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บทสรุปผู้บริหาร
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1. ที่มาของรายงานประจ�าปี

	 รายงานผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 จัดท�าขึ้นโดย
อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	45	 
ที่ก�าหนดให้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ
ให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิจดัท�ารายงานประจ�าปี 
เสนอต่อคณะรฐัมนตรีและรัฐสภา	โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	สรุปปัญหาอุปสรรค	และข้อเสนอแนะ 
ในการด�าเนินงานด้วย	และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็น 
การทั่วไป	ส�าหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 
เป็นรายงานผลการปฏิบัติงาน	ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2562- 
30	กันยายน	2563

2. ภาพรวมผลการด�าเนินงานของ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต	ิเป็นไปตามหน้าท่ีและอ�านาจท่ีบัญญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	และ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 26	 และ	 27	
และแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
พ.ศ.	 2560-2565	 โดยในรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับน้ี 
จะแบ่งผลการด�าเนินงานออกเป็น	8	ด้าน	ประกอบด้วย
	 2.1	การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
	 	 การละเมิดสิทธิมนุษยชน	และเสนอแนะมาตรการ 
	 	 หรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
	 	 สิทธิมนุษยชน
	 2.2	การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
	 	 ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
	 2.3	การเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิ 
	 	 และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 2.4	การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณี 
	 	 ที่มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน 
	 	 ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
	 2.5		การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง 
	 	 ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน
	 2.6	การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
	 2.7	การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานด้าน 
	 	 สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
	 2.8	การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาต	ิ 
มีบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2563	จ�าแนก
ประเภทบุคลากร	ดังนี้แผนภาพที่ 1 ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล

ที่มา:	ส�านักบริหารกลาง	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

ข้าราชการ พนักงานราชการ

56 คน 12 คน

รวมทั้งสิ้น 276 คน

150 คน 58 คน

พนักงาน
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 ภาพรวมด ้านงบประมาณ	 ป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	
2563	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	จ�านวนท้ังสิน้	222.5423	ล้านบาท	 
โดย เพิ่ มขึ้ นจากป ี งบประมาณ	 พ .ศ . 	 2562	 จ� านวน	 
6.8202	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 3.16	 โดยได้รับจัดสรร 
งบประมาณใน	3	แผนงานหลัก	คือ	แผนงานบคุลากรภาครัฐ	
แผนงานพ้ืนฐาน	และแผนงานบูรณาการ

3. ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ
 แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 มาตรา 247

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีการด�าเนินงานจ�าแนกตามหน้าที่และอ�านาจ	ดังนี้

3.1 การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

3.1.1	 สถิติการรับเรื่องร้องเรียน	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้อง
เรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอัน
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น	465	 เรื่อง	ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	จ�านวน	
170	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	36.60	พื้นที่ที่มีการร้องเรียนสูงที่สุด	
คือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	90	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	 
19.35	 โดยผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย	จ�านวน	253	คน	 
คิดเป็นร้อยละ	54.41

3.1.2	 ผลการพจิารณา/ตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนจากรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบ
ค�าร ้อง	 และจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	 จ�านวน	 387	 เร่ือง	 เป็นเร่ืองร้องเรียนที่รับ 
เป็นค�าร้อง	 โดยมีตัวอย่างผลการตรวจสอบและรายงานผล 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	10	กรณี	ดังนี้	
  กรณทีี	่1	สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย	กรณ ี
	 	 การเสียชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร 
	 	 จังหวัดนครนายก

