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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หมายเหต	ุ:	*	หมายถึง	อัตราที่มีคนครอง	(คน)
ที่มา	:	สำานักบริหารกลาง	สำานักงาน	กสม.	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑)

คน
รวมทั้งสิ้น
๒๗๒ข้าราชการ

๑๕๓
พนักงานราชการ
๕๓ พนักงาน

จ้างเหมาบริการ

๔๙
ผู้ชำานาญการประจำา กสม.
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กสม.

๑๗

1.	 ที่มาของรายงาน	กฎหมาย	กฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 ประจำาปี	 จัดทำาขึ้นโดยอาศัยอำานาจ 
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๔๕	ทีก่ำาหนด 
ให้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ	 ให้	 กสม.	 จัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา	โดยอย่างน้อยให้	กสม.	สรุปปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะในการดำาเนินการด้วย	และเผยแพร่ให้ประชาชน 
ทราบเป็นการทั่วไป	 สำาหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำาปีงบประมาณ	
๒๕๖๑	เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	ถึง	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑	

2.	ภาพรวมผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

	 ผลการดำาเนินงานของ	 กสม.	 เป็นไปตามหน้าที่และอำานาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๒๔๗	และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	 
พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๒๖	 และ	 ๒๗	 และแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๕ 
โดยในรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จะแบ่งผลการดำาเนินงานออกเป็น	๖	ด้าน	ประกอบด้วย		

	 ๒.๑	 การตรวจสอบและรายงานข้อเทจ็จรงิเกีย่วกับการละเมดิสทิธมินษุยชน	และเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทาง
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

	 ๒.๒	 การจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ

	 ๒.๓	 การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

	 ๒.๔	 การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	

	 ๒.๕	 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน	

	 ๒.๖	 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร	

	 แผนภาพท่ี	๑	ภาพรวมด้านทรพัยากรบคุคล	สำานกังาน	กสม.	มบีคุลากรปฏบิตัหิน้าที	่ณ	วันที	่๓๐	กันยายน	๒๕๖๑	
จำาแนกประเภทบุคลากร	ดังนี้	
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	 ภาพรวมด้านงบประมาณ	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 สำานักงาน	 กสม.	 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 จำานวน 
ทั้งสิ้น	๒๑๑.๘๗๗๙	ล้านบาท	โดยลดลงจำานวน	๔.๕๗๘๐	ล้านบาท	จากปีงบประมาณ	๒๕๖๐	ซึ่งได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น	 จำานวน	๒๑๖.๔๕๕๙	 ล้านบาท	 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน	๓	 แผนงานหลัก	 คือ	 แผนงานบุคลากร 
ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	และแผนงานบูรณาการ

๓.	 ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		
	 พุทธศักราช	256๐	มาตรา	2๔๗

	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	กสม.	มีผลการดำาเนินงานจำาแนกตามหน้าที่และอำานาจ	ดังนี้

 ๑.	 การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	มีผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

  ๑.๑	 สถติกิารรบัเรือ่งร้องเรยีน	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	กสม.	ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนกรณกีล่าวอ้างว่ามกีารกระทำา 
หรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น	 ๒๓๒	 เรื่อง	 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธ ิ
และเสรีภาพส่วนบุคคลจำานวน	๘๐	 เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๓๔.๔๘	พื้นที่ที่มีการร้องเรียนสูงที่สุด	คือ	ภาคใต้	จำานวน	
๑๐๔	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๘๓	โดยผู้ร้องส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย	คิดเป็นร้อยละ	๕๘.๖๒	

  ๑.๒	 ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	กสม.	สามารถตรวจสอบคำาร้องและจัดทำารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จำานวน	๔๔๕	เรื่อง	เป็นเรื่องร้องเรียนที่รับเป็นคำาร้องก่อนปีงบประมาณ	๒๕๖๑	จำานวน	๓๙๕	เรื่อง	และเป็นเรื่องที่
รับเป็นคำาร้องในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	จำานวน	๕๐	เรื่อง	ตัวอย่างผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจำานวน	๒๑	เรื่อง	ดังนี้	

   กรณีที่	๑	 กรณีกล่าวอ้างว่ากรมราชทัณฑ์ออกระเบียบและคำาสั่งทำาให้ผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อน 
	 	 	 (รายงานฯ	ที่	๒-๓/๒๕๖๑)	

   กรณีที่	๒	 กรณกีล่าวอ้างว่า	มบีคุคลนำาชือ่และหมายเลขโทรศพัท์ไปแอบอ้างลงข้อความหมิน่ประมาท 
	 	 	 ทำาให้เสื่อมเสีย	(รายงานฯ	ที่	๔/๒๕๖๑)	

   กรณีที่	๓	 กรณีกล่าวอ้างว่าคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๓/๒๕๕๙	และที่	๔/๒๕๕๙	 
	 	 	 เกี่ยวกับการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
	 	 	 ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสำาหรับการประกอบกิจการบางประเภทละเมิดสิทธิมนุษยชน 
	 	 	 (รายงานฯ	ที่	๖๗-๗๑/๒๕๖๑)	

