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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	
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• 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	
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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


