยั โดยค�ำนึงถึง
หลักการสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและแนวคิดการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมให้เหมาะกับสถานการณ์ใหม่ เปลีย่ นมุมมองทีม่ ตี อ่
ผูล้ ภี้ ยั ให้เป็นการมองว่าผูล้ ภี้ ยั เป็น “ผูท้ มี่ ศี กั ยภาพ” รวมทัง้ แนวคิด

และวิธกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูล้ ภี้ ยั จากการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ไปสูแ่ นวคิดการพัฒนาอย่างมีสว่ นร่วม นโยบายต่อผูล้ ภี้ ยั ทีห่ ลากหลาย
รัฐบาลไทยควรพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาผู้ลี้ภัยในวัยหนุ่มสาว
ให้มโี อกาสในการท�ำงานการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดน หรือในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การส่งผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมคืนกลับ
สูถ่ นิ่ ฐาน โดยรัฐควรมีนโยบายในการเตรียมการส่งกลับเฉพาะเพือ่ ให้
ความคุม้ ครองผูท้ มี่ วี ฒ
ั นธรรมและการนับถือศาสนาทีแ่ ตกต่างออกไป
รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารศึกษา ท�ำความเข้าใจปัญหาและความต้องการ
ของผูล้ ภี้ ยั ชาวมุสลิม รวมทัง้ นโยบายการสร้าง “ชุมชนในจินตนาการ”
นโยบายการรองรับผู้ลี้ภัยที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศไทย (Local
Integration) ควรให้โอกาสแก่ผู้ลี้ภัยได้มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
เลือกทีจ่ ะอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย และทบทวนแนวคิดเกีย่ วกับพืน้ ที่
“ชายแดน” และชุมชนชายแดน

บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

59

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓) การศึกษาวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ” (ผู้ศึกษาวิจัย :
นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ)
สาระส�ำคัญ เป็นการศึกษาจากกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทีด่ นิ ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ของหน่วยงาน
หลักในการบริหารจัดการทีด่ นิ โดยตรง และขอบเขตก�ำหนดโดยแผนที่
แนบท้ายหรืออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ของหน่วยงานเหล่านัน้ และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อน
แนวเขตทีด่ นิ ของเขตอนุรกั ษ์กบั ทีด่ นิ ของรัฐประเภทอืน่ ๆ ทีร่ ฐั จัดสรร
ให้กับประชาชน รวมทั้งศึกษาปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิการถือ
ครองท�ำประโยชน์ในพื้นที่กรณีศึกษา สาเหตุของปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา รวมไปถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยก�ำหนดพื้นที่กรณีศึกษาตามการร้องเรียนของประชาชนต่อ
กสม. โดยให้ครอบคลุมลักษณะทีส่ ำ� คัญ คือ การก�ำหนดแนวเขตทีด่ นิ
ของรัฐทับซ้อนกับพืน้ ทีท่ อี่ ยูอ่ าศัยและพืน้ ทีข่ องชุมชนจ�ำนวนมาก
การก�ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนในพื้นที่เดียวกันหลาย
หน่วยงาน และพื้นที่ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนที่หลาก
หลายแตกต่างกัน โดยได้คัดเลือกพื้นที่ใน ๗ จังหวัด ได้แก่
กาญจนบุรี ราชบุรี นครราชสีมา สกลนคร ล�ำปาง สุราษฎร์ธานี และ
พัทลุง

ไปกระทบสิทธิของประชาชน ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่มี
หน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนี้ กระบวนการยุตธิ รรม
ที่ใช้กับผู้ที่ถูกระบุว่ากระท�ำผิดกฎหมายจากผลของการก�ำหนด
แนวเขตทีด่ นิ ของรัฐยังขาดความเป็นธรรม มีการเลือกปฏิบตั ิ และใช้
ระยะเวลานาน กระทบต่อผูย้ ากจนทีถ่ กู ด�ำเนินคดี ดังนัน้ จะเห็นได้วา่
หากได้ดำ� เนินการก�ำหนดแนวเขตพืน้ ทีส่ งวนหวงห้ามของรัฐ หรือกรณี
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก�ำหนดแนวเขตไว้แล้ว ให้ประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอนในการก�ำหนดแนวเขตหรือในการแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จะท�ำให้รฐั และประชาชนได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริง
น�ำมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ท�ำให้มีการยอมรับไม่มีข้อโต้แย้งส่งผลให้ไม่ต้องมีการให้แก้ไข
ปัญหากันอีกในอนาคต

		 ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนไม่มคี วามก้าวหน้าเท่าทีค่ วร และไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
ระหว่างการมีสว่ นร่วม ข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ�ำนาจ ในการ
พิจารณาออกกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา ก�ำหนดให้มแี ผนที่
แนบท้ายอันถือเป็นส่วนหนึง่ ของกฎหมายมีความล่าช้า เกิดความ
ผิดพลาด และไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงในพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดในรูปแผนที่
ในการจ�ำแนกที่ดิน และการก�ำหนดแนวเขตที่ดินเพื่อการพัฒนา
ประเทศและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติลา้ สมัย และไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ
ของพืน้ ที่ การก�ำหนดแนวเขตทีด่ นิ ของรัฐมีการทับซ้อนกันและไม่
สามารถตกลงกันได้ในปัญหาการทับซ้อนแนวเขตระหว่างหน่วยงาน และ
หน่วยงานของรัฐก�ำหนดแนวเขตโดยประชาชนไม่ทราบข้อมูลในพืน้ ทีจ่ ริง
แม้พบข้อผิดพลาดก็ยงั ไม่ได้มกี ารแก้ไขหรือแก้ไขล่าช้า ประชาชน
หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน ท�ำให้เกิดการ
โต้แย้งและไม่ยอมรับ ทัง้ ยังขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่มีผลกระทบกับระบบนิเวศ
ส่งผลถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกก�ำหนดขอบเขตให้เป็นเขต
พืน้ ทีส่ งวนหวงห้ามของรัฐเป็นผูก้ ระท�ำผิดตามกฎหมาย วิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ น
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		 จากผลการศึกษาวิจยั ฯ มีขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั ิ
ซึง่ ควรพิจารณาและด�ำเนินการในทุกบริบทให้เกีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์กนั
กล่าวคือ ต้องให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียกับการก�ำหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐเข้ามามีสว่ นร่วมในการก�ำหนดแนวเขตในทุกขัน้ ตอน คือ ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ร่วมรับผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ร่วมรับผิดชอบในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ควรมีการ
ปรับปรุงจ�ำแนกการใช้ทดี่ นิ ใหม่ตามการเพิม่ ขึน้ ของประชากร วิถชี วี ติ
อาชีพ และความเป็นอยูข่ องประชาชน และควรแก้ไขก�ำหนดแนวเขตใหม่
ให้ถกู ต้องตามความเป็นจริงอย่างรวดเร็วปรับปรุงกฎหมายทัง้ ๓ ด้าน
คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการมีสว่ นร่วม และด้านการกระจายอ�ำนาจ
ให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อให้เห็นความสอดคล้องกันของ
ขัน้ ตอนทัง้ ๓ ด้าน ให้มคี วามชัดเจนว่าการด�ำเนินการของรัฐในการ
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีสว่ นร่วม และการกระจายอ�ำนาจ
ให้รฐั จัดตัง้ ส่วนราชการให้มหี น้าทีใ่ นการจัดท�ำมาตรฐานระวางแผนที่
และแผนทีร่ ปู แปลงทีด่ นิ ของรัฐ โดยเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำแผนที่
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงเพื่อออกเป็นกฎหมาย

