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รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิประจ�าปงีบประมาณ	พ.ศ.	2562	จดัท�าขึน้
เพื่อแสดงผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	(ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	
2562)	ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	ซึ่งเป็นหน้าที่และอ�านาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 45	 ที่บัญญัติว่า	 ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีงบประมาณ	ใหค้ณะกรรมการจดัท�ารายงานประจ�าปเีสนอตอ่คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา	
โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะในการด�าเนินการด้วย	 และเผยแพร	
่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ได้
แสดงผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานท่ีส�าคญัของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิและส�านกังานคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ออกเป็น	 7	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1)	 การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ	
การละเมดิสทิธมินษุยชน	และเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการปอ้งกนัหรอืแกไ้ขการละเมดิสทิธมินษุยชน	
2)	 การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ	 3)	 การเสนอแนะมาตราการ	
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 4)	 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชน	 5)	 การส่งเสริมการศึกษา	 การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน		
6)	การสง่เสรมิความรว่มมอืและการประสานงานด้านสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ	และ	7)	การบรหิารจดัการและ
พฒันาองคก์ร	รวมทัง้บทวเิคราะหก์ารพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ประจ�าปงีบประมาณ	พ.ศ.	2562		
และสรุปปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะในการด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานประจ�าปีฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน	
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบันการศึกษา	ภาคประชาสังคม	เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน	และประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กุมภาพันธ์ 2563
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ภาพเครือ่งหมายราชการของสำานกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ

อุณาโลม

รัศมี

รูปทรงดอกบัว

รูปคนล้อม
เป็นวงกลม

รูปมือ

สีน�้าเงิน

คือ	ความยิ่งใหญ่

คือ	การแผ่ไพศาลหรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนไปทั่วทุกทิศ

คือ	 ความมีคุณธรรม	 ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์อันเป็นจริยวัตร	
อันดีงามของคนไทย

คือ	 การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�าคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ	

คือ	 การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ	 ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 และเสรีภาพ		
ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค	และภราดรภาพ

คือ	สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
คือ	ความมุ่งมั่น	อดทนในการท�างานเพื่อประชาชน
คือ	 ความสามัคคี	 และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วน	
ของสังคม	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย	
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ค่านิยมองค์กร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เห็นความส�าคัญของการพัฒนาองค์กร	 โดยมุ่งหวังให้บุคลากร	
ร่วมกันขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก�าหนด	ภายใต้แนวคิดการท�างานอย่างมีส่วนร่วม	 บุคลากร	
ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานได้ร่วมกันก�าหนด	
ค่านิยมองค์กร	คือ	“RIGHTS”	เพื่อน�ามาเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์	อันจะน�าไปสู่องค์กร
ที่เป็นเลิศ	ซึ่งได้ประกาศใช้ค่านิยมองค์กร	เมื่อวันที่	30	กันยายน	2562	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

R: Respect การเคารพและให้เกียรติกัน	 ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์		
ปฏิบัติตอ่เพือ่นรว่มงานและประชาชนด้วยความเคารพในศกัด์ิศรคีวามเปน็มนษุย์
อย่างเท่าเทียมกัน	โดยไม่เลือกปฏิบัติ

I: Impartial ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน	มีความยุติธรรม	 ปราศจากอคติและ	
มีเหตุผล

G: Great Professional มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติงาน	รอบรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน	
และสหวิทยาการ	 ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจและเข้าถึงสถานการณ์ด้าน	
สิทธิมนุษยชน	 ปัญหาความเดือดร้อนและความรู้สึกของประชาชนผู้ถูกละเมิด
หรอืผู้ไดร้บัผลกระทบ	มทีกัษะในการท�างาน	มจีติบรกิาร	กระตือรอืรน้	ตลอดจน	
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได้	 พึงตระหนักใน
หนา้ท่ีและการปฏบิตัตินอยา่งมคีณุธรรม	จรยิธรรม	และจรรยา	มคีวามรบัผดิชอบ		
มีความกล้าหาญในการคิด	 แสดงความคิดเห็น	 ตัดสินใจ	 ยึดม่ันและยืนหยัด	
ในความถูกต้อง	 โดยไม่หว่ันเกรงต่อกระแสสังคม	 และพร้อมรับผิดชอบ	
ต่อผลท่ีเกิดข้ึน

H: High Performance เปน็องค์กรท่ีมปีระสทิธภิาพสงู	สรา้งสรรคน์วัตกรรมการท�างานเพือ่ใหเ้ปน็องค์กร
ที่ทันสมัย	ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	ประชาชนและประเทศชาติ

T: Trust เป็นองค์กรที่ ได้รับความเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน		
ด้วยการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	

S: Synergy มีความสามัคคี	 ผสานความร่วมมือในการท�างาน	 โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง	 ภายใต้บรรยากาศแห่งความเข้าใจ	 ช่วยเหลือ
สนับสนุนการท�างานซึ่งกันและกัน	 เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน	 สร้างพลัง
ความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยทุกภาคสว่นในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน		
ให้ความส�าคัญกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานท้ังภายในองค์กรและ
ภายนอกทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ	เอกชน	ประชาสังคมและชุมชน
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สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การจดัท�ารายงานผลการปฏิบตังิานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ	เปน็ไปตามบทบญัญติัในมาตรา	45	
แหง่พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2560	และยทุธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน		
เน้นการด�าเนินงานที่ก่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ	 และการท�างาน	
ร่วมกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 โดยครอบคลุมภารกิจหลักใน	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านที่หนึ่ง	 การตรวจสอบและรายงาน	
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ด้านที่สอง	 การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน	
สิทธิมนุษยชนของประเทศ	 ด้านที่สาม	 การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง	
สิทธิมนุษยชน	 ด้านที่สี่	 การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์	
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	และ	ด้านที่ห้า	การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน

นอกจากนั้น	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ได้สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ผ่านการสร้างความร่วมมือ	
เพือ่สง่เสรมิสทิธมินษุยชนรว่มกบัภาคสว่นตา่ง	ๆ 	เชน่	1)	กบัสถาบนัการศกึษาในภมูภิาคในรูปแบบของศนูยศ์กึษา
และประสานงานดา้นสทิธมินษุยชน	ใน	6	ภมูภิาค	โดยเนน้การจดักิจกรรมเพือ่สง่เสริมความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั	
สิทธิมนุษยชน	 และการประสานงานให้ความช่วยเหลือ	 หรือการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในส่วนท่ีเกี่ยวกับ	
การรอ้งเรยีน	หรอืการกลา่วอา้งการกระท�าทีล่ะเมิด	หรือส่งผลกระทบต่อสิทธมินุษยชน	2)	กบัสถาบนัสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติของประเทศต่าง	 ๆ	 ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 และเอเชีย	
ตะวนัออกเฉยีงใต	้เพือ่รบัทราบพฒันาการดา้นสทิธมินษุยชนทีส่�าคญัและแลกเปล่ียนประสบการณแ์ละแนวทาง
การด�าเนินงานระหว่างกัน	การเข้าร่วมประชุมกับกลไกของสหประชาชาติเพื่อน�าเสนอการด�าเนินงานของ	กสม.		
ในประเดน็ธรุกิจกบัสทิธิมนษุยชนและฐานทรพัยากรธรรมชาต	ิรวมถงึประเดน็อืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้ง	และ	3)	การเตรยีม	
การขอทบทวนสถานะของ	 กสม.	 ต่อเครือข่ายพันธมิตรสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับโลก	 (GANHRI)		
ซึ่งมีก�าหนดพิจารณาค�าขอทบทวนสถานะของ	กสม.	ในเดือนมีนาคม	2563

อนึง่	มขีอ้สงัเกตตอ่การปฏิบัตงิานตามหนา้ท่ีและอ�านาจของ	กสม.	ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2562	เพ่ือประโยชน์
ในการปรับปรุง	 หรือพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศในภาพรวม	 ดังนี้		
1)	คณะรัฐมนตร	ีหนว่ยงานของรฐัหรอืเอกชนบางแหง่ยงัไมไ่ด้ด�าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสมโดยเร็ว		
กรณีใดไม่อาจด�าเนินการได้	 หรือต้องใช้เวลาในการด�าเนินการไม่ได้แจ้งเหตุผลให้	 กสม.	 ทราบโดยไม่ชักช้า		
ตามกลไกที่รัฐธรรมนูญ	2560	และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย	กสม.	ออกแบบมาใหม่	และ	2)	ในการ
ประสานงานเพือ่ตดิตามผลการปฏบิตังิานดา้นสทิธิมนษุยชนของประเทศยงัพบวา่	หนว่ยงานบางแห่งมขีอ้จ�ากดั
ในการน�าเสนอและแสดงข้อมูลเชิงสถิติ	และบางแห่งต้องใช้เวลานานในการรวบรวมและจัดส่งข้อมูล

นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ

กุมภาพันธ์ 2563
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ภาพคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3

นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ลาออก 31 กรกฎาคม 2562)

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางอังคณา นีละไพจิตร
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ลาออก 31 กรกฎาคม 2562)

นายชาติชาย สุทธิกลม
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(ลาออก 1 มิถุนายน 2562)

นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(ลาออก 5 เมษายน 2560)
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ภาพผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายโสพล จริงจิตร
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน
ที่ปรึกษาส�านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
รองเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายบุญเกื้อ สมนึก
รองเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางหรรษา บุญรัตน์
ที่ปรึกษาส�านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายคมสรรค์ เมธีกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 12 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ที่มาของรายงานประจำาปี
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	

สทิธมินษุยชนแหง่ชาตปิระจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	
ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2561	 ถึงวันท่ี	 30	 กันยายน	
2562	 จัดท�าข้ึนโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติ	
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	45	ท่ีก�าหนดให้คณะกรรมการ	
สทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิจดัท�ารายงานประจ�าปเีสนอตอ่	
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	
นบัแตส้ิ่นปงีบประมาณ	โดยอยา่งน้อยให้คณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติสรุปปัญหา	 อุปสรรค	 และ
ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานด้วย	 และเผยแพร่	
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	

2. ภาพรวมผลการดำ า เนินงานของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติ	 เป็นไปตามหน้าที่และอ�านาจที่บัญญัติไว้	
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
2560	 มาตรา	 247	 และพระราชบัญญัติประกอบ

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
จ้างเหมาบริการ

ผู้ช�านาญการ
ประจ�าคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการฯ

48 คน

รวมทั้งส้ิน

263 คน

11 คน50 คน154 คน

ที่มา: ส�านักบริหารกลาง	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 26	 และ	 27	 และ	
แผนยทุธศาสตรค์ณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ		
พ.ศ.	2560-2565	โดยในรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับน้ี
จะแบ่งผลการด�าเนินงานออกเป็น	7	ด้าน	ประกอบด้วย

2.1	 การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเก่ียวกับ	
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 และเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2.2	 การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์	
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ

2.3	 การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

2.4	 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้
ตระหนักถึงความส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชน

2.5	 การ ส่ ง เ ส ริ มการศึ กษาการวิ จั ยและ	
การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

2.6	 การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงาน	
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

2.7	 การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

แผนภาพที่ 1 ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล 
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2562		

จ�าแนกประเภทบุคลากร	ดังนี้



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 14 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ภาพรวมด้านงบประมาณ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562		
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 จ�านวนทั้งส้ิน		
215.7042	ล้านบาท	โดยเพิม่ขึน้จากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561		
ซึง่ได้รบังบประมาณทัง้ส้ิน	จ�านวน	211.8779	ล้านบาท	
จ�านวน	3.8263	ล้านบาท	โดยได้รบัจดัสรรงบประมาณ
ใน	3	แผนงานหลกั	คอื	แผนงานบคุลากรภาครัฐ	แผนงาน	
พืน้ฐาน	และแผนงานบรูณาการ

3. ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธมินษุยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 มาตรา 26

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการ	
ด�าเนินงานจ�าแนกตามหน้าท่ีและอ�านาจ	 โดยมุ่งเน้น	
การส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็น
ระบบ	 รวมทัง้การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	
ในประเทศอย่างต่อเนือ่ง	 เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับการ	
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเสมอภาค		
เท ่าเทียม	 ไม ่เลือกปฏิบัติ 	 โดยค�านึงถึงศักด์ิศรี	
ความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง		
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	มผีลการด�าเนนิงาน	ดงันี้

3.1 การตรวจสอบและรายงานขอ้เทจ็จรงิเกีย่ว
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
3.1.1 สถิติการรับเรื่องร้องเรียน 

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้รับเรื่องร ้องเรียนกรณี	
กล่าวอ้างว่ามีการกระท�าหรือละเลยการกระท�า	
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น	 551	 เรื่อง		
ส ่ วนใหญ ่ เป ็น เรื่ อ งร ้ อง เรี ยนเ กี่ ยวกับสิทธิ ใน
กระบวนการยตุธิรรม	จ�านวน	147	เร่ือง	คดิเป็นร้อยละ		
26.68	 พื้นที่ที่มีการร้องเรียนสูงที่สุด	 คือ	 ภาคใต	้	
จ�านวน	108	เรือ่ง	คดิเป็นร้อยละ	19.60	โดยผูร้้องเรยีน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	จ�านวน	287	คน	คิดเป็นร้อยละ		

52.09	 เพศหญิง	 จ�านวน	 195	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	
35.39	และไม่ระบุเพศ	จ�านวน	69	คน	คิดเป็นร้อยละ	
12.52	เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561		
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท�าหรือละเลย	
การกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท้ังส้ิน		
623	เรือ่ง	พบว่ามเีรือ่งร้องเรยีนลดลง	จ�านวน	72	เรือ่ง		
คิดเป็นร้อยละ	 11.55	 โดยประเด็นสิทธิมนุษยชน	
ทีม่กีารร้องเรยีนมากทีส่ดุทัง้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561		
และ	2562	ได้แก่	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

3.1.2 ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนจาก 
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติได้พจิารณา	
กรณีเรื่องร้องเรียนที่รับเป็นค�าร้องไว้ตรวจสอบและ	
จดัท�ารายงานผลการพจิารณาและมาตรการหรอืแนวทาง
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน		
จ�านวน	393	เรือ่ง	พบว่า	มกีรณีตวัอย่างท่ีเป็นเร่ืองเด่น	
ทีส่งัคมให้ความสนใจในวงกว้างและมผีลส�าเร็จหรือความ
ก้าวหน้าในการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนจากการด�าเนนิงาน
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	จ�านวน	14	กรณ	ีดงันี้

• กรณีท่ี 1	 สิทธิในชีวิตและร่างกาย	 อันเก่ียว
เน่ืองกบัสิทธผู้ิบริโภค	กรณีคดัคา้นการต่ออาย	ุ
ใบส�าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย	
พาราควอต	(Paraquat)	ของกรมวิชาการเกษตร	

• กรณีที่ 2 	 การเลือกปฏิบัติ ต่อ ผู้ติดเชื้อ	
เอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน	

• กรณีที่ 3 	 สิทธิชุมชนอันเกี่ ยวเนื่องกับ	
สิทธิในที่อยู่อาศัย	 กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับ	
ผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน	
อบพืชผลทางการเกษตร	

• กรณีท่ี 4	 สิทธิบุคคลและชุมชน	 กรณีกล่าว
อ้างว่าการด�าเนินโครงการส�ารวจแร่โพแทช
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและไม่ชี้แจง
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ	

• กรณีท่ี 5	 สิทธิคนพิการ	 กรณีกล่าวอ้างว่า	
สายการบินเลือกปฏิบัติกับผู้โดยสารด้วยเหตุ	
แห่งความพิการ	



15

• กรณีที่ 6	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย	 กรณีกล่าวอ้างว่าเด็กหญิงชาว	
โรฮนีจาเสยีชวิีตภายในหอ้งกกัของด่านตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา	

• กรณีท่ี 7	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม		
อันเก่ียวเน่ืองกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย	 กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
ท�าร้ายร่างกายในขณะตรวจค้น	 กล่ันแกล้ง
จับกุมและด�าเนินคดีท้ังท่ีไม่ได้กระท�าความผิด	

• กรณีที่ 8	 สิทธิพลเมือง	 อันเกี่ยวเนื่องกับ	
สิ ทธิ และ เสรี ภ าพส่ วน บุคคล 	 กรณีมี 	
ผู้ เผยแพร่ภาพถ่ายของผู้ร้องในระหว่าง	
ถูกจับกุมด�าเนินคดี	

• กรณีที่ 9	 สิทธิพลเมือง	 กรณีเจ้าหน้าที่ 	
ทหารกระท�าการอันเป็นการกระทบต่อ	
สิทธิมนุษยชน	

• กรณีที่ 10	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	
กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่เร่ง
ด�าเนินคดีแก่ผู้ต้องหาซึ่งถูกคุมขังอยู่ ใน	
คดีอื่น	

• กรณีที่ 11	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และ	
สิทธิเสรีภาพในร่างกาย	 กรณีกล่าวอ้างว่า	
การปฏิบัติโดยใช้เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง
ในระหว่างการคุมตัวไปศาลเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	

• กรณีที่ 12	 สิทธิชุมชน	 กรณีกล่าวอ้างว่า	
ชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจาก
ผู้ ป ระกอบการ เลี้ ย งหอยแครง บุกรุ ก	
ที่สาธารณประโยชน์	

• กรณีที่ 13	สทิธชิมุชน	กรณกีลา่วอา้งวา่การ
ก่อสร้างคลังก๊าชแหลมใหญ่และท่าเทียบเรือ
ของคลังก๊าซมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
การประกอบอาชีพของชุมชนคลองน้อย	

• กรณีที่ 14 สิทธิชุมชนและสิทธิพลเมือง	
กรณีกล่าวอ้างว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถา่นหนิเทพาสง่ผลกระทบตอ่ประชาชน	และ
แกนน�าผู้คัดค้านโครงการฯ	ถูกข่มขู่คุกคาม	

3.1.3 การติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการ
หรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติได้ติดตาม
ผลการด�าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการ
ป้องกัน	 หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 และ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง	
สิทธิมนุษยชน	สรุปได้ดังนี้	

1)	มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 จ�านวน	 173	 เรื่อง		
ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิชุมชน	 โดยเฉพาะ
การค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการ	
การพฒันาขนาดใหญ่ทีม่ผีลกระทบหรอือาจส่งผลกระทบ	
ต่อประชาชนหรือชุมชน	 และสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม

จากการตดิตามผลการด�าเนนิการพบว่า	มาตรการ	
หรือแนวทางที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ	
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 จ�านวน	 173	 เ ร่ือง		
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา
และสั่งการให้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติยุติการติดตาม	 จ�านวน	 39	 เร่ือง	 ส่วนใหญ่
เนื่องจากเป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานได้ด�าเนิน
การตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็น	
สาระส�าคัญแล้ว

2)	 ผลการติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการ
หรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	
จ�าแนกเป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต	ิ
ได้เสนอมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน	
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	116	เรื่อง	ส่วนใหญ่
เป็นเร่ืองเกีย่วกบัสิทธแิละเสรีภาพในชีวติและร่างกาย



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 16 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3.2 การจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 มผีลการด�าเนนิงาน ประกอบดว้ย 

3.2.1	การจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์	
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ปี	 2561	 ซึ่งเป็น	
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ เกิดขึ้น
ระหว่างวันที่	1	มกราคม-31	ธันวาคม	2561	และได้
เสนอรฐัสภาและคณะรฐัมนตร	ีเมือ่เดอืนมนีาคม	2562	

3.2.2	 การจัดท�ารายงานคู่ขนานตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศอันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอความ
เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเก่ียวกับ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	
มาตรา	 27	 (4)	 อยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานคู่ขนาน
การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	และรายงานคู่ขนาน
การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

3.3 การเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ	
สทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิได้จดัท�าข้อเสนอแนะมาตรการ
หรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน		
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง	กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือ
ค�าสั่งให้สอดคล้องกบัหลกัสทิธมินษุยชน	จ�านวน	5	ฉบบั	
ดงันี้

3.3.1	 ข ้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	
ต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	พ.ศ.	....

3.3.2	 ข ้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	
ต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	....

3.3.3	ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ	
ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนต่อร่างพระราชบญัญติั	
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	....

3.3.4	 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไข	
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยตัว	
ชั่วคราว	 และการใช้สิทธิฟ้องร้องด�าเนินคดีหรือ	
การด�าเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา)

3.3.5	 ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม	
สิทธิมนุษยชน	 (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย	 และคู ่มือการเรียนรู	้
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

3.4 การชีแ้จงและรายงานข้อเทจ็จรงิทีถ่กูตอ้ง
ในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์
สทิธมินษุยชนในประเทศไทยโดยไมถ่กูตอ้งหรือ
ไม่เป็นธรรม 

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	มีรายงาน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยบางส่วน	
ซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	 และได้ด�าเนินการ	
ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง	 รวมทั้งเผยแพร	่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป	จ�านวน	2	เรือ่ง	ได้แก่	
1)	 รายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก	
ครั้งที่	 29	 ประจ�าปี	 2562	 (World	 Report	 2019)		
ขององค์กรฮิวแมน	 ไรทส์	 วอทซ์	 (Human	 Rights	
Watch:	HRW)	เผยแพร่เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2562		
และ	 2)	 รายงานการปฏิบัติด ้านสิทธิมนุษยชน	
ประจ�าปี	2561	(Country	Reports	on	Human	Rights		
Practices	for	2018)	ของกระทรวงการต่างประเทศ	
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เผยแพร่เมือ่วนัที	่19	พฤศจกิายน	
2562
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3.5 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม 
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน  
มีผลการด�าเนินงาน ประกอบด้วย
3.5.1 การจัดท�าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา 
ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตไิด้ให้ความ
ส�าคัญกับงานสทิธมินษุยชนศกึษาจงึได้จดัท�าหลกัสตูร
สิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย		
เพือ่ส่งเสรมิให้กลุม่เป้าหมายต่าง	ๆ 	มคีวามรู้	ความเข้าใจ		
และตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	
โดยค�านงึถงึบรบิทและวธิกีารท่ีหลากหลายและเหมาะสม		
โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ศกึษาอย่างเป็นระบบจ�านวน	4	หลกัสตูร	ประกอบด้วย	
1)	 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�าหรับนักบริหารระดับสูง		
2)	 หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 3)	 หลักสูตร	
สิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม		
4)	 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน	 ในป ี	
งบประมาณ	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา	
ในกลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลาย	จ�านวน	2	หลกัสตูร	ได้แก่	
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�าหรับนักบริหารระดับสูง		
และหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

3.5.2 การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการสื่อสารและ 
สร้างแหล่งเรียนรู้สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มุ่งเน้น	
ในการพัฒนาเครื่องมือให้กับบุคลากรทางการศึกษา	
โดยการจัดท�าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศกึษา	เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างเสรมิสทิธิมนษุยชน	
ศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ		
ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม	
การเรยีนรู้	เพือ่ส่งเสรมิและเผยแพร่ให้เดก็และเยาวชน
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียม
กนั	และการเคารพสทิธมินษุยชนของบุคคลอืน่	จ�านวน	
5	 ช่วงชั้น	 ประกอบด้วย	 1)	 คู่มือการจัดการเรียน	
รู้สิทธิมนุษยชนศึกษา	 ช่วงชั้นปฐมวัย	 2)	 คู่มือการ
จัดการเรยีนรูส้ทิธมินษุยชนศกึษา	ช่วงชัน้ประถมศกึษา
ตอนต้น	3)	คูม่อืการจดัการเรยีนรูส้ทิธมินษุยชนศกึษา	

ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย	 4)	 คู่มือการจัดการ
เรียนรู้สิทธมินษุยชนศกึษา	ช่วงชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น		
และ	 5)	 คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา	
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.5.3 การกระตุ้นและสร้างบุคคลต้นแบบด้าน 
สิทธิมนุษยชน (Human Rights IDOL) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความ
ส�าคัญกับการค้นหา	 สนับสนุน	 ส่งเสริม	 และเชิดชู
บุคคลหรือองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยมี
ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 ดังนี้	 1)	 การมอบรางวัล
เกยีรติยศ	“ผู้อทุศิตนเพือ่สทิธมินษุยชน”	รางวลับคุคล
และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	 ปกป้อง	
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง	 ประจ�าปี	
2561	 เพื่อให้สังคมได้รับรู้	 เป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ	
ให้แก่บุคคล	 และองค์กรที่อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน
อย่างมุง่มัน่	ตลอดจนเป็นการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่	
ประวัติ	 ผลงานเพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ
แก่บุคคลอื่นในสังคม	 ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล		
10	ธันวาคม	ประจ�าปี	2561	2)	การประกาศเกียรติยศ	
"ผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน"	 ประจ�าปี	 2562		
ในงานวันสตรีสากล	8	มีนาคม	3)	การคัดเลือกผู้แทน
เยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน
ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน	 ประจ�าปี	 2562		
ภายใต้โครงการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชน	
ภาษาอังกฤษระดบัอดุมศกึษา	และ	4)	การประกาศรางวลั		
“อรรธนารีศวร	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2561”	 เพื่อประกาศ
เกียรติคุณ	ต่อบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
การท�างานของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ	
โดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ

3.5.4 การสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างวัฒนธรรม 
สิทธิมนุษยชน 

เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน	
ในสังคมไทย	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
มีการด�าเนินโครงการที่ส�าคัญในการสื่อสารสาธารณะ
เพื่อสิทธิมนุษยชน	 อาทิ	 การจัดท�าแถลงการณ	์
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติไปยงัสาธารณชน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 18 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อย่างกว้างขวาง	 และการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริม	
สิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์	 ได้แก่	 นิทาน	
ส่งเสรมิสทิธเิดก็	เรือ่ง	“มดจิว๋สรีุง้”	ในรปูแบบ	Motion		
Graphic	 ซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์เป็นภาพกราฟิก	
แบบเคลื่อนไหว	 และการประกวดคลิปสั้นส่งเสริม	
สิทธิมนุษยชน	 เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสื่อในปัจจุบัน

3.5.5 การติดตาม วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ และ 
มีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ของหน่วยงานต่าง ๆ และจัดท�าแผนความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตาม	
และให้ข้อเสนอแนะ	 ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดท�า	
แผนปฏบิตักิารระดบัชาตทิีส่�าคญั	ได้แก่	แผนปฏบิติัการ	
แห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 โดยมีการ	
จดักจิกรรมความร่วมมอืกบัหน่วยงานส�าคญัท่ีเกีย่วข้อง	
เพ่ือการส่งเสริม	 และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ท้ังใน
ประเดน็	พืน้ที	่และกลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	1)	การเป็นผูน้�า	
และร ่วมสนับสนุนหน ่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ	
จัดกิจกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติว ่ าด ้ วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน	
ในประเทศไทย	 2)	 การสัมมนาวิชาการระดับชาติ		
เรือ่ง	“การเข้าถึงกระบวนการเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพ	
ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน”	 3)	 การสัมมนาวิชาการระดับชาติ		
เรื่อง	“สิทธิมนุษยชน:	ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถ
ในการแข่งขนัของบรษิทัจดทะเบียนไทย	สูค่วามยัง่ยนื	
ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ	
กับสิทธิมนุษยชน”	 4)	 การสัมมนาทางวิชาการ	
เรื่อง	 “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน		
ครั้งที่	 2”	 5)	 การสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต ้ 	 โดยการจัดท�าคู ่มือสิทธิมนุษยชน	
ศึกษาส�าหรับเจ ้าหน ้า ท่ีของรัฐในพื้น ท่ีจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้	 6)	 การจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม	
สิทธิของกลุ ่มชาติพันธุ ์	 และคนไทยพลัดถิ่น	 และ		

7)	 การจดักจิกรรมวันชนเผ่าพ้ืนเมอืงแห่งประเทศไทย	
ประจ�าปี	2562

3.5.6 การจดัให้มศีนูยก์ลางการบรูณาการและการเรยีนรู้ 
ดา้นสิทธมินษุยชน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้
ความส�าคัญในการท�างานร่วมกับเครือข่ายเพื่อให้เกิด	
พลงัในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนในระดบั	
ภูมิภาค	 จึงได้จัดต้ังศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา	
จ�านวน	 6	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 1)	 ศูนย์ประสานงาน
สิทธิมนุษยชน	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 จัดตั้งร่วมกับ	
คณะรัฐศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	2)	ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน	
สิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จัดตั้งร่วมกับ	
คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	3)	ศูนย์ศึกษา	
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออก		
จัด ต้ั ง ร ่ วมกับคณะ รัฐศาสตร ์ และนิ ติ ศาสตร ์	
มหาวิทยาลัยบูรพา	 4)	 ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสทิธมินษุยชนภาคใต้	จดัตัง้ร่วมกบัคณะนติศิาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน	ี 5)	 ศูนย์ศึกษาและ	
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ	 จัดตั้ง	
ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ		
6)	 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันตก	 จัดตั้งร ่วมกับคณะมนุษยศาสตร	์
และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		
โดยมีภารกิจในการร่วมสร้างความรู ้	 ความเข้าใจ	
ด้านสทิธมินษุยชน	 ส่งเสรมิกจิกรรมด้านสทิธมินษุยชน		
รวมทั้งการระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชน
เพื่อปฏิบั ติงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 	 อาทิ		
1)	การสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและลงพื้นที่		
กรณี ศึกษา:	 โครงการศึกษาแม ่น�้ า โขงกับการ
พัฒนานิเวศวัฒนธรรมชุมชนริมโขง	 เพื่อส่งเสริม
ให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน
และเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ร่วมกับศูนย์ศึกษา	
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	 ภาคตะวันออก	
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เฉียงเหนือ	 2)	 การสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน		
เรื่อง	 บทบาทครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากับ	
การเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน”	 ร่วมกับ	
ศูนย ์ ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	
ภาคตะวันตก

3.6 การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าท่ี

และอ�านาจในการส่งเสริม	สนบัสนนุ	และร่วมมือแก่บคุคล		
หน่วยงานของรัฐ	 และภาคเอกชนในการศึกษาวิจัย	
และเผยแพร่ความรู ้และพัฒนาความเข้มแข็งด้าน	
สทิธมินษุยชนรวมถงึการสนบัสนนุการให้ความช่วยเหลอื	
หรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการ	
พัฒนาประเทศไทย	 (Thailand	 Development		
Resea rch 	 I n s t i tu te : 	 TDR I ) 	 ศึ กษาวิ จั ย	
ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ส ่งเสริม	
และคุม้ครองสทิธมินษุยชน	และเพือ่พฒันาประสทิธผิล	
ในการด�าเนนิงานขององค์กร	ภายใต้แผนบรูณาการวจัิย	
และนวตักรรม	จ�านวน	1	เรือ่ง	คอื	แนวทางในการส่งเสรมิ
และคุม้ครองสทิธขิองแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย:	
กรณแีรงงานข้ามชาตใินอุสาหกรรมสตัว์ปีก	นอกจากนี้		
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน�าเสนอและ
ขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
ให้องค์กรและหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ	รับทราบและน�าผลการศึกษา	
วจิยัไปใช้ประโยชน์	จ�านวน	3	 เรือ่ง	 ได้แก่	 1)	 โครงการ
ศกึษาวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วมเพือ่แก้ไขปัญหา	
การละเมดิสทิธมินษุยชนในพืน้ที	่เรือ่ง	“การเคลือ่นไหว
เพือ่สิทธมินุษยชนของชมุชนประมงพืน้ทีอ่่าวปัตตาน”ี	
2)	 โครงการศกึษาวจัิยความเชือ่มโยงระหว่างสทิธชิมุชน	
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อมภายใต ้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	
และ	 3)	 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะ	
นโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ ้มครองและส่งเสริม	
สิทธิของผู้สูงอายุ

3.7 การส่ ง เสริ มความร่ วมมื อแล ะการ 
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
มีผลการด�าเนินงานประกอบด้วย

3.7.1	 ความร่วมมือกับคณะกรรมการประจ�า	
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน	 (Treaty	 Bodies)		
และสถาบนัสิทธมินษุยชนในระดับต่าง	ๆ 	คณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้จัดท�ารายงานคู ่ขนาน	
การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว ่างประเทศด ้าน	
สิทธิมนุษยชน	จ�านวน	2	ฉบับ	ได้แก่	รายงานคู่ขนาน
การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	และรายงานคู่ขนาน	
การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	

3.7.2	 ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติในระดับต่าง	ๆ	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาต	ิได้ประสานความร่วมมอืกบัพนัธมติรระดบัโลก	
ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (GANHRI)		
กรอบความร่วมมอืระหว่างสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	
ในภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก	(APF)	และกรอบความร่วมมอื	
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้	(SEANF)	โดยเข้าร่วมประชมุในระดบั
ต่าง	ๆ	อาทิ	การประชุมประจ�าปี	2562	ของ	GANHRI	
ในหัวข้อ	“บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
ในการส่งเสริมการน�าข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย
การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบและปกติ		
ไปปฏิบัติใช ้โดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ	
มติทิางเพศของผูโ้ยกย้ายถิน่ฐาน	 ตลอดจนการตดิตาม
ประเมนิผลและทบทวนข้อตกลงดงักล่าว”	 การประชุม
ประจ�าปี	2562	ของ	APF	และการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่ือสารระหว่างสมาชิก		
APF

3.7.3	 ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของ
อาเซยีน	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้เข้าร่วม	
ประชุมในกรอบความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชน	
ของอาเซียน	 ได ้แก ่	 การประชุมหารือระหว ่าง	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับผู้แทนไทย	



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 20 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย	
สทิธมินษุยชน	(AICHR)	และผูแ้ทนไทยในคณะกรรมาธกิาร	
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิสตรี	
และสิทธิเด็ก	(ACWC)	การสัมมนาของ	AICHR	ว่าด้วย
การเข้าถึงความยตุธิรรม	และการประชมุหารอืระหว่าง
ภมูภิาคของ	AICHR	ว่าด้วยการแลกเปลีย่นวิธีปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	

3.7.4	 ผลงานส�าคัญอื่น	 ๆ	 ในการด�าเนินงาน	
ต่างประเทศ	ได้แก่	การจดัท�าข้อมลูเพือ่ประกอบค�าขอ
ทบทวนสถานะ	(re-accreditation)	ของคณะกรรมการ	
สทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิเพือ่ส่งไปยงัส�านกังานข้าหลวงใหญ่	
สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาตใินฐานะฝ่ายเลขานกุาร	
ของคณะอนุกรรมการประเมนิสถานะ	(SCA)	ใน	GANHRI

3.8 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
3.8.1 ผลการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร (ICT) 

ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ
ได้ด�าเนนิการตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
และส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ	
เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารในการให้บรกิารสนบัสนนุการปฏบิตังิานของ	
ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ ได้แก่		
1)	 การพัฒนาระบบ/กลไก/บุคลากร	 ด้านเทคโนโลย	ี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน	
ขอ งคณะกร รมก า รสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห ่ ง ช า ติ	
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 2)	 การพัฒนา	
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติ 	 และ	 3) 	 การพัฒนา	
หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชนเพื่อเก็บรักษาเอกสาร	
ด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึงประวัติความเป็นมา		
และหลักฐานการด�าเนินงานของคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 เพื่อแสดงให้เห็น	
ความมีธรรมาภิบาลรวมท้ังให้บริการและเผยแพร	่

เอกสารจดหมายเหตุเพื่อเป็นความรู้	 ประวัติศาสตร์
ขององค์กร	ตลอดจนเพื่อการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัยและ
การอ้างอิงในอนาคต

3.8.2 ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
1)	การพัฒนาและจัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรม		

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พัฒนาและจัดท�าหลักสูตร
การฝึกอบรม	 เพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม	
สอดคล้องกบับริบทและความจ�าเป็น	จ�านวน	2	หลักสูตร		
ได้แก่	 (1)	หลักสูตรการฝึกอบรม	“ปลุกพลังสร้างแรง
บันดาลใจ”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ
การพัฒนาทกัษะทีช่่วยสนบัสนนุส่งเสรมิประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิ	3	ประเดน็	ประกอบด้วย		
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ	
มาสนบัสนนุประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน	การเสรมิสร้าง	
แนวคดิและทกัษะด้านการบรหิารการเปลีย่นแปลง	และ	
การเรียนรู้การปลุกสร้างแรงบันดาลใจให้พร้อมรบัมอื
กบัการเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ	ได้อย่างมปีระสิทธภิาพและ		
(2)	 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม	 “พนักงาน	
เจ้าหน้าท่ี”	 เพื่อให้การฝึกอบรมมีเนื้อหาและรูปแบบ	
วธิกีารฝึกอบรมทีเ่หมาะสม	สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย	
และบริบทขององค์กร	 ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพ	
ในการพัฒนาบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมากยิ่งขึ้น	

2)	การพัฒนาบคุลากรเพือ่พัฒนาความรู้	ทกัษะ	
และสมรรถนะในด้านต่าง	 ๆ	 ของบุคลากรที่จ�าเป็น	
ต่อการบรหิารและปฏบิตังิาน	 รวมถงึเป็นการยกระดบั
ขีดความสามารถและศักยภาพให้สามารถรองรับการ
ด�าเนนิงานตามภารกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้		
อาทิ	 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมาย
ธุรกิจการค้า	การลงทุนที่เกี่ยวข้อง	หลักสูตรธุรกิจกับ	
สิทธิมนุษยชน:	 การตรวจสอบและการป้องกัน	
การทจุรติ	คอร์รัปชนัเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	และหลกัสูตร	
การฝึกอบรม	 "ปลุกพลังสร้างความส�าเร็จ"	 ซ่ึงมี
หลักสูตรย่อยเกี่ยวกับ	 (1)	 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ	
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การเสรมิสร้างประสทิธิภาพการปฏบิติังาน	(2)	การบรหิารงาน	
สู ่การขับเคลื่อนองค์กรท่ีประสบความส�าเร็จ	 และ		
(3)	การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน	

3)	การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการ	
ฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก		
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ	
ของบุคลากร	 และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ	 ตลอดจน	
การฝึกอบรมในหลกัสตูรต่าง	ๆ 	เพือ่เตรยีมความพร้อม
ในการก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากร
ระดับบริหาร	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 ได้จัดส่ง
บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก	จ�านวน	60	โครงการ/หลักสูตร	รวม	76	คน	

3.9 การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  
(Public Sector Management Quality Award:  
PMQA)

ในป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ส�านักงาน	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้น�าแนวทาง
การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	(PMQA)		
มาใช้เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน	
และพฒันาคณุภาพการปฏบิตังิานให้เกดิประสิทธภิาพ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี	 และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนา	
ทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิโ์ดยค�านงึถึงค่านยิมหลกั	(core-values)		
11	 ประการ	 ประกอบด้วย	 1)	 การน�าองค์กรอย่างมี	
วิสัยทัศน์	 2)	 ความเป็นเลิศที่มุ ่งเน้นผู ้รับบริการ		
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และประชาชน	 3)	 การเรียนรู	้
ขององค์กรและของบุคลากร	 4)	 การให้ความส�าคัญ	
กับบุคลากรและเครือข ่าย	 5)	 ความสามารถ	
ในการปรับตัว	6)	การมุ่งเน้นอนาคต	7)	การสนับสนุน
ให้เกิดนวัตกรรม	 8)	 การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง		
9)	ความรับผิดชอบต่อสังคม	10)	การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
และการสร้างคุณค่า	และ	11)	มุมมองในเชิงระบบ

4. สรปุปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ
ในการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีก�าหนดไว	้
ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศกัราช	2560		
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560		
สรุปปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะ	ดังนี้

4.1 ปัญหา อุปสรรค
4.1.1 ปัญหา อุปสรรคด้านการจัดสรรงบประมาณ
ส�าหรับการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ 
ในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก 
ถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
2560	มาตรา	247	(5)	และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 26	 (5)	 บัญญัติให	้
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติมหีน้าท่ีและอ�านาจ
ในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก	
ถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	 และในมาตรา	 27	
(1)	 และ	 (3)	 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 มีภารกิจในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	
ให้ครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนในสังคม		
ด้วยหน้าที่และอ�านาจที่บัญญัติไว้ดังกล่าวครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายจ�านวนมากและหลากหลาย	 ทั้งภาครัฐ		
ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	สถาบนัการศกึษา	สือ่มวลชน	
เด็ก	 เยาวชน	 และประชาชนทั่วไป	 คณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงต้องพัฒนารูปแบบ	แนวทาง
ในการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน	
การจัดท�าสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม	
สามารถสร้างความตระหนัก	 เผยแพร่ความรู้และ
พัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้อง
กับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง

ในทางปฏบิตัปิรากฏว่า	ส�านกังานคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตไิม่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ
ส�าหรับการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจดังกล่าว
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โดยตรง	 แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างจ�ากัด	
รวมไว้ในรายการการฝึกอบรม	และประชาสมัพันธ์	ทัง้ที่	
กิจกรรมเพื่อการสร ้างเสริมความตระหนักด ้าน	
สิทธิมนุษยชน	 ไม่ใช่กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ	์	
ท�าให้ต้องแบ่งจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ส�าหรับ
การด�าเนินภารกิจสนับสนุนในส่วนของส�านักงาน	
คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาตด้ิวย	 ประกอบกบั	
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามรายการข้างต้น	
มีจ�านวนค่อนข้างน้อยอยู ่แล้ว	 จึงเป็นข้อจ�ากัดให	้
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้รบัการจดัสรร	
งบประมาณไม่เพยีงพอส�าหรบัการด�าเนินการตามหน้าที	่
และอ�านาจหลกั	 ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย		
พุทธศักราช	 2560	 และพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	
พ.ศ.	2560

4.1.2 ปัญหา อุปสรรคด้านกฎหมาย ในกรณีที่ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร
ด�าเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาท 
ในด้านสิทธิมนุษยชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
2560	มาตรา	247	(1)	และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 26	 (1)	 บัญญัติให	้
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมิหีน้าทีแ่ละอ�านาจ
ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเก่ียวกับ	
การละเมดิสทิธมินุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า	และเสนอ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมดิสทิธมินษุยชน	รวมทัง้การเยยีวยาผูไ้ด้รบั	
ความเสยีหายจากการละเมดิสทิธมินษุยชนต่อหน่วยงาน	
ของรัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง	 ซึ่งในการแก้ไขปัญหา
กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน		
นั้น	 ตามหลักการปารีสว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (Paris	 Principles	
Relating	to	National	Human	Rights	Institutions:		
Paris	 Principles)	 ก�าหนดว่า	 หน้าท่ีที่จ�าเป็นของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ควรครอบคลุมถึง	
การแสวงหาข้อตกลงทีน่่าเชือ่ถอืและปรองดอง	โดยใช้

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 เพื่อยุติความขัดแย้ง	
ทีเ่กดิขึน้	ซึง่การด�าเนนิงานทีผ่่านมาตามพระราชบัญญตัิ	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	
มาตรา	 27	 บัญญัติให้คณะกรรมการอาจด�าเนินการ	
ไกล่เกล่ียบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระหว่าง	
การพจิารณาตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน	เพือ่ให้	
คู ่กรณีท�าความตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสทิธมินษุยชนได้	ซึง่ได้มกีารไกล่เกลีย่	
ได้ผลส�าเร็จเป็นทีย่อมรับของคูก่รณ	ี แต่พระราชบญัญตัิ	
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 ไม่ได้บัญญัติให้คณะกรรมการ
มีหน้าที่และอ�านาจในการด�าเนินการไกล่เกลี่ยบุคคล	
หรือหน่วยงานไว้	 ท�าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติไม่มหีน้าทีแ่ละอ�านาจทีจ่ะด�าเนนิการไกล่เกลีย่		
อนัเป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจทีส่ถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	
พึงมีตามหลักการปารีส

4.1.3 ปัญหา อุปสรรคด้านการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีผู ้ปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเหลือเพียง 3 คน 
ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 พทุธศกัราช	
2560	 มาตรา	 246	 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	8	บญัญติัให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติประกอบด ้วยกรรมการ
จ�านวน	 7	 คน	 ต่อมาปรากฏว่า	 ในช่วงไตรมาสท่ี	 3		
ของปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ได ้ มีกรรมการ	
สทิธมินษุยชนแห่งชาติลาออกจากการอยูป่ฏบิติัหน้าที	่	
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560		
มาตรา	60	ท�าให้มผู้ีปฏิบติัหน้าทีก่รรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาติเหลือเพียง	 3	 คน	 ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง	 ต้ังแต่วันที	่	
1	 สิงหาคม	 2562	 จนถึงวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2562	
ท�าให้ไม่อาจด�าเนินการประชุมและลงมติเกี่ยวกับการ	
ด�าเนินงานตามหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 และ	
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว ่ าด ้ วย	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560		
ได้ท�าให้มีเรื่องค้างการพิจารณาเป็นจ�านวนมาก		
ไม่สามารถด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2562	ที่ส�าคัญ	ได้แก่	การพิจารณามีมติรับเรื่อง
ร้องเรียนไว้พิจารณา	 การพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	
การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเอกสารแนวปฏิบัต	ิ
แถลงการณ์ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	
เฉียงใต้	 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความ
สอดคล้องกับหลักการปารีสและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
เพ่ือจัดส่งให้แก่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ	
ประเมินสถานะ	 (SCA)	 ในเครือข่ายพันธมิตรสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับโลก	 (GANHRI)	 รวมทั้ง	
การพิจารณาเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่
ในหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล

2) การไม่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็น
ไปตามกรอบระยะเวลาในการจัดท�ารายงานผลการ
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 พทุธศกัราช	
2560	 มาตรา	 247	 (2)	 และพระราชบัญญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ		
มาตรา	26	(2)	ประกอบมาตรา	40	ก�าหนดหน้าที่และ
อ�านาจของ	กสม.	ในการจดัท�ารายงานผลการประเมนิ
สถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศ	ซึง่การจดัท�า	
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ดังกล ่าวนี	้
ต้องรวบรวม	วเิคราะห์	สงัเคราะห์ข้อมลูด้านสทิธิมนษุยชน	
อย่างรอบด้าน	 ครบถ้วน	 และเป็นปัจจุบัน	 ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาตไิด้มกีระบวนการท�างานร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ	
และภาคประชาสังคมที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแต่ละด้าน	 โดยมีการ	

จัดสัมมนารับฟังความเห็น	 การมีหนังสือขอข้อมูล
สถานการณ์สิทธมินษุยชน	สถติิและผลการด�าเนนิงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�ามาใช้ประกอบการจัดท�ารายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	 โดยพบว่า		
ในภาพรวมได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	
เป็นอย่างดี	 แต่อย่างไรก็ตาม	 พบข้อเท็จจริงว่า		
ในการจัดสัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างรายงานผล	
การประเมนิสถานการณ์	ปี	2562	มบีางหน่วยงานไม่ได้	
จัดส่งผู ้แทนเข้าร่วมการสัมมนา	 รวมทั้งในการขอ	
ข้อมูลเป็นหนังสือมีบางหน่วยงานไม่ตอบกลับ	 และ
บางหน่วยงานไม่จัดส่งข้อมลูภายในก�าหนดระยะเวลา	
นอกจากนี้	 ยังปรากฏปัญหาเกี่ยวกับช่วงเวลาในการ	
จดัเกบ็ข้อมลู	โดยหน่วยงานส่วนใหญ่จดัเกบ็ข้อมลูตาม
ปีงบประมาณ	แต่รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ฯ	
เป็นการจดัท�ารายงานตามปีปฏทินิ	จงึส่งผลให้ได้ข้อมูล
ในการจัดท�ารายงานไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร

4.1.4 ปัญหาอุปสรรคด้านแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิเมือ่เทยีบกบัมาตรฐานสากล
ของสถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชาตติามหลกัการปารสี

1) หน ้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการช้ีแจงและรายงาน 
ข้อเทจ็จรงิทีถ่กูต้องโดยไม่ชกัช้าในกรณทีีม่กีารรายงาน 
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับ
หน้าทีแ่ละอ�านาจของสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ
ตามหลักการปารีส

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
2560	มาตรา	247	(4)	และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(4)	และมาตรา	44	
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจง
และรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณี
ที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	
ในประเทศไทยโดยไม่ถกูต้องหรอืไม่เป็นธรรม	เพือ่เผย
แพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป	ซึง่คณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการต้ังข้อสังเกตจาก	
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เครอืข่ายองค์กรทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศว่า	
หน้าที่และอ�านาจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหน้าที่และ
หลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส	 อีกท้ังรัฐ	
มีกลไกและทรัพยากรที่จะด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ได้อยูแ่ล้ว	ดงันัน้	คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ
จงึได้ก�าหนดแนวทางการพจิารณารายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีต้องจัดท�าค�าช้ีแจง	 เพ่ือให้
สามารถด�าเนินภารกจิตามหน้าทีแ่ละอ�านาจทีก่�าหนด
ไว้ข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่น	
ในความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

2) การทีค่ณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 
ถูกลดสถานะจากเอ เป็นบี มีที่มาจากปัจจัยท่ีอยู่ 
นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาติ

มคีวามเข้าใจว่า	การท่ีคณะกรรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาติถูกลดสถานะจากเอ	 (หมายถึง	 สถาบัน	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีสอดคล้องกับหลักการปารีส)	
เป็นบี	 (หมายถึง	 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
ที่สอดคล้องกับหลักการปารีสเพียงบางส่วน)	มีสาเหตุ
จากผลการปฏิบตัหิน้าที	่หรอืปัจจยัอืน่ท่ีคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตสิามารถแก้ไขได้	แต่ไม่ได้ด�าเนนิ
การแก้ไข	 ทั้งที่การถูกลดสถานะเมื่อคราวการเข้ารับ
การทบทวนสถานะ	 (re-accreditation)	 เมื่อเดือน	
พฤศจิกายน	 2558	 โดยคณะอนุกรรมการประเมิน
สถานะ	 (SCA)	 ในเครือข ่ายพันธมิตรสถาบัน	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับโลก	 (GANHRI)	มีสาเหตุ	
มาจากปัจจัยด ้านกฎหมาย	 โดย	 SCA	 เห็นว ่า	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังไม่ได้แก้ไข
อย่างเพียงพอและเป็นรปูธรรมในเรือ่งการสรรหาและ
แต่งต้ังกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (selection	
and	 appointment)	 ความคุ้มกันและความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 (functional	 immunity	
and	independence)	และการตอบสนองต่อประเดน็	
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างทันท่วงที	 ซึ่งการสรรหา	
และแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 รวมทั้ง
ความคุ้มกันและความเป็นอสิระในการปฏบัิตหิน้าที	่ นัน้		

เป ็น เรื่ องที่ ต ้ องบัญญัติ ไว ้ ในกฎหมายว ่ าด ้ วย	
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ	 ซ่ึงคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีหน้าท่ีและอ�านาจแก้ไข
กฎหมายว ่าด ้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติได้เองโดยตรง	

อย่างไรกต็าม	คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต	ิ
ได้ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิและเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ	
ร่างรัฐธรรมนูญจนท�าให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัต	ิ
เกีย่วกบัการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาต	ิและความคุม้กนัการปฏบิตัหิน้าที	่ซึง่เป็นสาเหตุ	
ของการถูกลดสถานะตามความเห็นของ	 SCA	 ไว้ใน	
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 แล้ว	 ในช่วง
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการสิทธมินษุยชน	
แห่งชาติได้จัดท�ารายงานความสอดคล้องกับหลักการ	
ปารีสและเอกสารที่ เกี่ยวข ้อง	 เพื่อจัดส ่งให ้แก ่	
ฝ่ายเลขานุการของ	 SCA	 เพ่ือประกอบการพิจารณา
ทบทวนสถานะ	 อันเนื่องมาจากการที่	 SCA	 เสนอให้
ลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
จากสถานะเอ	เป็นบี	

4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1	 คณะรัฐมนตรีโดยส�านักงบประมาณ		

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	....	และ
สภาผู้แทนราษฎรควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ	
ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
โดยค�านึงถึงการด�าเนินงานตามหน้าที่และอ�านาจของ
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ	ตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	
247	 (5)	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	
ว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560		
มาตรา	 26	 (5)	 ในการสร้างเสริมความตระหนัก	
ด้านสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย		
โดยจ�าแนกวงเงินที่จะจัดสรรส�าหรับการสร้างเสริม
ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งเป็นภารกิจตาม
หน้าทีแ่ละอ�านาจหลกัของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน	
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แห่งชาติออกจากงบประมาณท่ีจะจัดสรรในรายการ	
การฝึกอบรม	 และประชาสัมพันธ์ของส�านักงาน	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

4.2.2	รัฐสภาควรพิจารณาให้การสนับสนุนการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ		
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	
2560	 ให้มีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และ	
อ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
อันสอดคล ้องกับหน้าที่และอ�านาจของสถาบัน	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีสยิ่งขึ้น		
โดยเฉพาะการเ พ่ิมเติมบท บัญญั ติ ก� าหนด ให ้	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และ
อ�านาจในการไกล่เกลีย่บคุคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในระหว่างการพจิารณาตรวจสอบการละเมดิสทิธิมนษุยชน		
เพื่อให้คู่กรณีท�าความตกลงเพ่ือประนีประนอมและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่นเดียวกับ	
ที่เคยบัญญัติไว ้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	

4.2.3	หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	และองค์กร
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชนควรร่วมกับคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิในการพฒันาระบบการจดัเกบ็	
ข้อมูลและฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง	
สทิธมินษุยชนให้ครบถ้วน	รอบด้าน	ทนัต่อสถานการณ์	
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการด�าเนินการดังกล่าว
ในเชิงโครงสร้างกระบวนการบริหารจัดการ	 และ	
ผลการด�าเนนิการท้ังในระดบัผลผลติ	(output)	ผลลพัธ์	
(outcome)	รวมถงึผลกระทบ	(impact)	ซึง่เป็นข้อมลู
ส�าคญัในการจัดท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์
ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศว่ามีพัฒนาการมากน้อย
เพียงใด	 และเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	
ด้านสทิธิมนษุยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคหีรอืไม่	อย่างไร

4.2.4	 หน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบ	
การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ		
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู	
ว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560		
ควรด�าเนนิการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสทิธิมนุษยชน	
แห่งชาตทิีค่รบจ�านวนตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 เพ่ือให้	
สามารถด�าเนินการประชุมและลงมติเกี่ยวกับ	
การด�าเนินงานตามหน้าที่และอ�านาจที่ก�าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560		
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560

4.2.5	หน่วยงานภาครฐั	และภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง	
ควรน�าหลกัสตูรสทิธมินษุยชนศกึษาส�าหรบักลุม่เป้าหมาย	
ที่หลากหลายที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
ได ้จัดท�าขึ้น	 ไปใช้ประโยชน์ในการจัดหลักสูตร	
การฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ของแต่ละหน่วยงาน	และเสรมิสร้างความรู	้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายวิชาพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน	 บทบาท	
หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	
กลไกการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
การเยียวยา	 ตามหลักการปารีสและพระราชบัญญัต	ิ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	รวมถึงบทบาทในด้านความร่วมมอื	
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็น
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นสมาชิกของ	
GANHRI	และต้องเข้ารับการทบทวนสถานะโดย	SCA	
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว
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EXECUTIVE SUMMARY
ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF THAILAND 

IN THE FISCAL YEAR 2019

1. Background and Introduction
The	Annual	Report	of	the	National	Human		

Rights	Commission	of	Thailand	(NHRCT),	in	the		
fiscal	year	2019	presents	all	work	carried	out	
during	 1st	 October	 2018	 to	 30th	September		
2019.	This	report	is	compiled	and	concluded	
upon	duties	 and	powers	under	 the	Organic	
Act	 on	National	 Human	 Rights	 Commission,		
B.E.	2560	(2017)	(2017	Organic	Act	on	the	NHRCT),	
Article	 45	whereas	 the	NHRCT	 is	mandated		
to	make	and	present	its	annual	report	to	the	
Cabinet	and	the	Parliament	within	a	duration	
of	one	hundred	and	eighty	days	counted	from	
the	end	of	fiscal	year.	

Within	the	annual	report,	the	NHRCT,	at	
least,	is	requested	to	summarize	work	carried	
out	with	problems,	shortcomings	and	obstacles		
together	 with	 recommendations	 for	 further	
undertakings	and	make	public	accessible.		

2. Summary of Performance
The	outputs	and	outcomes	carried	out	by	

the	NHRCT	would	be	in	line	with	their	duties	
and	powers	entrusted	under	Constitution	of	
the	 Kingdom	 of	 Thailand,	 B.E.	 2560	 (2017),		
Section	247;	and	the	Organic	Act	on	National	
Human	Rights	Commission,	B.E.	2560	(2017),		

Articles	 45	 and	 27,	 with	 responding	 to	 the	
NHRCT’s	Strategic	Plan,	B.E.	2560	-	2565	(2017-
2022).	 This	 annual	 report	 presents	 outputs		
and	outcomes	delivered	by	the	NHRCT	within	
7	duties	and	powers	as	follows:

2.1	 The	 complaint	 handlings	 with		
investigation	and	fact-finding	conducted		
with	 reports	 and	 recommendations	
made	towards	human	rights	violation	
and	dispute	resettlement;	

2.2	 The	making	of	human	rights	assessment		
report	of	a	country;

2.3	 The	making	of	policy	recommendations		
or	guidance	towards	human	rights	pro-
motion	and	protection;	

2.4	 The	strengthening	with	empowerment	
and	 capacity-building	 to	 all	 sectors	
with	human	rights	awareness	raised;

2.5	 The	 enhancement	 of	 human	 rights	
knowledge	 through	 human	 rights	
education	and	researches	conducted	
with	knowledge	transferred;

2.6	 The	supporting	of	collaboration	and		
linkages	with	 efforts	made	 to	 inter-
national	human	rights	communities;	

2.7	 The	strengthening	and	development	
with	institutionalization	of	their	office;	
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Government 
officers

Government
employees

Contractual 
employees for scope 
of services designated 

under the Office

Contractual employees under 
the NHRCT’s discretion

(secretariats and advisors)

48

In total with

263 staff members

1150154

Source : the	Administration	Bureau,	Office	of	the	NHRCT,	as	of	30th	September	2019

Figure No.1: Overall Manpower of the NHRCT’s Office 
Office	of	the	NHRCT	has	been	operated	with	various	categories	of	staff-members,	as	of	

30th	September	2019	as	follows:

And	for	the	budget	allocation	and	management,		
Office	of	the	NHRCT,	in	the	fiscal	year	2019,	had		
received	the	total	budget	in	amount	of	215.7042	
million	baht	(approximately	6,880,963.98	USD).	
This	amount	was	higher	than	amount	allocated		
in	the	fiscal	year	2018,	as	211.8779	million	baht		
(approximately	6,758,905.01	USD),	with	increase		
of	3.8263	million	baht	(approximately	122,058.97	
USD).	It	was	covering	three	main	workplans,	as:	
(i)	the	cost	of	staff	members	and	manpower;	
(ii)	the	cost	of	operations	undertaken	under	
mandates	and	powers	regulated	by	law;	and	
(iii)	 the	cost	of	activities	carried-out	through	
plans	and	efforts	with	integration	made.	

3. Outputs and Outcomes carried out 
by the NHRCT, in pursuit of Section  
247, Constitution of the Kingdom  
of Thailand, B.E. 2560 and Article 26, 
the Organic Act on National Human 
Rights Commission, B.E. 2560

The	NHRCT	carries	out	their	mandates	and		
powers	through	various	operations	corresponding		

to	the	human	rights	promotion	and	protection		
in	 systematic	 ways;	 and	 the	 human	 rights	
situation	monitoring	 in	 continuity,	 with	 the	
prevention	 and	 protection	 of	 human	 rights	
violation	 on	 equal	 and	 non-discrimination	
basis	with	respect	to	human	rights	and	dignity	
in	accordance	with	all	relevant	human	rights	
principles.	

Within	the	fiscal	year	2019,	 there	were	outputs		
and	outcomes	made	and	delivered	by	the	NHRCT	
as	follows:

3.1 The complaint handlings with  
investigation and fact-finding conducted 
with reports on human rights violation:
3.1.1 The statistics of receipt of complaints

In	the	fiscal	year	2019,	the	NHRCT	had	received		
551	complaints	with	allegation	on	commission	
or	omission	caused	human	rights	violation.	The	
most	complaints	lodged,	presented	in	number	
with	percentage	 from	all	 complaints	 received,	
could	 be	 categorized	 as:	with	 the	 allegation		
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of	rights	violated	as,	147	cases	or	26.68	percent	
were	 relating	 to	 rights	 in	 judicial	process;	with	
the	area	of	 incidents	 incurred	as,	108	cases	or	
19.60	percent	were	from	the	south;	with	gender	
of	complainants,	there	were	287	male	or	52.09	
percent,	195	female	or	35.39	percent,	and	69	or		
12.52	percent	no	prescribed.	And	for	the	comparison		
of	statistics	within	623	complaints	received	in	the	
fiscal	year	2018	by	the	NHRCT,	the	cases	lodged	
were	decreased	in	number	of	72	cases	or	11.55	
percent,	but	the	most	complaints	lodged	with	
allegation	of	rights	violated	in	2018	and	2019	were	
still	relating	to	rights	in	judicial	process.					

3.1.2 The results of complaint handlings and 
investigation presented in reports of human 
rights violation investigation

The	 NHRCT	 had	 considered	 complaints	
lodged	with	merit	to	receive	for	handling	the	further		
investigation	and	making	of	reports	on	consideration		
with	measures	 or	 guidance	 provided	 for	 the	
prevention	and	solutions	towards	human	rights	
violation,	in	393	cases	and	found	that	there	were	
14	landmark	cases	which	should	be	highlighted	
for	 the	public	 concerns	with	 the	 achievement	
or	progress	made	to	human	rights	protection	of	
relevant	agencies,	as:

• Case No.1	Right	to	life	and	to	body		
relating	to	right	of	consumer	to	anti	the	
renewal	of	registration	of	hazardous		
material	-	Paraquat,	by	the	Department		
of	Agriculture.		

• Case No.2 Discrimination	 against	
people	 living	 with	 HIV/AIDS	 for	 job	
securing	in	a	private	company.	

• Case No.3	Community	rights	relating	
to	right	to	housing,	in	case	of	allegation		
towards	 impacts	 incurred	 from	 the		

operations	of	workplace	with	agricultural		
product	broilers.	

• Case No.4 Right	 of	 persons	 and		
communities,	in	case	of	allegation	towards		
the	Potash	survey	conducted	without	
participation	of	communities	and	giving	
of	information	to	the	public	in	prior.	

• Case No.5 Right	 of	 persons	 with		
disabilities,	in	case	of	allegation	towards		
an	airline	with	discriminatory	practices	
made	to	passengers	with	disabilities.

• Case No.6	Right	and	liberty	to	life	and	
to	body,	in	case	of	allegation	towards	
the	death	of	the	Rohinya	girl	within	a	
detention	room	under	custody	of	the	
Immigration	in	Song	Kla	province.	

• Case No.7	 Right	 in	 judicial	 process	
relating	to	right	and	liberty	to	life	and	
to	body,	in	case	of	allegation	towards	
the	battery	being	made	by	police(s)	
during	the	search	with	bullying,	false	
charge	 and	 arrest	 for	 prosecution	
without	guilty	proof.	

• Case No.8 Civil	 rights	 pertaining	 to	
right	and	liberty	of	person,	in	case	of	
the	dissemination	and	publicizing	of	
complainant’s	 photos	 during	 being	
under	the	custody	for	legal	proceedings.

• Case No.9 Right	under	judicial	process,		
in	case	of	allegation	towards	military	
officer(s)	taking	action	inducing	human	
rights	impacts.

• Case No.10 Right	under	judicial	process,	
in	case	of	allegation	towards	police	inquiry	
officer(s)	with	delay	of	case	proceeded	
to	alleged	person(s)	under	imprisonment	
with	any	other	charge.	
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• Case No.11 Human	dignity	with	right	
and	liberty	to	body,	in	case	of	allegation		
of	human	rights	violation	towards	the	
using	of	shackles	with	prisoners	during	
transfer	to	a	court.		

• Case No.12 Community	rights,	in	case	of	
allegation	towards	the	encroachment		
of	cockle	farms	into	public	area	with	
impacts	to	folk	fishermen.

• Case No.13 Community	rights,	in	case	
of	allegation	towards	the	construction	
of	 Hlam	 Yai	 Gas	 House	 and	 its	 sea	
port	with	impacts	to	environment	and	
surroundings	and	livelihoods	of	Klong	
Noi	community.	

• Case No.14 Community	 and	 civil	
rights,	 in	 case	of	 allegation	 towards	
the	 construction	 project	 of	 Te	 Pha	
coal-powered	 plant	 with	 impacts	
to	people	and	the	threats	made	to	
leaders	who	fight	against	the	project.	

3.1.3 The following-up of actions and  
implementations made upon recommendations  
with measures or guidance provided by the 
NHRCT for preventing or protecting human 
rights violation or promoting human right

The	NHRCT	has	been	following-up	the	actions	
and	implementations	made	upon	recommendations	
with	measures	or	guidance	provided	for	preventing	
or	protecting	human	rights	violation	or	promoting	
human	 rights	 on	 regular	 basis	 and	 could	make		
conclusion	as	follows:

1)	 In	 reference	 to	 recommendations	with	
measures	or	guidance	provided	for	preventing	or	
protecting	human	rights	violation	to	173	cases,	
most	of	them	pointed	out	to	community	rights,	

particularly	the	reiteration	of	public	participation	
towards	 the	 huge	development	 projects	with	
impacts	 or	 possible	 impacts	 to	 people	 and		
communities,	and	right	under	judicial	process.

And	from	the	following-up	among	them,	it	could	
be	concluded	that	from	the	recommendations		
with	measures	or	guidance	provided	in	173	human	
rights	investigation	reports,	the	NHRCT	had	considered		
and	 ordered	 Office	 of	 the	 NHRCT	 to	 stop		
following-up	39	cases	due	to	most	or	part	of	them	
with	substantive	points	have	been	implemented.	

2)	 The	findings	from	following-up	actions	with		
implementations	made	upon	the	recommendations		
with	measures	or	guidance	provided	for	human	
rights	promotion	and	protection,	categorized	on	
means	and	operations	taken	upon	those	measures	
or	guidance,	have	been	under	the	implementing	
process	for	116	cases	where	most	of	them	relating	
to	rights	and	liberty	to	life	and	to	body.

3.2 The making of human rights assessment  
report of a country:

Within	the	fiscal	year	2019,	there	were	
outputs	made	as	follows:

3.2.1	 The	making	 of	 2018	 Human	 Rights		
Assessment	 Report	 of	 Thailand	 corresponding	 to	
incidents	and	facts	incurred	during	1st	January	-	31st	
December	2018,	this	report	was	presented	to	the	
Parliament	and	Cabinet	in	March	2019.

3.2.2	The	making	of	shadow	report	to	relevant	
International	Human	Rights	Treaties	is	one	of	significant	
mandates	of	the	NHRCT	with	the	roles	for	reflection	
and	following-up	the	bindings	with	implementations	
of	the	Treaties	of	Thailand,	as	a	state	party.	This	is	
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stipulated	under	Article	27	(4)	of	the	2017	Organic	
Act	of	the	NHRCT.	Recently	there	are	two	shadow	
reports	being	 compiled	and	drafted	as:	 to	 the	
International	Convention	on	the	Elimination	of	All	
Forms	of	Racial	Discrimination	(ICERD);	and	to	the	
Convention	on	the	Rights	of	the	Child	(CRC).

3.3 The making of policy recommendations  
or guidance towards human rights promotion  
and protection:

In	the	fiscal	year	2019,	the	NHRCT	had	made	
recommendations	with	measures	or	guidance	on	
human	rights	promotion	and	protection,	including	
the	improvement	and	amendment	of	laws	and	
regulations	in	line	with	human	rights	principles	in	
5	issues,	as:

3.3.1	The	recommendations	for	amendment	
and	improvement	of	laws	corresponding	to	human	
rights	 principles	 towards	 the	draft	 Community	
Forest	Act,	B.E.	….	;

3.3.2	The	recommendations	for	amendment	and	
improvement	of	laws	corresponding	to	human	rights	
principles	towards	the	draft	National	Park	Act,	B.E.	….	;

3.3.3	 The	 recommendations	 for	 amend-
ment	and	improvement	of	laws	corresponding	to		
human	rights	principles	towards	the	draft	Dispute	
Resettlement	and	Mediation	Act,	B.E.	….	;

3.3.4	The	opinions	made	towards	the	draft	
Act	with	additional	amendment	of	the	Criminal	
Procedure	Law	(Issue	No.	 ..),	B.E.	….	 (the	criteria		
on	temporary	release	and	the	exercise	of	rights		
to	 litigate	 a	 case	with	 legal	proceedings	or	 the	
consideration	process	on	criminal	case)	;

3.3.5	The	recommendations	on	human	rights	
promotion	(human	rights	education	curricula	for	
various	 target	 groups	and	a	manual	 for	human	
rights	education	conducted	for	basic	education)	;

3.4 The making of clarification and report 
against inaccurate or misleading facts and 
information, in case of there is any report 
made relating to human rights situation 
in Thailand with inaccuracy or unjust:

In	 the	 fiscal	 year	 2019,	 the	NHRCT	 had		
considered	and	opined	 that	 there	were	 some		
reports	 being	made	 relating	 to	 human	 rights		
situation	in	Thailand,	in	some	parts,	with	inaccuracy	
and	unjust,	the	Commission	had	scrutinized	and	
made	public	statements	against	2	main	reports,	as:		
(i)	the	World	Human	Rights	Report,	No.29,	in	2019	
(World	Report	2019)	of	Human	Rights	Watch	(HRW),	
publicized	on	the	date	of	2nd	July	2019;	and	(ii)	
the	County	Report	on	Human	Rights	Practices	for	
2018	of	the	United	State	Department	of	State,	
publicized	on	the	date	of	19th	November	2019.		

3.5 The enhancement of all sectors in 
the society to have awareness on human 
rights:
3.5.1 The making and developing of human 
rights education curricula for various target 
groups:

The	NHRCT	gives	high	priority	to	the	human	
rights	education	by	making	and	developing	of	
human	rights	education	curricula	for	various	target	
groups	with	the	aims	to	promote	all	target	groups	
to	have	more	understandings	and	awareness	on	
human	rights	and	to	apply	these	curricula	within		
their	 different	 contexts	 and	 through	 various	
means	of	learning	with	appropriateness.
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These	 curricula	 by	 end	 would	 expect	
the	learners	to	attain	human	rights	knowledge	
in	systematic	way,	through	4	curricula,	as:	 (i)	a		
curriculum	on	human	rights	for	executive	level;	
(ii)	a	curriculum	on	business	and	human	rights;	(iii)	
a	curriculum	on	human	rights	education	relating	
to	judicial	process;	and	(iv)	a	curriculum	on	basic	
human	rights	education.

In	 the	 fiscal	 year	 2019,	 the	NHRCT	 had	
conducted	 2	 human	 rights	 education	 training	
programs	for	various	target	groups,	as:	one	with	a		
curriculum	on	human	rights	for	executive	level;		
and	 one	with	 a	 curriculum	on	 business	 and		
human	rights.

3.5.2 The making and developing of tools for 
communications and creating of learning 
process on human rights:

The	NHRCT	has	made	efforts	to	develop	
tools	for	teachers	and	educators	in	continuity,	with	
making	of	human	rights	education	manuals	and	
disseminating	them	to	countrywide	educational	
institutes	for	encouraging	the	creation	of	learning		
process	 on	 human	 rights	 in	 systematic	way.		
All	teachers	and	educators	should	apply	these	
manuals	to	amalgamate	with	their	class	learning	
activities	with	sensitizing	all	learners,	especially	
children	and	youth,	to	acquaint	with	human	rights	
in	general	and	to	respect	each	other.	

There	were	5	human	rights	manuals	designed	
corresponding	to	5	learning	steps,	as:	(i)	for	the	early	
childhood	(kindergarten);	(ii)	for	the	primary	school,	
Grades	1-3;	(iii)	for	the	primary	school,	Grades	4-6;	
(iv)	for	the	secondary	school,	Grades	7-9;	and	(v)	
for	the	secondary	school,	Grades	10-12.

3.5.3 The making of role models with  
creation of Human Rights IDOL:

The	NHRCT	has	been	giving	high	priority	to		
acquire,	seek,	support	and	praise	individuals,	groups	
or	organizations	playing	vital	roles	on	human	rights.	

Within	 the	fiscal	 year	 2019,	 there	were	4		
main	activities	with	incubation	and	rewarding	the	
persons,	groups	or	organizations	taking	outstanding	
roles	on	human	rights	promotion	and	protection,	
as:	(i)	The	commemoration	and	award	given	for	
“persons	or	organizations	dedicating	 for	human	
rights”,	 as	 individuals,	 groups	of	 individuals	 or		
organizations	with	prominent	roles	to	promote	and	
protect	human	rights	within	the	year	2018.	These	
persons	and	organizations	were	publicly	named	and	
given	awards	with	tokens	on	the	commemoration		
of	Universal	Human	Rights	Day,	10th	December.	
These	would	be	a	salutation	with	admiration	for	
them,	while	would	help	to	inspire	those	working	
in	the	same	way.;	 (ii)	The	commemoration	and	
award	given	for	“woman	human	rights	defenders”		
in	 the	 year	 2019,	 on	 the	 commemoration	of		
International	Women	Day,	 8th	March.;	 (iii)	 The	
selection	of	youth	representatives	to	take	part	in	
the	2019	ASEAN	Community’	s	Competition	on	
Human	Rights	Debate,	under	the	Project	on	Human	
Rights	Debate	in	English	for	Tertiary	Education.;	and	
(iv)	The	consideration	and	giving	of	award	named		
“Ardhanarıswara”-	an	androgynous	Hindu	god,	for		
individuals,	groups	of	individuals	or	organizations		
with	prominent	roles	to	promote	work	with	respect		
to	 gender	 equality	 and	diversity	 and	without		
prejudice	and	discrimination.

