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๑. ที่มาของรายงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประจ�ำปี จัดท�ำขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕ ทีก่ �ำหนด
ให้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ ให้ กสม. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา โดยอย่างน้อยให้ กสม. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป ส�ำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๖๑ เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒. ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผลการด�ำเนินงานของ กสม. เป็นไปตามหน้าที่และอ�ำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ และ ๒๗ และแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕
โดยในรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จะแบ่งผลการด�ำเนินงานออกเป็น ๖ ด้าน ประกอบด้วย  
๒.๑ การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒.๒ การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
๒.๓ การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๒.๔ การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
๒.๕ การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
๒.๖ การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
แผนภาพที่ ๑ ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงาน กสม. มีบคุ ลากรปฏิบตั หิ น้าที่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
จ�ำแนกประเภทบุคลากร ดังนี้

๑๕๓

ข้าราชการ

๕๓

พนักงานราชการ

๔๙

พนักงาน
จ้างเหมาบริการ

๑๗
ผู้ชำ�นาญการประจำ� กสม.
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กสม.

รวมทั้งสิ้น

๒๗๒ คน

หมายเหต ุ: * หมายถึง อัตราที่มีคนครอง (คน)
ที่มา : สำ�นักบริหารกลาง สำ�นักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส�ำนักงาน กสม. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๒๑๑.๘๗๗๙ ล้านบาท โดยลดลงจ�ำนวน ๔.๕๗๘๐ ล้านบาท จากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น จ�ำนวน ๒๑๖.๔๕๕๙ ล้านบาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน ๓ แผนงานหลัก คือ แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบูรณาการ

๓. ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. มีผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามหน้าที่และอ�ำนาจ ดังนี้
๑. การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
		๑.๑ สถิตกิ ารรับเรือ่ งร้องเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท�ำ
หรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น ๒๓๒ เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพส่วนบุคคลจ�ำนวน ๘๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๘ พื้นที่ที่มีการร้องเรียนสูงที่สุด คือ ภาคใต้ จ�ำนวน
๑๐๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๓ โดยผู้ร้องส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๒
		๑.๒ ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. สามารถตรวจสอบค�ำร้องและจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวน ๔๔๕ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนที่รับเป็นค�ำร้องก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓๙๕ เรื่อง และเป็นเรื่องที่
รับเป็นค�ำร้องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๕๐ เรื่อง ตัวอย่างผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำนวน ๒๑ เรื่อง ดังนี้
			 กรณีที่ ๑ กรณีกล่าวอ้างว่ากรมราชทัณฑ์ออกระเบียบและค�ำสั่งท�ำให้ผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อน
(รายงานฯ ที่ ๒-๓/๒๕๖๑)
			 กรณีที่ ๒ กรณีกล่าวอ้างว่า มีบคุ คลน�ำชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์ไปแอบอ้างลงข้อความหมิน่ ประมาท
ท�ำให้เสื่อมเสีย (รายงานฯ ที่ ๔/๒๕๖๑)
			 กรณีที่ ๓ กรณีกล่าวอ้างว่าค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙ และที่ ๔/๒๕๕๙
เกี่ยวกับการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและส�ำหรับการประกอบกิจการบางประเภทละเมิดสิทธิมนุษยชน
(รายงานฯ ที่ ๖๗-๗๑/๒๕๖๑)
			 กรณีที่ ๔ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกหลอกลวงไปท�ำงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ท�ำให้สูญเสียเงิน
จ�ำนวนหนึ่ง (รายงานฯ ที่ ๑๐๐/๒๕๖๑)
			 กรณีที่ ๕ กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานราชการมีค�ำสั่งให้กลุ่มผู้มีอาชีพเลี้ยงกระบือออกจากพื้นที่
สาธารณประโยชน์ (รายงานฯ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๑)
			 กรณีที่ ๖ กรณีกล่าวอ้างว่าการอนุญาตให้ฝงั กลบขยะมูลฝอยในพืน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชุมชน (รายงานฯ ที่
๑๑๘/๒๕๖๑)
			 กรณีที่ ๗ กรณีกล่าวอ้างว่าเอกชนล้อมรัว้ เลีย้ งหอยในแม่นำ�้ ปะเหลียนและท�ำการคราดหอยโดยไม่ได้รบั
อนุญาตตามกฎหมาย (รายงานฯ ที่ ๑๑๙/๒๕๖๑)
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			 กรณีที่ ๘ กรณีกล่าวอ้างว่าชาวประมงพืน้ บ้านได้รบั ผลกระทบจากผูป้ ระกอบการเลีย้ งหอยแครงบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์ (รายงานฯ ที่ ๑๒๐/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๙ กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในทีด่ นิ ท�ำกินจากการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (รายงานฯ ที่ ๑๒๑/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๑๐ กรณีกล่าวอ้างว่าผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (รายงานฯ
ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๑๑ กรณีกล่าวอ้างว่าชาวบ้านต�ำบลหนองนาค�ำได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน
ยางพารา (รายงานฯ ที่ ๑๒๕/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๑๒ เกษตรกรได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของปลาหมอสี ค างด�ำ  (รายงานฯ
ที่ ๑๗๑/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๑๓ กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีล่าช้า (รายงานฯ ที่ ๙๙๑/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑๔ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจข่มขู่และท�ำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ (รายงานฯ
ที่ ๑๐๑๑/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑๕ กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่เร่งรัดด�ำเนินคดี ท�ำให้ได้รบั ความเดือดร้อน (รายงานฯ
ที่ ๑๐๒๓/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑๖ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจและเจ้าหน้าทีท่ หารตรวจค้นบ้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(รายงานฯ ที่ ๑๐๒๙/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑๗ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทรมานให้
รับสารภาพ (รายงานฯ ที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑๘ กรณีเจ้าหน้าทีท่ หารวิสามัญฆาตกรรมแกนน�ำเยาวชนชาวลาหู่ (รายงานฯ ที่ ๑๐๓๓/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑๙ กรณีกล่าวอ้างว่ารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลกลัน่ แกล้งร้องเรียนท�ำให้ได้รบั
ความเสียหายต่อชื่อเสียง (รายงานฯ ที่ ๑๐๕๐/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๒๐ กรณีขอให้เร่งรัดการด�ำเนินคดีของพนักงานสอบสวน (รายงานฯ ที่ ๑๑๔๑/๒๕๖
กรณีที่ ๒๑ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำท�ำร้ายร่างกายบุตรชายจนได้รับบาดเจ็บ และเรือนจ�ำ
ลงโทษบุตรชายเกินกว่าเหตุ (รายงานฯ ที่ ๑๑๔๓/๒๕๖๐)
		๑.๓ การติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้ตดิ ตามผล
การด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางจ�ำนวน ๑๔๔ เรื่อง จ�ำแนกเป็นมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำนวน ๘๘ เรื่อง และมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวน ๕๖ เรื่อง ดังนี้
			 ๑) ผลการติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จ�ำแนกเป็นมาตรการหรือแนวทางทีป่ รากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ ทีอ่ อกก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๒๗ เรื่อง และที่ออกภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖๑ เรื่อง มาตรการหรือแนวทางที่ กสม.
เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชนโดยเฉพาะการค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน และสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม

จากการติดตามผลการด�ำเนินการพบว่า มาตรการหรือแนวทางที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ
ที่ออกก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๗ เรื่อง กสม. ได้พิจารณาและสั่งการให้ส�ำนักงาน กสม. ยุติการติดตาม
ทุกเรื่อง และที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ ที่ออกภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖๑ เรื่อง กสม.
ได้พิจารณาและสั่งการให้ส�ำนักงาน กสม. ยุติการติดตาม ๕๑ เรื่อง ส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงาน
ได้ด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญแล้ว
			 ๒) ผลการติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
จ�ำแนกเป็นเรื่องที่ กสม. ได้เสนอมาตรการหรือแนวทางก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๔๐ เรื่อง และที่ได้เสนอ
มาตรการหรือแนวทางภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง เรื่องที่ กสม. ได้เสนอมาตรการหรือแนวทาง
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิพลเมือง   
จากการติดตามผลการด�ำเนินการพบว่ามาตรการหรือแนวทางที่เสนอก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๔๐ เรื่อง กสม. ได้พิจารณาและสั่งการให้ส�ำนักงาน กสม. ยุติการติดตามทุกเรื่อง และที่เสนอภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง กสม. ได้พิจารณาและสั่งการส�ำนักงาน กสม. ยุติการติดตามจ�ำนวน ๓ เรื่อง
ส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานได้ด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญแล้ว
ตัวอย่างมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ กสม. ได้ด�ำเนินการติดตามผลการด�ำเนินการ
			 กรณีที่ ๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
			 กรณีที่ ๒ กรณีกล่าวอ้างว่าการระงับการก่อสร้างเส้นทางเชือ่ มโยงอ�ำเภอคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร
ถึงอ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
			 กรณีที่ ๓ กรณีได้รบั ผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
			 กรณีที่ ๔ กรณีคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น�้ำเจ้าพระยา
			 กรณีที่ ๕ กรณีชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน
			 กรณีที่ ๖ กรณีนโยบายและแผนการด�ำเนินงานเพื่อลดความพิการแต่ก�ำเนิด โดยการก�ำหนดให้
กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร  
			 กรณีที่ ๗ กรณีกล่าวอ้างว่าคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ย้ายสิทธิ
หลักประกันสุขภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ร้อง
			 กรณีที่ ๘ กรณีขอให้มีการตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนส�ำหรับบุคคลที่มีภาวะเพศก�ำกวม
			 กรณีที่ ๙ กรณีการเปิดเผยประวัติการกระท�ำความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน
			 กรณีที่ ๑๐ กรณีปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีการอายัด
			 กรณีที่ ๑๑ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
			 กรณีที่ ๑๒ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจข่มขู่และท�ำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ
			 กรณีที่ ๑๓ กรณีกล่าวอ้างว่าคนกรีดยางรายย่อยไม่ได้รบั อนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง
ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
			 กรณีที่ ๑๔ กรณีกล่าวอ้างว่าหญิงต่างด้าวทีท่ �ำงานในสถานบริการถูกกักตัวทีส่ �ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ท�ำให้ได้รับความเดือดร้อน
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๒. การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มีผลการด�ำเนินงานประกอบด้วย ๑) การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ มกราคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
และได้เสนอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และ ๒) การจัดท�ำรายงานคู่ขนานตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็นหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฯ มาตรา ๒๗ และ (๔) อยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  
๓. การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม.
ได้จัดท�ำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสั่งให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๑๔ ฉบับ ดังนี้
		กรณีที่ ๑ กรณี ข อให้ ต รวจสอบและคุ ้ ม ครองนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการเข้ า ถึ ง กองทุ น ยุ ติ ธ รรม
รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๓๐-๓๑/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๒ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกด�ำเนินคดีและถอนประกันโดยไม่เป็นธรรม (รายงานผลการตรวจสอบ
ที่ ๓๒/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๓ กรณีบตุ รชายเสียชีวติ ในเรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๑๔๕/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๔ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและน�ำตัวไปควบคุมเพื่อซักถามข้อเท็จจริง
โดยมิชอบ รวมทัง้ มีการข่มขูแ่ ละท�ำร้ายร่างกายในระหว่างการซักถาม (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๒๐/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๕ กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ต้องขังชาวต่างประเทศถูกจ�ำกัดสิทธิในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวใน
ต่างประเทศและไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมทั้งขอให้มีการโอนตัวไปรับโทษต่อในประเทศ
ภูมิล�ำเนา (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๖ กรณีกล่าวอ้างว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาถูกครูใช้ไม้เรียวท�ำโทษเกินกว่าเหตุ (รายงานผล
การตรวจสอบ ที่ ๒๒๘/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๗ กรณีผู้ต้องขังเรือนจ�ำกลางปัตตานีซึ่งถูกย้ายไปคุมขังที่เรือนจ�ำกลางสงขลาถึงแก่ความตาย
ในระหว่างการควบคุม (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๔๙/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๘ กรณีการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๑/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๙ กรณีการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on
Business and Human Rights-NAP) (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๒/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๑๐ กรณีการก�ำหนดเขตพื้นที่ในการท�ำกิน การอยู่อาศัย และการด�ำเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรีย่ งและชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๓/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๑๑ กรณีแก้ไขปัญหาการออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง (นสล.) ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกิน
ของประชาชน (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๔/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๑๒ กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๖/๒๕๖๐)