   กรณีที่	๔	 กรณีกล่าวอ้างว่าถูกหลอกลวงไปทำางานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	 ทำาให้สูญเสียเงิน 
	 	 	 จำานวนหนึ่ง	(รายงานฯ	ที่	๑๐๐/๒๕๖๑)	

   กรณีที่	๕	 กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานราชการมีคำาส่ังให้กลุ่มผู้มีอาชีพเล้ียงกระบือออกจากพื้นที ่
	 	 	 สาธารณประโยชน์	(รายงานฯ	ที่	๑๑๗/๒๕๖๑)	

   กรณีที่	๖	 กรณีกล่าวอ้างว่าการอนญุาตให้ฝังกลบขยะมลูฝอยในพืน้ทีส่่งผลกระทบต่อชมุชน	(รายงานฯ	ที่ 
	 	 	 ๑๑๘/๒๕๖๑)	

   กรณีที่	๗	 กรณกีล่าวอ้างว่าเอกชนล้อมรัว้เลีย้งหอยในแม่นำา้ปะเหลยีนและทำาการคราดหอยโดยไม่ได้รบั 
	 	 	 อนุญาตตามกฎหมาย	(รายงานฯ	ที่	๑๑๙/๒๕๖๑)	
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   กรณีที่	๘	 กรณกีล่าวอ้างว่าชาวประมงพ้ืนบ้านได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการเล้ียงหอยแครงบกุรกุ 
	 	 	 ที่สาธารณประโยชน์	(รายงานฯ	ที่	๑๒๐/๒๕๖๑)	

	 	 	 กรณีที่	๙	 กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมในทีด่นิทำากนิจากการจดัตัง้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
	 	 	 สุรนารี	(รายงานฯ	ที่	๑๒๑/๒๕๖๑)	

	 	 	 กรณีที่	๑๐	กรณีกล่าวอ้างว่าผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่เรือนจำาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	 (รายงานฯ 
	 	 	 ที่	๑๒๒/๒๕๖๑)	

	 	 	 กรณีที่	๑๑	กรณีกล่าวอ้างว่าชาวบ้านตำาบลหนองนาคำาได้รับผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากโรงงาน 
	 	 	 ยางพารา	(รายงานฯ	ที่	๑๒๕/๒๕๖๑)	

	 	 	 กรณีที่	๑๒	 เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำา	 (รายงานฯ 
	 	 	 ที่	๑๗๑/๒๕๖๑)	

	 	 	 กรณีที่	๑๓	กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนดำาเนินคดีล่าช้า	(รายงานฯ	ที่	๙๙๑/๒๕๖๐)	

	 	 	 กรณีที่	๑๔	กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจข่มขู่และทำาร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ	(รายงานฯ 
	 	 	 ที่	๑๐๑๑/๒๕๖๐)	

	 	 	 กรณีที่	๑๕	กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่เร่งรดัดำาเนนิคด	ีทำาให้ได้รบัความเดอืดร้อน	(รายงานฯ	 
	 	 	 ที่	๑๐๒๓/๒๕๖๐)	

	 	 	 กรณีที่	๑๖	กรณกีล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าท่ีตำารวจและเจ้าหน้าท่ีทหารตรวจค้นบ้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย		 
	 	 	 (รายงานฯ	ที่	๑๐๒๙/๒๕๖๐)	

	 	 	 กรณีที่	๑๗	กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 และทรมานให้ 
	 	 	 รับสารภาพ	(รายงานฯ	ที่	๑๐๓๐/๒๕๖๐)	

	 	 	 กรณีที่	๑๘	กรณเีจ้าหน้าทีท่หารวสิามญัฆาตกรรมแกนนำาเยาวชนชาวลาหู	่(รายงานฯ	ที	่๑๐๓๓/๒๕๖๐)	

	 	 	 กรณีที่	๑๙	กรณกีล่าวอ้างว่ารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลกล่ันแกล้งร้องเรียนทำาให้ได้รบั 
	 	 	 ความเสียหายต่อชื่อเสียง	(รายงานฯ	ที่	๑๐๕๐/๒๕๖๐)	

	 	 	 กรณีที่	๒๐	กรณีขอให้เร่งรัดการดำาเนินคดีของพนักงานสอบสวน	(รายงานฯ	ที่	๑๑๔๑/๒๕๖

	 	 	 กรณีที่	๒๑	กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำาทำาร้ายร่างกายบุตรชายจนได้รับบาดเจ็บ	 และเรือนจำา 
	 	 	 ลงโทษบุตรชายเกินกว่าเหตุ	(รายงานฯ	ที่	๑๑๔๓/๒๕๖๐)	

  ๑.๓	 การติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ	 กสม.	 ในการป้องกันหรือแก้ไข 
การละเมดิสทิธมินษุยชน	หรอืในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	กสม.	ได้ติดตามผล 
การดำาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางจำานวน	๑๔๔	 เร่ือง	 จำาแนกเป็นมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนจำานวน	๘๘	เรื่อง	และมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
จำานวน	๕๖	เรื่อง	ดังนี้	