3.5.4 The public communications with 
strengthening of human rights culture:

In	order	to	strengthen	human	rights	culture	in		
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Thai	 society,	 the	NHRCT	 had	 created	 various		
significant	 programs	 and	 activities	with	 public		
communications	 for	 human	 rights,	 as:	 the		
dissemination	 of	 press	 releases	 and	 public		
statements	of	the	NHRCT	on	regular	basis	and	the	
creating	of	digital	media	platforms	for	promoting		
human	rights,	 i.e.	 the	booklet	with	storytelling	
for	children	and	kids,	entitled	“Rainbow	Ants”,	
in	motion	graphic	and	 the	contest	 for	human	
rights	VDO	clips.	These	all	would	help	the	public	
to	be	able	to	access	with	widespread	to	online	
social	media.

3.5.5 The following-up, analysis, making of 
recommendations and partaking in processes 
relating to the making of strategic and action 
plans or any relevant activity on human rights 
promotion of other organizations with initiatives  
made on the cooperation among them:

The	NHRCT	has	followed-up	and	given	advices	
together	with	partaking	in	processes	relating	to	the	
making	of	the	National	Action	Plan	on	Business	and	
Human	Rights;	and	to	take	part	in	activities	under	
collaboration	with	various	organizations	to	promote	
and	protect	human	rights,	reflecting	to	issue-,	area-	
and	target-based	dimensions,	as:	(i)	to	be	a	leading		
workforce	 providing	 technical	 supports	 to	 all		
relevant	agencies	to	organize	activities	for	propelling	
the	United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	
and	Human	Rights	(UNGP)	in	Thailand;	(ii)	to	organize	
and	take	part	in	the	National	Seminar	on	“Access	to	
Effective	Remedy	under	the	UNGP”;	(iii)	to	organize	
and	take	part	in	the	National	Seminar	on	“Human	
Rights	:	Driving	Factors	for	Building	Competitiveness	
of	Thai	registered	Companies	to	Sustainability	under	
the	UNGP”;	(iv)	to	organize	and	take	part	in	the	2nd	

Seminar	on	“Penalty	and	Human	Rights	Principles”;	
(v)	to	strengthen	human	rights	in	the	Deep	South,	

with	making	of	human	rights	education	manual	
for	 government	officers	 in	 the	Deep	South;	 (vi)		
to	 organize	 and	 host	 activities	 for	 promoting		
rights	 of	 ethnic	 groups	 and	 Thai	 displaced		
persons;	and	(vii)	to	organize	and	host	activities	in	
the	commemoration	of	indigenous	peoples’	day	
in	Thailand,	for	the	year	2019.		

3.5.6 The establishing and strengthening 
for regional human rights coordinating and 
learning centers:

As	 the	NHRCT	 continually	 prioritizes	 the		
cooperation	with	regional	networks	for	mobilizing	
human	rights	work,	hence	there	were	6	regional	
human	rights	coordinating	and	learning	centers	
formed	together	with	local	universities,	as:	(i)	the	
Human	Rights	Coordinating	Center	in	the	Deep	
South,	under	collaboration	with	the	Faculty	of		
Political	Sciences,	Prince	of	Songkla	University,		
Pattani	Campus;	(ii)	the	Northeastern	Human	Rights		
Coordinating	and	Learning	Center,	under	collaboration		
with	the	Faculty	of	Law,	Khon	Kaen	University;		
(iii)	 the	 Eastern	 Human	 Rights	 Coordinating	
and	Learning	Center,	under	collaboration	with	
the	 Faculty	 of	 Political	 Sciences	 and	 Faculty	
of	 Law,	 Burapa	 University;	 (iv)	 the	 Southern		
Human	Rights	Coordinating	and	Learning	Center,	
under	 collaboration	with	 the	 Faculty	 of	 Law,	
Ratchabhat	Surathani	University;	(v)	the	Northern	
Human	Rights	Coordinating	and	Learning	Center,	
under	 collaboration	with	 the	 Faculty	 of	 Law,		
Chiang	Mai	University;	and	(vi)	the	Western	Human	
Rights	Coordinating	and	Learning	Center,	under	
collaboration	with	the	Faculty	of	Humanities	and	
Social	Sciences,	Ratchabhat	Petchaburi	University.

These	6	regional	human	rights	coordinating	
and	learning	centers	 together	with	the	NHRCT	
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would	make	collective	efforts	to	organize	human	
rights	learning	programs	and	activities	including	
ones	 responding	 to	 local	 needs	with	 capacity	
building	and	networking,	e.g.:	(i)	to	organize	and	
host	“the	human	rights	seminar	with	outreach	
program	:	the	Mekong	study	with	development	of	
ecological	and	cultural	communities	on	the	bank	
of	Mekong	river”,	together	with	the	Northeastern	
Human	Rights	Coordinating	and	Learning	Center	
with	the	aim	to	promote	the	cooperation	and	
engagement	of	local	universities	and	communities	
for	promoting	and	protecting	of	human	rights;	and	
(ii)	to	organize	and	host	“the	human	rights	seminar	
with	outreach	program	on	the	role	of	teachers	
in	secondary	schools	for	providing	human	rights	
education	programs”,	together	with	the	Western	
Human	Rights	Coordinating	and	Learning	Center.

3.6 The undertaking of human rights 
study and research:

The	 NHRCT	 had	 duties	 and	 powers		
to	 support,	 promote	 and	 collaborate	 with		
individuals,	public	agencies	and	private	sectors	
for	 conducting	 researches	 and	 studies	 with	
the	dissemination	of	human	rights	knowledge,	
awareness	 raising	 and	 strengthening	 human	
rights	 mechanisms	 for	 their	 full	 functions		
delivered,	including	to	give	redress	or	remedy	
to	all	affected	persons.	

In	the	fiscal	year	2019,	the	NHRCT	together		
with	 the	 Thailand	 Development	 Research		
Institute	(TDRI)	had	conducted	a	human	rights	
research	for	elaborating	bodies	of	knowledge	
to	promote	and	protect	human	rights	and	to	
develop	efficiency	for	operations	of	relevant	
organizations,	under	the	Research	Integration	
Plan	with	Innovation,	entitled	“the	Guidance	

for	Promoting	and	Protecting	Rights	of	Migrant	
Workers	in	Thailand	:	Case	of	Migrant	Workers	
in	Poultry	Industry”.	

Meanwhile	the	NHRCT	was	disseminating	
results	of	3	human	rights	researches	conducted	
to	relevant	organizations	and	the	public,	as:	(i)	
the	area-based	Participatory	Action	Research	for	
Solving	and	Mitigating	Human	Rights	Violation,		
entitled	 “the	Movement	 for	Human	Rights	 of	
Folk	 Fishermen	Communities	 on	Coastal	 Area	
of	Pattani	Gulf”;	(ii)	the	study	and	research	on	
“the	Linkages	of	Community	Rights	with	Natural	
Resources	and	Environment,	under	Constitution	
of	the	Kingdom	of	Thailand,	B.E.	2560	(2017)”	;	
and	(iii)	the	study	and	research	on	“the	Making	of		
Policy	 Recommendations	 or	 Measures	 for		
Protecting	and	Promoting	the	Rights	of	the	Elderly”.		

3.7 The supporting of collaboration and 
linkages with efforts made to international 
human rights communities:

3.7.1	 In	the	matter	of	cooperation	made	
among	 relevant	 human	 rights	 treaty	 bodies,		
human	rights-responsive	agencies	and	the	NHRCT,	
there	were	two	shadow	reports	compiled	with	
drafts,	as	:	(i)	on	the	compliance	with	the	ICERD;	
and	(ii)	on	the	compliance	with	the	CRC.		

3.7.2	 In	the	matter	of	cooperation	made	
among	the	NHRIs,	the	NHRCT,	as	a	member	of	
the	Global	 Alliance	of	National	Human	Rights	
Institutions	 (GANHRI),	 the	Asia-Pacific	Forum	of	
National	Human	Rights	Institutions	(APF)	and	the	
South	East	Asia	National	Human	Rights	Institutions		
Forum	(SEANF),	has	close	cooperation	with	visibility		
in	different	platforms	made,	e.g.	to	attend	the	2019		
Annual	Meeting	 of	 GANHRI	which	 highlighting		
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the	issue	of	“roles	of	NHRIs	for	promoting	the	
application	 of	 the	 Global	 Compact	 for	 Safe,		
Orderly	and	Regular	Migration	(GCM)	with	human	
rights	and	gender	perspectives	of	those	emigrants	
and	the	following-up	with	assessment	towards	
the	GCM”;	 to	attend	and	present	 in	 the	2019	
Annual	Meeting	of	the	APF;	and	to	attend	the	
Workshop	on	Communications	and	Networking	
among	members	of	the	APF.	

3.7.3	 In	the	matter	of	cooperation	made	
among	human	rights	mechanisms	in	ASEAN,	the	
NHRCT	had	cooperation	with	visibility	in	different		
platforms	made,	 e.g.	 to	 attend	 consultation	
meetings	with	 the	 Representative	 of	 Thailand	
to	the	Asian	Intergovernmental	Commission	on	
Human	Rights	(AICHR)	and	with	the	Representative		
of	 Thailand	 to	 the	 ASEAN	 Commission	 on		
the	Promotion	and	Protection	of	the	Rights	of	
Women	 and	 Children	 (ACWC);	 to	 attend	 the	
AICHR’s	 Seminar	on	Access	 to	 Justice;	 and	 to	
attend	the	AICHR	Interregional	Dialogue	:	Sharing	
Good	Practices	on	Business	and	Human	Rights.			

3.7.4	Other	significant	outputs	made	under		
international	 issues	 were	 the	 reports	 and		
information	 compiled	 with	 submission	 of		
application	for	re-accreditation	of	the	NHRCT	to	
Office	of	the	High	Commissioner	on	Human	Rights	
(OHCHR),	as	a	secretariat	of	the	Sub-committee	
on	Accreditation	(SCA)-GANHRI.

3.8 The strengthening and development 
with institutionalization of Office of the 
NHRCT:

Within	the	fiscal	year	2019,	there	were	
outputs	made	as	follows:

3.8.1 The results of work on information and 
communication technology (ICT) development:

Office	of	the	NHRCT	has	been	taking	oper-
ations	with	following-up	of	the	implementations	
upon	the	Master	Plan	on	ICT	of	the	NHRCT	and	Of-
fice	of	the	NHRCT,	with	the	main	objective	to	build	
capacities	on	ICT	for	ensuring	cost-effectiveness	and	
competency	of	services	provided	by	Office	of	the	
NHRCT,	as	:	(i)	to	develop	system(s)/	mechanism(s)/	
personnel	with	ICT	literacy	for	supporting	work	of	
the	NHRCT	with	utmost	efficiency	made;	 (ii)	 to	
develop	the	Human	Rights	Information	Center	of		
the	NHRCT;	 (iii)	 to	develop	 the	Human	Rights		
Archives	with	retaining	of	significant	data,	profiles	and	
milestones	of	the	NHRCT,	including	all	evidences		
referring	to	background	information	and	progress	
markers	made	in	compliance	with	the	international	
means	and	 standards	of	 archives	profession,	 in	
order	to	retain	trustworthy	with	good	governance	
and	to	provide	services	with	data	accessible	or	
retrieval	for	educations,	researches	and	references	
in	the	future.		

3.8.2 The results of work on personnel  
development:

Within	the	fiscal	year	2019,	there	were	
outputs	made	as	follows:

1)	The	NHRCT	had	developed	2	training	curricula		
for	 providing	 in-house	 training	 programs	 with		
personnel	development	corresponding	to	the	contexts	
and	necessity,	as	:	(i)	a	training	curriculum	on	“Awakening		
Powers	with	 Inspiration	made”	with	 the	 aim	 to		
encourage	staff	members	of	Office	of	the	NHRCT	to	
develop	their	skills	with	enhancing	of	effectiveness	
and	ensuring	of	efficiency	upon	3	main	modules,	
as:	knowledge	and	skills	on	applying	of	information	
technology	 to	 support	 the	operations;	 knowledge	
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and	 skills	 on	management	 with	 changes;	 and		
preparation	with	readiness	and	inspiration	made	to	
cope	with	changes	 in	constructive	ways;	and	 (ii)	a	
training	curriculum	for	“competent	officers”	with	more		
corresponding	to	practical	skills	and	obligations	of	the	
NHRCT.	These	all	curricula	were	made	contextualizing	
with	target	groups	and	the	Commisison	for	ensuring	
of	effectiveness	and	efficiency	of	services	provided.	

2)	The	personnel	development	with	increase	of	
knowledge,	skills	and	competencies	in	various	aspects	
corresponding	 to	necessities	and	 requirements	 for	
ensuring	of	effectiveness	and	efficiency	of	services	
provided,	e.g.	a	curriculum	on	human	rights	and	issues	
relating	to	trade	laws	and	other	relevant	investment;	
a	 curriculum	on	Business	 and	Human	Rights	with		
investigation	 and	 prevention	 of	 corruption	 for		
sustainable	development;	and	a	training	curriculum	
on	“Awakening	Powers	with	Achievement	made”that	
consisting	of	three	training	modules,	as:	(i)	knowledge	
and	 skills	 on	 applying	of	 information	 technology	
to	 support	 the	operations;	 (ii)	management	with	
driving-up	of	organization	 to	achievement;	and	 (iii)	
inspiration	made	towards	work	carried	out.

3)	The	personnel	development	through	services	
of	other	organizations	providing	training	programs	with	
capacity-building	and	networking	among	organizations	
for	supporting	the	further	operations,	including	the	
training	programs	with	preparation	for	promotion	of	
career	path.	In	fiscal	year	2019,	76	staff	members	were	
supported	to	attend	60	training	programs/curricula	
conducted	by	other	organizations.

3.9 The applying of Public Sector  
Management Quality Award (PMQA) to 
develop and ensure the effectiveness 
and efficiency of duties carried out:

The	NHRCT	had	applied	the	Public	Sector	
Management	Quality	Award	(PMQA)	to	be	a	tool	
for	monitoring	and	analyzing	the	management	of	
work	with	standard	development	for	effectiveness		
and	 in	 alignment	with	 the	 criteria	 and	means	
of	good	governance,	corresponding	to	11	core	
values,	as:	(i)	visionary	leadership	;	(ii)	customer	
drive	excellence;	(iii)	organization	and	personal	
learning;	 (iv)	 valuing	 employees	 and	partners;	
(v)	agility;	(vi)	focus	on	future;	(vii)	managing	for	
innovation;	(viii)	management	by	fact;	(ix)	social	
responsibility;	 (x)	 focus	on	results	and	creating	
value;	and	(xi)	system	perspective.

4. Challenges, Obstacles and  
Recommendations

For	the	undertaking	of	duties	and	powers	of	
the	NHRCT,	in	pursuit	of	Section	247,	Constitution		
of	 the	 Kingdom	of	 Thailand,	 B.E.	 2560	 (2017)	
and	the	Organic	Act	on	National	Human	Rights		
Commission,	 B.E.	 2560	 (2017),	 challenges,	
obstacles	 and	 recommendations	 could	 be	
summarized	as	follows:

4.1 Challenges and Obstacles
4.1.1 On budget allocation in alignment with 
the duties and powers exercised with tasks 
delivered for the enhancement of all sectors  
in the society to have human rights awareness:

Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand,	B.E.	2560		
(2017),	Section	247	(5)	together	with	the	Organic	
Act	on	the	National	Human	Rights	Commission,	
B.E.	2560	(2017),	Article	26	(5)	authorize	the	NHRCT	
to	hold	duties	and	powers	for	the	enhancement	
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of	all	sectors	in	the	society	to	have	human	rights	
awareness	and	in	Article	27	(1)	and	(3)	of	the	Organic	
Act	stipulates	the	NHRCT	with	roles	and	duties	on	
human	rights	promotion	with	targeting	to	all	sectors	
in	the	society.	And	in	pursuance	of	those	duties	
and	powers	with	vast	and	various	target	groups,	
covering	state-	and	non-state	actors,	civil	society	
organizations,	educational	institutes,	mass	media,	
children	and	youth,	and	the	public,	the	NHRCT	has	
been	developing	the	modules	and	approaches	for	
human	 rights	promotion	with	awareness	 raising,	
media	advocacy	and	human	rights	education	kits	
corresponding	to	each	target	group.	These	could	
be	used	to	disseminate	knowledge	and	strengthen	
the	capacity	with	human	rights	for	all.

Anyway	in	practicality	with	operations	undertaken		
in	the	fiscal	year	2019,	there	was	none	of	explicit	
budget	allocated	to	such	duties	and	work	carried	
out	by	Office	of	the	NHRCT	and	it	was	indeed	given		
with	 limited	 amount	 accumulated	 under	 the		
budget	line	of	training	programs	and	public	relations,		
while	the	main	purposes	of	such	activities	would	be	
focusing	on	human	rights	awareness	raised	merely	
not	only	public	relations.	Thus,	this	limited	amount	
had	to	be	divided	and	allocated	to	such	tasks.	

This	could	imply	that	with	limits	of	budget	
allocated	to	the	NHRCT,	it	is	indeed	not	covering	
all	main	functional	duties	carried	out,	upon	the	
2017	Constitution	and	the	2017	Organic	Act	on	
the	NHRCT.

4.1.2 On laws and regulations in any case 
which the NHRCT deems expedient to mediate  
and reconcile with dispute resettlement 
made on human rights aspects:

Constitution	of	 the	Kingdom	of	Thailand,	
B.E.	2560	(2017),	Section	247	(1)	together	with	the		
Organic	 Act	 on	 the	 National	 Human	 Rights		

Commission,	B.E.	2560	(2017),	Article	26	(1)	authorize		
the	 NHRCT	 to	 hold	 duties	 and	 powers	 for		
scrutinizing	towards	and	making	of	a	report	against	
inaccurate	or	misleading	 information	provided		
towards	human	rights	violation	without	the	delay,	
including	making	of	policy	guidance	and	recom-
mendations	with	appropriateness	to	prevent	or	give	
solutions	to	human	rights	violation	and	to	ensure	
effective	remedies	made	to	affected	persons,	to	
all	relevant	public	or	private	sectors.	

And	in	the	matters	of	human	rights	complaint	
handlings,	the	Paris	Principles	Relating	to	National	
Human	Rights	 Institutions	 (the	 Paris	 Principles)		
declares	that	the	substantive	duties	and	mandates		
of	the	National	Human	Rights	Institutions	(NHRIs)	in		
general	shall	cover	the	fact-finding	mission	carried	out		
with	trustworthiness	and	conciliation,	the	mediation		
process	shall	be	introduced	and	undertaken	for	
making	of	solutions.	And	in	reference	to	work	carried	
out	under	the	National	Human	Rights	Commission	
Act,	B.E.	2542	(1999),	Article	27,	it	authorizes	the	
NHRCT,	during	the	investigation	conducted,	shall	
initiate	 the	mediation	process	 among	 relevant	
individuals	or	agencies.	This	aims	for	the	dispute	
resettlement	 among	 relevant	parties	with	 their	
mutual	 agreement	and	 satisfaction,	but	 for	 the	
2017	Organic	Act	of	the	NHRCT,	there	is	none	of	
provisions	made	to	authorize	the	NHRCT	to	keep	
exercising	duties	and	mandates	on	mediation,	thus	
the	NHRCT	is	now	not	authorized	to	carry	out	the	
mediation	function	which	is	one	of	the	functions	
designated	to	the	NHRIs	under	the	Paris	Principles.

4.1.3 On the roles and duties exercised of 
the NHRCT:

1) The NHRCT could not play full func-
tional mandates during the period when there 
were only three members in office and not be 
a quorum.
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Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand,	B.E.	
2560	(2017),	Section	246	together	with	the	Organic	
Act	on	the	National	Human	Rights	Commission,	
B.E.	2560	(2017),	Article	8	stipulate	that	the	NHRCT	
shall	consist	of	seven	commissioners.	But	as	time	
goes	by	within	the	third	quarter	of	fiscal	year	2019,	
some	commissioners	had	resigned	from	the	office	
with	vacate	of	the	duties	carried	out	in	accordance	
with	the	2017	Organic	Act	on	the	NHRCT,	thus	there	
were	only	three	commissioners	in	office	and	not	
be	a	quorum.	During	1st	August	to	1st	November	
2019,	there	was	none	of	official	meeting	of	the	
Commission	with	resolutions	adopted	upon	the	
duties	and	powers	of	the	NHRCT	stipulated	under	
the	2017	Constitution	and	the	2017	Organic	Act	
on	the	NHRCT,	thus	there	was	a	backlog	of	cases	
considered	 in	significant	number	and	could	not	
be	finalized	within	 the	2019	fiscal	year,	 i.e.	 the		
discretion	with	adoption	of	complaints	received	
with	merit;	the	discretion	with	adoption	of	human	
rights	investigation	reports	made,	including	policy	
recommendations	and	guidance	or	solutions	of		
human	 rights	 promotion;	 the	 discretion	with	
endorsement	 for	 report	 (s)	 on	 the	 acts	with		
compliance	 to	 the	Paris	Principles	and	 relevant	
documents,	 submitted	 to	 the	SCA-GANHRI;	 and		
the	discretion	on	personnel	management	under		
the	 duties	 and	 powers	 of	 the	 NHRCT	 as	 an		
authorized	body	for	personnel	management.	

2) The shortcomings with time delay and 
incompletion of information provided with 
comprehensiveness for the making of annual 
human rights assessment report of a country.

Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand,	B.E.		
2560	(2017),	Section	247	(2)	and	the	Organic	Act	
on	the	National	Human	Rights	Commission,	B.E.	
2560	(2017),	Article	26	(2)	together	with	Article	40	
authorize	the	NHRCT	to	hold	duties	and	powers	
for	making	of	annual	human	rights	assessment	

report	with	compilation,	analysis	and	synthesis	of	
data	 and	 information	with	 comprehensiveness,		
accuracy	and	updates.	

In	 the	 fiscal	 year	 2019,	 the	NHRCT	 had		
initiated	a	work	process	with	the	engagement	to	
relevant	government	authorities	and	civil	society	
organizations	along	with	each	human	rights	issue.	
Some	activities	were	organized	as:	the	seminars	
for	data	sharing	with	opinions	compiled	and	the		
issuing	of	official	letters	to	relevant	agencies	with	
request	for	information,	statistics	and	actions	taken		
on	 relevant	 duties.	 So	 in	 general,	 all	 relevant	
agencies	gave	responses	with	fruitful	cooperation,	
but	there	were	some	agencies	not	partaking	in	this	
process,	with	either	not	nominating	any	person	
to	attend	a	seminar	or	not	responding	to	a	letter	
with	request	and	even	though	submitting	data	
and	information	requested	but	with	late	reply.

Anyway,	there	is	a	proof	of	conflict	of	timeframe		
for	data	gathering,	as	most	of	agencies	would	gather	
and	manage	their	database	upon	the	fiscal	year,	
while	this	report	would	be	accountable	to	incidents	
incurred	with	information	compiled	on	calendar	
year.	Thus,	there	would	be	a	limit	of	data	acquired	
and	provided	with	accuracy	and	completeness.

4.1.4 On the perceptions with mindsets 
towards roles and duties with outputs and 
outcomes of the NHRCT in comparison with 
international standards designed for the 
NHRIs under the Paris Principles:

1) Duties and powers of the NHRCT for 
making of clarification and report of fact with 
accuracy and within the delay in case of there 
is any report made relating to human rights 
situation in Thailand with inaccuracy or unjust 
are not in compliance with duties and powers 
of the NHRIs under the Paris Principles.
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Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand,	B.E.		
2560	(2017),	Section	247	(4)	and	the	Organic	Act	
on	the	National	Human	Rights	Commission,	B.E.	
2560	(2017),	Article	26	(4)	together	with	Article	44	
authorize	the	NHRCT	to	hold	duties	and	powers	
for	making	 of	 clarification	 and	 report	 of	 fact	
with	accuracy	and	with	prompt	action	in	case	
of	there	is	any	report	made	relating	to	human	
rights	situation	in	Thailand	with	inaccuracy	or	
unjust	and	providing	to	the	public	in	general.	

The	NHRCT	has	been	receiving	comments	and		
observations	from	various	networking	organizations	
both	inside	and	outside	Thailand	that	the	exercise	
of	such	duties	and	powers	would	be	in	conflict	with	
the	principle	of	independence	of	operations	made	
to	the	NHRIs	under	the	Paris	Principles,	meanwhile	
the	 Government	 had	 already	 designed	 some	
certain	organs	 and	mechanisms	with	 resources	
allocated	to	carry	out	such	mandates,	thus	the	
NHRCT,	in	order	to	ensure	their	duties	carried-out	
with	independence,	effectiveness	and	trustworthiness,		
had	 officially	made	 the	 certain	 criteria	 for		
considering	the	validity	of	actions	taken	to	human	
rights	reports,	in	case	of	they	should	be	responded	
with	clarifications	or	statements.

2) The downgrading of status of the NHRCT 
from “A status” to be “B status” due to the  
uncontrolled factors and apart from the  
improvement and solving of the NHRCT  
themselves.

The	NHRCT	had	been	downgraded	from		
“A	status”	-	a	status	with	full	functions	and	acts	
in	compliance	with	the	Paris	Principles,	to	be	
“B	status”	-	a	status	with	partial	functions	and	
acts	in	compliance	with	the	Paris	Principle,	due		
to	other	uncontrolled	factors	and	apart	from	
the	 improvement	 and	 solving	 of	 the	NHRCT	
themselves,	especially	the	legal	challenges.	

The	NHRCT	had	come	into	the	application	of		
re-accreditation	with	review	of	the	SCA-GANHRI	
in	November	 2015,	 and	 at	 that	 time	 the	 SCA	
considered	 and	opined	 that	 there	were	main	
concerns	towards	the	operations	of	the	NHRCT	
as:	 (i)	 the	 selection	and	appointment	process;	
(ii)	the	functional	immunity	and	independence;	
and	(iii)	the	effective	response	to	human	rights	
incidents	in	due	process.	For	both	(i)	and	(ii),	they	
need	to	be	stipulated	with	amendment	in	any	
laws	relating	to	the	NHRCT,	which	somehow,	the	
NHRCT	is	not	in	a	position	for	the	amendment	
of	these	laws.

Anyhow,	 the	 NHRCT	 had	make	 efforts	
with	clarification	of	facts	and	opinions	to	the		
Constitutional	Drafting	Committee,	during	the	
time	of	2017	Constitution	was	drafted,	until	there	
were	 additional	 provisions	made	 pertaining		
to	 the	 selection	 and	 appointment	 process	
for	 the	NHRCT	 together	with	 the	 functional	
immunity	and	independence	which	were	main	
concerns	 and	 root	 causes	 for	 downgrading	
of	status	upon	the	SCA’s	opinion	and	these		
significant	 changes	 had	 been	 made	 and		
stipulated	in	the	2017	Organic	Act	on	NHRCT.

Within	the	fiscal	year	2019,	the	NHRCT	had	
compiled	and	submitted	a	report	on	compliance	
with	the	Paris	Principles	and	all	relevant	documents		
to	Secretariat	of	the	SCA	for	consideration	with	
review	of	application	for	re-accreditation.

4.2 Recommendations
4.2.1	The	Cabinet,	by	the	Budget	Bureau,	the	

Select	Committee	on	Consideration	of	Draft	Public		
Spending	and	Budget	Act	in	Fiscal	Year,	B.E.	….	
and	together	with	the	Parliament	shall	consider	
to	allocate	budget	 for	Office	of	 the	NHRCT	 in		
accountable	with	the	NHRCT’s	duties	and	powers,	
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under	Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand,	
B.E.	2560	(2017),	Section	247	(5)	and	the	Organic	
Act	on	National	Human	Rights	Commission,	B.E.	
2560	(2017),	Article	26	(5),	in	alignment	with	the	
enhancement	of	all	various	sectors	in	the	society	
to	have	human	rights	awareness,	by	segregating	
the	amount	allocated	for	human	rights	awareness	
raised	 from	 the	 amount	 allocated	 for	 training		
programs	and	public	 relations	of	Office	of	the	
NHRCT.

4.2.2	The	Parliament	shall	consider	to	support		
the	 additional	 amendment	of	 the	Organic	Act	
on	National	Human	Rights	Commission,	B.E.	2560	
(2017),	with	provisions	on	duties	and	powers	of	the	
NHRCT	in	alignment	with	duties	and	powers	of	the	
NHRIs	under	the	Paris	Principles,	especially	to	adding	
provisions	stipulated	with	duties	and	powers	carried	
out	by	the	NHRCT	for	initiating	mediation	process	
among	relevant	individuals	or	agencies	during	the	
process	of	investigation	of	human	rights	violation.	
This	would	for	the	aim	to	encourage	all	relevant	
parties	 to	make	an	agreement	with	conciliation	
and	settle	down	the	solutions,	likewise	those	used		
to	 stipulate	 under	 the	National	Human	Rights	
Commission	Act,	B.E.	2542	(1999).	

4.2.3	All	 relevant	 government	 authorities		
and	human-rights	 responsive	non-governmental	
organizations	shall	collaborate	together	with	the	
NHRCT	to	develop	the	data	gathering	system	with	
accumulation	of	 human	 rights	 promotion	 and	
protection	 database	with	 comprehensiveness,		
inclusiveness	and	regular	update.	This	data	platform	
should	link	and	synergize	with	all	other	relevant	
data	infrastructures	for	the	systematic	management		
with	monitoring	 and	 following-up	 of	 outputs,	

outcomes	and	impacts.	They	would	be	used	for	
articulating	the	precise	human	rights	assessment	
report	with	checking	of	progress	markers	made	
and	would	be	used	to	compare	with	all	relevant		
standards	within	International	Human	Rights	Treaties		
that	Thailand	is	a	state	party.				

4.2.4	All	relevant	agencies	and	organizations	
in	 charge	of	 the	 selection	and	appointment	of	
the	NHRCT	upon	 the	Organic	Act	on	National	
Human	Rights	Commission,	B.E.	2560	(2017)	shall	
speedily	undertake	all	processes	with	ensuring	of	
the	recruitment	and	selection	of	commissioners	
in	certain	number	to	meet	a	quorum	or	certain	
components	the	Commission	without	any	delay,	
in	order	 to	make	 sure	 that	 there	 is	 a	quorum	
with	validity	to	adopting		resolutions	upon	duties		
and	 powers	 stipulated	 under	 Constitution	 of	
the	Kingdom	of	Thailand,	B.E.	 2560	 (2017)	 and	
the	Organic	Act	on	 the	National	Human	Rights		
Commission,	B.E.	2560	(2017).

4.2.5	All	 relevant	 government	 authorities		
and	private	sectors	shall	apply	and	replicate	the	
human	rights	education	curricula	for	various	target	
groups,	being	made	by	the	NHRCT,	to	conduct	and	
organize	training	programs	or	activities	on	human	
rights	education.	These	would	cover	the	common	
understandings	on	 fundamental	 human	 rights;	
roles,	duties	and	powers	of	the	NHRCT;	human	
rights	mechanisms	with	access	to	remedy	under	the	
Paris	Principles	and	the	Organic	Act	on	the	National	
Human	Rights	Commission,	B.E.	2560	(2017);	and	the	
NHRCT’s	mandates	with	international	cooperation	
on	human	rights,	as	a	member	of	the	GANHRI	that	
would	be	regularly	reviewed	for	their	functions	and	
mandates	with	performance	by	the	SCA-GANHRI.		
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บทที่ 
2

บทที่ 
1

บทที่ 
3

บทที่ 
4

บทที่ 
5

ภาค 
ผนวก

1.1	 ที่มาของรายงาน	
1.2	 หน้าที่และอำานาจ	และโครงสร้างองค์กร
1.3	 วิสัยทัศน์	และพันธกิจ
1.4	 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2560-2565

1.5	 ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
1.6	 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนการปฏิรูปประเทศ	 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำาปี	 
งบประมาณ	พ.ศ.	2562

หัวข้อ :

1.1	 ที่มาของรายงาน	
รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ	 ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 ได้จัดทำาขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	45	ที่กำาหนด
ให้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	
ให้คณะกรรมการจัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อคณะ
รัฐมนตรีและรัฐสภา	 โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุป
ปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะในการดำาเนินการด้วย	 
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

1.2	 หน้าทีแ่ละอ�านาจ	และโครงสรา้งองคก์ร
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พทุธศกัราช	2560	และพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 
ซึง่มผีลใช้บงัคบั	ตัง้แตว่นัที	่13	ธนัวาคม	2560	มผีลเปน็การ 
ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
พ.ศ.	 2542	 และมีผลให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซ่ึงดำารงตำาแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับพ้นจากตำาแหน่ง	 นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ	 แต่ให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่า 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

1.2.1	 หนา้ทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติ

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	2560	
มาตรา	247	และพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	26	 
มาตรา	 27	 และ	 มาตรา	 52	 บัญญัติให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอำานาจที่สำาคัญ	ดังนี้

1)	 ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและ
เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการปอ้งกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 รวมท้ังการเยียวยา 
ผู้ ไ ด้ รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

2)	 จัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา	และคณะรัฐมนตรี	 
และเผยแพร่ต่อประชาชน

3)	 เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรี	 และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	หรือคำาส่ังใด	ๆ 	เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน

4)	 ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดย 
ไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

5)	 สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก 
ถึงความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน

6)	 สง่เสรมิ	สนบัสนนุ	และรว่มมอืแกบ่คุคล	หนว่ยงาน 
ของรฐั	และภาคเอกชน	ในการศกึษาวจิยั	และเผยแพรค่วามรู ้
และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน	 รวมตลอดท้ัง 
ในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิด 
สิทธิมนุษยชน

7)	 ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ เ ด็ก	 เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไปตระหนกัถงึสทิธมินษุยชนของแตล่ะบุคคล
ท่ีทัดเทียมกัน	และการเคารพในสิทธมินุษยชนของบคุคลอืน่ 
ซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม	 ประเพณี	 วิถีชีวิต 
และศาสนา
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8)	 ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 องค์กรเอกชนและองค์การ
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน

9)	 เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
ที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

10)	ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

11)	หนา้ทีแ่ละอำานาจอืน่ตามท่ีกำาหนดไวใ้นพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น

12)	 ให้คณะกรรมการออกข้อกำาหนดทางจริยธรรม 
ขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้าง
ของสำานักงาน	ทั้งนี้	ข้อกำาหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้อง
ระบุด้วยว่า	 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ
อย่างใด

1.2.2	หนา้ทีแ่ละอ�านาจของส�านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สทิธิมนษุยชนแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	47	ใหม้สีำานกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เป็นส่วนราชการ 
และมีฐานะเป็นนิติบุคคล	 อยู่ภายใต้การกำากับดูแล 

ของคณะกรรมการ	 และมาตรา	 48	 บัญญัติให้สำานักงาน
มีหน้าที่และอำานาจ	ดังนี้

1)	 รับผิดชอบงานธุรการและดำาเนินการเพื่อให้ 
คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ 
ในรฐัธรรมนญู	พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี	้และ
กฎหมายอื่น

2)	 อำานวยความสะดวก	 ช่วยเหลือ	 ส่งเสริม	 และ
สนับสนนุ	การปฏบิติังานของคณะกรรมการและกรรมการ

3)	 ศกึษา	รวบรวม	วเิคราะหข์อ้มลู	และสนบัสนนุใหมี้ 
การวจิยัเกีย่วกบังานของคณะกรรมการ	รวมทัง้ประสานงาน 
กับหน่วยงานของรัฐ	 องค์กรเอกชน	 หรือองค์กรอ่ืนใด 
ในดา้นสทิธมินษุยชน	เพือ่ประโยชนใ์นการสนับสนุนภารกิจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการ

4)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกำาหนดหรือ 
ที่คณะกรรมการมอบหมาย

1.2.3	โครงสร้างองค์กร	
การจัดโครงสรา้งองคก์รของสำานกังานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เรื่อง	 การแบ่งส่วนราชการภายใน
และขอบเขตหน้าที่และอำานาจของส่วนราชการในสังกัด
สำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2561	
ประกอบด้วย	9	สำานัก	และ	1	หน่วย	ดังแผนภาพที่	2	



43

บทที่ 
2

บทที่ 
1

บทที่ 
3

บทที่ 
4

บทที่ 
5

ภาค 
ผนวก

เล
ขา
ธิก
าร
คณ

ะก
รร
มก

าร
สิท

ธิม
นุษ

ยช
นแ
ห่ง
ชา
ติ

สํา
นัก

บร
ิหา

รก
ลา

ง

สํา
นัก

กิจ
กา

ร
คณ

ะก
รร

มก
าร

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น
แห

่งช
าต

ิ

สํา
นัก

คุ้ม
คร

อง
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น

สํา
นัก

ส่ง
เส

ริม
กา

รเ
คา

รพ
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น

สํา
นัก

เฝ
้าร

ะว
ัง

แล
ะป

ระ
เม

ิน
สถ

าน
กา

รณ
์

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น

สํา
นัก

มา
ตร

ฐา
น

แล
ะต

ิดต
าม

กา
รค

ุ้มค
รอ

ง

สํา
นัก

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น
ระ

หว
่าง

ปร
ะเท

ศ
สํา

นัก
กฎ

หม
าย

สํา
นัก

ดิจ
ิทัล

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น

รอ
งเ
ลข
าธ
ิกา
รค
ณ
ะก
รร
มก

าร
สิท

ธิม
นุษ

ยช
นแ
ห่ง
ชา
ติ

ที่ ป
รึก
ษา
สํา
นัก

งา
นค

ณ
ะก
รร
มก

าร
สิท

ธิม
นุษ

ยช
นแ
ห่ง
ชา
ติ

หน
่วย
ตร
วจ
สอ
บภ

าย
ใน

ผู้ช
่วย
เล
ขา
ธิก
าร
คณ

ะก
รร
มก

าร
สิท

ธิม
นุษ

ยช
นแ
ห่ง
ชา
ติ

กล
ุ่มง

าน
บร

ิหา
รท

ั่ วไ
ป

กล
ุ่มง

าน
บร

ิหา
ร

งา
นท

รัพ
ยา

กร
บุค

คล

กล
ุ่มง

าน
พั
ฒ

นา
ระ

บบ
งา

นแ
ละ

พั
ฒ

นา
บุค

ลา
กร

กล
ุ่มง

าน
คล

ัง

กล
ุ่มง

าน
พั
สด

ุ

ฝ่า
ยช

่วย
อํา

นว
ยก

าร
ฝ่า

ยช
่วย

อํา
นว

ยก
าร

ฝ่า
ยช

่วย
อํา

นว
ยก

าร

กล
ุ่มง

าน
ส่ง

เส
ริม

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น

กล
ุ่มง

าน
พั
ฒ

นา
คว

าม
ร่ว

มม
ือ

เค
รือ

ข่า
ย

กล
ุ่มง

าน
สื่อ

สา
รอ

งค
์กร

กล
ุ่มง

าน
ศูน

ย์ศึ
กษ

า
แล

ะป
ระ

สา
นง

าน
ด้า

นสิ
ทธ

ิมน
ุษย

ชน
ใน

ภูม
ิภา

ค

ฝ่า
ยช

่วย
อํา

นว
ยก

าร
ฝ่า

ยช
่วย

อํา
นว

ยก
าร

ฝ่า
ยช

่วย
อํา

นว
ยก

าร
ฝ่า

ยช
่วย

อํา
นว

ยก
าร

กล
ุ่มง

าน
เฝ

้าร
ะว

ังแ
ละ

ปร
ะเม

ินส
ถา

นก
าร

ณ
์

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น 
1

กล
ุม่ง

าน
กล

ัน่ก
รอ

ง
รบั

เร
ือ่ง

รอ้
งเ

รยี
นแ

ละ
ปร

ะส
าน

กา
รค

ุม้ค
รอ

ง
สิท

ธมิ
นษุ

ยช
น

กล
ุ่มง

าน
คว

าม
ร่ว

มม
ือ

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น
ระ

หว
่าง

ปร
ะเท

ศ 
1

กล
ุ่มง

าน
เส

นอ
แน

ะ
กา

รแ
ก้ไ

ขป
รับ

ปร
ุง

กฎ
หม

าย
 1

กล
ุ่มง

าน
เส

นอ
แน

ะ
กา

รแ
ก้ไ

ขป
รับ

ปร
ุง

กฎ
หม

าย
 2

กล
ุ่มง

าน
นิต

ิกา
ร

ฝ่า
ยช

่วย
อํา

นว
ยก

าร

กล
ุ่มง

าน
พั
ฒ

นา
ระ

บบ
สา

รส
นเ

ทศ
แล

ะฐ
าน

ข้อ
มูล

กลุ่
มง

าน
คอ

มพิ
วเ

ตอ
ร์

แล
ะร

ะบ
บง

าน
เค

รอื
ขา่

ย

กล
ุ่มง

าน
สา

รส
นเ

ทศ

กล
ุ่มง

าน
คว

าม
ร่ว

มม
ือ

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น
ระ

หว
่าง

ปร
ะเท

ศ 
2

กล
ุ่มง

าน
คว

าม
ร่ว

มม
ือ

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น
ระ

หว
่าง

ปร
ะเท

ศ 
3

กล
ุ่มง

าน
มา

ตร
ฐา

น
รา

ยง
าน

กา
รค

ุ้มค
รอ

ง
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น

กล
ุ่มง

าน
ติด

ตา
ม

แล
ะส

าร
บบ

สํา
นว

น

กล
ุ่มง

าน
เฝ

้าร
ะว

ังแ
ละ

ปร
ะเม

ินส
ถา

นก
าร

ณ
์

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น 
2

กล
ุ่มง

าน
เฝ

้าร
ะว

ังแ
ละ

ปร
ะเม

ินส
ถา

นก
าร

ณ
์

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น 
3

กล
ุ่มง

าน
ตร

วจ
สอ

บ
กา

รล
ะเม

ิด
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น 

1

กล
ุ่มง

าน
ตร

วจ
สอ

บ
กา

รล
ะเม

ิด
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น 

2

กล
ุ่มง

าน
ตร

วจ
สอ

บ
กา

รล
ะเม

ิด
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น 

3

กล
ุ่มง

าน
ตร

วจ
สอ

บ
กา

รล
ะเม

ิด
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น 

4

กล
ุ่มง

าน
ตร

วจ
สอ

บ
กา

รล
ะเม

ิด
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น 

5

กล
ุ่มง

าน
ตร

วจ
สอ

บ
กา

รล
ะเม

ิด
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น 

6

กล
ุ่มง

าน
ตร

วจ
สอ

บ
กา

รล
ะเม

ิด
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น 

7

กล
ุม่ง

าน
อาํ

นว
ยก

าร
กิจ

กา
รค

ณ
ะก

รร
มก

าร
สิท

ธิม
นษุ

ยช
นแ

หง่
ชา

ติ

กล
ุ่มง

าน
นโ

ยบ
าย

แล
ะย

ุทธ
ศา

สต
ร์

กล
ุ่มง

าน
วิจ

ัย
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น

แผ
นภ

าพ
ที่  

2 
โค

รง
สร

้าง
ส�า

นัก
งา

นค
ณ

ะก
รร

มก
าร

สิท
ธิม

นุษ
ยช

นแ
ห่ง

ชา
ติ

ที่ม
า:
	ส

ำาน
ักบ

ริห
าร

กล
าง

	(ข
้อม

ูล	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
0	

กัน
ยา

ยน
	2

56
2)
	



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 44 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1.3	 วิสัยทัศน์	และพันธกิจ

วิสัยทัศน์	
(Vision)

พันธกิจ	
(Mission)

เป้าประสงค์	
(Goals)

“เป็นสถาบันอิสระ
ในการร่วมสร้างสังคม

ให้เคารพสิทธิมนุษยชน”

1) ดำาเนินงานให้เกิด
การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

กฎหมาย พันธกรณี
ระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้อง

ปฏิบัติตาม

2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
และสร้างความตระหนัก
ในหลักสิทธิมนุษยชน 

แก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

อย่างเท่าเทียมกัน

3) ทำางานร่วมกับทุกภาคส่วน 
ในลักษณะเครือข่าย

อย่างเป็นระบบ 
ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน

ท่ีมีมาตรฐาน

4) ประสานความร่วมมือ
กับสถาบันสิทธิมนุษยชน

ระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์หลัก
“ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้  

ความเข้าใจและตระหนักถึง
สิทธิมนุษยชน รวมท้ังเคารพในศักด์ิศรี 

ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ  
และความเสมอภาค”

เป้าประสงค์รอง
1) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกิดผลให้มี 
และเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบาย 

ของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมาย 
เพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณี 

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ท่ีประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม  

และการปรับปรุงกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีประสิทธิภาพในการทำางาน  

โดยเฉพาะการทำางานเชิงรุกและเน้น
ประเด็นสำาคัญท่ีมีผลกระทบต่อสังคม

ท้ังด้านการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือเป็น
สถาบันหลักในด้านสิทธิมนุษยชน 

4) การดำาเนินงานของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับ 

ความเช่ือม่ันจากประชาชนสูงย่ิงข้ึน

5) ยกสถานะคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
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1.4	 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560-2565
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560-2565	ประกอบด้วย	5	ยุทธศาสตร์	17	กลยุทธ์	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	กฎหมายไทย	และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย 
จะต้องปฏิบัติตาม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สำาคัญของคณะกรรมการประจำาสนธิสัญญา 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชนโดยการขับเคลื่อน 
และผลักดันอย่างเป็นระบบ	เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สำาคัญต่อรัฐสภา 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.2 กำาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำาคัญในการปฏิบัติงานประจำาปี

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการทำางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ	เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง	
(synergy)	ในการทำางานร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการดำาเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ	ภาคเอกชน	 
ภาคประชาสังคม	นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่	

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสรมิสรา้งความรว่มมอืกบัพนัธมติรในเวทีระหวา่งประเทศ	ในการแลกเปล่ียนความรู	้เพือ่ประโยชนใ์นการทำางาน
และพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน	สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	รวมทั้งผลงานสำาคัญของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชน 
อย่างถูกต้องและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุม
เนื้อหา	กลุ่มเป้าหมาย	และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก	ติดตาม	เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	และชี้แจง	แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหา 
และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำาคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์	โดยยึดมั่นคุณธรรม 
และความโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการทำางานในภารกิจหลักขององค์กร	(Core	Business	Process	Redesign)

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยความเป็นธรรม 
และโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)	

กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกำากับดูแลของกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทำางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดิจิทัล	(Digital)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5

สงเสรมิและตดิตามใหทกุภาคสวน
ของสังคมเกดิการเคารพ
สทิธมินษุยชนตามทีไ่ดรบั
การรบัรองตามรัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจกัรไทย
กฎหมายไทย และพนัธกรณี

ระหวางประเทศดานสทิธิมนษุยชน
ทีป่ระเทศไทยจะตองปฏิบัตติาม

เนนการดาํเนนิงานทีก่อใหเกิด
การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสราง
ของภาครัฐและภาคเอกชน

โดยการขับเคลือ่นและผลกัดนั
อยางเปนระบบ เพ่ือปองกันและ

แกปญหาดานสิทธมินุษยชน

มุงการทํางานรวมกับเครือขาย
ภายในประเทศและพันธมิตร
ในเวทีระหวางประเทศ เพื่อให
เกิดการสรางพลัง (synergy)

ในการทํางานรวมกัน

สงเสริมความรูความเขาใจ
และสรางความตระหนักในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณดานสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทั้งผลงาน

สําคัญของ กสม. ตอสาธารณชน
อยางถูกตองและทั่วถึง

เสรมิสรางและพฒันากระบวนการ
ทํางานและการบริหารจัดการ

องคกร ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
โดยยึดมั่นคุณธรรมและ

ความโปรงใส

กลยุทธที่ 5.1 ปรับปรุง
กระบวนการทํางานใน
ภารกิจหลักขององคกร 

(Core Business Process 
Redesign)

กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร ทรัพยากรบุคคล 

และงบประมาณอยาง
มีประสิทธิภาพ

ดวยความเปนธรรม
และโปรงใส

กลยุทธที่ 5.3 พัฒนาใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู

(Learning Organization) 

กลยุทธที่ 5.4 จัดใหมีสถาบัน
พัฒนาระบบและองคความรู
ดานสิทธิมนุษยชนภายใต
การกํากับดูแลของ กสม.

กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาระบบ
การทํางานขององคกรใหทันกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารดิจิทัล (Digital)

กลยุทธที่ 4.1 พัฒนางาน
สงเสริมสิทธิมนุษยชน

และจัดใหมีแผนในการสงเสริม
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุม

เนื้อหากลุมเปาหมาย
และกระบวนการ

ที่หลากหลายและเหมาะสม

กลยุทธที่ 4.2 พัฒนากลไก
ติดตาม เฝาระวังสถานการณ

สิทธิมนุษยชน และชี้แจง
แสดงทาทีตอบสนองตอปญหา
และสถานการณสิทธิมนุษยชน

ที่สําคัญอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 4.3 จัดใหมีศูนยกลาง
ความรูและแหลงขอมูล

ดานสิทธิมนุษยชน

กลยุทธที่ 4.4 พัฒนา
การสื่อสารองคกร/
การประชาสัมพันธ

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาการ
ดําเนินงานและจัดใหมีแผนการ

สรางเครือขายและทํางาน
รวมกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนภาคประชาสังคม

นักปกปองสิทธิมนุษยชน
และชุมชน ในการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชน

กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมให
สถาบันวิชาการในทองถิ่น

เปนที่พึ่งของชุมชน
เพื่อการสงเสริมสิทธิมนุษยชน

และแกไขปญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในพื้นที่  

กลยุทธที่ 3.3 เสริมสราง
ความรวมมือกับพันธมิตร
ในเวทีระหวางประเทศ 
ในการแลกเปลี่ยนความรู

เพื่อประโยชนในการทํางาน
และพัฒนาศักยภาพขององคกร

กลยุทธที่ 2.1 เนนภารกิจ
ในดานการใหขอเสนอแนะ

นโยบาย และขอเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมาย
ที่สําคัญตอรัฐสภาและ

คณะรัฐมนตรีเพื่อใหสอดคลอง
กับหลักสิทธิมนุษยชน

กลยุทธที่ 2.2 กําหนด
ประเด็นปญหาหรือพื้นที่สําคัญ

ในการปฏิบัติงานประจําป

กลยุทธที่ 2.3 สนับสนุน
บทบาทของภาคธุรกิจ

ในการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลยุทธที่ 1.1 ติดตาม
และผลักดันใหภาครัฐ

ปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ที่สําคัญของคณะกรรมการ

ประจําสนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชน

ที่ประเทศไทยเปนภาคี

กลยุทธที่ 1.2 ติดตาม
และสนับสนุนใหหนวยงาน

ภาครัฐปฏิบัติตามแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ที่มา:	สำานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)	

แผนภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลุยทธ์

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	แสดงได้ดังแผนภาพที่	3	ดังนี้
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1.5	 ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
1.5.1	 ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล

ขอ้มลู	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2562	สำานกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี	จำานวน	263	คน	 
จำาแนกเป็นข้าราชการ	154	คน	คิดเป็นร้อยละ	58.56	พนักงานราชการ	50	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.01	พนักงานจ้างเหมา
บรกิาร	48	คน	คดิเปน็รอ้ยละ	18.25	ผูช้ำานาญการ/เลขานกุารและผูช้ว่ยเลขานกุารประจำาประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 11	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.18	 โดยสำานักที่มีบุคลากรปฏิบัติงานมากที่สุด	คือ	สำานักบริหารกลาง	 
จำานวน	63	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.96	สำานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	จำานวน	52	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.77	และสำานัก 
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	จำานวน	36	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.69	ตามลำาดับ	รายละเอียดตามตารางที่	1	

ส�านัก/กลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
จ้างเหมา
บริการ

ผู้ช�านาญการ/
เลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
รวม

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/	
ท่ีปรึกษาสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ/ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

7 - - - 7

ผู้ชำานาญการประจำาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ/	 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำา
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	

- - - 11 11

สำานักบริหารกลาง 28 15 20 - 63

สำานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 11 5 3 - 19

สำานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 35 12 5 - 52

สำานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 21 5 10 - 36

สำานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน

10 3 - - 13

สำานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

14 6 4 - 24

สำานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 9 1 - - 10

สำานักกฎหมาย 11 - 3 - 14

สำานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 6 2 3 - 11

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 1 - - 3

รวม 154 50 48 11 263

ที่มา :	สำานักงานบริหารกลาง	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

ตารางที ่1 จ�านวนบคุลากรของส�านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิจ�าแนกตามส�านกั/กลุม่งาน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 48 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แผนงาน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เพ่ิม/ลด
ปี	2561 ปี	2562

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 136,034,500 141,613,300 5,578,800

2. แผนงานพ้ืนฐาน 72,128,900 71,913,800 -215,100

2.1	ผลผลิตการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 47,526,600 48,908,700 1,382,100

2.2	ผลผลิตการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 24,602,300 23,005,100 -1,597,200

3. แผนงานบูรณาการ 3,714,500 2,177,100 -1,537,400

3.1	แผนงานบูรณาการด้านการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,840,900 494,200 -1,346,700

3.2	แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา

1,873,600 1,682,900 -190,700

รวมทั้งสิ้น 211,877,900 215,704,200 3,826,300

ที่มา:	สำานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)	

1.5.2	ภาพรวมด้านงบประมาณ
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2562	จำานวน	215,704,200	บาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	จำานวน	3,826,300	บาท	โดยได้รับ 
จดัสรรงบประมาณใน	3	แผนงานหลกั	คอื	แผนงานบคุลากรภาครฐั	แผนงานพืน้ฐาน	และแผนงานบรูณาการ	รายละเอียด
จำาแนกตามตารางที่	2	ดังนี้

หน่วย:	บาท
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

1.6	 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรช์าต	ิ แผนการ
ปฏริปูประเทศ	แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ	 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต	ิ และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	
พ.ศ.	2562

ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2562	การปฏิบัตหิน้าท่ีขา้งตน้
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และสำานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ	แผนการปฏิรูปประเทศ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณประจำาปี	 งบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 
ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่	4
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การเปรียบเทียบ
งบประมาณและ
ผลการดําเนินงาน
ระหว่างปีที่ผ่านมา
กับปี 2562

บทที่
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2.1	 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2558-2562

2.2	 การเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	

2.3	 การเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานในภาพรวม

หัวข้อ :

ตารางที ่3 งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรระหวา่งปงีบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 ของส�านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 129,746,300 125,683,300 128,669,700 136,034,500 141,613,300

ค่าใช้จ่ายงบดำาเนินงาน 86,488,700 86,960,100 86,893,800 75,843,400 71,090,900

ค่าใช้จ่ายงบลงทุน 4,549,700 1,575,900 892,300 - 3,000,000

รวม 220,784,700 214,219,300 216,455,900 211,877,900 215,704,200

หน่วย:	บาท

ที่มา:	สำานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)	

แผนภาพท่ี 5 งบประมาณทีไ่ดร้บัจัดสรรระหวา่งปงีบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 ของส�านกังานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่มา:	สำานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)	

2.1	 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558-2562
สำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตไิดร้บัจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจำาปงีบประมาณ	พ.ศ.	2558-2562	

ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	ค่าใช้จ่ายงบดำาเนินงาน	และค่าใช้จ่ายงบลงทุน	จำาแนกรายละเอียด	ตามตารางที่	3	 
และแผนภาพที่	5
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2.2	 การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	 ประจำาปี 
งบประมาณ	พ.ศ.	2562	
ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณ	 

จำานวน	215,704,200	บาท	มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	(ณ	วันที่	 30	กันยายน	2562)	จำานวน	184,738,880	บาท 
คิดเป็นร้อยละ	86	รายละเอียดดังตารางที่	4	

ตารางที่  4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

รายการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ณ 30 กันยายน 2562

ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 141,613,300 131,447,402 93

ค่าใช้จ่ายงบดำาเนินงาน 71,090,900 50,385,802 71

ค่าใช้จ่ายงบลงทุน 3,000,000 2,905,676 97

รวม 215,704,200 184,738,880 86

หน่วย:	บาท

ที่มา:	สำานักบริหารกลาง	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)	

ที่มา: สำานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายงบลงทุน ค่าใช้จ่ายภาพรวม
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2.3	 การเปรียบเทียบผลการดำาเ นินงาน 
ในภาพรวม
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	สำานกังานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 มีผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด 
ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 
งบประมาณ	พ.ศ.	2562	สรุปได้ดังนี้

แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

กำาหนดตัวชี้วัด	2	ตัว	คือ	
•	 ร้อยละของประชาชนได้รับความรู ้และเข้าใจ	 
และตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน	 
มีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ	84.17	

•	 จำานวนคนทีไ่ด้รับการส่งเสรมิเผยแพร่ความรู	้ และ
สร้างความตระหนกั	ถงึความสำาคญัของสทิธมินษุยชน	 
มีผลผลิตจำานวน	63,395	คน

ผลผลิตที่ 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กำาหนดตัวชี้วัด	3	ตัว	คือ
•	 จำานวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับดำาเนินการแล้วเสร็จ	
ภายใน	90	วัน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85.89	

•	 ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	83.03

•	 จำานวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ 
ที่มีการนำาไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนองไม่น้อย
กว่าร้อยละ	92.30	

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสร้างความเข้มแข็งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

กำาหนดตัวชี้วัด	1	ตัว	คือ
•	 คู ่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 
และประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
จำานวน	2,000	เล่ม	

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กำาหนดตัวชี้วัด	2	ตัว	คือ
•	 จำานวนงานวิจัย	มีผลผลิต	1	เรื่อง
•	 องค์ความรู้ท่ีสามารถนำาไปต่อยอดเชิงลึกหรือ 
นำาไปแก้ไขปัญหาในการดำาเนนิงานของหน่วยงาน	
มีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ	50	

ทัง้นี	้สามารถแสดงการเปรียบเทยีบผลการดำาเนนิงาน 
ในภาพรวม	 ตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	และ	
พ.ศ.	 2562	 ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต	ิปรากฏตามตารางท่ี	5



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 54 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562

แผนงานพื้นฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัด

1.	 ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจ	และตระหนักถึง 
ความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน

ร้อยละ 59.19 84.17

2.	 จำานวนคนทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิเผยแพรค่วามรู้	และสร้างความตระหนกั
ถึงความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน

คน 69,866 63,395

3.	 ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชน 
มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 93 -

ผลผลิตที่ 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัด

1.	 จำานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำาเนินการแล้วเสร็จ	ภายใน	90	วัน	 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ร้อยละ 63 85.89

2.	 ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 93 83.03

3.	 จำานวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะท่ีมีการนำาไปปฏิบัติ	
หรือมีการตอบสนอง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ร้อยละ 71 92.30

4.	 จำานวนรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ/หรือข้อเสนอ 
ในการปรับปรุงกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับไปดำาเนินการและ/หรือเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา	 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ร้อยละ 82 -

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้

เล่ม - 2,000

จำานวนผู้เข้ารับการอบรม	(เจ้าหน้าที่รัฐ) คน 613 -

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัด

1.	 จำานวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง 1 1

2.	 องค์ความรู้ที่สามารถนำาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำาไปแก้ไขปัญหา 
ในการดำาเนินงานของหน่วยงาน

ร้อยละ 50 50

ที่มา:	กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์	สำานักงานกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

ตารางท่ี 5 การเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานในภาพรวมของส�านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
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3.1	 สัมฤทธิ์ผลของการดำาเนินงานในภาพรวม 3.2	 บทวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) 
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

หัวข้อ :

3.1 สัมฤทธิ์ผลของการด�าเนินงานในภาพรวม
ภาพรวมการดำ า เนิ น ง านของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติตามหน ้าที่และอำานาจตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 
มาตรา	 247	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	 
มาตรา	 26	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ได้ดำาเนินงานโดยมุ่งหมายต่อการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ	 รวมทั้งการเฝ้าระวัง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง	 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์การแก้ไขปัญหาท้ังในเชิงโครงสร้าง	
กระบวนการ	 และการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง	
กล่าวคือ	

1)	 การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการหรือแนวทาง
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 และ
การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ได้ดำาเนินการกรณีผู ้ร ้องเรียน
เป็นการเฉพาะตวั	และกรณกีารป้องกันมใิห้เกดิสถานการณ์ 
อนัมผีลกระทบต่อสทิธมินษุยชนในวงกว้าง	 โดยการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่าง	 ๆ	 อาทิ	 แนวนโยบาย	
กฎหมาย	กฎ	รวมถงึเกณฑ์และระบบทีก่่อให้เกดิการเลอืกปฏบิตั	ิ 
และมีมาตรการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะที่นำาไป
สู ่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบท่ีได้รับการตอบสนองจาก 
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ข้อเสนอแนะ 
มาตรการหรือแนวทางต่อสายการบินที่ เลือกปฏิบัติ 
กับผู ้โดยสารด้วยเหตุแห่งความพิการ	 ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให ้สอดคล้องกับ 
หลกัสทิธิมนษุยชนต่อร่างพระราชบัญญตัป่ิาชุมชน	พ.ศ.	....	
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ให้สอดคล้องกบั
หลักสิทธิมนุษยชนต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	
พ.ศ.	 ....	 และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อร่างพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	....	เป็นต้น

2)	 การเฝ ้าระวังและประเมินสถานการณ์ด ้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศ	 การติดตามและประมวล
สถานการณ์สำาคัญที่มีผลกระทบต ่อสิทธิมนุษยชน 
อย่างรอบด้านจากแหล่งข้อมูลต่าง	 ๆ	 เช่น	 ข้อมูลจาก 
ภาควิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ข้อมูลจาก
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
การจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลาย 
ภาคส่วน	 เพ่ือนำามาเป็นข้อมูลประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง	 และนำามาเปรียบเทียบ 
กับมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 
ที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศกัราช	2560	พร้อมท้ังวเิคราะห์ผลกระทบและโอกาส
ที่จะทำาให้ปัญหาสิทธิมนุษยชนรุนแรงขึ้น	 โดยในปี	 2562	
ได้ระบุขอบเขตและจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น 
สิทธิมนษุยชนและกลุ่มเส่ียงต่อการถกูละเมดิสิทธมินษุยชน 
ที่จะติดตามสถานการณ์	 รวม	 14	 ประเด็น	 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	
สังคม	 และวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดตาม 
ปัญหาสำาคญัของประเทศ	ได้แก่	สถานการณ์ในพ้ืนทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้และการค้ามนุษย์โดยแสดงให้เห็นถึง 
การทำาหน้าท่ีของรัฐในด้านสิทธิมนุษยชนว่ามีความ
ก้าวหน้าหรือยังมีข้อห่วงกังวลอย่างไร	และมีข้อเสนอแนะ 
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	 เพ่ือให้พิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 หรือวางแผนดำาเนินงานและกำาหนดมาตรการ
เพ่ือลดและป้องกันความเส่ียงอย่างเหมาะสมทั้งใน 
เชิงโครงสร้างและกระบวนการ	 นอกจากนี้	 การติดตาม
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนอาจต้องใช้เป็นข้อมูลในการ 
ชี้แจงและรายงานข ้อเท็จจริงที่ถูกต ้องในกรณีที่ มี 
การรายงานสถานการณ ์ เกี่ ย วกับ สิทธิ ม นุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	
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3)	 การเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก 
ถงึความสำาคญัของสทิธมินุษยชนได้บูรณาการความร่วมมอื 
กับสถาบันการศึกษาและเครือข ่ายการทำางานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค	 โดยเร่งให้ภาคการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและโครงสร้างการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
หลกัสทิธมินษุยชนและบรบิทของแต่ละท้องถ่ิน	เพือ่เอือ้ต่อ 
สทิธทิางการศกึษาของคนเฉพาะกลุม่	การเรยีนรูต้ลอดชีวติ	 
การสร้างการยอมรับในอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน	 เพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ตระหนักในสิทธิของผูอ้ืน่	อนัจะนำาไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย
การพฒันาอย่างยัง่ยนืตามกรอบขององค์การสหประชาชาต	ิ
(Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 ทั้งนี	้ 
ได ้ดำาเนินโครงการและกิจกรรมที่สำาคัญเพื่อให ้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ในเชิงระบบ	 เช่น	 การจัดทำาคู่มือการเรียนรู้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษา	 5	 ช่วงชั้น	 ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โครงการอบรมเพื่อสร้างเสริม
ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำาหรับนักบริหาร 
ระดบัสงู	(Human	Rights	Executive	Program)	เน่ืองจาก
เป็นกลุ ่มเป้าหมายที่มีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจน 
การสร ้างแนวปฏิบัติขององค ์กรในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากร 
ในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียในสังคม	เป็นต้น	

4)	 การศึกษาวิจั ยด ้ านสิทธิมนุษยชนและการ 
ขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้จัดให้มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อนำาองค์ความรู้ท่ีได้ไปจัดทำาข้อเสนอแนะ	 มาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบหรือคำาสั่งใด	 ๆ	 
และเพื่ อ ให ้สอดคล ้องกับหลักการสิท ธิมนุษยชน 
และนำาไปสนับสนุนการจัดทำารายงานการตรวจสอบ 
เร่ืองร้องเรียน	 การจัดทำารายผลการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศ	 โดยในปี	 2562	 ได้ร่วมกับ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (Thailand	 
Development	Research	Institute:	TDRI)	ศึกษาเรื่อง	 
แนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิของแรงงานข้ามชาติ 
ในประเทศไทย:	กรณแีรงงานข้ามชาตใินอตุสาหกรรมสตัว์ปีก	 
ซ่ึงนอกจากได้ข ้อเสนอแนะที่ เป ็นประโยชน์ต ่อการ 
ขบัเคล่ือนการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย 

ในอตุสาหกรรมสตัว์ปีกแล้ว	ยงัได้ประโยชน์ต่ออตุสาหกรรม
และสิทธิมนุษยชนในภาพรวมด้วย	 เช่น	 มาตรฐานด้าน
แรงงานในมาตรฐานฟาร์ม	การนำาเข้าแรงงานทีไ่ม่เป็นธรรม	 
การไม่รูส้ทิธขิองแรงงานและอปุสรรคในการเข้าถงึช่องทาง 
การร้องเรียนเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำาแผนปฏิบัติการ 
แห่งชาติด้านธุรกจิกบัสทิธมินษุยชน	 (National	Action	Plan	
on	Business	 and	Human	Rights:	NAP)	นอกจากนัน้ 
ยังได้ขับเคล่ือนงานวิจัยท่ีได้ดำาเนินการในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม	 คุ้มครองและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	
ประกอบด้วย	เรื่อง	1)	“การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของ
ชุมชนประมงพื้นบ้าน	 อ่าวปัตตานี”	 2)	 “ความเชื่อมโยง
ระหว่างสิทธชิมุชนกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
2560	 และ	 3)	 “การจัดทำาข้อเสนอแนะนโยบายหรือ
มาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ”

5)	 การประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 
ระหว่างประเทศ	 จากสถานการณ์สิทธมินษุยชนในปัจจุบนั 
พบว่ามีหลายประเด็นเป็นปัญหาร่วมหรือเป็นปัญหา 
ข้ามพรมแดนทีต้่องอาศยัความร่วมมอืระหว่างประเทศในการ 
จัดการปัญหา	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิผูบ้รหิารและบคุลากรของสำานกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุม 
ตามกรอบความร่วมมอืด้านสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ
ทั้งในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในระดับต่าง	 ๆ	 กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของ
อาเซียน	 และหน่วยงานของสหประชาชาติ	 เพื่อติดตาม
พัฒนาการที่สำาคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	
และแลกเปล่ียนประสบการณ์	 ตลอดจนตัวอย่างที่ดี 
ในการดำาเนนิงาน	(best	practices)	เพือ่ส่งเสรมิการเคารพ
สิทธิมนุษยชนในประเด็นสำาคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน	
เช่น	ปัญหาธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	
ปัญหาของกลุ่มชาติพันธ์ุและแรงงานข้ามชาติ	 และปัญหา
การค้ามนุษย์	เป็นต้น

จากสรุปภาพรวมการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหน้าท่ีและอำานาจข้างต้นนั้น	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความสำาคัญ 
ต่อการดำาเนินงานในเชิงระบบ	มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการ
ประจำาปีท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
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ขององค์กร	 คำานึงถึงความท้าทายขององค์กรที่มาจาก
สภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศ	
อาทิ	 การนำาประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีมีการร้องเรียน	หรือ
พื้นท่ีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่อง 
ร ้องเรียนจำานวนมากมาสังเคราะห์และพัฒนาเป ็น 
ข้อเสนอแนะ	แผนงาน/โครงการเชงิยทุธศาสตร์เพือ่ส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม	 
รวมทั้งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทำางานให้มากย่ิงขึ้น	 ทั้งนี้	 โดยมีสรุป 
รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการดำาเนินงานในภาพรวม 
ดังต่อไปนี้

3.1.1 การตรวจสอบและรายงานขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	
มาตรา	 247	 (1)	 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 มหีน้าทีแ่ละอำานาจในการตรวจสอบและรายงาน 
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ทีเ่หมาะสมในการป้องกันหรอืแก้ไขการละเมดิสทิธมินษุยชน	 
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาตมีิผลการดำาเนนิงานด้านการตรวจสอบและรายงาน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ดังนี้

3.1.1.1 สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
การพจิารณาเรือ่งร้องเรยีน	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติได ้ดำาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
พ.ศ.	2560	และระเบียบคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด
สทิธมินษุยชน	พ.ศ.	2561	ส่วนที	่2	การตรวจเรือ่งร้องเรยีน	 
และหมวด	 3	 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 
ตามหน้าที่และอำานาจ	ดังต่อไปนี้

1)	 มอบหมายเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนตรวจเร่ือง 
ร้องเรียน	ดังนี้

•	 แสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อพิจารณาว่าเรื่อง
ร้องเรียนนั้นมีมูลและอยู่ในหน้าที่และอำานาจของ
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตหิรอืไม่	รวมท้ัง 
อาจใช้วิธีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	
องค์กรเอกชน	องค์กรด้านสทิธิมนษุยชนหรอืบุคคล 
เพือ่ให้ความคุม้ครองสทิธมินษุยชนแก่ผูร้้อง	โดยคำานงึ 
ถงึความจำาเป็นเร่งด่วน	เหมาะสม	และอย่างระมดัระวงั	 
(ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	พ.ศ.	2561	ข้อ	15)

•	 จดัทำาความเหน็เสนอต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติเพ่ือพิจารณาไม่รับไว้เป็นคำาร้อง	 หากเป็น
เรือ่งทีห้่ามมใิห้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ 
รับไว ้พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 391	 และระเบียบ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว ่าด ้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	พ.ศ.	2561	ข้อ	172	และข้อ	183 

2)	 มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคำาร้อง
ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำารายงาน 
ผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
พิจารณา	 โดยในการจัดทำารายงานผลการตรวจสอบ 
อาจดำาเนินการ	ดังนี้

1	 เร่ืองท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลมีคำาพิพากษา	คำาส่ัง	 หรือคำาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว	 เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอำานาจขององค์กรอิสระอ่ืน 
หรือองค์กรอ่ืนรับไว้ดำาเนินการแล้ว	 เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม	 เป็นเร่ืองท่ีมี 
การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว	 เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 
เป็นเรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว	 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	เว้นแต่จะปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทำาให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป	เป็นต้น

2	 เร่ืองท่ีข้อเท็จจริงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาและไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้	 ท้ังการพิจารณาต่อไปและไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 
เร่ืองท่ีผู้ร้องประสงค์ขอถอนเร่ืองร้องเรียน	 เร่ืองท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เคยพิจารณาแล้วและไม่ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริง 
ใหม่อันอาจทำาให้ผลการพิจารณาเปล่ียนแปลงไป	เร่ืองท่ีผู้ได้รับความเสียหายไม่ประสงค์ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบ	เป็นต้น

3	 เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรได้รับการดำาเนินการแก้ไขโดยหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่และอำานาจโดยตรง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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•	 เรือ่งทีเ่หน็ว่ามกีารกระทำา	หรอืการละเลยการกระทำา 
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ให้เสนอมาตรการ
หรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

•	 เรือ่งทีเ่ห็นว่าควรมกีารป้องกนัหรอืแก้ไขไม่ให้เกดิการ
ละเมิดสทิธมินษุยชนเร่ืองใด	หรอืลกัษณะใดขึน้อกี	 
อาจจัดทำาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือ 
การแก้ไข	ปรบัปรงุกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรอืคำาสัง่