นอกจากนี้ รัฐควรตัง้ ส�ำนักงานการมีสว่ นร่วมขึน้ โดยให้เป็นส่วนราชการ
มีฐานะเป็นกรม เพือ่ ดูแลกฎหมายฉบับนี้ และเป็นการส่งเสริม ก�ำกับ
และติดตาม ทั้งท�ำงานวิชาการและปฏิบัติงาน ควรแก้ไขกฎหมาย
ในกรณีทมี่ กี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาชนหรือชุมชนผูไ้ ด้รบั ผล
กระทบมีอ�ำนาจที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยจากกรณี
ทีถ่ กู ละเมิดสิทธิได้ และต้องก�ำหนดแผนและเป้าหมายกับการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐโดยก�ำหนดมาตรการ
งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจนเพือ่ ก�ำหนดให้เป็นมาตรฐาน
อย่างเดียวกัน เพือ่ ให้มคี วามรวดเร็วและเป็นธรรมต่อเกษตรกรผูย้ ากจน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกีย่ วกับสิทธิในทีด่ นิ ตามการประกาศพืน้ ทีส่ งวน
หวงห้ามของรัฐ และท�ำให้ประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยท�ำประโยชน์ในพืน้ ทีน่ นั้
ไม่ถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ควรให้มีการด�ำเนินงานโดยไม่เลือก
ปฏิบตั มิ คี วามเสมอภาคโดยทัว่ กัน ทัง้ ให้มศี าลพิจารณาพิพากษาตัดสิน
ในประเด็นนีเ้ ป็นการเฉพาะ และหน่วยงานทีใ่ ห้การช่วยเหลือประชาชน
ทีถ่ กู ด�ำเนินคดีตอ้ งเข้าไปด�ำเนินการทันทีโดยมิตอ้ งให้ประชาชนร้องขอ

๔) การศึกษาวิจัย เรื่อง “รายงานการศึกษาเกีย่ วกับปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาล
ในการประกาศสงครามต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะยาเสพติด เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖” ผูศ้ กึ ษาวิจยั : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสทุ ธิ)์
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

		 สาระส�ำคัญ เป็นการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย
โดยแท้ (Juridical Research) และไม่มคี วามมุง่ หมายเพือ่ ประโยชน์
ในทางการเมืองแต่อย่างใด การศึกษากระท�ำโดยการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
ทีไ่ ด้จากรายงานของ “คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และ
วิเคราะห์การก�ำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและ
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
ชือ่ เสียงและทรัพย์สนิ ของประชาชน” (คตน.) และรายงานการศึกษา
วิเคราะห์ของ “คณะอนุกรรมการตรวจสอบผูร้ บั ผิดชอบเชิงนโยบาย”
ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ การศึกษาเรื่อง
ร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินนโยบายดังกล่าว
การจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) และรับฟังข้อเท็จจริง
และรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ จากครอบครัวของผูเ้ สียหายและบุคคล
ฝ่ายต่าง ๆ ทัง้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ รวมทัง้ มีการรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ภายหลังจากการ
ด�ำเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล มีคดีฆาตกรรมเกิดขึน้
เป็นจ�ำนวน ๒,๖๐๔ คดี และมีผเู้ สียชีวติ จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๒,๘๗๓ คน
ซึง่ เป็นจ�ำนวนสูงผิดปกติเมือ่ เปรียบเทียบกับคดีฆาตกรรมในช่วงระยะเวลา
เดียวกันก่อน (พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๕) และหลังการด�ำเนินนโยบาย
ดังกล่าว (พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๘) กอปรกับมีเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับ
การกระท�ำความผิดอาญาซึ่งเป็นการกระท�ำอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนต่อ กสม. เป็นจ�ำนวนมากซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบและ
ความเสียหายต่อประชากรพลเรือนอย่างกว้างขวาง รายงานการศึกษา
วิจยั ได้ทำ� การศึกษาสภาพการณ์และสภาพปัญหานโยบายปราบปราม
ยาเสพติดของไทยและเม็กซิโก มีผลการศึกษาโดยสรุป ดังนี้

(๑) สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวมจากนโยบาย
ของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะยาเสพติดของ
รัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พบว่า (๑) ปัญหาของการก�ำหนดและ
การด�ำเนินนโยบายในการท�ำสงครามต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล
สะท้อนให้เห็นปัญหาในทุกชัน้ ของการด�ำเนินการ โดยแบ่งออกได้เป็น
๔ ชัน้ ได้แก่ ชัน้ ทีห่ นึง่ : ชัน้ การก�ำหนดนโยบายของรัฐบาลในการท�ำ
สงครามต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะยาเสพ ชัน้ ทีส่ อง: ชัน้ การน�ำนโยบายของ
รัฐบาลในการท�ำสงครามต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะยาเสพติดไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ชัน้ ทีส่ าม: ชัน้ ผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบาลในการท�ำสงคราม
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และ ชั้นที่สี่: ชั้นการช่วยเหลือเยียวยา
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินนโยบายดังกล่าว (๒) สถานะทาง
กฎหมายของการก�ำหนดและการด�ำเนินนโยบายในการท�ำสงคราม
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลฯ มีองค์ประกอบความผิด
เข้าลักษณะของการก่อ “อาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศ”
ในลักษณะของการก่อ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” (“Crime against
humanity”) ตามนัยแห่งข้อ ๗ ของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาล
อาญาระหว่างประเทศ (The Rome Statute of the International
Criminal Court) ซึ่งธรรมนูญกรุงโรมฯ มีสถานะเป็น “กฎหมาย
บังคับเด็ดขาด” (“jus cogens”) เหนือกฎเกณฑ์หรือบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายใด ๆ ภายในของประเทศต่าง ๆ นโยบายดังกล่าวเป็นการ
ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ เนือ่ งจากเป็นการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิด
การกระท�ำความผิดอาญาในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
บังคับบุคคลให้สญ
ู หาย การฆ่าคนตาย การยึดทรัพย์สนิ โดยมิชอบ
ซึ่งการกระท�ำความผิดอาญาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วน “เป็นส่วนหนึ่ง”
ของ “การโจมตี” หรือ “การประทุษร้าย” ต่อ “ประชากรพลเรือน”
(“attack directed against any civilian population”) “ในวงกว้าง”
(“widespread”) หรือ “อย่างเป็นระบบ” (“systematic”)
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นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
รัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินนโยบาย ตลอดจนผูร้ บั ผิดชอบในการ
ก�ำกับดูแลศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะยาเสพติดในระดับต่าง ๆ
ซึง่ ล้วนแต่เป็นผูก้ ำ� หนดกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบตั แิ ก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายทีน่ ายกรัฐมนตรี
ก�ำหนด เมือ่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเหล่านีไ้ ด้รบั
รายงานการด�ำเนินนโยบายดังกล่าวจากเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารหรือ
หน่วยงานปฏิบตั ติ า่ ง ๆ กลับมิได้เสนอให้ยบั ยัง้ การด�ำเนินการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผิดพลาดแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อมีการรายงาน
การเสียชีวิตของประชากรพลเรือนจ�ำนวนมากทั่วภูมิภาคของ
ประเทศไทย และรายงานข้อมูลคดีที่ครอบครัวของผู้เสียหาย
ร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนเสนอให้
งดการสอบสวนโดยมิชอบ ผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ก็มิได้สั่ง
การให้มีการตรวจสอบหรือสอบสวนการเสียชีวิตของประชากร
พลเรือนในช่วงเวลาดังกล่าว และมิได้สง่ั การให้พนักงานสอบสวน
ปฏิ บั ติ ก ารสื บ สวนสอบสวนคดี อ าญาให้ ถู ก ต้ อ งชอบธรรม
ตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) และนิติรัฐ (Legal State)
แต่ประการใด หากแต่ปล่อยให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการเช่นนัน้
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชากรพลเรือน
อย่างกว้างขวางและเป็นจ�ำนวนมาก เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองระดับสูง
เหล่านีจ้ ึงมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๗
แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย

62

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มิ ติ ร ะหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารด� ำ เนิ น การสอบสวน
ข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น ไปด้ ว ยดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐได้ เ รี ย นรู ้ เ ทคนิ ค และทั ก ษะในการสอบสวน
การกระท�ำอันเป็นการบังคับบุคคลให้สญู หายไปด้วยในตัว ซึง่ เป็นการ
ก่ออาชญากรรมทีม่ เี งือ่ นไขการด�ำเนินการเป็นการเฉพาะและแตกต่าง
ไปจากการกระท�ำความผิดอาญาทัว่ ไป (๒) การปฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน
ตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ รัฐบาลแห่งประเทศเม็กซิโกมีหน้าที่
ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามพันธกรณีตามทีก่ ำ� หนดไว้ในอนุสญ
ั ญา
ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการกระท�ำ
อันเป็นการบังคับบุคคลให้สญู หาย ซึง่ นอกจากการปรับปรุงกฎหมาย
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคุม้ ครองมิให้บคุ คล
ถูกบังคับให้สูญหายตามที่กำ� หนดในอนุสัญญาทั้งหลายแล้ว