   ๑)	ผลการติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สทิธมินษุยชน	จำาแนกเป็นมาตรการหรอืแนวทางทีป่รากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ	ทีอ่อกก่อนปีงบประมาณ	๒๕๖๑ 
จำานวน	 ๒๗	 เรื่อง	 และที่ออกภายในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 จำานวน	 ๖๑	 เรื่อง	 มาตรการหรือแนวทางที่	 กสม. 
เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐ	 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชนโดยเฉพาะการคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน	 และสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม	
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	 	 	 จากการติดตามผลการดำาเนินการพบว่า	 มาตรการหรือแนวทางที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ 
ที่ออกก่อนปีงบประมาณ	๒๕๖๑	จำานวน	๒๗	เรื่อง	กสม.	ได้พิจารณาและสั่งการให้สำานักงาน	กสม.	ยุติการติดตาม 
ทุกเรื่อง	 และที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ	ที่ออกภายในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 จำานวน	 ๖๑	 เร่ือง	 กสม. 
ได้พิจารณาและสั่งการให้สำานักงาน	กสม.	ยุติการติดตาม	๕๑	เรื่อง	ส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงาน
ได้ดำาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ	กสม.	ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำาคัญแล้ว

   ๒)	ผลการตดิตามผลการด�าเนินการตามมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน
จำาแนกเป็นเรื่องที่	กสม.	ได้เสนอมาตรการหรือแนวทางก่อนปีงบประมาณ	๒๕๖๑	จำานวน	๔๐	เรื่อง	และที่ได้เสนอ
มาตรการหรือแนวทางภายในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	จำานวน	๑๖	 เรื่อง	 เรื่องที่	กสม.	 ได้เสนอมาตรการหรือแนวทาง
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิพลเมือง			

	 	 	 จากการติดตามผลการดำาเนินการพบว่ามาตรการหรือแนวทางที่เสนอก่อนปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑ 
จำานวน	 ๔๐	 เร่ือง	 กสม.	 ได้พิจารณาและสั่งการให้สำานักงาน	 กสม.	 ยุติการติดตามทุกเรื่อง	 และที่เสนอภายใน
ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	จำานวน	๑๖	เรื่อง	กสม.	ได้พิจารณาและสั่งการสำานักงาน	กสม.	ยุติการติดตามจำานวน	๓	เรื่อง 
ส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานได้ดำาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ	 กสม.	 ทั้งหมดหรือ 
บางส่วนที่เป็นสาระสำาคัญแล้ว

	 	 	 ตัวอย่างมาตรการหรือแนวทางของ	กสม.	ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่	กสม.	ได้ดำาเนินการติดตามผลการดำาเนินการ

   กรณีที่	๑	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงอาจส่ง 
	 	 	 ผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน	

   กรณีที่	๒	 กรณกีล่าวอ้างว่าการระงบัการก่อสร้างเส้นทางเชือ่มโยงอำาเภอคลองลาน	จงัหวดักำาแพงเพชร	 
	 	 	 ถึงอำาเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก	เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

   กรณทีี	่๓	 กรณีได้รบัผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษหมายเลข	๘๑	สายบางใหญ่-กาญจนบรุี	

   กรณีที่	๔	 กรณีคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่นำ้าเจ้าพระยา	

   กรณีที่	๕	 กรณีชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน	

   กรณีที่	๖	 กรณีนโยบายและแผนการดำาเนินงานเพื่อลดความพิการแต่กำาเนิด	 โดยการกำาหนดให้ 
	 	 	 กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร		

   กรณีที่	๗	 กรณีกล่าวอ้างว่าคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	 ย้ายสิทธิ 
	 	 	 หลักประกันสุขภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ร้อง	

   กรณีที่	๘	 กรณีขอให้มีการตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำาหรับบุคคลที่มีภาวะเพศกำากวม	

   กรณีที่	๙	 กรณีการเปิดเผยประวัติการกระทำาความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน	

   กรณีที่	๑๐	กรณีปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีการอายัด	

   กรณีที่	๑๑	กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจชุดจับกุมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย	

   กรณีที่	๑๒	กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจข่มขู่และทำาร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ	

   กรณทีี	่๑๓	 กรณีกล่าวอ้างว่าคนกรดียางรายย่อยไม่ได้รบัอนญุาตให้ขึน้ทะเบยีนเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง 
	 	 	 ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘	

   กรณีที่	๑๔	กรณกีล่าวอ้างว่าหญงิต่างด้าวทีท่ำางานในสถานบรกิารถกูกกัตวัทีส่ำานกังานตรวจคนเข้าเมอืง 
	 	 	 ทำาให้ได้รับความเดือดร้อน
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 ๒.	 การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑ 
มีผลการดำาเนินงานประกอบด้วย	๑)	การจดัทำารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย	
ปี	 ๒๕๖๐	 ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่	 ๑	 มกราคม-๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๐) 
และได้เสนอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคม	 ๒๕๖๑	 และ	 ๒)	 การจัดทำารายงานคู่ขนานตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ	 อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธมินษุยชน	ซึง่เป็นหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติฯ	 มาตรา	 ๒๗	 และ	 (๔)	 อยู่ระหว่างการจัดทำารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ		