•	 เรื่องที่เห็นว่าการกระทำาหรือละเลยการกระทำานั้น 
ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 หรือมีเหตุให้ 
ยุติเรื่องระหว่างการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 39	 
วรรคสอง	หรอืระเบียบคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ 
การละเมดิสทิธมินษุยชน	พ.ศ.	2561	ข้อ	17	วรรคสาม	 
ให้เสนอคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตยุิติเรือ่ง 
และจดัทำารายงานผลการตรวจสอบ	ซึง่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติอาจมีข ้อสั ง เกตหรือ 
ข้อเสนอแนะต่อบุคคลหรือหน่วยงานได้

3)	 มอบหมายสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 ไปยังบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้อง
และติดตามผลการดำาเนินการตามมาตรการหรือแนวทาง
ในการปอ้งกนัหรือแกไ้ขการละเมดิสิทธมินษุยชนตามขอ้	2)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระทำา 
หรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ทั้งสิ้น	 551	 เร่ือง	 ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ	
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 จำานวน	 147	 เรื่อง	 คิดเป็น
ร้อยละ	 26.68	พื้นที่ท่ีมีการร้องเรียนสูงที่สุด	 คือ	 ภาคใต	้
จำานวน	 108	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 19.60	 โดยผู้ร้องเป็น
เพศชาย	จำานวน	287	คน	คิดเป็นร้อยละ	52.09	เพศหญิง	
จำานวน	 195	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 35.39	 และไม่ระบุเพศ	
จำานวน	69	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.52	เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระทำา 
หรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ทั้งสิ้น	 623	 เรื่อง	 พบว่า	 มีเร่ืองร้องเรียนลดลง	 จำานวน	 
72	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	11.55	โดยประเด็นสิทธิมนุษยชน
ที่มีการร้องเรียนมากที่สุดทั้งในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	
และ	2562	ได้แก่	สิทธใินกระบวนการยติุธรรม	รายละเอยีด
ตามตารางที่	6	แผนภาพที่	7
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบสถิติเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

ล�าดับที่ ประเภทสิทธิ
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 230 147

2 การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 43 103

3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 74 67

4 สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม 36 45

5 สิทธิพลเมือง 44 45

6 สิทธิชุมชน 52 40

7 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน 58 28

8 สิทธิในกระบวนการทางปกครอง 4 12

9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข 8 6

10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 17 5

11 สิทธิในการชุมนุมและการสมาคม 1 4

12 อื่น	ๆ 56 49

รวม 623 551

ที่มา:	สำานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

หน่วย:	เรื่อง
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แผนภาพที่ 7 สถิติเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�าแนกตามประเภทสิทธิ
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ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 62 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำาหรับเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	
จำานวน	 551	 เรื่อง	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้ตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่า	 เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ท่ีมีขอ้เทจ็จรงิเพยีงพอทีจ่ะรบัไวเ้ปน็คำารอ้งและตรวจสอบ
ในเชิงลึก	จำานวน	85	 เรื่อง	 เป็นเรื่องร้องเรียนที่ควรได้รับ 
การแก้ไขโดยหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีหน้าท่ีและอำานาจ
โดยตรง	จำานวน	175	เรื่อง	และเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่
และอำานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หรืออยู่ในหน้าที่และอำานาจขององค์กรอิสระอื่น	 จำานวน	
291	 เรื่อง	 ส่วนหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่า
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน	 3	 ลำาดับแรก	 คือ	 1)	 สิทธิ 
ในกระบวนการยตุธิรรม	ไดแ้ก	่หนว่ยงานในสงักดัสำานกังาน
ตำารวจแห่งชาติ	 หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์	 และ 
กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 
(กอ.รมน.)	ภาค	4	ส่วนหน้า	2)	การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	 

ได้แก่	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 และสำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ	3)	สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	ได้แก่	กระทรวง
ศึกษาธิการ	และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	

ท้ังนี้	 เร่ืองร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 จำานวน	 147	 เรื่อง	 คิดเป็น
ร้อยละ	 26.68	 รองลงมาเป็นการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	
จำานวน	 103	 เร่ือง	 คิดเป็นร้อยละ	 18.69	 พ้ืนท่ีท่ีมีเรื่อง 
ร้องเรียนมากที่สุด	 คือ	 ภาคใต้	 จำานวน	 108	 เรื่อง	 
คิดเป็นร้อยละ	 19.60	 รองลงมา	 คือ	 กรุงเทพมหานคร	
จำานวน	95	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	17.24	ผู้ร้องเป็นเพศชาย	
จำานวน	287	คน	คิดเป็นร้อยละ	52.09	เพศหญิง	จำานวน	 
195	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 35.39	 และไม่ระบุเพศ	 จำานวน	 
69	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.52	รายละเอียดตามแผนภาพท่ี	8

เพศชาย เพศหญิง ไม่ระบุคำนำหน้าชื่อ กลุ่มบุคคล
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นอกจากนี้	 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมิภาคพบว่า	มีการ 
ร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	3	ประเด็นหลัก	ดังน้ี

1)	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมมีการร้องเรียน 
มากท่ีสุดในพื้นท่ีภาคใต้	 ภาคตะวันออก	 และภาคกลาง	
พฤตกิารณ์ทีถ่กูรอ้งเรยีนคอ่นข้างมาก	ไดแ้ก	่การขอใหเ้รง่รดั 
ดำาเนนิคดหีรอืคดท่ีีถูกอายดัตัว	การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมชิอบ
ทัง้ในช้ันจบักมุและการดำาเนนิคดท่ีีกระทบต่อสทิธเิสรภีาพ	
การทำาร้ายร่างกายระหว่างจับกุมหรือควบคุมตัว	 และ 
ความไม่เพียงพอต่อสิ่งจำาเป็นพื้นฐานสำาหรับผู้ต้องขัง 
ในเรือนจำา	 เช่น	 อาหาร	 ระบบการดูแลสุขภาพ	 และ 
สภาพความแออัดของเรือนจำา	เป็นต้น	

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการร้องเรียนในประเด็นขอให้ 
เร่งรัดดำาเนินคดีและความจำาเป็นพื้นฐานสำาหรับผู้ต้องขัง 
ในเรือนจำาพบว่า	 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวได้ดีขึ้น	เป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องจากการประเมิน
สถานการณส์ทิธใินกระบวนการยตุธิรรมของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี	 2561	 ที่พบว่ารัฐมีการดำาเนิน 
ขัน้ตอนตา่ง	ๆ 	ตามแผนการปฏิรปูประเทศด้านกระบวนการ
ยุตธิรรม	รวมทัง้ไดส้ง่เสรมิและคุม้ครองสทิธขิองประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น	

นอกจากนี	้การท่ีคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
ไดอ้าศยัอำานาจตามมาตรา	33	แห่งพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
พ.ศ.	 2560	 ในการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
และกระทรวงยุติธรรมแล้ว	 พบว่า	 ผู้ร้องได้รับการแก้ไข
ปัญหารวดเร็วขึ้น	แต่ยังมีการร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว
เพือ่ขอใหป้ระสานการคุม้ครองสทิธมินษุยชนอยา่งตอ่เนือ่ง	 
สำาหรับประเด็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งในชั้นจับกุม	
ควบคุมตัว	 และการทำาร้ายร่างกาย	 แม้ว่าคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคยตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะแล้ว	 
แต่ยังมีการร้องเรียนอย่างต่อเน่ืองนั้น	 คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจต้องทำางานในเชิงส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนคู่ขนานกันให้มากขึ้น

2)	 สิทธิพลเมืองมีการร้องเรียนมากที่สุดในพื้นที่ 
ภาคเหนือและภาคตะวันตก	 พฤติการณ์ที่ถูกร้องเรียน 
ค่อนข้างมากจะเป็นประเด็นปัญหาสถานะและสิทธิ 
ของบุคคลท้ังกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 กลุ่มผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ	
และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง	 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ 
เรื่องร้องเรียนท่ีผ่านมายังเป็นปัญหาที่รอการแก้ไข 
อยา่งต่อเนือ่ง	แมว้า่การประเมนิสถานการณส์ทิธมินษุยชน 
ในประเด็นดังกล่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
ปี	 2561	 รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาทั้งเชิงโครงสร้างและ
กระบวนการ	เช่น	การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์
ในการขอสถานะบุคคล	 การจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ 
ให้เข้าสู่ระบบการทำางานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย	 เป็นต้น	
แต่ยังมีปัญหาการสำารวจท่ีตกหล่นหรือยังไม่สามารถ
เข้าเงื่อนไขที่กำาหนดจึงทำาให้ประสบปัญหาการเข้าถึง 
สิทธิขั้นพื้นฐาน

3)	 การปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมมกีารรอ้งเรยีนมากทีส่ดุ
ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	พฤติการณท่ี์ถูกรอ้งเรยีน
ค่อนข้างหลากหลาย	 เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนลักษณะนีส่้วนใหญไ่มใ่ชป่ญัหาการละเมิด
สทิธมินษุยชน	แตเ่ปน็เรือ่งการบรหิารจัดการภายในองคก์ร	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะส่งเรื่องให้ 
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงดำาเนินการ

3.1.1.2 ผลการพิจารณาและตรวจสอบค�าร้องและจัดท�า
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ 
สิท ธิมนุษยชนแห่ งชา ติตรวจสอบคำ า ร้อ งที่ ไ ด้ รั บ 
ในปี	 2562	 และคำาร้องก่อนปี	 2562	 และจัดทำารายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จ	 
รวมทั้งสิ้น	393	เรื่อง	รายละเอียดตามตารางที่	7	



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 64 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตารางที ่7 ผลการจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสิทธมินษุยชนของคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการตรวจสอบและการจัดท�ารายงาน รวม ร้อยละ
1.	 มีการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

•	มีมาตรการหรือแนวทางป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
•	เสนอมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

67 17.04

2.	 ไม่มีการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	และมีข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะ

162 41.22

3.	 ยตุกิารตรวจสอบเนือ่งจากมลีกัษณะตามระเบยีบคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 พ.ศ.	 2561	 
ข้อ	17	และข้อ	18

164 41.74

รวม 393 100

ที่มา:	สำานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

หน่วย:	เรื่อง

จากตารางที่	 7	 แสดงเรื่องร้องเรียนท่ีคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้เป็นคำาร้องเพื่อตรวจสอบและ
จัดทำารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 
พบว่า	ร้อยละ	41.74	เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติพิจารณาแล้ว	เห็นควรให้ยุติการตรวจสอบ	เน่ืองจาก
เห็นว่าไม่มีการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	และบางเร่ืองมีลักษณะตามระเบียบ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 
พ.ศ.	 2561	 ข้อ	 17	 และ	 ข้อ	 18	 ได้แก่	 ผู้ร้องประสงค์ 
ขอถอนเรื่องร้องเรียน	 จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไข 
โดยหน่วยงานอื่นของรัฐ	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นเป็นเรื่อง 
ท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เห็นว่าไม่มีการกระทำา 
หรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 

แต่เห็นควรมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	 ร้อยละ	 41.22	
และเร่ืองท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า
เป็นเรื่องที่มีการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการ
ละเมดิสทิธมินษุยชนและใหม้มีาตรการหรอืแนวทางในการ
ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	17.04

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา	
กรณีเร่ืองร้องเรียนท่ีรับเป็นคำาร้องไว้ตรวจสอบและ 
จัดทำารายงานผลการพิจารณาและมาตรการหรือแนวทาง
ในการป้องกันหรือแก้ ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 
พบว่า	มีกรณีตัวอย่างที่เป็นเรื่องเด่นที่สังคมให้ความสนใจ 
ในวงกว้าง	 และมีผลสำาเร็จหรือความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
ดำาเนนิการอนัเปน็การแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้	จำานวน	14	กรณ	ี
สรุปสาระสำาคัญได้ดังตารางที่	8
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ตารางที่ 8 กรณีตัวอย่างผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รับเป็นค�าร้องไว้ตรวจสอบและจัดท�ารายงานผลการพิจารณาและมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน 
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ�านวน 14 กรณี

กรณทีี ่1 สิทธิในชวีติและรา่งกาย อันเกีย่วเนือ่งกบัสทิธผิูบ้รโิภค กรณคีดัคา้นการตอ่อายุ 
ใบส�าคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอัุนตรายพาราควอต (Paraquat) ของกรมวชิาการเกษตร 

ประเด็นการร้องเรียน

การดำาเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเร่ืองร้องเรียนจากสมาคมสหพันธ์องค์กร 
ผู้บริโภคและมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคเพ่ือขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า	เม่ือวันท่ี	25	กันยายน	
2560	กรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการข้ึนทะเบียนและควบคุมการผลิต	 
นำาเขา้	สง่ออก	และจำาหนา่ยวตัถอุนัตรายทางการเกษตร	ตามพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย	 
พ.ศ.	 2535	 ดำาเนินการต่ออายุใบสำาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต	  
(Paraquat)	 ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่	 3	 โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
วัตถุอันตรายท่ีอาจจะประกาศห้ามใช้	อันจะนำาไปสู่การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต 
เป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี	 4	 ท่ีห้ามมิให้มีการผลิต	 การนำาเข้า	 การส่งออก	 หรือการมีไว้ 
ในครอบครอง	 ทั้งที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืช 
ที่มีความเสี่ยงสูง	ในคราวประชุมครั้งที่	4/2560	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2560	ซึ่งมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน	ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการ
ลด	ละ	เลิกใช้สารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง	3	ชนิด	เป็นการดำาเนินการ 
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดภาวะอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน	

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติพจิารณาแล้วเหน็วา่	ประเดน็การใชพ้าราควอต
เป็นสารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรเป็นเรื่องการกำาหนดนโยบายของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย	 แม้ว่าพาราควอตมีความเป็นพิษโดยตัวของ 
สารเคมี	 ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	  
แต่ก็มีความเห็นและวิธีการบริหารจัดการท่ีแตกต่างกันไปบนพ้ืนฐานของข้อมูลทางวิชาการ 
และข้อเท็จจริงที่ไม่สอดคล้องและขาดการรับฟังซึ่งกันและกัน	 ก่อให้เกิดปัญหาระบบ
บริหารจัดการที่มีความทับซ้อนและขาดความเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน	 กลายเป็นช่องว่าง 
ทีท่ำาให้ไมส่ามารถกำากบัดูแลและควบคุมการใชพ้าราควอตได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม	 
ปัญหาดังกล่าวยังรวมไปถึงวัตถุอันตรายอื่น	 ๆ	 ที่ใช้เป็นสารป้องกันกำาจัดศัตรูพืชด้วย	  
เช่น	 ไกลโฟเซต	 (สารกำาจัดวัชพืช)	 และคลอร์ไพริฟอส	 (สารเคมีกำาจัดแมลง)	 เป็นต้น	
ประกอบกับกลไกการควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535	
ยังไม่อาจขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ขาดการยอมรับ	และไม่ครอบคลุม
ทุกประเด็นปัญหา	โดยเฉพาะมิติด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืนควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม	 เนื่องจากปัจจุบันการใช้พาราควอต	 ในภาคการเกษตรมีความเกี่ยวพัน
โดยตรงต่อสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปซ่ึงเป็นหน้าที่
ของรัฐที่จะต้องดำาเนินการให้ประชาชนทุกคนสามารถดำารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ	 โดยการกำาหนดนโยบาย	 มาตรการหรือกลไกต่าง	 ๆ	  
ใหม้ปีระสทิธภิาพและสอดประสานกนั	เพ่ือชว่ยให้เกษตรกรสามารถประกอบเกษตรกรรม
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ข้อเสนอแนะมาตรการ 
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน และ 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ หรือคำาส่ัง
ใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน

1)	คณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งมีอำานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	
พ.ศ.	 2535	 ควรกำาหนดให้พาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่	 4	 ตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535	มาตรา	18	โดยห้ามมิให้มีการผลิต	การนำาเข้า	การส่งออก	หรือ
การมีไว้ในครอบครอง	

2)	กระทรวงเกษตรและสหกรณค์วรแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเคมทีางการเกษตรทุกชนดิ
ในระยะยาว	 โดยการจัดทำามาตรการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการควบคุมการใช้ 
หรอืการเลกิใชส้ารเคมใีนภาคการเกษตรทกุชนดิทีม่หีลักฐานเชงิประจักษ์ทางวทิยาศาสตร์
บง่บอกถงึอนัตรายต่อสขุภาพของประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม	ในขณะเดียวกนัจะตอ้งพฒันา
ทางเลือกด้านสารชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนสำาหรับเกษตรกร
อย่างเป็นระบบและจริงจัง	

3)	คณะรฐัมนตรคีวรจดัใหม้กีฎหมายเฉพาะวา่ดว้ยการควบคมุสารเคมีทางการเกษตร
โดยพิจารณาประกอบร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันและ 
กำาจัดศัตรูพืช	 พ.ศ.	 ….	 ซ่ึงจัดทำาโดยคณะทำางานขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	  
กลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย	 ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ร่วมกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขและองค์กรภาคประชาสังคม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง	มีความปลอดภัย	ในขณะที่ 
ประชาชนท่ัวไป	 โดยเฉพาะในฐานะผู้บริโภค	 ปลอดภัยจากอันตรายของสารเคมีและ
ได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริง	 รวมทั้งเป็นการลดผลกระทบสะสมที่จะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อม	
นอกจากนี้	 เม่ือปรากฏว่าการใช้สารเคมีทางการเกษตรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	 รัฐจะต้องดำาเนินการเพื่อให้เกิด 
การเยยีวยาทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรมตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง	ถงึแม้วา่การใชพ้าราควอต 
ในภาคการเกษตรจะเป็นเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลตามที่บัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	แต่รัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติให้รัฐ
ต้องดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี	 อันสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	(ICESCR)	ที่กำาหนดให้รัฐภาคีแห่งกติกา
นีร้บัรองสทิธขิองทกุคนทีจ่ะมสีขุภาพกายและสขุภาพจติตามมาตรฐานสงูสดุเทา่ทีเ่ปน็ได	้ 
ดังน้ัน	เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเพ่ือประโยชน์สาธารณะ	และเพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหา 
การใชพ้าราควอตในภาคการเกษตรในระยะยาวอนัจะนำาไปสูค่วามยัง่ยนืในทกุมติิ	จงึใหม้ี
ขอ้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธมินุษยชน	รวมตลอดทัง้ 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 หรือคำาสั่งใด	 ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก 
สิทธิมนุษยชน	 ต่อคณะรัฐมนตรี	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และคณะกรรมการ 
วัตถุอันตราย	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	(3)	 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	  
พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(3)	และมาตรา	42	ดังนี้

การดำาเนินการ
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ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

1)	สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า	 รองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	  
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นหน่วยงานหลักรับเร่ืองนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวง
อุตสาหกรรม	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ 
ข้อเสนอแนะดังกล่าว	 โดยให้กระทรวงสาธารณสุขสรุปผลการพิจารณาผลการดำาเนินการ 
ดังกล่าวในภาพรวม	แล้วส่งให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือนำาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

2)	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยกรมวิชาการเกษตร	และกระทรวงอุตสาหกรรม	
แจง้ผลการดำาเนนิการสอดคลอ้งกนัวา่	คณะกรรมการวตัถอุนัตรายในการประชมุ	เมือ่วนัที	่ 
23	พฤษภาคม	2561	มีมติให้จำากัดการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต	คลอร์ไพริฟอส	และ 
ไกลโฟเซตแล้ว	 โดยให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือจำากัด 
การใช้พาราควอต	คลอร์ไพริฟอส	และไกลโฟเซต	 ซ่ึงร่างประกาศฯ	 ได้กำาหนดให้เกษตรกร 
ผู้ใช้สารจะต้องผ่านการอบรม	 กำาหนดหน้าที่ของผู้ขาย	 กำาหนดชนิดพืชและพื้นที่ใช้สาร	  
ใหผู้ผ้ลติ	ผูน้ำาเขา้	ผู้ขาย	ต้องแจ้งขอ้มลูใหท้ราบ	เปน็ต้น	มอบหมายใหก้รมวชิาการเกษตร
เร่งดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการเร่งรัดขยายการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่ดี	 (GAP)	
หรือเกษตรอินทรีย์	(Organic	Farming)	ให้ครอบคลุมทั้งประเทศให้ได้ภายใน	2	ปี	และ 
รว่มกบัหนว่ยงานภาควชิาการหรือภาคเอกชน	ศกึษาวจัิยหานวตักรรมในการกำาจัดศัตรพูชื	 
และแนะนำาเกษตรกรใหใ้ชส้ารชวีภณัฑ์ในการกำาจัดศตัรูพืช	เพ่ือเปน็การลดการใชส้ารเคม ี
ใหไ้ดภ้ายใน	2	ปี	เชน่กนั	และใหด้ำาเนนิการเผยแพร	่ใหค้วามรู	้ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเก่ียวกับ 
การใชส้าร	การใชเ้คร่ืองพ่นสาร	อปุกรณป์อ้งกนัท่ีเหมาะสม	การฝึกอบรมจะต้องทำาใหเ้หน็ 
อย่างเป็นรูปธรรม	โดยจะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ	ข้ันตอน	ระยะเวลา	และเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน	

3)	กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตต่ิอคณะรฐัมนตร	ี เมือ่วนัที	่ 19	พฤศจกิายน	2562	สรปุสาระสำาคญั 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม	 
พ.ศ.	 2562	 ให้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก 
สิ่งแวดล้อม	 พิจารณาผลจากการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต	 (Paraquat)	 ไกลโฟเซต	 
(Glyphosate)	และคลอร์ไพรฟีอส	(Chlorpyriphos)	จากข้อมลูพษิวทิยาจากต่างประเทศ	
รวมถงึข้อมลูจากกองโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม	กรมควบคุมโรค	 
พบว่า	 ทำาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง	 ตั้งแต่ปี	
2554-2561	 พบว่า	 ประมาณร้อยละ	 30	 ของผู้ได้รับการตรวจมีระดับเอนไซม์สูงกว่า 
คนทัว่ไปและอยูใ่นระดับเสีย่งต่อสขุภาพ	จากสดัส่วนของเกษตรกรทีม่คีวามเสีย่งจะเจบ็ป่วย 
จากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 รวมทั้งข ้อมูลจากงานวิจัยของ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	พบสารพาราควอตในขี้เทาทารกแรกเกิด	
ซึ่งมีผลต่อการถูกทำาลายของต่อมไร้ท่อในลูกอัณฑะทำาให้มีอสุจิลดลง	 และต่อมไทรอยด์ 
มภีาวะฮอร์โมนไทรอยด์ตำา่ทีท่ำาให้เกดิภาวะสตปัิญญาด้อย	(Mental	Retardation)	ซึง่ส่งผล 
ต่อพัฒนาการและภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในอนาคต	 กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า 
การใช้วตัถอุนัตรายทัง้	3	ชนดิ	เป็นการก่อให้เกดิโรคจากสิง่แวดล้อม	จงึเหน็ควรยตุกิารใช้ 
สารเคมีทางการเกษตรทั้ง	 3	 ชนิดทันที	 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม 
แก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า	บริษัทเอกชน
กำาหนดให้ผู้สมัครเข้าทำางานต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าทำางาน	 เป็นส่วนหนึ่ง 
ของขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำางาน	เป็นการกระทำาที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ร้อง	
โดยอาศยัเหตุแหง่สถานภาพทางสาธารณสุขอนัถอืเปน็สถานภาพอยา่งอืน่	(other	status)	
แม้ว่าบริษัทเอกชนอีกรายหนึ่งชี้แจงว่า	 ไม่มีนโยบายให้ผู้สมัครงานตรวจหาเชื้อเอชไอวี	  
การดำาเนินการให้มีการตรวจเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าทำางานเป็นการกระทำาของบริษัท
เอกชนซึง่เป็นผูร้บัจา้งจากบรษิทัเอกชนในการคดัเลอืกพนกังานเขา้ทำางาน	แต่เมือ่ผลของ 
การกระทำาดังกล่าวทำาให้ผู้ร้องต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนเข้าทำางาน	 ย่อมถือได้ว่า 
มกีารเลอืกปฏบิตัเิกดิขึน้เช่นเดียวกบัการกระทำาของผู้ถกูร้องรายอ่ืน	การกระทำาของบริษทั
เอกชนทั้ง	 6	 แห่ง	 เป็นการกระทำาที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	  
พุทธศักราช	 2560	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	  
(ICCPR)	 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	  
(ICESCR)	อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้องท้ัง	6	แห่ง	ดังน้ัน	จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะ 
มาตรการ	 หรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	
และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้ง 
การแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	หรอืคำาสัง่	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินษุยชน 
ต่อผู้ถูกร้องทั้งหก	 กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงแรงงาน	 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน	 และคณะรัฐมนตรี	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	
มาตรา	247	(1)	และ	(3)	และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	 (1)	และ	 (3)	ประกอบมาตรา	36	และ
มาตรา	42	ดังนี้

1)	ผู้ถูกร้องที่	 1	 ที่	 2	 ที่	 4	 ที่	 5	 และที่	 6	 ควรพิจารณายกเลิกเงื่อนไขการตรวจหา 
เชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าทำางานในทุกตำาแหน่ง	 และดำาเนินการตามแนวปฏิบัติแห่งชาติ 
วา่ดว้ยการป้องกนัและบรหิารจดัการด้านเอดสใ์นสถานทีท่ำางาน	ประกาศกระทรวงแรงงาน	 
เรือ่งแนวทางการปอ้งกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวณัโรคในสถานประกอบกจิการ	 
ลงวันที่	 25	 กรกฎาคม	 2555	 รวมทั้งการจัดทำามาตรฐานการบริหารจัดการเอดส์ 
ในสถานประกอบการ	(AIDS	-	response	Standard	Organization:	ASO	Thailand)	 
ส่วนผู้ถูกร้องท่ี	 3	 ควรควบคุมดูแลไม่ให้ผู้รับจ้างดำาเนินการคัดเลือกพนักงานเข้าทำางาน
ด้วยวิธีการใดอันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์

กรณีที่ 2 การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน

การดำาเนินการ

มาตรการหรือแนวทาง
ท่ีเหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องหกราย	  
ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า	บริษัทเอกชนกำาหนดให้ผู้สมัครเข้าทำางานต้องตรวจหา
เชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าทำางาน	 หากตรวจพบเชื้อดังกล่าวก็จะถูกปฏิเสธการเข้ารับทำางาน	
โดยที่ลักษณะงานไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อเอชไอวีแต่อย่างใด	  
ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ประเด็นการร้องเรียน
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2)	กระทรวงสาธารณสุขควรบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี	  
ได้แก่	 การใช้กลไกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล	พ.ศ.	 2541	และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข	 ฉบับที่	 3	 พ.ศ.	 2542	 เรื่อง	 ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล	  
การบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยซ่ึงผู้รับอนุญาตจะต้องแสดง 
ตามมาตรา	 32	 (3)	 กับสถานบริการทางการแพทย์ที่มีบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและ
เปิดเผยผลการตรวจต่อบุคคลอื่น	ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่	รวมถึงการดำาเนินการให้มี
มาตรการเชิงลงโทษต่อสถานพยาบาลที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

กระทรวงแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ควรเร่งดำาเนินการให้ 
สถานประกอบกิจการเอกชนดำาเนินการตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหาร 
จดัการดา้นเอดสใ์นสถานท่ีทำางาน	ประกาศกระทรวงแรงงาน	เร่ือง	แนวทางการปอ้งกนัและ 
บรหิารจัดการดา้นเอดสแ์ละวณัโรคในสถานประกอบกจิการ	ลงวนัที	่25	กรกฎาคม	2555	 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ในส่วนท่ีเรียกร้องให้มีการยกเลิกการตรวจหาเช้ือเอชไอวีก่อนรับเข้าทำางาน	 
รวมถงึการจดัทำามาตรฐานการบริหารจัดการเอดส์ในสถานประกอบการ	(AIDS	-	response	 
Standard	Organization:	ASO	Thailand)	ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือคำาสั่ง

คณะรัฐมนตรีควรดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือคำาส่ังใดๆ	ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการคุ้มครองแรงงานในภาคเอกชน	 ให้ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเช้ือเอชไอวี 
ในโลกแห่งการทำางาน	ไม่ว่าจะเป็นผู้แสวงหางานทำาที่ยังมิได้อยู่ในฐานะลูกจ้าง	และผู้ท่ีมี
ฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืน	ต้ังแต่กระบวนการพิจารณา
รบัเข้าทำางาน	การกำาหนดเงือ่นไขในการจา้งงาน	การเลือ่นตำาแหนง่	และการสิน้สดุการจา้ง	
เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอื่น	โดยควรนำาเอาแนวปฏิบัติ
ระหวา่งประเทศวา่ด้วยเชือ้เอชไอว/ีเอดส์	กบัสิทธมินษุยชน	(International	Guidelines	
on	HIV/AIDS	and	Human	Rights)	ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการดำาเนินการ

ทั้งนี้	 ควรมีการจัดตั้งกลไกการคุ้มครองและตรวจสอบการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือ
เอชไอวีในโลกแห่งการทำางาน	เพื่อทำาหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน	ตรวจสอบ	และดำาเนินการ
ให้มีการเยียวยาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกเลือกปฏิบัติ	 อันจะทำาให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

1)	บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแจ้งว่าได้ยกเลิกการตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับพนักงาน 
เข้าทำางานทุกตำาแหน่งของบริษัท	มีผลนับตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2562	เป็นต้นไป

2)	รองนายกรฐัมนตร	ี(นายวษิณ	ุเครอืงาม)	สัง่และปฏิบติัราชการแทนนายกรฐัมนตรี
ไดม้อบหมายให้กระทรวงแรงงานเปน็หนว่ยงานหลกัรบัเรือ่งนีไ้ปพิจารณารว่มกบักระทรวง
สาธารณสุข	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว	 โดยให้กระทรวงแรงงานสรุป 
ผลการพิจารณาผลการดำาเนินการดังกล่าวในภาพรวม	 แล้วส่งให้สำานักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำาสั่งเพื่อนำาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 70 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณี 
กล่าวอ้างว่า	ผูร้้องกบัพวก	รวม	13	คน	ซึง่เป็นชาวบ้านในพืน้ทีต่ำาบลเชยีงบาน	อำาเภอเชยีงคำา	 
จงัหวดัพะเยา	ได้รบัความเดอืดร้อนจากการประกอบกจิการโรงงานอบพชืทางการเกษตร
ของบรษิทัเอกชน	 ก่อให้เกดิมลพษิทางอากาศ	มเีขม่าควนัและกลิน่เหมน็	 รวมทัง้มลพษิทางนำา้ 
มีกลิ่นเหม็น	และนำ้าเสียจากการประกอบกิจการไหลลงสู่ลำาห้วยผาฮาแหล่งนำ้าสาธารณะ	

กรณีที่ 3 สิทธิชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในที่อยู่อาศัย กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบ 
จากการประกอบกิจการโรงงานอบพืชผลทางการเกษตร 

ประเด็นการร้องเรียน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 การประกอบกิจการ 
โรงงานของบริษัทเอกชนปล่อยนำ้าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 ส่งผลให้นำ้าในลำานำ้าแวน 
เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น	 ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลำานำ้าดังกล่าวในการ
อปุโภคบรโิภคได้ตามปกต	ิอกีทัง้ยงัพบปัญหาเสยีงดงัรบกวน	 ส่งผลกระทบต่อสทิธใินการ
ดำารงชวีติของประชาชน	เป็นการละเมดิสิทธมินษุยชน	จึงให้มข้ีอเสนอแนะมาตรการหรอื
แนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อองค์การ
บริหารส่วนตำาบลเชียงบาน	 จังหวัดพะเยา	 และกรมควบคุมมลพิษ	 ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	(1)	และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 26	 (1)	
ประกอบมาตรา	36	โดยให้ดำาเนินการภายใน	60	วัน	ดังนี้

1)	องค์การบรหิารส่วนตำาบลเชยีงบาน	ควรพิจารณาอาศยัอำานาจตามพระราชบญัญตัิ 
การสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	สั่งการให้บริษัทเอกชนปรับปรุงแก้ไขโรงงานอบแห้งผลผลิต
ทางการเกษตร	มใิห้สร้างความเดือดร้อนรำาคาญแก่ประชาชนทีพั่กอาศยัอยูใ่กล้เคยีง	และ 
ตรวจสอบว่าบรษิทัดงักล่าวได้ประกอบกจิการโดยถกูต้องตามชนดิหรอืประเภททีก่ำาหนดไว้ 
ในใบอนุญาตให้ประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพหรอืไม่	รวมทัง้สัง่ให้ระงบัเหตรุำาคาญ 
ทันทีหากพบว่ามีการประกอบกิจการที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

2) จงัหวดัพะเยา	ในฐานะพนกังานเจ้าหน้าที	่ควรอาศยัอำานาจตามพระราชบัญญติัโรงงาน	 
พ.ศ.	2535	ออกคำาสัง่ให้โรงงานอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรของบริษทัดังกล่าวปรับปรงุ
แก้ไขปัญหาจากฝุ่นละอองและเสียงรบกวน	 รวมทั้งให้มีระบบบำาบัดนำ้าเสียของโรงงาน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ในกรณีทีต่รวจพบว่าอาจจะก่อให้เกดิอนัตราย	ความเสยีหาย	หรอื 
ความเดอืดร้อนรำาคาญอย่างร้ายแรงแก่บคุคลทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกับโรงงาน	ควรพจิารณาให้หยดุ 
ประกอบกจิการโรงงานทัง้หมดหรอืบางส่วนในทนัท	ีโดยให้ปรบัปรงุให้แล้วเสรจ็ก่อนทีจ่ะ
อนุญาตให้ดำาเนินการประกอบกิจการต่อไป

3)	กรมควบคมุมลพษิ	ในฐานะเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสรมิ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	ควรตรวจสอบโรงงานอบแห้งผลผลิต
ทางการเกษตรของเอกชนดังกล่าว	 ซึ่งจัดเป็นแหล่งกำาเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุม 
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ	 และระบายนำ้าทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำาหนดต่อไป

การดำาเนินการ

ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน
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ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

1)	องค์การบรหิารส่วนตำาบลเชยีงบานแจ้งว่า	ได้อาศยัอำานาจตามพระราชบญัญตักิาร
สาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีคำาสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขระบบ
บำาบัดนำ้าเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ	 และจัดทำาแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา 
กลิ่นเหม็นและนำ้าเสีย	 ไม่ให้ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือ
ความเดือดร้อนแก่บุคคล	 หรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน	 
โดยจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงโรงงาน	 รวมท้ังการออกใบอนุญาต 
การประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ	ประเภท	การผลติ	สะสม	หรอืแบ่งบรรจ	ุอาหาร	 
หมัก	ดอง	แช่อิ่ม	จากผัก	ผลไม้	หรือพืชอย่างอื่น	ให้แก่บริษัทเอกชนดังกล่าว

2)	จงัหวดัพะเยาแจ้งว่า	 สำานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัพะเยาได้ตรวจสอบและดำาเนนิการ 
ตามพระราชบัญญติัโรงงาน	พ.ศ.	2535	สรปุได้ว่า	มกีารระบายนำา้ทิง้ออกนอกบรเิวณโรงงาน
โดยไม่ผ่านการบำาบดั	 มกีลิน่เหมน็คล้ายกลิน่ของระบบบำาบดั	 อตุสาหกรรมจังหวดัพะเยา 
จงึได้สัง่ให้บรษิทัเอกชนหยดุประกอบกจิการโรงงานในส่วนของการผลติมะม่วงอบแห้ง	และ 
ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน	 ต่อมา	 ได้ตรวจตดิตามการปฏบิตัติามคำาส่ัง	พบว่าบรเิวณบ่อบำาบดันำา้เสยี 
ยงัคงมกีลิน่แต่ไม่รนุแรง	และอยูร่ะหว่างจดัทำาแผนการปฏบิติัการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เรือ่งกลิน่เหม็นจากโรงงาน	และจะตรวจตดิตามการปฏิบตัติามคำาสัง่อย่างใกล้ชิด	

3)	กรมควบคุมมลพิษแจ้งว่า	 ได้อาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2535	ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในพืน้ที	่และตวัแทนผูร้้องเรยีนและมหีนงัสอืแจ้งผลการตรวจสอบไปยงัผูว่้าราชการจงัหวดั
พะเยา	 ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน	 นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลเชยีงบาน	ในฐานะเจ้าพนกังานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ	กำากับดแูล
การประกอบกิจการโรงงานของบริษัทเอกชนดังกล่าว	ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	 กรณี 
กล่าวอ้างว่าการดำาเนินการสำารวจแร่โพแทช	 ของบริษัท	 A	 ในพ้ืนท่ีอำาเภอวานรนิวาส	
จังหวัดสกลนคร	ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและไม่ชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนทราบ

กรณีที่ 4 สิทธิบุคคลและชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าการด�าเนินโครงการส�ารวจแร่โพแทช 
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและไม่ชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

ประเด็นการร้องเรียน

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตพิจิารณาแล้วเห็นว่า	ข้อมลูเกีย่วกบัอาชญาบตัรพเิศษ 
ในการสำารวจแร่โพแทชและบนัทกึช่วยจำาเกีย่วกบัความร่วมมอืกนัทางการค้า	เศรษฐกจิและ 
เทคนิคระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เพื่อร่วมลงทุนในการพัฒนา 
เหมอืงแร่โพแทชและผลิตปุย๋โพแทช	เป็นข้อมลูข่าวสารอันเกีย่วข้องกบัสิทธิท่ีจะได้รับทราบ 
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐในเรื่อง 
สิง่แวดล้อมและสุขภาพทีไ่ด้รับการรบัรองไว้ตามรฐัธรรมนญู	และประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 เร่ือง	 การกำาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพ	 ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา	 9	 (8)	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

การดำาเนินการ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 72 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1)	กระทรวงอุตสาหกรรมควรพิจารณากำาชับให้หน่วยงานในสังกัดต้องจัดให้มี 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 ตามมาตรา	 9	 (8)	 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	โดยครบถ้วน	และสามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้
ตามที่กฎหมายกำาหนด

2)	กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ควรร่วมกับสำานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสกลนครและจังหวัดสกลนคร	พิจารณาชี้แจงทำาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
โครงการสำารวจแร่โพแทช	พร้อมจัดทำาเอกสารข้อมลูเกีย่วกบัการอาชญาบตัรพิเศษในการ
สำารวจแร่โพแทชและบันทึกช่วยจำาเกี่ยวกับความร่วมมือกันทางการค้า	 เศรษฐกิจและ
เทคนคิ	ในการร่วมลงทนุพฒันาเหมอืงแร่โพแทชและผลติปุ๋ยโพแทชระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการใช้หรือ 
แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	 เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ให้แก่บุคคลและชุมชนในอำาเภอวานรนิวาส	จังหวัดสกลนคร	และสามารถใช้สิทธิในการ
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

กระทรวงอุตสาหกรรม	 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 และจังหวัด
สกลนคร	แจ้งว่ามศีนูย์บริการข้อมลูข่าวสารเพือ่ให้บริการข้อมลูข่าวสารตามมาตรา	9	แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
ตามกฎหมายกำาหนด	 และที่ผ่านมาสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครได้ร่วมมือกับ 
กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่	และจังหวดัสกลนคร	ได้ชีแ้จงทำาความเข้าใจกับ 
ประชาชนในบริเวณโครงการสำารวจแร่โพแทชในพื้นที่อำาเภอวานรนิวาส	จังหวัดสกลนคร	
มาอย่างต่อเนื่อง	 พร้อมทั้งได้ส่งสื่อประชาสัมพันธ์การสำารวจแร่โพแทช	 เผยแพร่ให้กับ 
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ในจังหวัดสกลนคร	สำาหรับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ดงักล่าวแล้ว	ในส่วนของจังหวดัสกลนครได้ร่วมกบัสำานกังานอตุสาหกรรมจังหวดัสกลนคร	
ดำาเนนิการประชาสัมพันธ์โครงการ	รวมทัง้กำาชบัไปยงัอำาเภอวรนรนวิาสให้สร้างความเข้าใจ
และรักษาความปลอดภัย	ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนผู้ต่อต้านและผู้สนับสนุน

ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

ข้อมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	 2540	ทีใ่ห้หน่วยงานของรฐัต้องจดัให้มไีว้เพือ่ให้ประชาชน
สามารถเข้าดูได้	 จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สทิธมินษุยชน	เกีย่วกับการให้มข้ีอมูลข่าวสารเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและสขุภาพให้ครบถ้วน	 
เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึได้ตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	 
และชีแ้จงทำาความเข้าใจกบัประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการสำารวจแร่โพแทช	พร้อมข้อมลูเกีย่วกับ 
อาชญาบัตรพิเศษในการสำารวจแร่โพแทชระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	 
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำาเภอวานรนิวาส	
จังหวัดสกลนคร	รวมทั้งสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ต่อกระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร	 และจังหวัดสกลนคร	 ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	(3)	และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(3)	ดังนี้

การดำาเนินการ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรพิจารณาตรวจสอบ	กรณีที่ปรากฏ
เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก	(Facebook)	กล่าวอ้างว่า	ผู้เขียนและสามีที่ป่วย
เป็นอัมพาตได้ใช้บริการสายการบินนกแอร์	ซึ่งไม่มีเครื่องมือหรือสิ่งอำานวยความสะดวก 
สำาหรับผู้โดยสารที่ป่วยเป็นอัมพาตที่นั่งบนเก้าอี้รถเข็น	(wheelchair)	จึงต้องช่วยกันยก 
สามีผู้ร้องท่ีนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นลงจากเคร่ืองบินเพ่ือไปยังรถยนต์ท่ีจอดรอรับอยู่	และ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแจ้งว่านโยบายของสายการบินไม่รับผู้โดยสารที่เดินไม่ได้
เพราะไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ	และต่อมาได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	กรณีผู้ร้อง 
ซึ่งเป็นคนพิการอีกสองรายกล่าวอ้างว่า	ได้จองบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินนกแอร์	 
ไป-กลับ	กรุงเทพฯ-เชียงใหม่	แต่เมื่อไปแสดงตนเพื่อขึ้นเครื่อง	ปรากฏว่าพนักงานต้อนรับ 
ภาคพื้นดินของสายการบินดังกล่าวแจ้งว่า	 ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองเดินทางโดยไม่มี 
ผู้ร่วมเดินทางด้วย	ทำาให้ผู้ร้องทั้งสองต้องซ้ือบัตรโดยสารของสายการบินอื่น	ส่วนการ
เดินทางกลับสายการบินนกแอร์ได้คืนเงินค่าโดยสารให้ผู้ร้องที่	1	ทั้งขาไปและขากลับ	
ส่วนผู้ร้องที่	 2	 ได้รับคืนเงิน	 (refund)	 เฉพาะค่าโดยสารขาไป	 และคงบัตรโดยสาร 
ขากลับของผู้ร้องที่	 2	 ไว้	 โดยพนักงานของสายการบินนกแอร์อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสอง 
เดินทางกลับ	ซึ่งการบริการในเที่ยวบินขากลับของสายการบินนกแอร์มีการบริการอย่าง
ครบครัน	 โดยแตกต่างจากเที่ยวบินขาไป	 เนื่องจากกรณีทั้งสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
สิทธิคนพิการซึ่งเป็นประเด็นเดียวกัน	จึงมีมติให้นำามาพิจารณารวมกัน

ประเด็นการร้องเรียน

กรณีที่ 5 สิทธิคนพิการ กรณีกล่าวอ้างว่าสายการบินเลือกปฏิบัติกับผู้โดยสาร 
ด้วยเหตุแห่งความพิการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 สายการบินนกแอร ์
ได้จัดสิ่งอำานวยความสะดวกให้แก่คนพิการแล้ว	 แต่วิธีการเข้าถึงไม่สะดวก	 เนื่องจาก 
มีขั้นตอนการแจ้งล่วงหน้า	ซ่ึงผู้ร้องทั้งสองและคนพิการส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์
ดังกล่าว	 สำาหรับนำาพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากเครื่องบินได้ก็ถือเป็น 
การแก้ปัญหาและพยายามให้ความสะดวกแก่ผู้ร้องทั้งสอง	อีกทั้งภายหลังเกิดเหตุการณ์
ได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง	รวมทั้งได้ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษพนักงานแล้ว	กรณีนี้ 
จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว ่าสายการบินนกแอร์เลือกปฏิบัติต่อผู ้ร ้องท้ังสองด้วยเหต ุ
แห่งความพิการ	 จึงมีมติให้ยุติเรื่อง	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิด
หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	หรือความสุ่มเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้	จึงให้มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้ง 
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ตามมาตรา	 247	 (1)	 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 และมาตรา	 26	 (1)	 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
พ.ศ.	2560	และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือคำาสั่งใดๆ	 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรา	 247	 (3)	 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	และมาตรา	26	(3)	พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	ดังนี้

การดำาเนินการ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 74 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บริษัท	สายการบิน	นกแอร์	จำากัด	(มหาชน)	(ผู้ถูกร้อง)	ควรดำาเนินการ	ดังนี้
1)	ควรเยียวยาผู ้ร้องทั้งสองตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพราะเหตุแห่งกรณี 

ตามคำาร้อง	และเยียวยาผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้ร่วมเดินทาง	(escort	/accompany)	กับผู้ร้อง
ที่	2	โดยคืนค่าโดยสาร	(refund)	จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง-ท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่	เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2560	

2)	กรณีที่คนพิการเดินทางโดยจองตั๋วเครื่องบินเกิน	 48	 ชั่วโมง	 ก่อนออกเดินทาง	 
ควรแจ้งเงือ่นไขการให้บริการต่าง	ๆ 	ให้มคีวามชดัเจน	อาทิ	การแจ้งขอรับบริการเก้าอีร้ถเขน็	 
(wheelchair)	เก้าอีร้ถเขน็ในห้องโดยสาร	(cabin	wheelchair)	หรืออปุกรณ์ยกคนพกิาร
หรือเก้าอี้รถเข็นขึ้นเครื่องบิน	(hydraulic	lift)	โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า	
48	ชั่วโมง	ในขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารการจองที่นั่ง	และแสดงตนเพื่อการขึ้นเครื่องบิน	
(check	in)	ผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง	ๆ	โดยออกแบบระบบการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้คนพิการประเภทต่าง	ๆ	สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
และเหมาะสม	 เช่น	 การบริการจองบัตรโดยสารออนไลน์	 ควรจะมีประกาศในลักษณะ 
ข้อความแจ้งเตือนบนเว็บไซต์	 หรือก่อนทำาการยืนยันตกลงซื้อบัตรโดยสารออนไลน์	 
ควรมช่ีองแสดงความตกลงหรือปฏเิสธขอรับบริการช่วยเหลือเพ่ิมเติมก่อน	จึงจะสามารถ
ตกลงซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ได้

กรณีที่คนพิการเดินทางโดยจองต๋ัวเคร่ืองบินไม่ถึง	 48	 ชั่วโมง	 ก่อนออกเดินทาง	 
หากไม่สามารถจัดการอำานวยความสะดวกและการช่วยเหลือคนพิการ	 ผู้ถูกร้องควร 
ท่ีจะมีการแจ้งให้คนพิการทราบ	 เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้คนพิการ
สามารถพิจารณาประกอบการตัดสินใจได้

3)	ควรจัดให้มีการอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เจ้าหน้าท่ีท่ีมอีำานาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจว่าจะให้ผูโ้ดยสารเดินทางได้หรอืไม่	ให้มคีวามเข้าใจ 
และตระหนักถึงสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงการบริการสาธารณะ	 ทั้งข้อจำากัดและ 
ความจำาเป็นที่ต้องใช้บริการของผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าว	 รวมทั้งวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
แก่ผู ้ใช้บริการที่เป็นคนพิการ	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากับผู้รับบริการในลักษณะ 
เช่นเดียวกับคำาร้องนี้ขึ้นอีก	 โดยให้คนพิการร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม	 ส่วนกรณ ี
ทีไ่ม่อนญุาตให้ผูโ้ดยสารคนใดเดนิทางและมสีทิธิได้รบัคนืค่าโดยสาร	 (refund)	ควรปรบัปรงุ 
ระบบและขั้นตอนการดำาเนินการให้ได้รับคืนค่าโดยสารโดยไม่ล่าช้า

มาตรการหรือแนวทาง
ท่ีเหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการเยียวยา 
ผู้ได้รับความเสียหาย
จากการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน

1)	กระทรวงคมนาคมควรดำาเนินการ	ดังนี้
1.1)	 จัดให้มีระเบียบและแนวปฏิบัติในการให้บริการของสายการบินต้นทุนตำ่า

สำาหรับคนพิการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกสายการบินปฏิบัติ 
ต่อคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน	

1.2)	 เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคนพิการ	
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำาต่อกิจการการขนส่งสาธารณะ 

ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน
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ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือคำาสั่ง

1)	กระทรวงคมนาคม	โดยสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	ควรเสนอให้มี
ระเบียบเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธขิองผูโ้ดยสารพิการในการเข้าถงึบรกิารขนส่งสาธารณะ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินต้นทุนตำ่า	 โดยกำาหนดให้ผู ้ประกอบกิจการขนส่ง 
ทางอากาศยานเพือ่การพาณชิย์	(สายการบนิ)	ไม่สามารถปฏเิสธการรบัผูโ้ดยสารพิการได้	
เว้นแต่เป็นกรณีตามที่กำาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน	เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันของทุกสายการบิน	 และกำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือ 
คนพิการเบื้องต้นของแต่ละสายการบินให้มีมาตรฐานเดียวกัน

2)	กระทรวงคมนาคม	โดยกรมท่าอากาศยาน	และบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	
(มหาชน)	 ควรเสนอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงกำาหนดลักษณะ	 หรือการจัดให้มีอุปกรณ์	
สิ่งอำานวยความสะดวก	 หรือบริการในอาคารสถานที่	 ยานพาหนะ	 และบริการขนส่ง	 
เพือ่ให้คนพกิารสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้	พ.ศ.	2556	โดยเพิม่ข้อกำาหนดเกีย่วกับ
การจัดให้มีเก้าอี้รถเข็นในห้องโดยสาร	 (cabin	wheelchair)	 อุปกรณ์ยกคนพิการท่ีใช้ 
รถเข็นข้ึนเครือ่งบิน	(hydraulic	lift)	โดยไม่ควรเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายส่วนนีจ้ากค่าธรรมเนยีม
การใช้สนามบินของผู้ประกอบกิจการขนส่งพาณิชย์ทางอากาศ

ทางอากาศยาน	 อาทิ	 การก่อสร้างอาคารและสถานที่	 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ 
เครือ่งอำานวยความสะดวก	การให้บรกิารของผูป้ระกอบกจิการและเจ้าหน้าที	่ภายใต้การคำานงึ 
ถึงหลักการการออกแบบเพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ ่มในสังคมอารยสถาปัตย	์ 
(Universal	Design)	และความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท	

2)	กรมท่าอากาศยานควรดำาเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยคนพิการ	อาท	ิพระราชบัญญตัิ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	กฎกระทรวงกำาหนดลักษณะ	หรือ
การจัดให้มีอุปกรณ์	 สิ่งอำานวยความสะดวก	 หรือบริการในอาคารสถานท่ี	 ยานพาหนะ	
และบริการขนส่ง	 เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	 พ.ศ.	 2556	 และ 
กฎกระทรวงกำาหนดส่ิงอำานวยความสะดวกในอาคาร	สำาหรับผู้พิการหรือทพุพลภาพและ
คนชรา	 พ.ศ.	 2548	 ให้ครอบคลุมท่าอากาศยานทุกแห่ง	 โดยกระจายวัสดุอุปกรณ์และ
เครือ่งอำานวยความสะดวก	รวมท้ังการให้บรกิารตามจดุต่าง	ๆ	ของท่าอากาศยานอย่างทัว่ถงึ

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

1)	สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 แจ้งว่า	 ได้จัดทำากฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	และสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้มีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว	 โดยมาตรา	41/133	วรรคสาม	
ระบุว่า	“ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา	41/125	 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ดำาเนินการเดินอากาศ 
ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตตามมาตรา	 41/126	ปฏิเสธการรับขนคนพิการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคหน่ึงหรือ 
วรรคสองหรือตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน”	 ซึ่งกรณี
ยกเว้นได้แก่	เหตุผลด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย	และกรณีผู้โดยสาร
ที่มีความประพฤติหรือมีประวัติว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยในระหว่างการโดยสาร
อากาศยาน

ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน
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ประเด็นการร้องเรียน

กรณีที ่6 สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย กรณกีลา่วอ้างวา่เดก็หญงิชาวโรฮนีจาเสยีชวีติ 
ภายในห้องกักของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	กรณีกล่าว
อ้างว่า	 นางสาวบี	 (นามสมมุติ)	 ชาวโรฮีนจา	 อายุ	 16	 ปี	 ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมขณะมีการ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาในพื้นที่ภาคใต้	โดยไม่มีการจำาแนกว่าเป็นผู้เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์หรือไม่	 และถูกควบคุมตัวไว้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง	 ตำาบลสำานักขาม	  
อำาเภอสะเดา	 จังหวัดสงขลา	 ต้ังแต่ปี	 2558	 ต่อมา	 เมื่อวันท่ี	 2	 พฤศจิกายน	 2560	  
นางสาวบี	ได้เสียชีวิตลงด้วยภาวะเลือดออกในสมอง

2)	กรมท่าอากาศยาน	แจ้งว่า
2.1)	 สนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยานมีการจัดสิ่งอำานวยความสะดวกและ

บริการสำาหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษตามที่กฎหมายกำาหนด 
อยู่แล้ว	 และได้สำารวจสิ่งอำานวยความสะดวกและบริการฯ	ณ	 สนามบินทั้ง	 28	 แห่ง	 
โดยมีสิ่งอำานวยความสะดวกและบริการฯ	 ดังนี้	 ที่จอดรถ	 ทางลาด	 ป้ายและสัญลักษณ	์ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร	 ห้องนำ้า	 ลิฟต์	 บันได	 พ้ืนท่ีสำาหรับหนีภัย	 พ้ืนผิวต่างสัมผัส	 
ท่ีนัง่สำาหรบัคนพกิารหรอืพืน้ทีจ่อดรถเขน็	และประกาศเตือนภยัและประกาศข้อมูลสำาหรบั
คนพกิารทางการเหน็และตวัอกัษรไฟวิง่หรอืสญัญาณเตอืนภยัสำาหรบัคนพกิารทางการได้ยิน	 
นอกจากนี้	 กรมท่าอากาศยานได้มีแนวทางปฏิบัติในการให้บริการแก่บุคคลผู้ช่วยเหลือ 
ตวัเองไม่ได้ในการเดนิทางทางอากาศให้กบัสนามบนิในสังกดักรมท่าอากาศยานถือปฏบิตัิ	
12	 ข้อ	 ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมหารือระหว่างผู้แทนจากสำานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม	กรมการบินพลเรือน	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)	คณะกรรมการ
ดำาเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ	 และผู้ประกอบการสายการบินที่ให้บริการเดินทาง 
ภายในประเทศ	จำานวน	10	สายการบิน	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2558

2.2)	 สนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ให้บริการอุปกรณ์ยกคนพิการที่ใช้ 
รถเข็นข้ึนเครื่องบิน	 (hydraulic	 Lift)	 มี	 2	 แห่ง	 ได้แก่	 ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่	 
ซึ่งให้บริการโดยบริษัท	การบินไทย	จำากัด	 (มหาชน)	และมีการเรียกเก็บค่าบริการ	อนึ่ง	
ปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีผู้โดยสารที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจำานวนน้อย	 จึงจะมีการ 
ส่งมอบอุปกรณ์ฯ	 ไปใช้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี	 ซึ่งมีเที่ยวบินและผู้โดยสาร 
จำานวนมากเพื่อการใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

3)	บริษัท	 สายการบินนกแอร์	 จำากัด	 (มหาชน)	 แจ้งว่า	 ได้เชิญผู้ร้องไปเป็นวิทยากร 
ให้แก่บริษทัฯ	ในหลกัสตูรสทิธแิละความเสมอภาคของคนพกิารและการใหบ้รกิารสำาหรบั
ผู้โดยสารทุกคน	 (Inclusive	 Air	 Transport	 Service	 Training)	 และได้จัดทำาคู่มือ 
การให้ความช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกแก่คนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุ	  
โดยอ้างอิงจากคู่มือการให้ความช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกแก่คนพิการแต่ละ
ประเภท	และผู้สูงอายุสำาหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่ง	เพื่อให้พนักงานได้ถือเป็น
แนวปฏิบัติต่อไป

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 กรณีนางสาวบีและพ่ีสาว	 
ทีถ่กูควบคมุกกัขงัโดยเจ้าหน้าทีต่ำารวจตรวจคนเข้าเมือง	จงัหวัดสงขลา	เพือ่รอการผลักดันออกนอก 
ราชอาณาจกัร	โดยการควบคุมกักขงัผูแ้สวงหาทีพั่กพงิชาวโรฮีนจากรณีทีเ่ป็นเด็ก	ปรากฏว่า	 
ประเทศไทยยังไม่มีแนวทางในการดแูลเดก็ท่ีตดิตามครอบครวัของคนต่างด้าวท่ีแสวงหาทีพ่กัพิง	 
เมือ่ผูป้กครองถูกจบักมุ	เดก็จงึถกูส่งตวัเข้าห้องกกัด้วยในกรณีดงักล่าว	ซึง่กตกิาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธิทางการเมอืง	ข้อ	10	(2)	(ข)	และอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็	ข้อ	37	(ค)	 
ให้การรบัรองไว้ว่า	 เด็กทกุคนทีถ่กูลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏบัิติด้วยมนษุยธรรมและ 
ด้วยความเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	โดยเฉพาะอย่างยิง่	เดก็ทกุคนทีถู่กลดิรอนเสรภีาพ
จะต้องถกูแยกต่างหากจากผูใ้หญ่	ดงันัน้	การควบคุมกกัขงัเดก็ทีต่ดิตามครอบครวัชาวโรฮีนจา 
เพื่อแสวงหาที่พกัพิง	 จึงขัดต่อข้อกำาหนดมาตรฐานขัน้ตำ่าแห่งสหประชาชาติในการปฏิบัต ิ
ต่อผูต้้องขัง	(United	Nations	Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners:	 
Mandela	Rules)	 ข้อ	11	และไม่เป็นไปตามแนวทางของกฎของสหประชาชาติว่าด้วยการ 
คุม้ครองเดก็และเยาวชนซึง่ถกูลดิรอนเสรภีาพ	(United	Nations	Rules	for	the	Protection	 
of	 Juveniles	 Deprived	of	 their	 Liberty)	 และอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก	 ข้อ	 39	 (ค)	 
ทีก่ำาหนดว่าจะต้องมกีารแยกขงัหรอืกกักนัตวัเดก็จากผูต้้องขงัผูใ้หญ่	การกระทำาของด่านตรวจ
คนเข้าเมอืงจงัหวดัสงขลาเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน	 จึงมมีติให้เสนอแนะมาตรการหรอื
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศักราช	2560	มาตรา	 247	 (3)	 และพระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(3)	ดังนี้

1)	กระทรวงมหาดไทย	สำานกังานตรวจคนเขา้เมอืง	และกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	 ควรพิจารณาทางเลือกอื่นแทนการกักตัวเด็กที่ติดตามผู้ปกครอง
เพื่อแสวงหาท่ีพักพิงในระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทางหรือเพื่อเดินทางต่อไปยัง
ประเทศท่ีสาม	 โดยให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับผู้ปกครองในสถานที่ที่เหมาะสม	 เพื่อให้
เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษา	 การพัฒนาตามวัย	 และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546

2)	สำานักงานตำารวจแห่งชาติควรเร่งจัดทำาบันทึกความเข้าใจ	 เรื่อง	 การดำาเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	องค์การระหว่างประเทศ	และองค์กรเอกชน	กรณีการกำาหนด
มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักกันตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการ 
ส่งกลับ	พ.ศ.	2560	ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว	

3)	สำานกังานตำารวจแหง่ชาตคิวรรว่มกบักระทรวงการตา่งประเทศ	กระทรวงมหาดไทย	 
กระทรวงแรงงาน	 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 และสำานักงานอัยการสูงสุด	  
เร่งจัดทำาระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและ 
ผู้ลี้ภัย	พ.ศ.	....	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	10	มกราคม	2560

4)	สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองควรพิจารณาปรับปรุงคำานิยามคำาว่า	“เด็ก”	โดยใช้หลักเกณฑ์
ท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำาคัญ

การดำาเนินการ

ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน
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1)	สำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ	 แจ้งว่า	 รับทราบและจะนำาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปอ้างอิง	 กำาหนดนโยบายหรือวางแผนปฏิบัติงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลมากข้ึน	 และได้ร่วมกับส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความเหมาะสมของร่างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การคดักรองและคุม้ครองคนต่างด้าวทีเ่ขา้มาในราชอาณาจักรและไมส่ามารถเดินทางกลบั 
ประเทศอันเป็นภูมิลำาเนาได้	 พ.ศ.	 ....	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ซ่ึงร่างระเบียบ	ฯ	 ดังกล่าวจะเป็นกลไกสำาคัญในการ 
คดักรองคนตา่งดา้วท่ีหลบหนีเขา้มาในราชอาณาจกัรและไมส่ามารถเดนิทางกลับประเทศ
ต้นทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนมากขึ้น	

2)	กระทรวงมหาดไทย	 แจ้งว่า	 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดประชุม 
ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง	 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำาหนดรายละเอียดและแนวทางการนำา 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองท่ีเป็นเด็กออกจากสถานกักตัว	 และการจัดทำาร่างบันทึกความเข้าใจ	  
เร่ือง	 การกำาหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว
เพื่อรอการส่งกลับ	 พ.ศ.	 ....	 ร่างบันทึกความเข้าใจ	 ฯ	 ได้มีการปรับแก้เสร็จแล้ว	 และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำาร่างข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ที่เป็นมาตรฐาน	 (Standard	Operating	 Procedure:	 SOP)	 เพื่อเตรียมไว้เป็นกรอบ
การปฏิบัติภายหลังที่บันทึกความเข้าใจ	 ฯ	 บังคับใช้	 ปัจจุบันสำานักงานสภาความมั่นคง 
แห่งชาติอยู่ระหว่างการนำาร่างบันทึกความเข้าใจ	ฯ	กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
อนุมัติและจัดพิธีร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 ฯ	 ระหว่างส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง	  
และเมือ่วนัที	่10	มกราคม	2560	คณะรัฐมนตรีได้ประชมุเกีย่วกบัการจัดทำาระบบคดักรอง
ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย	ที่ประชุมมีมติให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาออกระเบียบว่าด้วยการคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย	
และการแก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครอง 
คนต่างด้าวท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำาเนาได้	 
พ.ศ.	 ....	 ขณะนี้ได้ข้อยุติเพื่อนำาเสนอร่างระเบียบ	 ฯ	 ดังกล่าวให้สำานักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีทราบถึงผลการพิจารณา	

3)	กระทรวงการต่างประเทศ	แจ้งว่า	ได้ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องนำาโดยสำานกังาน
ตำารวจแห่งชาติ	 ยกร่างบันทึกความเข้าใจ	 เร่ือง	 การกำาหนดมาตรการและแนวทาง 
แทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ	 และเข้าร่วมประชุม
พจิารณาร่างและให้ความเหน็ทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิการส่งเสรมิความร่วมมอืกับองค์การระหว่าง
ประเทศ	โดยเฉพาะสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	 (United	Nations	
High	 Commissioner	 for	 Refugees:	UNHCR)	 เพื่อเร่งรัดให้ส่งเด็กที่ได้รับการรับตัว
ออกมาดูแลนอกห้องกักไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม	 รวมทั้งข้อคิดเห็นอื่น	 ๆ	 เพื่อให้ 
การดำาเนนิการตามบนัทกึความเข้าใจ	ฯ	เป็นไปอย่างราบรืน่	ต่อมา	สำานกังานสภาความมัน่คง 
แห่งชาตไิด้จดัพธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจ	ฯ	ทีท่ำาเนยีบรฐับาล	เมือ่วนัที	่21	มกราคม	2562	 
โดยม	ีพลเอก	ประวติร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน
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เป็นประธานสักขีพยาน	 ได้กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติงานของ 
ทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องในการไม่กกัตัวเด็กอายตุำา่กว่า	18	ปี	ไว้ในห้องกกัตรวจคนเข้าเมอืง	
โดยจะให้อยูใ่นความดแูลของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	องค์กร
ภาคเอกชน	หรอืองค์กรภาคประชาสังคม	และหามาตรการช่วยเหลือในระยะยาว	ซ่ึงนบัเป็น 
นโยบายและการดำาเนินการด้านมนุษยธรรมที่สำาคัญของรัฐบาลไทยและได้เสนอ 
การปรบัปรุงคำานยิามว่า	 “เดก็”	 ให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญตัคิุม้ครองเด็ก	พ.ศ.	 2546	
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ไทยเป็นภาคี	 ซ่ึงระบุว่า	 เด็กคือบุคคลซ่ึงมีอายุตำ่ากว่า	
18	ปีบริบูรณ์	ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม	สำาหรับกรณีร่างระเบียบสำานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย	พ.ศ.	 ....	 ปัจจุบัน 
อยูร่ะหว่างการตรวจพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีาเพือ่เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา	

4)	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 โดยกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน	แจ้งว่า	 ทีผ่่านมาเมือ่สำานกังานตรวจคนเข้าเมอืงรบัตวัเดก็จะมกีระบวนการจดัทำา 
ทะเบียนประวัติเบ้ืองต้นและคัดกรองความเปราะบาง	 เด็กท่ีมีอายุตำ่ากว่า	 18	 ปี	 จะม ี
การส่งตวัเด็กหรอืเด็กพร้อมมารดามายงัสถานสงเคราะห์	หรอืบ้านพกัเด็กและครอบครวั	
แล้วแต่กรณี	 เพื่อเข้ารับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 2546	 
มาตรา	 32	 (3)	 เด็กที่ผู้ปกครองถูกจำาคุก	 กักขัง	 การปฏิบัติดังกล่าวยังไม่มีมาตรฐาน
และข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	 และได้ร่วมกับสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
พัฒนาข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน	 (SOP)	 ภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจ	 
เรื่อง	 การกำาหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว	
เพื่อรอการส่งกลับ	พ.ศ.	 ....	 สำาหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานรัฐ	 องค์การ
ระหว่างประเทศ	และเครอืข่ายภาคเอกชน	มกีารจดับรกิารสวสัดิการให้แก่เด็กและมารดา
ท่ีอยู่ในสถานรองรับของกรมกิจการเด็กและเยาวชน	 รวมทั้งฝึกอบรมให้แก่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก	 นักสังคมสงเคราะห์	 และนักจิตวิทยา	 
รวมทัง้บคุลากรอืน่	ๆ 	ให้มคีวามรู้	ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย	พันธกรณรีะหว่างประเทศ	 
และแนวปฏิบัติต ่อเด็กที่อยู ่ในสถานการณ์โยกย้ายถ่ินฐาน	 รวมทั้งการประสาน 
ความร่วมมือกบัรฐั	องค์การระหว่างประเทศ	และองค์กรเอกชนเพ่ือจัดหาทรัพยากรเพือ่ให้ 
การช่วยเหลือแก่เด็กและมารดา	

5)	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 โดยสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 แจ้งว่า	 ได้พิจารณา 
ทางเลือกอื่นแทนการกักตัวเด็กที่ติดตามผู้ปกครอง	 เพื่อแสวงหาที่พักพิงในระหว่าง 
รอการส่งกลับประเทศต้นทางหรือเพ่ือเดินทางต่อไปยังประเทศท่ีสาม	 โดยให้เด็กได้มีโอกาส 
อยู่ร่วมกับผู้ปกครองในสถานท่ีเหมาะสม	เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสได้รับการศึกษาพัฒนาตามวัย	 
และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	และ
ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 (Memorandum	 of	 Understanding:	MOU)	 เรื่อง	  
การกำาหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือ 
รอการส่งกลับ	 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง	 และอยู่ระหว่างรอข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ที่เป็นมาตรฐาน	 (Standard	Operating	 Procedure:	 SOP)	 ภายใต้บันทึกความเข้าใจ	
เร่ือง	 การกำาหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 80 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เพื่อรอการส่งกลับ	 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน 
ท่ีเกีย่วข้องในการแกไ้ขปญัหาการกกัตวัเดก็ไวใ้นสถานกกัตวัคนตา่งดา้วเพือ่รอการสง่กลับ
ของสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	 และเพ่ือกำาหนดกลไก
และหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบใหช้ดัเจนของหนว่ยงานในการสร้างหลกัประกนัวา่เดก็จะไดร้บั 
ความคุม้ครองตามกรอบกฎหมายภายในประเทศและพันธกรณรีะหวา่งประเทศของไทย	 
รวมทั้งได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 2546	 ในการคุ้มครอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว	

6)	กระทรวงแรงงาน	 โดยกรมการจัดหางาน	แจ้งว่า	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามมติคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันท่ี	 10	มกราคม	2560	 ได้จัดประชุม
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่พจิารณายกรา่งระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการคดักรอง
และคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ 
อนัเปน็ภมูลิำาเนาได	้พ.ศ.	....	เสร็จแล้ว	ปจัจุบนัอยูร่ะหวา่งการตรวจพิจารณาของสำานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา	

7)	สำานักงานอัยการสูงสุด	 โดยสำานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน	 แจ้งว่า	 ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย	 พ.ศ.	 ....	 แล้ว	 ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	 กรณี 
กล่าวอ้างว่า	เมื่อวันที่	11	เมษายน	2561	ขณะที่ผู้ร้องขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากบ้าน
ของเพือ่นผูร้้อง	เจ้าหน้าทีต่ำารวจ	ชดุจบักมุให้ผูร้้องหยดุรถ	ผูร้้องยนิยอมให้เจ้าหน้าทีต่ำารวจ
ค้นตัวโดยมิได้ขัดขืน	 ผู้ร้องรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อจะบันทึกภาพ 
ไว้เป็นหลักฐาน	 แต่เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ยึดโทรศัพท์ของผู ้ร ้องและทำาร้ายร่างกาย	 
การตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำารวจไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายใด	ๆ 	จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำารวจ
ได้นำากระดาษห่อลูกอมซึ่งภายในเป็นยาบ้า	จำานวน	3	เม็ด	มาสอบถามผู้ร้องว่าเป็นของ 
ผู้ร้องหรือไม่	เนื่องจากตรวจพบตกอยู่ห่างจากจุดตรวจค้นตัวผู้ร้องประมาณ	3	-	4	เมตร	 
ทั้งที่ในขณะตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำารวจไม่ได้แจ้งให้ผู ้ร ้องทราบว่าตรวจพบสิ่งของ 
ผิดกฎหมายแต่อย่างใด	 ต่อมาวันท่ี	 12	 เมษายน	 2561	 เจ้าหน้าท่ีตำารวจได้นำาตัวผู้ร้อง 
ไปที่สถานีตำารวจภูธรพบพระ	 โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ร้องในความผิดฐานมียาเสพติด
ให้โทษในประเภท	 1	 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต	 ผู้ร้องให้การปฏิเสธและ 
เหน็ว่าการกระทำาของเจ้าหน้าทีต่ำารวจชดุจบักมุเป็นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ	โดยเฉพาะ
กรณีทำาร้ายร่างกายผู้ร้องในขณะเข้าตรวจค้นจับกุม	 และกลั่นแกล้งดำาเนินคดีแก่ผู้ร้อง	 
ทั้งที่ผู้ร้องไม่ได้กระทำาความผิดตามที่ถูกกล่าวหา

ประเด็นการร้องเรียน

กรณีที่ 7 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  
กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจท�าร้ายร่างกายในขณะตรวจค้น กลั่นแกล้ง
จับกุมและด�าเนินคดีทั้งที่ไม่ได้กระท�าความผิด 

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	การกระทำาของเจ้าหน้าที่
ตำารวจชุดจับกุมเป็นการตรวจค้นและจับกุมโดยใช้วิธีการท่ีไม่เหมาะสม	มีผลทำาให้ผู้ร้อง
ได้รับบาดเจ็บ	เป็นการละเมิดสิทธิในร่างกายของผู้ร้อง	อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	
สำาหรบักรณกีลา่วอา้งวา่เจ้าหนา้ทีต่ำารวจชุดจบักมุกลัน่แกลง้ดำาเนนิคดแีก่ผู้ร้องในความผิด 
ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท	 1	 (ยาบ้า)	 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ทัง้ทีผู่ร้อ้งไมไ่ดก้ระทำาความผิดตามขอ้กล่าวหา	พนกังานอยัการจังหวดัแมส่อดได้ยืน่ฟอ้ง 
ผู้ร้องต่อศาลจังหวัดแม่สอดในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท	 1	 (ยาบ้า)	  
ไวใ้นครอบครองโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต	และศาลจงัหวดัแมส่อดไดร้บัคำาฟอ้งไวพ้จิารณาแล้ว	 
ตามคดีหมายเลขดำาที่	 1491/2561	 เมื่อวันที่	 11	 มิถุนายน	 2561	 จึงเป็นกรณีตาม 
มาตรา	39	(1)	ประกอบมาตรา	39	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	ประกอบกับผู้ร้องได้แจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน	 สถานีตำารวจภูธรพบพระซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 
ของเจ้าหน้าที่ตำารวจชุดจับกุม	 ให้ดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจชุดจับกุมไว้ด้วย	  
โดยพนกังานสอบสวนได้รับคำาร้องทุกข์และสอบปากคำาผู้ร้อง	และได้ส่งเร่ืองไปยงัสำานกังาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 เขต	 6	 (จังหวัดพิษณุโลก)	 เพ่ือพิจารณา 
ดำาเนินการตามหน้าที่และอำานาจต่อไปแล้ว	 จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ท่ีเหมาะสมในการปอ้งกนัหรอืแก้ไขการละเมดิสทิธมินษุยชน	ตอ่สำานกังานตำารวจแห่งชาต	ิ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 247	 (1)	 และ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	  
พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(1)	ประกอบมาตรา	36	โดยให้ดำาเนินการ	ภายในเวลา	60	วัน	ดังนี้