จากผลการศึกษาวิจัยได้มีข้อเสนอแนะใน ๒ ลักษณะ ดังนี้
(๑) ข้อเสนอแนะเพือ่ การคืนความเป็นธรรมให้แก่ผเู้ สียหายและครอบครัวของผูเ้ สียหาย ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ ๓ ประการ ได้แก่
(๑) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการท�ำความจริงให้ปรากฏ (๒) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการเยียวยาความเสียหายให้แก่ครอบครัวของ
ผู้เสียหาย และ (๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ
(๒) ข้อเสนอแนะเพือ่ การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และป้องกันมิให้องค์กรของรัฐก�ำหนดนโยบายทีเ่ ป็นการเปิดโอกาสให้มกี ารกระท�ำ
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึน้ อีกในอนาคต ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศไทย (๒) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงระบบการสืบสวนสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนในคดีเกีย่ วกับการกระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ (๓) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) สภาพการณ์และสภาพปัญหาโดยรวมของเหตุการณ์
กวาดล้างยาเสพติดในประเทศเม็กซิโก พบว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖
(พ.ศ. ๒๕๔๙) นายเฟลิเป้ คาลเดรอน ประธานาธิบดีของประเทศเม็กซิโก
ได้จดั ท�ำนโยบาย “ท�ำสงครามกับยาเสพติด” (the “war on drugs”)
อันน�ำมาซึง่ ปัญหาการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในลักษณะต่าง ๆ เกิดขึน้
“ในวงกว้าง” “อย่างต่อเนือ่ ง” และ “อย่างเป็นระบบ” โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในระหว่างระยะเวลาด�ำเนินนโยบาย
ดังกล่าวตลอดหกปีนั้นมีบุคคล “ถูกลักพาตัว” หรือ “ถูกบังคับ
ให้สญู หาย” อย่างกว้างขวาง (widespread enforced disapperances)
เป็นจ�ำนวนสูงมากถึงขนาดผิดปกติ จากปัญหาดังกล่าวได้ผลักดัน
ให้เกิดกระแสการต่อต้านและเรียกร้องอย่างกว้างขวางของประชาชน
ชาวเม็กซิโกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และกระแสเรียกร้องจากองค์กรต่าง ๆ
ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์กรเฝ้าระวังด้าน
สิทธิมนุษยชนทีต่ อ้ งการให้รฐั บาลท�ำความจริงให้ปรากฏ และเยียวยา
ความเสียหายทีป่ ระชาชนชาวเม็กซิโกผูบ้ ริสทุ ธิจ์ ำ� นวนมหาศาลได้รบั
จากการด�ำเนินนโยบายท�ำสงครามกับยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรง
ของรัฐบาลของนายเฟลิเป้ฯ โดยนายเอ็นริก เปน่า เนโต้ (Enrique
Pena Nieto) ประธานาธิบดีในสมัยต่อมาของประเทศเม็กซิโก
ได้มมี าตรการในการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วยการจัดการในด้านต่าง ๆ
เช่น (๑) การแก้ไขปัญหาในมิติภายในประเทศ รัฐบาลได้จัดตั้ง
“หน่วยงานอัยการพิเศษเพือ่ ดูแลเหยือ่ อาชญากรรม” (the Special
Prosecutor’s Office for Attention to Victims of Crimes PROVICTIMA) เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ครอบครัว
ของผูส้ ญู หายเป็นการเฉพาะ และมีความพยายามของครอบครัวของผูส้ ญู หาย
กลุม่ พิทกั ษ์สทิ ธิมนุษยชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการด�ำเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง ส่วนการแก้ไขปัญหาใน

๕) การศึกษาวิจัย เรื่อง “มาตรฐานและแนวทางการด�ำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ผู้ศึกษาวิจัย
: มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา)
		 สาระส�ำคัญ เป็นแนวทางการท�ำงานทีเ่ ป็นมาตรฐานส�ำหรับการด�ำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และใช้อา้ งอิง
ในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานระหว่ า งประเทศ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับการยอมรับจากทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่จะอ้างอิงจาก
หลักการปารีส (Paris Principle) และผลการทบทวนเอกสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และจัดท�ำโดยองค์กร
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights : OHCHR)
		 จากรายงานการศึกษาวิจัย พบว่า สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่ ง ชาติ อ าจจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี เ พื่ อ ให้ ค รบถ้ ว นตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในหลักการปารีสและแนวทางการประเมิน
ของ ICC ทัง้ ในเรือ่ ง (๑) การจัดตัง้ (Establishment) (๒) ความเป็นอิสระ
(Independence) ทัง้ การปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย การบริหารงบประมาณ
การแต่ ง ตั้ ง และการถอดถอนจากต�ำแหน่ง (๓) ความหลากหลาย
ในองค์ประกอบของผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ (๔) โครงสร้างในการบริหาร
จัดการองค์กร (Organizational Infrastructure) ที่เหมาะสม
และเป็นมาตรฐานทั้งการเข้าถึง (accessibility) การบริหารและ
พัฒนาองค์กร (Human Resource Management and Organization
Development) หลักการปารีสได้ก�ำหนดมาตรฐานบทบาทของ
สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ อ ย่ า งน้ อ ย ๕ งานส� ำ คั ญ คื อ
(๑) บทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Promotional Function)
(๒) บทบาทในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน (Protecting Function)
และการท�ำงานกึ่งตุลาการ (Quasi-Jurisdictional Function)
(๓) บทบาทในการให้คำ� ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (Advisory Function)
(๔) บทบาทในการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Monitoring
Function) และ (๕) บทบาทในการท�ำงานร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียและ
องค์ ก รอื่ น ๆ ทั้ ง ในและต่างประเทศ (Relationship with
Stakeholders and Other Bodies) ทั้ ง นี้ สถาบั น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห ่ ง ช า ติ ค ว ร รั ก ษ า ส ม ดุ ล ( B a l a n c e )
ของการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักทัง้ ๕ ด้านอย่างเหมาะสม ตามทรัพยากร
ที่จ�ำกัด และล�ำดับความส�ำคัญตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์
ของประเทศ
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		 อย่างไรก็ดี ในช่วงความขัดแย้งหรือสถานการณ์
ทางการเมือง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจมีบทบาทอย่างมาก
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความรูค้ วาม
เข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนัน้ บทบาทดังกล่าวอาจหมายรวมถึง
ความพยายามทีจ่ ะส่งเสริมการเจรจาระหว่างกลุม่ บุคคลทีม่ กี ารโต้แย้ง
หรือต่อสู้กัน หรือการส่งเสริมการจัดตั้งและขยายตัวของกลไก
การสร้างสันติภาพระหว่างตัวแทนชุมชน หรือการส่งเสริมให้มกี ารยอมรับ
และการประนีประนอมในประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนพืน้ ฐาน ซึง่ อาจ
เป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง เพือ่ ให้การด�ำเนินการตามบทบาททัง้ ๕
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการส�ำนักงานควรเกิดขึน้ ทันที
หลังจากทีม่ กี ารจัดตัง้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขนึ้ ในกฎหมาย ทัง้ นี้
ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อยคือโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ การพัฒนา
องค์กร และทรัพยากรทางการเงิน นอกจากนี้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปตามมาตรฐาน จึงควรมีการ
ตรวจสอบการด�ำเนินงานขององค์กตามรายการประเมินความสอดคล้อง

กับหลักการปารีสตามแนบแบบฟอร์มทีก่ ำ� หนดขึน้ เป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ
โดยจากผลการทบทวนการด�ำเนินการของส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลในการปฏิบตั งิ าน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินนั้ ส่วนใหญ่จะพบว่ามีการด�ำเนินการ
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว จึงควรมีการประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ หม่ ๆ เพือ่ ให้รกั ษามาตรฐาน
ดั ง กล่ า วไว้ อย่างไรก็ดี ทางคณะที่ปรึกษามีข้อเสนอในการ
ปรับปรุงบางส่วน อาทิการปรับปรุงความเป็นอิสระในการบริหาร
งบประมาณ การปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility)
การก� ำ หนดหลั ก สู ต รในสถาบั น การศึ ก ษา การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การทบทวนหลักสูตร
การพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ และการเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ กลไก
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) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การด� ำ เนิ น การของ
ส�ำนักงาน กสม. เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานอย่างสมบูรณ์