 ๓.	 การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	กสม. 
ได้จัดทำาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือคำาสั่งให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	จำานวน	๑๔	ฉบับ	ดังนี้

  กรณีที่	๑	 กรณีขอให้ตรวจสอบและคุ ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม 
	 	 รายงานผลการตรวจสอบ	ที่	๓๐-๓๑/๒๕๖๑)	

  กรณีที่	๒	 กรณีกล่าวอ้างว่าถูกดำาเนินคดีและถอนประกันโดยไม่เป็นธรรม	 (รายงานผลการตรวจสอบ 
	 	 ที่	๓๒/๒๕๖๑)	

  กรณีที่	๓	 กรณบีตุรชายเสยีชวีติในเรอืนจำากลางนครศรธีรรมราช	(รายงานผลการตรวจสอบ	ที	่๑๔๕/๒๕๖๑)	

  กรณีที่	๔	 กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและนำาตัวไปควบคุมเพื่อซักถามข้อเท็จจริง 
	 	 โดยมชิอบ	รวมทัง้มกีารข่มขูแ่ละทำาร้ายร่างกายในระหว่างการซกัถาม	(รายงานผลการตรวจสอบ	ที	่๒๒๐/๒๕๖๑)	

 	 กรณีที่	๕	 กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ต้องขังชาวต่างประเทศถูกจำากัดสิทธิในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวใน 
	 	 ต่างประเทศและไม่ได้รับการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม	 รวมท้ังขอให้มีการโอนตัวไปรับโทษต่อในประเทศ 
	 	 ภูมิลำาเนา	(รายงานผลการตรวจสอบ	ที่	๒๒๑/๒๕๖๑)	

 	 กรณีที่	๖	 กรณีกล่าวอ้างว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาถูกครูใช้ไม้เรียวทำาโทษเกินกว่าเหตุ	 (รายงานผล 
	 	 การตรวจสอบ	ที่	๒๒๘/๒๕๖๑)	

  กรณีที่	๗	 กรณีผู ้ต้องขังเรือนจำากลางปัตตานีซ่ึงถูกย้ายไปคุมขังท่ีเรือนจำากลางสงขลาถึงแก่ความตาย 
	 	 ในระหว่างการควบคุม	(รายงานผลการตรวจสอบ	ที่	๒๔๙/๒๕๖๑)	

  กรณีที่	๘	 กรณีการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	(ข้อเสนอแนะฯ	ที่	๑/๒๕๖๑)	

  กรณีที่	๙	 กรณกีารจดัทำาแผนปฏบัิตกิารระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน	(National	Action	Plan	on 
	 	 Business	and	Human	Rights-NAP)	(ข้อเสนอแนะฯ	ที่	๒/๒๕๖๑)	

  กรณีที่	๑๐	กรณีการกำาหนดเขตพื้นที่ในการทำากิน	 การอยู่อาศัย	 และการดำาเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ ์
	 	 กะเหรีย่งและชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิในเขตป่าสงวนแห่งชาตแิละเขตอทุยานแห่งชาต	ิ(ข้อเสนอแนะฯ	ที	่๓/๒๕๖๑)	

  กรณีที่	๑๑	กรณีแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง	 (นสล.)	 ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำากิน 
	 	 ของประชาชน	(ข้อเสนอแนะฯ	ที่	๔/๒๕๖๑)	

  กรณีที่	๑๒	กรณีการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	พ.ศ.	....	ซึง่อาจส่งผลกระทบ 
	 	 ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน	(ข้อเสนอแนะฯ	ที่	๖/๒๕๖๐)	
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  กรณีที่	๑๓	กรณีกล่าวอ้างว่าการระงับการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงอำาเภอคลองลาน	 จังหวัดกำาแพงเพชร 
	 	 ถึงอำาเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก	เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	(รายงานผลการพิจารณา	ที่	๑๐๒๖/๒๕๖๐)	

  กรณีที่	๑๔	กรณีกล่าวอ้างว่าการขุดลอกคลองส่งผลกระทบต่อพลับพลึงธาร	 (รายงานผลการตรวจสอบ 
	 	 ที่	๑๑๐๐-๑๑๐๑/๒๕๖๐)