การดำาเนินการ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 ควรดำาเนินการตามหน้าท่ีและอำานาจแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจ
ชุดจับกุมที่กระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีการตรวจค้นและจับกุม 
ผู้ต้องหาโดยใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมแก่พฤติการณ์	 และควรกำาชับเจ้าหน้าที่ตำารวจ 
ในสงักดัวา่	ในการปฏบิตัหินา้ทีต่รวจคน้และจบักุมบคุคล	จะตอ้งคำานงึถงึหลกัสทิธมินษุยชน	 
โดยใชค้วามระมดัระวงัและใช้วธิกีารทีเ่หมาะสมเทา่ท่ีจำาเปน็แกก่ารตรวจคน้และการจับกุม
เพือ่มใิหเ้กดิการละเมดิสทิธมินษุยชนในลกัษณะเดยีวกบัคำารอ้งนีข้ึ้นอกี	ทัง้นี	้ใหด้ำาเนนิการ 
ภายในระยะเวลา	60	วัน	นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้

ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือ
แนวทางที่เหมาะสม 
ในการป้องกัน 
หรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	แจ้งว่า	ได้มีหนังสือแจ้งไปยังตำารวจภูธรภาค	6	พิจารณา
ดำาเนินการกำาชับเจ้าหน้าที่ตำารวจในสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นและจับกุม 
บุคคลจะต้องคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 โดยใช้ความระมัดระวังและใช้วิธีการ 
ทีเ่หมาะสมเทา่ทีจ่ำาเปน็แกก่ารตรวจคน้และการจบักมุ	และตอ่มาตำารวจภธูรจงัหวดัตาก	 
แจ้งว่า	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง	กรณีการกระทำาของเจ้าหน้าที่ตำารวจ 
ในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจค้นและจับกุมโดยใช้วิธีการที่ ไม่ เหมาะสม	 
และได้กำาชับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นจับกุมบุคคลไปยังเจ้าหน้าที่ตำารวจในสังกัด 
ใหด้ำาเนนิการโดยคำานงึถงึหลกัสทิธมินษุยชน	ใชค้วามระมดัระวงัและใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสม 
เท่าที่จำาเป็นแก่การตรวจค้นจับกุม	 และภายใต้อำานาจหน้าที่ตามกฎหมายและ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำาหนด

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 82 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเร่ืองร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	 กรณี 
กล่าวอ้างว่า	 เจ้าหน้าที่ตำารวจ	 สถานีตำารวจภูธรพระประแดงถ่ายภาพผู้ร้อง	 และมีผู้ใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเผยแพร่ภาพถ่ายของผู้ร้อง	 ซึ่งถูกจัดทำาขึ้นและอยู่ใน 
ความครอบครองดูแลของเจ้าหน้าที่ตำารวจในระหว่างถูกจับกุมดำาเนินคดีเป็นการละเมิด 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิของผู้ต้องหา

ประเด็นการร้องเรียน

กรณีที่ 8 สิทธิพลเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีมีผู้เผยแพร่
ภาพถ่ายของผู้ร้องในระหว่างถูกจับกุมด�าเนินคดี 

การดำาเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	การกระทำาของเจ้าหน้าที่
ตำารวจสถานีตำารวจภูธรพระประแดง	 เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 แม้จะไม่ปรากฏ 
พยานหลักฐานที่เพียงพอจะรับฟังได้ว่า	 ผู้ถูกร้องเป็นผู้ท่ีเผยแพร่ภาพถ่ายโดยตรง	  
แต่การที่ผู้ถูกร้องเป็นผู้จัดทำาภาพถ่ายขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์และเป็นข้อมูลในสำานวน 
การสอบสวนคดีอาญา	 และมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเผยแพร่ภาพถ่ายของผู้ร้อง 
ย่อมแสดงให้เห็นว่าภาพถ่ายของผู้ร้องถูกจัดทำาขึ้นและอยู่ในความครอบครองดูแล 
ของเจ้าหน้าท่ีตำารวจ	ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการควบคุมดูแลและขาดความระมัดระวัง 
อย่างเพียงพอ	 จนทำาให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ร้องและ
บุคคลใกล้ชิดของผู้ร้อง	 จึงเป็นการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	  
จงึให้มข้ีอเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการปอ้งกนัหรอืแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	 ต่อสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	  
พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 247	 (1)	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(1)	ประกอบมาตรา	36	ดงันี้

1)	ควรตรวจสอบและดำาเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องแก่เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดที่กระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	กรณีการนำาภาพถ่ายผู้ร้องในขณะ 
ทำาทะเบียนประวัติผู้ต้องหาและภาพถ่ายขณะผู้ร้องถูกสวมกุญแจมือไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ	

2)	ควรกำาชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ระมัดระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชน 
ที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกนำาภาพถ่ายดังกล่าวไปเผยแพร ่
ต่อสาธารณะอันอาจกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	 เกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 และ
ครอบครัวของประชาชนในลักษณะเดียวกับคำาร้องนี้อีก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 แจ้งว่า	 ได้แจ้งตำารวจภูธรภาค	 1	 ให้ตรวจสอบและ 
ดำาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัดที่กระทำาการ 
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 และกำาชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ระมัดระวังในการส่งต่อ 
ภาพถ่ายของประชาชนที่ถูกจับกุมดำาเนินคดี	 ไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอก 
นำาภาพถ่ายดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ	 อันอาจกระทบสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	  
เกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 และครอบครัวของประชาชนในลักษณะนี้อีก	 ต่อมาตำารวจภูธร 
จงัหวดัสมทุรปราการ	แจง้วา่	สัง่การใหส้ถานตีำารวจภธูรพระประแดงดำาเนนิการตรวจสอบ 

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือ
แนวทางที่เหมาะสม 
ในการป้องกัน 
หรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ	 กรณี 
ตามท่ีปรากฏเป็นข่าว	 เมื่อวันที่	 7	 มิถุนายน	 2560	 มีเจ้าหน้าที่ทหารไม่ทราบสังกัด 
เดินทางไปบ้านพักของนางสาวซี	 (นามสมมติ)	 สมาชิกกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่
และกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย	จังหวัดปทุมธานี	มีมารดาของนางสาวซี	อยู่บ้านเพียงลำาพัง	
และให้มารดาของนางสาวซี	 ตักเตือนนางสาวซีให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงท่ีนางสาวซี 
ไดท้ำาไวก้บัเจา้หนา้ทีท่หารเมือ่ป	ี2557	วา่จะยติุและไมเ่คล่ือนไหวจัดกจิกรรมทางการเมือง	
และจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ	 ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหาร 
ได้กล่าวหาว่านางสาวซีกำาลังละเมิดบันทึกข้อตกลงดังกล่าว	 ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ 
เคยมายังบ้านพักของนางสาวซี	 กว่า	 30	 ครั้ง	 รวมถึงการมาพบของเจ้าหน้าที่ทหาร 
สร้างความกดดันและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของมารดาของนางสาวซเีป็นอย่างมาก

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

ประเด็นการร้องเรียน

กรณีที่ 9 สิทธิพลเมือง กรณีเจ้าหน้าที่ทหารกระท�าการอันเป็นการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

และดำาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจในสังกัด 
ทีก่ระทำาการอนัเปน็การละเมดิสิทธมินษุยชนแล้ว	อกีท้ังได้กำาชบัเจ้าหนา้ท่ีตำารวจในสงักดั
ให้ระมัดระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนที่ถูกจับกุมดำาเนินคดี	 ไม่ให้เจ้าหน้าท่ี
ตำารวจหรือบุคคลภายนอกนำาภาพดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะอันเป็นการกระทบ 
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	เกียรติยศ	ชื่อเสียง	และครอบครัวของประชาชน	หากมีผู้ใด
ฝ่าฝืนจะถูกดำาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การดำาเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 การที่เจ้าหน้าที่ทหาร
ทั้ง	4	นาย	เข้าไปบ้านพักของนางสาวซี	เพื่อต้องการให้นางสาวซียุติและไม่เคลื่อนไหว
จัดกิจกรรมทางการเมืองเป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่มีการกระทำาใดที่มีลักษณะ 
เป็นการขม่ขูค่กุคามตอ่มารดาของนางสาวซ	ีนอกจากนี	้ผูแ้ทนคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต	ิ 
ชีแ้จงวา่	บนัทกึขอ้ตกลงระหวา่งนางสาวซแีละกลุม่นักศึกษากับคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
ที่จัดทำาขึ้นเมื่อปี	 2557	 ไม่มีผลทางกฎหมาย	 เนื่องจากได้ถูกยกเลิก	 ประกอบกับ 
ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว	นางสาวซียังสามารถจัดกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น 
ทางการเมืองได้	 การกระทำาของเจ้าหน้าที่ทหารจึงยังมิอาจถือได้ว่าเป็นการจำากัด
เสรีภาพของนางสาวซีตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	
มาตรา	 34	 ได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้แต่อย่างใด	 ดังนั้น	 เพื่อป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกับคำาร้องนี้อีก	  
จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่ เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ต่อกองทัพบกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	 (1)	และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(1)	ดังนี้



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 84 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

กองทัพบก	 ควรกำาชับให้หน่วยงานในสังกัดหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย	 งดเว้นการกระทำาท่ีมีลักษณะเป็นการกระทบหรือละเมิดต่อ 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	 เกียรติยศ	 ชื่อเสียง 
และครอบครัวของนางสาวซี	 รวมทั้งบุคคลอื่นๆ	ตลอดจนการกระทำาที่อาจทำาให้สมาชิก
ในครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นเกิดความหวาดกลัว

กองทัพบก	 แจ้งว ่า	 มีแนวปฏิบัติของกองทัพบกในการป้องกันการกระทำา 
อันอาจละเมิดสิทธิมนุษยชน	 สรุปได้ว่า	 ได้จัดประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการ 
ทหารบกต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทุกเดือน	 โดยได้เน้นยำ้าให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น 
กำากับดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยอย่างใกล้ชิด	 โดยยึดถือและปฏิบัติตามกรอบ 
อำานาจหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด	 และจัดทำาแนวทางการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	 
เพื่อให ้กำาลังพลที่ปฏิบัติภารกิจทั้งในสายงานปกติ	 และกำาลังป ้องกันชายแดน	 
ได้ทำาความเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชนและระมัดระวังการปฏิบัติ	 เพื่อมิให้เป็น 
การละเมดิสทิธมินษุยชน	ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ	รวมท้ังกำากบัดแูล 
การปฏิบัติภารกิจของกำาลังพลโดยผู้บังคับหน่วยตามลำาดับชั้น	 ทำาหนังสือ/วิทยุส่ังการ 
เน้นยำ้าการปฏิบัติตามห้วงเวลาด้วย

ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางท่ีเหมาะสม 
ในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน

ประเด็นการร้องเรียน

กรณทีี ่10 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่เร่งด�าเนินคดี
แก่ผู้ต้องหาซึ่งถูกคุมขังอยู่ในคดีอื่น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเร่ืองร้องเรียน	 กรณีกล่าวอ้างว่า	 ผู้ร้อง 
เป็นนักโทษเด็ดขาดในคดีความผิดฐานพยายามฆ่า	 ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำากลาง 
เขาบิน	นอกจากคดีนี้แล้ว	ผู้ร้องยังถูกดำาเนินคดีอีก	2	คดี	 คือ	คดีอาญา	ที่	 118/2551	  
ของสถานีตำารวจภูธรสาขลา	 อำาเภอพระสมุทรเจดีย์	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ซ่ึงพนักงาน
สอบสวน	 สถานีตำารวจภูธรสาขลาได้รับคำาร้องทุกข์	 เมื่อวันท่ี	 22	 เมษายน	 2551	 และ 
คดีอาญาที่	187/2553	ของสถานีตำารวจนครบาลศาลาแดง	เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร	
ซึ่งพนักงานสอบสวน	 สถานีตำารวจนครบาลศาลาแดงได้รับคำาร้องทุกข์ไว้	 เมื่อวันที่	  
5	 กรกฎาคม	 2553	 และได้สอบปากคำาผู้ร้องแล้ว	 แต่คดียังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจาก 
ยงัไมป่รากฏวา่พนกังานอยัการไดพ้จิารณาส่ังคดีอยา่งไร	การทีผู้่ถกูรอ้งทัง้สองไม่ดำาเนนิคด ี
ทีม่กีารอายดัตวัผูร้อ้งไวใ้ห้เสรจ็สิน้อาจทำาใหผู้ร้อ้งเสยีสทิธปิระโยชนอ์นัพงึไดร้บัในระหวา่ง
ที่ถูกคุมขัง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า	 กรณี 
การดำาเนนิคดตีามคดอีาญา	ที	่118/2551	ของสถานตีำารวจภธูรสาขลานัน้	พนกังานสอบสวน	 
สถานีตำารวจภูธรสาขลาสรุปสำานวนการสอบสวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู ้ร้อง 
เสนอไปยังพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ	 จากนั้นพนักงานอัยการจังหวัด
สมุทรปราการพิจารณาสำานวนการสอบสวนแล้วจึงส่ังฟ้องผู้ร้อง	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ 
การส่งตวัผูร้้องมาเพือ่ดำาเนนิคดี	กรณจึีงยงัไม่อาจรับฟังได้ว่า	พนกังานสอบสวน	สถานตีำารวจ 

การดำาเนินการ
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ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางท่ีเหมาะสม 
ในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน

การดำาเนินการ ภูธรสาขลากระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจาก 
ยังมีปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนำาตัวผู้ร้องไปดำาเนินคด	ี 
จึงให้มีหนังสือแจ้งสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 และกรมราชทัณฑ์พิจารณากำาชับ 
พนักงานสอบสวน	 สถานีตำารวจภูธรสาขลา	 และเรือนจำากลางเขาบินให้ประสานงานกัน
เพื่อนำาตัวผู้ร้องส่งพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป	
สำาหรบักรณกีารดำาเนนิคดีตามคดีอาญา	ที	่187/2553	ของสถานตีำารวจนครบาลศาลาแดง	
เห็นว่า	 พนักงานสอบสวน	 สถานีตำารวจนครบาลศาลาแดงได้รับคำาร้องทุกข์ไว้	 เมื่อวันท่ี	 
5	 กรกฎาคม	 2553	 และสอบปากคำาและอายัดตัวผู้ร้องแล้ว	 ปัจจุบันคดีอยู่ในขั้นตอน 
การดำาเนนิการของพนกังานสอบสวน	สถานตีำารวจนครบาลศาลาแดงโดยยงัไม่ส่งสำานวน
ให้พนักงานอัยการ	 สำานักงานคดีอาญาธนบุรีแต่อย่างใด	 โดยสถานีตำารวจนครบาล
ศาลาแดงชี้แจงว่า	 “ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า	 สำานวนการสอบสวนนั้นได้หายไป	 
ไม่สามารถหาสำานวนการสอบสวนมาส่งพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องได้	 ดังนั้น	 จึงขอถอน 
การอายัดตัวผูร้้อง	ไม่ต้องการตวัเพือ่ดำาเนนิคดตีามกฎหมายอกีต่อไป”	จงึเหน็ว่า	การกระทำา 
ของพนักงานสอบสวน	 สถานีตำารวจนครบาลศาลาแดงกระทบต่อสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งต่อผู ้เสียหายและต่อผู ้ร ้องซึ่งเป็นผู ้ต้องหาในคดีอาญาในอันที่จะได้รับ 
การพสิจูน์ความจรงิในเรือ่งทีม่กีารกล่าวหาดำาเนนิคด	ีอกีทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรยีบร้อยหรอืสวัสดิภาพของประชาชนทีจ่ะได้รบัหลกัประกนัการคุม้ครองความปลอดภยั
จากการก่ออาชญากรรม	การกระทำาของพนกังานสอบสวน	สถานตีำารวจนครบาลศาลาแดง
จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ร้อง	 จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ท่ีเหมาะสมในการป้องกนัหรอืแก้ไขการละเมดิสทิธมินษุยชน	ต่อสำานกังานตำารวจแห่งชาต	ิ
และสถานีตำารวจนครบาลศาลาแดงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
2560	 มาตรา	 247	 (1)	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(1)	ประกอบมาตรา	36	ดังนี้

1)	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 และสถานีตำารวจนครบาลศาลาแดงควรพิจารณา 
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา	 ที่	 187/2553	 ตั้งแต่ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายคนแรกต่อเนื่องจนถึงคนปัจจุบัน	 เพ่ือให้ทราบว่าความบกพร่อง 
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นเกิดจากผู้ใดแล้วจึงพิจารณาดำาเนินการแก่ผู้นั้นตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

2)	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 ควรพิจารณากำาชับและกวดขันพนักงานสอบสวน 
ให้ปฏิบัตหิน้าท่ีตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	โดยเน้นยำา้ว่าในการปฏบิติัหน้าทีใ่ด	ๆ 	 
ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ให้ถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างเคร่งครัด

3)	สำานกังานตำารวจแหง่ชาตคิวรแจง้เวยีนใหเ้จา้หนา้ทีต่ำารวจศกึษาคูมื่อการปฏบัิตงิาน 
ของเจ้าหน้าที่ตำารวจตามหลักสิทธิมนุษยชนท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จัดทำาและเผยแพร่ทาง	www.nhrc.or.th	ทั้งนี้	 ให้ดำาเนินการภายในระยะเวลา	60	วัน	
นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้
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1)	สำานกังานตำารวจแห่งชาติ	แจ้งว่า	ได้ดำาเนนิการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตแิล้ว	 โดยให้ผูบ้ญัชาการตำารวจนครบาลตรวจสอบการปฏบิติัหน้าที ่
ของพนักงานสอบสวนสถานีตำารวจนครบาลศาลาแดง	 ตามคดีอาญาที่	 187/2553	 
ว่ามีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่	 อย่างไร	 และได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
กำาชบัและกวดขนัพนกังานสอบสวนให้ปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	 
โดยเน้นยำา้การปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้ถอืปฏิบติัตามหลักสิทธมินษุยชนอย่างเคร่งครัด	และแจ้งเวยีน 
ให้เจ้าหน้าท่ีตำารวจศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 ซึ่งเผยแพร่ทาง	 
www.nhrc.or.th	ต่อมา	สถานตีำารวจนครบาลศาลาแดง	แจ้งว่า	เดมิคดอีาญาที	่187/2553	
พนกังานสอบสวน	 สถานตีำารวจนครบาลศาลาแดง	 ผูร้บัผดิชอบ	 ได้ทำาการสอบสวนและ 
ทำาหนงัสอือายดัตัวผูต้้องหาไว้ต่อเรือนจำาพเิศษธนบรุ	ี(บางบอน)	และสถานตีำารวจนครบาล
แสมดำาไว้แล้ว	เนือ่งจากผูต้้องหาได้ถูกจบักมุและถกูคุมขงัในคดีอืน่	ต่อมาพนกังานสอบสวน
ผูรั้บผดิชอบ	 ได้ย้ายไปดำารงตำาแหน่งท่ีอืน่จงึได้มอบสำานวนการสอบสวนให้กบัรองผูก้ำากบั
สบืสวนสถานตีำารวจนครบาลศาลาแดง	ซึง่เป็นหวัหน้างานสอบสวนรบัไปเพือ่นำาไปมอบหมาย 
ให้กบัพนักงานสอบสวนทำาการสอบสวนต่อไป	โดยได้มกีารสอบสวนคดดีงักล่าวจนแล้วเสรจ็	 
เมื่อวันท่ี	 1	 ตุลาคม	 2554	 มีความเห็นสั่งฟ้องโดยได้เสนอสำานวนการสอบสวนต่อ 
ผูบ้งัคบับญัชาตามลำาดบัชัน้แล้ว	แต่ในช่วงเดอืนตลุาคม	2554	ได้เกดิอทุกภัยนำา้ท่วมภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร	รวมทัง้สถานตีำารวจนครบาลศาลาแดง	และทีท่ำาการพนกังานอัยการ
พเิศษธนบรุ	ี1	ทำาให้ส่งสำานวนการสอบสวนไม่ได้	และเก็บสำานวนการสอบสวนไว้	เมือ่นำา้ลด
ทุกสถานท่ีทำางานได้ตามปกติกม็กีารส่งสำานวนทีท่ำาการสอบสวนเสรจ็ไปยงัพนกังานอยัการ	 
แต่สำานวนคดีอาญาที่	 187/2557	 ไม่ได้นำาส่งไปด้วย	 ต่อมาได้รับหนังสือจากสำานักงาน 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	เพือ่แจ้งรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน	 
สถานตีำารวจนครบาลศาลาแดงจึงได้มคีำาสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิปรากฏ
ผลการสอบสวนว่า	เป็นความบกพร่องจงึได้พิจารณาโทษตามพระราชบญัญตัติำารวจแห่งชาต	ิ
พ.ศ.	2547	หมวด	5	มาตรา	82	หากแต่พนกังานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ย้ายไปดำารงตำาแหน่ง
สงักดักองบงัคบัการตำารวจป้องกนัและปราบปรามการกระทำาผิดเกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 กองบัญชาการสอบสวนกลาง	 ดังนั้น	 สถานีตำารวจนครบาลศาลาแดง 
จงึไม่มอีำานาจทีจ่ะพจิารณาลงโทษได้	แต่ได้ส่งเรือ่งทัง้หมดให้กองกำากบัการ	6	กองบงัคบัการ
ตำารวจป้องกันและปราบปรามการกระทำาผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	
กองบญัชาการสอบสวนกลางต้นสงักดั	พจิารณาดำาเนนิการต่อไป

2) กรมราชทัณฑ์	แจ้งว่า	ส่ังการให้เรือนจำากลางเขาบินย้าย	น.ช.	ผู้ร้อง	ไปคุมขังยังเรือนจำากลาง 
สมทุรปราการเพือ่ดำาเนนิคดขีองสถานตีำารวจภธูรสาขลา	จงัหวดัสมทุรปราการ	แตเ่นือ่งจาก	 
น.ช.	ผู้ร้องเป็นผู้ต้องขัง	ที่มีพฤติการณ์ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ	เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และโทรศัพท์มือถือ	 ต้องกำาหนดวันเวลาในการดำาเนินคดีที่ชัดเจนก่อนการย้ายผู้ต้องขัง 
ไปดำาเนนิคดี	เพือ่ปอ้งกนัปญัหาผู้ต้องขงัทีม่พีฤติการณเ์ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดและโทรศพัท์
มือถือย้ายไปดำาเนินคดีที่เรือนจำาอื่นเป็นระยะเวลานานอาจมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิและสรา้งเครอืข่ายได	้จงึไดใ้ห้เรอืนจำากลางเขาบินประสานงานไปยงัสถานีตำารวจ 
ภูธรสาขลา	จังหวัดสมุทรปราการให้กำาหนดวัน	เวลาในการดำาเนินคดีกับผู้ต้องขังให้ชัดเจนก่อน	 
แล้วจึงดำาเนินการย้าย	น.ช.	ผู้ร้อง	ไปคุมขังยังเรือนจำากลางสมุทรปราการ	

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	 กรณี 
กล่าวอ้างว่า	 บุตรชายผู้ร้องกับพวกอีก	 7	 คน	 เป็นผู้ต้องขังในความควบคุมของเรือนจำา
อำาเภอพล	 อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดพล	 ในคดีความผิดฐานร่วมกัน 
วางเพลิงเผาทรัพย์	 ร่วมกันทำาให้เสียทรัพย์	 อั้งยี่	 ซ่องโจร	 และความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา	มาตรา	112	จากเหตุเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่	9	ในอำาเภอชนบท	
จงัหวดัขอนแก่น	บตุรชายผูร้อ้งกบัพวก	ถกูจบักมุและนำาตวัมาฝากขงัท่ีเรอืนจำาอำาเภอพล	 
พนักงานสอบสวน	 ได้สรุปสำานวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งแปด 
เสนอพนกังานอยัการจังหวดัขอนแกน่	โดยพนกังานอยัการจงัหวดัขอนแกน่	ได้ยืน่ฟอ้งคด ี
ต่อศาลจังหวัดพล	 ซ่ึงนัดพร้อมเพื่อสอบคำาให้การและตรวจพยานหลักฐาน	 เม่ือวันที่	  
2	 ตุลาคม	 2560	 ในการคุมตัวบุตรชายผู้ร้องกับพวกอีก	 7	 คน	 ไปศาลจังหวัดขอนแก่น	  
ผู้ถูกร้องได้ใส่ตรวนแก่บุตรชายผู้ร้องกับพวก	 และไม่อนุญาตให้บุตรชายผู้ร้องกับพวก 
ผกูเชอืกสำาหรบัดงึโซ่ตรวนเพ่ือไมใ่ห้เปน็อปุสรรคแกก่ารเดิน	รวมท้ังไมอ่นญุาตใหใ้สถ่งุเทา้ 
เพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างตรวนกับข้อเท้า	 ผู้ร้องเห็นว่าการกระทำาของผู้ถูกร้อง 
เป็นการปฏิบัติที่ โหดร้ายและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังในคดี 
ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พิจารณาแล้วเห็นว่า	ความเสียหายที่บุตรชาย
ผูร้อ้งกบัพวกได้รบัเกิดขึน้ในชว่งระยะเวลาทีน่ำาตวับตุรชายผูร้อ้งกับพวกออกไปภายนอก
เรือนจำาเท่านั้น	 และเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 พ.ศ.	 2560	 ให้อำานาจ 
ผูถ้กูรอ้งจำากดัสทิธแิละเสรีภาพของผู้ต้องขงัได้	การใชต้รวนแมจ้ะกอ่ใหเ้กดิผลเสียหายบ้าง	 
แต่สิทธิและเสรีภาพของบุตรชายผู้ร้องกับพวกมิได้หายไปอย่างส้ินเชิง	 ดังนั้น	  
การท่ีผู้ถูกร้องใช้เครื่องพันธนาการประเภทตรวน	 แก่บุตรชายผู้ร้องกับพวกอีก	 7	 คน	  
ในระหว่างการคุมตัวออกไปภายนอกเรือนจำา	 จึงยังไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ของบุตรชายผู้ร้องกับพวก	 จึงมีมติให้ยุติเรื่อง	 อย่างไรก็ตาม	 การใช้เคร่ืองพันธนาการ 
แก่ผู้ต้องขัง	 แม้จะมีกฎหมายราชทัณฑ์กำาหนดประเภทและเง่ือนไขการใช้เคร่ืองพันธนาการไว้	 
แต่กฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจเลือกใช้
เครือ่งพนัธนาการโดยมไิด้กำาหนดหลักเกณฑ์ทีชั่ดเจนและแนน่อนเปน็แนวทางกำากับการ 
ใช้ดุลพินิจว่า	 เมื่อใดเป็นกรณีมีเหตุจำาเป็นหรือมีเหตุสมควรที่จะใช้เครื่องพันธนาการ 
แก่ผูต้อ้งขัง	ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิกรณเีจ้าหนา้ทีข่องรฐัใชด้ลุพนิจิเกนิขอบเขตและความจำาเปน็ 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 อันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทบ 
ตอ่สทิธิและเสรีภาพของผูต้อ้งขงัเกนิสมควรได	้ดงันัน้	เพือ่เปน็การคุ้มครองสทิธขิองบคุคล 
จากการใช้อำานาจโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำานาจ 
เกินขอบเขตและเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำาหนด	 จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกรมราชทัณฑ์	  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 247	 (1)	 และ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	  

ประเด็นการร้องเรียน

กรณีที่ 11 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพในร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าการปฏิบัติ
โดยใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังในระหว่างการคุมตัวไปศาลเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน

การดำาเนินการ
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พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(1)	และใหม้ขีอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการสง่เสรมิและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงยุติธรรมและสำานักงานศาลยุติธรรม	ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	(3)	และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 26	 (3)	
ประกอบมาตรา	42	ดังนี้

1)	กรมราชทัณฑ์ควรกำาชับเรือนจำาและทัณฑสถานทุกแห่งให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ส่ังการของกรมราชทัณฑ์	 ท่ี	ยธ	0705/ว38	ลงวันท่ี	10	 มิถุนายน	2548	 เร่ือง	แนวทางปฏิบัติ 
ในการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัด	 ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในมาตรา	 21	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 พ.ศ.	 2560	 มาใช้บังคับ	
และควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการ 
ส่ังใช้เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องขังอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความจำาเป็น	 โดยคำานึงถึง
ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยแ์ละสิทธิเสรีภาพในชวีติและร่างกายของผู้ต้องขงัด้วย	โดยเฉพาะ
ผูต้อ้งขงัซึง่ศาลยงัไมม่คีำาพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระทำาความผิด	จะปฏบิติัต่อผู้นัน้เสมอืนเปน็
ผู้กระทำาความผิดมิได้

2) กรมราชทณัฑ์ควรพจิารณากำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องพันธนาการ
แกผู่ต้้องขงัให้ชดัเจนยิง่ขึน้	โดยนำาพฤตกิารณแ์หง่คดแีละความรนุแรงในการกระทำาความผดิ	 
รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ต้องขังขณะที่อยู่ภายในเรือนจำามาพิจารณา	 เพื่อป้องกันมิให้ 
เจ้าหน้าท่ีใช้ดุลพินิจเกินกว่าความจำาเป็นในการควบคุมผู้ต้องขัง	 และควรพิจารณาใช้ 
เครื่องพันธนาการประเภทอื่นทดแทนเคร่ืองพันธนาการประเภทตรวน	 เช่น	 กุญแจมือ	
กุญแจเท้า	 หรือชุดกุญแจมือและกุญแจเท้าเพื่อคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกกระทำาในลักษณะ
ลดทอนหรอืละเมดิศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย	์และในกรณท่ีีจำาเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งพนัธนาการ
แกผู้่ตอ้งขัง	ควรพจิารณาอนญุาตหรอืจดัใหม้เีครือ่งปอ้งกนัมใิหเ้กดิอนัตรายหรอืบาดแผล
จากการใช้เครื่องพันธนาการตามสมควรได้

กระทรวงยุติธรรม	 และสำานักงานศาลยุติธรรมควรพิจารณาจัดให้มีช่องทางเดิน 
สำาหรับผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะ	 เพื่อความสะดวกในการคุมตัว ผู้ต้องขังตั้ งแต่ 
ทางเดินระหว่างที่จอดรถไปยังห้องควบคุมตัวท่ีศาลอันจะช่วยป้องกันการใช้ 
เครื่องพันธนาการที่เกินสมควร

1)	กรมราชทัณฑ์	 แจ้งว่า	 ได้มีหนังสือกำาชับเรือนจำาเกี่ยวกับการใช้เครื่องพันธนาการ 
แก่ผู้ต้องขังให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว	 โดยสั่งการให้เรือนจำา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
พิจารณาการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และไม่ขัดกับ 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พ.ศ.	2560

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางท่ีเหมาะสม 
ในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน

ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

การดำาเนินการ
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2)	สำานักงานศาลยตุธิรรม	แจง้ว่า	ตามพระราชบญัญตัริาชทัณฑ	์พ.ศ.	2560	มาตรา	21	 
การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมไม่ให้ผู้ ต้องขังที่มี 
พฤติกรรมส่อว่าเป็นบุคคลวิกลจริต	 หรือจิตไม่สมประกอบ	 ซ่ึงอาจทำาอันตรายต่อชีวิต	
รา่งกายของตนเองหรอืผูอ้ืน่	หรอืมพีฤตกิรรม	นา่จะหลบหนกีารควบคมุอนัจำาเปน็ตอ่การ
ใชเ้ครือ่งพนัธนาการ	จงึเหน็วา่การใชเ้ครือ่งพนัธนาการยงัไมเ่ปน็การละเมดิสทิธมินษุยชน	 
และตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย	
พ.ศ.	 2550	 ข้อ	 7	 (4)	 (5)	 และข้อ	 8	 (ข)	 ได้กำาหนดมาตรการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
เพื่อความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัย	 โดยได้กำาหนดช่องทางเข้าออก 
อย่างเป็นระบบ	 สำาหรับรถราชทัณฑ์ที่มีหน้าที่รับส่งผู้ต้องคุมขังให้แยกช่องทางเข้าออก 
และที่จอดรถพิเศษให้ใกล้กับห้องคุมขัง	 และจัดให้มีร้ัวเหล็กกั้นโดยรอบอาคาร 
ศาลยุติธรรม	 เพื่อป้องกันบุคคลมิให้เข้าใกล้อาคาร	 อีกทั้งได้กำาหนดช่องทางเดิน 
ภายในอาคารศาลยุติธรรมอย่างเป็นสัดส่วนสำาหรับผู้พิพากษา	 ผู้ต้องหาหรือจำาเลย	  
และผู้มาติดต่อไม่ให้ปะปนกัน	 สำาหรับกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เสนอให้จัดให้มีช่องทางเดินสำาหรับผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะนั้น	 สำานักงานศาลยุติธรรม	  
ได้ประสานไปยังศาลจังหวัดพลเกี่ยวกับช่องทางเดินระหว่างที่จอดรถไปยังห้องควบคุม
ของศาลได้รับแจ้งว่า	 ปัจจุบันศาลจังหวัดพลมีการก่อสร้างอาคารท่ีทำาการศาลหลังใหม่	  
ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารท่ีทำาการศาลเดิม	 ทำาให้รถราชทัณฑ์ที่นำาตัวผู้ต้องขัง 
มาศาลไม่สามารถจอดรถบริเวณใกล้ห้องควบคุมได้	 จึงต้องเปลี่ยนจุดจอดรถเป็นบริเวณ 
ด้านข้างอาคารที่ทำาการศาล	 และให้ผู้ต้องขังเดินเข้าประตูด้านข้างอาคารที่ทำาการศาล 
ไปยังห้องควบคุมระยะทางประมาณ	 50	 เมตร	 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมรักษา 
ความปลอดภัย	 อย่างไรก็ตาม	 หากอาคารท่ีทำาการหลังใหม่แล้วเสร็จ	 จะมีการปรับปรุง
ห้องควบคุมโดยแยกห้องควบคุมชายและหญิงออกจากกัน	 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย	 พ.ศ.	 2550	 และ 
การเคลือ่นยา้ยผูต้อ้งขงัจะกลบัมาใชจ้ดุจอดรถเดมิ	ซึง่อยูใ่กลห้อ้งควบคมุ	โดยมรีะยะทาง 
จากท่ีจอดรถไปยงัหอ้งควบคมุประมาณ	10	-	20	เมตร	อนัเปน็การสะดวกแกก่ารเคลือ่นยา้ย 
ผู้ต้องขัง	 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการ 
รักษาความปลอดภัย	พ.ศ.	2550	ข้อ	7	(4)	(5)	และข้อ	8	(ข)

3)	กระทรวงยุติธรรม	แจ้งว่า	กระทรวงยุติธรรม	โดยกรมราชทัณฑ์	ได้ให้ความสำาคัญ
ต่อการปฏิบัติกับผู้ต้องขังโดยคำานึงถึงการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตามท่ีกฎหมายกำาหนด	โดยกำาหนดให้กรมราชทณัฑ์มหีลกัสูตรการอบรม	เรือ่ง	การปฏบิตัิ
ต่อผู้ต้องขังตามหลักการสิทธิมนุษยชนให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อยู่แล้ว	 และเพื่อป้องกัน 
ไม ่ให ้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผู ้ต ้องขัง	 กรณีการใช ้เคร่ืองพันธนาการ	 
จึงได้กำาหนดแนวทางในการพิจารณา	 กรณีการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู ้ต ้องขัง 
อยู่ในหมวด	 3	 ข้อ	 14-19	 ของร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
ราชทัณฑ์	 พ.ศ.	 2560	 ซึ่งกำาหนดไว้ว่าในกรณีที่ต้องนำาตัวผู ้ต้องขังไปนอกเรือนจำา	 
ถ้าจะใช้เครื่องพันธนาการให้ใช้กุญแจมือ	 เว้นแต่ผู้ต้องขังที่ศาลได้มีคำาพิพากษาถึงที่สุด 
ให้ลงโทษจำาคุกผู้ต้องขังนั้นต้ังแต่สิบปีขึ้นไป	 หรือเป็นผู้ต้องขังในคดีที่มีอัตราโทษจำาคุก
อย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปจะใช้ตรวน	หรือกุญแจเท้า	หรือชุดกุญแจมือและกุญแจเท้าก็ได้	
และห้ามใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังซ่ึงมีอายุตำ่ากว่า	 18	 ปี	 ผู้ต้องขังซ่ึงมีอายุเกิน	 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	 กรณี 
กล่าวอ้างว ่า	 ชาวประมงพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพประมงในพ้ืนที่อ ่าวบ้านดอน	 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีได้รบัความเดอืดร้อนจากกรณกีลุม่นายทนุผูป้ระกอบการขยายพืน้ท่ี
บุกรุกจับจองพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ซึ่งประชาชนใช้ร่วมกันเพื่อประกอบกิจการ 
เล้ียงหอยแครงโดยผิดกฎหมาย	 ส่งผลกระทบต่อชาวประมงพ้ืนบ้านทำาให้ไม่มีพื้นที ่
จับสัตว์นำ้า	 สำานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และสำานักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
สาขาสรุาษฎร์ธาน	ีผูถ้กูร้องทัง้สองเป็นหน่วยงานของรฐัซึง่มอีำานาจหน้าทีโ่ดยตรงในพืน้ท่ี	
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	ผู้ประกอบการหลายราย
ได้เพาะเลี้ยงหอยทะเลนอกเขตเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประมง	 และปักเสาคอนกรีตหลักไม้ไผ่รวมทั้งสร้างส่ิงปลูกสร้างล่วงลำ้าลำานำ้า	 
ส่งผลกระทบต่อสิทธิของชุมชนและกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านในการเข้าใช้ประโยชน์ 
ในท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงของชุมชน	 รวมทั้ง	
กีดขวางทางเดินเรือจนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน	 จึงมีมติให้มี 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	 ต่อกรมประมง	 กรมเจ้าท่า	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง	 
คณะกรรมการประมงประจำาจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีและจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีตามรฐัธรรมนญู	 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 247	 (1)	 และพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 
มาตรา	26	(1)	ประกอบ	มาตรา	36	ดังนี้

1)	คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ควรบูรณาการความร่วมมือกับ
กรมประมงและกรมเจ ้าท ่า	 ในการแก ้ไขป ัญหาการบุกรุกพื้นท่ีอ ่าวบ ้านดอน 
เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 ทั้งนี้	 โดยคำานึงถึงความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ใช้ประโยชน ์
ในท่ีสาธารณะอ่าวบ้านดอนกลุ่มอื่น	ๆ

2)	กรมประมง	 กรมเจ้าท่า	 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ควรส่ังการให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ดำาเนินการต่อ 
ผูเ้พาะเลีย้งหอยทะเลนอกเขตเพาะเลีย้งสตัว์นำา้โดยไม่ได้รบัอนญุาต	รวมทัง้เฝ้าระวังไม่ให้มี 
การเพาะเลีย้งหอยหรอืสร้างสิง่ปลกูสร้างนอกพืน้ทีท่ีค่ณะกรรมการประมงประจำาจงัหวดั
สรุาษฎร์ธานกีำาหนดให้เป็นพืน้ทีเ่พาะเลีย้งสตัว์นำา้ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

ประเด็นการร้องเรียน

กรณทีี ่12 สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าชาวประมงพ้ืนบ้านได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการ
เลี้ยงหอยแครงบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 

การดำาเนินการ

60	 ปี	 ผู ้ต ้องขังหญิง	 หรือผู้ต้องขังซึ่งเจ็บป่วย	 เว้นแต่เป็นคนดุร้ายหรือเสียจริต	 
ซึ่งเห็นเป็นการจำาเป็นต้องป้องกันมิให้ก่อภยันตราย	 ปัจจุบันร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 
ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว	 อยู ่ระหว่างดำาเนินการตามขั้นตอนออกอนุบัญญัติร่าง 
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พ.ศ.	2560

ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางท่ีเหมาะสม 
ในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน
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ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางท่ีเหมาะสม 
ในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน

3)	จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกรมประมง	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง	 พิจารณาดำาเนินการฟื้นฟูอ่าวบ้านดอน 
ในส่วนท่ีจะมีการรื้อถอนคอกหอย	 ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ให้กลับคืนสู ่สภาพเดิม 
ตามธรรมชาติ	และควรอนุรักษ์	บำารุงรักษาและจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สัตว์นำ้าอย่างยั่งยืน

4)	กรมประมง	 และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรให้การสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้ชุมชนชายฝั ่งรอบพื้นที่อ ่าวบ้านดอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำาแนวเขตเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง	 
และวางกฎกติกาการใช้ประโยชน์และมาตรการควบคุมดูแลในชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้
มีการขยายพื้นท่ีเพาะเลี้ยงหอยทะเลโดยผิดกฎหมาย

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

1)	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 แจ้งว่า	 คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี
กรมประมงและกรมเจ้าท่า	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 อีก	 19	 หน่วยงาน	 ได้บูรณาการ 
ความร่วมมือกัน	 ตามคำาสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ซ่ึงแต่งตั้งคณะทำางานแก้ไขปัญหา 
การบุกรุกพ้ืนท่ีอ ่าวบ้านดอน	 โดยได้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 
ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	ร่วมปฏิบัติการรื้อถอนคอกหอย	ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่
เพื่อป้องกันการบุกรุกพร้อมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนชายฝั่ง
รอบพื้นท่ีอ่าวบ้านดอน

2)	กรมเจ้าท่า	 แจ้งว่า	 ได้รื้อถอนคอกหอยที่ปักหลักครอบครองเข้ามาในเขต 
แนวชายฝั ่ง	 1,000	 เมตรในเขตตำาบลคลองฉนาก	 อำาเภอเมืองสุราษฎร ์ธาน	ี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	และจัดทำาโครงการ	“ยุทธการทวงคืนผืนนำ้า”	เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
บังคับใช้กฎหมายการบุกรุกพื้นที่อ่าวบ้านดอน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3)	กรมประมง	แจ้งว่า	ได้ร่วมกับชุมชนชายฝั่งอ่าวบ้านดอน	ปักหลักแนวเขตพื้นที่
ท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงหอยในอ่าวบ้านดอนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่อนุญาตออกจาก
พื้นที่นอกเขตอนุญาต	มีการปักหลักแนวระยะเลี้ยงและร่องนำ้าเดินเรือ	ตลอดจนป้องกัน
ไม่ให้มีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยทะเลผิดกฎหมาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	 กรณี
กล่าวอ้างว่า	การก่อสร้างคลังก๊าชแหลมใหญ่และท่าเทียบเรือของคลังก๊าซมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชนคลองน้อย	อำาเภอเมืองสมุทรสงคราม	
จังหวัดสมุทรสงคราม	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาตรวจสอบแล้ว	
และมีมติให้สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม	 ซ่ึงรับมอบอำานาจจากอธิบดี
กรมเจ้าท่า	พจิารณาเพิกถอนใบอนญุาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกนิ	 500	 ตันกรอส	 

ประเด็นการร้องเรียน

กรณทีี ่13 สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างคลังก๊าชแหลมใหญ่และท่าเทียบเรือ 
ของคลงักา๊ซมีผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและการประกอบอาชีพของชุมชนคลองน้อย 



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 92 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม	แจ้งว่า	ไม่สามารถเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวได้	เนื่องจากเห็นว่าการขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ไม ่ขัดกับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม	 และการออกใบอนุญาตให้ก ่อสร ้าง 
ท่าเทยีบเรอืเป็นการกระทำาโดยชอบแล้ว	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตพิจิารณาแล้ว 
เห็นว่า	 สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม	 ไม่ดำาเนินการตามมาตรการ 
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	จึงมีมติให้รายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อส่ังการให้มีการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

การดำาเนินการ

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 19	 มีนาคม	 2562	 รับทราบสรุปผลการพิจารณาต่อ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ	
สรุปสาระสำาคัญได้ว ่า	 ได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นผู ้รักษาการ 
ตามกฎหมายของพระราชบัญญัติผังเมือง	พ.ศ.	2518	ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง
ผลการหารือว่า	 การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม	 พ.ศ.	 2558	 ที่กำาหนดไว้	 แม้บริษัทเอกชน	 A	 
ได ้ยื่นขออนุญาตก ่อสร ้างท ่าเทียบเรือก ่อนกฎกระทรวงให ้ ใช ้บังคับผังเมือง 
รวมเมอืงสมทุรสงคราม	พ.ศ.	2558	มผีลใช้บงัคบั	และต่อมากรมเจ้าท่าได้ออกใบอนญุาต 
ให้บรษิทัเอกชน	A	ปลกูสร้างสิง่ล่วงลำา้ลำานำา้ประเภทท่าเทยีบเรอืขนาดไม่เกนิ	 500	ตนักรอส	 
ตามใบอนุญาต	 เลขที่	 5/2558	 เม่ือวันที่	 30	 กันยายน	 2558	 ก็ไม่ได้มีผลทำาให้ 
กรณีดังกล่าวสามารถดำาเนินการได้	เนื่องจากเป็นการอนุญาตภายหลังกฎกระทรวง	ฯ	
มีผลบังคับใช้แล้ว	 ต่อมากระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมเจ้าท่านำาความเห็น 
ทางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาดำาเนินการตามกฎหมาย	 กฎ	 หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมเจ้าท่านำาความเห็น 
ทางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้ปลูกสร้าง 
สิ่งล่วงลำ้าลำานำ้า

ของบริษัทเอกชน	 A	 ภายใน	 90	 วัน	 เนื่องจากขัดต่อการประกาศกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม	 พ.ศ.	 2558	 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที	่ 
12	มิถุนายน	2558	อีกทั้งการดำาเนินโครงการขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ
กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ไม่เป็นไปตามบทบญัญติัทีรั่บรอง 
ไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550	มาตรา	 57	มาตรา	 66	
และมาตรา	 67	 ซึ่งรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	
พุทธศักราช	2557	มาตรา	4

ประเด็นการร้องเรียน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	 กรณี
กล่าวอ้างว่า	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา	
ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำาบลปากบาง	อำาเภอเทพา	จังหวัดสงขลา	ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า	และโครงการท่าเทียบเรือสำาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินจะต้องสร้างสะพาน
ยื่นไปในทะเลยาว	 3	 กิโลเมตร	 ผู ้ร ้องเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบ 
อย่างรุนแรงท้ังทางด้านสิ่งแวดล้อม	ระบบนิเวศ	สุขภาพ	วัฒนธรรมและชุมชน	รวมทั้ง
วิถีการทำาประมงพื้นบ้าน	และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	รวมทั้งมีการใช้อิทธิพล
ข่มขู่ประชาชนผู้เป็นแกนนำาคัดค้านโครงการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	กรณีการจัดทำารายงาน	
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(Environment	Health	Impact	Assessment	:	
EHIA)	ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา	และโครงการท่าเทียบเรือสำาหรับโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเทพาของผู ้ถูกร้อง	 แม้จะมีการกระทำาท่ีไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตาม 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 รวมทั้งการพิจารณาที่ไม่รอบด้านและไม่ทั่วถึงก็ตาม	 
แต่ปรากฏว่ากลุ ่มผู ้ร ้องร่วมกับเครือข่ายปกป้องสองฝั ่งทะเลกระบี่-เทพา	 และ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน	 โดยมีสาระสำาคัญ
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถอนรายงาน	 EHIA	 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 
ออกจากกระบวนการพิจารณาในชั้นเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ	 รวมท้ังให้ผู้ร้องและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ	 จัดต้ังคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	จึงมีมติให้ยุติเรื่อง	สำาหรับกรณีการข่มขู่คุกคาม	
เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีในศาลหรือเรื่องท่ีมีคำาพิพากษา	 คำาส่ัง	 หรือ 
คำาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว	จึงมีมติให้ยุติเรื่อง	กรณีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	42	 
มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ขอความร่วมมือให้ทำาความเข้าใจ
กับบุคลากรที่ เข ้าร ่วมกับกลุ ่มคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ ่านหินเทพา	 
แม้ว่าหนังสือขอความร่วมมือของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	 42	 ดังกล่าว	 อาจมี 
ความไม่เหมาะสมต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ	 
แต่ยังไม่มีผลโดยตรงท่ีจะเป็นการจำากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่
รั ฐธรรมนูญแห ่ งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 และ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้	 และมิได้เป็น 
การยับยั้งการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ	 จึงมีมติให้ยุติเรื่อง	 
อย่างไรกต็าม	 เนือ่งจากการตรวจสอบพบการกระทำาท่ีอาจนำาไปสู่การละเมดิสิทธมินษุยชน	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตามนัยมาตรา	 247	
(3)	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	
(3)	ประกอบมาตรา	42	ดังนี้

ประเด็นการร้องเรียน

กรณทีี ่14 สิทธิชุมชนและสิทธิพลเมือง กรณีกล่าวอ้างว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหิน
เทพาส่งผลกระทบต่อประชาชน และแกนน�าผู้คัดค้านโครงการ ฯ ถูกข่มขู่คุกคาม 

การดำาเนินการ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 94 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1)	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควรจัดทำาแนวทางว่าด้วยการปฏิบัติงาน 
บนหลักการสิทธิมนุษยชนสำาหรับผู ้ว ่าราชการจังหวัดและผู ้บริหารทุกระดับ 
ของกระทรวงมหาดไทย	ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	
บัญญัติรับรองไว้	และกำาชับให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

2)	ผู ้บัญชาการทหารบกควรกำาชับหน่วยทหารในสังกัดให้ระมัดระวังการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจส่งผลต่อการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือละเมิด 
สิทธิมนุษยชนประการอื่น

3)	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรกำาชับหน่วยงานในสังกัด 
ที่รับผิดชอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการ
หรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	 ทั้งทางด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	(รายงาน	EHIA)	ให้นำาหลักการมีส่วนร่วม
ตามท่ีกำาหนดไว้ในเอกสาร	 “แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม”	มาใช้
ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงาน	EHIA	อย่างเคร่งครัด	รวมทั้งควรจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	 มาตรฐานทางวิชาการ	 และการเปิดให้มีการ 
รับฟังความเห็นทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาหรือทบทวนรายงานการศึกษา

4)	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 
ควรจดัให้มกีารตดิตามการดำาเนนิการตามบนัทกึข้อตกลงกบัเครอืข่ายปกป้องสองฝ่ังทะเล 
กระบี่-เทพา	ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน	โดยให้มีการปฏิบัติบนหลักวิชาการและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นสำาคัญ	 ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาคดีความที่มีสาเหตุมาจาก 
การคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหนิเทพาให้แล้วเสร็จโดยเรว็ตามข้อ	4	ของบนัทึกข้อตกลงดงักล่าว

1)	กระทรวงมหาดไทย	แจ้งว่า	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561-2562	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการและแนวปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหาร 
ทกุระดบัของกระทรวงมหาดไทยดำาเนนิงานในระดับพืน้ทีเ่พือ่ดูแลประชาชนให้เป็นไปตาม 
กรอบของกฎหมายท่ีกำาหนดให้มีการบูรณาการงานและสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

2)	กองทัพบก	แจ้งว่า	ผู้บัญชาการทหารบกได้มีการประชุมและสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ทุกระดับปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำาหนด	 และบังคับใช้คำาสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	3/2558	เท่าที่จำาเป็นเพียงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

3)	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 แจ้งว่า	 ได้นำาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงาน 
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมซึง่คณะกรรมการผูช้ำานาญการฯ	รับทราบข้อเสนอแนะ 
และได้มแีนวทางปฏบิตั	ิโดยเน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการวเิคราะห์รายงาน 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ	(Environment	Health	Impact	Assessment:	EHIA)

ผลสำาเร็จ/ 
ความก้าวหน้า 
ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน

ขอ้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางท่ีเหมาะสม 
ในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน



95

บทที่ 
2

บทที่ 
1

บทที่ 
4

บทที่ 
5

ภาค 
ผนวก

บทที่ 
3

3.1.1.3 การติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการ 
หรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	 
มาตรา	 247	 วรรคสอง	 ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 36	 กำาหนดให้กรณีที่ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ตรวจสอบแล้ว 
เห็นว่า เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ เสนอแนะ 
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความ 
เสียหายไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง	
และมาตรา	42	ที่กำาหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	อาจเสนอมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมท้ังการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 คำาส่ังต่อรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ท้ังน้ีในการติดตามการดำาเนินการ 
ตามมาตรการหรือแนวทางน้ี	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่ งชาติ 	 ได้ออกระเบียบว่ าด้ วยหลัก เกณฑ์และ 
วิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 พ.ศ.	 2561	 
ในหมวด	 5	 ว่าด้วยเรื่องการติดตามผลการดำาเนินการ 
ตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้ติดตามผลการดำาเนินการ 
ตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 และมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งสิ้น	
289	 เรื่อง	 จำาแนกเป็นการติดตามผลการดำาเนินการ 
ตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 จำานวน	 173	 เรื่อง	 และการ
ติดตามข้อเสนอแนะ	 มาตรการหรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธมินษุยชน	จำานวน	116	เรือ่ง	ดงันี้

1) การติดตามผลการดำาเนินการตามมาตรการหรือ
แนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก
การตดิตามผลการดำาเนนิการตามมาตรการหรอืแนวทาง 
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 จำานวน	 173	 เรื่อง	
สามารถจำาแนกเป็นมาตรการหรือแนวทางที่ปรากฏ 
ในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ที่ออกก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	จำานวน	169	เรื่อง	
และที่ออกภายในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 จำานวน	 
4	เรื่อง	รายละเอียดตามตารางที่	9



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 96 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตารางที่ 9 มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐ จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

ประเภทสิทธิ รวม 
สิทธิชุมชน 19

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 5

สิทธิในการจัดการที่ดิน 19

สิทธิในกระบวนการปกครอง 0

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 104

สิทธิพลเมือง 11

การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม 6

สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข 4

สิทธิสตรี 1

สิทธิผู้สูงอายุ 1

สิทธิเด็ก 2

สิทธิในทรัพย์สิน 1

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 0

รวม 173

หน่วย:	เรื่อง

ที่มา:	สำานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

จากตารางที่	 9	 มาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเป็น
มาตรการหรือแนวทางด้านสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 
และร่างกาย	จำานวน	104	เรื่อง	ด้านสิทธิชุมชน	จำานวน	 
19	เรื่อง	และด้านสิทธิในการจัดการที่ดิน	จำานวน	19	เรื่อง	 
เมื่อพิจารณาผลการติดตามการดำาเนินการตามมาตรการ
หรือแนวทางของหน่วยงานรัฐตามที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เสนอและปรากฏในรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ออก 
ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	จำานวน	173	เรื่อง	พบว่า	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาและ 
สั่งการให้สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
ยุติการติดตาม	 39	 เรื่อง	 โดยสามารถจำาแนกออกตาม

สาเหตุของการยุติการติดตามตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้
ในระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน	พ.ศ.	2561	ข้อ	42	รายละเอียด
ตามตารางที่	10
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ตารางที่ 10 ผลการติดตามการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามมาตรการหรือแนวทางในการ
ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ที่รับเป็นค�าร้องก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เหตุแห่งการยุติการติดตาม จ�านวน ร้อยละ
กรณีบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาทั้งหมด 
หรือบางส่วนที่เป็นประเด็นสาระสำาคัญในการบรรเทาปัญหา

34 87.18

กรณีที่คู่กรณีได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลหรือที่ศาลมีคำาพิพากษาหรือคำาสั่งเด็ดขาดแล้ว 
ในประเด็นเดียวกันกับมาตรการการแก้ไขปัญหา

2 5.13

กรณทีีบ่คุคลหรือหนว่ยงานมไิด้ดำาเนนิการตามมาตรการการแกไ้ขปญัหาการละเมดิสทิธมินษุยชน	
หรือดำาเนินการแล้ว	แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	โดยมีเหตุผลอันสมควร

2 5.13

กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการกำาหนด	 (หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติการท่ีไม่ตำ่ากว่ามาตรการ 
หรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	กำาหนด)	

1 2.56

รวม 39 100

ที่มา:	สำานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

หน่วย:	รายงาน	(ฉบับ)

จากตารางที่	 10	 สาเหตุส่วนใหญ่ที่คณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้พจิารณาและสัง่การให้สำานกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ยุติการติดตาม 
ผลการดำาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่ปรากฏ 
ในรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนท่ีออก
ก่อนปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ได้แก่	 กรณีบุคคลหรือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ดำาเนนิการตามมาตรการการแก้ไข
ปัญหาทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีเป็นประเด็นสาระสำาคัญแล้ว	
คิดเป็นจำานวน	34	เรื่อง	หรือร้อยละ	87.18	นอกนั้นเป็น 
การสั่งการให้ยุติการติดตามผล	 เนื่องจากเป็นกรณีที่ม ี
การฟ้องร้องเป็นคดต่ีอศาลหรอืมคีำาพพิากษาแล้ว	เป็นกรณี
ทีบ่คุคลหรอืหน่วยงานมอิาจดำาเนนิการตามมาตรการหรือ
แนวทางได้โดยมีเหตุอันสมควร	 และเป็นกรณีอื่นตามที่ 
คณะกรรมการกำาหนด	 (หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติการ 
ทีไ่ม่ตำา่กว่ามาตรการหรอืแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติกำาหนด)	ตามลำาดับ

2) การติดตามผลการดำาเนินการตามมาตรการหรือ
แนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การติดตามผลการดำาเนินการตามมาตรการหรือ
แนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	
มาตรา	 247	 วรรคสอง	 ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อคณะรัฐมนตรี 
รับทราบข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอแล้วให้ดำาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว	 กรณีไม่อาจดำาเนินการ 
ได้ ห รื อต้ อ ง ใช้ เวลาดำ า เนิ นการ ให้ แจ้ ง เหตุ ผล ให้  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ทราบโดยไม่ชักช้า

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามผลการดำาเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม 
และคุม้ครองสทิธมินษุยชนทีเ่สนอตอ่รฐัสภา	คณะรฐัมนตรี
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 จำานวน	 116	 เร่ือง	 สามารถ
จำาแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชนได้ตามตารางที่	11



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 98 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตารางที่ 11 ผลการติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

ประเภทสิทธิ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

สิทธิพลเมือง 1

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 100

สิทธิชุมชน 3

สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข -

สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม -

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 3

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 2

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล -

สิทธิในการจัดการที่ดิน 2

สิทธิผู้พิการ 2

สิทธิเด็ก 2

สิทธิผู้ต้องขัง 1

รวม 116

ที่มา:	สำานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

หน่วย:	รายงาน	(ฉบับ)

จากตารางที่	 11	 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนทีค่ณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหง่ชาตเิสนอไปยงัคณะรฐัมนตร	ีรฐัสภา	หรอื
หน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่างดำาเนินการทั้ง	 116	 เร่ือง	 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย	(จำานวน	100	เรื่อง)	ตัวอย่างเช่น	กรณีเจ้าหน้าที่
ทหารซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุม
ตัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 อยู่ระหว่างกองอำานวย
การรักษาความมั่นคงภายในภาค	 4	 ส่วนหน้า	 ตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนตามที่ถูกกล่าวหา

3.1.2 การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ

การจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศนี้	 เป็นหน้าที่และอำานาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	
มาตรา	 247	 (2)	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	

มาตรา	26	(2)	ซึ่งกำาหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติจัดทำารายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาและ 
คณะรัฐมนตรี	 และเผยแพร่ต่อประชาชน	 นอกจากนี้	 
พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 มาตรา	 40	 ได้กำาหนดกรอบเวลา 
ว่ า ใ ห้จั ดทำ า รายงานผลการประ เมินสถานการณ์  
ด้าน สิท ธิม นุษยชนใ ห้แ ล้ว เส ร็จภาย ใน เ ก้า สิบ วัน 
นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน	 สามารถขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน	 
180	 วัน	 โดยต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ	 รวมทั้งให้แนวทาง 
การจัดทำารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทยว่า	 ให้กระทำาเป็นการสรุป	 ประกอบด้วย	 
ปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดยมิให้ระบุรายละเอียดอันเป็น 
การเปิดเผยความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่จำาเป็น	 และต้องคำานึงถึงความถูกต้อง	 
เป็นธรรม	 และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำาคัญ	
และมาตรา	41	กำาหนดว่า	ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติจัดให้มีแผนการดำาเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีน้ี 
เป็นไปโดยไม่ชักช้า	แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำาหนด
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ตารางที่ 12 แผนการด�าเนินการการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทย ประจ�าปี 2561

ในการดำาเนนิการตามกฎหมายข้างตน้	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตไิดจ้ดัทำาและประกาศแผนการดำาเนนิการ 
การจดัทำารายงานผลการประเมนิสถานการณด์า้นสทิธิมนษุยชนของประเทศไทยประจำาป	ี2561	ทางเวบ็ไซตข์องสำานกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีรายละเอียด	ดังนี้

ระยะเวลา ขั้นตอนหลัก กระบวนการ
ธันวาคม	 2560-มกราคม	
2561

ขั้นที่	1	การวางแผน
ขั้นที่	2	การออกแบบ

•	 การประมวลสถานการณท์ีผ่า่นมา	และจดัทำาขอ้มลูเบ้ืองตน้	
พร้อมนำาเสนอประเด็นหลักที่จะติดตาม

•	 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการออกแบบคำาถาม

กมุภาพนัธ-์ธนัวาคม	2561 ขั้นที่	3	การเก็บข้อมูล/
ตรวจสอบ

• การประชุมภายในสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
•	 การเก็บข้อมูลจากแหล่งเปิด	พร้อมสอบทานข้อมูล

ขั้นที่	4	การติดตาม/
วิเคราะห์

•	 การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
ตามสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน	 และข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประจำาสนธิสัญญา	 รัฐธรรมนูญ	 การตอบรับ
ของรัฐบาลต่อกระบวนการ	UPR

•	 การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของประเด็นน้ันจากปีท่ีผ่านมา

กันยายน-ธันวาคม	2561 ขั้นที่	5	การจัดทำารายงาน •	 การจัดทำาเค้าโครง
•	 การจัดทำารายงานตามประเด็น	กลุ่มประเด็นและการจัดทำา

รายงานในภาพรวม
•	 การรับฟังความเห็น/ข้อมูลจากส่วนที่เกี่ยวข้อง	
•	 การนำาเสนอร่างรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เพื่อเห็นชอบ

ธันวาคม	 2561-มีนาคม	
2562

ข้ันท่ี	6	การเสนอรายงานผล
การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย	 ต่อรัฐสภา
และคณะรฐัมนตรี	เผยแพร่
ต่อสาธารณะ

•	 การจัดพิมพ์และจัดส่งรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ดา้นสทิธมินษุยชนของประเทศไทยใหร้ฐัสภา	คณะรัฐมนตร	ี
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

กุมภาพันธ์	2562	 
เป็นต้นไป

ขั้นที่	7	การสื่อสาร/
สร้างการเปลี่ยนแปลง

•	 การนำาเสนอและรับฟังความเห็นของรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
•	 การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
•	 การประมวลสถานการณ์และจัดทำาข้อมูลเบ้ืองต้นพร้อมเสนอ

ประเด็นหลักที่จะติดตามในปี	2562
• การจัดทำาและเสนอแผนดำาเนินการสำาหรับจัดทำารายงานฯ	ปี	2562

ที่มา:	สำานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

ในการจดัทำารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทยประจำาปี	2561	นัน้	คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้ประมวลเหตุการณ์สำาคัญในปี	2561	ที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนจากแหล่งต่าง	ๆ	ทั้งจาก 
แหล่งข่าวเปิดท่ัวไป	แหล่งข้อมลูจากภาควชิาการ	และข้อมลูทีไ่ด้จากการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติเอง	 
ทั้งการตรวจสอบกรณีร้องเรียน	การลงพื้นที่และการจัดการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง	ๆ	รวมทั้งได้ขอข้อมูลจาก



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 100 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ทั้งโดยการมีหนังสือขอทราบ
ข้อมูลอย่างเป็นทางการ	 การประชุม	 และการสัมภาษณ์ 
เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานจากหน่วยงานบางแห่ง	เพือ่ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำามาวิเคราะห์ถึงความ
สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด ้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป ็นภาค	ี 
ซึ่งในภาพรวมได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 หลังจากนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	ได้ทำาการประเมนิสถานการณ์โดยระบถุงึพฒันาการ
และความก้าวหน้าในการดำาเนินงานในประเด็นต่าง	 ๆ	 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีพบ	 และจัดทำาความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เมือ่วนัที	่26	มนีาคม	2562	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได ้ส ่งรายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ปี	 2561	 ถึงประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีและเมื่อวันท่ี	 
23	 เมษายน	 2562	ผูแ้ทนของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ	 ประกอบด้วยนางประกายรัตน์	 ต้นธีรวงศ	์
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิและนายชาตชิาย	สทุธกิลม	 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้แถลงรายงานผล 
การประเมินสถานการณ ์ด ้ านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย	ฉบับนี้ต่อรัฐสภา	ซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญ
ของรายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชน
ของประเทศไทย	ได้ดังนี้

เนื้อหาของรายงานผลการประเมินสถานการณ  ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	แบ่งออกเป็น	4	ส่วน	 
รวม	14	ประเด็น	กล่าวคือ

ส่วนที่หนึ่ง	 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 
ม	ี3	ประเด็น	ได้แก่	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม	การกระทำา
ทรมานและการบงัคบัให้สญูหาย	และเสรภีาพในการแสดง 
ความคดิเหน็	เสรภีาพในการชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ	

ส่วนที่สอง	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 
มี	3	ประเด็น	ได้แก่	สิทธิทางการศึกษา	สิทธิด้านสุขภาพ	
และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	

ส่วนที่สาม	 สิทธิมนุษยชนของบุคคล	 5	 กลุ่ม	 ได้แก	่ 
สิทธิเด็ก	 สิทธิผู้สูงอายุ	 สิทธิคนพิการ	 สิทธิของผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ	และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	

ส่วนที่ส่ี	 สถานการณ์ท่ีอยู่ในความห่วงใย	 3	 ประเด็น	
ได้แก่	 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม	 สถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
และการค้ามนุษย์	

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศในป	ี 
2561	 ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่ารัฐได้มีความพยายาม
หลายประการในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
และแก ้ ไขป ัญหาด ้ าน สิทธิมนุษยชน	 โดยเฉพาะ 
การลดความเหลื่อมลำ้า	 การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ 
เพื่อให้ผู ้มีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	 ได้มีโอกาส 
เข้าถึงสทิธดัิงกล่าวมากขึน้	มกีารจดัทำาแผนยทุธศาสตร์ชาติ	 
20	 ปี	 แผนปฏิรูปประเทศ	 การตราหรือแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย	 การกำาหนดนโยบายและมาตรการต่าง	 ๆ	
เช่น	 การออกกฎหมายและมาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ในการประกันตัวแก่ประชาชนเพ่ือให้ได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราวระหว่างการดำาเนินคดี	 การลดความเหล่ือมลำ้า
ทางการศึกษาท้ังในมิติของการเข้าถึงและมิติด้านคุณภาพ
ผ่านมาตรการต่าง	ๆ	 รวมถึงการจัดต้ังกองทุนเพื่อความ 
เสมอภาคทางการศึกษา	 การจัดทำาแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุขที่มุ่งให้ประชาชนได้รับโอกาสที่เท่าเทียม 
ในการเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุทีจ่ำาเป็น	การให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 และการจัดทำาพระราชบัญญัติ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	โดยให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้ง	 อันเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
ไทย	ซ่ึงในการตราพระราชบญัญติัทัง้สองฉบบันี	้สำานกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะ 
และสนับสนุน	 จึงขอชื่นชมการดำาเนินการของรัฐบาล 
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเรื่องดังกล่าว

 
อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เห็นว่ายังมีการดำาเนินการบางประการที่เป็นปัญหาหรือ 
มีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	 จึงมีข้อสังเกตรวมทั้ง 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเคารพและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้นในบางประเด็น	ดังนี้
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ประเดน็แรก สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การปฏบัิตขิองเจ้าหน้าท่ีผูบั้งคบัใช้กฎหมายในการ 
จับกุมบุคคล	 ซึ่งเป ็นประเด็นที่มีการร ้องเรียนมายัง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ค่อนข้างมาก	 
จึงเห็นควรที่หน่วยงานที่เ ก่ียวข้องควรกำากับดูแลให  ้
เจ ้ าหน ้าที่ป ฏิ บั ติหน ้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด	 หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำาผิด	 ควรต้อง 
ดำาเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจัง	 รวมทั้งควรเร่ง
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย	 โดยให้มี
บทบัญญัติที่สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมาน	 และการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย	 
ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ยำ่ายีศักดิ์ศรี	

ประเดน็ทีส่อง เสรภีาพในการแสดงออกและเสรภีาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	 ซึ่งอาจมี 
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 อาทิ	
ประกาศ/คำาสั่ง	 คสช.	 ที่ยังมีอยู่	 หรือกฎหมายที่ออกตาม 
มาตรา	 44	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	และการใช้ดุลพินิจตาม 
พระราชบัญญั ติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.	 2558	 
ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายการใช้เสรีภาพดังกล่าว
สามารถมีข้อจำากัดได้	 โดยมีเงื่อนไขบางประการ	 รวมถึง
เงื่อนไขเพื่อประโยชน์ของความสงบเรียบร้อยของสังคม 
โดยรวมแต่การใช้เง่ือนไขนี้ต้องมีการตีความโดยเคร่งครัด	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นว่า	 รัฐควรใช ้
ความระมัดระวังในการบังคับใช้กฎหมายประเภทน้ี 
โดยเฉพาะกับกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐเพื่อลดปัจจัยท่ีอาจ
ทำาให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นที่สาม การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล
บางกลุ่ม	 ในปีท่ีผ่านมา	 รัฐบาลมีความพยายามในการ
พฒันาบรกิารสาธารณะทีเ่ป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานแก่ประชาชน
ให้ดียิ่งขึ้น	 ทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุข	 และด้านอื่น	 ๆ	
อย่างไรก็ดี	 ยังพบว่ามีบุคคลบางกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการ 
ขัน้พืน้ฐานของรฐั	ได้แก่	ประชาชนกลุม่เปราะบางกลุม่ต่าง	ๆ 	 
เช่น	 บุคคลหรือเด็กท่ีมีฐานะยากจน	 เด็กเร่ร่อน	 ผู้อาศัย 
ในพื้นที่ห ่างไกลและทุรกันดาร	 โดยเฉพาะผู ้ ท่ีอาศัย 
ในจังหวัดชายแดนใต้	 คนไร้รัฐ	 ไร ้สัญชาติ	 เป็นต้น	 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิจงึเหน็ว่า	ในการพัฒนา 

บริการสาธารณะที่เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน	 รัฐบาลควรเร่งรัด	
กำากับ	 และติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศ	
กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง	 โดยให้ความสำาคัญ 
กับประชาชนที่เป็นกลุ ่มเปราะบางเป็นพิเศษ	 เพื่อให้
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม	 
ลดความเหล่ือมลำา้ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักสำาคญัประการหน่ึง
ของการปฏิรูปประเทศ

ประเด็นที่สี่ สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงทรัพยากร
ในพื้นที่ในบางกรณี	 นอกจากนี้	 การประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมบางประเภทยังทำาให้เกิดมลพิษ

ในสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตราย	
ปัญหาฝุ่นละออง	 และปัญหาการทิ้งขยะและกากของเสีย	
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่	คุณภาพชีวิต	และสุขภาพ
ของประชาชน	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
เห็นว่า	 รัฐบาลควรให้ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง	 
ซ่ึ ง เป ็นสิทธิ ท่ี ได ้ รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห ่ง 
ราชอาณาจักรไทย	 รวมท้ังควรมีมาตรการตรวจสอบ 
การประกอบกิจการที่ส ่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล ้อม 
อย่างเข้มงวดและจรงิจงั	และควรเร่งแก้ไขปัญหาประชาชน
ทีไ่ด้รับผลกระทบด้านสุขภาพและความเป็นอยูจ่ากปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ต่อมาเมื่อวันที่	 21	 มิถุนายน	 2562	 สำานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรไีด้จดัส่งความเหน็ต่อรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ปี	 2561	
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทราบจำานวน	17	หน่วยงาน