กสม. ได้จดั ให้มกี ารสัมมนาเพือ่ ขับเคลือ่ นผลงานการศึกษาวิจยั สูส่ งั คม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจยั
สูก่ ารใช้ประโยชน์ในสังคมวงกว้าง และเสริมสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทีจ่ ะร่วมกันผลักดันให้เกิดการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ให้เป็นรูปธรรม ทัง้ ในเชิงนโยบายและในระดับพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๓ เรือ่ ง ได้แก่ (๑) เรือ่ ง “การประเมิน
ศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรา ๒๕๗ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐” เมือ่ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผเู้ ข้าร่วมการสัมมนา
ทั้งสิ้น ๖๓ คน (๒) เรื่อง “ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน” เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ห้อง ๒๐๖ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ๕๑ คน และ (๓) เรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก�ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ” เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๐๗ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๖.๒ การขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม

๓ . ๗ กา ร ด� ำเ นิ นง า นด ้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช นร ะ หว ่ า งปร ะ เ ทศ
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ บัญญัตใิ ห้ กสม. มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ในระดับสากลและภูมภิ าค กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และองค์กร
ภาคประชาสังคมในต่างประเทศ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ กสม. ในการท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ตามหลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กสม. ได้ดำ� เนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ หน่วยงาน
ของสหประชาชาติ และองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของ
ต่างประเทศ ดังนี้

๓.๗.๑ ความร่วมมือในระดับสากลภายใต้กรอบคณะกรรมการประสานงานระหว่างสถาบันแห่งชาติเพือ่ การส่งเสริมและ

คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันแห่งชาติเพือ่ การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน (International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and protection of Human Rights หรือ ICC) ในปี ๒๕๕๘ กสม.
ได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ส�ำคัญของ ICC ดังนี้
๑) การประชุม ICC Bureau เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
การประชุมมีประเด็นหารือ เช่น เรื่องบทบาทของ
ICC ในการสนับสนุนให้สถาบันสมาชิกมีปฏิสมั พันธ์กบั คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) ภายใต้กระบวนการ UPR
และการประชุม HRC การกล่าวถ้อยแถลงในทีป่ ระชุม HRC ในนาม
ของสถาบันสมาชิก ICC การให้ความช่วยเหลือสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติหลายแห่งในการจัดท�ำรายงานคู่ขนาน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ�ำอนุสญั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ
เป็นต้น และการประชุมประจ�ำปี (ICC Annual Meeting) ครัง้ ที่ ๒๘
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ทีน่ ครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ภายใต้ระเบียบวาระต่าง ๆ เช่น การจัดท�ำกระบวนการไต่สวนระดับชาติ
(National Inquiries) เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบกรณี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทีก่ ระท�ำโดยหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน
หรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กับระเบียบวาระว่าด้วยการพัฒนา (NHRIs and Post – 2015
Development Agenda) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอืน่ ๆ ซึง่ ทีป่ ระชุม
ให้ความสนใจ เช่น ประเด็นเรือ่ งบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติกบั การต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี และบทบาททีเ่ กีย่ วข้องกับ
สิทธิของคนพิการ เป็นต้น
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๒) การประชุม Special Event with National Human Rights Institutions
เป็นการประชุมซึง่ จัดขึน้ เป็นกรณีพเิ ศษในโอกาสครบรอบ European Development Day ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
ณ กรุงบรัสเซลส์ ตามค�ำเชิญของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะเน้นบทบาทการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา รวมทัง้ เป็นการเสริมสร้างความเป็นหุน้ ส่วนระหว่างสหภาพยุโรป (EU)
กับ ICC การประชุมดังกล่าวได้มกี ารอภิปราย พร้อมกับสรุปบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการอนุวตั กิ ารตามเป้าหมายว่าด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
๓) การลดสถานะของ กสม. ใน ICC จากสถานะ “A” เป็น “B”
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ในการนี้ ประธาน กสม. ได้มหี นังสือคัดค้าน (challenge)
มติของ SCA โดยให้เหตุผลว่า ทีผ่ า่ นมา กสม. ได้พยายามด�ำเนินการ
อย่างเต็มทีแ่ ละต่อเนือ่ งในการรณรงค์ให้มกี ารปรับปรุงบทบัญญัตใิ น
รัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตัง้ กสม. ให้สอดคล้องกับหลักการปารีส
อย่างไรก็ดี กระบวนการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยงั ไม่เสร็จสิน้ กอปร
กับขณะนีไ้ ด้มกี ารสรรหา กสม. ชุดใหม่ ซึง่ เพิง่ เข้ารับหน้าทีเ่ มือ่ วันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้เตรียมทีจ่ ะจัดท�ำข้อเสนอต่อทัง้ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มี
การปรับปรุงกฎหมายในประเด็นทีเ่ ป็นข้อห่วงกังวลของ SCA เกีย่ วกับ
กระบวนการสรรหา กสม. และการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของ
กสม. ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่วนในประเด็นเรือ่ งความล่าช้า
ในการจัดท�ำรายงานทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์ทมี่ กี ารละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในประเทศนัน้ กสม. ชุดใหม่จะน�ำข้อคิดเห็นของ SCA มาพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของ กสม. เพือ่ ให้สามารถสนองตอบต่อ
สถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนภายในประเทศได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ต่อไป อย่างไรก็ตาม การคัดค้าน (challenge)
มติของ SCA ไม่เป็นผล เนือ่ งจากไม่มสี มาชิก ICC Bureau ประเทศใด
คัดค้าน จึงส่งผลให้ กสม. ถูกลดสถานะใน ICC จาก “A” เป็น “B”
ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กสม. ได้รบั แจ้งจากหน่วยงาน National Institutions
and Regional Mechanisms Section (NIRMS) ของส�ำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เกีย่ วกับ
ผลการทบทวนสถานะ (re-accreditation) ของ กสม. โดยคณะ
อนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation SCA) ภายใต้คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบัน
แห่งชาติในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน (International
Coordinating Committee of National Institutions for the
Promotion and Protection of Human Rights - ICC) โดย SCA
ได้ยนื ยันมติให้ลดระดับ กสม. ของไทยให้อยูใ่ นสถานะ “B” พร้อมกับ
มีขอ้ ห่วงกังวล (concern) ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการสรรหา
และแต่งตั้ง กสม. (Selection and appointment) ความคุ้มกัน
และความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ (Functional immunity
and independence) และการรายงานสถานการณ์การละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยส�ำนักงาน OHCHR แจ้งว่า
กสม. มีเวลา ๒๘ วันนับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมติของ SCA ในการ
คัดค้าน (challenge) มติดังกล่าวพร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๗.๒ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ (Asia Pacific Forum of National Human
Rights Institutions หรือ APF) เป็นองค์กรทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ปัจจุบนั APF มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าคเป็นสมาชิกทัง้ สิน้ ๒๒ แห่ง แบ่งออกเป็นสมาชิกสามัญ (Full
Members) ซึง่ มีสทิ ธิในการออกเสียง จ�ำนวน ๑๕ แห่ง (ในรอบปี ๒๕๕๘ กสม. ของไทยยังคงสถานะสมาชิกสามัญใน APF ก่อนถูกลดสถานะลงใน
ช่วงต้นปี ๒๕๕๙) และสมาชิกสมทบ หรือ Associate Members ซึ่งไม่มีอ�ำนาจในการออกเสียง จ�ำนวน ๗ แห่ง
ในปี ๒๕๕๘ กสม. ได้ทำ� งานความร่วมมือกับ APF ดังนี้
๑) การประชุมประจ�ำปีและการประชุมใหญ่ทกุ ๒ ปี
APF ได้จดั การประชุมประจ�ำปี และการประชุมใหญ่
ทุก ๒ ปี ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ
กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยประธาน กสม. พร้อมด้วย
คณะผูแ้ ทนจากส�ำนักงาน กสม. โดยมีสาระส�ำคัญ เช่น การรับรอง
แผนยุทธศาสตร์การท�ำงานของ APF (APF Strategic Plan) การเป็น
เจ้าภาพการประชุมประจ�ำปีและการประชุมใหญ่ทกุ ๒ ปี ครัง้ ที่ ๒๒
ของ APF การปฏิรปู การบริหารงานของ APF (APF Governance
Reform) การจัดท�ำยุทธศาสตร์วา่ ด้วย การระดมเงินทุนสนับสนุน
และประเด็นอื่น ๆ เป็นต้น
๒) การประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในหั ว ข้ อ
“The role of NHRIs in promoting and protecting the
rights of LGBTI in Asia – Pacific”
APF ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาท
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศในภูมภิ าคเอเชีย
และแปซิฟกิ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทีก่ รุงเทพฯ
ซึง่ มีประเด็นส�ำคัญ เช่น การด�ำเนินความพยายามในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการท�ำงาน เพื่อ
ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางเพศ การแสวงหาแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพโดยผ่านการ
ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสนับสนุนอื่น ๆ ที่
จะน�ำไปสู่การจัดท�ำแผนงานเพื่อพัฒนาการท�ำงานในด้านนี้ใน
ระดับภูมภิ าค รวมถึงการจัดท�ำข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานของ
สหประชาชาติ และหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น
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๓.๗.๓  ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National
Human Rights Institutions Forum - SEANF) กสม. ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในกรอบ SEANF เนือ่ งจากตระหนักว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็น
ช่องทางในการเรียนรูป้ ระสบการณ์การท�ำงานระหว่างกัน รวมทัง้
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มคี วามเข้มแข็ง เพือ่ แก้ไขปัญหาทีอ่ ยูใ่ น
ความสนใจหรือมีผลกระทบร่วมกันอันจะท�ำให้การส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบผลส�ำเร็จ
มากยิง่ ขึน้
ในปี ๒๕๕๘ กสม. ได้ด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับความร่วมมือในกรอบ SEANF ที่ส�ำคัญ ดังนี้