 ๔.	 การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานเก่ียวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	 การเตรียมการดำาเนินการในเรื่องนี้	 กสม.	 ได้แต่งต้ังคณะทำางานภายใน	
ประกอบด้วยผู้ชำานาญการประจำา	 กสม.	 ผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าที่สำานักงาน	 กสม.	 สำาหรับปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑ 
กสม.	พจิารณาแล้วเหน็ว่ามกีารรายงานสถานการณ์สิทธมินษุยชนในประเทศไทยบางส่วนซ่ึงไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
และได้ดำาเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง	 รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปจำานวน	 ๒	 เรื่อง 
ได้แก่	๑)	รายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก	ครั้งที่	๒๘	ประจำาปี	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)	รายงานการดำาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	
นอกจากนี	้ยงัมรีายงานสถานการณ์สทิธมินษุยชนเกีย่วกบัประเทศไทยทีย่งัไม่พบข้อห่วงกงัวลทีจ่ะต้องมกีารตรวจสอบ
และชีแ้จงหรอืจดัทำารายงานจำานวน	๓	เรือ่ง	ได้แก่	๑)	รายงานสถานการณ์สิทธมินษุยชนทัว่โลก	ประจำาปี	๒๕๖๐/๒๕๖๑	
ของแอมเนสตี	้อนิเตอร์เนชัน่แนล	ประจำาประเทศไทย	๒)	รายงานสถานการณ์สิทธมินษุยชน	นติิรัฐท่ีพังทลาย	:	รายงาน	
๔	ปี	ภายใต้	คสช.	สิทธิมนุษยชนและผลพวงรัฐประหารต่อสังคมไทย	โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน	โครงการ
อนิเทอร์เนต็เพือ่กฎหมายประชาชน	(iLaw)	และ	๓)	รายงาน	Statement	ของคณะผูเ้ชีย่วชาญสหประชาชาติประณาม
การใช้กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	

 ๕.	 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	ประกอบด้วย

  ๕.๑	 งานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	 มีผลการดำาเนินงาน	 คือ	 ๑)	 แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๕		๒)	การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	จำานวน	๓	ครั้ง	รวมทั้งสิ้น	๓๐	หน่วยงาน	๓)	การจัดทำาหลักสูตรสิทธิมนุษยชน 
ศึกษาในกลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลาย	จำานวน	๕	หลกัสตูร	ได้แก่	หลกัสตูรสทิธมินษุยชนศกึษารายวชิาพืน้ฐาน	หลักสูตร
สิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะในกระบวนการ	 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำาหรับนักบริหารระดับสูง	 หลักสูตร 
ฝึกอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำาหรับผู้บริหาร	 และหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำาหรับรัฐวิสาหกิจ	 และ 
๔)	การจัดทำาบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

  ๕.๒	 โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	กสม.	ได้จัดโครงการสัมมนา
และกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน	ประกอบด้วย	(๑)	การส่งเสริม 
สทิธมินษุยชน	อาท	ิโครงการสร้างความเข้มแขง็ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	โครงการสมัมนาวชิาการ	เรือ่ง	“การลงโทษ
ทางอาญากับหลกัสทิธมินษุยชน”	โครงการเสวนาวชิาการ	“การดำาเนนิการตามหลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตว่ิาด้วย 
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	 :	 กรณีศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการเยียวยาและระงับข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย”	 โครงการ 
เผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 โครงการจัดงานวัน 
สิทธิมนุษยชนสากล	๑๐	ธันวาคม	ประจำาปี	๒๕๖๑	การจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา	
(๒)	การประสานงานเครือข่าย	 เช่น	การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	ประชาชน	และองค์การเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชน	โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์	:	รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล	ครั้งที่	๘	ในหัวข้อ	รัฐธรรมนูญ
กับเขตการคุ้มครองทางวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ	์การส่งเสรมิการทำางาน	และร่วมกจิกรรมกบัองค์กรทีไ่ด้ทำาความตกลง
ร่วมมือกับสำานักงาน	 กสม.	 (๓)	 การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ 
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ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู ้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ 
อินโฟกราฟิก	โครงการประชาสมัพนัธ์เพือ่การสือ่สารสทิธมินษุยชน	โดยผ่านกลไกคณะทำางานสือ่สารองค์กรของ	กสม.		
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	๘	 มีนาคม	 “การประกาศเกียรติยศสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	ประจำาปี	 ๒๕๖๑” 
งานประกาศผลรางวัล	“อรรธนารีศวร	ครั้งที่	๑	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๐”	งานรำาลึก	วนิดา	ตันติวิทยาพิทักษ์	:	๑๐	ปีที่
จากไป	โครงการส่งเสรมิความร่วมมอืเพือ่การสร้างเสรมิสทิธมินษุยชนในกลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลาย	และการออกแบบ
และพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การเรยีนรูส้ทิธมินษุยชน	โครงการเผยแพร่ข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ	กสม.	ผ่านสื่อออนไลน์	โครงการพัฒนาการจัดทำาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โครงการสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในบทบาทผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญา 
แทนผู้เสียหาย	โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาบคุลากรให้มศีกัยภาพในด้านสทิธมินษุยชนและด้านกระบวนการยตุธิรรม
เพื่อนำามาใช้ในการปฏิบัติงาน

  ๕.๓	 งานความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศทั้งตามกรอบความร่วมมือและนอกเหนือจากกรอบ 
ความร่วมมือ	ประกอบด้วย