3.1.3 การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้ เป ็นหน้าที่และอำานาจ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	
มาตรา	247	(3)	และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	
มาตรา	26	(3)	ซึ่งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีหน้าที่และอำานาจเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนต่อรฐัสภา	คณะรฐัมนตรี	 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือคำาสั่งใด	ๆ	 เพื่อให้สอดคล้อง 
กับหลักสิทธิมนุษยชน	 และตามหลักรัฐธรรมนูญมาตรา	
247	 วรรคสอง	 ที่บัญญัติให้เมื่อรับทราบข้อเสนอแนะ 
ดังกล ่าวให ้คณะรัฐมนตรีดำาเนินการปรับปรุงแก ้ไข 
ตามความเหมาะสมโดยเร็วหากไม่อาจดำาเนินการได้หรือ
ต้องใช้เวลาให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า

ในป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได ้มีข ้อเสนอแนะ	 ทั้ง ท่ีเป ็น
เอกสารข้อเสนอแนะในเร่ืองนั้นโดยเฉพาะและที่เป็น 
ข้อเสนอแนะปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิ 
สิทธิมนุษยชน	และเสนอไปยังรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	5	ฉบับ	สรุปได้ดังนี้

1) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสทิธมินษุยชนตอ่รา่งพระราชบญัญตัิ
ป่าชุมชน พ.ศ. ....
ประเด็น/ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	
พ.ศ.	 ....	 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามหนังสือ
สำานักนายกรัฐมนตรี	 ท่ี	 นร	 0503/41625	 ลงวันที่	 20	
ธนัวาคม	2561	เรือ่ง	ร่างพระราชบญัญัตป่ิาชมุชน	พ.ศ.	....	 
ต่อมา	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับพิจารณาเป็นวาระ
เร ่งด ่วน	 โดยมีมติรับหลักการร ่างพระราชบัญญัติฯ	 
ดั งกล ่ าว 	 ในคราวการประชุม 	 ครั้ งที่ 	 89/2561	 
เม่ือวันพุธที่	 26	 ธันวาคม	 2561	 ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ	 
ในขณะนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็น
ความสำาคัญของสิทธิชุมชน	จึงเห็นควรจัดทำาข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให ้สอดคล้องกับ 
หลักสิทธิมนุษยชนไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ทั้งนี้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	

มาตรา	247	(3)	ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติมีหน้าที่และอำานาจเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส ่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ต่อรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	 
รวมตลอดถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบหรือ
คำาสั่งใด	ๆ	ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิได้มีข้อเสนอแนะ 
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาการประกาศเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ	 เขตอุทยานทับซ้อนที่อยู ่อาศัยและ 
ที่ทำากินของชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมซ่ึงอยู ่อาศัยมาก่อน	 
การขาดแคลนพื้นที่ทำากิน	 การจับกุม	 ดำาเนินคดีและ 
ไล่รื้อทรัพย์สินของชุมชนโดยมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ 
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 รวมอยู ่ด ้วย	 
อีกท้ัง	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเห็น 
ต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	พ.ศ.	....	ดังต่อไปนี้

1)	 ร่างมาตรา	 31	 ถึงมาตรา	 41	 การจัดต้ังป่าชุมชน	 
บัญญัติ ให ้ชุมชนที่ประสงค ์นำาพื้นที่ป ่ามาขอจัดตั้ ง 
ป่าชุมชนต้องยื่นแผนจัดการป่าชุมชนประกอบคำาขอ 
ต่อคณะกรรมการป่าชมุชนประจำาจังหวดัพจิารณาอนญุาตก่อน	 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิหน็ว่า	รฐัควรมหีน้าที่
รบัรองสทิธทิีม่อียูแ่ล้วของชมุชนและไม่เพิม่อปุสรรคในการ
เข้าถึงสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมากเกินไป	โดยเฉพาะ
ชุมชนใดที่ดำาเนินการจัดการ	 บำารุงรักษาและใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดล้อมและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอยู ่ก ่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช ้ บังคับ	 
โดยมีข้อกังวลว่าชุมชน	 เช่น	 กลุ ่มชาติพันธุ ์กะเหรี่ยง	 
ชาวมันนิ	 อาจไม่มีโอกาสรับรู้ถึงวิธีการเข้าถึงทรัพยากร
ว่าจะต้องจัดทำาแผนจัดการป่าชุมชนเสนอต่อรัฐก่อนใช้
ประโยชน์และอาจเป็นภาระมากเกินกว่าที่ชุมชนเหล่านั้น
ที่จะดำาเนินการได้เอง	จึงมีข้อเสนอว่า	ร่างพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชนฯ	 จำาเป็นต้องมีมาตรการหรือวิธีการอำานวย 
ความสะดวกให้กับชุมชนเหล่านั้นเพิ่มเติม	 เช่น	 บัญญัต ิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมป่าไม้มีส่วนร่วม 
ช่วยเหลือในการเขียนแผนโครงการของชุมชนในพื้นที	่ 
เพื่อเป็นการขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของชุมชน
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2)	 ร่างมาตรา	 44	 หน้าที่และอำานาจคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน	 เห็นควรเพิ่มหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในป่าชุมชนด้วย	
เพื่อประโยชน์ในการติดตามและบริหารจัดการทรัพยากร
ในป่าชุมชน

3)	 ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 บัญญัติ 
ให้มีการตราอนุบัญญัติหลายมาตรา	 ซึ่งกฎหมายระดับ 
อนุบัญญัติถือว่ามีความสำาคัญและกระทบสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน	 เนื่องจากกำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 
เงื่อนไข	 และมาตรการควบคุมต่าง	 ๆ	 เช่น	 การกำาหนด 
เขตป่าอนุรักษ์	 (มาตรา	 4)	 การกำาหนดหลักเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 
เกีย่วกบัคณะกรรมการจดัการป่าชมุชน	 (มาตรา	42	วรรคสอง)	 
การออกข้อห้ามมิให้กระทำาการในป่าชุมชน	 (มาตรา	 51	
วรรคสอง	 (2)	การขออนญุาตใช้ประโยชน์จากไม้	 (มาตรา	52)	 
การกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม	ค่าตอบแทน	(มาตรา	56)	 
รวมถึงการกำาหนดกฎระเบยีบเพ่ือปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี	้ 
โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
นโยบาย	 ซึ่งมีสัดส่วนกรรมการโดยตำาแหน่งมาจาก 
หน่วยงานของรฐัมากกว่าการมส่ีวนร่วมของชมุชน	โดยไม่ได้ 
กำาหนดหลักประกันความเป็นธรรมของประชาชนในการ 
จัดทำาร่างอนุบัญญัติไว้	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต	ิจงึเหน็ว่าการออกกฎหมายลำาดบัรองควรเปิดโอกาส 
ให ้ประชาชนผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียและหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการจัดทำาร่าง 
อนุบัญญัติเหล่านั้นด้วย

4)	 ร ่างมาตรา	 56	 ถึงมาตรา	 57	 การเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียม	 ค่าตอบแทนหรือค่าบริการจากบุคคล 
ที่ไม่ใช่สมาชิกและการรับเงินบริจาคจากบุคคลภายนอก
ของป่าชุมชน	 มีข้อสังเกตว่าเงินดังกล่าวไม่ต้องนำาส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดินและให้ตกเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง 
ของป่าชุมชน	 จึงเห็นควรบัญญัติให ้คณะกรรมการ 
จัดการป่าชุมชนต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินรายรับ-รายจ่าย
ของป่าชุมชนต่อสาธารณะด้วย	เพือ่ป้องกนัปัญหาทีอ่าจใช้ 
เป ็นช ่องทางในการแสวงหาประโยชน ์ โดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย

ผลสำาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติมอบหมาย 

ให ้สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
เสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 พ.ศ.	 ....	
ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเร่งด่วน	ต่อมาสำานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหนังสือกราบเรียนประธาน
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติว่าประธานสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาตไิด้พจิารณาแล้ว	มอบหมายให้สำานกังานเลขาธกิาร
วุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา	 ซึ่งต่อมาได้ส่งข้อเสนอแนะต่อร่าง
กฎหมายดังกล่าว	ให้แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 สภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามหน้าที่และอำานาจต ่อไป	 
เมื่อพิจารณาตามข ้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	 
พิจารณาร่าง	พ.ร.บ.	ป่าชมุชน	พ.ศ.	....	ฉบบัท่ีสภานิตบิญัญตัิ 
แห ่งชาติเห็นสมควรประกาศใช ้ เป ็นกฎหมายแล ้ว	 
และพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 พ.ศ.	 2562	 ฉบับประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 29	 พฤษภาคม	 2562	 
ในภาพรวมแล้วเห็นว่า	 ทั้งคณะกรรมาธิการฯ	 และ 
สภานิ ติ บัญญั ติ แห ่ ง ช า ติ ได ้ เ ห็ นถึ ง ข ้ อกั ง วลของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติที่ ได ้ จัดทำ า 
ข้อเสนอแนะไป	 ท้ังในประเด็นท่ีพระราชบัญญัติป่าชุมชน	
พ.ศ.	 2562	 อาจสร้างภาระให้แก่ประชาชน	 เช่น	 ในส่วน 
การทำาแผนจัดทำาป ่ าชุมชน	 การกำาหนดอายุของ 
แผนจดัการป่าชมุชน	5	ปี	ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิารฯ	 
เพิ่มเติมระยะเวลาแก้ไขคำาขอจัดตั้งป่าชุมชนที่ไม่ถูกต้อง	
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า	 30	 วัน	 เป็นต้น	 จึงได้มีข้อสังเกตและ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว	 กรณีดังกล่าว 
ถือได้ว่าเป็นผลสำาเร็จของการจัดทำาข้อเสนอแนะในการ 
ปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต	ิซึ่งเป็นหน้าที่และอำานาจโดยตรงตามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	(3)
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2) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสทิธมินษุยชนตอ่รา่งพระราชบญัญตัิ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
ประเด็น/ความเป็นมา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติ เห็นว ่ า	 
ร่างพระราชบญัญัตอิทุยานแห่งชาต	ิพ.ศ.	....	ซึง่อยูร่ะหว่าง
การพจิารณาของสภานิตบิญัญติัแห่งชาต	ิควรให้ความสำาคญั 
ของสิทธิชุมชน	จึงเห็นควรจัดทำาข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

1)	 ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน 
ในท้องถิ่น	 เห็นว่า	 ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	
พ.ศ.	 ....	 มาตรา	 8	 มีการปรับปรุงหลักการให้ดีข้ึนกว่า
กรณีตามมาตรา	 6	 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 
พ.ศ.	 2504	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เห็นสมควรให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและชุมชน	 เช่น	 การจัดให้มีการรับฟัง 
ตั้ งแต ่การเริ่มสำารวจพื้นที่ 	 การให ้ข ้อมูลข ่าวสาร 
อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาให้ความเห็นเพื่อสร้าง 
ความเข้าใจที่ตรงกันไว้ในกฎหมายลำาดับรอง	 ตลอดจน 
เปิดโอกาสให้บุคคลหรือชุมชนมีสิทธิในการโต้แย้งหรือ
คัดค ้านการกำาหนดเขตเพื่อขอให ้หน ่วยงานของรัฐ 
ท่ี เกี่ ยวข ้องได ้ทบทวนดุลพินิจอีกครั้ งและเห็นว ่ า 
ร่างมาตรา	 18	 เก่ียวกับการจัดทำาแผนการบริหารจัดการ
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งยังคงเป็นอำานาจของ 
หน่วยงานของรัฐ	 และอธิบดีในการจัดทำาและเห็นชอบ 
ก่อนการประกาศใช้	 ซึ่งแผนการบริหารจัดการพื้นที่ 
ดังกล่าวเก่ียวข้องเป็นไปเพื่อดูแล	 รักษา	 คุ้มครองพื้นที่
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ	 เห็นสมควรเพิ่มเติมข้อความ
ในมาตรานี้ให้กำาหนดกระบวนการและข้ันตอนการรับฟัง
ความเหน็ของบคุคลหรอืชมุชนท้องถิน่	นอกจากนี	้เหน็ควร 
ให้มีการกำาหนดแผนที่เหมาะสมในการร่วมกันบริหาร
จัดการอุทยานแห ่งชาติระหว ่าง รัฐและประชาชน	 
บุคคลและชุมชนมีส่วนร่วมในการจำาแนกเขตการจัดการ	
(zoning)	 ในแผนบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งต้องพิจารณา 
ความเป็นไปได้ในการจัดการพื้นที่ประเภทต่าง	ๆ

2)	 ประเด็นความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น	 เห็นว่า	
การรวมตัวเป็นชุมชนเป็นแนวคิดว่าด้วยสิทธิเชิงกลุ่ม	
(collective	 rights)	 ที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์และการสร้าง
เจตจำานงร่วมกันอันสืบทอดมาในรูปแบบของประเพณี 
ซึง่ยาวนานกว่าระบบกรรมสทิธิข์องปัจเจกบคุคล	เหน็ควรมี 
บทนิยามเกี่ยวกับชุมชน	 ที่ให้บุคคลหรือชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง	ๆ	ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต	
หรือส่ิงแวดล้อมในชุมชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 43	 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะชุมชน 
ทีจ่ำาเป็นต้องพ่ึงพาอาศยัพืน้ทีช่ายฝ่ังและทะเลในการดำารงชีพ	 
การมีบทบัญญัติห้ามการเข้าไปกระทำาการบางอย่าง 
ในเขตที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	 วนอุทยาน	
สมควรจะต้องกำาหนดบทยกเว้นไว้สำาหรับกรณีดังกล่าว
เป็นการเฉพาะด้วย	 เช่น	การแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา	22	 
ซึ่งเป็นอำานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ
อนุญาตให้บุคคลเข้าไปกระทำาการตามมาตรา	 19	 (2)	
(5)	 (6)	 และ	 (7)	 โดยเพิ่มเติมให้อำานาจแก่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่อนุญาตให้บุคคลหรือชุมชนสามารถเข้าไป 
เก็บหาทรัพยากรธรรมชาติ	 ล ่อหรือนำาสัตว ์ป ่าออก	 
โดยอาจใช้เครื่องมือต่าง	 ๆ	 ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องเป็น 
การดำาเนินการเพ่ือการเลี้ยงชีพตามวิถีปกติของชุมชน 
ท้องถิ่นแห่งนั้นและไม่กระทบต่อความสมดุลและยั่งยืน
ของสิง่แวดล้อม	ทัง้ยงัต้องสอดคล้องกบัแผนบรหิารจดัการ
พื้นที่ตามมาตรา	 18	 ซึ่งชุมชนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
รัฐในการจัดทำาด้วย	ทั้งนี้	มีข้อสังเกตว่า	แม้ร่างมาตรา	63	 
วรรคท้ายจะได้บญัญตัยิกเว้นโทษบคุคลทีก่ระทำาการต่าง	ๆ 	 
อันเป็นความผิดตามร่างมาตรา	 19	 ในเขตพื้นที่อุทยาน
ไว ้แล ้วก็ตาม	 แต่ด ้วยเหตุที่บทบัญญัติดังกล่าวเป ็น
บทเฉพาะกาลซึ่งใช้บังคับเฉพาะกรณีของบุคคลที่ไม่ม ี
ที่ทำากินและอยู่อาศัยในพื้นท่ีท่ีถูกประกาศเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติอยู ่ก ่อนร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีใช ้บังคับ	 
จึงไม่ครอบคลุมถึงกรณีของบุคคลหรือชุมชนที่อยู่อาศัย
หรอืพึง่พงิทรพัยากรธรรมชาตใินเขตพืน้ทีอ่ืน่ซึง่ยงัไม่ได้รบั 
การประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ	 หรือในเวลาต่อมา 
มกีารขยายพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตมิาถงึกจ็ะทำาให้บคุคลหรือ
ชุมชนท่ีไม่โยกย้ายออกไปจากเขตพื้นที่ดังกล่าวมีความผิด	 
อันจะทำาให ้กระทบต่อสิทธิทางวัฒนธรรมและสิทธิ 
ในที่อยู ่อาศัย	 โดยการกำาหนดให ้ เป ็นดุลพินิจของ
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พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำาให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป 
อย่างยดืหยุน่และเหมาะสมกบัแต่ละระบบนเิวศทัง้ทางบก
และทางทะเล

3)	 ประเด็นการสร ้างความชัดเจนในเ ร่ืองของ 
การทำากนิของบคุคลและชุมชนท้องถ่ินท่ีต้องพึง่พงิทรพัยากร 
ธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห ่งชาติ 	 มีข ้อสั ง เกตว ่ า	 
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 มาตรา	 63	
วรรคสอง	 ที่กำาหนดให้ประชาชนท่ีได้รับความช่วยเหลือ
จากปัญหาไม่มีท่ีดินทำากินและท่ีอยู่อาศัยนั้น	 ควรกำาหนด 
ให ้ ชัดเจนว ่า 	 บุคคลหรือชุมชนที่ ได ้อยู ่อาศัยและ 
ดำารงชีวิตในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	 วนอุทยานต่าง	 ๆ	
เป็นสิทธิหรือประโยชน์ประเภทใด	 และจะมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการพิจารณารับรองสิทธิหรือประโยชน์ 
ดังกล่าวของบุคคลหรือชุมชนอย่างไร	 ทั้งน้ี	 สิทธิหรือ 
ประโยชน ์ 	 ตลอดจนการรับรองและเพิกถอนสิทธ ิ
ดงักล่าวจะต้องไม่ปะปนไปกบัสทิธคิรอบครอง	สทิธใินการ 
ทำาประโยชน์ในทีด่นิ	หรอืกรรมสทิธิ	์เพือ่มใิห้มกีารเปลีย่นมอื	 
หรือแปลงสิทธิไปเป็นสิทธิครอบครอง	 กรรมสิทธิ์	 หรือ
สิทธิประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้วยท่ีดิน	 หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม	ประการต่อมา	 
มีข้อสังเกตว่า	 เจตนารมณ์ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่ปรากฏในคำาแถลง
ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 มีว่า	 
“3.1	 ชุมชนมีส่วนร่วมในการประกาศจัดตั้ง	 และการ
บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ	และข้อ	3.4	เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรที่อยู่อาศัยหรือทำากินอยู่แล้วในอุทยานแห่งชาติ”	
แต่เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	
พ.ศ.	....	มาตรา	63	ที่กำาหนดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
จัดทำาโครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์และดูแทรัพยากร 
ธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค  ์
เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทำากินและได้อยู่อาศัยหรือ
ทำากินในอุทยานแห่งชาติ	 ภายใต้กรอบมติคณะรัฐมนตร ี
เมือ่วนัที	่30	มถินุายน	2541	หรอืคำาสัง่คณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ	ที่	66/2557	นั้น	จะเห็นได้ว่า	 เงื่อนไขที่กำาหนด
กรอบในการตราพระราชกฤษฎีกายังไม่มีความชัดเจน 
ในเรื่องของการประกันสิทธิของบุคคลหรือชุมชนที่เป็น 
ชนกลุ ่มน้อยหรือกลุ ่มชาติพันธุ ์ที่มีวิถีประพฤติปฏิบัติ
สืบทอดกันมาจนเกิดเป็นจารีตประเพณีที่ เกี่ยวข ้อง 

กับการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ป่า	 หากเป็นแต่เพียงเกณฑ์การช่วย
เหลือในเรื่องที่อยู ่อาศัย	 และที่ทำากินซึ่งอยู่ในกรอบทาง
เศรษฐกิจ	ซึง่ขาดการคำานงึถงึหลักการส่งเสรมิให้ชุมชนดัง้เดมิ 
ช่วยกนัดูแลสิง่แวดล้อมอนัเป็นมติทิางวฒันธรรม	อาจทำาให้
มหีลักการทีแ่ตกต่างกนัระหว่างการบญัญติัให้ร่างกฎหมาย
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเป็นกฎหมายที่กำาหนดให้ชุมชน 
มีบทบาทสำาคัญในการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐ
กับชุมชน	จึงควรนำามติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	
2553	 เร่ือง	แนวนโยบายและหลกัปฏบิตัใินการฟ้ืนฟวูถิชีีวติ
ชาวกะเหรี่ยงมาใช้ประกอบในการพิจารณากำาหนดกรอบ
พระราชกฤษฎีกาด้วย	นอกจากนี้	การสำารวจการถือครอง
ท่ีดินก็ควรพิจารณาข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศแผนที่
แนบท้ายประกาศเขตหวงห้ามหรือเขตป่าอนุรักษ์	 และ 
การใช้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในการศึกษารากเหง้า 
ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

ผลสำาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติได้เสนอความเหน็ 

ต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.	 ....	ไปยังสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ	 ต่อมาสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แจ้งว่าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว
มอบหมายให้สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่ 
สำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	 
ซ่ึงต่อมาได้ส่งข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าว	 
ให้แก่คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 
เพื่อพิจารณาตามหน้าท่ีและอำานาจต่อไปแล้ว	 และต่อมา 
เมื่อวันที่	 29	 พฤษภาคม	 2562	 ราชกิจจานุเบกษา 
ก็ได้ประกาศพระราชบัญญัติป่าชุมชน	พ.ศ.	2562	ใช้เป็น 
กฎหมาย	 ก็ปรากฏว่ามีการแก้ไขเนื้อหาในบทบัญญัติ
ซ่ึ งสอดคล ้องกับข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติท้ังในเร่ืองของการกำาหนดให  ้
บุคคลหรือชุมชนเข้าไปรับฟังความเห็น	 และให้ผู้มีส่วน
ได้เสียเข้าไปส่วนร่วมในการกำาหนดให้การจัดทำาแผน 
การบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	 และการเพิ่มเติม 
บทบญัญติัในบทเฉพาะกาลให้บคุคลสามารถเข้าไปเก็บหา 
หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้โดยไม่ต้อง 
รับโทษ	ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนด
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3) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุม้ครองสทิธิมนษุยชนตอ่รา่งพระราชบญัญตักิารไกลเ่กลีย่ 
ข้อพิพาท พ.ศ. ....
ประเด็น/ความเป็นมา

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิหน็ควรให้มกีาร 
พิจารณาศึกษา	 รวบรวมข ้อเท็จจริงและวิ เคราะห ์	
กรณีการสนับสนุนและผลักดันร ่างพระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	....	เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก 
สิทธิมนุษยชน	 ต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาต	ิตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช	 
2560	 มาตรา	 247	 (3)	 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(3)	และมาตรา	42

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

1)	 ควรกำาหนดนิยามของคำาว่า	“คู่กรณี”	ในมาตรา	3	 
ให ้ชัดเจน	 เช ่น	 “คู ่กรณีตามข ้อพิพาททางอาญา”	
หมายความรวมถึงผู ้มีอำานาจจัดการแทนผู ้ เสียหาย 
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	“คู่กรณีตาม 
ข้อพิพาททางแพ่ง”	 หมายรวมถึงผู ้แทนโดยชอบธรรม 
และผู้อนุบาล	 เป็นต้น	 เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นในกระบวนการไกล่เกลี่ย	 รวมทั้งเพื่อความถูกต้อง
สมบรูณ์ของการตกลงระงบัข้อพพิาทและยตุกิารดำาเนนิคดี	

2)	 ควรพิจารณาทบทวนบทบัญญัติมาตรา	 4	 
ให ้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐท่ีจะต ้องปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติน้ีให้มีความชัดเจน	 เป็นต้นว่า	 “มาตรา	
4	 หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยตามกฎหมายต่าง	 ๆ	 
ให้เป็นไปตามทีก่ำาหนดไว้ในกฎหมายนัน้	เว้นแต่ในกรณใีด 
ท่ีไม่มีกฎหมายกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย
ในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ	 ให้นำาหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับ”	 เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะของการเป็นกฎหมายกลางว่าด้วย 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	

3)	 ควรพิจารณาทบทวนบทบัญญัติมาตรา	5	กำาหนด
ให้นำาหลัก	“อายุความสะดุดหยุดอยู่”	มาใช้แทนการขยาย
ระยะเวลาออกไป	60	วัน	และสำาหรับข้อพิพาททางอาญา	
เหน็ควรเพิม่เตมิบทบญัญตัว่ิา	“สำาหรบัข้อพพิาททางอาญา	 

ในกรณีท่ีผู ้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามที่ 
ไกล่เกลี่ย	ให้จำาหน่ายข้อพิพาทนั้นแต่เพื่อประโยชน์ในการ
ที่ผู้เสียหายจะไปดำาเนินคดีต่อไป	 อายุความการร้องทุกข์
ตามประมวลกฎหมายอาญาให้เริ่มนับแต่วันที่จำาหน่าย 
ข้อพิพาทหรือนับแต่วันที่ศาลมีคำาส่ังถึงที่สุดไม่บังคับ 
ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท”	 เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ 
โดยไม่สุจริตในการประวิงคดี	 และคุ ้มครองสิทธิของ 
ผู้เสียหายในการดำาเนินคดีอาญา	

4)	 ควรกำาหนดให้ชดัเจนในมาตรา	8	(2)	ว่า	ผูข้ึน้ทะเบยีน 
เป ็นผู ้ ไกล ่เกลี่ยควรประกอบด้วยผู ้มีประสบการณ์ 
ในแต่ละด้านซึง่มคีวามหลากหลาย	อย่างน้อยควรประกอบด้วย	 
ผูม้ปีระสบการณ์ด้านกฎหมายเฉพาะด้านการประนีประนอม
ข้อพิพาททางแพ่งหรือทางอาญาด้านวิชาชีพต่าง	 ๆ	 
ด้านสิทธมินุษยชน	 ด้านการสังคมสงเคราะห์	 ด้านจิตวทิยา	 
ด้านการพฒันาชมุชน	ด้านอาชญาวทิยา	หรอืด้านอืน่	ๆ 	ทีจ่ำาเป็น 
และเป็นประโยชน์ต่อการไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามทีก่ำาหนด
ในกฎกระทรวง	โดยให้หน่วยงานทีบ่คุคลนัน้เคยทำางานหรอื
มปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยงานนัน้	ๆ	เป็นผูรั้บรอง	

5)	 ควรแก้ไขบทบัญญัติมาตรา	 12	 วรรคสอง	 ว่า	 
“ในกรณีที่คู ่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน	 หากมีการ 
ตั้งข้อรังเกียจผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่งโดยคู่กรณีคนใด 
คนหนึง่ในฝ่ายเดียวกนัให้มกีารพิจารณาข้อรังเกียจดังกล่าว
ร่วมกนัเพือ่พจิารณาถอดถอนผูไ้กล่เกลีย่	และตัง้ผูไ้กล่เกลีย่
คนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นต่อไป”	 
และมีควรบัญญัติผลของการถูกถอดถอนตามมาตรา	 13	 
ให้เกิดความชัดเจน	 โดยเฉพาะการถูกถอดถอนตาม 
มาตรา	12	วรรคหนึง่	ประกอบมาตรา	13	(4)	ให้เหน็ความแตกต่าง 
กับเพิกถอนตามมาตรา	15	(3)	ที่มีผลทำาให้ขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา	8	

6)	 ควรแก้ไขปรับปรุงมาตรา	33	กำาหนดให้ข้อพิพาท 
ทีเ่ก่ียวกบัการกระทำาความผดิเกีย่วกบัเพศ	ความผดิเก่ียวกบั 
การทารุณกรรมต่อเด็ก	 สตรี	 และบุคคลในครอบครัว	 
เป ็นข ้อพิพาททางอาญาที่ ไม ่สามารถไกล ่ เกลี่ยได ้ 
ตามพระราชบญัญติันี	้เนือ่งจากผู้เสียหายมสิีทธทิีจ่ะร้องขอ
คุ้มครองสวัสดิภาพและมีมาตรการพิเศษตามกฎหมาย
เฉพาะประเภทนั้น	 ๆ	 อยู่แล้ว	 ซ่ึงมีความเหมาะสมกว่า 
การใช้กระบวนการทางอาญา	
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7)	 ควรกำาหนดให้สิทธินำาคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อ 
คู่กรณีได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาททาง 
อาญาครบถ ้วนสมบูรณ ์แล ้ว เพื่ อ เป ็นหลักประกัน 
การเยียวยาแก่ผู้เสียหาย	 ทั้งนี้	 ควรกำาหนดให้หน่วยงาน
ซึ่งดำาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือสำานักงานอัยการ 
ในท้องที่ทำาการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท
และมีอำานาจกำาหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟู	 บำาบัดรักษา	 หรือ
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายกระทำา 
ให้เกิดความเสียหาย	 หรือให้กระทำาการที่เป็นการแสดง
ความสำานึกรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย	 หรือให้ทำากิจกรรม 
ที่ส ่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างคู ่กรณี	 
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

8)	 ควรกำาหนดให้หน่วยงานซึ่งดำาเนินการไกล่เกลี่ย 
ส่งบันทึกข้อตกลงไปให้สำานักงานอัยการในท้องท่ีเพ่ือ 
ตรวจสอบ	 หากเป็นการยอมความโดยชอบด้วยกฎหมาย
และคู ่กรณีได ้ปฏิ บัติตามข ้อตกลงนั้นแล ้วให ้สิทธิ 
นำาคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ	 แต่หากบันทึกข้อตกลง
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือคู่กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง	 
ให้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวสิ้นผลไปเฉพาะข้อตกลง 
ในส่วนอาญา	 แต่ไม่กระทบต่อการระงับข้อพิพาทในส่วน
แพ่งหรือการเยียวยาอื่น	 ๆ	 แก่ฝ่ายผู้เสียหาย	 และควร
กำาหนดว่า	“เพือ่ประโยชน์ในการท่ีผูเ้สยีหายจะไปดำาเนนิคดี
ต่อไป	อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญา	 
ให้เริ่มนับแต่วันที่บันทึกข้อตกลงระงับพิพาทนั้นสิ้นผล”

9)	 ควรปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติ	 มาตรา	 37	 มิให้นำา
คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยทั่วไป	ตามมาตรา	8	มาใช้บังคับ
ผู ้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 
โดยให้เป ็นกลไกของภาคประชาชนผู ้ใช ้บริการที่จะ
พิจารณาคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยท่ีคู่กรณีท้ังสองฝ่ายยอมรับ
และไว้วางใจมาทำาหน้าท่ี	 เนื่องจากการไกล่เกลี่ยเป็น 
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู ่พิพาทได้มีบทบาทและ 
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการหาหนทางแก้ไขปัญหา
ให้กับตนเอง	 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชุมชน

10)	ควรพิจารณาทบทวนบทกำาหนดโทษทางอาญา	 
ในหมวด	5	มาตรา	40	และมาตรา	41	ให้มีความเหมาะสม	 
เนือ่งจากมบีทกำาหนดโทษทีค่่อนข้างรนุแรง	และไม่สอดคล้อง 

กับกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน	
เช่น	 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2534	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 
(ฉบับท่ี	 7)	 พ.ศ.	 2550	 การไกล่เกลี่ยคดีผู ้บริโภคตาม 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 พ.ศ.	 2551	 และ
การไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ 
เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิค้าทีไ่ม่ปลอดภยั	พ.ศ.	2551	ซึง่ไม่ได้ 
มีการกำาหนดบทลงโทษทางอาญาไว้	 ประกอบกับตามร่าง 
พระราชบัญญติัน้ี	มาตรา	15	(3)	กำาหนดให้ความเป็นผูไ้กล่เกล่ีย 
สิน้สดุลง	เมือ่ถกูเพกิถอนการเป็นผูไ้กล่เกลีย่	และมีข้อกำาหนด 
จริยธรรมของผู ้ไกล่เกลี่ย	 ตามมาตรา	 11	 ซึ่งถือเป็น
มาตรการกำากบัดูแลการปฏบิติัหน้าท่ีของผูไ้กล่เกลีย่ไว้แล้ว

ผลสำาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่	 22	 พฤษภาคม	 2562	 ราชกิจจานุเบกษา 

ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 
พ.ศ.	 2562	 โดยมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสอดคล้อง
กับข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	ดังนี้

1)	 ประเ ด็นอายุความนำาหลักอายุความสะดุด 
หยุดอยู่มาใช้ในระหว่างการไกล่เกล่ียสำาหรับข้อพิพาท
ทางอาญาในชั้นการสอบสวน	 “มาตรา	 40	 เมื่อพนักงาน
สอบสวนผูม้อีำานาจออกคำาสัง่	มคีำาสัง่ให้ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 
ทางอาญาตามมาตรา	 44	 แล้ว	 ให้หยุดนับอายุความ 
ในการดำาเนนิคดอีาญา	และเมือ่พนกังานสอบสวนผูม้อีำานาจ 
ออกคำาสั่งมีคำาสั่งให้ดำาเนินคดีต่อไป	 ตามมาตรา	 61	 
ให้นับอายุความดำาเนินคดีต่อจากเวลานั้น”

2)	 ประเด็นการตั้งข ้อรังเกียจผู ้ไกล่เกลี่ยในกรณ ี
ที่คู ่กรณีฝ ่ายใดฝ ่ายหนึ่ งมีหลายคน	 ผลของการที ่
ผู ้ไกล ่เกลี่ยซึ่งถูกตั้งข ้อรังเกียจถูกถอดถอนตามร่าง 
มาตรา	 13	 (เดิม)	 ร่างมาตรา	 15	 (ใหม่)	 นั้น	 ได้ปรับปรุง 
แก้ไขในร่างมาตรา	 18	 โดยการบัญญัติผลของการ 
ถูกถอดถอนให้ชัดเจนแล้ว	 ดังนี้	 “มาตรา	 18	 ในกรณีที่ 
ผู้ไกล่เกลี่ยถูกถอดถอนหรือความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง 
ในระหว่างการดำาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 คู ่กรณ	ี 
อาจต้ังผู ้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ย	 
ข้อพิพาทนั้นต่อไปโดยอาจใช้เอกสารของกระบวนการ 
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ไกล่เกลีย่ข้อพพิาททีด่ำาเนนิการมาแล้วได้ตามทีคู่ก่รณแีละ
ผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เห็นสมควร

3)	 ประเด็นข้อพิพาททางอาญาที่สามารถไกล่เกล่ีย 
ได้ตามพระราชบัญญัติน้ี	 ได้เพิ่มเติมความในร่างมาตรา	 8	 
มผีลครอบคลมุข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ	 ที่เสนอให้ความผิดเกี่ยวกับการทารุณกรรม 
ต่อเด็ก	 สตรี	 และบุคคลในครอบครัวเป็นข้อพิพาท 
ทางอาญาที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ตามพระราชบัญญัตินี้	
เน่ืองจากผู้เสียหายมีสิทธิที่จะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 พ.ศ.	 2553	 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ดังนี้	 “มาตรา	 8	 พระราชบัญญัติน้ีมิให้
ใช้บังคับแก่คดีอาญาที่อยู่ในอำานาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว	ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว”	

4)	 ประเด็นผลของการท่ีคู ่กรณีทำาข้อตกลงระงับ 
ข้อพิพาททางอาญา	ร่างมาตรา	37	 (ร่างมาตรา	35	 เดิม)	 
ไ ด ้ แ ก ้ ไ ข เ กี่ ย ว กั บ ข ้ อพิ พ าททา งอ าญาที่ คู ่ ก รณี 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ให้สิทธินำาคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงระงบัข้อพพิาทในส่วนแพ่งแล้ว	โดยไม่มข้ีอยกเว้น	
(ได้ตัดข้อยกเว้นที่ว่า	 “...เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงให้สิทธิ 
นำาคดีอาญามาฟ้องระงับทันที...”	 ออกไป)	 ส่วนข้อพิพาท
ทางอาญาในชั้นการสอบสวน	 ตามหมวด	 4	 ได้กำาหนดไว้
ในร่างมาตรา	64	 ร่างมาตรา	65	และร่างมาตรา	66	นั้น	 
กำาหนดให้สทิธนิำาคดอีาญามาฟ้องระงบัเมือ่คูก่รณไีด้ปฏบิติั
ตามบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญาครบถ้วน
สมบูรณ์แล้วแจ้งพนักงานสอบสวนทราบ	เพื่อจัดทำาบันทึก
การปฏิบัติตามข้อตกลงส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อม
สำานวนการสอบสวน	 เพื่อพิจารณาส่งยุติคดี	 เมื่อพนักงาน
อัยการมีคำาสั่งยุติคดี	สิทธินำาคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ

5)	 ประเด็นการดำา เนินการไกล ่ เกลี่ ยในกรณี ท่ี 
ข ้อพิพาททางอาญา	 อยู ่ระหว ่างการสอบสวนหรือ 
การพิจารณาของพนักงานสอบสวน	พนักงานอัยการ	หรือ

ศาล	 ข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนตามหมวด	 4	
ที่มีการเพิ่มเติมขึ้นใหม่	ได้กำาหนดไว้ในร่างมาตรา	64	ร่าง
มาตรา	65	และร่างมาตรา	66	คือเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตาม 
บันทึกข้อตกลงแล้ว	 ให้แจ้งพนักงานสอบสวนทราบ 
เพื่อจัดทำาบันทึกการปฏิบัติตามข้อตกลง	ส่งไปยังพนักงาน 
อัยการพร้อมสำานวนการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพิจารณาส่ังยติุคดี	ซ่ึงหากผู้ต้องหาปฏบิติัตามข้อตกลง	
ไม่ครบถ้วนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยไม่มีเหต ุ
อนัสมควร	พนกังานสอบสวนมอีำานาจออกคำาส่ังดำาเนนิคดี
ต่อไป	 และกรณีอายุความร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา	 สำาหรับข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน 
ตามหมวด	4	ร่างมาตรา	40	ดังนี	้“มาตรา	40	เมือ่พนกังาน
สอบสวนผู้มีอำานาจออกคำาสั่งมีคำาสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญาตามมาตรา	44	แล้ว	ให้หยุดนับอายุความในการ 
ดำาเนินคดีอาญา	 และเมื่อพนักงานสอบสวนผู้มีอำานาจ	 
ออกคำาสั่งมีคำาสั่งให้ดำาเนินคดีต่อไปตามมาตรา	61	ให้นับ
อายุความดำาเนินคดีต่อจากเวลานั้น

6)	 ประเด็นบทกำาหนดโทษ	 ร่างมาตรา	 71	 จากเดิม 
มีกำาหนดระวางโทษจำาคุกและปรับขั้นตำ่าไว ้ด ้วยได  ้
ยกเลิกโดยกำาหนดเฉพาะเพดานโทษขั้นสูงแทน	 ดังนี้	
“มาตรา	 71	 ผู้ไกล่เกลี่ยผู ้ใดเรียก	 รับ	 หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู ้อื่น 
โดยมิชอบ	 เพ่ือกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใด 
ในหน้าที่	 ไม่ว ่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี	 
ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิห้าปี	หรือปรบัไม่เกนิหนึง่แสนบาท	 
หรือทัง้จำาทัง้ปรับ	และ	“มาตรา	72	ผูใ้ดให้	ขอให้	หรือรบัว่า 
จะให ้ทรัพย ์สินหรือประโยชน ์ อ่ืนใดแก ่ ผู ้ ไกล ่ เกลี่ย	 
เพือ่จงูใจให้กระทำาการ	ไม่กระทำาการ	หรอืประวงิการกระทำา 
อนัมชิอบด้วยหน้าที	่ต้องระวางโทษจำาคกุตัง้แต่ไม่เกนิห้าปี	 
หรือปรับต้ังแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท	 หรือท้ังจำาท้ังปรับ”	
นอกจากนี้	 เน้ือหา	 หมวด	 4	 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ทางอาญา	 ในชั้นการสอบสวน	 ในชั้นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ	 และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการเพิ่มเติม 
ขึ้นใหม่ทั้งหมวด	 โดยนำามาจากร่างพระราชบัญญัติการ 
ไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน	พ.ศ.	....
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4) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว  
และการใช้สิทธิฟอ้งร้องด�าเนินคดีหรือการด�าเนินการ 
กระบวนการพิจารณาในคดีอาญา)
ประเด็น/ความเป็นมา

คณะกรรมาธิการการปฏิรูปกฎหมาย	 กระบวนการ
ยตุธิรรมและกจิการตำารวจได้มหีนงัสอื	ที	่สว	(สนช)	(กมธ2)	
0010/2043	ลงวันที่	 5	มิถุนายน	2561	ส่งข้อเสนอแนะ 
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ ้มครอง 
สิทธิ มนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน 
แห่งชาติ	 เรื่อง	 สิทธิพลเมืองเกี่ยวกับเสรีภาพในการ
แสดงออกของประชาชน	 กรณีกล่าวอ้างว่านักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชนถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐคุกคาม	 ทำาให้ได้รับ 
ความหวาดกลัวและเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย	 
ไปยังคณะกรรมาธิการการกฎหมาย	กระบวนการยุติธรรม
และกิจการตำารวจ	 ซึ่งมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนและการคุ ้มครองผู ้บริ โภคพิจารณา	 
และคณะนุกรรมาธิการฯ	 ได้เชิญประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม	 
เม่ือวันที่	 12	 มิถุนายน	 2561	 ซึ่งผู้แทนคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 และ 
จากการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องได้ทราบว่า	 สมาชิก 
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตแิละสำานกังานศาลยตุธิรรมได้เสนอ 
ร ่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 (หลักเกณฑ ์
เก่ียวกับการปล่อยตัวชั่วคราว	 และการใช้สิทธิฟ้องร้อง 
ดำ า เนินคดีห รือการดำ า เนินกระบวนการพิจารณา 
ในคดีอาญา)	 ซึ่งมาตรา	 8	 แห่งร ่างพระราชบัญญัต ิ
ดังกล่าว	มีข้อความว่า

“ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา	161/1	แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา	 161/1	 ในกรณี 
ที่ราษฎรเป็นโจทก์	 หากความปรากฏต่อศาลว่า	 โจทก์ 
ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง 
เพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจำาเลยหรือโดยมุ่งหวังผล 
อย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ท่ีพึงได้โดยชอบ	ศาลจะมีคำาสั่ง
ไม่ประทับฟ้องคดีนั้นก็ได้	และห้ามโจทก์ยื่นฟ้องคดีนั้นอีก	
คำาสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดอำานาจพนักงานอัยการท่ีจะยื่นฟ้องคดี
นั้นใหม่”

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในคราวประชุม	
เมื่อวันที่	 10	 และ	 18	 กรกฎาคม	 2561	 ได้พิจารณา 
หลักการ	 วัตถุประสงค ์และเป ้าหมายในการตรา 
พระราชบัญญัติในเรื่องดังกล่าวแล้ว	มีความเห็น	ดังนี้

1.	 ประเทศไทยได้สนับสนุนการรับรองข้อมติของ
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ	 (ข้อมติที่	 53/144	 เม่ือวันที	่ 
9	ธันวาคม	2541)	ที่เห็นชอบกับสาระของปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล	 กลุ่มบุคคล	 
และองค ์กรของสังคมในการส ่งเสริมและคุ ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นที่ยอมรับ 
อย่างสากล	 (Declaration	 on	 Human	 Rights	 and	 
Responsibility	of	individuals,	Groups	and	Organs	of	 
Society	to	Promote	and	Protect	Universally	Recognized	 
Human	Rights	and	Fundamental	Freedoms)	หรือ
ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 (Declaration	 
on	 Human	 Rights	 Defenders)	 แต ่จากข ้อมูล 
การร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
ระหว่างปี	 2557-2560	 และรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 ปี	 2560	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพบว่า	 นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประสบปัญหาอุปสรรค 
ในการดำาเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 
เช่น	หายตัวไป	ถกูลอบสังหาร	ถกูข่มขูค่กุคามจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐ	 ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับ 
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน	 (Strategic	 Litigation	
Against	Public	Participation:	SLAPP)	โดยการดำาเนิน
คดแีพ่งหรือคดอีาญาเพือ่ยบัยัง้การใช้เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น	 ซ่ึงมุ่งใช้เพื่อข่มขู่บุคคลที่แสดงความคิดเห็น 
ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับประโยชน์สาธารณะ	 อันเป็นการ
กดดันให้บุคคลที่ถูกดำาเนินคดีติดสินใจระงับการแสดง 
ความคิดเห็น	 จำาต้องประนีประนอมยอมความ	 และยุติ 
การตรวจสอบประเด็นสาธารณะ

2.	 หลักการในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุ
ว่า	 “...ป้องกันมิให้มีการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริต 
อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”	 
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในส่วนที่ให้เพิ่มเติม 
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มาตรา	 161/1	 ว่า	 “การฟ้องคดีอาญาในปัจจุบันปรากฏ
ปัญหาว่า	 คดีจำานวนไม่น้อยที่โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
หรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือกล่ันแกล้งหรือเอาเปรียบ
จำาเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได ้
โดยชอบ	 เช ่น	 การยื่นฟ้องต ่อศาลในพื้นที่ห ่างไกล 
เพือ่ให้จำาเลยได้รับความลำาบากและต้องเสยีค่าใช้จ่ายจำานวนมาก 
ในการเดินทางไปต่อสู้คดี	 หรือการฟ้องจำาเลยในข้อหา 
ท่ีหนักกว่าความเป็นจริง	 เพื่อต่อรองให้จำาเลยต้องยอม 
กระทำาหรือไม่กระทำาการอย่างหน่ึงอย่างใดอันเป็นการ
มิชอบ	 โดยเฉพาะการฟ ้องร ้องเพื่อคุกคามการใช ้ 
สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของจำาเลยในการป้องกันตนเอง
หรอืป้องกนัประโยชน์สาธารณะ	ทำาให้มคีดข้ึีนสูก่ารไต่สวน
มูลฟ้องของศาลเป็นจำานวนมาก	 ซึ่งสร้างความเดือดร้อน 
แก่ผู ้ที่ถูกฟ้องร้องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง”	 ซึ่งในเรื่องนี	้ 
คณะทำางานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ได้ออกแถลงการณ์	 เมื่อส้ินสุดการเยือนประเทศไทย	
(ระหว่างวันที่	 26	 มีนาคม	 –	 4	 เมษายน	 2561)	 และ 
มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยว่า	 “รัฐบาลควรดูแลว่า	 
การฟ้องหมิน่ประมาทจะไม่ถกูธรุกจินำามาใช้เป็นเครือ่งมอื 
บั่นทอนสิทธิและเสรีภาพอันชอบธรรมของผู ้ ได ้ รับ 
ผลกระทบ	องค์กรประชาสงัคม	และนกัปกป้องสทิธมินษุยชน	 
เราทราบข้อเสนอแนะแก้ไขมาตรา	 161/1	 ของประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและกฎหมายคุม้ครองพยาน	 
รวมถงึความรเิริ่มในการจดัทำาแนวทางปฏบิตัเิพือ่คุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	ความพยายามดำาเนินการเหล่านี้ 
เป็นโอกาสอันดีสำาหรับรัฐบาลไทยท่ีจะได้จัดการกับ 
ข้อกังวลเก่ียวกับพืน้ทีพ่ลเมอืงทีห่ดแคบลงไป	อย่างไรกต็าม	
เพื่อให้บังเกิดผลหน่วยงานของรัฐท้ังหมดท่ีรับผิดชอบ 
การดำาเนนิการดงักล่าว	ควรทำางานร่วมกบัผูไ้ด้รบัประโยชน์
อย่างสร้างสรรค์และตราบทบัญญัติที่ตอบต่อข้อกังวล 
ที่ชอบธรรมทั้งหมด”

3.	 กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนประสบปัญหา 
ถูกฟ ้องร ้ อ งดำ า เนินคดี เชิ งยุทธศาสตร ์ เ พ่ื อระงับ 
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน	 (Strategic	 Litigation	 
Against	Public	Participation:	SLAPP)	นั้น	รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 และกติกา
ระหว ่างประเทศว ่าด ้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง	 (International	 Covenant	 on	 Civil	 and	 
Political	Rights:	 ICCPR)	 ได้รบัรองหลกัความเสมอภาคกัน 

ในกฎหมายและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	 
อีกทั้งรัฐบาลไทย	 ได้สนับสนุนการรับรองปฏิญญาว่าด้วย	
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 และได้รับข้อเสนอแนะภายใต ้
กระบวนการทบทวนสถานการณ ์สิทธิ มนุษยชน	 
(Universal	Periodic	Review:	UPR)	ว่าจะทำาให้กฎหมาย
ไทยว่าด้วยเสรภีาพในการแสดงออกสอดคล้องกบักฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน	ประกอบกบัแผนปฏริปู 
ประเทศด ้านกระบวนการยุ ติธรรมได ้กำาหนดให ้ม ี
การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพให้ประชาชน
เข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมด้วย	การเพิม่บทบญัญตัมิาตรา	
161/1	 ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
จะเป ็นการคุ ้มครองนักปกป ้องสิทธิมนุษยชนซึ่ งมี 
ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องดำาเนินคดีในลักษณะดังกล่าว	 
รวมท้ังมีผลเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐานของบุคคลและชุมชนในการป้องกันตนเอง
และป้องกันประโยชน์สาธารณะ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวม	 
ทั้งยังอาจส่งผลไปสู ่การลดความเหลื่อมลำ้าในโอกาส 
ทางสังคม	อันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปีด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหนังสือ	 ด่วนที่สุด	
ที่	สม	0007/167	ลงวันที่	1	สิงหาคม	2561	กราบเรียน	
ประธานสภานติิบญัญติัแห่งชาติ	แสดงความเหน็สนบัสนนุ
มาตรา	 8	 แห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 
ที่ให้เพิ่มมาตรา	161/1	แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา	 ความว่า	 “มาตรา	 161/1	 ในกรณีที่ราษฎร 
เป็นโจทก์	 หากความปรากฏต่อศาลว่า	 โจทก์ใช้สิทธ ิ
ฟ ้องคดีโดยไม ่สุจ ริตหรือโดยบิดเบือนข ้อเท็จจริ ง 
เพือ่กลัน่แกล้งหรอืเอาเปรียบจำาเลยหรอืโดยมุง่หวงัผลอย่างอืน่ 
ยิ่ งกว ่าประโยชน ์ที่พึ ง ได ้ โดยชอบ	 ศาลจะมีคำาสั่ ง 
ไม่ประทับฟ้องคดีนั้นก็ได้	และห้ามโจทก์ยื่นฟ้องคดีนั้นอีก	
คำาสั่งเช่นว่านี้	 ไม่ตัดอำานาจพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้อง
คดีนั้นใหม่”	

ผลสำาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติได ้ เสนอ 

ความเห็นและข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อ 
ร ่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 161/1	 ดังกล่าวเพื่อ
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	 พร้อมทั้งสนับสนุน 



111

บทที่ 
2

บทที่ 
1

บทที่ 
4

บทที่ 
5

ภาค 
ผนวก

บทที่ 
3

ให้มกีารดำาเนนิการเรือ่งดงักล่าวเพือ่คุม้ครองสิทธมินษุยชน	 
โดยมีความเห็นให ้ปรับปรุงแก ้ ไขถ ้อยคำาบางส ่วน	 
โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้นำาความเหน็ของคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตไิปประกอบการพจิารณาดำาเนนิการ	
จนนำาไปสู่การตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	(ฉบับที่	34)	พ.ศ.	2562	
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช ้
ตามกฎหมาย	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2562

5) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
(หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่หลากหลาย และคู่มือการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
ส�าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ประเด็น/ความเป็นมา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้พัฒนา 
การดำาเนินการตามหน้าที่และอำานาจในการสร้างเสริม
ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำาคัญของ 
สิทธิมนุษยชน	 อันจะเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรม 
การเคารพสิทธิมนษุยชนให้นำามาซึง่ความผาสกุของสงัคมและ 
ประเทศชาติต่อไป	ทั้งนี้	 ได้ดำาเนินการโดยมุ่งหมายให้เกิด
การส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ	ดังนี้

1)	 การส่งเสริมและสนับสนุน	 รวมท้ังร่วมมือกับ 
หน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ความรู ้และพัฒนา 
ความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน	 อันจะช่วยสร้างเสริม 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของสิทธิมนุษยชน	 และทำาหน้าท่ีใช ้บังคับกฎหมาย	 
และดำาเนินงานต่าง	 ๆ	 ตามหน้าที่และอำานาจของแต่ละ
หน่วยงาน	 โดยคำานึงถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน	 สร้างความเท่าเทียมกัน 
ในเรื่องสิทธิ	 เสรีภาพ	 ความเสมอภาค	 และศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์	เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายดังกล่าว	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ดำาเนินการ 
อย่างมีส่วนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ผู้แทนสถาบัน 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 และผู ้แทนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและกระบวนการยุติธรรม	 
จัดทำาหลกัสตูรสทิธิมนษุยชนศึกษาในกลุม่เป้าหมายต่าง	ๆ 	 

เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม	และส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน 
ในสงัคม	ซ่ึงสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561–2580	
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม	ทีมุ่่งเน้น
ทีจ่ะก่อให้เกดิสงัคมแห่งความเสมอภาค	โดยไม่ทอดท้ิงใคร
ไว้เบื้องหลัง	สร้างโอกาสที่เป็นธรรม	โดยไม่แบ่งแยก	และ
คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2)	 การส่งเสริมเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน	 และ 
การเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซ่ึงอาจแตกต่างกัน
ในทางวัฒนธรรม	 ประเพณี	 และศาสนา	 โดยได้ประสาน
ความร ่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงกำากับดูแล 
สถานศึกษาในสังกัดกว่า	 30,000	 แห่ง	 มีบุคลากร
ทางการศึกษากว่า	 400,000	 คน	ทำาหน้าที่สนับสนุนและ 
ให ้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียนในประเทศ 
กว่า	7,000,000	คน	ดำาเนนิการอย่างมส่ีวนร่วมในการจดัทำา 
คู ่มือการจัดการเรียนรู ้สิทธิมนุษยชนศึกษา	 สำาหรับ 
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน	ประกอบด้วย	 คูม่อืการจัดการเรยีนรู้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษา	 5	 ช่วงชั้น	 ได้แก่	 1)	 ระดับปฐมวัย	
2)	 ระดับประถมศึกษาตอนต้น	 3)	 ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย	 4)	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และ	 5)	 ระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย	เพือ่ใช้เป็นแนวทางอย่างเป็นระบบ
ในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน	ในสถานศึกษาทั่วประเทศ	 
ซึ่งจะเป ็นประโยชน์ต ่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ์
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น	ตามยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561-2580	
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ดั งนั้น 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ 
จึ ง เห็นสมควรเสนอแนะแนวทางในการส ่ ง เส ริม 
สิทธิมนุษยชนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี	 ตามหน้าที่และ 
อำานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ 
ที่บัญญั ติ ไว ้ ในรัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย	
พทุธศกัราช	2560	มาตรา	247	(3)	(5)	และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(3)	(5)	ประกอบกับมาตรา	
27	(1)	(2)	และมาตรา	33
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะ
ไปยังคณะรัฐมนตรี	 เพื่อพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุน 
ให ้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข ้องนำาแนวทางในการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน	ได้แก่	หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	 และคู่มือการจัดการเรียนรู้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ 
ประโยชน ์ในการสร ้างความตระหนักและส ่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยต ่อไปโดยม ี
สาระสำาคัญ	ดังนี้

1)	 หลกัสตูรสทิธมินษุยชนศกึษาสำาหรบักลุม่เป้าหมาย
ที่หลากหลาย	 เป็นหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับ 
กลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ	ได้แก่

•	 หลกัสตูรสทิธมินษุยชนศกึษาพืน้ฐาน	ประกอบด้วย	 
5	รายวิชา	ได้แก่	1)	พัฒนาการและความรู้พื้นฐาน 
ด้านสทิธมินษุยชน	2)	กฎหมาย	พนัธกรณี	มาตรฐาน
และกลไกระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัสิทธมินษุยชน	 
3)	 กฎหมายภายในประเทศและกลไกการบังคับใช ้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 
4)	 การประยุกต์ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน	 
(Human	 Rights	 –	 based	 approach)	 และ	 
5)	ทัศนคติและค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน	ซึ่งผู้สอน
สามารถนำาโครงสร้างเน้ือหาท่ีเป็นหลักการของ 
สิทธิมนุษยชนในแต่ละรายวิชาดังกล่าวไปประยุกต ์
ในการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมสำาหรบักลุม่เป้าหมาย 
ต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ประชาชน	สถาบัน
การศึกษา	สื่อมวลชน	รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยง
ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยมุ่งให้ผู้เรียน 
เกิดความรู ้ด ้านสิทธิมนุษยชน	 (Knowledge)	 
ทักษะด้านสิทธิมนุษยชน	 (Skill)	 และทัศนคต ิ
ด้านสิทธิมนุษยชน	(Attitude)

•	 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม	 ประกอบด ้วย	 5	 รายวิชา	 ได ้แก	่ 
1)	สถานการณ์สทิธมินษุยชน	2)	สทิธใินกระบวนการ
ยุติธรรมเฉพาะทาง	 3)	 ทักษะการปฏิบัติงาน 
ด้านสทิธิมนษุยชนในกระบวนการยตุธิรรมเฉพาะทาง	 
4)	วเิคราะห์และสมัมนาปัญหาพเิศษและกรณศีกึษา
ในเร่ืองการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

เฉพาะทาง	 และ	 5)	 เทคนิคการเป็นวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน	 ทั้งนี้	 หลักสูตร 
ดังกล่าวมุ ่งส่งเสริมให้บุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน	 
และปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 
หลักมนุษยธรรม	 หลักนิติธรรม	 และศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนษุย์	เพือ่ประกนัการเคารพและคุม้ครอง
สิทธิของพลเมือง	และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
อนัจะเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม	 และนำามา 
ซึง่ความผาสกุของประชาชน	สงัคม	และประเทศชาติ

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน	 สำาหรับ 
นักบริหารระดับสูงเป็นหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
จัดทำาข้ึน	โดยมุง่เน้นการให้ความรู้ด้านสิทธมินุษยชน 
แก ่ก ลุ ่ มนักบริหารระดับสูง ในทุกภาคส ่ วน	 
ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ประชาชนและสื่อมวลชน	
เช่น	 ความหมายและแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน	
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ทีป่ระเทศไทยเป็นภาค	ีข้อตกลงระหว่างประเทศและ 
มาตรฐานด้านสทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วข้อง	สทิธมินษุยชน 
ในประเทศไทย	 สถานการณ ์สิทธิมนุษยชน 
ในปัจจุบนั	บทบาทนกับริหารในการสร้างวฒันธรรม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน	 เป ็นต ้น	 อันเป ็น 
การสร้างเสริมความรู้ให้แก่กลุ่มบุคคลท่ีมีศักยภาพ 
ในการกำาหนดทศิทาง	และบรหิารจดัการองค์กรต่าง	ๆ 	 
ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
นโยบายและยทุธศาสตร์	การใช้บงัคบักฎหมาย	และ/
หรือการปฏบิติังานขององค์กร	และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล	 ให ้ เ กิดความตระหนัก 
ถึงความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน	 และเคารพ 
สิทธิมนุษยชนของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีในสงัคม	รวมทัง้เกดิเครอืข่ายด้านสทิธมินษุยชน 
สำาหรับนักบริหารระดับสูงในทุกภาคส่วน

•	 หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำาหรับรัฐวิสาหกิจ	
เป็นหลักสูตรระยะส้ัน	 ประกอบด้วยหัวข้อวิชา	
การดำาเนินการของรัฐวิสาหกิจกับการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน:	 กำาหนดกรอบประเด็นปัญหา	 
(Framing	 the	 problem)	 จากกรณีศึกษา	 
และการนำาหลักการชี้ แนะว ่ าด ้ วยธุ ร กิจ กับ 
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สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ไปพัฒนา
เพื่อรัฐวิสาหกิจไทย	 เพื่อเป ็นต ้นแบบให ้กับ 
การดำาเนนิธุรกจิทีเ่คารพสทิธมินษุยชน	ทัง้นี	้เพือ่เป็น
แนวทางสำาคัญที่จะช่วยป้องกัน	แก้ไข	และบรรเทา 
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอันอาจเกิดจาก 
การประกอบธุรกิจ	 ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น 
ต่อการค้าและการลงทุนในระดับประเทศและ
ภูมภิาค	และมส่ีวนสำาคญัในการส่งเสรมิการค้าและ
พัฒนาทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

2)	 คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยยึดโยง 
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พุทธศักราช	
2551	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและ
วัฒนธรรม	 รวมทั้งสิ้น	 5	 ช่วงช้ัน	 ได้แก่	 ระดับประถม
ศึกษาตอนต้น	 ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ 
ตอนปลาย	 รวมถึงการปลูกฝังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
แทรกไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ในหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย	พุทธศักราช	2560	ทั้งนี้	เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน	 ซึ่งเป็นอนาคตและพลังที่จะขับเคลื่อนประเทศ
ในภายภาคหน้าเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ	 สิทธิมนุษยชน 
อย่างมีส่วนร่วม	 มีความรู ้	 ความเข้าใจและตระหนัก 
ในหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน	ทั้งการเคารพในศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์	 การเชื่อมั่นในความเท่าเทียมของบุคคล 
โดยปราศจากการแบ่งแยก	 การศรัทธาในสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล	 และการปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะที่เป็น 
เพ่ือนมนุษย์เช่นเดียวกัน	 ภายใต้บริบทของสังคมท่ีมี 
ความหลากหลายทั้งทางชาติพันธุ์	 ศาสนา	 และวิถีชีวิต 
ทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ผลสำาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คณะรฐัมนตรมีอบหมายให้ส่วนราชการต่าง	ๆ 	พิจารณา

ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	 และคู่มือการจัดการเรียนรู้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ทั้งนี้	 
ได ้มีการประสานจากกระทรวงแรงงาน	 สำานักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	ขอหลักสูตร

สิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย	
และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำาไปศึกษาและเสนอความเห็น
ตามที่คณะรัฐมนตรีสั่งการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสทิธมินุษยชน 
แหง่ชาตไิดเ้สนอความเหน็และข้อเสนอแนะตอ่รา่งกฎหมาย 
ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน จ�านวน 12 เรื่อง ดังนี้

1)	 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสรมิ 
และคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	 กรณีการสนับสนุนและ 
ผลกัดนัร่างพระราชบญัญตักิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	พ.ศ.	....	
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	

2)	 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	
พ.ศ.	....	เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

3)	 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	พ.ศ.	....	
เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

4)	 ความเห็นต ่อร ่างพระราชบัญญัติว ่าด ้วยการ 
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5)	 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

6)	 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต	พ.ศ.	....

7)	 ความเหน็ต่อร่างพระราชบญัญัตส่ิงเสรมิการพฒันา
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว	พ.ศ.	....

8)	 ความ เห็นต ่ อร ่ า งพระราชบัญญั ติป ้ อ ง กัน 
และปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคล
สูญหาย	พ.ศ.	....