		กรณีที่ ๑๓ กรณีกล่าวอ้างว่าการระงับการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงอ�ำเภอคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร
ถึงอ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๐๒๖/๒๕๖๐)
		กรณีที่ ๑๔ กรณีกล่าวอ้างว่าการขุดลอกคลองส่งผลกระทบต่อพลับพลึงธาร (รายงานผลการตรวจสอบ
ที่ ๑๑๐๐-๑๑๐๑/๒๕๖๐)
๔. การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม การเตรียมการด�ำเนินการในเรื่องนี้ กสม. ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานภายใน
ประกอบด้วยผู้ช�ำนาญการประจ�ำ  กสม. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน กสม. ส�ำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยบางส่วนซึง่ ไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม
และได้ด�ำเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปจ�ำนวน ๒ เรื่อง
ได้แก่ ๑) รายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ ๒๘ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ (World Report 2018 และ
รายงาน “โซ่ที่ซ่อนไว้ : การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย” (Hidden Chains:
Forced Labor and Rights Abuses in Thailand’s Fishing Industry) ขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ (Human
Rights Watch-HRW) และ ๒) รายงานการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ยังมีรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนเกีย่ วกับประเทศไทยทีย่ งั ไม่พบข้อห่วงกังวลทีจ่ ะต้องมีการตรวจสอบ
และชีแ้ จงหรือจัดท�ำรายงานจ�ำนวน ๓ เรือ่ ง ได้แก่ ๑) รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทัว่ โลก ประจ�ำปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประจ�ำประเทศไทย ๒) รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน นิตริ ฐั ทีพ่ งั ทลาย : รายงาน
๔ ปี ภายใต้ คสช. สิทธิมนุษยชนและผลพวงรัฐประหารต่อสังคมไทย โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โครงการ
อินเทอร์เน็ตเพือ่ กฎหมายประชาชน (iLaw) และ ๓) รายงาน Statement ของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญสหประชาชาติประณาม
การใช้กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
๕. การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
		๕.๑ งานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา มีผลการด�ำเนินงาน คือ ๑) แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕  ๒) การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๓ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๓๐ หน่วยงาน ๓) การจัดท�ำหลักสูตรสิทธิมนุษยชน
ศึกษาในกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย จ�ำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาพืน้ ฐาน หลักสูตร
สิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะในกระบวนการ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�ำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตร
ฝึกอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส�ำหรับผู้บริหาร และหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส�ำหรับรัฐวิสาหกิจ และ
๔) การจัดท�ำบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
		๕.๒ โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้จัดโครงการสัมมนา
และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย (๑) การส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน อาทิ โครงการสร้างความเข้มแข็งในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง “การลงโทษ
ทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน” โครงการเสวนาวิชาการ “การด�ำเนินการตามหลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติวา่ ด้วย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเยียวยาและระงับข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย” โครงการ
เผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โครงการจัดงานวัน
สิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจ�ำปี ๒๕๖๑ การจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
(๒) การประสานงานเครือข่าย เช่น การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ประชาชน และองค์การเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชน โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ : รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ ๘ ในหัวข้อ รัฐธรรมนูญ