  ๑)	ความร่วมมอืกบัสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินระดบัต่าง	ๆ 	ดงันี	้ความร่วมมอืในระดบัสากลภายใต้ 
กรอบพนัธมติรระดบัโลกว่าด้วยสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ (GANHRI)	 ความร่วมมอืในระดบัภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 (APF)	 และความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	(SEANF)	ซึง่ในปี	๒๕๖๑	กสม.	ไทยได้ทำาหน้าท่ี
เป็นประธาน	SEANF	และได้เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุระดับเจ้าหน้าที	่ (Technical	Working	Group-TWG)	๒	ครัง้ 
การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร	หวัข้อ	 “การละเมดิสทิธมินษุยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน	 :	 การแก้ไขปัญหาช่องว่าง 
ของการคุม้ครองโดยผ่านกลไกความรบัผดิชอบนอกอาณาเขต”	และการจดัประชมุประจำาปีของ	SEANF	ครัง้ที	่๑๕	

  ๒)	 ความร่วมมอืกบักลไกสทิธมินษุยชนของอาเซยีน	ได้แก่	การเข้าร่วมประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารท่ีจัด
โดยคณะกรรมาธกิารระหว่างรฐับาลอาเซยีนว่าด้วยสทิธมินษุยชน	(AICHR)	ในหวัข้อต่าง	ๆ 	เช่น	การนำาแนวทางสทิธมินษุยชน 
มาจัดทำายุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคเพื่อการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล	 การจัดการเสรีภาพ 
ในการแสดงออกในยคุข้อมลูข่าวสาร	การแลกเปลีย่นตวัอย่างการปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัธรุกจิและสทิธมินษุยชน

  ๓)	 ความร่วมมอืกบักลไกสทิธมินษุยชนของสหประชาชาติ	 ได้แก่	การเข้าร่วมประชมุ	UN	Forum	on	
Business	and	Human	Rights	ครัง้ที	่๖	การเข้าร่วมประชมุเรือ่ง	Gender	Lens	to	the	UN	Guiding	Principles	on	
Business	and	Human	Rights	และการประชมุกบัคณะทำางานของสหประชาชาตด้ิานสทิธมินษุยชนกบับรรษทัข้ามชาติ
และองค์กรธรุกจิอืน่	ๆ	

  ๔)	 ความร่วมมอืกบัสถาบนัสทิธมินษุยชนและหน่วยงานภาครฐัของต่างประเทศ	ได้แก่	ความร่วมมือกับ
สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตขิองมลัดฟีส์	และกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก

  ๕)	 ความร่วมมอืกบัองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสงัคมต่างประเทศ	เช่น	สหภาพยโุรป 
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (OECD)	 สถาบันยุทธศาสตร์และการบริหารของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี	มลูนธิ	ิANFREL	และธนาคารโลก

  ๖)	 ผลงานส�าคญัอืน่	ๆ 	 ในการด�าเนนิงานด้านต่างประเทศ	 ได้แก่	 การจดัทำาข้อมลูเพือ่ประกอบคำาขอ
ทบทวนสถานะ	 (re-accreditation)	 ของ	 กสม.	 เพือ่ส่งไปยงัสำานกังานข้าหลวงใหญ่สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานกุารของคณะอนกุรรมการประเมนิสถานะ	(SCA)

	 ๖.	 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

  ๖.๑	 งานสนับสนุนภารกิจหลักตามหน้าที่และอ�านาจ	ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	กสม.	ดำาเนินการเพื่อสนับสนุน
ภารกิจหลักตามหน้าที่และอำานาจ	ดังนี้
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   ๑)	การออกระเบยีบหรอืประกาศเพือ่ปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	ปีงบประมาณ	
๒๕๖๑	กสม.	ได้ดำาเนินการออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	รวม	๒๑	ฉบับ	

   ๒)	การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	ประกอบด้วยผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

    (๑)	 ผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	 ดำาเนินการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	 จำานวน	
๓	 เรื่อง	 ได้แก่	 (๑)	 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 Action	 Research-PAR) 
เพื่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่	 เรื่อง	“การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมงพื้นบ้าน
อ่าวปัตตานี”	(๒)	โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง	(ปกาเกอญอ)	
กับการดำาเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทำากินและที่อยู่
อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ	และ	(๓)	โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง	“ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชน
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐”

    (๒)	 การเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	๒๕๖๑	 กสม.	 ได้มีการนำา 
ผลการศึกษาวิจัยที่ดำาเนินการแล้วเสร็จเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณะในวงกว้าง	 ดังนี้	 (๑)	 เผยแพร่ผลการ
ศึกษาวิจัย	เรื่อง	“การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(Human	Rights	Due	Diligence)	และการจัดทำา 
คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม	 รวมทั้งรายการตรวจสอบ	 (checklist) 
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิการโรงแรม”	(๒)	จดัอบรมให้ความรูว่้าด้วยเรือ่งหลกัการเรือ่งความเสมอภาคและการไม่เลอืกปฏบิตัิ
แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรี	รวม	๒	แห่ง	(๓)	เผยแพร่บทความวิชาการ
ด้านสิทธิมนุษยชนเรื่อง	“กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(ICCPR)	และความผิดฐาน
การละเมิดอำานาจศาลในประเทศไทย”	ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน	(Thailand	Human	Rights	Journal)	และ	
(๔)	 เผยแพร่รายงานผลการศึกษาวิจัยผ่านเว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเว็บไซต์ 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	จำานวน	๕	เรื่อง	