9)	 เสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อจำากัดตามกฎหมาย 
ในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารทางราชการ	กรณสีถาบันวจิยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (TDRI)	 ขอความอนุเคราะห์
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เข้าศึกษาข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องเรียนท่ีสำานักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

10)	จดัทำาความเห็นทางกฎหมายเกีย่วกบัการยืน่บญัชี
แสดงรายงานทรัพย์สินและหนี้สินของประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู ่ปฏิบัติหน้าท่ี 
ต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 
มาตรา	60	วรรคหนึ่ง

11)	จัดทำาความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ออกระเบียบและประกาศของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 
เป็นการใช้อำานาจในการวนิจิฉยัช้ีขาดซึง่เป็นการใช้อำานาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

12)	จัดทำาความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอน
และระยะเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย ์สินและหนี้ สิน 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3.1.4 การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ในกรณีที่มีการรายงานเก่ียวกับสถานการณ ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่เป็นธรรม

การชี้แจงและรายงานข ้อเท็จจริงที่ถูกต ้อง	 ฯ	 
เป็นหน้าที่และอำานาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 247	 (4)	 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว ่ าด ้ วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	
26	 (4)	 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต ้องโดยไม่ชักช ้า	 
ในกรณีที่มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	 และ 
พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	44	กำาหนดว่า 
เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติว ่ามีรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม ่ถูกต ้องหรือไม ่ เป ็นธรรมให  ้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบและ

ชี้แจงหรือจัดทำารายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า	 
เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

ในปี	 2562	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ได้เฝ้าระวังการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยที่ ไม ่ถูกต ้องหรือไม ่ เป ็นธรรม	 และ 
มีการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเผยแพร่ 
ให้แก่ประชาชนทราบ	2	เรื่อง	ได้แก่

1. การชีแ้จงตอ่รายงานสรปุสถานการณด้์านสทิธมินษุยชน 
ทัว่โลก ครัง้ที ่29 ประจ�าปี 2562 (World Report 2019) 
ขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทซ์ (Human Rights 
Watch-HRW)

เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2562	ฮิวแมน	ไรทส์	วอทซ์	
ซ่ึงเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ	 ได้เปิดเผย 
รายงานสรุปสถานการณ์ด ้านสิทธิมนุษยชนท่ัวโลก	 
สำ านักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห ่ งชาต ิ
ได ้ตรวจสอบข้อมูลในรายงานสถานการณ์ดังกล ่าว 
ทีเ่กีย่วกบัสทิธมินษุยชนในประเทศไทยแล้ว	พบว่ามข้ีอมลู
บางประการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	จึงได้ตรวจสอบและจัดทำาคำาชี้แจง	
ที่	1/2562	เผยแพร่เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2562	รวมทั้ง 
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง	2	ประเด็น	ดังนี้

เสรีภาพในการแสดงออก
1.1 กรณีที่รายงานว่า รัฐบาลชะลอการยกเลิก

มาตรการจำากัดเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม 
และการชุมนุมอย่างเข้มงวด ทั้งท่ีมีการประกาศให้ม ี
การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แล้ว

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า	 เม่ือวันที่	 
11	ธันวาคม	2561	ได้มีคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ	(คสช.)	ที่	22/2561	เรื่อง	การให้ประชาชนและ
พรรคการเมืองดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง	 ซึ่งมีผลให ้
ยกเลิกคำาสั่งหัวหน้า	 คสช.	 จำานวนหลายฉบับ	 รวมทั้ง 
การยกเลิกความผิดฐานมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง 
เกินกว่า	 5	 คนข้ึนไปตามข้อ	 12	 ของคำาส่ังหัวหน้า	 คสช.	 
ที่	 3/2558	 ทำาให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถ
ดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ต้ังแต่วันที่	 11	 ธันวาคม	
2561	เป็นต้นไป	และปัจจุบันมีการเลือกตั้งแล้ว
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1.2 กรณีท่ีรายงานว่านักเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้อง
ประชาธิปไตยอย่างน้อย 130 คน ในกรุงเทพมหานคร และ 
ต่างจงัหวัดถกูดำาเนนิคดใีนข้อหาชมุนมุอย่างผดิกฎหมาย 
และบางคนถูกดำาเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่นจากการ
เรียกร้องอย่างสงบ ให้รัฐบาลทหารจัดการเลือกต้ัง 
โดยไม่ให้มีการชะลอออกไป และให้ยกเลิกมาตรการ
จำากัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยทันที

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว ่า	 คำาสั่ ง 
หัวหน้า	 คสช.	 ท่ี	 22/2561	 ดังกล่าวข้างต้น	 ได้ยกเลิก 
คำาสั่งหัวหน้า	คสช.	ที่	3/2558	ข้อ	12		ทำาให้ศาลจำาหน่าย 
คดีในข้อหาชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่	 5	 คน	 ขึ้นไป	 
นอกจากนี้ 	 จ ากการตรวจสอบข ้ อ เท็ จจริ งกรณ ี
การเคลือ่นไหวเพือ่เรยีกร้องประชาธปิไตย	พบว่า	 ในบางกรณี 
รัฐสกัดกั้นการชุมนุม	ผู้จัดการชุมนุมได้ขอให้ศาลปกครอง
มีคำาสั่งเกี่ยวกับวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาคดีเพื่อ
คุม้ครองเสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบ	เช่น	การจดักจิกรรม	
“We	 Walk…เดินมิตรภาพ”	 ของเครือข่ายประชาชน	
People	Go	Network	เมื่อเดือนมกราคม	2561	ซึ่งศาล
ได้มีคำาส่ังมิให้เจ้าหน้าทีข่องรฐักระทำาการใด	ๆ 	ทีม่ลีกัษณะ
เป็นการปิดกัน้	ขดัขวางการใช้เสรภีาพในการชมุนมุภายใต้ 
ขอบเขตของกฎหมาย	 รวมท้ังให้ดำาเนินการใช้อำานาจ
หน้าท่ีตามพระราชบัญญตักิารชมุนุมสาธารณะ	พ.ศ.	2558	 
ในการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน	 ดูแลการชุมนุม
สาธารณะและรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชนโดยเคร่งครัด	 เป็นผลให้กิจกรรมดังกล่าว
สามารถดำาเนินการได้จนแล้วเสร็จ	เป็นต้น

2. การชี้แจงต่อรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 
ประจ�าปี 2561 (Country Reports on Human Rights 
Practices for 2018) ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบ 
ข ้อมูลในรายงานสถานการณ ์ดั งกล ่ าวที่ เกี่ ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยแล้ว	 พบว่ามีข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่อาจ 
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	 จึงได้ตรวจสอบและจัดทำา 
คำาชี้แจง	 ที่	 2/2562	 เผยแพร่เมื่อวันท่ี	 19	 พฤศจิกายน	
2562	ดังนี้

2.1 หมวด 2 การเคารพสิทธิเสรีภาพของพลเมือง
กรณีที่รายงานว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2560	 ให้เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ	 
ซ่ึงต้องเป็นไปตามข้อจำากัดของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ทีบ่งัคบัใช้เพ่ือ	“คุม้ครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน	 
เ พ่ือรั กษาความสงบเ รียบร ้อยห รือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน	 หรือเพื่อคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลอ่ืน”	 อย่างไรก็ดี	 คำาสั่ง	 คสช.	 ที่ประกาศใช ้
ภายใต้มาตรา	44	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 2557	 และยังมีผลบังคับใช ้
ภายใต้รัฐธรรมนญูฉบบันี	้ยงัคงห้ามการชมุนมุทางการเมือง 
ของบุคคลตั้งแต ่ห ้าคนขึ้นไปและกำาหนดบทลงโทษ 
ผู้ที่สนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองใด	ๆ	ก็ตาม

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า	 เมื่อวันที่	 
11	 ธันวาคม	 2561	 หัวหน ้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ	 (คสช.)	 ซ่ึงดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย	 
ได้มีคำาสั่งหัวหน้า	คสช.	ที่	22/2561	เรื่องการให้ประชาชน 
และพรรคการเมืองดำ า เนินกิจกรรมทางการเ มือง	 
ยกเลิกคำาสั่งหัวหน้า	 คสช.	 จำานวนหลายฉบับรวมทั้ง
การยกเลิกความผิดฐานมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง 
เกินกว่าห้าคนข้ึนไปตามข้อ	 12	 ของคำาสั่งหัวหน้า	 คสช.	
ที่	 3/2558	 ทำาให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถ
ดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ต้ังแต่วันที่	 11	 ธันวาคม	
2561	 เป็นต้นไป	 และหลังจากการยกเลิกคำาส่ังฉบับนี้ 
มข้ีอมลูว่าศาลยติุธรรมและศาลทหารมคีำาพิพากษายกฟ้อง
และจำาหน่ายคดีความผิดฐานชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า
ห้าคนแล้วจำานวนหนึ่ง

2.2 หมวด 5 ท่าทีของรัฐบาลต่อการสืบสวนโดย
องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนในประเด็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

กรณทีีร่ายงานว่าคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 
ได้รับคำาร้อง	 225	 เร่ือง	 นับต้ังแต่เดือนตุลาคม	 2560	 
จนถงึเดอืนกนัยายน	2561	ในจำานวนนีม้	ี36	เรือ่ง	เกีย่วข้องกับ
ข้อกล่าวหาการกระทำามชิอบโดยตำารวจ	กลุ่มสิทธมินษุยชน 
ยังคงวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่ ไม ่ยื่นฟ ้องร ้องผู ้กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ด้วยตนเองหรือในนามของผู้ร้องเรียน
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ขอช้ีแจงว่าตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2560	 ถึงวันที	่ 
30	กันยายน	2561	มีเรื่องร้องเรียนที่	กสม.	รับเป็นคำาร้อง	 
จำานวน	 232	 เรื่อง	 ในจำานวนนี้มีกรณีข้อกล่าวหาว่า 
เป็นการกระทำามิชอบโดยตำารวจ	 จำานวน	 9	 เรื่อง	 ซ่ึง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ดำาเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำาเป ็นรายงานผลการ 
ตรวจสอบ	ฯ	เรยีบร้อยแล้ว	จำานวน	5	เรือ่ง	และอยูร่ะหว่าง
การตรวจสอบข้อเท็จจริง	จำานวน	4	เรื่อง

ในประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ยื่นฟ้องร้องผู้กระทำาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้วยตนเองหรือในนามของผู้ร้องเรียนนั้น	 
ขอชี้แจงว่า	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	ไม่ได้กำาหนด 
ให้	กสม.	มหีน้าทีแ่ละอำานาจในการฟ้องคดแีทนผูร้้องเรยีน	 
แต่ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษแทนผู ้เสียหายซึ่งเป็นไปตาม 
มาตรา	 37	 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	
ที่บัญญัติว่า

ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป ็น 
ความผดิอาญาและผูเ้สยีหายไม่อยูใ่นฐานะทีจ่ะร้องทกุข์หรอื 
กล่าวโทษด้วยตนเองได้	 ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มอบหมายมีอำานาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษได้โดยให้
ถือว่าเป็นผู ้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา	 ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
ได้ออกแนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทน 
ผู้เสียหายในคดีอาญาแล้วเมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2561

3.1 .5 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม 
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน

มาตรา	26	(5)	ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	
บัญญัติหน้าที่และอำานาจให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติดำาเนินงานเพื่อการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของ
สังคม	 ตลอดจนประชาชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ
สิทธิมนุษยชน	 และได้จัดทำาแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
พ.ศ.	 2560-2565	 เพื่อส่งเสริมความรู้	 ความเข้าใจ	 และ
สร้างความตระหนกัในเรือ่งสทิธมินษุยชน	จำานวน	8	กลยทุธ์	

ประกอบด้วย	 กลยุทธ์ท่ี	 1)	 ให้มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชน 
ศึกษาในกลุ ่มเป ้าหมายที่หลากหลาย	 กลยุทธ ์ที่ 	 2)	
พัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและสร้างแหล่งเรียนรู้ 
สิทธิมนุษยชน	 กลยุทธ์ที่	 3)	 ค้นหา	 สนับสนุน	 ส่งเสริม	
และเชิดชูบุคคลหรือองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	 
(Human	Rights	 IDOL)	 กลยุทธ์ท่ี	 4)	 การส่ือสารเชงิกลยทุธ์ 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน	 กลยุทธ์ที่	 5)	 ติดตาม	
วิ เคราะห ์	 ให ้ข ้อเสนอแนะ	 และเข ้าไปมีส ่วนร ่วม 
ในแผนยทุธศาสตร์	แผนปฏิบตักิาร	หรอืกจิกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
และจดัทำาแผนความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง	 ๆ	กลยทุธ์ที	่ 6)	 
ขยายประเด็นสิทธิมนุษยชนจากวาระโลกเพื่อสร ้าง 
ความรับรู้และผลักดันให้เกิดการดำาเนินการให้สอดคล้อง
ตามวาระโลก	กลยทุธ์ที	่ 7)	 จดัให้มศีนูย์กลางการบรูณาการ
และการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	(Human	Rights	
Education	&	Learning	Hub)	และกลยุทธ์ท่ี	 8)	 สร้างดชันี	 
Thailand	Human	Rights	 Index:	Thailand	HRI	 ในรฐักิจ	
ธรุกจิ	 ประชากจิ	 โดยมผีลการดำาเนนิงานในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2562	ดงันี้

1) การจัดท�าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่ม 
เป้าหมายที่หลากหลาย

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ให้ความสำาคญั
กบังานสทิธมินษุยชนศกึษาจงึได้ดำาเนนิการอย่างมส่ีวนร่วม
กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	 ผู้แทนสถาบัน 
การศกึษาในระดับอดุมศกึษา	และผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 
เพื่อจัดทำาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย 
ทีห่ลากหลาย	เพือ่ส่งเสรมิให้กลุม่เป้าหมายต่าง	ๆ 	มคีวามรู	้ 
ความเข้าใจ	และตระหนกัถึงความสำาคญัของสิทธมินษุยชน 
โดยคำานึงถึงบริบทและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม	 
โดยมุง่หวงัให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ด้านสิทธมินษุยชนศกึษา
อย่างเป็นระบบ	 ประกอบด้วย	 ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	 
(Knowledge	 หรือ	 K)	 ทักษะด ้านสิทธิมนุษยชน	 
(Sk i l l 	 หรือ 	 S ) 	 และทัศนคติด ้ านสิทธิมนุษยชน	 
(Attitude	 หรือ	 A)	 ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ครอบคลุมแก่ 
กลุ ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนในสังคม	 และเป็นรากฐาน 
ในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนอันจะ 
นำามาซึ่งความผาสุกของสังคมและประเทศชาติ	 ทั้งนี	้ 
ได ้ดำ า เนินการจัดทำาหลักสูตรสิท ธิมนุษยชนศึกษา 
ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	จำานวน	4	หลักสูตร	ดังนี้
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หลักสูตรที่	1	 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำาหรับนักบริหารระดับสูง	
หลักสูตรที่	2	 หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
หลักสูตรที่	3	 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม
หลักสูตรที่	4	 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน

เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาให้เกิดผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหง่ชาตไิดจ้ดัฝกึอบรมหลกัสตูรสทิธมินษุยชนศกึษาในกลุ่มเปา้หมายท่ีหลากหลาย	จำานวน	2	หลักสูตร	ดงันี้

1.1) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำาหรับนักบริหารระดับสูง
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาตไิดจ้ดัทำาโครงการสรา้งเสรมิความตระหนกัดา้นสทิธมินษุยชนสำาหรบันกับรหิาร

ระดับสูง	 (Human	Rights	Executive	Program)	 เพื่อสร้างเสริมความรู้	ความเข้าใจ	และตระหนักถึงความสำาคัญของ 
สิทธิมนุษยชนสำาหรับนักบริหารระดับสูง	 ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติขององค์กรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม	 กลุ่มเป้าหมาย	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารระดับสูง 
จากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 และสื่อมวลชน	 โดยสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ได้ว่าจ้างสถาบันพระปกเกล้าจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำาหรับนักบริหารระดับ
สูง	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารระดับ
สูงจากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 และ
สื่อมวลชน	 จำานวน	 70	 คน	 ระยะเวลาฝึกอบรม	 ระหว่าง
วันที่	 21	 เมษายน-10	 กันยายน	 2562	 ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมได้รับความรู้พื้นฐานหลักการด้านสิทธิมนุษยชน	
แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights-Based	 
Approach)	 ตลอดจนการวิ เคราะห์สถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนและการนำาไปประยุกต์ใช้	 ความรู้ในเร่ือง
สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ	 แนวทางในการส่งเสริมให้ 
ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 หลักการของกระบวน 
การยุติธรรม	แนวคิดและวิธีการสันติวิธี	และประชาเสวนา 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการหาทางออกในการแก้ไขปัญหา	
การเยียวยาเพื่อคุ้มครองและขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน	
ตลอดจน	 ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน	 พันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	 และกฎหมาย 
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน	 ความรู้	 
กลไกภายใต้สนธิสัญญา	 (The	 Treaty -Based	 
Bodies)	 และกลไกที่มีที่มาจากกฎบัตรสหประชาชาติ	
(Charter-Based	Bodies)	 รวมถึง	Universal	 Periodic	 
Review	 (UPR)	 กฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติ	 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ใ นป ร ะ เ ทศ ไ ทย 	 โ ด ยมี กิ จ ก ร ร มฝึ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร	
การอภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็และกำาหนดแนวทาง
ในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร 
ร่วมกัน	 และมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชน 
กบัองค์กรภาครัฐ	ภาคเอกชน	องคก์รชมุชน	ภายในประเทศ
ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	 เพื่อเสริมสร้าง 
ประสบการณ์เชิงประจักษ์	 โดยมีกิจกรรมให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในพื้นท่ีจริง	 และ 
จัดทำาเอกสารวิชาการเชิงนโยบายส่วนบุคคล/กลุ่ม	 
เพื่อเป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 และเกิดความตระหนักถึง
การนำาความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการฝึกอบรม 
ไปประยุกต์ใช้ในการทำางานเพื่อร่วมสร้างสังคมให้เคารพ
สิทธิมนุษยชน

1.2) หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
•	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับ 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	
(องค์การมหาชน)	 หรือ	 ITD	 และสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	
หลักสูตร	 “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำาหรับรัฐวิสาหกิจ”	
โดยมีผู้แทนรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยที่ เข้ารับการ 
ฝึกอบรม	จำานวนรวมทั้งสิ้น	56	แห่ง	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	
2561	 ณ	 ห้องจามจุรี	 บอลรูม	 เอ	 บี	 โรงแรมปทุมวัน	 
ปริ๊นเซส	กรุงเทพมหานคร

•	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับ 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	
( อ งค์ ก า รมหาชน ) 	 หรื อ 	 I TD 	 จั ดฝึ กอบรม เชิ ง 
ปฏิบัติการหลักสูตร	 “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมาย 
ธุรกิจ	 การค้า	 การลงทุนที่เกี่ยวข้อง”	 เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 	 ความเข้าใจเกี่ยวกับสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าและ 
การลงทุน	และหลักสูตรธรุกิจพ้ืนฐานของไทยท่ีเกีย่วข้องกบั 
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การคุ้มครองสิทธิแรงงาน	สิทธิส่วนบุคคล	สิทธิชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม	 สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน	 ตลอดจนให้คำาปรึกษาแก่ผู้ที่มาร้องเรียน 
ได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล	 จำานวน	 2	 รุ่น	 
รุ่นที่	1	จัดขึ้นระหว่างวันที่	31	มกราคม	-1	กุมภาพันธ	์
2562	 โดยมี เจ้ าหน้ าที่ สำ านั กงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ารับการฝึกอบรม	จำานวน	50	คน	 
ณ	 โรงแรมโนโวเทล	 สยามสแควร์	 กรุงเทพมหานคร	 
และรุ่นที่	 2	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 7-8	 มีนาคม	 2562	 
โดยมีเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเข้าร่วมการอบรม	 จำานวน	 48	 คน	ณ	 โรงแรม 
โนโวเทล	สยามสแควร์	กรุงเทพมหานคร

2) การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการสื่อสารและสร้าง 
แหล่งเรียนรู้สิทธิมนุษยชน

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มุ่งเน้นในการพัฒนาเครื่องมือ
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา	 โดยการจัดทำาคู่มือการ
จัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาให้ครูผู้สอนใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน 

ของแต่ละบุคคลท่ีทัดเทียมกัน	และการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ของบุคคลอื่นซึ่ งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม	
ประเพณี	 และศาสนา	 โดยประสานความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งกำากับดูแลสถานศึกษาในสังกัด
กว่า	31,000	แห่ง	มีบุคลากรทางการศึกษากว่า	400,000	คน	 
ทำาหน้าที่สนับสนุนและให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ 
เด็กนักเรียนในประเทศกว่า	7,000,000	คน	ดำาเนินการ 
อย่างมีส่วนร่วมในการจัดทำาคู่มือการจัดการเรียนรู้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษา	 5	 ช่วงชั้น	 เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษา 
ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ	ดังนี้

•	 คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา	ช่วงชั้น	
ปฐมวัย

•	 คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา	ช่วงชั้น	
ประถมศึกษาตอนต้น

•	 คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา	ช่วงชั้น	
ประถมศึกษาตอนปลาย

•	 คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา	ช่วงชั้น	
มัธยมศึกษาตอนต้น

•	 คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา	ช่วงชั้น	
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3) การกระตุน้และสรา้งบคุคลตน้แบบดา้นสทิธมินษุยชน 
(Human Rights IDOL)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความสำาคัญกับ 
การคน้หา	สนบัสนนุ	สง่เสรมิ	และเชดิชใูห้มบีคุคลหรอืองคก์ร 
ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	โดยมีผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ	ดังน้ี

3.1) โครงการจดังานวนัสทิธมินษุยชนสากล 10 ธนัวาคม 
ประจำาปี 2561

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 เมื่อวันท่ี	 10	 ธันวาคม	 2491	 
(ค.ศ.	 1948)	 และได้ถือเอาวันท่ี	 10	 ธันวาคมของทุกปี	 
เป็นวันสิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights	 Day)	 โดยใน 
ปี	2561	 น้ี	 เป็นปีท่ีครบรอบ	70	 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน	 แม้ปฏิญญาฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ 
ทางกฎหมาย	 แต่ปฏิญญาฉบับนี้ก็มีพลังยิ่งกว่ากฎหมาย
หลายฉบับ	เนื่องจากเป็นเอกสารสิทธิมนุษยชนสำาคัญของ
โลกที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายของมวลมนุษยชาติ 
ที่ต้องการร่วมกันสร้างความเท่าเทียม	ไม่แบ่งแยก	เพื่อให้ 
ทุกคนเคารพในสิทธิ	 เสรีภาพ	 ความเสมอภาค	 และ 
เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นความสำาคัญของวันดังกล่าว 
ทีร่ำาลกึถงึการประกาศปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน	 
ซึ่ งองค์การสหประชาชาติไ ด้มีมติรับรอง	 เมื่อวันที่ 	
10	 ธันวาคม	 2491	 เพื่อเป็นมาตรฐานในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนท่ัวโลก	 โดยมี
วัตถุประสงค์	ดังนี้

1)	เพื่อร่วมรำาลึกถึงความสำาคัญของวันสิทธิมนุษยชน 
สากล	 ซึ่งเป็นวันที่สหประชาชาติมีมติรับรอง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	

2)	เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนสนใจ
และตระหนักถึงเรื่องสิทธิ	เสรีภาพ	ความเสมอภาค	
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และการปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชน

3)	เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
ท่ีหลากหลายให้สาธารณชนได้รับรู้และเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง

4)	เพื่อส่ ง เสริมความร่วมมือในการดำา เนินงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนและประสานการทำางานร่วมกัน
เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 	 11	 ธันวาคม	 2561	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล	 
10	ธนัวาคม	ในหวัขอ้	“70	ป	ีปฏญิญาสากล:	สทิธมินษุยชน 
ก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน”	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 
คอนเวนชั่น	 กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งได้รับความสนใจ 
จากภาคส่วนต่าง	ๆ	โดยมีผู้เข้าร่วมงาน	จำานวน	555	คน	
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรพัฒนาเอกชน	
ส่ือมวลชนและประชาชนท่ัวไป	 และองค์กรภาคีเครือข่าย 
ด้านสทิธมินษุยชนเขา้รว่มจดันิทรรศการ	จำานวน	10	องคก์ร	
ทำาให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
และขอ้มลูของหนว่ยงานทีท่ำางานเกีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิ	 
ปกป้อง	 และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง	
ประชาชนได้รับรู้	 เรียนรู้	 และเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน 
มากขึ้น	กิจกรรมภายในงาน	ประกอบด้วย

•	 การปาฐกถาพิ เศษ	 โดยประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	นายวัส	ติงสมิตร	ในหัวข้อ	“70	ปี		
ปฏิญญาสากล:	สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน”	

•	 การฉายวีดิทัศน์	“เหลียวหลัง	แลหน้า	บนเส้นทาง 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย”	 ซ่ึงกล่าวถึง	การเกิดปฏิญญา 
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพัฒนาการของเรื่อง 
สิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา	70	ปี	และรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ประจำาปี	 
2561	 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น	 4	 กลุ่ม	 ประกอบด้วย	 
1)	 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 2)	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	
สังคม	 และวัฒนธรรม	 3)	 สิทธิมนุษยชนของบุคคล	 และ	 
4)	 สถานการณ์หลัก	 3	ประเด็น	 ได้แก่	 สิทธิชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สถานการณ์ 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	และการค้ามนุษย์

•	 การมอบราง วัล เกียร ติยศ	 “ ผู้อุทิศตนเพื่ อ 
สิทธิมนุษยชน”	 รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม	 ปกป้อง	 และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
อย่างตอ่เนือ่ง	ประจำาปี	2561	เพื่อใหส้ังคมไดร้บัรู้	เป็นการ
สร้างขวัญกำาลังใจให้แก่บุคคล	 และองค์กรที่อุทิศตนเพื่อ
สทิธมินษุยชนอยา่งมุง่มัน่	ตลอดจนเปน็การประชาสมัพนัธ	์
และเผยแพร่ประวัติ	 ผลงานเพ่ือเป็นแบบอย่างและ 
แรงบันดาลใจแก่บุคคลอื่นในสังคม	 โดยมีการมอบรางวัล	
“ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”	 จำานวน	 3	 ราย	 และ 
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รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	
ปกป้อง	 และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ประจำาปี	 2561	 
ในแต่ละประเภท	จำานวน	10	ราย	ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.	รางวัลเกียรติยศ	 “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”	
จำานวน	3	ราย	ได้แก่
1.1	 นางซินเทียค่า	(แพทย์หญิงซินเธีย	หม่อง)
1.2	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สุชาติ	เศรษฐมาลินี
1.3	 นายเสรี	นนทสูติ

2.	รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ 
สง่เสรมิ	ปกป้อง	และคุม้ครองสทิธมินษุยชน	ประจำาปี	 
2561	จำานวน	10	ราย	แบ่งเป็นแต่ละประเภท	ดังนี้
2.1	 ประเภทบุคคลทั่วไป	จำานวน	3	ราย	ได้แก่	

2.1.1	นายฐิติญานันท์	หนักป้อ
2.1.2	นายแพทย์สุภัทร	ฮาสุวรรณกิจ
2.1.3	นางอภันตรี	เจริญศักดิ์	

2.2	 ประเภทเด็กและเยาวชน	(อายุไม่เกิน	25	ปี)	
จำานวน	1	ราย	ไดแ้ก	่สโมสรนกัศกึษาวทิยาลัย
นวัตกรรมสังคม	มหาวิทยาลัยรังสิต

2.3	 ประเภทสื่อมวลชน	จำานวน	3	ราย	ได้แก่	
2.3.1	นางสาวนลัทพร	ไกรฤกษ์
2.3.2	นางสาวหทัยรัตน์	พหลทัพ
2.3.3	Mr.	Luke	Duggleby	

2.4	 ประเภทองค์กรภาคเอกชน	 จำานวน	 3	 ราย	
ได้แก่
2.4.1	เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
2.4.2	ฝ่ายสตรี	สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้
2.4.3	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
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การมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงาน 
ดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ	ปกปอ้ง	และคุม้ครองสทิธมินษุยชน	 
ก่อให้เกิดขวัญและกำาลังใจแก่บุคคลและองค์กรในการ
ที่จะปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นในฐานะเป็นบุคคลและองค์กร 
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่อุทิศตนและมีบทบาทสำาคัญ
ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม	 ปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน	ทำาให้ส่งผลดีทั้งต่อตนเองและผลประโยชน์
ของประเทศโดยส่วนรวม	 อีกทั้งการเผยแพร่ประวัติ
และผลงานของบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	 
ทำาให้ประชาชนได้เห็นความสำาคัญของการส่งเสริม	
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 และเห็นตัวอย่าง
การทำางานของผู้ ได้รับรางวัลที่สามารถนำาไปเป็น 
แบบอยา่งและเปน็แรงบนัดาลใจในการทำางาน	เพือ่รว่มกนั 
ทำาให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงและคนในสังคม 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

•	 การมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน 
ภาษาอังกฤษ	 ระดับอุดมศึกษา	 และได้เป็นผู้แทน
ประเทศไทยเขา้รว่มการแข่งขันโตว้าทีสทิธมินษุยชน
ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน	ประจำาปี	2561	
(AICHR	 Youth	 Debates	 on	 Human	 Rights)	 
ณ	กรุงพนมเปญ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	

•	 การจัดนิทรรศการเพื่อแสดงประวัติและผลงาน 
ของผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว	 และนิทรรศการของ
หนว่ยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	และองคก์รเครอืขา่ย	 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่าง 
กว้างขวาง

ทั้งนี้	สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้ดำาเนินงานร่วมกับบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัล
อย่างต่อเนื่อง	 โดยเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นวิทยากร 
เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในโครงการต่าง	 ๆ	 
มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ	รวมทั้งส่งเสริม
ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการส่งเสริม	 สิทธิเสรีภาพ	 
และความเท่าเทียม	โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เพื่อนำาไปสู่สังคมสันติสุข

3.2) โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และ 
ประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” 
ประจำาปี 2562 

หลายปีทีผ่่านมาประเทศไทยมนีกัปกป้องสทิธมินษุยชน 
หลายคนทัง้หญงิและชายถกูสงัหาร	 ถกูอุม้หาย	 ถกูทำาร้าย	
หรือถูกคุกคาม	 รวมถึงการคุกคามทางเพศ	 ซึ่งพบว่า 
มีหลายกรณีที่ไม่สามารถนำาตัวผู ้กระทำาผิดมาลงโทษ 
ตามกฎหมายได้	 และบ่อยครั้งที่มีการนำาเรื่องเพศสภาพ
มาลดทอนศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	สำานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้กำาหนดจัดงานวันสตรีสากล	
8	มีนาคม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ	สร้างขวัญ	 
กำาลงัใจในการเสยีสละ	อทุศิตนในการต่อสูเ้พือ่สทิธมินษุยชน 
แก่ผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอันเป็นแบบอย่าง

ผู้ได้รับรางวัล ทั้ง 9 ราย
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ที่ดีของสังคม	 รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้สังคมเกิดการ
รับรู ้ในวงกว้าง	 จนเกิดความตระหนักถึงบทบาทของ 
ผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและความสำาคัญของ 
วันสตรีสากล	ในโอกาสวนัสตรสีากล	สำานกังานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดงานวันสตรีสากล	8	มีนาคม
และประกาศเกียรติยศ	“ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”	 
ประจำ าป ี 	 2 562 	 เ มื่ อ วั น ท่ี 	 7 	 มี น าคม 	 2562	 
ณ	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม	ประกอบด้วย	ผู้แทนจากภาครัฐ	ภาคประสังคม	
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนสหภาพยุโรป 
ประจำาประเทศไทย	 ผู ้แทนองค์กรระหว่างประเทศ	
จำานวน	 200	 คน	 กิจกรรมภายในงาน	 ประกอบด้วย	 
การปาฐกถา	เร่ือง	“มาตรการคุ้มครองผู้หญิงนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน”	โดยรองศาสตราจารย์	ดร.ปกป้อง	ศรีสนิท	 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม	 คณะนิติศาสตร	์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 การกล่าวแสดงความยินดี 
ต่อบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ	
โดย	 Ms.Katia	 Chirizzi	 รองผู้แทนภูมิภาค	 สำานักงาน
ข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำาภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	และการมอบรางวัลประกาศเกียรติยศ	
“ผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”	 ประจำาปี	 2562	
ประกอบด้วย

1)	เครือข่ายผู้หญงิกลุ่มรักษ์นำา้อนู	ผู้ปกป้องสิทธชิมุชน
จากผลกระทบของโครงการสร้างโรงนำ้าตาล	 และ 
โรงไฟฟ้าชีวมวล	จังหวัดสกลนคร	

2)	เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ผู้ทำางานในประเด็นการยุติ 
ความรุนแรงในครอบครัว

3)	เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย	 ผู้ต่อสู้กับปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวจากวัฒนธรรมความเชื่อ
ท้องถิ่น	

4)	มูลนิธิผู้หญิง 	 องค์กร ท่ีทำางานด้านสิทธิและ 
การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงพม่ามุสลิม	

5)	นางสาวสุธาสินี	 แก้วเหล็กไหล	 ผู้ประสานงาน 
เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ	(MWRN)	

6)	นางพะเยาว์	อัคฮาด	สตรีผู้เรียกร้องความยุติธรรม
สำาหรับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
ทางการเมือง	เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2533
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ทั้ งนี้ 	 ผู้ ได้ รับการประกาศเกียรติยศ	 “ผู้หญิ ง 
นั กปกป้ อ งสิ ทธิ มนุ ษยชน” 	 ได้ ร่ วมกั นอภิปราย
ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การต่อสู้ของผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในเวทีดังกล่าว	 ซึ่งสามารถ 
นำาไปใช้ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทาง 
การดำาเนินงาน	 แก้ไขปัญหาและการพัฒนากลไกในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ	ดังนี้

1)	 รัฐบาลควรเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ซำ้ าซ ้อนที่ผู ้หญิงกลุ ่มชาติพัน ธุ ์ 	 ผู ้หญิงนักปกป ้อง 
สิทธิมนุษยชน	รวมถึงผู้หญิงกลุ่มเฉพาะอื่น	ๆ	ยังคงต้อง
เผชิญอยู ่อันเกิดจากทัศนคติ	 ค่านิยม	 เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมทางสังคมท่ีมีลักษณะเหลื่อมลำ้า	 ไม่เป็นธรรม
และเลือกปฏิบัติ	

2)	 รัฐบาลควรสร้างหลักประกันในการเข้าถึงความ 
ยุติธรรมของผู้หญิงทุกคน	 สร้างพื้นที่ปลอดภัยอันเป็น
มิตรต่อผู ้หญิง	 เพิ่มความตระหนักรู ้ถึงความอ่อนไหว 
ทางเพศสภาพ	หลีกเลี่ยงการกระทำาอันเป็นการละเมิดซำ้า
ต่อหญิงผู้เสียหายจากความรุนแรง	

3)	 รัฐบาลควรประกันการเพิ่มสัดส่วนของผู้หญิง 
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ	 ซ่ึงรวมถึง 
การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกต่าง	 ๆ	 ทั้งทางด้าน
การเมืองและกฎหมายเพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้หญิงได้มีโอกาส 
นำาเสนอปัญหา	 รวมถึงมีส่วนร่วมกำาหนดแนวทาง 
การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาความรนุแรง	หรอืปญัหาอืน่ใด 
ที่กระทบต่อสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้หญิง	 เช่น	 
ปัญหาความยากจน	 ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	
สังคม	และวัฒนธรรม	เป็นต้น

4)	 รัฐบาลควรเพิ่มมาตรการในการเสริมสร้างความรู ้
ความเข้ า ใจแก่ เจ้ าหน้าที่ ของรัฐซึ่ งมีหน้ าที่บั งคับ 
ใช้กฎหมาย	 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำางาน
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 โดยเฉพาะการใช้สิทธิ 
ในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนโยบายสาธารณะ
โดยสุจริตอันเป็นวิสัยของประชาชนซึ่งสามารถกระทำาได้	
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	329	(3)

3.3) โครงการแข่ง ขันโ ต้สาระวาทีสิทธิม นุษยชน 
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

การโต้สาระวาที เป็นเทคนิคหนึ่ งที่สามารถนำา
มาใช้เพื่อปลูกฝังแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน	 
สร้างกระบวนการเรียนรู้	 การคิดวิเคราะห์	 และจัดการ
ปัญหาต่าง	 ๆ	 ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี	 เนื่องจาก
เป็นการโต้สาระวาทีในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ที่มีแก่นสาระสำาคัญและมีประโยชน์บนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่เป็นจริง	มีกลุ่มเป้าหมาย	ประกอบด้วย	เยาวชน	
นิสิต	 นักศึกษาซึ่งกำาลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับกรมอาเซียน	 กระทรวง
การต่างประเทศ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวง
ยุติธรรม	 และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ดำา เนินการ 
จัดแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ	ระดับ
อุดมศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 
และปลูกฝั ง ให้ มี ความตระหนักและรู้ คุณค่ าของ 
การเคารพสิทธิมนุษยชน	กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู ้
เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา	ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะด้านการฟัง	การคิด	การพูด	 
การใช้ภาษาและการนำา เสนอโดยผ่านการเรียนรู้  
จากการแข่งขันโต้วาที	 นอกจากนี้	 ยังเป็นการคัดเลือก
ผู้แทนเยาวชนไทย	 จำานวน	 3	 คน	 เข้าร่วมการแข่งขัน 
โต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน	
ประจำาปี	 2562	 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการ 
จัดแข่งขัน	 ระหว่างวันที่ 	 17-20	 กันยายน	 2562	 
ณ	โรงแรมรอยัล	ออคิด	เชอราตัน	กรุงเทพมหานคร	ทั้งนี้	 
การดำ า เนินการประกอบด้วย	 1) 	 การจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน	 
สำาหรับนิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ลงพื้นที่ทำากิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน	 ระหว่างวันที่	 
29	สิงหาคม	-1	กันยายน	2562	ณ	โรงแรมทีเค	พาเลซ	&	
คอนเวนชั่น	กรุงเทพมหานคร	และ	2)	การแข่งขันโต้วาที
ในประเด็นสิทธิมนุษยชน	 เมื่อวันที่	 4	 กันยายน	 2562	 
ณ	กระทรวงการต่างประเทศ	กรุงเทพมหานคร
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3.4) โครงการงานประกาศผลรางวัล “อรรธนารีศวร 
ประจำาปี พ.ศ. 2561

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจัดงานประกาศ
ผลรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่อบุคคลและหน่วยงาน 
ที่ ให้การสนับสนุนการทำางานของบุคคลที่มีความ 
หลากหลายทางเพศโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัต	ิ 
ใช้ชื่อรางวัลว่า	“รางวัลอรรธนารีศวร”	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่ง เสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม 
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ	 ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้ดีขึ้น	เพื่อให้สังคม
ได้รับรู้และตระหนักถึงสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลาย 
ทางเพศและการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ
และอคติ	 รวมทั้งยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและ 
หน่ วยงานด้ านสิทธิ มนุษยชนที่ ใ ห้ ก ารสนับสนุน
การทำางานของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและอคติ	 โดยมีผู้ได้รับ
รางวัล	“อรรธนารีศวร	ประจำาปี	พ.ศ.	2561”	ดังนี้

• รางวัลมิตรภาพ (FRIENDSHIP AWARD)  
คือ	เอกอัครราชทูต	โดนิก้า	พอตตี้	เอกอัครราชทูต	
แคนาดาประจำาประเทศไทย

• รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (PRIDE AWARD)
•	 ประเภทบุคคล	คือ	รศ.ดร.เสรี	วงษ์มณฑา
•	 ประเภทองค์กร	คือ	Gisney	Land	Taiwan

• รางวัลด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหลากหลาย
ทางเพศ
• ประเภทบุคคล	คือ	แพทย์หญิง	จิราภรณ์	อรุณากูร
•	 ประเภทองค์กร	คือ	มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ	

(SWING)
• รางวัลด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของชุมชน 

หลากหลายทางเพศ
•	 ประเภทบุคคล	คือ	คุณนาดา	ไชยจิตต์

• รางวัลด้านส่งเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพ
ของชุมชนหลากหลายทางเพศ
•	 ประเภทบุคคล	คือ	บาทหลวงเอียน	แบ็กซ์เตอร์

• รางวัลแห่งความพยายาม (EFFORT RECOGNITION  
AWARD) 
•	 ชมรมรุ้งสร้างสรรค์	จังหวัดเชียงราย
•	 องค์กรพิงค์มิ้งกี้เพ่ือความหลากหลายทางเพศ	

ประเทศไทย	จังหวัดลพบุรี

4) การสือ่สารสาธารณะเพ่ือสร้างวฒันธรรมสทิธมินษุยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สื่อสาร 

สิทธิมนุษยชนต่อสาธารณชน	โดยผ่านกลไกคณะทำางาน
สื่อสารองค์กร	 สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริง	 ข้อตระหนักรู้	 
ในหลักสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 อีกท้ังเป็นการสร้างการรับรู้ 
ให้สังคมเกิดความตระหนักถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 มีแถลงการณ์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปยังสาธารณชนอย่างกว้างขวาง	
ผ่านเว็บไซต์	www.nhrc.or.th	ดังนี้

1)	เร่ือง	 ขอประณามการยึดโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพ	 ตำาบลกาหนั๊วะ	 และการก่อเหตุระเบิด 
ในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเทศกาลปีใหม่	 2562	 (เมื่อวันที่	
31	ธันวาคม	2561)

2)	เร่ือง	 ขอประณามการก่อเหตุฆาตกรรมและ 
ลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้าหน่วย	ตชด.	สงขลา	
(เมื่อวันที่	9	มกราคม	2562)

3)	เรื่อง	ขอให้นำาเสนอข่าวการหายตัวไปของเด็กหญิง
โดยเคารพในหลักสิทธิเด็ก	กฎหมาย	และจริยธรรม
วิชาชีพ	(เมื่อวันที่	13	มกราคม	2562)
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4)	เรื่อง	ความห่วงใยต่อวิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศ
ในภาคเหนอืทีส่ง่ผลกระทบต่อสทิธใินการมสีขุภาพ
ที่ดีของประชาชน	(เมื่อวันที่	3	เมษายน	2562)

5)	เร่ือง	 ขอประณามการก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณ
ตลาดบ่อทองปัตตานี	(เม่ือวันท่ี	28	พฤษภาคม	2562)

6)	เรื่อง	 ความห่วงใยต่อกรณีนักกิจกรรมการเมือง 
ถูกทำาร้ายและขอให้หน่วยงานของรัฐนำาผู้กระทำา
ความผดิมาลงโทษตามกระบวนการยตุธิรรมโดยเรว็	
(เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2562)

ทั้งน้ี	 เพื่อสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย	
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนมกีารดำาเนนิโครงการท่ีสำาคญั
ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารสิทธิมนุษยชน	ดังนี้	

4.1) โครงการผลิตส่ือดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ 
ผ่านสื่อออนไลน์

1)	 นทิานสง่เสรมิสทิธเิดก็	เรือ่ง	“มดจ๋ิวสรีุง้”	ในรปูแบบ	 
Motion	 Graphic	 เป็นสื่อสร้างสรรค์เป็นภาพกราฟิก 
แบบเคล่ือนไหว	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก	เยาวชน	 
รู้จักเคารพในตัวเองและยอมรับในความแตกต่างของ 
กันและกัน	เสริมการมองโลกอย่างมีจินตนาการผ่านตัวละคร	 

“มดจิว๋สรีุง้”	และชกัชวนใหผู้ใ้หญเ่ปดิโอกาสรบัฟงัคำาตอบ
จากเด็ก	ๆ	ไม่ด่วนสรุปและตัดสินใจซึ่งเป็นการเคารพสิทธิ
ของเดก็อยา่งสรา้งสรรค	์และทำาให้ประชาชนทัว่ไปมคีวามรู	้ 
ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนภายในระยะเวลาอันสั้น

2)	 โครงการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 
เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านรูปแบบคลิปสั้น 
ที่ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ รับสื่ อ ในปัจจุบัน	
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัด
กิจกรรมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	
หัวข้อ	 “สิทธิมนุษยชน...	 เรื่องรอบตัว”	 หรือ	 Human	
Rights	are	All	Around	ประจำาปี	 2562	ขึ้น	 โดยเปิด
โอกาสให้นิสิต	 นักศึกษา	 และประชาชนทั่วไปได้ร่วม
แบ่งปันมุมมองและความเข้าใจต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน
ผ่านการผลิตสื่อในรูปแบบคลิปสั้นที่สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดประเด็นสำาคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน	จากนามธรรม 
สู่รูปธรรมได้อย่างกระชับและน่าสนใจซึ่ งมีผู้สนใจ 
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น	 61	 เรื่อง	 แบ่งเป็น
ประเภทอุดมศึกษา	32	เรื่อง	และประเภทประชาชนทั่วไป	
29	 เรื่อง	 และมีการประกาศและมอบรางวัล	 เมื่อวันที่	 
25	กันยายน	2562	ดังนี้

E-book Motion graphic
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ประเภทประชาชนทั่วไป จำานวน 6 รางวัล ได้แก่
•	 ทีม	 IN	 DEEP	 SOUTH	 ผลงานเรื่อง	 ขอเป็น 

คนไทย	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
•	 ทีมเล่าผ่านเลนส์	 ผลงานเร่ือง	 ทุนไทยบนหลัง

ทวาย	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	
•	 ทมี	Filmseree	ผลงานเรือ่ง	เดก็ชายกบัซองขนม	

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2
•	 ทีมสังกะลี	ผลงานเร่ือง	จิตสำานึก	ได้รับรางวัลชมเชย
•	 ทีมลอยฟ้าสตูดิโอ	 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม	

จังหวัดตาก	ผลงานเร่ือง	กุมภา	ได้รับรางวัลชมเชย
•	 ทมี	We	are	family	ผลงานเรือ่ง	We	are	family	

ได้รับรางวัลชมเชย
ประเภทอุดมศึกษา จำานวน 3 รางวัล ได้แก่

•	 ทีม	 Shura	Media	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
ผลงานเร่ืองปลายดินสอ	 ได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ	2	

•	 ทีม	 It’s	mornor	 rights	 here	 มหาวิทยาลัย
นเรศวร	 ผลงาน	 เร่ือง	 Always	 beside	 you	 
ได้รับรางวัลชมเชย

•	 ทมี	Hang	out	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ	ผลงาน	เรื่อง	Homeless’s	life	ได้รับ
รางวัลชมเชย	

อนึ่ง	 ผู้สนใจรับชมผลงานนิทานส่งเสริมสิทธิเด็ก	 
เร่ือง	 “มดจ๋ิวสีรุ้ง”	 ในรูปแบบ	Motion	 Graphic	 และ 
คลิปสั้นที่ได้รับรางวัลทั้ง	 9	 เรื่อง	 หรือต้องการนำาผลงาน 
ไปเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน	 สามารถติดตามรับชมผลงาน
ทัง้หมดทางเวบ็ไซตส์ำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ	 (www.nhrc.or.th)	 หรือช่องทางยูทูปของ 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

4.2) โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่ือสารสิทธิมนุษยชน
การผลิตส่ือและเผยแพร่ประชาสัมพันธเ์พ่ือการสือ่สาร 

สิท ธิมนุษยชนผ่ าน ส่ือวิทยุ เพื่ อ เผยแพร่ ให้ความรู้ 	 
ความเข้าใจเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ทั้งในและต่างประเทศ	 กระตุ้นให้สังคมเกิดการตระหนัก 
และเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นรวมทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมขององค์กร 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรายการ	 “คุยกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”	 ออกอากาศสด
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา	 คลื่น	 FM	 87.5	 KHz	
ทุกวันพุธของสัปดาห์เวลา	21.00-21.30	น.	และรายการ	
“หยิบมาถก	 ยกมาคุย”	 ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 คลื่น	 FM	 101.5	 KHz	 
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์	เวลา	13.05-13.55	น.	รวมทั้ง 
การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
ในโอกาสและสถานที่ ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งมีการประสาน 
ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการสัญจรร่วมกับองค์กร 
ภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ	อย่างต่อเน่ือง	อาทิ	สำานักงานผู้ตรวจการ 
แผ่นดิน	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	เป็นต้น

4.3) โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน 
และสื่อประชาสัมพันธ์

เพื่ อการประชาสัมพันธ์องค์กร	 ประกอบด้วย	 
เอกสารเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน	จำานวน	85,000	แผ่น 
แผ่นพับเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
ฉบับภาษาไทย	จำานวน	20,000	แผ่น	และแผ่นพับเกี่ยวกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ฉบับภาษาอังกฤษ	
จำานวน	3,000	แผ่น	
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4.4) โครงการจดหมายข่าวมุมมองสิทธ์ิ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ได้จัดทำาจดหมายข่าวมุมมองสิทธ์ิ	 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
ด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะ	เดือนละ	1	ฉบับ	ต่อเน่ืองมา	 
18	ปี	 โดยในปีที่	 18	 ได้จัดพิมพ์ฉบับที่	 10	 เดือนตุลาคม	
2562	ถึง	ปีที่	19	ฉบับที่	9	กันยายน	2563	รวมจำานวน 
12	ฉบับ

5.1) โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การลงโทษ 
ทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	 นเรนทิรา 
เทพยวดี	 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	 มหาวัชรราชธิดา	 
เสด็จพระดำาเนินไปทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ	 เรื่อง	
“การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน	 ครั้งที่	 2”	
ซึ่งการจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ประกอบด้วย	 กระทรวงยุติธรรม	 และสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย	จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่	6	กันยายน	
2562	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชัน	 เซ็นเตอร์	 กรุงเทพมหานคร	 มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้ 
หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย	 ตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของหลักสิทธมินษุยชน	โดยเฉพาะกรณเีกีย่วกบัการลงโทษ 
ทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน	 และเพื่อผลักดัน 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาคนล้นคุก 
เน้นยุติธรรมเชิงสมานฉันท์	มุ่งนำาคนดีคืนสู่สังคม

5) การตดิตาม วเิคราะห ์ให้ขอ้เสนอแนะ และเขา้ไปมสีว่นรว่ม 
ในแผนยทุธศาสตรแ์ผนปฏิบตักิาร หรือกจิกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง 
กับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่าง ๆ  
และจัดท�าแผนความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำาเนินโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนท่ีสำาคัญ	และขับเคล่ือนหลักการ 
ช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
ในประเทศไทย	ดังนี้
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิรา 
เทพยวดี	 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	 มหาวัชรราชธิดา 
ทรงมีพระราชดำารัสเปิดงานสัมมนาว่ามีความยินดี 
ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้	 คำาว่า	 
“สิทธิมนุษยชน”	มีความสำาคัญและแสดงถึงสิทธิที่มนุษย์
ทุกคนพึงมีเพื่อทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
พึงได้รับความคุ้มครอง	 รวมถึงผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำา
โดยต้นเหตุของการกระทำาหลายครั้งมักเกิดขึ้นจากการ
ขาดโอกาส	 ขาดความรู้	 และทางเลือกที่ถูกต้องในชีวิต	
ดังนั้นนอกเหนือจากการลงโทษด้วยการจำากัดเสรีภาพ
แล้ว	 การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานรวมทั้งการให้สิทธิ 
ในการแก้ไขตนเองและการเรียนรู้ทักษะต่าง	ๆ 	เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงพฤติกรรมจึงเป็นสิ่งสำาคัญ	ที่ผ่านมาประเทศไทย
มีบทบาทนำาในการผลักดันมาตรฐานสากลที่คุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง	 โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง	
จนทำาให้สหประชาชาติรับรองข้อกำาหนดสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง	 และมาตรการที่มิใช่
การคุมขังสำาหรับผู้กระทำาผิดหญิง	 ซึ่งถือเป็นก้าวสำาคัญ
ในประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนเพราะข้อกำาหนด 
กรุงเทพมหานคร	 ทำาให้นานาประเทศหันมาสนใจ 
เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังและนำาไปสู่การรับรอง
ข้อกำาหนดแมนเดลาในเวลาต่อมา

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบข้อมูลสำาคัญและ 
มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง	การลงโทษ
ทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน	 อาทิ	 “ยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์”	 ปัจจุบันจำานวนผู้ต้องขังในไทยที่เพิ่มสูงถึง
เกือบสี่แสนคน	 ทำาให้ไทยครองอันดับ	 6	 ของโลก	 และ 
เป็นอันดับ	 1	 ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 จนเกิดภาวะ 
ที่เรียกว่า	 “คนล้นคุก”	 โดยสถิติผู้ต้องขัง	 80%	 เป็น 
ผู้ต้องขังในคดียาเสพติด	 ทั้งนี้หากมองย้อนกลับไปถึง
สาเหตุของจำานวนผู้ต้องขังที่เพิ่มสูงขึ้น	จะพบว่าเกิดจาก 
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระบวนการยุติธรรมเน้นไปที่ 
การลงโทษผู้กระทำาความผิดและการแก้แค้นทดแทน 
เป็นหลัก	ซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้เรื่อยไป	มีความกังวล 
ว่าจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่จะสร้างผลกระทบต่อ
กระบวนการยุติธรรมไทยและสังคมทั้งระบบ	 ดังนั้น	 
จึงต้องปรับกระบวนทัศน์ในการแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้น
การลงโทษผู้กระทำาความผิดมาเป็นกระบวนการทำาให้
ผู้เสียหายได้รับการชดเชย	 เยียวยา	 ผู้กระทำาผิดได้รับ
การฟื้นฟู	 แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำาของตน	

สามารถกลับคืนสู่สังคมได้	 และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา	รวมทั้งการนำามาตรการทางเลือกอื่น	ๆ	เช่น	
การใช้เทคโนโลยีกำากับติดตามเข้ามาใช้แทนการลงโทษ
ทางอาญา	ทั้งนี้	เพื่อให้ผู้กระทำาความผิดได้รับการลงโทษ
ที่เหมาะสม	และอยากที่จะกลับมาเป็นคนดีในสังคมได้

มาตรการด้านสทิธมินษุยชนเพือ่การลงโทษทางอาญาเป็น
แนวทางปฏิบัติท่ีคำานึงถึงศักด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์	 
สำาหรับเด็กจะมีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพิ่มเข้ามา	 
เพื่อให้การกระทำาต่าง	ๆ 	คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก	
ซึ่งอนุสัญญานี้ถือเป็นฐานสำาคัญที่ถูกนำามาใช้เป็นหลักคิด 
ในการกำาหนดมาตรการพเิศษแทนการดำาเนนิคดทีางอาญา	 
เช่น	 การใช้กระบวนการประชุมกลุ่มบำาบัด	 ฟื้นฟู	 แก้ไข	
หรือการไกล่เกลี่ย	 หรือที่เรียกว่า	 กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์	เพื่อไม่ให้เด็กต้องถูกกักขังและได้มีโอกาส
พัฒนาตนเอง

การสัมมนาในคร้ังน้ีได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย	 ผู้ท่ีเก่ียวข้องจะต้องกลับ
มาพิจารณาต้ังแต่กระบวนการเรียนการสอนกฎหมาย 
ในระดับมหาวิทยาลัย	การบูรณาการการทำางานของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องท้ังระบบ	และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือแก้ไข 
ปัญหาคนล้นคุก	 รวมท้ังจะต้องเพ่ิมทางเลือกในการลงโทษ
ทางอาญา	 คือ	 การบำาเพ็ญประโยชน์หรือบริการสาธารณะ	 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นมาตรการท่ีจะต้องดำาเนินการควบคู่ไปกับ 
การสร้างความเข้าใจและลดอคติของคนในสังคม	 เพ่ือให้ผู้ต้องขัง 
สามารถกลับมาเป็นทรัพยากรที่สำาคัญของชาติได้อีกครั้ง

5.2) การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เร่ือง “การเข้าถึง 
กระบวนการเยยีวยาทีมี่ประสทิธภิาพตามหลกัการชีแ้นะ
ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” 

เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2561	ณ	โรงแรม	อนันตรา	 
ริเวอร์ไซด์	 อาคารอวานี	 เขตธนบุรี	 กรุงเทพมหานคร	 
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	
(UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	
Rights)	 ให้แก่หน่วยงานต่างๆ	 ที่ทำาหน้าที่เป็นกลไก 
ทางการยุติธรรมของรัฐ	 (State-based	 Judicial	 
Mechanisms)	 กลไกการร้องทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนการ
ยุติ ธรรมโดยรั ฐ 	 (State-based	 Non- jud ic ia l	 
Mechanisms)
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5.3) การสมัมนาวชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง “สิทธมินษุยชน:  
ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืนตามหลักการชี้แนะ 
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ 
(UNGPs)” 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่ วมกับ 
สำ านั ก ง านคณะกรรมการกำ า กั บหลั กทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์จัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ	 เรื่อง	
“สิทธิมนุษยชน:	 ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืนตาม
หลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ	 (UNGPs)”และจัดพิธีลงนามในบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนด้วยการนำาหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไปปฏิบัติ	ณ	โรงแรม
แกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	กรุงเทพมหานคร

5.4) โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาคู่มือสิทธิมนุษยชน 

ศกึษาสำาหรบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต	้ประกอบดว้ย	ผูแ้ทนสำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ	ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	และผู้แทนกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร	 ภาค	 4	 ส่วนหน้า	 รวมถึงผู้แทนสำานักงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อจัดทำาคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ทั้งในส่วนที่เป็นแนวคิดพื้นฐาน	 ความหมาย	 และเนื้อหาของสิทธิ 
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	รัฐธรรมนูญ	และกฎหมาย	รวมถึงการเคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
ตามหน้าที่ของพลเมือง	 และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำาไปปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 สมบูรณ์	
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานชัดเจน	 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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5.5) โครงการเสวนาวิชาการระดับชาติ เร่ือง “การเข้าถึง 
กระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to  
Remedy) ตามหลักการชีแ้นะของสหประชาชาตวิา่ดว้ย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติ ได ้ เชิญ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเยียวยาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมทางธุรกิจ	 ประกอบด้วย	 
ผู ้ แ ทนคณะทู ต แ ล ะอ ง ค ์ ก า ร ร ะห ว ่ า ง ป ร ะ เ ทศ 
ในประเทศไทย	 ผู ้แทนหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐ 
ในกระบวนการยุติธรรม	 ผู ้แทนสหประชาชาติ	 และ
สมาคมธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องเข ้าร ่วมการเสวนาวิชาการ
ระดับชาติ	 เรื่อง	 “การเข ้าถึงกระบวนการเยียวยา 
ที่มีประสิทธิภาพ	 ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”	 ณ	 โรงแรมอนันตรา	 
ริเวอร์ไซต์	กรุงเทพมหานคร	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
อภิปรายและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักการชี้แนะ
ของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	
(UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	
Rights:	 UNGPs)	 ให้แก่หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่ทำาหน้าที่ 
เ ก่ียวข้องกับการเข ้าถึงการเยียวยา	 เพื่อขับเคล่ือน
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน	 อันจะนำาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของ
นานาประเทศต่อประเทศไทยในเรื่องการทำาธุรกิจท่ีไม่มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

การจัดงานเสวนาวิชาการ	 เรื่อง	 “การเข ้าถึง 
กระบวนการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ	 (Access	 to	
Remedy)	 ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาต ิ
ว ่าด ้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน”	 ได ้ รับความสนใจ 
จากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นอย่างมาก	โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ	300	คน	 
ผู ้ เข ้าร ่วมการเสวนาครั้ง น้ีได ้รับความรู ้ความเข ้าใจ 
ในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน	(UN	Guiding	Principles	on	Business	
and	Human	Rights:	UNGPs)	โดยเฉพาะหน่วยงานต่าง	ๆ 	 
ที่ทำาหน้าที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงการเยียวยาโดยมุ่งไปที่ 
กลไกหลัก	 3	 ประเด็น	 ประกอบด้วย	 1)	 กลไกทางการ
ยุติธรรมของรัฐ	(State-based	judicial	Mechanisms)	
2)	กลไกการร้องทุกข์ท่ีไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมโดยรัฐ	 
(State-Based	 non-judicial	 mechanism)	 และ	 

3)	 กลไกการร้องทุกข์ในระดับปฏิบัติการโดยภาคธุรกิจ	
ทั้งนี้ 	 การส่งเสริมภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน	 
จะไม่ประสบความสำาเร็จได้หากปราศจากการดำาเนินการ 
ตามเสาหลักที่	 3	 “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยา”	
(Access	 to	 Remedy)	 โดยภาครัฐต้องมีกระบวนการ 
ที่ทำาให้แน่ใจได้ว่าผู้เสียหายสามารถเข้าถึงการเยียวยา 
ท่ีมีประสิทธิภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นกลไกทางศาลหรือกลไก
ที่นอกเหนือจากศาล	 หรือกระบวนการทางปกครอง	
และเมื่อปรากฏว่าธุรกิจกระทำาหรือมีส ่วนทำาให้เกิด
ผลกระทบทางลบต่อสิทธิมนุษยชน	 ภาคธุรกิจก็ถูก 
คาดหวงัให้เป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการบรรเทาผลกระทบ 
ต่อบุคคล/ชุมชนในระดับปฏิบัติการ	 การเสวนาครั้งนี้ 
จึงเป ็นประโยชน ์ต ่อการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ 
ของสหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 
อันจะนำาไปสู ่การสร้างความเชื่อมั่นของนานาประเทศ 
ในเรื่องการทำาธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

5.6) โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์ุ และ 
คนไทยพลัดถิ่น 

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำาเนินโครงการเพ่ือส่งเสริม
ความรู้	ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองวิถีชีวิต 
ตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 และสนับสนุนให้ 
กลุ่มชาติพันธุ์ 	 และคนไทยพลัดถิ่นสามารถเข้า ถึง 
สิทธิของตน	 และเปิดพื้นที่ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม	 รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจ 
ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น	และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์	ดังนี้	

1)	 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล	 ภายใต้หัวข้อ	
“เหลียวหลังแลหน้า	9	ปี	มติ	ครม.	ชาวเล”	เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาสิทธิต่าง	ๆ 	ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอย่างยั่งยืน	 
และติดตามผลการปฏิบั ติงานตามมติคณะรัฐมนตร	ี 
เมื่อวันที่	2	มิถุนายน	2553	เรื่อง	การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล	
ผู้เข้าร่วมจำานวน	550	คน	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เครือข่ายกลุ ่มชาติพันธุ์ชาวเล 
ในพื้นที่	5	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดระนอง	พังงา	ภูเก็ต	กระบ่ี	
และสตลู	รวม	44	ชมุชน	ผูแ้ทนหน่วยงาน	ภาคประชาสงัคม 
ที่ เกี่ยวข ้อง	 ได ้แก ่	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 สถาบันพัฒนาองค์กร
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ชมุชน	(องค์การมหาชน)	มลูนธิชิมุชนไท	ศนูย์มานษุยวทิยา
สิรินธร	และสถาบันวิจัยสังคม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ระหว่างวันที่	1-2	ธันวาคม	2561	ณ	สวนอนุสรณ์สึนาม ิ
บ้านนำ้าเค็ม	ตำาบลบางม่วง	อำาเภอตะกั่วป่า	จังหวัดพังงา	
โดยมีกิจกรรมการแสดงออกทางวัฒนธรรมเพื่อแสดง
อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล	 เช่น	การแสดง
ประกอบเพลง	 “ตัวก็ไทยใจก็ไทย”	 ของกลุ ่มเยาวชน
มอแกลนบ้านนำ้าเค็ม	 การแสดงรองแง็งและการเสวนา
เพื่อสะท้อนปัญหาของกลุ่มชาวเล	 กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล	
ประกอบด้วย	 ชาวอูรักลาโว้ย	 มอแกน	 และมอแกลน	
จำานวน	2,800	ครอบครัว	ประชากรประมาณ	14,000	คน	 
อาศัยอยู ่บริเวณชายฝั ่งอันดามันมานานกว่า	 300	 ปี	 
ที่ ได ้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาที่มุ ่ งเน ้น 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ	ได้แก่	การส่งเสริมการท่องเที่ยว	
และการประกาศเขตอุทยานทางทะเล	 ส่งผลกระทบ 
ต ่อวิถีและการดำารงชีวิตของกลุ ่มชาติพันธุ ์ ชาวเล 
เป็นอย่างมาก	 เช่น	 ความไม่มั่นคงในที่อยู ่อาศัยและ 
ที่ทำากิน	พ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ	เป็นต้น	ซึ่งหลายหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร ่วมกับผู ้แทนกลุ ่มชาติพันธุ ์
ชาวเลจัดทำาข ้อเสนอแนะแนวทางแก ้ไขจนนำาไปสู  ่
มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่2	มถินุายน	2553	โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	ร่วมกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์

ชาวเล	 10	 ประเด็น	 ได้แก่	 ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	 
การประกอบอาชีพด ้านการประมงและทรัพยากร 
ทางบกโดยการผ่อนปรนให้ใช้อุปกรณ์ด้ังเดิมของชาวเล	 
ปัญหาด้านสาธารณสุข	การไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชน	
การศึกษาของเด็ก	การส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น	การส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายชาวเลให้เข้มแข็ง	 
ตลอดจนปัญหาด้านอคติทางชาติพันธุ์ซ่ึงการดำาเนินงาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวผ่านมา	9	ปี	แล้ว	แต่พบว่า 
ปัญหาในหลายด้านยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือการแก้ไข
ให้แล้วเสร็จ	 การจัดกิจกรรมนี้ทำาให้เกิดความเข้าใจ
ระหว่างชาวเลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมากขึ้น	 
นำาไปสู่การแก้ไขปัญหาหลายประการ	 เช่น	 การพัฒนา
ท่ีอยู่อาศัยแบบแปลงรวมในพ้ืนที่ป่าชายเลน	 การทำา 
ข้อตกลงร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 
การผ ่อนปรนการทำาประมงในเขตอุทยานแห่งชาติ	 
เป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ตามการดำาเนินงานก็ไม่อาจบรรลุ
เป้าหมายได้	 เนื่องจากยังมีปัญหาด้านนโยบาย	ส่งผลให้ 
หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข ้องขาดความมั่นใจในการ
ดำาเนินงานแก้ปัญหา	 จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา 
ของชาวเล	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 2	 มิถุนายน	
2561	 ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้าใจ
ที่ดีต่อกันจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ	ดังนี้
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•	 รัฐบาลควรจะมีการเผยแพร ่ประชาสัมพันธ  ์
เ รื่ อ ง ค ว ามสำ า คัญและหลั กปฏิ บั ติ ต า มมติ 
คณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 2	 มิถุนายน	 2553	 และ 
มีหนังสือสั่งการไปยังหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

•	 เห็นควรให้จัดตั้งคณะทำางานด้านแก้ไขปัญหา
ชาติพัน ธุ ์ ชาว เลในพื้ น ท่ี 	 5 	 จั งห วัด	 โดยม ี
องค์ประกอบจากภาคประชาสังคมและชุมชน
มากกว่ากึ่งหนึ่ง	 ให้มีหน้าที่ในการร่วมกันวางแผน 
แก ้ ไขป ัญหา	 รวมทั้ งติ ดตามสรุปบทเรี ยน	 
และประมวลปัญหาท่ีติดขัดเพื่อพัฒนาข้อเสนอ
แนะเชิงโครงสร้างและนโยบายต่อคณะกรรมการ
ระดบัชาติในการตดิตามผลการปฏิบัตงิานเพือ่แก้ไข
ปัญหาชาวเลในภาพรวม	

•	 เห็นควรจัดตั้งกลไกคณะกรรมการระดับชาต ิ
เพือ่ตดิตามและหนนุเสรมิการแก้ไขปัญหาชาติพนัธุ์
ชาวเล	 และพิจารณาขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 
ในภาพรวม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ซับซ้อน
ซึ่งต้องการการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ในระดับกระทรวง	 และปัญหาท่ีต้องมีการปรับ
เปล่ียนเชิงโครงสร ้างกฎหมายและนโยบาย 
เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อชุมชนชาวเลให้รอบด้าน

•	 เหน็ควรให้รฐัมนีโยบายในการประกาศเขตคุม้ครอง
ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวเล	 โดยเริ่มต้นที่พ้ืนที่
นำาร่องที่มีการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ	 
ชุมชน	 ภาคประชาสังคมภาควิชาการ	 เพ่ือที่
จะถอดบทเรียนและขยายผลไปสู ่ชุมชนอื่น	 ๆ	
ตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี 
2	 มิถุนายน	 2553	 โดยมี งบประมาณและ
ทรัพยากรสนับสนุน	เพราะเมื่อชุมชนมีความมั่นคง 
ด้านที่อยู ่อาศัยและการดำารงชีวิตจะส่งผลให้
ประหยัดงบประมาณของภาครัฐในการจัดหา
สวัสดิการและให้ความช่วยเหลือด้านต่าง	ๆ

2)	 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลของกลุ ่มคนไทยพลัดถิ่น	
ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต	 กรมการปกครอง	 กระทรวง
มหาดไทย	 สำานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ	
และมูลนิธิชุมชนไท	 เพื่อแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถ่ิน	 
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ตราด	และระนอง	โดยการ 

พิสู จน ์ และการรับรองความเป ็นคนไทยพลัดถิ่ น 
ตามกฎหมายว ่าด ้วยการทะเบียนราษฎร	 ภายใต ้ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด	 
เ พ่ือส ่งเสริมและสนับสนุนบุคคลให ้สามารถเข ้าถึง 
สิทธิ	และบริการสาธารณะต่าง	ๆ	ที่ประเทศไทยได้รับรอง 
ไว้ให้ประชาชนชาวไทยในฐานะพลเมือง	 ซ่ึงกิจกรรม 
ดงักล่าวเป็นการสร้างความรู้	ความเข้าใจเรือ่งสทิธิมนษุยชน	 
ความสำาคัญของการพิสูจน ์สัญชาติและการรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถ่ิน	 ตลอดจนวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
ให ้นักศึกษาและคณาจารย ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต	 
เพื่อให้นักศึกษานำาความรู้ที่ได้ไปลงเก็บข้อมูลข้อมูลของ 
คนไทยพลัดถิ่นในพื้นท่ี	 จำานวน	 40	 คน	 โดยตรวจสอบ 
เครือญาติ	 พยาน	 และเอกสารแสดงตัวตนเท ่าที่มี	 
สำารวจข้อมูล	 สอบประวัติ	 บันทึกข้อมูลผังเครือญาติ	 
ถ่ายภาพ	และออกหนงัสอืรบัรองการสำารวจข้อมลูเบือ้งต้น 
ของเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น	 ซ่ึงถือเป็นเอกสารเบื้องต้น
ก่อนการสำารวจข้อมูลของกรมการปกครอง	 กระทรวง
มหาดไทย	ระหว่างวันที่	26	กุมภาพันธ์	-2	มีนาคม	2562	
ณ	วัดตโปธาราม	อำาเภอเมือง	จังหวัดระนอง	และระหว่าง
วันที่	 2-8	 มิถุนายน	 2562	ณ	หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดระนอง	 ได้สำารวจ
ข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีระดับอำาเภอ 
เพือ่บนัทกึข้อมลูกลุม่คนไทยพลดัถิน่เข้าสูร่ะบบการพจิารณา
ปี	 2562	 โดยสามารถบันทึกข้อมูลของคนไทยพลัดถิ่น	 
จำานวนรวมท้ังส้ิน	 112	 ราย	 การดำาเนินการดังกล่าว 
ส่งผลให้กลุม่คนไทยพลดัถิน่สามารถเข้าใจเรือ่งสทิธคิวามเป็น 
พลเมือง	 และสามารถมาแสดงตัวเพื่อรับการสำารวจและ
จัดทำาข้อมูลเบื้องต้น	 และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา
สิทธิและสถานะบุคคล	 สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตร	ี
เมื่อวันที่	 7	ตุลาคม	2562	 เห็นชอบต่อร่างคำามั่นของไทย
ที่จะประกาศในการประชุมระดับสูงว่าด้วยความไร้รัฐ 
ของสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู ้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
สมัยท่ี	 70	 ระหว่างวันท่ี	 7-11	 ตุลาคม	 2562	 โดย 
มีสาระสำาคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง
เพ่ือพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ	 ไร้สัญชาต ิ
ให ้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบนพื้นฐานของกฎหมาย
และระเบียบที่มีอยู ่	 และให้ครอบคลุมกลุ ่มท่ีตกหล่น 
จากการแก้ไขปัญหาในอดตี	เนือ่งจากช่องทางกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา
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5.7) กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  
ประจำาปี 2562

วันที่	9	สิงหาคม	ของทุกปีเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก	
คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตร่ิวมกับสมชัชาชนเผ่า
พืน้เมืองแห่งประเทศไทย	และองค์กรภาคเีครอืข่าย	จดังาน	
“วนัชนเผ่าพืน้เมอืง	ประจำาปี	2562”	ในชือ่งาน	“ภาษาแม่	 
ภาษาเรา	ภาษาโลก”	เพื่อให้เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์	และ
กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น	 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก 
เกีย่วกบัสทิธแิละการคุม้ครองวถีิชวิีตตามประเพณวีฒันธรรม
ท้องถิ่นของตน	 และสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรมได้	 ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู ้และ 
เข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถ่ิน	 และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
และกลุ ่มคนไทยพลัดถิ่น	 ยอมรับถึงความแตกต่าง 
หลากหลายระหว่างเชื้อชาติ	 ยอมรับความเท่าเทียมกัน
ในฐานะเพื่อนมนุษย์	 และเข้าใจในความเป็นพหุสังคม	 
ซึง่จะนำาไปสูก่ารไม่เลอืกปฏิบัตแิบ่งเขาแบ่งเรามองคนเป็นคน	 
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู ้คนทุกเผ่าพันธุ ์
ระหว่างวันที่	8-10	สิงหาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
อำาเภอสนัทราย	จังหวดัเชยีงใหม่	โดยมกีลุม่ชาตพินัธุต่์าง	ๆ 	
กว่า	36	กลุ่ม	เข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่สำาคัญ	ดังนี้

1)	 การเปิดพ้ืนท่ีแสดงออกทางวัฒนธรรมชนเผ่า	 
โดยมีการรณรงค์เผยแพร่วัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง	 ๆ	 
การประกวดชุดประจำาเผ่า	เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ	และ
การแสดงอัตลักษณ์ในการแต่งตัวของแต่ละเผ่า	การแสดง
ละครสั้นของกลุ่มเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองที่แสดง 
ให้เห็นถึงความสำาคัญของภาษาท้องถิ่น	

2)	 การจัดเวทีวิชาการในประเด็นที่สนใจร่วมกัน	
อาทิ	 ภาษาชนเผ่าพื้นเมืองที่ เชื่อมโยงกับการเรียนรู ้	
ประวัติศาสตร์ชุมชน	 การจัดการท่ีดินบรรพบุรุษและ 
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ 	 การจัดการระบบไร ่หมุนเวียนและ 
ความมั่นคงทางอาหาร	 ผ้ากับผู ้หญิงชนเผ่าพื้นเมือง	 
และมีการเสวนา	 เรื่อง	 “ชนเผ่าพื้นเมือง:	 การยกระดับ
มติคณะรัฐมนตรี	 แนวนโยบายฟื ้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง
และชาวเลสู่การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ 
อนุรักษ์วิถี ชีวิตชาติพันธุ ์”	 และมีการเสวนา	 หัวข ้อ	 
“ตัวตนชนเผ่าพื้นเมืองและการยกระดับมติคณะรัฐมนตรี	
แนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงและชาวเล”	

3)	 การจัดนิทรรศการของสำานักงานคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิและส่วนราชการอืน่	ๆ 	ให้คำาปรกึษา 
ด้านสิทธิมนุษยชน	 และรับเร่ืองร้องเรียน	 ปัญหาสถานะ
บุคคล	 ซ่ึงมีกลุ ่มผู ้มีป ัญหาสถานะได้ยื่นเร่ืองเพื่อให  ้
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติตรวจสอบการละเมดิ
สิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้	 สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้จัดทำาข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ได้จากการจัดกิจกรรม	ดังนี้

1)	 ขอให้ประชาชนสามารถเข ้ามามีส ่วนร ่วมใน 
กระบวนการประกาศเขตมรดกโลกในพ้ืนที่กลุ ่มป่า 
แก่งกระจาน	การฟ้ืนฟวูถิชีีวติชนเผ่าพืน้เมอืง	กลุม่ชาติพนัธุ์
ชาวเล	 และกะเหร่ียงโดยการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ดำาเนนิการยกร่างกฎหมายและต้ังคณะทำางานเพ่ือคุม้ครอง
พืน้ท่ีทางวฒันธรรม	

2)	 ขอให ้ยุติการทำาเหมืองแร ่ถ ่านหินท่ีอมก ๋อย	 
จังหวัดเชียงใหม่	 และให้เร ่งติดตามและคล่ีคลายคดี 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีมีต่อชนเผ่าพ้ืนเมือง	 และให้ม ี
การเยียวยาครอบครัวของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนเผ่า
อย่างเป็นรูปธรรม	

3)	 กรณกีารฟ้ืนฟวูถิชีีวติชนเผ่าพ้ืนเมอืง	กลุม่ชาตพินัธุ์
ชาวเล	และกะเหรี่ยง	มีข้อเสนอที่สำาคัญ	อาทิ	การคุ้มครอง
พื้นที่ทางจิตวิญญาณ	 โดยจัดตั้งกลไกการทำางานโดย
ความร่วมของสำานักนายกรัฐมนตรี	 กระทรวงวัฒนธรรม	
กระทรวงมหาดไทยและผู ้เกี่ยวข้อง	 เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองและเร่งรัดดำาเนินการส่งเสริม
พื้นที่นำาร่องเรื่องเขตวัฒนธรรมพิเศษหรือเขตคุ้มครอง 
ทางวัฒนธรรมและโฉนดชุมชน	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 
เมื่อวันที่	 2	 มิถุนายน	 และ	 7	 สิงหาคม	 2553	 ให้เกิด 
รูปธรรมที่เน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์	 และวิถี
ชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง	 ขอให้กระทรวงมหาดไทยและ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการเร่ืองเอกสารสิทธิ
ในพื้นที่ดั้งเดิมของกลุ ่มชาติพันธุ ์ชาวเล	 เพื่อให ้เกิด 
ความมัน่คงในการดำารงชวีติและเร่งรดัตดิตามและคลีค่ลาย
คดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีต่อชนเผ่าพื้นเมือง	 และ 
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ขอให้มีการเยยีวยาครอบครัวของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน
ชนเผ่าอย่างเป็นรูปธรรม

6) จัดให้มีศูนย์กลางการบูรณาการและการเรียนรู้ 
ด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ให้ความสำาคญั 
ในการทำางานร่วมกับเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลังในการ 
ส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค	 
จึงได้จัดต้ังศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา	จำานวน	6	แห่ง	ดังนี้

1)	 ศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 จัดตั้งร ่วมกับคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	

2)	 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3)	 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	
ภาคตะวันออก	จดัตัง้ร่วมกบัคณะรฐัศาสตร์และนติิศาสตร์	
มหาวิทยาลัยบูรพา	

4)	 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	
ภาคใต้	จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

5)	 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	 
ภาคเหนือ	 จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	

6)	 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	 
ภาคตะวันตก	 จัดตั้งร ่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

โดยมีภารกิจในการร่วมสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ด้านสิทธิมนุษยชน	 ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน	 
รวมทั้ งการระดมพลังภาคี เครือข ่ายสิทธิมนุษยชน 
เพื่ อปฏิ บัติ งานด ้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 	 ดั งนั้น	 
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริม	 คุ้มครอง	 และ 

สร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน
และชุมชนในพื้นที่	 ตลอดจนเป็นการระดมความคิดเห็น
และแลกเปล่ียนประสบการณ์การทำางานร่วมกับเครือข่าย 
ด้านสิทธิมนุษยชน	 ทั้งในส่วนของภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
และภาคประชาสังคมในพื้นที่ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำาโครงการ 
ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่สรุปได้ดังนี้

1)	 กิจกรรมการสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	 
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	 ทั้ง	 6	 แห่งทั่วประเทศ	
ดำาเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ	 ระหว่างวันท่ี	 23-24	
พฤษภาคม	2562	ณ	โรงแรมเจริญธานี	จังหวัดขอนแก่น

2)	 กิจกรรมการส ่ง เสริมสิทธิมนุษยชนร ่วมกับ 
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
โดยจัดสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและลงพื้นที	่
กรณีศึกษา:	 โครงการศึกษาแม่นำ้าโขงกับการพัฒนานิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนริมโขง	 เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันวิชาการ 
ในท้องถิ่นเป ็นที่พึ่ งของชุมชนและเพื่อการส ่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในพื้นที่ดำาเนินการกิจกรรมแล ้วเสร็จระหว ่างวันที	่ 
31	พฤษภาคม	-3	มิถุนายน	2562

3)	 กจิกรรมสมัมนาวิชาการด้านสทิธมินษุยชนในพืน้ท่ี
ภาคตะวันตก:	 บทบาทครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
กับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน”	เพื่อส่งเสริม
ให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน	 และ 
เพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่	 ดำาเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ	
ระหว่างวันที่	 6-7	 มิถุนายน	 2562	ณ	 โรงแรมเมธาวลัย	
จังหวัดเพชรบุรี

4)	 การจัดสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
ภาคใต้:	 สิทธิชุมชนและสิทธิในที่ดินทำากิน	 เพื่อให้ความรู้ 
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนกับประชาชนและนิสิตนักศึกษา	 
ให้มีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและสิทธิ 
ในที่ดินทำากิน	 ดำาเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ	 เมื่อวันที	่ 
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14	มิถุนายน	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5)	 กิจกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบัน
การศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออก	 โดยการจัดค่ายเยาวชน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 เพื่อส่งเสริมความรู้	 ความเข้าใจ	 
และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนแก่นักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในพืน้ที	่และนสิติ	นกัศกึษา	
ระหว่างวันที่	 26-28	 มิถุนายน	 2562	ณ	 โรงแรมไอยรา	 
แกรนด์	พัทยาใต้	จังหวัดชลบุรี

3.1.6 การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
พระราชบัญญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญว ่ าด ้ วย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	
27	 (1)	 ได้บัญญัติว่า	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา	 26	 ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีและอำานาจ 
ในการส่งเสริม	สนับสนุน	และร่วมมือแก่บุคคล	หน่วยงาน 
ของรัฐ	 และภาคเอกชนในการศึกษาวิจัยและเผยแพร่
ความรู ้และพัฒนาความเข ้มแข็งด ้านสิทธิมนุษยชน	 
รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยา 
แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย	 โดยตลอดระยะเวลา 
ที่ ผ ่ านมา	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่ งชาต ิ
ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ 
ในหลายด้าน	ดังน้ี

• เพ่ือสนับสนุนการจัดทำารายงานการตรวจเรื่อง 
ร้องเรยีน

•	 เพื่อสนับสนุนการจัดทำาข้อเสนอแนะมาตรการ
หรื อแนวทาง ในการส ่ ง เสริ มและคุ ้ มครอง 
สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมตลอดท้ังการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 หรือคำาสั่งใด	 ๆ	
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

•	 เพื่ อ เป ็นข ้อมูลสนับสนุนการจัดทำารายงาน 
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ

•	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สังคม/ภาคส่วนต่าง	 ๆ	
เคารพสิทธิมนุษยชน

•	 เพื่อสร้างองค์ความรู ้และพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการทำางานขององค์กร

โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติ 	 ร ่ วมกับสถาบันวิ จั ย เพื่ อ 
การพัฒนาประเทศไทย	 (Thailand	 Development	 
Research	 Institution:	TDRI)	ศกึษาวจิยัด้านสทิธมินษุยชน	 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ส่งเสริมคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	
และเพื่อพัฒนาประสิทธิผลในการดำาเนินงานขององค์กร	 
ภายใต้แผนบรูณาการวจิยัและนวตักรรม	 จำานวน	 1	 เรือ่ง	 
คือ	 เร่ือง แนวทางในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิ 
ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: กรณแีรงงานข้ามชาติ 
ในอสุาหกรรมสัตว์ปีก

1) สารัตถะของเนื้อหา และข้อเสนอแนะ
โครงการวจิยัฯ	ได้นำาความเหน็และข้อเสนอแนะต่าง	ๆ 	 

มาประมวล กับข ้อมู ลที่ ไ ด ้ จากการสอบถามและ
สัมภาษณ์ทั้งเชิงกลุ ่ม	 (focus	 group)	 และเชิงบุคคล	 
ซึ่ ง ได ้ปรับ/ประยุกต ์จากเครื่ องมือการตรวจสอบ 
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	 (Human	 Rights	 Due	 
Diligence:	 HRDD)	 และการรับฟ ังความเห็นจาก 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	เมือ่วนัที	่24	กรกฎาคม	 
2562	 ณ	 ห้องประชุมอาคารเคยูโฮม	 มหาวิทยาลัย	
เกษตรศาสตร์	บางเขน	กรุงเทพมหานคร

เนื้อหาของรายงานฉบับสมบูรณ์	 (final	 report)	 
นำาเสนอเป็น	5	ส่วนหลัก	ดังนี้

ส่วนที่ 1 ปัญหาและขั้นตอนการศึกษา
1)	 อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทยพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติ 

เป็นสำาคัญ	 ทำาให้การจัดการต่าง	 ๆ	 ต้องดำาเนินการ 
อย่างระมัดระวังเนื่องจากจะมีผลกระทบ	 หรือเชื่อมโยง
กับภาคส่วนต่าง	ๆ	

2)	 การทบทวนรายงานการศกึษาท่ีผ่านมา	ซ่ึงนำาเสนอ 
สถานการณ์การละเมิดสิทธิของแรงงานในอุตสาหกรรม
สัตว ์ป ีกของไทย	 พบว ่า 	 เหตุการณ ์ความขัดแย ้ง 
ในกรณีของแรงงานข้ามชาติกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
ของไทยหลัก	 ๆ	 เกิดข้ึนในเดือนตุลาคม	 2558	 จำานวน	
2	 เหตุการณ์	 คือ	 กรณีแรงงานสัญชาติเมียนมากับ
โรงงานไก่เนื้อในจังหวัดนครราชสีมาประท้วง	 (เรื่องการ
จ่ายเงิน	 และการใช้แป้งทานาคา)	 และกรณีแรงงาน 
ในฟาร์มไก่	(ปกปิดชื่อ)	จังหวัดลพบุรี	และต่อมาในเดือน
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พฤศจกิายน	2558	องค์กรพฒันาเอกชนต่างประเทศ	 ได้แก่	 
Swedwatch	 และ	 Finnwatch	 ได้นำาเสนอรายงาน 
การละเมิดสิทธิแรงงานในโรงงานผลิตไก ่ เนื้อของ
ประเทศไทย

3)	 มีการนำาเสนอรายงานการละเมิดสิทธิแรงงานฯ	
ดังกล่าวเผยแพร่ผ่านสื่อ	 ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์
และการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม	 เช่นเดียว 
กับสถานการณ์ของธุรกิจประมงก็พบว่า	 มีการสั่งห้าม
การนำาเข้าและการลดลงของยอดจำาหน่ายผลิตภัณฑ  ์
ไก่เนื้อจากประเทศไทยในตลาดของประเทศต่าง	 ๆ	 
อาทิ	 สหภาพยุโรป	 เยอรมนี	 สวีเดน	 และฟินแลนด์	
แม้ว ่าจะไม่มีดำาเนินการดำาเนินมาตรการของรัฐบาล 
ของประเทศน้ัน	ๆ	อย่างเป็นทางการก็ตาม

4)	 เป้าหมายและการออกแบบกระบวนการทีน่ำามาใช้
ในการศึกษา	คือ	(4.1)	การเน้นการสานสร้างความเข้าใจ 
ในสังคม	 และ	 (4.2)	 การลดจุดอ่อนการศึกษาในอดีต 
ที่ยังมีการสำารวจข้อมูลไม่รอบด้าน	หรืออาจจะครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเท่านั้น

ส่วนท่ี 2 อุตสาหกรรมสัตว์ปีกกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1)	 อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเป็นอุตสาหกรรมปศุสัตว ์

ที่ใหญ่ที่สุดของไทย	 มีปัจจัยความสำาเร็จในช่วงที่ผ่านมา
โดย	(1.1)	การปรับรูปแบบไปสู่การเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ 
มากยิง่ขึน้	(1.2)	การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติและการลงทนุ 
ส่งเสริมโดยธุรกิจขนาดใหญ่	 และ	 (1.3)	 การปรับตัว 
เพ่ือให้สินค้าของอุตสาหกรรมเป็นท่ียอมรับในระดับโลก	

2)	 ที่ผ่านมา	อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเผชิญความท้าทาย
ต่าง	 ๆ	 มาโดยตลอด	 แต่ก็มีการปรับตัว/พัฒนารูปแบบ
การผลิตในอุตสาหกรรมอยู ่ตลอดเวลา	 โดยหลังจาก 
ที่เผชิญกับวิกฤตไข้หวัดนกระบาดในเอเชีย	 เมื่อปี	2548	
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศไทยได้นำาระบบฟาร์ม
แบบปิด	 (compartment)	 มาใช้ในกระบวนการผลิต 
เป็นรายแรกของโลก	นอกจากน้ันยังนำาระบบความปลอดภยั 
ทางชีวอนามัย	(biosecurity)	มาใช้เป็นมาตรการสำาคัญ	 
จนทำาให ้ผลิตภัณฑ ์สัตว ์ป ีกของประเทศไทยได ้ รับ 
การยอมรับจากทั่วโลก	 โดยประเทศไทยเป็นผู ้ส่งออก

ผลิตภัณฑ์สัตว์ป ีกมากที่สุดเป็นอันดับที่	 4	 ของโลก	
และเป็นผู ้ส ่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปมากท่ีสุด 
เป็นอันดับที่	1	ของโลก	ซ่ึงประเทศต่าง	ๆ 	ในสหภาพยุโรป
เป็นทั้งคู่ค้า	และคู่แข่งที่สำาคัญของประเทศไทย	เนื่องจาก
ส่วนหนึ่งทำาการค้าขายกันภายในภูมิภาคเป็นหลัก

3)	 หลังจากวิกฤติการณ์ในช ่วงป ี 	 2558-2559	
อุตสาหกรรมสัตว์ป ีกมีความเคล่ือนไหว	 โดยเฉพาะ 
ในด้านท่ีเก่ียวกับแรงงานโดยท่ัวไป	และแรงงานข้ามชาติ
ท้ังในเชิงบวกและลบ	 ท่ีสำาคัญ	 อาทิ	 (3.1)	 การกำาหนด 
รูปแบบการปฏิบัติที่ดีด ้านแรงงาน	 (Good	 Labor	 
Practice:	GLP)	โดยการทำาบันทึกความเข้าใจร่วม	(MoU)	
ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กรมปศุสัตว์	 
และสมาคมผู ้ผลิตไก ่ เพื่อส ่งออกไทยเพื่อยกระดับ 
การคุ ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมสัตว ์ป ีกไทย	 
(3.2)	 การแสดงออกของผู้ประกอบการในการเสนอแก้ไข 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสะสมวันหยุด	 และการ
นับเวลาพักจาก	 2	 เป็น	 4	 ชั่วโมง	 เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับระบบการผลิต	 (แบบฟาร์มปิด)	 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี 
ความคบืหน้าในการดำาเนนิการแต่อย่างใด	(3.3)	การกำาหนด 
บทลงโทษท่ีรุนแรงมากข้ึนแก่แรงงานข้ามชาติท่ีเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย	(ทำาให้แรงงานบางส่วนเดินทางกลับประเทศ
ต้นทาง)	 และ	 (3.4)	 การเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	
(One	 Stop	 Service:	 OSS)	 ทำาให้แรงงานข้ามชาติ 
ที่ เดินทางมายังประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ได ้รับการ 
ข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย	และสามารถติดตามตรวจสอบ
ได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น	เป็นต้น

ส่วนที่ 3 ช่องว่างทางกติกาในการกำากับดูแล
1)	 หลักการสิทธิมนุษยชนสากลส่วนใหญ่เป็นหลัก 

ปฏิบั ติแบบท่ัวไป	 และมิได ้มีสภาพบังคับในตัวเอง	 
นอกจากนั้นระบบการบังคับใช้กฎหมายภายนอกและ
ภายในของประเทศไทยก็มีลักษณะทวินิยม	 (dualism)
ซึ่งการผูกพันใด	 ๆ	 ของกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศจะเกิดข้ึนและมีกระบวนการติดตาม	 บังคับใช ้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จำาเป็นต้องอาศัยการแก้ไข	 
การตรา	 การบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศก่อน 
โดยเบื้องต้น
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2)	 ประเทศไทยให้สัตยาบันในสนธิสัญญาหลักด้าน
สิทธิมนุษยชนจำานวน	7	ฉบับ	(จากท้ังหมด	9	ฉบับ)	โดย
สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน	2	ฉบับ	ที่ประเทศไทย
ยังไม่เป็นภาคี	 (ไม่ให้สัตยาบัน	 และ/หรือภาคยานุวัติสาร)	
คือ	อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ	 (International	
Convention	 for	 the	 Protection	 of	 All	 Persons	
from	Enforced	Disappearance:	CPED)	และอนสัุญญา 
ว่าด้วยการคุ ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน 
และสมาชกิในครอบครวั	(Convention	on	the	Protection	 
of	the	Rights	of	Migrant	Workers	and	Members	
of	 Their	 Families:	 ICRMW)	 ขณะที่ได้ให้สัตยาบัน 
กับอนุสัญญาพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	
(ILO)	จำานวน	19	ฉบับ	จากท้ังหมด	189	ฉบับ	ยกเว้น
อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพการรวมกลุ ่ม	 นอกจากนั้น	 
ยังนำาหลักการช้ีแนะแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน	 (UNGP)	 มาปรับใช้ในการดำาเนินงาน 
ของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 แต่ทว่ายังไม่สามารถประกาศ 
แผนปฏิบัติการแห่งชาติด ้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	
(NAP)	ได้แต่อย่างใด4

3)	 โดยหลักการพื้ นฐานตามรั ฐธรรมนูญแห ่ ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	กำาหนดว่าแรงงาน
ข้ามชาติย ่อมได้ รับความคุ ้มครองสิทธิเทียบเท่ากับ
แรงงานไทย	 เว ้นแต่มีกฎหมายอื่นที่ระบุการปฏิบัติ 
โดยจำาเพาะแตกต่างออกไป	

4)	 มาตรฐานสินค้าด้านแรงงานต่าง	ๆ	ท่ีมีอยู่	แม้ว่า
จะเป็นมาตรฐานโดยสมัครใจ	 แต่ผู ้ผลิตสินค้าสัตว์ปีก 
ส่งออกในประเทศไทยจะอยู ่ในลักษณะ	 “การจำาต้อง
ปฏิบัติตามโดยปริยาย”	 เนื่องจากการเรียกร้องของ 
ผู ้ ซ้ือและกลไกทางการตลาดในต่างประเทศรวมถึง 
กรมปศุสัตว์

5)	 การสำารวจการแก้ไขปัญหาการละเมิดหลักการ
สิทธิมนุษยชนสากลท่ีถูกอ้างถึงในการศึกษาท่ีผ่านมา	 
พบว่า	ประเทศไทยมกีฎหมายคุม้ครองแรงงานในมติต่ิาง	ๆ 	 

เกือบทั้งหมด	 ยกเว ้นการจัดทำาสัญญาจ้างในภาษา 
ท่ีลูกจ้างสามารถเข้าใจได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาแม ่
ของลูกจ้างนั้น	 ๆ	 ในขณะที่ยังมีข้อพิพาทเรื่องระบบ 
การนับเวลาการทำางานของแรงงานในฟาร์มและการ
สะสมวันหยุด

6)	 การตรวจสอบมาตรการการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี	(Good	Agricultural	Practice:	GAP)	สำาหรับไก่เนื้อ	 
(GAP	 Broiler)	 พบว่า	 ยังไม ่ระบุประเด็นแรงงาน 
ภาคบังคับและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม	ในขณะที่สำาหรับ
รูปแบบการปฏิบัติท่ีดีด้านแรงงาน	(GLP)	สำาหรับสัตว์ปีก
ท่ัวไป	 (GLP	 Poultry)	 ระบุประเด็นแรงงานภาคบังคับ
และเสรีภาพในการรวมกลุ่ม	 ส่วน	 GAP	 สำาหรับสัตว์ปีก
อื่น	 ๆ	 ระบุเฉพาะประเด็นความปลอดภัยทางชีวอนามัย	
(biosecurity)	เท่านั้น

7)	 ประเทศผู้ผลิตชั้นนำาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกโลก 
ในลักษณะเดียวกับประเทศไทย	 อาทิ	 บราซิล	 เยอรมน	ี
และสวี เดน	 ต ่างมีบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ 
ที่แตกต่าง	 (เช่น	 ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานขณะที่
บราซิลมีคนตกงานจำานวนมาก)	

8)	 บริการด้านสาธารณสุขและการศึกษาของไทย	
เป็นไปตามสถานการณ์การเข้าเมือง	ขณะที่ในหลายกรณี	
ประเทศคู่แข่งกำาหนดให้บริการสาธารณสุขของประเทศ
เป็นสิทธิแบบถ้วนหน้า

9)	 กระบวนการขอเอกสารเพื่ อ เข ้ า เมืองของ
ประเทศไทย	 ยังใช้ระบบกระดาษ	 ในขณะท่ีในหลาย	 ๆ	
ประเทศ	 (อาทิ	 สวีเดน	 และประเทศในสหภาพยุโรป)	
เปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์แล้ว

10)	กฎหมายไทยยังไม่นำาระบบชั่วโมงการเตรียม
ความพร้อมสำาหรับการทำางาน		(on-calling	hour)	มาใช	้ 
ซ่ึงแตกต่างจากในต่างประเทศ	 (อาทิ	สวีเดน)	และยังไม่
จำาแนกความแตกต่างระหว่างการลาป่วย(sick	 leave)	
กับการลาเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ	(disability	leave)

4	 ขณะที่ศึกษาวิจัย	แต่	ณ	ปีงบประมาณ	2562	มีการประกาศใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	(NAP)	แล้ว
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ส่วนที่ 4 การกำากับดูแลในทางปฏิบัติ บทเรียนจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การนำาเสนอในส่วนนี้แสดง	 (1)	 เนื้อหาประมวลสรุป
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม	 และ 
การจัดการประชุมรับฟ ั งผลการศึกษาและระดม 
ความคิดเห็นโครงการแนวทางในการส ่งเสริมและ
คุ ้มครองสิทธิของแรงงานข ้ามชาติในอุตสาหกรรม 
สัตว์ปีก	 เมื่อวันท่ี	 ๒๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๒	ณ	 เคยูโฮม	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 บางเขน	 กรุงเทพมหานคร	
และ	 (2 ) 	 การประมวล/ เปรียบเ ทียบข ้อมูลส ถิ ติ 
การตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
ปี	 2556-2561	 โดยพบว่า	 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของไทย 
มีแรงงานข้ามชาติจำานวนมาก	 และยังคงพบปัญหากรณี
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

ส่วนที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
โดยภาพรวม	 กฎหมายไทยโดยส่วนใหญ่สอดคล้อง 

กับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล	และมีเพียงบางประเด็น
ที่ต้องปรับปรุงหรือยังมีมาตรฐานไม่เท่าประเทศคู่แข่ง	 
ในขณะที่ยังมีปัญหาหลัก	 คือ	 การปฏิบัติของภาคธุรกิจ	
และการขาดความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ของแรงงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	ดังนั้น	โครงการศึกษาวิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุง 
หรือการจั ดทำ ากฎหมาย/กฎ/ระ เ บียบ/ประกาศ 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยเน้นการเชื่อมโยงโครงสร้าง 
ของกฎหมายเพื่อการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิของ
แรงงานข้ามชาติเป็นสำาคัญ

2) การขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม 
ในป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ขับเคลื่อนผลงานการศึกษา
วิจัยด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ	รับทราบและ
นำาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์	จำานวน	3	เรื่อง	ได้แก่	
(1)	 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เรื่อง	
“การเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชนของชุมชนประมง
พื้นที่อ่าวปัตตานี”	(2)	โครงการศึกษาวิจัยความเชื่อมโยง 
ระหว ่ า งสิ ทธิ ชุ มชนกับทรัพยากรธรรมชาติ และ 

ส่ิงแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	2560	และ	(3)	โครงการศึกษาวิจัยเพือ่จดัทำา 
ข ้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเ พ่ือคุ ้มครอง 
และส่งเสริมสิทธขิองผู้สูงอาย	ุ เผยแพร่สร้างความตระหนกัรู้ 
ด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยการนำาเสนอผลการศึกษาวิจัย 
ต่อหน่วยงานภาครัฐ	ได้แก่	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี	 อุบลราชธานี	 และ 
สตูล	ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ	จังหวัดสุพรรณบุรี	ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง	ภายใต้สังกัดสำานักกิจการ
ยุติธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 ณ	 จังหวัดเพชรบุรี	 และ 
ต่อหน่วยงานภาควิชาการ	 และองค์กรภาคประชาสังคม
ในพื้นที่	 กลุ่มผู้สูงอายุไร้รัฐไร้สัญชาติ	 จังหวัดเชียงราย
และเชียงใหม่	สถาบันการศึกษาที่จัดทำาบันทึกความเข้าใจ
ร่วม	 (MOU)	 กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ในจังหวัดขอนแก่น	 เพชรบุรี	 สงขลา	 และชลบุรี	 และ 
นักวิชาการเครือข่ายคนพิการ	จังหวัดนครปฐม

3.1.7 การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ดำาเนิน 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของประเทศต่าง	ๆ 	หน่วยงานของสหประชาชาต	ิ
และองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ	 ตลอดจน 
หน่วยงานที่ทำาหน ้าที่ ในการส ่งเสริมและคุ ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของต่างประเทศสรุปสาระสำาคัญ	ดังนี้

ความร่วมมือกับคณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน (Treaty bodies) และสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนในระดับต่าง ๆ
1) ความร่วมมือด้านการจัดทำารายงานการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย	รวมถงึให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติที่ทำาให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ให้ดียิ่งข้ึน	 ในปี	 2562	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้จัดทำารายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ	จำานวน	2	ฉบับ	ดังนี้
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1.1) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญา 
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ ในทุกรูปแบบ  
(Convention on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination: CERD) โดยมีเนื้อหา 
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น

•	 พัฒนาการเชิงบวกที่สำ าคัญของไทยเกี่ยวกับ
มาตรการทั่วไปในการปฏิบัติตามอนุสัญญา	 CERD	 เช่น	
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	
มาตรา	 27	 และมาตรา	 70	 ท่ีบัญญัติถึงความเสมอกัน
ของบุคคล	 และการส่งเสริมรวมถึงให้ความคุ ้มครอง 
ชาวไทยกลุ ่มชาติพันธุ ์ 	 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
ฉบับที่	 3	 พ.ศ.	 2557-2561	 ที่ได้กำาหนดแผนของกลุ่ม 
ผู ้ไร้รัฐ	 กลุ ่มชาติพันธุ ์และกลุ ่มผู ้แสวงหาท่ีพักพิงหรือ 
ผู ้หนีภัยการสู ้รบไว้เป็นการเฉพาะ	 มติคณะรัฐมนตร	ี 
เม่ือวันที่	 7	 ธันวาคม	 2559	 ที่ได้อนุมัติแนวทางและ
มาตรการแก ้ ไขป ัญหาสถานะบุคคลและคนไร ้ รัฐ 
ในประเทศไทย	 และการถอนข้อสงวน	 ข้อ	 4	 ของ
อนุสัญญา	CERD	เรื่อง	การประณามการโฆษณาชวนเชื่อ	
การเผยแพร่ความคิดและการกระทำาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความเช่ือเก่ียวกับความเหนือกว่าทางเชื้อชาติ

•	 สถานการณ ์ด ้านสิทธิมนุษยชนของกลุ ่มคน 
ไร ้รัฐ	 ไร ้สัญชาติ	 เช ่น	 กลุ ่มผู ้สูงอายุไร ้สัญชาติและ 
กลุ ่ มคนไร ้ สัญชาติที่ ไ ม ่ ไ ด ้ เ กิ ด ในราชอาณา จักร 
แต่มคีวามกลมกลนืกบัสงัคมไทย	และปัญหาการถูกจำาหน่าย 
ร ายชื่ อ และร ายการบุ คคลทา งทะ เบี ยนร าษฎร 
ของชาวบ้านในอำาเภอแม่แตงและอำาเภอเวียงแหง	 
จังหวัดเชียงใหม่

• 	 สถ านการณ ์ ด ้ า นสิ ท ธิ ม นุษยชนของกลุ ่ ม 
ชาติพันธุ ์ต่าง	 ๆ	 ในประเทศไทย	 เช่น	 กลุ ่มชาติพันธุ ์ 
กระเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมบนพื้นที่สูงของ
ประเทศ	 โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันตก 
ที่ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมอันเป็นผลจากการ
ประกาศเขตป่าสงวนและเขตอุทยานทับซ ้อนที่อยู ่
อาศัยและที่ทำากิน	 กลุ่มชนเผ่ามานิในจังหวัดตรัง	 พัทลุง 
และสตูลที่ประสบปัญหาการใช้ชีวิตและความเป็นอยู ่
หลายด้าน	เช่น	แหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อการยังชีพและ
การไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงทำาให้ไม่ได้รับสวัสดิการ
จากภาครัฐ

• 	 สถานการณ ์ สิทธิมนุษยชนของกลุ ่มคนไทย 
เชื้อสายมลายู	 เช่น	 การมักถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐสงสัย 
ว ่ า ให ้การสนับสนุนหรือมี ส ่ วนร ่ วมในขบวนการ 
ก่อความไม ่สงบในพ้ืนที่ 	 ป ัญหาการถูกทรมานโดย 
เจ้าหน้าทีข่องรฐั	 และปัญหาการไร้สญัชาตใินพืน้ทีด่งักล่าว 
อั น เนื่ อ งมาจากการตกสำ า ร วจของทา ง ร าชการ	 
การไม่แจ ้งเกิด	 การถูกทอดทิ้งและการขาดความรู ้ 
ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียน

•	 สถานการณ ์ สิทธิมนุษยชนของกลุ ่มแรงงาน 
ข้ามชาติ	 เช่น	 ปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาเด็กที่เป็น 
บุตรของแรงงานข ้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ ้าน 
ที่ เข ้ามาทำางานในประเทศไทยโดยไม ่ถูกกฎหมาย 
ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเด็กไร้รัฐ	ไร้สัญชาติ

•	 สถานการณ ์สิทธิมนุษยชนของกลุ ่มผู ้อพยพ	 
ผู ้แสวงหาที่พักพิง	 เช ่น	 ผลกระทบจากการอพยพ 
โยกย ้ายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจาจากเมียนมาและ
บังกลาเทศที่ เข ้าเมืองโดยไม ่ถูกต ้องตามกฎหมาย	 
ปัญหาความแออัดของชาวโรฮีนจาท่ีถูกควบคุมตัว 
อยู่ในห้องกักของสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	และปัญหา
เด็กผู้อพยพที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเน่ืองจากเดินทาง
มากับบิดามารดา

•	 ข้อเสนอแนะต่างๆ	 ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติมีต ่อรัฐบาลเพื่อแก ้ไขป ัญหาข ้างต ้น	 เช ่น	 
การพิจารณาสำารวจจำานวนผู ้ สูงอายุไร ้ สัญชาติและ 
คนไร้สัญชาติที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักร	 แต่มีความ
กลมกลืนกับสังคมไทย	 การเร ่ งตรวจสอบสาเหตุ
ของการจำาหน่ายช่ือบุคคลออกจากทะเบียนราษฎร	 
การทำ า คว าม เข ้ า ใ จกั บคน ไทยพลั ด ถ่ิ น เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการยื่นคำาขอคืนสัญชาติตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ	 (ฉบับท่ี	 5)	 พ.ศ.	 2555	 การยุติการจับกุม 
กลุ ่มชาติพันธุ ์ กะเหรี่ ยงและชุมชนท ้องถิ่นดั้ ง เดิม	 
การเร ่งรัดดำาเนินการเพื่อให ้ชาวมานิได ้เข ้าถึงสิทธิ
ด ้ านต ่ า ง 	 ๆ 	 ตามแนวทางของมติคณะรั ฐมนตรี 
เมื่อปี	 2553	 เร่ืองการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหร่ียงและ 
เมื่อเดือนสิงหาคม	 2553	 เรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล	
การติดตามตรวจสอบการใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ต่อคนไทยเชื้อสายมลายูให้อยู ่ในกรอบของกฎหมาย 
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อย่างเคร่งครดั	การทบทวนการประกาศใช้พระราชบญัญตั ิ
กฎอัยการศึก	 พุทธศักราช	 2457	 และพระราชกำาหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2548	 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยควรบังคับใช้เท่าท่ีจำาเป็น
และในระยะเวลาที่จำากัดเท ่านั้น	 การส ่งเสริมให ้ม ี
การบังคับใช้กฎหมายที่ป้องกันการลักลอบนำาแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำางานในประเทศไทย 
อย่างไม่ถกูต้อง	 การเร่งพจิารณาระบบคดักรองคนเข้าเมอืง 
ผิดกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 10	 มกราคม	
2560	 และการพิจารณาแก้ไขปัญหาความแออัดของ 
ห้องกักและจัดให้มีระบบการรักษาพยาบาลผู ้ต้องกัก 
ที่เจ็บป่วยอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้	 เมื่อวันท่ี	 8	 พฤศจิกายน	 2561	 คณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้จดัสมัมนาเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ 
จากผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคม 
ต่อร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญา	 CERD	 
เพื่อจะได้ดำาเนินการปรับปรุงร่างรายงานดังกล่าวตาม 
ความเห็นที่ได้จากการสัมมนาก่อนส่งให้คณะกรรมการ
ประจำาอนุสัญญา	 CERD	 พิจารณาควบคู่กับรายงาน 
ที่จัดทำาโดยรัฐบาลต่อไป

1.2) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 
Child-CRC) ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำาคัญ ดังนี้

• 	 มาตรการ ท่ัว ไปเพื่ อรองรับการดำ า เนินการ 
ตามอนุ สัญญา	 CRC	 เช ่ น 	 แผนปฏิรู ปประ เทศ	 
ยุทธศาสตร์คุ ้มครองเด็ก	 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 
แห่งชาติ	 ความคืบหน้าการแก้ไขอายุขั้นตำ่าในการสมรส 
และอายุขั้นตำ่าในการรับผิดทางอาญา	ร่างพระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชบัญญัติ 
ส ่งเสริมการพัฒนาและคุ ้มครองสถาบันครอบครัว	 
พ.ศ.	 . . . .	 และกลไกการทำางานของคณะกรรมการ	 
ตามมาตรา	14	ของพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็	พ.ศ.	2546

•	 สิทธิพลเมือง	 เช่น	 การขอสถานะหรือสัญชาติ
ของเด็กไร้รัฐ	 การจดทะเบียนเกิดของเด็กกลุ ่มเสี่ยง	
มาตรการป้องกันหรือลดการเสียชีวิตของเด็กจากการ
จมนำ้าและอุบัติเหตุจราจร	 สถานการณ์เด็กท่ีถูกกระทำา
รุนแรง	ระบบการให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำารุนแรง

ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 และกลไกการติดตามดูแลเด็ก 
ในครอบครัว	 รวมทั้งการให้ความรู ้เรื่องการสร้างวินัย 
เชิงบวกแก่ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา

•	 สภาพแวดล้อมทางครอบครัว	 เช่น	 การส่งเสริมให ้
พ่อแม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก	
มาตรการช ่วยเหลือครอบครัวยากจนให ้สามารถ 
เลี้ยงดูเด็กได้	 และการจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่ 
เ ด็ กที่ ถู กทอดทิ้ ง ร วม ถึ งแนวทางการตรวจสอบ	
ปัญหาและอุปสรรค	 รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การดำาเนินงานของสถาบันที่ให้การดูแลทางเลือกแก่เด็ก

•	 สุขภาพและสวัสดิการ	 เช่น	 การได้รับโภชนาการ 
ไม่เพียงพอของเด็กบางกลุ ่มในบางพ้ืนที่	 การเข้าถึง 
การศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน	 ปัญหาเด็กออกจาก
โรงเรียนกลางคัน	 การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กพิการ	 ปัญหาเด็กพิการ 
ท่ีไม่มีสัญชาติไทยไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได	้ 
สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น	 เด็กติดสารเสพติด	 
และระบบประกันสุขภาพสำาหรับแรงงานข้ามชาติ	(เด็ก)

• 	 มาตรการคุ ้ มครองพิ เศษสำ าหรับ เด็ ก 	 เช ่น	 
ปัญหาเด็กผู้อพยพที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	ปัญหาเด็ก
ท่ีเป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย	
ปัญหาเด็กเร่ร่อน	 เด็กในกระบวนการยติุธรรม	 เดก็ท่ีได้รบั 
ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ 	 ป ัญหาเด็กติดเกม	 กีฬามวยไทย 
ในเด็ก	 ปัญหาการขลิบอวัยวะเพศหญิงของเด็กหญิง 
ในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	 การค้าประเวณีเด็ก 
การท่องเที่ยวทางเพศในเด็กชาย	 และการแต่งงาน 
ของเด็ก	(child	marriage)

นอกจากน้ี	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ได ้จัดให ้มีการประชุมเพื่อรับฟ ังความคิดเห็นจาก 
ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังจากภาครัฐและภาคประชาสังคม	
จำานวน	 2	 ครั้ง	 เพื่อนำาข้อมูลที่ได ้ รับจากการรับฟัง 
ความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงร่างรายงาน
คู ่ขนานก ่อนส ่งให ้คณะกรรมการประจำาอนุสัญญา	 
CRC	พิจารณาควบคู่กับรายงานที่จัดทำาโดยรัฐบาลต่อไป
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2) ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่าง ๆ

ในป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ 
สิทธิ ม นุษยชนแห ่ งชาติ 	 ผู ้ บ ริ ห ารและ บุคลากร 
ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ได ้ เ ข ้ า ร ่ วมประชุมตามกรอบความร ่ วมมื อด ้ าน 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 
กับพันธมิตรในเวทีระหว ่างประเทศ	 ทั้ ง ในกรอบ 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในระดับต่าง	 ๆ	 กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน	
และหน ่ ว ย ง านขอ งสหประช าช าติ เ พื่ อ ติ ด ต าม 
พัฒนาการที่สำาคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ตลอดจนตัวอย่างที่ด ี
ในการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในประเด็นสำาคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน	สรุปได้ดังนี้

2.1) ความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกว่าด้วย
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions: GANHRI) 
โดยมีการประชุมที่สำาคัญประกอบด้วย

• การประชุม GANHRI General Meeting  
การประชุมประจำาปีตามกรอบความร่วมมือกับพันธมิตร
ระดับโลกว ่ าด ้ วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห ่ งชาต	ิ 
(Global	 Alliance	 of	 National	 Human	 Rights	 
Institutions:	 GANHRI)	 เมื่อวันที่	 5-6	 มีนาคม	 2562	 
ณ	สำานักงานสหประชาชาติ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	
มีสาระสำาคัญ	 ได้แก่	 การรับรองการแก้ไขธรรมนูญของ	
GANHRI	 การรายงานผลการดำาเนินงานของ	 GANHRI	 
ในรอบปีที่ผ ่านมา	 การรับรองสมาชิกแทนสมาชิก 
ที่หมดวาระ	 รวมทั้งการเลือกตั้งประธานและเลขานุการ
ของ	 GANHRI	 เพื่อทำาหน้าที่ในวาระ	 3	 ปีข ้างหน้า	 
การรบัทราบรายงานผลการพจิารณาของคณะอนกุรรมการ 
ว่าด้วยการประเมินสถานะ	 (Sub-Committee	 on	 
Accreditation:	 SCA)	 ในรอบปีที่ผ่านมา	 และเป็นเวที
การพิจารณาวาระต่าง	 ๆ	 ที่ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากที่ประชุมใหญ่

• การประชุม GANHRI Annual Conference 
การประชุมประจำาปี	 2562	 ของ	 GANHRI	 ในหัวข้อ	
“บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในการ 
ส่งเสริมการนำาข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการ 
โยกย ้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเป ็นระเบียบและปกติ	 
ไปปฏิบั ติ ใช ้ โดยคำ านึ งถึ งหลั กสิทธิ มนุษยชนและ 
มิติทางเพศของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	 ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลและทบทวนข้อตกลงดังกล่าว”	 เนื่องจาก
ปัจจุบันการโยกย ้ายถิ่นฐานระหว ่างประเทศ	 ซึ่ งม ี
จำานวนประชากรอพยพย้ายถิ่นข้ามประเทศขยายตัว 
เพ่ิมสูงข้ึน	ก่อให้เกิดปัญหาท่ีมีความซับซ้อน	ส่งผลกระทบ 
ต่อทุกประเทศท่ัวโลก	 โดยท่ีประเทศใดประเทศหนึ่ง 
ไม่สามารถจัดการได้โดยลำาพัง	

รวม ท้ังการติดตามความก ้าวหน ้าของ รัฐบาล 
ในการดำ า เนินการให ้สอดคล ้องกับวัตถุประสงค  ์
ทั้ง	23	ข้อของข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย 
ถิ่นฐานที่ปลอดภัย	 เป็นระเบียบ	 และปกติ	 (High-level	 
Intergovernmental	Conference	to	Adopt	The	Global	
Compact	for	Safe,	Orderly	and	Regular	Migration:	
GCM)	 การสร้างความร่วมมือ	 การแลกเปล่ียนข้อมูล	 
และการทำางานร่วมกันของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในระดับภมิูภาค	ตลอดจนบทบาทของสถาบนัสทิธิมนษุยชน 
แห่งชาติในเวทีโลกเพ่ือพิจารณาประเด็นการโยกย้าย 
ถิ่นฐานระหว ่างประเทศ	 และท่ีการร ่วมกันจัดทำา
แถลงการณ์สุดท้ายเพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งม่ัน 
ของสมาชิก	GANHRI	ต่อการสนับสนุนให้เกิดการนำา	GCM	
ไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี	้ ยงัมกีารประชมุเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ 
และความเข้มแข็งระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่สำาคัญอ่ืน	ๆ	ได้แก่

1)	การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยบทบาทหน้าที่
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการป้องกัน
สภาวการณ์อันจะนำาไปสู่การพลัดถิ่นภายในประเทศ	
(Workshop	on	the	role	of	National	Human	Rights	
Institutions	in	preventing	conditions	leading	to	
internal	displacement)	จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ	
GANHRI	UNHCR	และ	OHCHR	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
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การรวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติในการจัดการปัญหา 
การพลัดถิ่นภายในประเทศต่าง	 ๆ	 ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบจัดทำารายงาน
ของผู้ เสนอรายงานพิเศษ	 (Special	 Rapporteur)	 
ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่น

2)	การประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแต่ละภูมิภาค	 ประกอบด้วย	
APF	 (Asia	 Pacific	 Forum)	 ENNHRI	 (European	
Network	of	National	Human	Rights	Institutions)	
NANHRI	(Network	of	African	National	Human	Rights	
Institutions)	และ	RINDHCA	(The	Network	of	National	 
Institutions	 for	 the	 Promotion	 and	 Protection	 
of	 Human	 Rights	 in	 the	 American	 Continent)	 
มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหส้มาชกิไดร้บัทราบผลการดำาเนนิงาน
ในชว่งครึง่ปทีีผ่า่นมา	และดำาเนนิการในประเดน็ตา่ง	ๆ 	ทีเ่ปน็ 
ผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก	

3)	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี ่ยวกับสิทธิสตร	ี
เพื่อพิจารณาทบทวนบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทั่วโลกที่ได้ร่วมกันลงนามรับรองในปฏิญญา 
อัมมาน	 (Amman	Declaration)	 เมื่อปี	 2555	ที่จะให ้
ความสำาคัญและบูรณาการประเด็นสิทธิมนุษยชน
ของสตรีในการดำาเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากทุกภูมิภาค 
มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 แนวทางการริเริ ่ม
ดำาเนินการ	ปัญหาอุปสรรคหรือข้อท้าทายที่ยังเหลืออยู่	
และบทเรียนที่ตนได้รับตลอดจนการร่วมกันรวบรวม
แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
ด้วยการดำาเนินการภายใต้กรอบอำานาจหน้าท่ีของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีสภายใต้	 
3	ประเด็นหลัก	คือ	1)	กลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมสิทธิสตร	ี
2)	กลยุทธ์เพื่อการคุ้มครองสิทธิสตรี	และ	3)	การสร้าง 
ความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น	 ๆ	 ที่ เกี ่ยวข้องรวมถึง 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมภายใน
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องสิทธิสตรีและ
สิทธิเด็ก

ประโยชน์ที่ได้รับ
1)	 การร ่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 แนวทาง 

การริเริ่มดำาเนินการ	 ปัญหาอุปสรรคและการรวบรวม 
แนวปฏิบั ติ ท่ี ดีในการส ่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
ด้วยการดำาเนินการภายใต ้กรอบอำานาจหน้าที่ของ 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติตามหลักการปารีส	 
ใน	 3	 ด้านหลัก	 คือ	 การส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก	 
การคุ ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิ เ ด็ก	 และการสร ้าง 
ความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึง 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมภายในสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

2)	 การร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อการปฏิบัติใช้	 GCM	 อย่างมี
ประสิทธิภาพและรับรองการจัดทำาแถลงการณ์สุดท้าย
เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ ่ งมั่นของสมาชิก	
GANHRI	ต่อการสนับสนุนให้เกิดการนำา	GCM	ไปปฏิบัติ
ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

3)	 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
ตลอดจนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น	ๆ

4)	 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทยในประเด็นการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการดำาเนินงานของ	GANHRI	

5)	 สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สามารถนำาแนวปฏิบัติที่ดีจากการประชุมดังกล่าวมา 
ใช ้ ในการเสริมสร ้างศักยภาพของเจ ้าหน ้า ท่ี 	 และ 
พัฒนากระบวนการทำางานของสำานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

2.2) ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แหง่ชาตใินภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิกิ (Asia Pacific Forum  
of National Human Rights Institutions: APF)
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• การประชมุประจำาปี คร้ังที ่24 และการประชมุใหญ่ 
ทุก 2 ปี ของ APF ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562  
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการประชุมประจำาปีของ	 APF	 โดยการประชุม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ที่เป็นสมาชิกที่มีอำานาจเต็ม	 (full	 member)	 ร่วมกัน
ตดัสนิใจเชิงนโยบาย	และทบทวนแผน	และโครงการต่าง	ๆ 	 
ของ	 APF	 ในรอบปีที่ผ่านมา	 รับทราบถึงการตัดสินใจ
ในประเด็นที่สำาคัญต่าง	 ๆ	 ของ	 APF	 รวมถึงเปิดโอกาส 
ให ้สมาชิกได ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางาน 
ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดี	 สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ 
ประเด็นต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำางานของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเรียนรู ้
ประสบการณ์การทำางานท่ีดีจากสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติอื่น	 ๆ	 ในภูมิภาค	 โดยมีวาระการประชุมที่สำาคัญ	
ประกอบด้วย

1)	การประชุม	 Forum	 Councillors	 เป็นเวที
สำาหรับรายงานผลการดำาเนินงาน	และนำาเสนอรายงาน
ประจำาปีในรอบปีที่ผ่านมาของประเทศสมาชิก	 APF	
รวมถึงการรายงานความร่วมมือของสมาชิก	 APF	 
ในการทำาหน้าที่ที ่สำาคัญในเวทีระหว่างประเทศ	

2)	การหารือร่วมกันระหว่าง	 APF	 กับเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (The	 Asian	 NGO	 network	
on	 National	 Human	 Rights	 Institution:	 ANNI)	
โดย	 ANNI	 ได้นำาเสนอรายงานภาพรวมสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนและการทำางานของสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 ในรอบปีที่ผ่านมา	 
รวมถึงการนำาเสนอข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	ในเรื่องการทำางาน 
ของ	APF	และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก	 โดยเน้นประเด็นเรื่องความร่วมมือ 
ในการทำางานร่วมกันระหว่าง	APF	กับภาคประชาสังคม

3)	การนำาเสนอผลการดำาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดี	(best	practices-highlights	for	the	period	of	
July	2018-June	2019)	ประเด็นท้าทายและการถอด

บทเรียน	 (major	 challenge	 and	 lessons	 learnt)	
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก	 APF	
ช่วงเดือนกรกฎาคม	 2561	 ถึงเดือนมิถุนายน	 2562	
ประเด็นท้าทายและการถอดบทเรียนของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ เป็นสมาชิก	 APF	 จำานวน	 
25	ประเทศ	ได้แก่	อัฟกานิสถาน	บาห์เรน	บังกลาเทศ	
อินเดีย	อินโดนีเซีย	อิรัก	จอร์แดน	คาซัคสถาน	คีร์กีซสถาน	 
มาเลเซีย	 มัลดีฟส์ 	 มองโกเลีย	 เมียนมาร์ 	 เนปาล	
นิวซีแลนด์	โอมาน	ปาเลสไตน์	ฟิลิปปินส์	กาตาร์	ซามัว	
ศรีลังกา	ไทย	ติมอร์-เลสเต	เกาหลีใต้	และออสเตรเลีย	
รวมถึ งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ในภูมิภาค 
เอเชีย-แปซิฟิก	ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์	จำานวน	2	ประเทศ	 
ได้แก่	ฟิจิ	และตูวาลู

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ได้นำาเสนอ
ผลการดำาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี	 จำานวน	 2	 เรื่อง	 
ได้แก่	เร่ือง	“การปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวีในการสมัครงาน 
กับบริษัทเอกชน	 และเรื่องสิทธิในชีวิตและร่างกาย 
อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้บริโภค	 กรณีคัดค้านการต่ออายุ
ใบสำาคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต”	 รวมถึง 
ประเด็นท้าทายและการถอดบทเรียน	 จำานวน	 1	 เรื่อง	 
คือ	 “เรื่องสิทธิในเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 และสิทธิ 
ในกระบวนการยุติธรรม	กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหาร
ซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว”

4)	การประชุมใหญ่ทุก	2	ปี	ของ	APF	(2019	Biennial	 
Conference	of	the	Asia	Pacific	Forum	of	National	 
Human	Rights	 Institutions)	การประชุมครั้งนี้เป็นการ
เสวนาภายใต้หัวข้อ	“การต่อต้านการสร้างความเกลียดชัง 
และการ เ ลื อกปฏิ บั ติ : 	 ศั ก ดิ์ ศ รี สำ า ห รั บทุ กคน”	 
โดยผู้ เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	
หน่วยงานสหประชาชาติ	 สถานทูต	 หน่วยงานภาครัฐ 
ของเกาหลีใต้	รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง 
ในการทำางานเกีย่วกบัการตอ่ต้านการสร้างความเกลียดชงั 
และการเลือกปฏิบัต	ิ

ประโยชน์ที่ได้รับ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แสดง 

วิ สัย ทัศน ์และนำา เสนอผลการดำ า เนินงานท่ีสำ า คัญ 
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ให้สถาบันสิทธิมนุษยชนอื่น	ๆ	 ในภูมิภาค	รวมทั้งผู้แทน
องค์การระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วม
ประชุมได้รับทราบ	และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประธาน
สถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศอื่น	ๆ 	เพื่อเป็นพื้นฐาน
ของความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต

• การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้านการสือ่สารระหว่างสมาชกิ APF (APF Communication 
Network)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้ส่งผู้แทน 
เข้าร่วมการประชมุเชงิปฏบิตักิารเครอืข่ายความร่วมมอืด้าน
การสื่อสารระหว่างสมาชิก	APF	(APF	Communications	 
Network)	 ซึ่งจัดร ่วมกันระหว่าง	 APF	 กับสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมองโกเลีย	 ระหว่างวันที	่ 
28-30	 สิงหาคม	 2562	 ณ	 กรุงอูลานบาตอร์	 ประเทศ
มองโกเลีย	

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้แทน
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่ งเป ็นสมาชิก	 APF	 
ได ้มีโอกาสหารือในประเด็นท้าทายด้านการส่ือสาร	 
(communication	 challenges)	 ที่แต ่ละสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติในภูมิภาคกำาลังประสบอยู ่ 
ในปัจจุบัน	 รวมทั้งแลกเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติที่ดี	
(best	practices)	ที่แต่ละสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้ตอบสนองต่อความท้าทายดงักล่าว	และความร่วมมอืใน
การจัดทำาเนื้อหาเพื่อใช้สำาหรับโครงการแบ่งปันเรื่องราว 
ต่าง	ๆ	ในสงัคมออนไลน์	(a	shared	social	media	project)

ประโยชน์ที่ได้รับ
บุคลากรของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางาน 
และตั วอย ่ า งที่ ดี ของการทำ า งานสื่ อสารประ เด็น 
สิทธิมนุษยชนกับเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานด้านการ
สื่อสารในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก	 ได้เรียนรู ้สภาพปัญหาในการสื่อสารประเด็น 
สิทธิมนุษยชนร่วมกับเพื่อนสมาชิก	 และพัฒนาทักษะ 
ที่สำาคัญในการทำางานด้านการสื่อสาร	รวมถึงการนำาเสนอ 
ผลงานและกิจกรรมต ่าง	 ๆ	 ท่ีจะถูกคัดเลือกตาม 
ความสนใจของสมาชิก เครื อข ่ าย เพื่ อสะท ้อนถึ ง 
ความหลากหลายด้านบริบททางวัฒนธรรม	 แนวทาง
การดำาเนินงานของแต่ละองค์กรในภูมิภาค	 นอกจากนี	้ 

ยังได้เรียนรู ้จากการถอดบทเรียนของกรณีศึกษาและ 
ข้อคำาถามต่าง	ๆ 	ผ่านทางแอปพลิเคชั่น	FUSE	เพื่อจัดทำา
เป็นฐานข้อมูล	ซึ่งสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพในการทำางาน	

• การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior 
Executive Officers Network: SEOs) ของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) 
ครัง้ที ่7 ระหว่างวนัที ่28-30 มกราคม 2562 ณ กรงุโดฮา  
ประเทศกาตาร์

การประชุมมีวัตถุประสงค์	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทำางานระหว่างเลขาธิการสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศต่าง	 ๆ	 เพื่อแก้ปัญหา 
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 ตลอดจน 
การนำาเสนอข้อเสนอแนะของสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติที่เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น	 แนวทาง
การพัฒนา	การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร	เพื่อแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ ์ ในการทำ า ง านและ พัฒนาสถา บัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 โดยเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมหารือ	3	เวที	ได้แก่	

1)	 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาคประชาสังคม	
(CSOs)	กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

2)	 ก า รดำ า เ นิ น ก า ร เพื่ อ แ ก้ ปั ญห าผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ

3)	 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำางาน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 อาทิ	 ความร่วมมือ 
ในอนาคตกรณีปัญหาผลกระทบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขา้มพรมแดน	การเคลือ่นยา้ยขา้มพรมแดนของชาวโรฮีนจา	 
แรงงานขา้มชาติ	และประเด็นอืน่	ๆ 	ซ่ึงนำาไปสูค่วามร่วมมือ 
ทางด้านสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต่อไป	

ประโยชน์ที่ได้รับ
1)	 การแลกเปลี่ ยนประสบการณ ์ทำ า งานและ 

แนวทางความร่วมมือแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ	 ประสบการณ์การทำางานท่ีดีในการนำามิติ 
ทางเพศไว้ในกระแสหลัก	 (gender	mainstream)	ซึ่งมี
ทั้งมิติการจ้างงานและการคุกคามทางเพศ	
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2)	 ได ้ร ่วมอภิปรายและรับรองแนวคิดการสร้าง
กระบวนทัศน์ในการทำางานที่เรียกว่า	SMART	(Strategic,	 
Management	 adept,	 Achievement–focus,	 
Reasonable	and	Timely)

3)	 มโีอกาสนำาเสนอแนวทางการประสานความร่วมมอื 
ระหว่างเครือข่ายที่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของ	SEOs

4)	 ได ้รับทราบผลสำาเร็จและความท ้าทายของ
การดำาเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
ประเทศต่าง	ๆ	ในรอบปีท่ีผ่านมา	

5)	 ร ่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ในประเด็นที	่ 
SEOs	 ให้ความสนใจร่วมกัน	 อาทิ	 การสร้างสมรรถนะ 
ให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้มแข็ง	 ความสัมพันธ์
และการทำางานร่วมกันระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติกับองค์กรเอกชน	 การติดตามตรวจสอบและ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต	ิความท้าทายด้านงานบคุลากร	การทำางานร่วมกบั 
องค์กรเอกชนและภาคธุรกิจ

6)	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู ้บริหาร
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอื่น	ๆ	

7)	 สามารถนำาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ในการบริหารจัดการองค ์กรท่ีได ้รับทราบจากเวที 
การประชุมมาประยุกต์ใช้ในการทำางานของสำานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2.3) กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน 
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South 
East Asia National Human Rights Institutions  
Forum: SEANF)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความสำาคัญ
กับการสร้างความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	 (SEANF)	 เนื่องด้วยตระหนักว่า	 
ความร ่วมมือดังกล ่าวจะเป็นช ่องทางในการเรียนรู ้
ประสบการณ์การทำางานระหว่างกัน	 รวมท้ังการสร้าง

เครือข ่ายความร ่วมมือให ้เข ้มแข็งเพื่อแก ้ไขป ัญหา 
ที่อยู่ในความสนใจหรือมีผลกระทบร่วมกัน	

อันจะทำาให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบผลสำาเร็จ 
มากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 SEANF	 ได้จัด
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่	 (Technical	Working	 Group	
Meeting:	TWG)	ดังนี้	

• การประชุมระดับเจ ้าหน ้าที่  (Technical  
Working Group: TWG) ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที	่ 
24-25	เมษายน	2562	ณ	กรงุดลิ	ีสาธารณรฐัประชาธปิไตย 
ติมอร์-เลสเต	 เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนผลการ 
ดำาเนนิงานและกจิกรรมทีส่ำาคญัของสมาชกิ	SEANF	ภายหลงั 
การประชมุประจำาปีครัง้ที	่15	ระหว่างวนัที	่13-14	กนัยายน	
2561	ณ	กรุงเทพมหานคร	โดยสรุปสาระของการประชุม	
ได้แก่	 ความคบืหน้าในการจดัตัง้สำานกังานเลขาธกิารถาวร 
ของ	 SEANF	 การนำาเสนอผลการจัดกิจกรรมตาม 
แผนปฏิบตักิารของ	SEANF	(SEANF	Action	Plan	ภายใต้ 
แผนยทุธศาสตร์ของ	SEANF	พ.ศ.	2560-2564	ของสมาชกิ	 
SEANF	 ผลการจัดงานเฉลิมฉลองการครบรอบ	 70	 ปี	 
วันสิทธิมนุษยชนสากลของประเทศสมาชิก	 SEANF	 
การนำาเสนอในประเด็นว่าด้วยสิทธิของคนพิการและ 
บุคคลหลากหลายทางเพศ	 การอภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอ
การพฒันาศกัยภาพและการพฒันาช่องทางการสือ่สารของ	
SEANF	ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์	ข้อเสนอการจัดสัมมนา
ระดับภูมิภาคของ	 SEANF	 ว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน	 
ผลสำาเร็จของการไต่สวนระดับชาติของ	CHRP	ในประเด็น
ว ่าด ้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 แนวทาง 
การปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิน่ฐานทีป่ลอดภยัเป็นระเบยีบ	และปกต	ิ(Global	Compact	 
for	 Safe,	 Orderly	 and	 Regular	 Migratio:	 GCM)	
โดยการมีแผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาคและระดับชาต	ิ
ความคืบหน้าในการดำาเนินการที่เก่ียวกับแรงงานข้ามชาติ
ของฟิลิปปินส์	 ข้อเสนอในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	
เรื่อง	“Localising	SDGs	and	NDCs	gender	equality	
and	 related	monitoring	 system/accountability	 
mechanism”	 ร ่วมกับสถาบันราอูลวอลเลนเบิร ์ก	 
ว่าด้วยกฎหมายสิทธมินษุยชนและมนษุยธรรม	ในประเดน็
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ว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	
Community:	AEC)

• การประชมุระดบัเจ้าหน้าที ่(Technical Working  
Group-SEANF) ครัง้ที ่2/2562 และการประชมุคูข่นาน 
(Side-event Meeting) ระหว่างวันที่	23-25	กรกฎาคม	
2562	ณ	กรุงดิลี	สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

•	 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่	(Technical	Working	 
Group-TWG)	 ครั้งที่	 2/2562	 เป็นการหารือที่ต่อเนื่อง 
จากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่	 (TWG	 SEANF)	 ครั้งที่	 
1/2562	โดยมวีาระการประชมุทีส่ำาคญั	ไดแ้ก	่การรายงาน 
ความคืบหน้าในการดำาเนินงานและกิจกรรมที่สำาคัญ 
ของสมาชิก	 SEANF	 การนำาเสนอกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาศักยภาพและการพัฒนาช่องทางในการติดต่อ
สื่อสารระหว่างสมาชิก	SEANF	การรายงานความคืบหน้า 
ของการจัดตั้งสำานักงานเลขาธิการถาวรของ	 SEANF	
กิจกรรมของ	 SEANF	 ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	
(SEANF	Activity	on	Business	and	Human	Rights)	
และประเด็นว่าด้วยสิทธิคนพิการ

•	 การประชุมคู่ขนาน	 (Side-event	 Meeting)	 
2	 เรื่อง	 ได้แก่	 เรื่อง	 ประสบการณ์ในการจัดการไต่สวน
ระดับชาติของ	 CHRP	 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ”และเรื่อง	 “ร่างแนวปฏิบัติของ	 SEANF	 
ว่าด้วยการป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้”	(SEANF	Guideline	on	Torture	Prevention	
in	 South	East	Asia)	 โดยผู้แทนสมาคมป้องกันการทรมาน	
(Association	for	the	Prevention	of	Torture-APT)	 
ได้มานำาเสนอร่างแนวปฏิบัติของ	 SEANF	 ว่าด้วยการ
ป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	
(SEANF	Guideline	on	Torture	Prevention	in	South	
East	 Asia)	 ท่ีได้จัดทำาข้ึนโดยความร่วมมือระหว่าง	 SEANF	 
กับ	 APT	 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสาระสำาคัญ 
และมีข้อเสนอแนะ	 อาทิ	 (1)	 การเน้นให้ความสำาคัญ 
และการกำาหนดนิยามของคำาว่า	 “ทรมาน”	 (torture)	
และ	(2)	ประเด็นการกำาหนดให้การทรมานเป็นความผิด
ทางอาญา

• การประชุมสมัยพิเศษหรือการประชุมตาม 
แผนงาน/โครงการที่กำาหนดข้ึนโดยสมาชิก SEANF  
ในปี	2562	จำานวน	1	ครัง้	ได้แก่	การประชมุเชงิปฏบัิตกิาร	 
เรื่อง	 “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 
Development	 Goals -SDGs ) 	 และเป ้ าหมาย 
ที่แต่ละประเทศกำาหนดขึ้น	 (Nationally	 Determined	 
Contributions-NDCs)	สู่ระดับท้องถิ่น:	ความเท่าเทียม 
ทางเพศ	 และระบบเฝ้าระวังและกลไกความรับผิดชอบ 
ที่เกี่ยวข้อง”	 (Localizing	SDGs	and	NDCs:	Gender	 
Equality	 and	 Related	 Monitoring	 System/ 
Accountab i l i ty 	 Mechanism)	 ระหว ่ างวันที	่ 
29-30	สงิหาคม	2562	ณ	กรงุจาการ์ตา	สาธารณรัฐอินโดนเีซยี	 
ซ่ึงการประชุมนี้ได้มีการหารือกันในประเด็นที่เก่ียวกับ 
สิทธิมนุษยชน	 การพัฒนาท่ียั่ งยืนและสิ่ งแวดล ้อม	 
เน้นในส่วนที่เก่ียวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห ่งชาติ	 เพื่อนำาเป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนและ 
ข้อตกลงปารีส	 (Paris	 Agreement)	 ในส่วนที่เก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนมาสู่การปฏิบัติ	รวมทั้งประเด็นการส่งเสริม 
ความเท ่า เทียมทางเพศในการพัฒนาที่ยั่ งยืนและ 
สิ่ งแวดล ้อม	 และการมีระบบเฝ ้ าระวั งและกลไก 
ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงเป็นความร่วมมือ 
อย่างเป็นระบบของทุกภาคส่วน	 ตลอดจนการสร้าง 
ความเข ้มแข็งให ้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพื่อให้ส่งผลกระทบในทางบวกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับ
ความร่วมมือในกรอบของ	 SEANF	 ทำาให้เกิดการ

แลกเปล่ียนผลการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิก	 SEANF	
การปรึกษาหารือเพ่ือดำาเนินการร่วมกันในเร่ืองที่ได้รับ
การเห็นชอบร่วมกัน	 โดยมีประเด็นหลักที่สำาคัญที่สุด	 
คือ	 การจัดต้ังสำานักงานเลขาธิการถาวรของ	 SEANF	 
และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของ	 SEANF	 ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ของ	 SEANF	 พ.ศ.	 2560-2564	 ของ
สมาชิก	SEANF	ทั้งนี้	ความร่วมมือในกรอบของ	SEANF	
ถือเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ทั้งหมด	 รวมทั้ง 
เป็นการยกระดับมาตรฐานร่วมกันในการส่งเสริมและ
คุม้ครองสทิธิมนษุยชนในระดบัภูมภิาคซ่ึงจะเป็นส่วนสำาคัญ 
ในการร่วมกนัแก้ไขหรือดำาเนนิการต่อปัญหาสิทธมินษุยชน
ที่ข้ามพรมแดนในระดับภูมิภาคต่อไป
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2.4) ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
กลไกการส ่ ง เสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ในอาเซยีนแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ประกอบด้วย	(1)	กลไกหลกั	 
คือ	 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย 
สทิธมินษุยชน	(ASEAN	Intergovernmental	Commission	 
on	Human	 Rights-AICHR)	 และ	 (2)	 กลไกเฉพาะเรื่อง	
ได้แก่	 คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก	 (ASEAN	 Commission	 
on	 the	 Promotion	 of	 the	 Rights	 of	 Women	
and	 Children-ACWC)	 และคณะกรรมการอาเซียนว่า
ด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย 
การคุ ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด ้าว	 
(ASEAN	Committee	to	Implement	the	Declaration	
on	 the	Protection	and	Promotion	of	 the	Rights	
of	Migrant	Workers-ACMW)	ที่ผ่านมา	คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความสำาคัญกับความร่วมมือ 
ร ่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน	 เนื่องจาก 
เป็นเวทีสำาคัญที่จะได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในระดับภูมิภาคร่วมกับกลไกความร่วมมือ 
ของรัฐบาลในระดับภูมิภาค	 เพื่อให้สามารถเช่ือมโยง 
กับภาคส่วนอ่ืนในภูมิภาค	 เช่น	 องค์การระหว่างประเทศ	
องค์กรภาคประชาสังคม	 ภาคธุรกิจ	 และภาควิชาการ	 
ทั้งนี้ 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ เข ้าร ่วมประชุมในกรอบ 
ความร่วมมือร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน	ดังนี้

• การประชุมหารือระหว ่ างคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาตกิบัผูแ้ทนไทยในคณะกรรมาธกิาร
ระหว ่ างรั ฐบาลอา เซี ยนว ่ าด ้ วย สิทธิมนุษยชน  
(ASEAN Intergovernmental Commission 
on Human Rights: AICHR) และผู ้แทนไทยใน 
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission 
on the Promotion and Protection of the Rights 
of Women and Children: ACWC)	 ที่ประชุมได้ 
แลกเปลีย่นข้อมลูและความคดิเหน็เกีย่วกับการดำาเนนิงาน 
และปัญหาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคท่ีส ่งผลกระทบ 
ถึงประเทศไทย	 เช่น	ปัญหาหมอกควันข้ามแดน	 (haze)	
ปัญหาการค้ามนุษย์	 ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในระดับอาเซียนและความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกัน 

ในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ต่อไปในอนาคต	 ซ่ึงการประชุมครั้งนี ้
ถือเป ็นการประชุมครั้ งแรกระหว ่างคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และผู ้แทนไทยใน	 AICHR	 
และ	 ACWC	 เพื่อสอดคล้องกับวาระที่ประเทศไทย 
ดำารงตำาแหน่งประธานอาเซียน	โดยทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่า
ความร่วมมือจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างกัน
ในการดำาเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายต่อไป

• การสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึงความ
ยุติธรรม (AICHR Forum on Access to Justice) 
การสัมมนาเพื่อปรึกษาหารือในระดับภูมิภาค	 โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาวิจัยเฉพาะประเด็น 
ในระดับภูมิภาค	จำานวน	3	เรื่อง	ที่	AICHR	ได้ดำาเนินการ	 
ประกอบด้วย	(1)	“สิทธิในชีวิต:	การคุ้มครองสิทธิของบคุคล 
ที่ถูกลงโทษประหารชีวิต”	 (2)	 เรื่อง	 “ความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมาย”	 และ	 (3)	 “ความยุติธรรมสำาหรับเด็ก 
และเยาวชน	เน้นความสำาคัญในประเด็นการสอบปากคำา
เด็กที่ ขัดต ่อกฎหมาย”	 ซ่ึงเป ็นเวทีสำาคัญที่ ได ้มีการ 
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับ
ภูมิภาคที่ เ ก่ียวกับประเด็นการเข ้าถึงความยุติธรรม 
ในภูมิภาคอาเซียน	

• การประชุมหารือระหว่างภูมิภาคของ AICHR  
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจ 
และสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue: 
Sharing Good Practice on Business and Human 
Rights)	 เป็นเวทีการประชุมสำาคัญท่ีได้มีการปรึกษา
หารือและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในระดับภูมิภาค 
ที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นท่ัวโลก	 ขณะเดียวกัน	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลดำาเนินการ 
ที่เป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งและเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ 
ท่ี ดี ในประเ ด็น ท่ี เกี่ ยวกับธุ รกิจและสิทธิมนุษยชน 
จำานวนมากที่ได้รับความสนใจจากที่ประชุม

ประโยชน์ที่ได้รับ
ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 

ในปี	 2562	 เป ็นเวทีสำาคัญท่ีได ้มีการปรึกษาหารือ 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาคที่เกีย่วกบั 
ประเด็นการเข้าถึงความยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน	 
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และการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับธุรกิจและ 
สทิธิมนษุยชน	โดยเฉพาะทีเ่ก่ียวกบัประเดน็ความก้าวหน้า
ของการดำาเนินการตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธรุกจิและสทิธมินษุยชนท่ัวโลก	บทบาทของอาเซยีน
ที่เก่ียวกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ 
และสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนและทั่ ว โลก	 
ความก้าวหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 และ 
การตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่รอบด้าน	 
มุมมองท่ี เ ก่ียวกับเพศและธุร กิจกับสิทธิมนุษยชน	 
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว ่าด ้วยธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชนและบทบาทของสถาบันควบคุมการลงทุน	
ความก้าวหน้าของหลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตว่ิาด้วย 
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนนอกภูมิภาคอาเซียน	 ข้อตกลง 
การค้าเสรรีะหว่างประเทศความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิ
ในระดับภูมิภาค	 และประเด็นที่ เกี่ยวกับธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชน	หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลง

3.1.8 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
1) ผลการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
สื่อสาร (ICT)

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ได้ดำาเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 และโครงการอื่น	 ๆ	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ 
ให ้บริการสนับสนุนการปฏิบัติ งานของสำานักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ดังนี้

1.1) การพัฒนาระบบ/กลไก/บุคลากร ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	สำานกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี	ดังนี	้

•	 การจัดหาเครือ่งคอมพวิเตอรเ์สมอืนพรอ้มอปุกรณ์
และซอฟต์แวร์	 เพื่อทดแทนเครื่องเดิมซึ่งจะรองรับ 
ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 หลายประเภทที่ผลิต 

ออกสู่ตลาดได้	 อีกท้ัง	หน่วยจัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำา	 
(RAM)	 ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนเคร่ืองเดิมก็ได้ถูกใช้งาน 
จนเหลือพื้นที่น้อยมาก	 ไม่สามารถรองรับระบบงาน 
ท่ีจะพัฒนาข้ึนในอนาคตได้	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
ที่ได้รับการทดแทนนอกจากจะสามารถรองรับการติดตั้ง
ระบบฏิบัติการรุ่นใหม่	 และรองรับการพัฒนาระบบงาน
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลายในปัจจุบัน	 และ
ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความเร็วในการรับส่งข้อมูล 
และการประมวลผลตลอดจนสามารถปรับการต้ังค่าต่าง	 ๆ	
ได้ทำาให้มีความยืดหยุ่น	 ระบบงานต่าง	 ๆ	 มีเสถียรภาพ	 
รองรับจำานวนผู้ใช้งานได้มากขึ้น

•	 การจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 
ทันเวลา	 สำาหรับภารกิจการสื่อสารองค์กรเพื่อติดตาม	
ประมวล	และวิเคราะห์ข่าว	และเผยแพร่มาตรการในการ
ส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ให้สามารถดำาเนินงานได้ทันต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย	 รวมถึงภารกิจการกล่ันกรอง
รายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและร่างข้อเสนอแนะ	 
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•	 การจัดหาเคร่ืองอา่นบตัรประจำาตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์	(Smart	Card	Reader)	เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการบริการประชาชน	 ท้ังในส่วน 
งานรับเรื่องร้องเรียนและงานบริการอื่น	 ๆ	 สำาหรับการ 
เตรียมความพร้อมสำาหรบัยกเลิกการใชเ้อกสารสำาเนาบัตร 
ประจำาตัวประชาชน	 (No	 copy)	 และเพื่อสนับสนุน 
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	
ผ่านระบบ	Linkage	Center

1.2) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	 ห้องสมุดเฉพาะ
ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย	 เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมความรู ้และข้อมูลด ้านสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทยและต่างประเทศ	โดยเฉพาะการสื่อสาร
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เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	
รวมทั้งการนำาเสนอผลงานสำาคัญของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและ 
ทั่ว ถึง ท่ี เป ิดให ้บริการแก ่ประชาชนทุกเพศ	 ทุกวัย	 
ให ้สามารถมาใช ้บริการศึกษาความรู ้ 	 สืบค ้นข ้อมูล 
ความรู้ต่าง	 ๆ	 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 เพื่อจะส่งเสริม 
ความรู ้	 ความเข้าใจ	 ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับคนไทย 
ได ้มากขึ้น 	 และนำาข ้อมูลความรู ้ ไปใช ้ประโยชน  ์
ให้ถูกต้องในการปฏบิตัติน	ปกป้องสทิธ	ิตลอดจนช่วยเหลอื 
เกื้อกูลบุคคลอ่ืน	 ๆ	 ในสังคม	 เพื่อให้เราอยู ่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุขและเกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง	 
เพราะเราเชื่อว่าความรู้เป็นพลังสำาคัญท่ีจะช่วยปกป้อง
สิทธิมนุษยชน	 ภายในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	 
ได ้จัดสรรพื้นที่ ใช ้สอยให ้ เอื้ออำานวยความสะดวก 
ต่อผู ้มาใช้บริการในการสืบค้นข้อมูล	 คำาแนะนำาด้าน 
สิทธิมนุษยชน	 นอกจากนี้ เพื่อตอบโจทย ์ยุคดิจิ ทัล	 
และนโยบายไทยแลนด์	 4.0	 ได้เปิดให้บรกิารผ่านช่องทาง
ออนไลน์	ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์	ไลน์	ยูทูป	และเฟซบุ๊ก	ในการ 
กระจายองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประโยชน์
ให ้ประชาชนเกิดการเรียนรู ้ได ้อย ่างสะดวกรวดเร็ว 
ไม ่มีข ้อจำ า กัดด ้ านการเข ้ าถึ งและสามารถเข ้ าถึ ง 
แหล่งข้อมูลได้ตลอด	24	ชั่วโมง

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาความร่วมมือ 

ระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยการ 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/เครือข่าย/โครงการต่าง	ๆ 	เช่น	

•	 สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ	์
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

•	 เครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมาย 
และการเมืองการปกครอง	(Thai	Law	Politics)	

•	 โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	 
(Thai	 Digital	 Collection)	 โครงการภายใต้การพัฒนา 
เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย	 (ThaiLIS)	
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

•	 ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุด 
และศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกับ	 
Raoul	Wallenberg	Institute	of	Human	Rights	and	
Humanitarian	Law:	RWI

•	 โครงการระบบส่ือสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ 
ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	ฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	2	เมษายน	2558

ปัจจุบันศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนมีทรัพยากร
สารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัด้านสิทธมินษุยชน	ประกอบด้วย	 
หนังสือทั่วไป	 หนังสืออ้างอิง	 รายงานประจำาปี	 รายงาน
การวิจัยและวิทยานิพนธ์	สารคดีและภาพยนตร์	วารสาร
และนิตยสาร	 และส่ิงพิมพ์สำานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จำานวนทั้งสิ้น	 14,346	 รายการ	
โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ผ่านทาง
เว็บไซต์	 ท้ังน้ี	 สถิติในภาพรวมของศูนย์สารสนเทศ 
สิทธิมนุษยชนมีรายละเอียด	ดังนี้

•	 ผู้เข้าใช้บริการ	 จำานวน	 5,671	 คน	 จำาแนกเป็น
บุคลากรของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	จำานวน	3,696	คน	คิดเป็นร้อยละ	65	บุคคลท่ัวไป	 
จำานวน	 1,363	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 24	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหาร	 จำานวน	 345	 คน	 
ร้อยละ	6	และผู้เย่ียมชม	จำานวน	267	คน	คิดเป็นร้อยละ	5	 
มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย	24	คนต่อวัน	

•	 การยืมทรัพยากรสารสนเทศ	จำานวน	7,868	รายการ	 
และให้บริการตอบคำาถามและสนับสนุนการค้นคว้า	 
จำานวน	1,093	ครั้ง	

•	 ผู้ เข้ าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ 
สิทธิมนุษยชน	 จำานวน	 3,983,290	 ครั้ง	 มีผู้เข้าใช้บริการ
เฉลี่ย	16,528	ครั้งต่อวัน

•	 สมาชิกติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	www.facebook.com/
Nhrclibrary	 จำานวน	 1,579	 คน	 และ	@NHRCLibrary	
จำานวน	167	คน
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การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 7,868 รายการ

1,726 ครั้ง

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 14,346 รายการ

หนังสือ
10,656 รายการ

วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย
890 รายการ

วารสาร/นิตยสาร
และหนังสือพิมพ์
114 ชื่อเรื่อง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
519 รายการ

@ryv7616j (NHRCLibrary)
ผู้ติดตาม 167 คน ผู้ติดตาม 1,579 คน

www.facebook.com/Nhrclibrary/

ผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ
5,671 คน

บริการผ่านเว็บไซต์
3,983,290 ครั้ง

บริการตอบคำถาม
และช่วยการค้นคว้า
1,093 ครั้ง

กสม. และผู้บริหาร
สำนักงาน กสม. 

กสม. และผู้บริหาร
สำนักงาน กสม. 

345 คน

เจ้าหน้าที่
สำนักงาน กสม.

3,696 คน

บุคคลทั่วไป

1,363 คน

ผู้เยี่ยมชม

267 คน

829 ครั้ง

บุคคลทั่วไป

5,005 ครั้ง

308 ครั้ง

เจ้าหน้าที่
สำนักงาน กสม.