กับเขตการคุม้ ครองทางวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ การส่งเสริมการท�ำงาน และร่วมกิจกรรมกับองค์กรทีไ่ ด้ท�ำความตกลง
ร่วมมือกับส�ำนักงาน กสม. (๓) การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารสิทธิมนุษยชน เช่น โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้
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ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่ การสือ่ สารสิทธิมนุษยชน โดยผ่านกลไกคณะท�ำงานสือ่ สารองค์กรของ กสม.  
โครงการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม “การประกาศเกียรติยศสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี ๒๕๖๑”
งานประกาศผลรางวัล “อรรธนารีศวร ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” งานร�ำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : ๑๐ ปีที่
จากไป โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพือ่ การสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย และการออกแบบ
และพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ การเรียนรูส้ ทิ ธิมนุษยชน โครงการเผยแพร่ขอ้ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ กสม. ผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาการจัดท�ำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญา
แทนผูเ้ สียหาย โครงการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพในด้านสิทธิมนุษยชนและด้านกระบวนการยุตธิ รรม
เพื่อน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
		5.3 งานความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศทั้งตามกรอบความร่วมมือและนอกเหนือจากกรอบ
ความร่วมมือ ประกอบด้วย
		 ๑) ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ความร่วมมือในระดับสากลภายใต้
กรอบพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) ความร่วมมือในระดับภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) และความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ซึง่ ในปี ๒๕๖๑ กสม. ไทยได้ท�ำหน้าที่
เป็นประธาน SEANF และได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group-TWG) ๒ ครัง้
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร หัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหาช่องว่าง
ของการคุม้ ครองโดยผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” และการจัดประชุมประจ�ำปีของ SEANF ครัง้ ที่ ๑๕
		 ๒) ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารทีจ่ ดั
โดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การน�ำแนวทางสิทธิมนุษยชน
มาจัดท�ำยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคเพื่อการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล การจัดการเสรีภาพ
ในการแสดงออกในยุคข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลีย่ นตัวอย่างการปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
		 ๓) ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม UN Forum on
Business and Human Rights ครัง้ ที่ ๖ การเข้าร่วมประชุมเรือ่ ง Gender Lens to the UN Guiding Principles on
Business and Human Rights และการประชุมกับคณะท�ำงานของสหประชาชาติดา้ นสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติ
และองค์กรธุรกิจอืน่ ๆ
		 ๔) ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ ได้แก่ ความร่วมมือกับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมัลดีฟส์ และกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก
		 ๕) ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) สถาบันยุทธศาสตร์และการบริหารของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มูลนิธิ ANFREL และธนาคารโลก
		 ๖) ผลงานส�ำคัญอืน่ ๆ ในการด�ำเนินงานด้านต่างประเทศ ได้แก่ การจัดท�ำข้อมูลเพือ่ ประกอบค�ำขอ
ทบทวนสถานะ (re-accreditation) ของ กสม. เพือ่ ส่งไปยังส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA)
๖. การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
		๖.๑ งานสนับสนุนภารกิจหลักตามหน้าที่และอ�ำนาจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ด�ำเนินการเพื่อสนับสนุน
ภารกิจหลักตามหน้าที่และอ�ำนาจ ดังนี้

			 ๑) การออกระเบียบหรือประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ กสม. ได้ด�ำเนินการออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๒๑ ฉบับ
			 ๒) การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
				(๑) ผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด�ำเนินการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน
๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)
เพื่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เรื่อง “การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมงพื้นบ้าน
อ่าวปัตตานี” (๒) โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ)
กับการด�ำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินท�ำกินและที่อยู่
อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ และ (๓) โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชน
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
				(๒) การเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กสม. ได้มีการน�ำ
ผลการศึกษาวิจัยที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณะในวงกว้าง ดังนี้ (๑) เผยแพร่ผลการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการจัดท�ำ
คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม รวมทั้งรายการตรวจสอบ (checklist)
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการโรงแรม” (๒) จัดอบรมให้ความรูว้ า่ ด้วยเรือ่ งหลักการเรือ่ งความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรี รวม ๒ แห่ง (๓) เผยแพร่บทความวิชาการ
ด้านสิทธิมนุษยชนเรื่อง “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และความผิดฐาน
การละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย” ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน (Thailand Human Rights Journal) และ
(๔) เผยแพร่รายงานผลการศึกษาวิจัยผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเว็บไซต์
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๕ เรื่อง
๖.๒ งานสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
			 ๑) ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กร ส�ำนักงาน กสม. ได้ด�ำเนินงาน ดังนี้ (๑) การจัดท�ำ
ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(๒) การด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) (๓) การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ หรือ “ค่านิยมร่วม” (Share Values) และ (๔) การด�ำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
			 ๒) ผลการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ส�ำนักงาน กสม. ด�ำเนินการ
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และโครงการอื่น ๆ เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงาน รวมทัง้ ให้บริการ
ประชาชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
(๑) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร อาทิ การพัฒนาระบบติดตามและประเมิน
สถานการณ์และพัฒนากลไกในการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (Business Intelligent) ระบบเว็บไซต์ส�ำนักงาน กสม. (www.nhrc.or.th) การจัดท�ำระบบ
ประชุมทางไกล (Web Conference) การจัดระบบตรวจสอบสถานะเรือ่ งร้องเรียนในระบบฐานข้อมูลส�ำนักงาน กสม.
และโครงการจัดหาโปรแกรม Antivirus Gateway
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(๒) ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย
โดยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้ “ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้มี
อุปการะคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” ประจ�ำปี ๒๕๖๐ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(๓) งานหอจดหมายเหตุสทิ ธิมนุษยชน เป็นการศึกษา/รวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดท�ำหมวดหมูแ่ ละตาราง
ก�ำหนดอายุการเก็บรักษาเอกสารของส�ำนักงาน ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๗
วรรคสอง และประกาศใช้นโยบายการจัดการเอกสารของส�ำนักงาน กสม.
			 3) ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
				(๑) การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการประชุมที่จัดโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ กสม. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน กสม. ไปเข้ารับการอบรมในหลักสูตรและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ จ�ำนวน ๒ ครั้ง
				(๒) การฝึกอบรมและการสัมมนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส�ำนักงาน กสม. ได้ด�ำเนินการจัดการ
ฝึกอบรมตลอดจนจัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งด�ำเนินการเองและการจัดส่ง
บุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านสิทธิมนุษยชน หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่
หลักสูตรการแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรการบริหารการเปลีย่ นแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน ๓๔ โครงการ/หลักสูตร รวม ๕๓ คน
				(๓) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
หลักสูตร “แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส�ำนักงาน กสม.” หลักสูตร
“ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” หลักสูตร “การบริหารจัดการ
ระบบ Kentico ส�ำหรับผูพ้ ฒ
ั นาระบบ” และหลักสูตร “การใช้งานอุปกรณ์บริหารจัดการการให้บริการบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์” เป็นต้น