	 	 ๖.๒	 งานสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

   ๑)	ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร	 ประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุน	
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานและการบริหารจัดการองค์กร	 สำานักงาน	 กสม.	 ได้ดำาเนินงาน	 ดังนี้	 (๑)	 การจัดทำา 
คำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ประจำาปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑ 
(๒)	 การดำาเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	Organization)	 (๓)	 การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์	หรือ	“ค่านิยมร่วม”	(Share	Values)	และ	(๔)	การดำาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๑	

   ๒)	ผลการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	 สำานักงาน	 กสม.	 ดำาเนินการ 
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ฉบับที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 และโครงการอื่น	 ๆ	 เพื่อ 
เสรมิสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	สนบัสนนุการปฏบิตังิานของสำานกังาน	รวมทัง้ให้บรกิาร
ประชาชน	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ดังนี้	

	 	 	 	 (๑)	 การพฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	อาท	ิการพฒันาระบบติดตามและประเมนิ
สถานการณ์และพัฒนากลไกในการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ	 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงยทุธศาสตร์	(Business	Intelligent)	ระบบเวบ็ไซต์สำานกังาน	กสม.	(www.nhrc.or.th)	การจดัทำาระบบ
ประชมุทางไกล	(Web	Conference)	การจดัระบบตรวจสอบสถานะเร่ืองร้องเรียนในระบบฐานข้อมลูสำานกังาน	กสม.	
และโครงการจัดหาโปรแกรม	Antivirus	Gateway
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	 	 	 	 (๒)	 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย	
โดยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้	 “สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้มี
อุปการะคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”	ประจำาปี	 ๒๕๖๐	 เมื่อ
วันพุธที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๖๑	จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	

	 	 	 	 (๓)	 งานหอจดหมายเหตสุทิธมินษุยชน	เป็นการศกึษา/รวบรวมข้อมลูเพือ่จดัทำาหมวดหมูแ่ละตาราง
กำาหนดอายุการเก็บรักษาเอกสารของสำานักงาน	 ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 มาตรา	 ๗	
วรรคสอง	และประกาศใช้นโยบายการจัดการเอกสารของสำานักงาน	กสม.	

   ๓)	ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร	ประกอบด้วยผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

    (๑)	การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการประชุมที่จัดโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ	ปีงบประมาณ	
๒๕๖๑	 กสม.	 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของสำานักงาน	 กสม.	 ไปเข้ารับการอบรมในหลักสูตรและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ	จำานวน	๒	ครั้ง

    (๒)	การฝึกอบรมและการสัมมนา	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 สำานักงาน	 กสม.	 ได้ดำาเนินการจัดการ
ฝึกอบรมตลอดจนจัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนท้ังดำาเนินการเองและการจัดส่ง
บคุลากรไปอบรมกบัหน่วยงานภายนอก	เช่น	หลกัสตูรเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานสทิธมินษุยชน	หลกัสตูรพนกังานเจ้าหน้าที่	
หลกัสตูรการแก้ปัญหาและการตดัสนิใจอย่างมปีระสิทธผิล	หลักสูตรการบริหารการเปล่ียนแปลงอย่างมปีระสิทธภิาพ	
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำาหรับผู้บริหาร	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังมีการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	จำานวน	๓๔	โครงการ/หลักสูตร	รวม	๕๓	คน	

    (๓)	การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เช่น	 การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ	
หลกัสตูร	“แนวนโยบายและแนวปฏบัิตใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศของสำานกังาน	กสม.”	หลกัสตูร	
“ความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐”	หลักสูตร	“การบริหารจัดการ
ระบบ	Kentico	สำาหรบัผูพ้ฒันาระบบ”	และหลกัสตูร	“การใช้งานอปุกรณ์บรหิารจดัการการให้บรกิารบนระบบเครอืข่าย 
คอมพิวเตอร์”	เป็นต้น	

๔.	 สรุปปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ	2561

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	กสม.	ปฏบัิตงิานตามหน้าทีแ่ละอำานาจตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๖๐	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ทั้งนี ้
จากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณดังกล่าวของ	กสม.	สามารถสรุปปัญหา	อุปสรรค	ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก
รวมไปถึงสภาพการบริหารจัดการภายในขององค์กร	 โดยมีข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนา 
ดังต่อไปนี้

	 ๔.๑	 การตรวจสอบและการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

   สภาพปัญหา ในข้ันการติดตามผลการดำาเนินงานตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่	กสม.	เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องพบว่า	หน่วยงานของรัฐหรือ 
เอกชนดังกล่าวมีความพยายามดำาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางตามที่	 กสม.	 เสนอมากขึ้น	 อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานบางแห่งยังไม่ให้ความสำาคัญหรือให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบของหน่วยงาน
ของตนมากกว่า	และไม่ได้แจ้งเหตุผลกรณีที่ไม่อาจดำาเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดำาเนินการ
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   ข้อเสนอแนะ เมื่อได้รับมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตามที่	 กสม.	 เสนอ	 รัฐมนตรีหรือหัวหน้าของหน่วยงานของรัฐนั้นหรือของหน่วยงานเอกชนควรให้ความสำาคัญ 
ต่อมาตรการหรือแนวทางดังกล่าว	และแจ้งผลการดำาเนินการไปยัง	กสม.	หรือสำานักงาน	กสม.	ทั้งนี้ควรแจ้งผลกรณี 
ที่ไม่อาจดำาเนินการหรือต้องใช้เวลาดำาเนินการด้วย	รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อจำากัด	(หากมี)