หน่วยงานและ
องค์กรความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด

สิ่งพิมพ์
สำนักงาน กสม.
2,167 รายการ

นอกจากนี้	ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนยังได้มีการจัดกิจกรรมการอบรม	และการบรรยายแนะนำาศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน	ประกอบด้วย

1)	 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	“สทิธสิว่นบคุคลในงานหอ้งสมดุและจดหมายเหตุ”	เมือ่วนัที	่25	กรกฎาคม	2562	
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	

เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ	 รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการดำาเนินงาน 
ด้านสารสนเทศ	และการประสานงานเป็นเครือข่ายระหว่างห้องสมุด	รวมท้ังส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
ให้เป็นที่รู้จัก	โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก	42	หน่วยงาน	จำานวน	110	คน	

2)	การบรรยายและแนะนำาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	จำานวน	13	คณะ	267	คน	ดังนี้
•	 เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยในกิจกรรม	Girls	Take	Over	จำานวน	60	คน
•	 อาจารย์และนักศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	จำานวน	16	คน
•	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	อำาเภอโกรกพระ	จังหวัดนครสวรรค์	จำานวน	50	คน	
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•	 อาจารยแ์ละนกัเรยีนจากโรงเรยีนนานาชาติคอน
คอร์เดียน	จำานวน	6	คน

•	 ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	 (มปร.)	 สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ	จำานวน	2	คน

•	 ผู้อำานวยการกองแผนงาน	และเจ้าหน้าท่ีกรมท่ีดิน	 
จำานวน	2	คน

•	 คณะยุวชนประชาธิปไตย	 รุ่นที่	 1	 ประจำาปี	 
2562	 และเจ้าหน้าที่สำานักงานเลขาธิการสภา 
ผูแ้ทนราษฎร	ในโครงการสง่เสรมิและสนบัสนนุ
ความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อให้ยั่งยืน	จำานวน	65	คน

•	 ผู้อำานวยการสำานักวิชาการและเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์	 สำานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา	จำานวน	6	คน

•	 นักศึกษาในโครงการค่ายปลูกฝังต้นกล้า
ประชาธิปไตย	ในหัวข้อ	ปลูกกล้าประชาธิปไตย
ในใจคน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำานวน	22	คน

•	 นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรสทิธมินษุยชน 
สำาหรับนักบริหารระดับสูง	 รุ่นที่	 1	 สถาบัน 
พระปกเกล้า	จำานวน	13	คน

•	 ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 สิทธิ
ส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ	
จำานวน	6	คน

•	 นักศึกษาฝึกงาน	 สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
จำานวน	8	คน

•	 นักศึกษาและอาจารย์	 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	
จำานวน	11	คน

1.3) ผลงานหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน 
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดต้ัง

หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน	เพ่ือรวบรวมเอกสาร	บริหาร
จัดการดูแลเอกสาร	และเก็บรักษาเอกสารด้านสิทธิมนุษยชน 
ท่ีแสดงถึงประวัติความเป็นมา	 และหลักฐานการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ท่ีได้รับการประเมินว่า 
สมควรจัดเ ก็บเ ป็นเอกสารจดหมายเหตุตามหลัก 
วิชาชีพจดหมายเหตุและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 
เพื่อแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาลรวมทั้งให้บริการ 
และเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุเ พ่ือเป็นความรู้ 	 
ประวัติศาสตร์ขององค์กร	 ตลอดจนเพื่อการศึกษา	 
ค้นคว้า	 วิจัยและการอ้างอิงในอนาคตให้แก่บุคลากร 
ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
และประชาชนท่ัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมี 
ผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ดังนี้

1)	 โครงการศึกษาประวัติการดำาเนินงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ชุดที่	3

2)	 การติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่
และตารางกำาหนดอายุการเก็บเอกสารของสำานักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ผลจากการดำาเนินงาน 
ดังกล่าว	 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	 กรมศิลปากร	 
ไ ด้มอบเกียรติบัตรให้กับสำานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีได้ดำาเนินการจัดทำาตารางกำาหนดอายุการเก็บเอกสาร
ราชการตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ 	 
พ.ศ.	 2556	 จนแล้วเสร็จและมีการประกาศใช้	 เมื่อวันพุธ 
ที่	 23	 มกราคม	 2562	 ในการประชุมสัมมนา	 เรื่อง	 
“พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2556:	 
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม”	 ณ	 โรงแรมปรินซ์	 
พาเลซ	กรุงเทพมหานคร		
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3)	 การ จัดทำ าคู่ มือการทำ าลายและการส่ งมอบ
เอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของสำานักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2) ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	สำานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้มีการดำาเนินการตามภารกิจ
ด้านการพัฒนาบุคลากร	 เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการ 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	ทัง้ในลกัษณะการจดัทำา 
และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม	 การจัดการฝึกอบรม/
การพฒันาบคุลากรโดยดำาเนนิการเอง	และการดำาเนนิการ 
ร่วมกับองค์กรเครือข่าย	 การส่งบุคลากรเข้ารับการ 
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งมี 
ผลการดำาเนินงานสรุปได้ดังนี้

2.1)	 การพัฒนาและจัดทำาหลักสูตรการฝึกอบรม	
เพื่อให้สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทและความจำาเป็น	โดยได้มีการพัฒนา
และจัดหลักสูตรการฝึกอบรม	จำานวน	2	หลักสูตร	ได้แก่

•	 หลักสูตรการฝึกอบรม	“ปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ”	 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ บุคลากรของสำานักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการพัฒนา
ทักษะที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ	 โดยมีกรอบการพัฒนาศักยภาพ
ใน	 3	 ประเด็น	 ได้แก่	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนประสิทธิภาพการ
ปฏบิตังิาน	การเสรมิสรา้งแนวคดิและทักษะดา้นการบรหิาร
การเปลี่ยนแปลง	และการเรียนรู้การปลุกสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับตนเองพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•	 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม	 “หลักสูตร
พนกังานเจา้หน้าที”่	เพือ่ใหห้ลกัสตูรการฝกึอบรมมีเนือ้หา
และรูปแบบวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับ 
กลุ่มเป้าหมายและบริบทขององค์กร	 ตลอดจนเกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรของสำานักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมากยิ่งขึ้น	 โดย 
ได้มีการจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานและมีกระบวนการ 
ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบด้วย	 การทบทวน 
ผลการดำาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	พนักงาน
เจ้าหน้าที่	 รุ่นที่	 1	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร	 จัดการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง	 
(Focus	 Group	 Discussion)	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมการสนทนา	 ได้แก่	 ผู้ผ่านการฝึกอบรม	 รุ่นที่	 1	
คณะทำางานจัดทำาร่างหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่	 และ
ผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ	 และ
นำาไปพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่จะมีจัดการฝึกอบรม 
ในปีต่อไป	 โดยได้มีการนำาเสนอรายละเอียดหลักสูตร 
ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมนำาเสนอต่อเลขาธิการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซ่ึงได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.2)	 การพัฒนาบุคลากรในโครงการ/หลักสูตร 
ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ 	 ทักษะ	 และ 
สมรรถนะในด้านต่าง	 ๆ	 ของบุคลากรที่จำาเป็นต่อ
การบริหารและปฏิบัติงาน	 รวมถึงเป็นการยกระดับ 
ขีดความสามารถและศักยภาพให้สามารถรองรับ 
การดำาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	 
โดยได้ดำาเนินการทั้งสิ้นจำานวน	2	โครงการ	ดังนี้



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 154 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

•	 การพัฒนาบุคลากรในโครงการ/หลักสูตรของ
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และสมรรถนะ 
ในด้านต่าง	 ๆ	 ของบุคลากรท่ีจำาเป็นต่อการบริหารและ
ปฏิบัติงาน	 รวมถึงเป็นการยกระดับขีดความสามารถและ
ศักยภาพให้สามารถรองรับการดำาเนินงานตามภารกิจ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยได้ดำาเนินการทั้งสิ้น
จำานวน	2	โครงการ	ดังนี้

•	 การฝึ กอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร 	 หลั ก สูตร	 
“สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ 
การค้า	 การลงทุนท่ีเกี่ยวข้อง”	 จำานวน	 2	 รุ่น	 
มีผู้เข้าอบรม	จำานวน	100	คน	

•	 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “ธุรกิจ 
กับสิทธิ มนุษยชน : 	 การตรวจสอบและ 
การปอ้งกนัการทจุรติ	คอรร์ปัชนัเพือ่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน”	มีผู้เข้าอบรม	จำานวน	47	คน	

2.3)	 การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการ 
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ จัดโดยหน่วยงานภายนอก	 
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ 
ของบุคลากร	 และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ	 ตลอดจน 
การฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการก้าวเข้าสู่ตำาแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึนของบุคลากร 
ระดับบริหาร	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ได้จัดส่งบุคลากร
ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก	 
จำานวน	60	โครงการ/หลักสูตร	รวม	76	คน	

ท้ังนี	้ในการส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูร
ของหน่วยงานภายนอกถือเป็นการพัฒนาบุคลากร 
ที่มีความสำาคัญจำาเป็น	 โดยเฉพาะหลักสูตรการฝึกอบรม
สำาหรับวิชาชีพเฉพาะ	เช่น	การเงิน	พัสดุ	ตรวจสอบภายใน	 
เทคโนโลยีระดับสูง	 เป็นต้น	 เนื่องจากเป็นความรู้และ 
ทักษะเฉพาะด้าน	 การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ภายนอกจากผู้ เชี่ ยวชาญย่อมก่อให้ เ กิดประโยชน์  
ต่อผู้เข้ารับการอบรม	และคุ้มค่าด้านการบริหารงบประมาณ

3.2 บทวเิคราะหก์ารพัฒนาคณุภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐั (Public Sector Management 
Quality Award: PMQA) ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562
3.2.1 บทวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	สำานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นำาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั	(Public	Sector	Management	 
Quality	Award:	PMQA)	มาใช้เป็นเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	และสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับการพัฒนาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยคำานึงถึงค่านิยมหลัก	
(core-values)	11	ประการ	ดังนี้

(1)	 การนำาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์	
(2)	 ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ	 ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย	และประชาชน	
(3)	 การเรียนรู้ขององค์กรและของระดับบุคลากร	

•	 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	“ปลุกพลัง 
สร้างความสำาเร็จ”	 ประกอบด้วย	 หลักสูตรย่อย	 จำานวน	 
3	 หลักสูตร	 ได้แก่	 1)	 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ 
เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานมผีูผ้า่นการฝกึอบรม	 
108	 คน	 2)	 การบริหารงานสู่การขับเคลื่อนองค์กร 
ที่ประสบความสำาเร็จ	มีผู้ผ่านการฝึกอบรม	จำานวน	55	คน	 
และ	 3)	 การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน	 
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม	จำานวน	114	คน
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(4)	 การให้ความสำาคัญกับบุคลากรและเครือข่าย	
(5)	 ความสามารถในการปรับตัว
(6)	 การมุ่งเน้นอนาคต
(7)	 การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
(8)	 การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
(9)	 ความรับผิดชอบต่อสังคม
(10)	การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
(11)	มุมมองในเชิงระบบ

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้ศึ กษาและวิ เคราะห์ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ	 (Public	 Sector	Management	 
Qual i ty	 Award: 	 PMQA)	 และประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	
จำานวน	7	หมวด	ได้แก่	หมวด	1	การนำาองค์กร	หมวด	2 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	หมวด	3	การให้ความสำาคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หมวด	 4	 การวัด
การวิเคราะห์	และการจัดการความรู้	หมวด	5	การมุ่งเน้น 
ทรัพยากรบุคคล	 หมวด	 6	 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ	 
ซึ่ งจะส่งผลต่อการดำาเนินการในหมวด	 7	 ผลลัพธ์ 
การดำาเนินการ	 เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
องค์กรเพื่อวางแผนการดำาเนินงานในปีถัดไป	 โดยสรุป 
ผลการดำาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์การ 
ทั้ง	7	หมวด	ดังนี้

หมวด 1 การน�าองค์กร
ผู ้บริหารมีวิธีการนำาองค์กรโดยกำาหนดวิสัยทัศน์ 

ที่ชัดเจน	 พร้อมท้ังผลักดันให้มีการจัดทำาค่านิยมองค์กร
ที่กระตุ ้นและสนับสนุนความคิดริเริ่มของบุคลากร 
เพือ่ให้เกดิวฒันธรรมองค์กรท่ีนำาไปสูก่ารบรรลเุป้าประสงค์ 
ร่วมกัน	 และผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจซึ่งมีความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ท่ีสำาคัญ 
ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศ	และปัจจัยภายนอกประเทศ	
โดยมีการจัดทำายุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติที่กำาหนดวิสัยทัศน ์ว ่า	 “เป ็นสถาบันอิสระ 
ในการร่วมสร้างสงัคมให้เคารพสิทธมินษุยชน”	เพือ่ส่งเสรมิ 
และคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมถึงการเฝ้าระวังและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ	 โดยคำานึง 
ถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก	 เนื่องจากผู้บริหาร 
ได ้ ให ้ความสำา คัญของการพัฒนาองค ์กรด ้วยการ 

เสริมสร้างค่านิยมองค์กรจึงได้ผลักดันค่านิยมองค์กร	 
คือ	 “RIGHTS”	 มาใช้เป็นแนวทางและหลักการร่วม
กันในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
องค์กร	ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งจาก 
ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน	 เพื่อให้องค์กรมีคนด	ี 
คนเก ่ง	 และคนคุณภาพ	 ร ่วมสร ้างสังคมให ้เคารพ 
สิทธิมนุษยชนและมีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ
พร้อมกับนำาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 เพ่ือเพิ่ม
ขีดความสามารถในการทำางานที่มุ ่ งผลสัมฤทธิ์และ 
ร ่วมสร ้างบรรยากาศการทำางานที่สอดประสานกัน	
ผ่านการประชุมสำานักงาน	 และการสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์	 เช่น	 เว็บไซต์	 เฟสบุ๊ก	 และไลน์ของสำานักงาน
อย่างสมำ่าเสมอ	 และเพื่อให้ยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกิดผลสำาเร็จท่ีเป ็นรูปธรรม	 
ผู้บริหารได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่หน่วยงานและ
ระดับบุคคล	 เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายเดยีวกนัอย่างเป็นระบบ	ผูบ้รหิารมกีารวางระบบ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน/ 
รายไตรมาส	 มีการเป ิดพื้นที่รับฟ ังและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทำางานให้บรรลุผลสำาเร็จ
อย่างมปีระสิทธภิาพผ่านการประชุมผู้บริหารอย่างต่อเนือ่ง	 
นอกจากนี้	 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์	 เช ่น	 ไลน์	 เ พ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน	 
สั่งการ	 แก้ไขปัญหา	 และปรับปรุงการปฏิบัติงานได  ้
อย่างทันท่วงที

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้ประกาศเจตจำานงค์สุจริตของผู้บริหาร	 และจัดทำา 
แผนแม่บทส่ ง เสริ มคุณธรรมของสำ านั กงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560-2564	และ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	
โดยผู้บริหารมีความมุ่งมั่นต่อการประพฤติตนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์ของงาน	 กล้ายืนหยัด 
ทำาในสิ่ งที่ถูกต้อง	 ซื่อสัตย์ 	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 
เป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	มีความมุ่งมั่นต่อการประพฤติ
ตามหลักนิติธรรม	 ความโปร่งใส	 และจริยธรรม	 และ 
มีการสร้างส่ิงแวดล้อมในองค์กรเพ่ือส่งเสริมการประพฤติตน 
ตามหลักธรรมาภิบาลอันเป็นแบบอย่างของผู้นำาที่ดี
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3.2	ผู้บริหารมีการกำาหนดแนวทางและวิธีการ 
กำ า กั บ ดู แ ล อ ง ค์ ก ร ที่ ดี ใ น ด้ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ 
ต่อการปฏิบัติงานขององค์กร	 ความรับผิดชอบด้านการเงิน	 
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 โดย
มีการกำากับ	 ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562 
ผ่ านการประชุมผู้บริหารสำ านักงาน	 มีการเร่ งรัด 
การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 	 3	 และเปิดโอกาสให้ 
ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน
ที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย	 เพื่อหารือแนวทางในการ 
แก้ ไขปัญหาและปรับปรุ งการปฏิบัติ งานให้บรรลุ  
เป้าหมายที่กำ าหนด	 นอกจากนี้สำ านักงานมีระบบ 
การควบคุ มภาย ในและแผนบริ ห า รความ เสี่ ย ง 
ของสำ านักงาน	 ที่ คำ านึ งถึ งผลกระทบทางลบจาก 
การดำาเนินงานตามพันธกิจ	 เช่น	 การให้ข่าวและ 
การประชาสัมพันธ์ข่าวที่คาดว่าจะมีผลกระทบทางลบ 
ต่อองค์กร	 การชี้แจงกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์ 
สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งห รื อ เ ป็ น ธ ร รม 	 โ ดย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กำาหนดแนวปฏิบัติ 
ในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าว	 รวมถึง 
การจัดทำาแนวทางการชี้แจงหรือการจัดทำารายงาน 
ข้ อ เท็ จ จริ ง ในกรณีที่ มี ก า ร ร ายง านสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนที่ ไม่ถูกต้องหรือเป็นธรรม	 โดยในปี 
งบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 มีการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน	และชี้แจงรายงานข้อเท็จจริง 
ท่ีถูกต้องและเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทราบ	จำานวน	2	เร่ือง	 
ได้แก่	 1)	 รายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ทั่วโลก	 ครั้งที่	 29	 ประจำาปี	 2562	 (World	 Report	
2019)	ขององค์กรฮิวแมน	ไรทส์	วอทซ์	(Human	Rights	
Watch:	HRW)	เผยแพร่เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2562	และ	
2)	รายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนประจำาปี	2561	
(Country	 Reports	 on	 Human	 Rights	 Practices	 
for	 2018)	 ของกระทรวงการต่างประเทศ	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	เผยแพร่เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2562

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่ งชาติที่ ค รอบคลุ มตามกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์	 โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายใน	
(7S)	 และภายนอก	 (PESTEL)	 ความท้าทายขององค์กร
ทั้งทางด้านพันธกิจ	 ด้านปฏิบัติงานบุคลากร	 และความ 
รับผิดชอบต่อสังคม	 ตลอดจนมีกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้ รับบริการ	 ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย 
มาใช้ประกอบการวางแผน	 โดยได้มีการวิเคราะห์บริบท 
ที่เกี่ยวข้อง	 (SWOT	 Analysis)	 เป็นการประเมินจาก
จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรซึ่งเป็นปัจจัยภายใน	 
(Internal	Factors)	โดยใช้หลักการ	The	McKinsey	7S	
Framework	ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์กรใน	7	มิติ	ได้แก่	
โครงสร้างองค์กร	 กลยุทธ์	 การบริหารจัดการ	 บุคลากร	
ทักษะ	ระบบการทำางาน	และค่านิยม	และการวิเคราะห์
โอกาสและอุปสรรค	 ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก	 (External	
Factors)	 การวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อ 
การดำาเนินงานและความคาดหวังในอนาคต	 เพื่อหา 
มาตรการที่ เกี่ยวข้องและแนวทางการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญ	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 
ผ่ านการประชุมสัมมนาเชิ งปฏิบัติ การ เพื่ อรับฟั ง 
ความคิดเห็นและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ในระดับมีแผนปฏิบัติการประจำาปีที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับการกำาหนดและสื่อสารทิศทางของผู้บริหาร	 และ 
ความท้าทายที่สำาคัญขององค์กร	นำาประเด็นความท้าทาย 
การดำาเนินงานตามภารกิจที่มาจากประเด็นปัญหา 
หรือพื้นที่ที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ให้ความสำาคัญมาขับเคลื่อนในระดับแผนปฏิบัติการ
ประจำาปีให้เกิดผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม	 เช่น	 ประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 การเข้าถึงกระบวนการเยียวยา
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	การส่งเสริมและคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 การคุ้มครองสถานะบุคคล
และสิทธิความเป็นพลเมือง	 การมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยกำาหนด 
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน	 มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายที่สำาคัญสู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล	 มีการติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำาปี	พ.ศ.	2562	ระดับโครงการ/กิจกรรม	และ
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จัดทำาเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย 
งบประมาณเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุก	 6	 เดือน	 เพื่อทราบผล 
การดำาเนินงาน	 ปัญหาอุปสรรค	 และให้คำาแนะนำา	 
รวมถึงนโยบายในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป

หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ให้ความสำาคัญกับประชาชนผู้ รับบริการและกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
เกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายกันอย่างเหมาะสม
ตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม	 
ผ่านช่องทางหลัก	 คือ	 แบบสำารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจสำาคัญ 
ของสำานักงานฯ	ได้แก่	การส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 การให้บริการสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน	สำาหรับภารกิจการจัดทำาสถานการณ ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศ	 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
ผ่านการประชุม	 หนังสือราชการ	 โดยสำานักงานฯ 
จะรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับความคาดหวัง 
ของประชาชนผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนงาน	 และการ 
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น	 และในอนาคต 
สำานักงานฯ	 ได้วางแผนการพัฒนาสายด่วนของศูนย์ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์และบริการอื่น	ๆ 	ให้มีความทันสมัย	
และเข้าถึงได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	ตลอด	24	ชั่วโมง

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

แต่งตั้งคณะทำางานให้พิจารณา	วิเคราะห์	และกลั่นกรอง
ตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำาเนินงานตามภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุนของสำานักงานที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ 	 ความต้องการของผู้ รั บบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปในแนวทาง
เ ดี ย ว กั น จ า ก ร ะดั บ ยุ ท ธ ศ า สต ร์ คณะก ร รมก า ร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการ
ประจำาปี 	 ผลผลิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำาปี	 และคำารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำ าปี 	 โดยตัวชี้ วั ดที่ สำ าคัญของสำ านักงานที่ ใช้ 

ในการติดตามความก้าวหน้า	 ประกอบด้วย	 1)	 ตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการประจำาปี	 2)	 ตัวชี้วัดตามผลผลิต 
งบประมาณ	 และ	 3)	 ตัวชี้วัดตามคำารับรองการปฏิบัติ
ร าชการประจำ าปี 	 โดยสำ านั กงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการติดตามความก้าวหน้า
ผลการปฏิบั ติ ง านและการ เบิ กจ่ ายงบประมาณ 
ของสำานักงาน	 และนำาเสนอรายงานความก้าวหน้า/
ผลการปฏิบั ติ ง านและการ เบิ กจ่ ายงบประมาณ 
ของสำ านักงานในการประชุมผู ้ บริหารสำ านักงาน	
หนังสือเวียน	 และเว็บไซต์สำานักงาน	 และสรุปผล 
การดำาเนินงานรอบ	 6	 เดือน	 และ	 12	 เดือน	 ทั ้งนี ้	 
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้
นำาผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ	มาพิจารณาทบทวนเพื ่อนำาไปสู ่
การปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง	 เช่น	 การพัฒนาตัวชี ้วัด 
ด้านมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ท่ีเก่ียวกับกรอบ
ระยะเวลาในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	 การพัฒนา 
ตัวชี ้วัดด้านความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่าง
ประเทศเชื ่อมโยงกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันความรู้ที่จำาเป็นและ 
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	 สำานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะทำางานจัดการ 
ความรู้	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารและบุคลากรในระดับ 
สำานักและกลุ่มงาน	เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำาเนินการ 
จัดการความรู้ขององค์กร	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 
มีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ประจำาปีงบประมาณ	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ภายในสำานักงานฯ	เพ่ือการถ่ายทอดความรู้	และทักษะ	 
จากผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 เช่น	กฎหมายและกลไก 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 เทคนิคการปฏิบัติ
งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร	 และมีการ
จัดทำาคู่มือ/องค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของสำานักงานฯ	 มีการจัดทำารายงาน 
สรุปความรู้จากการที่บุคลากรภายในหน่วยงานไปอบรม 
หรอืสมัมนาภายนอกหนว่ยงาน	และนำาเผยแพรใ่นรปูแบบ 
เอกสาร	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้	 ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล	 เนื่องจาก
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น	 ทำาให้การ 
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เรียนรู้ไม่ถูกจำากัดอยู่แค่ภายในห้องเรียนเท่าน้ัน	 เทคโนโลยี 
ดิจิทัลได้เข้ามาช่วยทำาให้การเรียนรู้ผ่านช่องทางดิจิทัล
และอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น	
สำานักงานจึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และอบรม
ผ่านหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 
ให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อาทิ	 ชุดหลักสูตร 
การเขียนหนังสือราชการ	 หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์	 
และการวิเคราะห์โครงการ	 ชุดหลักสูตรการพัฒนา
กระบวนทัศน์ 	 และหลักสูตรการเสริมสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มีการจัดทำาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
สำ านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ 	 
พ.ศ.	2561-2565	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ได้มีการ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	ได้แก	่
การวิเคราะห์อัตรากำาลัง	การทบทวนเกณฑ์การประเมิน 
ผลงานที่ เข้มข้น	 โดยกำาหนดตัวชี้ วัดระดับบุคคล 
ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานและค่าเป้าหมายให้มี
ความท้าทายเพิ่มขึ้น	 การสร้างนวัตกรรมด้านทรัพยากร
บุคคลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การพัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	 
การสร้างค่านิยมของค์กร	 และจัดทำารายงานผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

เพือ่ใหบ้คุลากรของสำานกังานมสีมรรถนะทีส่อดคลอ้ง
กับภารกิจ	 หน้าที่และอำานาจขององค์กรที่มุ่งเน้นการ
ทำางานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิสำานักงานฯ	ได้วางระบบ 
การสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่โปร่งใสและเป็นธรรม
ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 2551	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 
โดยคำานึงถึงความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	และสมรรถนะ
ของตำาแหน่งที่สรรหาและพัฒนา

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ให้ความสำาคัญกับปัจจัยแวดล้อมในการทำางาน	 โดย 
จัดประชุมรับฟังและการสำารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

เกี่ ยวกับปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนการปฏิบัติ ง าน 
ที่คำานึงถึงความปลอดภัย	สุขภาพ	อนามัย	และสวัสดิการ
ของบุคลากร	เช่น	การสำารวจและปรับปรุงสถานที่ทำางาน
ให้สะดวกและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	การสลับเวลา
การปฏิบัติราชการ	การดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
เสี่ยงภัย	การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ	การซ้อมดับเพลิง 
และอพยพหนีภัย	เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมเพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน	
โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ได้มีการดำาเนินงาน 
เพื่อดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมและกำาหนดนโยบาย 
ที่สนับสนุนการทำางานของบุคลากร	เช่น	การออกระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกัน
ภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย	 พ.ศ.	 2562	 การประกาศมาตรการ
การสลับเวลาการปฏิบัติราชการ	 การประกาศนโยบาย
การปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤติการณ์
มลภาวะฝุ่น	PM	2.5

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กำาหนดผลผลิต	 การบริการ	 และกระบวนการทำางาน
ที่สำาคัญของสำานักงานฯ	 โดยพิจารณาถึงข้อกำาหนด 
ที่สำาคัญ	มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการทำางาน	
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ	 ยุทธศาสตร์และความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญ	 จำานวน	 
2	 ผลผลิต	 ได้แก่	 1)	 ผลผลิตการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 
และ	 2)	 ผลผลิตการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดย 
มีข้อกำาหนดที่สำาคัญของผลิต	 เช่น	 ผลผลิตการส่งเสริม 
สิทธิ มนุษยชนมี การแต่ งตั้ ง คณะทำ า ง านส่ ง เสริ ม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน	 มีการจัดทำาแผนการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน	 พ.ศ.	 2560-2565	 มีการแต่งตั้งคณะ 
ทำางานสื่อสารองค์กร	ผลผลิตการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	
มีการออกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	 พ.ศ.	 2561	 โดยกำาหนดระยะเวลาของ
กระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน	มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำางานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 และการวัด 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่
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ทั้งนี้	สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ได้มีการจัดทำามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ
ที่สอดคล้องกับผลผลิต	การบริการ	และกระบวนการที่สำาคัญและชัดเจนในแต่ละกระบวนงาน	เพื่อลดความผิดพลาด	 
การทำางานล่าช้า	 และความสูญเสียต่าง	 ๆ	 จากการทำางาน	 เช่น	 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่	 
คูม่อืการปฏิบัตงิานเรือ่งการใชป้ระโยชนข์องกลไกสิทธมินษุยชนของสหประชาชาต	ิคูม่อืการปฏิบตังิานตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล	 และได้จัดทำาตัวชี้วัด 
ให้สอดคล้องตามกระบวนงานที่สำาคัญของสำานักงาน	โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำาปี	คำารับรองการปฏิบัติการ
ประจำาปี	การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเพื่อให้เกิดผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ เกณฑ์การให้คะแนน ผลงาน คะแนน

7.1	ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 1 2 3 4 5

RM	1 ร้อยละความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการบรรล ุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

65 70 75 80 85 86.66	% 5.00

RM	2 ร้อยละความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการบรรล ุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดคำารับรองการปฏิบัติราชการมิติด้านประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ		

65 70 75 80 85 84.90	% 4.98

ผลลัพธ์การดำาเนินการด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ คะแนนเฉล่ีย 4.99

7.2	ผลลัพธ์ด้านการให้ความสำาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 2 3 4 5

RM	3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 65 70 75 80 85 90.12	% 5.00

ผลลัพธ์การดำาเนินการด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 90.12 % 5.00

7.3	ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 1 2 3 4 5

RM	4 ร้อยละความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

60 70 80 90 100 86.00	% 3.60

RM	5 ร้อยละความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร

60 70 80 90 100 0.00	% 1.00

ผลลัพธ์การดำาเนินการด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ คะแนนเฉล่ีย 2.30 

7.4	ผลลัพธ์ด้านการนำาองค์การ	และการกำากับดูแลส่วนราชการ 1 2 3 4 5

RM	6 ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสการดำาเนนิงานของหนว่ยงาน	(ITA) 1 2 3 4 5 81.98	% 5.00

RM	7 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการนำาองค์การของผู้บริหาร 65 70 75 80 85 0.00	% 1.00

ผลลัพธ์การดำาเนินการด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ คะแนนเฉล่ีย 3.00 

7.5	ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ	การเงิน	และการเติบโต 1 2 3 4 5

RM	8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	 80 85 90 95 100 87.00	% 2.40

ผลลัพธ์การดำาเนินการด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 87.00 % 2.40

7.6	ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 1 2 3 4 5

RM	9 ร้อยละความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการบรรล ุ
เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่สำาคัญ

65 70 75 80 85 90.47	% 5.00

RM	10 ร้อยละความสำาเร็จเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักความสำาเร็จจากผลสัมฤทธ์ิ 
ของการดำาเนินการตามแผนการจัดการความรู้

80 85 90 95 100 100.00	% 5.00

ผลลัพธ์การดำาเนินการด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ คะแนนเฉล่ีย 5.00

ผลลัพธ์การดำาเนินการ คะแนนรวม 22.69 คะแนนเฉล่ีย 3.78

หมวด 7 ผลลัพธ์การด�าเนินการ
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3.2.2 สรปุผลคะแนนจากการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเกณฑคุ์ณภาพ
การบริหารจดัการภาครฐัระดบัพ้ืนฐาน ฉบับที ่2

สรุปผลการวิเคราะห์การดำาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่	 2	 พบว่า	
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลการดำาเนินงานดังแสดงได้จากกราฟสรุปผลคะแนนจากการประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ตามแผนภาพที่	9	ดังนี้	
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รวม

IT1 IT2 IT3 IT4 คะแนน
รวม

PM1 PM2 PM3 PM4 PM5คะแนน
รวม

RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM5 คะแนน
รวม

HR1 HR2 HR3 HR4 คะแนน
รวม

SP CS IT HR PM RM

คะแนนภาพรวมรายหมวด

หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
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ที่มา:	กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์	สำานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2562)

แผนภาพที ่9 กราฟสรุปผลคะแนนจากการประเมินองคก์รด้วยตนเอง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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และข้อเสนอแนะ

บทที่
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บทที่ 
2

บทที่ 
1

บทที่ 
4

บทที่ 
3

บทที่ 
5

ภาค 
ผนวก

4.1	 ปัญหา	อุปสรรค 4.2	 ข้อเสนอแนะ

หัวข้อ :

ในการดำาเนินการตามหน้าที่และอำานาจของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่กำาหนดไว้	 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
2560	และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 
สรุปปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะได้	ดังนี้

4.1	 ปัญหา	อุปสรรค
4.1.1	 ปัญหา	อุปสรรคด้านการจัดสรรงบประมาณ
ส�าหรับการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจในการ 
สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่
และอำานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	(5)	และพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(5)	ในการสร้างเสริม 
ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของสิทธิมนุษยชน	นอกจากนี้	พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว	มาตรา	27	 (1)	 และ	 (3)	บัญญัติ
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และ
อำานาจในการส่งเสริม	สนับสนุน	และร่วมมือกับบุคคล	 
หน่ วยงานของรั ฐ 	 และภาคเอกชนในการศึกษา	
วิจัย	 และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็ง 
ด้ านสิทธิมนุษยชน	 ส่ ง เสริมและเผยแพร่ ให้ เด็ ก	
เยาวชน	และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน 
ของแต่ ละบุ คคลที่ ทั ด เที ยมกัน 	 และการ เคารพ 
ในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซ่ึงอาจแตกต่างในทาง 
วัฒนธรรม	ประเพณี	วิถีชีวิตและศาสนา	ดังน้ัน	คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีภารกิจในด้านการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน
ในสังคม	ซึ่งมีจำานวนมากและมีความหลากหลาย	ได้แก	่
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	สถาบันการศึกษา	
สื่อมวลชน	เด็ก	เยาวชน	และประชาชนทั่วไป	โดยต้อง
พัฒนารูปแบบ	แนวทางในการสร้างเสริมความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน	 การจัดทำาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 

ด้านสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	 
สามารถสร้างความตระหนัก	เผยแพร่ความรู้และพัฒนา 
ความเข้มแข็ งด้ านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

ในทางปฏิบัติปรากฏว่า	สำานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สำาหรับการดำาเนินการตามหน้าที่และอำานาจดังกล่าว
โดยตรง	 แต่ ได้ รับจัดสรรงบประมาณอย่างจำากัด 
รวมไว้ในรายการการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์	 
ทั้งที่กิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมความตระหนัก	 ด้าน 
สิทธิมนุษยชน	 ไม่ใช่กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์	
ทำ า ให้ ต้ อ งแบ่ งสรรงบประมาณในส่ วนนี้ สำ าหรับ 
การดำาเนินภารกิจสนับสนุนในส่วนของสำานักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย	ประกอบกับ 
งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรตามรายการข้างต้น 
มีจำ านวนค่อนข้ า งน้ อยอยู่ แล้ ว 	 จึ ง เป็นข้ อจำ ากั ด 
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการ
จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอสำาหรับการดำาเนินการ 
ตามหน้ าที่ และอำ านาจหลักตามรั ฐธรรมนูญแห่ ง 
ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	และพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560

4.1.2	ปัญหา	 อุปสรรคด้านกฎหมาย	 ในกรณี 
ทีค่ณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิห็นสมควร 
ด�าเนินการไกล่เกลี่ย	 ประนีประนอมข้อพิพาท 
ในด้านสิทธิมนุษยชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
2560	 มาตรา	 247	 (1)	 และพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 26	 (1)	 บัญญัติให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอำานาจตรวจสอบ
และรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า	และเสนอมาตรการ
หรือแนวทางที่ เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ ไข 
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การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับ 
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน 
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งในการแก้ไขปัญหา
กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 
นั้น	 ตามหลักการปารีสว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(The	Paris	Principles	 
Relating	to	National	Human	Rights	Institutions:	 
The	Paris	Principles)	กำาหนดว่า	หน้าที่ที ่จำาเป็นของ 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 	 ควรครอบคลุมถึง 
การแสวงหาข้อตกลงที่น่าเชื่อถือและปรองดอง	 โดยใช้
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 เพื่อยุติความขัดแย้ง 
ที่เกิดขึ้น	ซึ่งการดำาเนินงานที่ผ่านมาตามพระราชบัญญัต ิ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	
มาตรา	 27	 บัญญัติให้คณะกรรมการอาจดำาเนินการ
ไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่าง
การพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	เพ่ือให้ 
คู่กรณีทำาความตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 แต่พระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
พ.ศ.	 2560	 ไม่ได้ บัญญัติให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 
และอำานาจในการดำาเนินการไกล่ เกลี่ยบุคคลหรือ 
หน่วยงานไว้	ทำาให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ไม่มีหน้าท่ีและอำานาจท่ีจะดำาเนินการไกล่เกล่ีย	อันเป็นหน้าท่ี 
และอำ านาจที่ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติพึ งมี  
ตามหลักการปารีส

4.1.3	ปัญหา	 อุปสรรคด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(1)	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่ ใน ช่วงที่มีผู้ ปฏิบัติหน้ าที่กรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเหลือเพียง	3	คน	ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
2560	 มาตรา	 246	 และพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	8	บัญญัติให้คณะกรรมการ 
สิ ท ธิ มนุ ษยชนแห่ ง ช าติ ป ระกอบด้ ว ยกรรมการ 
จำานวน	 7	 คน	 ต่อมาปรากฏว่า	 ในช่วงไตรมาสที่	 3	 
ของปี งบประมาณ	 พ .ศ . 	 2562 	 ได้ มี ก รรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติลาออกจากการอยู่ปฏิบัติหน้าที	่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 
มาตรา	 60	 ทำาให้มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติเหลือเพียง	 3	 คน	 ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง	 ตั้งแต่วันที่	 
1	 สิงหาคม	 2562	 จนถึงวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2562	 
ทำาให้ไม่อาจดำาเนินการประชุมและลงมติเกี่ยวกับ 
การดำาเนินงานตามหน้าที่และอำานาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่กำ าหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 และ 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 ได้ทำาให้มีเรื ่อง 
ค้างการพิจารณาเป็นจำานวนมาก	ไม่สามารถดำาเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ที่สำาคัญ	 
ได้แก่	 การพิจารณามีมติรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา	
การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ร่างเอกสารแนวปฏิบัติ 	 แถลงการณ์	 ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 	 การพิจารณา 
ใหค้วามเหน็ชอบรายงานความสอดคลอ้งกบัหลกัการปารสี
และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง	เพือ่จัดสง่ใหแ้กฝ่า่ยเลขานกุารของ	 
คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ	 (Sub-committee	 
on	 Accreditation:	 SCA)	 ในเครือข่ายพันธมิตรสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับโลก	 (Global	 Alliance	 
of	National	Human	Rights	 Institutions:	GANHRI)	 
รวมท้ัง	 การพิจารณาเร่ืองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอำานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล

(2)	 การไม่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาในการจัดท�ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
2560	 มาตรา	 247	 (2)	 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
มาตรา	 26	 (2)	 ประกอบมาตรา	 40	 กำาหนดหน้าที่
และอำานาจของ	 กสม.	 ในการจัดทำารายงานผลการ
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ	
ซึ่ งการจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ดังกล่าวนี้	 ต้องรวบรวม	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์ข้อมูล	
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ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	ครบถ้วน	และเป็นปัจจุบัน	 
ซ่ึงในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้มีกระบวนการทำางานร่วมกับหน่วยงาน 
ของรัฐและภาคประชาสังคมที่มีบทบาทหน้าที่เกี ่ยวข้อง 
กับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแต่ละด้าน	 โดยมีการ
จัดสัมมนารับฟังความเห็น	 การมีหนังสือขอข้อมูล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน	 สถิติและผลการดำาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อนำามาใช้ประกอบการจัดทำารายงาน 
ผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	 โดยพบว่า	 
ในภาพรวมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี	แต่อย่างไรก็ตาม	พบข้อเท็จจริงว่า	ในการจัด 
สัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างรายงานผลการประเมิน 
สถานการณ์ด้ านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 
ปี	 2562	 มีบางหน่วยงานไม่ได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วม 
การสัมมนา	 รวมทั้ ง ในการขอข้อมู ล เป็นหนังสือ	 
มีบางหน่วยงานไม่ตอบกลับ	 และบางหน่วยงานไม่จัดส่ง
ข้อมูลภายในกำาหนดระยะเวลา	 นอกจากนี้	 ยังปรากฏ 
ปัญหาเก่ียวกับช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล	 โดยหน่วยงาน 
ส่วนใหญ่จัดเก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ	 แต่รายงาน 
ผลการประเมินสถานการณ์ฯ	 เป็นการจัดทำารายงาน
ตามปีปฏิทิน	จึงส่งผลให้ได้ข้อมูลในการจัดทำารายงาน	
ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร

4.1.4	ปัญหาอุปสรรคด้านแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่	 และการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิเมือ่เทยีบกบัมาตรฐานสากลของ 
สถาบนัสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติตามหลกัการปารีส
(1)	 หนา้ทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แห่งชาติในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้อง 
โดยไมช่กัชา้ในกรณทีีม่กีารรายงานสถานการณเ์กีย่วกับ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่เป็นธรรม	 ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ�านาจของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
2560	 มาตรา	 247	 (4)	 และพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 26	 (4)	 และมาตรา	 44	
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจง
และรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณี
ที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศไทยโดยไม่ถกูต้องหรอืไมเ่ปน็ธรรม	เพือ่เผยแพร ่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	 ซึ่งคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับการตั้ งข้อสังเกตจาก 
เครือข่ายองค์กรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	 
ว่า	 หน้าที่และอำานาจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหน้าที่
และหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส	 
อีกทั้งรัฐมีกลไกและทรัพยากรที่จะดำาเนินการในเรื่อง 
ดังกล่าวได้อยู่แล้ว	ดังนั้น	เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 
ในความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึ ง ได้กำ าหนดแนวทางการ
พิจารณารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ที่ต้องจัดทำาคำาชี้แจงตามหน้าที่และอำานาจข้างต้นไว้	ดังนี้

1)	เป็นรายงานที่กล่าวถึงสถานการณ์ เกี่ ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนในภาพรวมหรือมีผลกระทบต่อ 
สิทธิมนุษยชนในวงกว้าง	 มิใช่การรายงานข่าวท่ัวไป 
หรือรายงานอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน

2)	ไม่เป็นรายงานที่มีลักษณะเป็นการเสนอความเห็น
ของผู้เขียน	

3)	ไม่ เป็ นรายงานที่ จั ดทำ า โดยหน่ วยงานของ
สหประชาชาติซึ่งมีกระบวนการปรึกษาหารือ 
กับรัฐบาลก่อนการเผยแพร่รายงานแล้ว

4)	เป็นรายงานที่มีเนื้อหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เป็นธรรม	อันอาจทำาให้เกิดความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

5)	ไม่ เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ	 
หรือเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง 
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว	

6)	การช้ีแจงหรือจัดทำารายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้อง 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ควรเป็น 
การนำาเสนอข้อเท็จจริงท่ีได้จากการตรวจสอบ	 
การจัดทำารายงาน	 และข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	หรือ 
ข้อเท็จจริงอื่นที่เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไป

7)	ในการชีแ้จงหรอืจดัทำารายงานขอ้เทจ็จรงิทีถ่กูตอ้ง	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจพิจารณา 
ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการสำาคัญ
ที่ เกิดขึ้ นหลั งจากช่วง เวลาที่ มี การรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	
ทั้งนี้ 	 เพื่อประโยชน์แก่การสร้างความเข้าใจ 
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ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยของสาธารณชน

8)	ในการชีแ้จงหรอืจดัทำารายงานขอ้เทจ็จรงิทีถ่กูตอ้ง	
พึงดำาเนินการให้ทันต่อสถานการณ์

(2)	 การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ถกูลดสถานะจากเอ	เป็นบ	ีมทีีม่าจากปัจจยัทีอ่ยูน่อกเหนอื 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ

ในช่วงปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำารายงานความสอดคล้อง 
กับหลักการปารีสและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อจัดส่งให้ 
ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ	 
(SCA)	 ในเครือข่ายพันธมิตรสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ระดับโลก	 (GANHRI)	 เพื่อประกอบการพิจารณา
ทบทวนสถานะ	 อันเนื่องมาจากการที่	 SCA	 เสนอให้ 
ลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
จากสถานะเอ	(หมายถึง	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ที่สอดคล้องกับหลักการปารีส)	เป็นบี	(หมายถึง	สถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องกับหลักการปารีส
เพียงบางส่วน)	 ในการเข้ารับการทบทวนสถานะ	 
(re–accreditation)	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2558	 
โดย	SCA	เห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
ยังไม่ได้แก้ไขอย่างเพียงพอและเป็นรูปธรรมในเรื่อง
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
(selection	 and	 appointment)	 ความคุ้มกันและ 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 	 ( functional	 
immunity	and	independence)	และการตอบสนอง 
ตอ่ประเดน็ดา้นสทิธมินษุยชนอยา่งทนัทว่งท	ีซึง่การสรรหา 
และแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 รวมทั้ง
ความคุ้มกันและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่นั ้น	 
เป็นเรื่องที่ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติไม่มีหน้าที่และอำานาจแก้ไขกฎหมายว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เองโดยตรง	 
แตผู่้เกีย่วข้องบางส่วนอาจไดร้ับทราบข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 
จึงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า	การถูกลดสถานะมีสาเหต ุ
จากผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติหรือปัจจัยอื่นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติสามารถแก้ไขได้	 แต่ไม่ได้ดำาเนินการแก้ไข	 

ทั้งที่การถูกลดสถานะนั้นมีที่มาจากปัจจัยด้านกฎหมาย
ที่อยู่นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญจนทำาให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
และความคุ้มกันการปฏิบัติหน้าที่ 	 ซึ่ ง เป็นสาเหตุ 
ของการถกูลดสถานะตามความเหน็ของ	คณะอนกุรรมการ
ประเมินสถานะ	 (SCA)	 ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
พ.ศ.	2560	แล้ว

4.2	 ข้อเสนอแนะ
4.2 .1	 คณะรัฐมนตรี โดยสำ านักงบประมาณ	 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ....	
และสภาผู้แทนราษฎรควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
โดยคำานึงถึงการดำาเนินงานตามหน้าที่และอำานาจของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	(5)	 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 
มาตรา	 26	 (5)	 ในการสร้างเสริมความตระหนัก 
ด้านสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	 
โดยจำาแนกวงเงินที่จะจัดสรรสำาหรับการสร้างเสริมความ
ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน	ซึ่งเป็นภารกิจตามหน้าที่และ 
อำานาจหลักของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ออกจากงบประมาณที่จะจัดสรรในรายการการฝึกอบรม	 
และประชาสัมพันธ์ของสำานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

4 .2.2	 รัฐสภาควรพิจารณาให้การสนับสนุน 
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	 
ให้มีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำานาจ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอันสอดคล้อง
กับหน้าที่และอำานาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
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ตามหลักการปารีสยิ่ งขึ้น	 โดยเฉพาะการเ พ่ิมเ ติม
บทบญัญตักิำาหนดใหค้ณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ 
มีหน้าที่และอำานาจในการไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	 เพื่ อ ให้คู่ ก รณีทำ าความตกลง เพื่ อ
ประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 
เช่ น เดี ย วกั บที่ เ คยบัญญั ติ ไว้ ใ นพระราชบัญญั ติ  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	

4.2.3	 หน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้อง	 และองค์กร
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	 ควรร่วมกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล	 และฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนให้ครบถ้วน	รอบด้าน	ทันต่อสถานการณ	์
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการดำาเนินการดังกล่าว
ในเชิงโครงสร้างกระบวนการบริหารจัดการ	 และ 
ผลการดำา เนินการทั้ ง ในระดับผลผลิต	 (output)	 
ผลลัพธ์	(outcome)	รวมถึงผลกระทบ	(impact)	ซึ่งเป็น 
ข้อมูลสำาคัญในการจัดทำารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้ านสิทธิมนุษยชนของประเทศว่ ามี
พัฒนาการมากน้อยเพียงใด	 และเป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย 
เป็นภาคีหรือไม่	อย่างไร

4.2.4	 หน่วยงานและองค์กรท่ีรับผิดชอบการสรรหา 
แ ล ะ แ ต่ ง ต้ั ง ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ 	 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	 
ควรดำาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แหง่ชาติทีค่รบจำานวนตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 เพื่อให้ 
สามารถดำ า เ นิ นก า รประชุ มและลงมติ เ กี่ ย วกั บ 
การดำาเนินงานตามหน้าที่และอำานาจที่กำาหนดไว้ใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560

4.2.5	หน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 
ควรนำาหลักสูตรสทิธมินษุยชนศกึษาสำาหรับกลุม่เป้าหมาย 
ที่หลากหลายที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้จัดทำาข้ึน	 ไปใช้ประโยชน์ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพื่ อ เผยแพร่ความรู้ ด้ านสิทธิมนุษยชนของแต่ละ
หน่วยงาน	 และเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
รายวิชาพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน	 บทบาท	 หน้าที่
และอำานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
ในการส่ง เสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 กลไก 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการเยียวยา	 
ตามหลักการปารีสและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
พ.ศ.	2560	รวมถึงบทบาทในด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่าย 
พันธมิตรสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดั บ โลก	
(GANHR I ) 	 และต้ อ ง เข้ า รั บการทบทวนสถานะ 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ	 (SCA)	ภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว



5
รายงานงบการเงิน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 168 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



169

บทที่ 
2

บทที่ 
5

บทที่ 
4

ภาค 
ผนวก

บทที่ 
3

บทที่ 
1



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 170 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



171

บทที่ 
2

บทที่ 
4

บทที่ 
3

บทที่ 
1

บทที่ 
5

ภาค 
ผนวก



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562 172 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 
 

หมำยเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 17 เป็นส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ต่อมำ พระรำชบัญญัติดังกล่ำว    
ได้ยกเลิก พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ.  2560 
มีผลบังคับใช้วันที่ 13 ธันวำคม 2560 ตำมมำตรำ 47 ก ำหนดให้มีส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เป็นส่วนรำชกำรและมีฐำนะเป็นนิติบุคคล อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำร และมำตรำ 48 
ก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
 1. รับผิดชอบงำนธุรกำรและด ำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรบรรลุภำรกิจและหน้ำที่ตำมที่ก ำหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมำยอื่น 
 2. อ ำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร  
และกรรมกำร 
 3. ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีกำรวิจัยเกี่ยวกับงำนของคณะกรรมกำร 
รวมทั้งประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้ำนสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์ใน
กำรสนับสนุนภำรกิจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
 4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมท่ีมีกฎหมำยก ำหนดหรือที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 
5 ธันวำคม 2550 อำคำรรัฐประศำสนภักดี(อำคำร B) ชั้น 6 - 7 เลขที่ 120 หมู่ที่  3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนฯ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี             
งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวนเงิน 215,704,200.00 บำท  (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 211,877,900.00 บำท) 
โดยแยกเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร จ ำนวน 134,052,700.00 บำท ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน จ ำนวน 78,651,500.00 บำท 
และค่ำครุภัณฑ์ 3,000,000.00 บำท  เพ่ือใช้จ่ำยในแผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ   
บริหำรจัดกำรภำครัฐ ผลผลิตที่ 1 กำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และผลผลิตที่ 2 กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม  
และแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ (ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรจัดกำรภำครัฐ) 
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หมำยเหตุ 2  เกณฑ์กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 
 รำยงำนกำรเงินนี้จัดท ำขึ ้นตำมมำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด ซึ ่งรวมถึงหล ักกำรและนโยบำยบัญชีส ำหร ับหน่วยงำนภำคร ัฐ มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ 
และนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ และแสดงรำยกำรในรำยงำนกำรเงินตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี ตำมหนังสือ
กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2561 เร่ือง รูปแบบกำรน ำเสนอรำยงำนกำรเงิน
ของหน่วยงำนของรัฐ 
 รอบระยะเวลำบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน ของปีถัดไป 
 หน่วยงำนที่เสนอรำยงำน คือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
หมำยเหตุ 3  มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ และมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ

และนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่ปรับปรุงใหม่ 
 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน กระทรวงกำรคลังได้ประกำศใช้มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ที่
จะมีผลใช้บังคับในงวดอนำคต โดยถือปฏิบัติกับรำยงำนกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ดังนี้ 
 - หลักกำรและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ 
 - มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรน ำเสนอรำยงำนกำรเงิน 
 - มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำง
บัญชี และข้อผิดพลำด 
 - มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 - มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้ำคงเหลือ  
 - มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญำเช่ำ 
 - มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรำยงำน  
 - มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 - มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 - มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 - นโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 
 ฝ่ำยบริหำรเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ข้ำงต้น จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ
ต่อรำยงำนกำรเงินในงวดที่น ำมำถือปฏิบัติ  
หมำยเหตุ 4  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 - เงินทดรองรำชกำร เป็นเงินที่หน่วยงำนได้รับจำกรัฐบำลเพ่ือทดรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ปลีกย ่อยในกำรด ำเน ินงำนของหน่วยงำนตำมวงเง ินที ่ได ้ร ับอนุม ัต ิ และต้องคืนให ้ร ัฐบำลเมื ่อหมด 
ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ำมกับรำยกำร 
เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังภำยใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน 
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หมำยเหตุ 4  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ (ต่อ) 
 4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (ต่อ) 
 - รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องซึ่งมีระยะเวลำ 
ครบก ำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภำยใน 3 เดือน เช่น เงินฝำกประจ ำ บัตรเงินฝำก และตั๋วเงินที่มีวัน 
ถึงก ำหนดภำยใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 4.2 ลูกหนี้ระยะสั้น 
 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ คือ จ ำนวนเงินในงบประมำณที่หน่วยงำนจ่ำยให้ข้ำรำชกำร 
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรประจ ำประธำนกรรมกำรและกรรมกำร     
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  อนุกรรมกำร พนักงำนรำชกำรยืมเพ่ือน ำไปทดรองใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน            
ของหน่วยงำน ซึ่งอยู่ระหว่ำงรอรับช ำระคืนหรือรอกำรส่งใบส ำคัญชดใช้ 
 4.3 วัสดุคงเหลือ 
 วัสดุคงเหลือ หมำยถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงำนมีไว้เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมปกติ 
โดยทั่วไปมีมูลค่ำไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถำวร แสดงตำมรำคำทุนโดยวิธีเข้ำก่อน - ออกก่อน (FIFO) 
เมื่อจัดซื้อจะบันทึกเป็นสินทรัพย์พร้อมจัดท ำทะเบียนคุมวัสดุ ณ วันสิ้นงวดบัญชีจะตรวจนับจ ำนวนวัสดุ 
ที่คงเหลืออยู่และบันทึกรำยกำรวัสดุที่ใช้ไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดบัญชีนั้น 
 4.4 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 - อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอำคำร ทั้งอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 
ที่หน่วยงำนมีกรรมสิทธิ์ และไม่ มีกรรมสิทธิ์  แต่หน่ วยงำนได้ครอบครองและน ำมำใช้ประโยช น์ 
ในกำรด ำเนินงำน แสดงมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีที่เกิดจำกรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
 - อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพำะรำยกำรที่มีมูลค่ำ 
ต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000.00 บำท ขึ้นไป แสดงมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีที่เกิดจำกรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
 - ค่ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน ค ำนวณโดยวิธี
เส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนที่ก ำหนด ดังนี้ 
 

 ประเภทสินทรัพย์  อำยุกำรใช้งำน (ปี) 
 - ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ  20 
 - ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  3, 10 
 - ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  5 
 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  5 
 -     เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  20 
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  4 
 - ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  5 
 - ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  10 
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หมำยเหตุ 4  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ (ต่อ) 
 4.4 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ)  

ส ำหรับสินทรัพย์ที่ได้มำตั้งแต่ปีงบประมำณ 2558 เป็นต้นไป หน่วยงำนได้เปลี่ยนแปลง
อำยุกำรใช้งำน ดังนี้ 

 
ประเภทสินทรัพย์ อำยุกำรใช้งำน (ปี) 

 (เดิม) (ใหม่) 
- ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 10 8 
- ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 10 5 
- ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 

 4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีที่เกิดจำก
รำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม หน่วยงำนฯ จะรับรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่ำตั้งแต่ 20,000.00 บำท ขึ้นไป
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และกรณีที่มีกำรตรวจรับงำนเป็นงวด ๆ จะบันทึกเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระหว่ำงกำรพัฒนำ เมื่อพัฒนำเสร็จและมีกำรตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว จึงโอนมำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 - ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรด ำเนินงำน 
ทำงกำรเงิน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน 4 ปี  
 4.6 รำยได้รอกำรรับรู้ 
 รำยได้รอกำรรับรู้ เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงำนได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลต่ำงประเทศ 
องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือบุคคลใด ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
สินทรัพย์รับบริจำคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงำนไว้ ใช้ในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไข 
เป็นข้อจ ำกัดในกำรใช้จ่ำยเงิน ซึ่งหน่วยงำนยังไม่อำจรับรู้รำยได้ 
 รำย ได้ รอกำรรั บรู้ จ ะถู กทยอยตั ดบัญชี เ พ่ื อรั บรู้ ร ำ ย ได้ ตำม เกณฑ์ที่ เ ป็ นระบบ 
และสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลำที่จ ำเป็นเพ่ือจับคู่รำยได้กับค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รำยได้  
ตำมเกณฑ์สัดส่วนของค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ที่ได้รับควำมช่วยเหลือหรือบริจำค 
 4.7 รำยได้จำกงบประมำณ 
 - รำยได้จำกเงินงบประมำณ หน่วยงำนรับรู้รำยได้เงินงบประมำณตำมที่ยื่นค ำขอเบิกเงิน
งบประมำณและได้รับกำรโอนเงินงบประมำณจำกกรมบัญชีกลำง  
 - รำยได้จำกงบประมำณงบกลำง รับรู้รำยได้เมื่อได้รับโอนเงินจำกกรมบัญชีกลำงตำมที่ 
ยื่นค ำขอเบิกเข้ำบัญชีเงินฝำก รวมทัง้กำรเบิกจ่ำยตรงจำกกรมบัญชีกลำง 
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หมำยเหตุ 4  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ (ต่อ) 
 4.8 รำยได้แผ่นดิน 
 รำยได้แผ่นดินเป็นรำยได้ที่หน่วยงำนไม่สำมำรถน ำมำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน รับรู้เมื่อเกิด
รำยได้ด้วยยอดสุทธิหลังจำกหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมำณตำมที่ได้รับกำรยกเว้น รำยได้แผ่นดินและ
รำยได้แผ่นดินน ำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน แต่แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินเป็นรำยงำนแยกต่ำงหำก 
 4.9 รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค 
 รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค ได้แก่ รำยได้จำกเงินช่วยเหลือและเงินบริจำค กรณีที่ไม่มี
เงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดในกำรใช้ รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจ ำนวนเมื่อได้รับเงิน ส ำหรับกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ ำกัด 
ที่ต้องปฏิบัติตำมในกำรใช้จ่ำยเงิน หรือกรณีได้รับควำมช่วยเหลือและบริจำคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์  
แก่หน่วยงำนเกินหนึ ่งปี จะทยอยรับรู้ เป ็นรำยได้ตำมเกณฑ์ส ัดส่วนของค่ำใช ้จ ่ำยเพื ่อกำรนั ้นเกิดขึ ้น 
หรือเกณฑ์กำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอำยุของสินทรัพย์นั้น 

หมำยเหตุ 5  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
เงินสดในมือ 1,067.96  1,356.99 
เงินทดรองรำชกำร 1,000,000.00  1,000,000.00 
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน 51,740,583.86  52,863,571.24 
เงินฝำกคลัง 3,434,666.00  1,465,099.94 
รวม เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 56,176,317.82  55,330,028.17 

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนำคำร นอกจำกส่วนที่หน่วยงำนถือไว้เพ่ือใช้จ่ำยส ำหรับ 
กำรด ำเนินงำนปกติตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงำนได้รับไว้เพ่ือรอน ำส่งคลังเป็น
รำยได้แผ่นดินตำมกฎหมำย ซึ่งไม่สำมำรถน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงำนได้ 

เงินทดรองรำชกำร เป็นเงินที่หน่วยงำนมีไว้เพ่ือใช้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยปลีกย่อยในหน่วยงำน 
ตำมวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำกกระทรวงกำรคลัง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้ วยเงินทดรองรำชกำร 
พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้จ่ำย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด  
เงินฝำกธนำคำร และใบส ำคัญท่ีเบิกจำกเงินทดรองรำชกำรแล้วรอเบิกชดเชย 

เงินฝำกคลัง เป็นเงินที่หน่วยงำนฝำกไว้กับกระทรวงกำรคลังภำยใต้ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสำมำรถเบิกถอนได้เมื่อต้องกำรใช้จ่ำยตำมรำยกำรที่ก ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ ำกัดใน
กำรใช้จ่ำย 
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หมำยเหตุ 5  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (ต่อ) 
เงินฝำกคลัง จ ำนวน 3,434,666.00 บำท (ปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 1,465,099.94 บำท) 

เป็นเงินนอกงบประมำณที่มีข้อจ ำกัดในกำรใช้จ่ำยเพ่ือจ่ำยต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืนตำมวัตถุประสงค์  
ที่ระบุไว้ในกฎหมำยอันเป็นที่มำของเงินฝำกคลังนั้น หน่วยงำนไม่สำมำรถน ำไปใช้จ่ำยเพ่ือประโยชน์ในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมปกติได้ แต่มีหน้ำที่ถือไว้เพ่ือจ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของเงินฝำกคลัง ดังนี้ 

 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
เงินประกันซองและเงินประกันสัญญำ 1,139,966.00  1,395,144.00 
เงินประกันผลงำน -  69,955.94 
เงินค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 2,294,700.00  - 
รวม เงินฝำกคลัง 3,434,666.00  1,465,099.94 

หมำยเหตุ 6  ลูกหนี้ระยะสั้น 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ -  1,356,420.00 
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น -  1,356,420.00 

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ ณ วันสิ้นปี แยกตำมอำยุหนี้ ดังนี้ 
      (หน่วย : บำท) 
ลูกหนี้เงินยืม 

ในงบประมำณ 
 ยังไม่ถึงก ำหนด

ช ำระและกำรส่ง
ใช้ใบส ำคัญ 

 ถึงก ำหนดช ำระ
และกำรส่งใช้

ใบส ำคัญ 

 เกินก ำหนดช ำระ
และกำรส่งใช้

ใบส ำคัญ 

 รวม 

2561  1,356,420.00  -  -  1,356,420.00 

หมำยเหตุ 7  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 290,311.12  55,347.26 
เงินมัดจ ำและเงินประกันกำรใช้ทรัพย์สิน 34,000.00  34,000.00 
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 324,311.12  89,347.26 
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หมำยเหตุ 8  ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 12,189,412.62  11,698,365.62 
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม – ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 4,217,562.39  3,616,275.88 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ – สุทธิ 7,971,850.23  8,082,089.74 
ครุภัณฑ์ 94,679,297.39  93,565,699.36 
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - ครุภัณฑ์ 81,930,430.21  79,668,132.86 
ครุภัณฑ์ - สุทธิ 12,748,867.18  13,897,566.50 
รวม ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 20,720,717.41  21,979,656.24 

หมำยเหตุ 9  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 26,896,757.24  25,140,887.24 
หัก ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21,629,514.40  19,482,452.01 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธ ิ 5,267,242.84  5,658,435.23 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำ 89,880.00  89,880.00 
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 5,357,122.84  5,748,315.23 

หมำยเหตุ 10  เจ้ำหนี้ระยะสั้น 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสินค้ำและบริกำร 4,708,541.70  7,919,935.07 
เจ้ำหนี้รำยจ่ำยประเภททุน 2,830,150.00  2,093,146.33 
เจ้ำหนี้อ่ืน 1,062,074.32  1,103,644.80 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 93,240.00  2,013,168.70 
รวม เจ้ำหนี้ระยะสั้น 8,694,006.02  13,129,894.90 
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หมำยเหตุ 11  เงินรับฝำกระยะสั้น 

   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
เงินประกันซองและเงินประกันสัญญำ 1,161,466.00  1,419,644.00 
เงินประกันผลงำน -  69,955.94 
เงินสมทบผู้ประกันตน 43,500.00  48,750.00 
เงินค่ำไฟฟ้ำร้ำนค้ำ 290.32  804.40 
เงินค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส่วนเกินสิทธิ์) 777.64  273.59 
เงินค่ำบัตรเครดิต (ส่วนเกินสิทธิ์) -  279.00 
เงินค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 2,294,700.00  - 
รวม เงินรับฝำกระยะสั้น 3,500,733.96  1,539,706.93 

เงินประกันซองและเงินประกันสัญญำ จ ำนวน 1,161,466.00 บำท และเงินค่ำธรรมเนียม     
สมัครสอบ จ ำนวน 2,294,700.00 บำท ฝำกไว้ในบัญชีเงินฝำกคลัง จ ำนวน 3,434,666.00 บำท              
(ตำมหมำยเหตุ 5)  และเงินฝำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 21,500.00 บำท  

หมำยเหตุ 12  หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
รำยได้รอกำรรับรู้    
   - ครุภัณฑ์ 2,246,527.52  756,557.84 
   - เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ 440,321.00  440,321.00 
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,686,848.52  1,196,878.84 

เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 440,321.00 บำท เป็นเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก APF
ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือด ำเนินโครงกำรศึกษำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชำติพันธุ์และผู้พลัดถิ่น
ภำยในประเทศในระหว่ำงปี 2546 – 2552 จ ำนวน 853,645.00 บำท ส ำนักงำนฯ ได้รับเงินสนับสนุนดังกล่ำว
เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2551 ฝำกไว้ในบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำรำชเทวี ชื่อบัญชี 
เงินสนับสนุนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน เลขที่บัญชี 030-0-10671-8 กำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวเสร็จสิ้น 
ในปี 2552 มีกำรเบิกจ่ำยเงิน จ ำนวน 413,324.00 บำท คงเหลือ จ ำนวน 440,321.00 บำท ปัจจุบัน 
เงินคงเหลือดังกล่ำว ส ำนักงำนฯ น ำฝำกไว้ในบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำศูนย์รำชกำร
ฯ แจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี เงินสนับสนุนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน เลขที่บัญชี 955-0-00349-3 
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หมำยเหตุ 13  ภำระผูกพัน 

13.1 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน  
ส ำนักงำนฯ ในฐำนะผู้เช่ำมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

ที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ ดังนี้  
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
     เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,472,504.00  8,725,788.00 
     รวม  8,472,504.00  8,725,788.00 

ภำระผูกพันตำมสัญญำ ระยะเวลำเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี รำยละเอียดสัญญำ ดังนี้ 

 1. สัญญำเช่ำรถยนต์ สัญญำเลขที่ 74/2560 ลงวันที่ 17 มีนำคม 2560 เช่ำรถยนต์ 
ประจ ำต ำแหน่งกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จ ำนวน 1 คัน สัญญำสิ้นสุด 30 กันยำยน 2564 ภำระผูกพัน
ตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 731,880.00 บำท 

 2. สัญญำเช่ำรถยนต์ สัญญำเลขที่ 76/2560 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 เช่ำรถยนต์ 
ประจ ำต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จ ำนวน 1 คัน และเช่ำรถยนต์ประจ ำต ำแหน่ง
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จ ำนวน 2 คัน สัญญำสิ้นสุด 30 กันยำยน 2564 ภำระผูกพันตำมสัญญำ 
จ ำนวนเงิน 5,085,312.00 บำท 

 3. สัญญำเช่ำรถยนต์ สัญญำเลขที่ 75/2562 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2562 เช่ำรถยนต์น่ัง
ส่วนกลำง จ ำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสำรส่วนกลำง ขนำด 12 ที่นั่ง จ ำนวน 2 คัน สัญญำสิ้นสุด              
30 กันยำยน 2566 ภำระผูกพันตำมสัญญำ จ ำนวน 2,655,312.00 บำท 

13.2 ภำระผูกพันตำมสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุและบริกำรอ่ืน ๆ  
       หน่วยงำนมีภำระผูกพันที่เกิดจำกสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ จ ำแนกตำมระยะเวลำของสัญญำได้ 

ดังนี้ 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
ไม่เกิน 1 ปี 7,825,645.10  4,049,939.25 
รวม 7,825,645.10  4,049,939.25 
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หมำยเหตุ 14  รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
รำยไดสู้ง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมต้นงวด 34,070,967.79  (4,023,303.78) 
ปรับปรุงรำยได้ต่ ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม (1,318,812.22)  (15,624.73) 
 32,752,155.57  (4,038,928.51) 
ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด -  41,700,990.08 
 32,752,155.57  37,662,061.57 
รำยไดสู้ง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิงวดนี้ 265,631.18  (3,591,093.78) 
รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมปลำยงวด 33,017,786.75  34,070,967.79 

หมำยเหตุ 15 รำยได้จำกงบประมำณ 

   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอื่น :-    
  - ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 134,052,700.00  133,105,500.00 
  - ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 78,651,500.00  78,772,400.00 
  - ค่ำครุภัณฑ์ 3,000,000.00  - 
รวม รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอ่ืน 215,704,200.00  211,877,900.00 
รำยได้จำกงบกลำง 32,240,511.75  27,510,452.78 
รวม รำยได้จำกงบประมำณ 247,944,711.75  239,388,352.78 

หมำยเหตุ 16 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
เงินเดือน 76,856,234.34  64,957,731.20 
ค่ำล่วงเวลำ 83,100.00  136,480.00 
เงินประจ ำต ำแหน่ง 8,313,435.50  7,424,334.84 
ค่ำตอบแทน 54,975,898.01  56,360,503.82 
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำง 697,870.97  870,000.00 
ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยรถประจ ำต ำแหน่ง 1,512,600.00  1,636,800.00 
ค่ำรักษำพยำบำล 6,287,243.70  5,908,957.15 
เงินช่วยกำรศึกษำบุตร 201,659.25  230,267.00 
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หมำยเหตุ 16 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร (ต่อ) 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
เงินชดเชย กบข. 1,036,611.50  979,058.27 
เงินสมทบ กบข. 1,554,917.25  1,468,587.40 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 568,791.00  605,145.00 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม 26,931.00  - 
ค่ำเช่ำบ้ำน 558,804.00  528,317.22 
ค่ำเบี้ยประกันสุขภำพ 96,027.86  - 
รวม ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 152,770,124.38  141,106,181.90 

หมำยเหตุ 17 ค่ำบ ำเหน็จบ ำนำญ 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
บ ำนำญ 17,096,874.72  13,452,457.23 
เงินช่วยค่ำครองชีพ 518,880.00  518,880.00 
บ ำเหน็จด ำรงชีพ 2,634,218.05  1,400,000.00 
ค่ำรักษำพยำบำล 2,885,107.28  3,527,245.73 
เงินช่วยกำรศึกษำบุตร 25,000.00  25,000.00 
บ ำเหน็จอ่ืน 966,480.00  - 
รวม ค่ำบ ำเหน็จบ ำนำญ 24,126,560.05  18,923,582.96 

หมำยเหตุ 18 ค่ำตอบแทน 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
ค่ำตอบแทนอ่ืน 322,500.00  168,900.00 
รวม ค่ำตอบแทน 322,500.00  168,900.00 
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หมำยเหตุ 19 ค่ำใช้สอย 
 

   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
ค่ำใช้จ่ำยฝึกอบรม 5,602,723.71  10,870,851.51 
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง 5,967,058.64  8,607,166.66 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 634,349.88  944,746.49 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 20,352,123.59  17,519,920.96 
ค่ำธรรมเนียม 195,430.98  16,520.20 
ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ 3,208,088.75  4,400,698.75 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 2,150,250.00  2,885,833.00 
ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 3,520,407.98  3,069,151.00 
ค่ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 574,940.00  1,009,200.00 
ค่ำใช้สอยอ่ืน 2,163,619.12  3,500,001.82 
รวม ค่ำใช้สอย 44,368,992.65  52,824,090.39 

หมำยเหตุ 20 ค่ำวัสดุ 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
ค่ำวัสดุ 6,627,385.28  8,235,784.32 
ค่ำครุภัณฑ์มูลค่ำต่ ำกว่ำเกณฑ์ 120,175.70  65,290.01 
รวม ค่ำวัสดุ 6,747,560.98  8,301,074.33 

หมำยเหตุ 21 ค่ำสำธำรณูปโภค 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
ค่ำไฟฟ้ำ 8,444,774.76  7,976,538.42 
ค่ำน้ ำประปำ 24,267.60  24,267.60 
ค่ำโทรศัพท์ 953,371.39  1,002,004.98 
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 1,352,721.67  1,561,863.16 
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 788,523.00  1,203,532.00 
รวม ค่ำสำธำรณูปโภค 11,563,658.42  11,768,206.16 
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หมำยเหตุ 22 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
   (หน่วย : บำท) 
 2562  2561 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 601,286.51  584,918.28 
ครุภัณฑ์ 5,405,565.58  7,490,831.71 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,147,062.39  2,240,425.79 
รวม ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 8,153,914.48  10,316,175.78 

 
 
 
 
 

________________________________ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
รำยงำนรำยได้แผ่นดิน 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 
 
   (หน่วย : บำท) 
 
รำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 

รำยได้แผ่นดิน – นอกจำกภำษี  

2562 
 

3,056,966.30 

 2561 
 

18,332,449.45 
รำยได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ 3,056,966.30  18,332,449.45 

รำยได้แผ่นดินน ำส่งคลัง 3,056,966.30  18,332,449.45 
รำยได้แผ่นดินรอน ำส่งคลัง              -               - 
รำยกำรรำยได้แผ่นดินสุทธิ              -               - 

 

รำยได้แผ่นดิน – นอกจำกภำษี จ ำนวนเงิน 3,056,966.30 บำท ประกอบด้วย 

รำยได้แผ่นดิน – นอกจำกภำษี 
รำยได้ดอกเบี้ย 442,171.55  414,821.29 
รำยได้อ่ืน 2,614,794.75  17,917,628.16 
รวม รำยได้แผ่นดิน - นอกจำกภำษี 3,056,966.30  18,332,449.45 

 
 

 
_________________________________ 
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