ในการประชุมได้มกี ารรายงานความก้าวหน้าเกีย่ วกับ
กิจกรรมความร่วมมือทีแ่ ต่ละประเทศรับผิดชอบ การหารือเกีย่ วกับ
การจัดตัง้ ส�ำนักงานเลขานุการถาวร บทบาทของ SEANF กับอาเซียน
การด�ำเนินงานร่วมกับ AICHR การด�ำเนินงานร่วมกับ ACWC บทบาท
ของ SEANF ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การหารือเกีย่ วกับ
สิทธิของผู้สูงอายุ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาท

๒) การประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Technical
Working Group Meeting of the South East Asia National
Human Rights Institutions Forum) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่าง
วันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศมาเลเซีย การประชุมได้มกี าร
รายงานความก้าวหน้าเกีย่ วกับกิจกรรมความร่วมมือทีแ่ ต่ละประเทศ
รับผิดชอบ มีการหารือเกีย่ วกับพัฒนาการล่าสุดหลังจากการประชุม
TWG SEANF ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ การจัดตัง้ ส�ำนักงานเลขานุการถาวร
พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน การหารือเรือ่ งบทบาทของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของ
ผูอ้ พยพย้ายถิน่ ฐาน เหยือ่ ของการค้ามนุษย์ในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ การบังคับแต่งงานและการแต่งงานของบุคคลทีม่ อี ายุนอ้ ย
SEANF กับการต่อต้านโทษประหารชีวิตและบทบาทของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุม้ ครองผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน ส�ำหรับ
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนัน้ ทีป่ ระชุม
ได้มกี ารหารือเกีย่ วกับหลักการและการด�ำเนินงานประเด็นธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนทีจ่ ะส่งผลต่อการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ในประเทศ
๓) การประชุมประจ�ำปีของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Annual Meeting of the
South East Asia National Human Rights Institutions Forum)
ครัง้ ที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศมาเลเซีย

การประชุมแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ในช่วงแรกเป็น การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่ง
เสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็นการประชุมทีม่ กี ารเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วม โดยทีป่ ระชุมได้มกี ารหารือเกีย่ วกับประเด็นบทบาทของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และประเด็นอาเซียนและสิทธิมนุษยชน ในช่วงทีส่ องของการประชุม คือ
การประชุมประจ�ำปี SEANF ทีม่ เี ฉพาะสมาชิก SEANF เข้าร่วม โดยมีการหารือเกีย่ วกับการจัดตัง้ ส�ำนักงานเลขานุการถาวร การเปลีย่ นแปลง
ของสภาพอากาศและสิทธิมนุษยชน แผนปฏิบตั กิ ารสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Action Plans) การหารือเกีย่ วกับเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ การหารือเกีย่ วกับการยกเลิกโทษประหารชีวติ สิทธิของผูอ้ พยพย้ายถิน่ ฐานและเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังได้พจิ ารณาประเด็นข้อร้องเรียนจากประเทศอาเซอร์ไบจาน และมีการจัดท�ำเอกสาร (communiqué)
แจ้งไปยังผูน้ ำ� รัฐบาลทีจ่ ะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ประเทศมาเลเซียให้รบั ทราบถึงการด�ำเนินงาน
ของ SEANF
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑) การประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Technical
Working Group Meeting of the South East Asia National
Human Rights Institutions Forum) ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่
๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศมาเลเซีย

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกบั สถานการณ์ความขัดแย้ง และ
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์การน�ำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศมาอนุวัติใช้ในประเทศ

๓.๗.๔ การสร้างความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาค
กสม. ได้มกี ารประสานความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนกับภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมภิ าคและได้เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การ
ประชุม Asian Regional Congress on the Death Penalty ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
และการประชุม AICHR Workshop on the Development of ASEAN Legal Instruments on Human Rights ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน
๒๕๕๘ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

๓.๗.๕ ผลการด�ำเนินการการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้ท�ำหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยด้วยการติดตามตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของรัฐว่าเป็นไปตามพันธกรณีหรือไม่ และได้ให้
ข้อเสนอแนะเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงการปฏิบตั ทิ ที่ ำ� ให้เกิดการเคารพ
และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนดียงิ่ ขึน้ เช่น การจัดท�ำรายงานคูข่ นาน
การปฏิบตั ติ ามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights – ICESCR) การจัดท�ำรายงานคูข่ นานการปฏิบตั ติ าม
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ และการจัดท�ำรายงานคูข่ นาน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ
Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ การให้ขอ้ คิดเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานฯ (Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT)
และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการสูญหายโดยถูก
บังคับ (Convention on the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance – CED) การเข้าเป็นภาคีพิธีสาร
เลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ (Optional Protocol
to the Convention Against Torture - OPCAT) เป็นต้น
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๓.๗.๖ ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ
กสม. ได้ให้ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ดังนี้
๑) การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมภายใต้หวั ข้อ “National Roundtable on Ending the Immigration
Detention of Children in Thailand” เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
		 โดยร่วมกับองค์กร Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) และ International Detention Coalition (IDC)
จัดการประชุมโต๊ะกลมระดับชาติ (National Roundtable) ว่าด้วยเรือ่ งการยุตกิ ารกักเด็กในส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย (Ending
the Immigration Detention of Children in Thailand) ทีโ่ รงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ ภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศได้รว่ มกันพิจารณาเพือ่ หาทางออกให้กบั สถานการณ์ของเด็กทีเ่ ข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ไม่วา่
จะเข้ามาด้วยตัวเอง หรือเดินทางมากับครอบครัว มีสถานะเป็นผูอ้ พยพ ผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง บุคคลไร้รฐั หรือผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน ในลักษณะทางเลือก
แทนการกักตัวในสถานทีค่ วบคุมของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (alternatives to detention) พร้อมกับน�ำตัวอย่างของมาตรการการด�ำเนินงาน
ที่ประสบความส�ำเร็จในต่างประเทศมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของไทย
		

๒) การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

		

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

		 ผูแ้ ทนสมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture - APT) ได้ขอเข้าพบประธาน กสม. ระหว่าง
ช่วงการประชุมประจ�ำปีของ ICC ครัง้ ที่ ๒๘ เมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารส�ำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา เพือ่ ติดตามความคืบหน้า
เกีย่ วกับการด�ำเนินการของ กสม. เพือ่ เตรียมท�ำหน้าทีเ่ ป็นกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ (National Preventive Mechanism - NPM)
ตามพิธสี ารเลือกรับของอนุสญั ญาต่อต้านการทรมาน (Optional Protocol to the Convention against Torture - OPCAT) ซึง่ ประเด็นทีม่ กี าร
หารือ เช่น การพิจารณาโครงสร้างทีจ่ ะรองรับการท�ำงานของ กสม. ในฐานะ NPM การมอบหมาย กสม. ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการท�ำงานของ
หน่วย NPM รวมทัง้ การจัดสรรบุคลากร และการจัดเตรียมงบประมาณ เป็นต้น ทัง้ นี้ อยูบ่ นสมมติฐานว่าประเทศไทยจะด�ำเนินการเข้าเป็นพิธสี าร
OPCAT ภายในปี ๒๕๕๘