๔. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้
จากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณดังกล่าวของ กสม. สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก
รวมไปถึงสภาพการบริหารจัดการภายในขององค์กร โดยมีข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนา
ดังต่อไปนี้
๔.๑ การตรวจสอบและการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
		สภาพปัญหา ในขั้นการติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ กสม. เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องพบว่า หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนดังกล่าวมีความพยายามด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางตามที่ กสม. เสนอมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานบางแห่งยังไม่ให้ความส�ำคัญหรือให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงาน
ของตนมากกว่า และไม่ได้แจ้งเหตุผลกรณีที่ไม่อาจด�ำเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ

			ข้อเสนอแนะ เมื่ อ ได้ รั บ มาตรการหรื อ แนวทางในการป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไขการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ตามที่ กสม. เสนอ รัฐมนตรีหรือหัวหน้าของหน่วยงานของรัฐนั้นหรือของหน่วยงานเอกชนควรให้ความส�ำคัญ
ต่อมาตรการหรือแนวทางดังกล่าว และแจ้งผลการด�ำเนินการไปยัง กสม. หรือส�ำนักงาน กสม. ทั้งนี้ควรแจ้งผลกรณี
ที่ไม่อาจด�ำเนินการหรือต้องใช้เวลาด�ำเนินการด้วย รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อจ�ำกัด (หากมี)
๔.๒ การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
			สภาพปัญหาและอุปสรรค ในปีที่ผ่านมา กสม. ได้ริเริ่มให้มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีหนังสือขอข้อมูล สถิติ แผนงานและผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อน�ำมาใช้
เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการศึกษาและประเมินผล โดยรวมพบว่า หน่วยงานหลายแห่งให้ความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม
บางแห่ ง มี ข ้ อ จ�ำกั ด ในการเก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ บางแห่ ง ต้ อ งใช้ เวลาในการจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล และไม่ ส ามารถน�ำมาใช้ ใ น
การประเมินได้ภายในก�ำหนดระยะเวลา รวมถึงข้อมูลของหน่วยงานบางแห่ง กสม. และส�ำนักงาน กสม. ไม่อาจเข้าถึง
ข้อมูลทางช่องทางต่าง ๆ ที่เผยแพร่ได้
		 ข้อเสนอแนะ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือหัวหน้าของหน่วยงานของรัฐควรก�ำชับให้หน่วยงานในสังกัดมีการ
จัดเก็บข้อมูล สถิติการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น มีการเผยแพร่และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวแก่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและประกอบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ให้ความส�ำคัญและความร่วมมือ
จัดส่งข้อมูล สถิติ หรือผลการด�ำเนินงานตามที่ กสม. และส�ำนักงาน กสม.  ขอความร่วมมือ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
พัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานทั้งของหน่วยงานของรัฐนั้นเองและการประเมินผลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย
๔.๓ การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สภาพปัญหาและอุปสรรค ในขั้ น การติ ด ตามผลการด�ำเนิ น การพบว่ า คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ แจ้ ง ตอบข้ อ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนตามที่ กสม. เสนอทุกเรือ่ ง เป็นมติรบั ทราบ
เช่นเดียวกันรัฐสภาจะแจ้งตอบเป็นมติรับทราบและส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง จึงท�ำให้ กสม. ไม่อาจ
ทราบว่าคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีความเห็นต่อสาระของข้อเสนออย่างไร ส่วนใดสามารถด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสมได้โดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด�ำเนินการได้ หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ รวมทั้งการแจ้งเหตุผล
ให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
		 ข้อเสนอแนะ เมื่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีได้รับรายงานหรือข้อเสนอแนะจาก กสม. แล้ว ควรพิจารณา
และแจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุลงในเนื้อหาของรายงานหรือข้อเสนอแนะว่ากรณีใดด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข กรณีใดไม่อาจด�ำเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ
๔.๔ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
สภาพปัญหาและอุปสรรค ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน กสม. หลายคนแสดง
ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก อันเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของส�ำนักงาน เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านการจัดการงบประมาณ ส�ำนักงานฯ จึงไม่อาจด�ำเนินการให้เจ้าหน้าที่สามารถ
เข้ารับการอบรมได้ทุกคน ส�ำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge management) ในการพัฒนาไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานยังจ�ำเป็นต้องได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ ส�ำนักงาน กสม. ควรพิจารณาจัดท�ำแผนงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน กสม.
โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญและความจ�ำเป็นตามความต้องการของงานแต่ละด้าน รวมทัง้ บรรจุเรือ่ งการจัดการองค์ความรู้
ในองค์กรไว้ในแผนปฏิบัติการประจ�ำปี

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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