 ๔.๒	 การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ	

   สภาพปัญหาและอุปสรรค ในปีท่ีผ่านมา	 กสม.	 ได้ริเริ่มให้มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการมีหนังสือขอข้อมูล	 สถิติ	 แผนงานและผลการดำาเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว	 เพื่อนำามาใช้
เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการศึกษาและประเมินผล	 โดยรวมพบว่า	 หน่วยงานหลายแห่งให้ความร่วมมือ	 อย่างไรก็ตาม 
บางแห่งมีข้อจำากัดในการเก็บข้อมูลสถิติ	 บางแห่งต้องใช้เวลาในการจัดส่งข้อมูลและไม่สามารถนำามาใช้ใน 
การประเมินได้ภายในกำาหนดระยะเวลา	รวมถึงข้อมูลของหน่วยงานบางแห่ง	กสม.	และสำานักงาน	กสม.	ไม่อาจเข้าถึง
ข้อมูลทางช่องทางต่าง	ๆ 	ที่เผยแพร่ได้	

  	 ข้อเสนอแนะ คณะรฐัมนตร	ีรฐัมนตร	ีหรอืหวัหน้าของหน่วยงานของรฐัควรกำาชบัให้หน่วยงานในสงักดัมกีาร 
จัดเก็บข้อมูล	 สถิติการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ	 ง่ายต่อการสืบค้น	 มีการเผยแพร่และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 
ดังกล่าวแก่สาธารณะท่ีสามารถเข้าถึงได้สะดวกและประกอบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย	 ให้ความสำาคัญและความร่วมมือ 
จัดส่งข้อมูล	สถติ	ิหรอืผลการดำาเนนิงานตามที	่กสม.	และสำานกังาน	กสม.		ขอความร่วมมอื	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ 
พัฒนาประสิทธิภาพการทำางานทั้งของหน่วยงานของรัฐนั้นเองและการประเมินผลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทย

	 ๔.๓	 การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 	 	 สภาพปัญหาและอุปสรรค ในขั้นการติดตามผลการดำาเนินการพบว่าคณะรัฐมนตรีได้แจ้งตอบข้อ 
เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธมินษุยชนตามที	่กสม.	เสนอทกุเร่ือง	เป็นมติรับทราบ 
เช่นเดียวกันรัฐสภาจะแจ้งตอบเป็นมติรับทราบและส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง	 จึงทำาให้	 กสม.	 ไม่อาจ
ทราบว่าคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีความเห็นต่อสาระของข้อเสนออย่างไร	ส่วนใดสามารถดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสมได้โดยเร็ว	 กรณีใดไม่อาจดำาเนินการได้	 หรือต้องใช้เวลาในการดำาเนินการ	 รวมทั้งการแจ้งเหตุผล
ให้	 กสม.	 ทราบโดยไม่ชักช้า	 ท้ังนี้ตามท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐

  	 ข้อเสนอแนะ เมื่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีได้รับรายงานหรือข้อเสนอแนะจาก	กสม.	แล้ว	ควรพิจารณา
และแจ้งเหตุผลให้	 กสม.	 ทราบโดยไม่ชักช้า	 โดยระบุลงในเนื้อหาของรายงานหรือข้อเสนอแนะว่ากรณีใดดำาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข	กรณีใดไม่อาจดำาเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดำาเนินการ

	 ๔.๔	 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

	 	 	 สภาพปัญหาและอุปสรรค	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	 มีเจ้าหน้าท่ีของสำานักงาน	 กสม.	 หลายคนแสดง 
ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ 	ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	อันเป็นเรื่องที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ของสำานักงาน	 เน่ืองจากข้อจำากัดด้านการจัดการงบประมาณ	 สำานักงานฯ	 จึงไม่อาจดำาเนินการให้เจ้าหน้าที่สามารถ 
เข้ารับการอบรมได้ทุกคน	 สำาหรับการจัดการความรู้ในองค์กร	 (Knowledge	management)	 ในการพัฒนาไปสู ่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	เจ้าหน้าที่ของสำานักงานยังจำาเป็นต้องได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 ข้อเสนอแนะ	 สำานักงาน	 กสม.	 ควรพิจารณาจัดทำาแผนงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสำานักงาน	 กสม. 
โดยจดัลำาดบัความสำาคญัและความจำาเป็นตามความต้องการของงานแต่ละด้าน	รวมทัง้บรรจเุรือ่งการจดัการองค์ความรู้ 
ในองค์กรไว้ในแผนปฏิบัติการประจำาปี