๓.๗.๗ การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรจากต่างประเทศ
กสม. ได้สง่ เสริมความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรจากต่างประเทศ อาทิ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
ออสเตรเลีย (Australian National Human Rights Commission) สมาคมสิทธิมนุษยชนศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Society
for Human Rights Studies) คณะกรรมการสตรีแห่งชาติเนปาล และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเกาหลี (National Human Rights
Commission of Korea)
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

		 กสม. ได้รว่ มกับองค์กร IWRAW Asia Pacific โครงการ UN Women CEDAW South East Asia Programme กระทรวง
การต่างประเทศ การค้าและการพัฒนาของประเทศแคนาดา และมูลนิธผิ หู้ ญิง เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับบทบาทภาคธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงให้กบั เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ทีโ่ รงแรม
สามพราน ริเวอร์ไซต์ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ต้องการเน้นให้เห็นว่าสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงกับภาคธุรกิจ
เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกประเทศต้องให้ความส�ำคัญ

๓ . ๘ กา ร จั ด ท� ำ ร า ย ง า นป ร ะ เ มิ นสถ า นการณ์ ด ้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภ ายในประ เ ทศ
กสม. มีภารกิจส�ำคัญในการจัดท�ำรายงานประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนประจ�ำปีของประเทศไทย ซึง่ บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๘) และพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ (๖) โดยก�ำหนดให้ กสม. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเพือ่ ประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้เปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กสม. ได้ดำ� เนินการจัดท�ำและ
เผยแพร่รายงานประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนภายในประเทศ
ประจ�ำปี ๒๕๕๗ (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) โดย
ได้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และคัดเลือกประเด็นจากสถานการณ์
ส�ำคัญซึ่งเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน สือ่ มวลชน สาธารณชน ตลอดจนประชาคมระหว่างประเทศ
และ/หรือเห็นว่ามีผลส�ำคัญต่อการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ในประเทศ รวมถึงเรือ่ งที่ กสม. ได้ดำ� เนินงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็น
ต่าง ๆ เหล่านัน้ ทัง้ จากการจัดท�ำรายงาน การตรวจสอบ หรือการ
จัดท�ำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาล หน่วยงาน หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วน�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินสถานการณ์
ในด้านต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานหลักในการประเมิน
ทั้งนี้ ด้วยความตั้งมั่นในบริบทของการจัดท�ำรายงานที่เสนอ
ข้อมูลทีเ่ ป็นกลาง ปราศจากอคติ โดย กสม. ได้ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ
ทีไ่ ด้จากการปฏิบตั งิ านโดยตรงทัง้ จากการติดตามตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียน
หรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้
ยังได้รวบรวมข่าวสารและรายงานสถานการณ์จากแหล่งต่าง ๆ โดย
สอบทานความถูกต้องและความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง
เพือ่ ประกอบการจัดท�ำรายงานบางส่วน รายงานฉบับนี้ ครอบคลุม
มิติสิทธิมนุษยชน ๙ ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (๑) สิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (๒) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๓) สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม (๔) สิทธิชมุ ชน (๕) สิทธิดา้ นทีด่ นิ และป่า
(๖) สิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคทางเพศ (๗) สิทธิผู้สูงอายุ
คนพิการ และการสาธารณสุข (๘) สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และ
สถานะบุคคล และ (๙) สิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาคี ยุทธศาสตร์และกรอบการด�ำเนินงานของ
กสม. ระหว่างปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ และประเด็นหลัก ๆ ทีป่ ระชาชน
ให้ความส�ำคัญ โดยมิตเิ หล่านีจ้ ะทับซ้อน เชือ่ มโยง และเกีย่ วพันกัน
ในลักษณะต่าง ๆ
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นอกจากนี้ ยังมีปญั หาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมซึง่ มีความรุนแรงยิง่ ขึน้ จากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
โครงการขนาดใหญ่ของประเทศ ซึง่ มักพบว่าการด�ำเนินโครงการของ
ทัง้ รัฐและเอกชนมิได้เคารพสิทธิของประชาชนและชุมชนทีไ่ ด้รบั การ
ประกันตามรัฐธรรมนูญ หลายโครงการมิได้มกี ารประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนกระบวนการประเมินผลดังกล่าวขาดความเป็นอิสระ และ
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ไม่ครบถ้วนเพียงพอตามหลักวิชาการ รวมทั้งปัญหากลุ่มบุคคล
ทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและสวัสดิการจากรัฐได้อย่างทัว่ ถึง
และ/หรือมีคุณภาพที่เพียงพอ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนพิการ
กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและสตรี อีกทั้งกลไก
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมในการคิดและตัดสินใจยังไม่เปิดโอกาสให้
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้เข้าไปมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง ซึง่ จะท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ตลอดจนไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ หรือแก้ไขปัญหานัน้ ๆ ได้อย่างแท้จริง
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยในปี ๒๕๕๗ ในภาวะ
ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่แต่งตั้งโดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตลอดจนการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ และอยู่ในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร กสม.
เห็นความส�ำคัญที่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
โดยยึ ด หลั ก การปกครองโดยระบบนิ ติ รั ฐ และนิ ติ ธ รรม
การใช้ ก ฎหมายพิ เ ศษ ตลอดจนการจ� ำ กั ด และลิ ด รอนสิ ท ธิ
เสรีภาพควรกระท�ำเท่าที่จ�ำเป็นและได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับ
ความรุนแรงของสถานการณ์เท่านัน้ นอกจากนี้ รัฐควรเปิดโอกาส
รับฟังความเห็นของประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การด�ำเนินนโยบายและมาตรการของรัฐอย่างแท้จริง
ส�ำหรับข้อท้าทายหรือปัญหาใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
เช่น การที่สังคมไทยก�ำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น "สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์" ในอีก ๑๐ ปีขา้ งหน้า ปัญหาการเคลือ่ นย้ายคนข้าม
พรมแดน ทัง้ ทีเ่ ป็นแรงงาน ผูห้ นีภยั ผูแ้ สวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ รวม
ถึงกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติของการค้ามนุษย์ ตลอดจนการ
ลงทุนของธุรกิจข้ามพรมแดน ล้วนก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูง และซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ จึงเป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาลและ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทีจ่ ะต้องเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ทนั กับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนฯ สะท้อน
ให้เห็นสถานการณ์ความรุนแรง และการเปลีย่ นผ่านในปรากฏการณ์
การเมือง การปกครอง และกระบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม ซึง่ เชือ่ มโยง
ถึงข้อเรียกร้องจากสถานการณ์การชุมนุมอย่างยาวนาน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การปฏิรปู ประเทศ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้มคี วามพยายามแก้ไขปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุสำ� คัญของความไม่เท่าเทียมกันมาตัง้ แต่
ปี ๒๕๕๓ ซึง่ ล้วนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทีเ่ ชือ่ มโยงกันอย่างซับซ้อน
และมีความสัมพันธ์กับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและชุมชน เช่น
สิทธิในการด�ำรงชีพตามมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ทีเ่ หมาะสม สิทธิในสุขภาพ
สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการท�ำงาน เป็นต้น ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมารัฐได้
มีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ทีจ่ ะแก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ โดย
ออกกฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมโอกาสและความ
เสมอภาคทางเพศ การมีนโยบาย หรือมาตรการช่วยเหลือแก่คนพิการ
และผูส้ งู อายุในลักษณะการสร้างการอยูร่ ว่ มกันภายในสังคม (Social
Inclusion) และการจัดการศึกษาเพือ่ การส่งเสริมพหุลกั ษณ์ทางสังคม
และวัฒนธรรม เป็นต้น แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยัง่ ยืน และอุปสรรคส�ำคัญทีพ่ บ ได้แก่ การกระจุกตัวหรือรวมศูนย์
อ�ำนาจการตัดสินใจไว้ทหี่ น่วยราชการส่วนกลาง รวมถึงการด�ำเนิน
นโยบายทีร่ วมศูนย์อำ� นาจครอบคลุมในมิตติ า่ ง ๆ ทัง้ ด้านการจัดการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการเมืองการปกครอง
ตลอดจนการทีป่ ระชาชนและชุมชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และการขาดการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและตัดสินใจ
อย่างแท้จริง

๓ . ๙ กา ร พั ฒ นา อ ง ค ์ ก ร
กสม. ได้ดำ� เนินการเพือ่ พัฒนาองค์กรโดยเพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ด้านบุคลากรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ ององค์กรปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
กสม. จัดให้มีการพัฒนาองค์กร ดังนี้

๓.๙.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�ำนักงาน กสม.
กสม. เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�ำนักงาน กสม. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าที่
ของส�ำนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนาภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
๑) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยส�ำนักงาน กสม. รายละเอียดตามตารางที่ ๙

		

ตารางที่ ๙   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�ำนักงาน กสม.
ล�ำดับที่

๖๕ คน

โครงการ/หลักสูตร

ระยะเวลา

๑

การสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน”

วันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒

การฝึกอบรม เรื่อง "การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับบทบาทของ วันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
เจ้าหน้าที่ กสม."

๓

การอบรม เรื่อง “การตรวจสอบและการเก็บพยานหลักฐานด้านการทรมาน (Investigating - อบรมทาง online วันที่ ๑๖ มีนาคม and Documenting Torture)”
๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
- อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ณ กรุ ง มะนิ ล า
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ วั น ที่ ๒๐ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

๔

การอบรม เรือ่ ง “ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิชนเผ่าพืน้ เมือง (UN Declaration on the - อบรมทาง online วันที่ ๒๓ มีนาคม - ๑๙
Rights of Indigenous Peoples- UNDRIP)”
เมษายน ๒๕๕๘
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ
วันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๕

การประชุมประเมินผลการอบรม เรื่อง “ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชนของสตรี วันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gender Equality and Human Rights of Women
in Southeast Asia)”

๖

การอบรม เรื่อง “ธุรกิจ สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม (Business Human Rights and วันที่ ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
Environment)” ส�ำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยวิทยากรจากสถาบัน Raoul Wallenberg ประเทศสวีเดน

๗

การประชุมประเมินผลการอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลส�ำหรับ วันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Conference for Human Rights Libraries in South and Southeast Asia)”

๘

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษส�ำหรับเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๙

การฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ ๒๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๙ กรกฎาคม - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก รวมทัง้ สิน้ ๓๙ หลักสูตร จ�ำนวนผูเ้ ข้าการอบรม
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๓.๙.๒ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กสม. ได้จดั ให้มกี ารด�ำเนินการ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารของส�ำนักงาน กสม. อีกทัง้ ยังมีดำ� เนินการตามโครงการอืน่ ๆ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในการให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร ดังนี้
๑) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
กสม. พัฒนาระบบ ICT เพือ่ เสริมสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั (Hard Infrastructure) เพือ่ ให้เพียงพอต่อการใช้งานและ
มีเสถียรภาพทีเ่ หมาะสมรองรับการใช้งานในองค์กร โดยการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ ทดแทนของเดิมทีไ่ ม่สามารถใช้งานได้ ส�ำหรับ
เจ้าหน้าทีใ่ หม่ และใช้สำ� หรับระบบส�ำรองและกูค้ นื ข้อมูลเพิม่ เติม การจัดหาโปรแกรม Antivirus Gateway เพือ่ ทดแทนโปรแกรมป้องกันไวรัสเดิม
นอกจากนี้ ยังได้จ้างพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนสารสนเทศสิทธิมนุษยชนส�ำหรับผู้บริหาร และพัฒนาเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้บริการข้อมูลเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
กสม. พัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนให้เป็นห้องสมุด เพือ่ ให้บริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเพือ่ ให้บริการในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย หนังสือทัว่ ไป หนังสืออ้างอิง รายงานประจ�ำปี รายงานการวิจยั
และวิทยานิพนธ์ วารสาร นิตยสาร สารคดี ภาพยนตร์ และสิ่งพิมพ์ส�ำนักงาน กสม. ซึ่งเปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ ส�ำนักงาน กสม. และ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผูร้ บั บริการยังสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ผา่ นทางเว็บไซต์ http://library.nhrc.or.th และมีการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิก
โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โครงการภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด
ในประเทศไทย (ThaiLIS) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมเป็นสมาชิก Electronic Information for Library (EIFL)
องค์กรความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศก�ำลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และละตินอเมริกากว่า ๖๐ ประเทศทั่วโลก
การสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ขอ้ มูลของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกับ Raoul Wallenberg Institute
of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) ตลอดจนการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อสนับสนุนให้สามารถใช้งานระบบ
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแผนในการพัฒนาด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ ๒ : ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กสม. พัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของส�ำนักงาน กสม. เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรให้มคี วามรูด้ า้ น ICT อย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ กลุม่ ผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ เช่น หลักสูตรการใช้ระบบ ปฏิบตั กิ าร SPSS For Windows 8 หลักสูตร Tips and Tricks In Microsoft Excel 2010
หลักสูตร Tips and Tricks In Microsoft Word 2010 เป็นต้น กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้าน ICT ประกอบด้วย หลักสูตร Implementing IPV6 Routing
และ Implementing IPV6 OJT เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลีย่ นจาก IPV4 เป็น IPV6 การอบรมหลักสูตร JAV031 JavaScript For
Web Developers การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การพัฒนาจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ส�ำหรับองค์กร”
“การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ThaiLIS)” และ “การอบรม
Adobe Indesign”

นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ได้เข้าเยีย่ มชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงาน กสม. รวม ๖ คณะ
มีผเู้ ข้าเยีย่ มชมทัง้ สิน้ ๑๓๘ คน ประกอบด้วย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 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�ำการให้บริการของ
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของ กสม. ในโอกาสต่าง ๆ
๔) การให้บริการด้านสิทธิมนุษยชนทางสือ่ ออน์ไลน์
กสม. ให้บริการข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนทางสือ่ ออน์ไลน์
เว็ บ ไซต์ ข อง กสม. www.nhrc.or.th มี ผู ้ เ ข้ า ชมทั้ ง สิ้ น
๒๒๑,๒๕๐ ไอพี (Unique IP) หรือ ๗๙๐,๖๖๘ ครัง้ (Session)
นอกจากนี้ กสม. ได้ให้บริการผ่ า นเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ส ารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน http://library.nhrc.or.th มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น
๒,๒๙๒,๓๖๙ ครั้ ง นอกจากนี้ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารสมั ค รสมาชิ ก
รั บ ข่ า วสารศู น ย์ ส ารสนเทศสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนผ่ า น Facebook
(www.facebook.com\NHRC.library) ปัจจุบนั มีสมาชิกทัง้ สิน้ ๘๑๗ คน
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๕) การจัดตั้งหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้ดำ� เนินการรวบรวมข้อมูลประวัตศิ าสตร์ พร้อม
จัดท�ำสื่อวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ประวัติจากค�ำบอกเล่า
(Oral History) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ ง ชาติ ชุ ด ที่ ๒ และผู ้ บ ริ ห าร
ส�ำนักงาน กสม. ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการซึง่ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ส�ำนักงาน กสม. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สมาคมจดหมายเหตุสยาม เพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
งานจดหมายเหตุในประเทศไทยอีกด้วย
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บทที่ ๓ : รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น

่
บทที
รายงานของผู ้สอบ

บัญชีและงบการเงิน
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77

๓

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

78

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทที่ ๓ : รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

79

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
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บทที่ ๓ : รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

บทที่ ๓ : รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

91

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

บทที่ ๓ : รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

บทที่ ๓ : รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

บทที่ ๓ : รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

บทที่ ๓ : รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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ภาคผนวก
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

103

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และเข้ารับหน้าที่
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง ๖ ปี นับแต่วันที่วันที่พระมหากษัติย์ทรงแต่งตั้ง

นายวัส ติงสมิตร

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางอังคณา นีละไพจิตร

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางเตือนใจ ดีเทศน์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ลาออกจากต�ำแหน่ง
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)

นายชาติชาย สุทธิกลม

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

ประมวลจริยธรรม
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
และครั้ ง ที่ ๑๘/๒๕๕๓ เมื่ อวั น ที่ ๒๓ เดือ น มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึ ง กํา หนดมาตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมขึ้ น เป น ประมวลจริ ย ธรรมกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ แ ละเจ า หน า ที่ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมนี้
“กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ” หมายความรวมถึง ประธานกรรมการ สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
“คานิยม” หมายความวา สิ่งที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจแลวกําหนดการกระทําของตน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

หมวด ๒
ปณิธานและอุดมการณ
สวนที่ ๑
ปณิธาน
ขอ ๓ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ มีความปรารถนา มุงมั่นและตั้งใจ
จะปกปองคุมครอง สนับสนุนและสงเสริมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม
สวนที่ ๒
อุดมการณ
ขอ ๔ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรอง หรือคุมครอง ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจัก รไทย หรื อตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทย มีพัน ธกรณี
ที่จะตองปฏิ บัติต าม และจะยึด มั่น ในหลักนิ ติธ รรม โดยคํานึ งถึ งผลประโยชนข องประเทศชาติ
และประชาชน
หมวด ๓
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๕ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ แ ละเจ า หน า ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยยึ ด มั่ น
ในมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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“จริยธรรม” หมายความวา ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎของศีลธรรมสําหรับ
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ และเจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แหงชาติจะตองยึดถือและปฏิบัติ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ
(๓) การยึ ด ถื อ ประโยชน ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว า ประโยชน ส ว นตนและไม มี ผ ล
ประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
สวนที่ ๒
มาตรฐานจริยธรรมขององคกร
ขอ ๖ กรรมการสิ ทธิ ม นุษ ยชนแหง ชาติ แ ละเจา หนา ที่ ตอ งจงรั กภั ก ดีต อ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย
ขอ ๗ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองเปนแบบอยางที่ดี ในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๘ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองเปนแบบอยางที่ดี ในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๙ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองรักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ
ขององคกรโดยรวมและไมประพฤติตนอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ ของตําแหนงหนาที่
ขอ ๑๐ กรรมการสิท ธิม นุษยชนแห งชาติและเจ าหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่อย างเต็ม กําลั ง
ความสามารถดวยความเสี ยสละ ทุ มเทสติป ญญา ความรูความสามารถ ใหบ รรลุ ผลสํ าเร็ จและ
มีประสิท ธิภ าพตามภาระหนาที่ ที่ไ ดรับ มอบหมาย เพื่อใหเ กิดประโยชนสู งสุด แกป ระเทศชาติ
และประชาชน
ขอ ๑๑ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแ ละเจาหนาที่ตองมุงแกปญหา ความเดือดรอน
ของประชาชนดวยความเปน ธรรม รวดเร็ว มีจิตสํานึกการใหบริการและไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
มุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

ขอ ๑๔ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ แ ละเจ า หน า ที่ ต อ งรั ก ษาและเสริ ม สร า ง
ความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๕ กรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองไมใ ชสถานะ หรือตําแหนง
ไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปน ประโยชนในทางทรัพยสิน
หรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เว นแตเปนการใหโดย
ธรรมจรรยาหรือ การใหต ามประเพณี ตามหลัก เกณฑแ ละเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการป องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด
ขอ ๑๖ เจาหนาที่ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ
มีม นุ ษยสัม พัน ธ อัน ดี ไม ดูห มิ่น เหยี ยดหยามเพื่อ นร วมงาน ตองไม ปด บังข อมู ลที่ จําเปน ในการ
ปฏิบัติง านของเพื่อนรวมงาน และไม นําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเป น ผลงานของตน รวมทั้ ง
ตองมุงมั่นทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
หมวด ๔
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๗ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ ตองประพฤติปฏิบัติ และวางตนอยู
ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด ตลอดจนเปน แบบอยางที่ดี ควรแกการยกยองใหเปน
ที่ประจักษตอสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ใหเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกํากับดูแล
การประพฤติปฏิบัติของเจาหนาที่ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมนี้
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ขอ ๑๒ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแ ละเจาหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ
เรียบรอย มีอธั ยาศัย
ขอ ๑๓ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเจาหนาที่ตองรักษาความลับของทางราชการ
ที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยเจาหนาที่ จะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจ
หนาที่ หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูรับผิดชอบพิจารณา ดําเนินการ
กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติ
ประพฤติปฏิบัติฝา ฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบ
พิจารณาดําเนินการ
กรณี มีการรอ งเรียนหรือ ปรากฏเหตุ วา กรรมการสิท ธิม นุ ษยชนแหงชาติ คนหนึ่งคนใด
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ า ฝ น ประมวลจริ ย ธรรม ให ก รรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ที่ เ หลื อ อยู เ ป น
ผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๑๙ กรณีที่มีการรองเรียนตามขอ ๑๘ ใหผูรองทําเปนหนังสือและอยางนอยตองระบุ
รายการชื่อ ที่ อยู และลายมื อชื่ อของผูร อง พรอมทั้ง ระบุ ขอเท็จ จริง หรือ พฤติ การณใ หชัด แจ ง
หากคํารองใดไมมรี ายการขางตน ผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการจะไมรับเรือ่ งไวพิจารณาก็ได
กรณีมี การพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือ เหตุ ที่ปรากฏตามข อ ๑๘ โดยเปน เรื่องรองเรีย น
หรือเหตุดังวานั้น ไดเคยพิจารณาแลว ปรากฏขอเท็จจริงวาไมมีการฝาฝน และไดสั่งยุติเรื่อ งไปแลว
กรณีเชนวานี้ผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการจะไมรับเรือ่ งไวพิจารณาก็ได
ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๘ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหาคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ หากดําเนิน การสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริ ยธรรม ใหผูรั บผิด ชอบพิจ ารณาดํ าเนิ น การตามข อ ๑๘ สั่ งยุติ เรื่ อง แต หากปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘ สั่งลงโทษ
ผูฝา ฝนตามประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๒๒ การดําเนิน การทางจริยธรรมตามขอ ๑๘ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ใหนําแนวทาง
และวิธกี ารสอบสวนตามกฎ ก.ร. วาดวยวินัยและการสอบสวนพิจารณาซึ่งออกตามความในกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๓ การสั่งการของผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหถือเปนที่สุด เวนแต
จะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลการสั่งการนั้น เปลี่ยนแปลงไป หรือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นเปนอยางอื่น
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หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

ขอ ๒๔ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๑ แลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาว โดยไมชักชา
ขอ ๒๕ การประพฤติป ฏิ บัติ ฝา ฝ น ประมวลจริ ยธรรมนี้ จะถื อเป น การฝ าฝ น จริ ย ธรรม
รา ยแรงหรื อ ไม ให พิจ ารณาจากพฤติ ก รรมของการฝา ฝ น ความจงใจหรื อเจตนา มู ลเหตุจู ง ใจ
ความสํ า คั ญ และระดั บ ตํ า แหน ง ตลอดจนหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู ฝ า ฝ น อายุ ประวั ติ
และความประพฤติใ นอดีต สภาพแวดล อมแห งกรณี ผลรา ยอั น เกิด จากการฝา ฝน และเหตุ อื่ น
อันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๖ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนิน การตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนิน การที่ถูกตอง
หรือตักเตือน หรือนําไปเปนเงื่อนไขสําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง
การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้น
ปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา แลวแตกรณี
ขอ ๒๗ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาสตราจารยอมรา พงศาพิชญ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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หมวด ๕
ขั้นตอนการลงโทษ

แผนผงัแสดงข้นั ตอนการดำเนนิการเร่อื งรอ้งเรยีนทร่ี บัไวพ
้ จิารณา

๑
ผรูอง

หลกัฐาน/เอกสาร
หนงัสอืรองเรยีน, ประเดน็ปญ
 หา
- วตัถปุระสงคของการรองเรยีน
- สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน
- เอกสารประกอบเรืองรอง เรยีน
- ทอียแูละหมายเลขโทรศพัทที
ตดิตอได ฯลฯ

๒

๓

ไปรษณียศูนยราชการ
อาคารรฐัประศาสนภกัดี
ถ. แจงวฒ
ั นะ เขตหลกัสี กทม.
๑๐๒๑๐

๑. ลงรบัเลขคำรอง
๒. สรปุเรอืงพรอมความเหน็
๓. บนัทกึขอมลูในระบบ
๔. ทำแฟมเรอืงรองเรยีน

สายดวน ๑๓๗๗
โทรศพัท
๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐,
๐ ๒๑๔๑ ๓๙๐๐

คณะอนกุรรมการ
พจิารณา
เรอื งรองเรยีนฯ

สอือเิลก็ทรอนกิส
help@nhrc.or.th
www.nhrc.or.th

ทำบนัทกึเสนอ
ผอูำนวยการ
สำนกัคมุครอง
สทิธมินษุยชน
ประมวลผล
จดัทำสถติิ

คณะอนกุรรมการ
ทเีกยีวของ

- มาดวยตวัเอง
- กสม. หยบิยก
- ผานหนวยงานอนื

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