  กรณีท่ี	 2	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 สิทธิและ 
	 	 เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	และสิทธิในทรัพย์สิน 
	 	 กรณีกล่าวอ้างว่า	 ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัว	 
	 	 ตรวจยึดทรัพย์สิน	 และตรวจเก็บตัวอย่างสาร 
	 	 พันธุกรรม	(DNA)	โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  กรณีที่ 	 3	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 กรณ ี
	 	 กล่าวอ้างว่า	หน่วยงานของรฐัน�าแบบจ�าลองส�าหรับ 
	 	 ประเมินค่าเสยีหายทางสิง่แวดล้อมบางประการหลงั 
	 	 การท�าลายป่าไม้	มาเป็นฐานในการฟ้องร้องด�าเนิน 
	 	 คดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหายโดยไม่เป็นธรรม
  กรณี ท่ี	 4	 สิทธิพลเมืองและสิทธิชุมชน	 กรณี 
	 	 กล่าวอ้างว่า	 ประชาชนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
	 	 อาจได้รับผลกระทบไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการ 
	 	 พิจารณาการขอประทานบัตรท�าเหมืองแร่หิน 
	 	 อุตสาหกรรมชนิดหินปูน	 ( เพื่ออุตสาหกรรม 
	 	 ก่อสร้าง)	และการอนุญาตให้ท�าเหมืองแร่ดังกล่าว 
	 	 อาจท�าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละกระทบต่อพืน้ที่ 
	 	 อ่อนไหว
  กรณีที่	 5	สิทธิชุมชน	กรณีกล่าวอ้างว่า	การเสนอ 
	 	 กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ
	 	 กระทบต ่ อ สิ ท ธิ ชุ ม ชนท ้ อ ง ถิ่ น ดั้ ง เ ดิ ม และ 
	 	 กลุ่มชาติพันธุ์
  กรณีท่ี	6	สิทธิชุมชน	กรณีกล่าวอ้างว่า	 โครงการ 
	 	 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ริมทะเลอาจส่งผลกระทบ 
	 	 ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
  กรณีที่	7	สิทธิชุมชน	กรณีขอให้ตรวจสอบกระบวน 
	 	 การรับฟังความคิดเห็นของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย 
	 	 ในโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน	จังหวัดเชียงใหม่
  กรณทีี	่8	สทิธชิมุชน	กรณกีล่าวอ้างว่าโรงงานน�า้มนั 
	 	 ปาล ์มปล ่อยน�้ า เสียก ่อให ้ เกิดผลกระทบต ่อ 
	 	 สิ่งแวดล้อมและชุมชน
  กรณีที่	 9	การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ 
	 	 ผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีนการรบัเข้าท�างานกบับรษิทัเอกชน
  กรณีที่	 10	 สิทธิแรงงานอันเกี่ยวเนื่องกับความ 
	 	 เสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ	กรณีกล่าวอ้างว่า	 
	 	 ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได้รับความเป็นธรรม 
	 	 เกี่ยวกับสวัสดิการในการท�างาน
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3.1.3	 การติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการ	 หรือ
แนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
	 ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือ
ในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ติดตามผลการด�าเนินการตาม 
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนและมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	สรุปได้ดังนี้	
	 (1)	 มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	131	 เรื่อง	ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชน	 โดยเฉพาะการค�านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในโครงการการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบหรือ
อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน	 อาทิ	 กรณีกล่าว
อ้างว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอาจส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	กรณีนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษส่งผลกระทบต่อประชาชน	และสทิธแิละเสรภีาพ
ส่วนบคุคล	อาท	ิกรณกีล่าวอ้างว่าถกูเจ้าหน้าทีท่หารควบคมุตวั	
ตรวจยึดทรัพย์สิน	และตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	(DNA)	
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
	 จากการติดตามผลการด�าเนินการพบว่ามาตรการ
หรือแนวทางที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	จ�านวน	131	เรื่อง	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้พิจารณาและส่ังการให้ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยุติการติดตาม	 จ�านวน	 41	 เรื่อง	 
ส่วนใหญ่เนือ่งจากเป็นกรณีท่ีบุคคลหรอืหน่วยงานได้ด�าเนนิการ 
ตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส�าคัญแล้ว
	 (2)	 ผลการติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการหรอื 
แนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	จ�าแนกเป็น 
เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	 
97	 เรื่อง	 ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
สิทธิในการจัดการที่ดินและสิทธิในสถานะบุคคล	อาทิ	 กรณี
หน่วยงานของรัฐออกหนังสือส�าคัญส�าหรับท่ีหลวงทับที่ดิน 
ท�ากินของราษฎร	กรณีพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงาน
ภาครัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน	

3.2 การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
	 ในป ี งบประมาณ	 พ.ศ . 	 2563	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้จัดท�ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ซึ่งเป็นการ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้น	 ระหว่างวันที่	 1	
มกราคม-31	ธันวาคม	2563	โดยแบ่งการประเมินสถานการณ์
เป็น	 4	ด้าน	ตามขอบเขตสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้าน 
สทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาคแีละประเดน็สทิธมินษุยชน 
ท่ีส�าคัญในบริบทประเทศไทย	ประกอบด้วย	 (1)	สถานการณ์ 
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (2)	สถานการณ์ด้าน
สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	 (3)	สถานการณ์ของ
กลุม่บคุคล	เช่น	เดก็	ผูส้งูอาย	ุคนพกิาร	สตรแีละความเสมอภาค 
ทางเพศ	และผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ	 และ	 (4)	 สถานการณ ์
ของประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีอยู ่ในความห่วงใย	 และมีการ 
จดัท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของ
ประเทศทีเ่ป็นการเฉพาะ	จ�านวน	2	เร่ือง	ได้แก่	(1)	การประเมนิ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)	และ	(2)	การประเมนิสถานการณ์เกีย่วกบัเสรภีาพ
ในชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเรียกร้องทางการเมือง
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี	เมื่อเดือนมีนาคม	2563	

3.3 การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 ในป ี งบประมาณ	 พ.ศ . 	 2563	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้ง 
การแก้ไขปรบัปรงุ	กฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	หรอืค�าสัง่ให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	6	ฉบับ	ดังนี้
3.3.1	 ข้อเสนอแนะฯ	 เรื่อง	ปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
3.3.2	 ข้อเสนอแนะฯ	 เรื่อง	การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 
ของคนพิการ
3.3.3	 ข้อเสนอแนะฯ	เรื่อง	กรณีผู้สูงอายุ
3.3.4	 ข้อเสนอแนะฯ	 	 เร่ือง	 กรณีศึกษา:	 ผลกระทบด้าน 
การจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสชีมพ	ูช่วงแคราย- 
มีนบุรี
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3.3.5	 ข้อเสนอแนะฯ	เรือ่ง	การยุตกิารต้ังครรภ์เพือ่ให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน
3.3.6	 ข้อเสนอแนะฯ	 เร่ือง	 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา 
ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	และคู่มือการจัดการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.4 การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องใน
กรณท่ีีมกีารรายงานเกีย่วกบัสถานการณ์สิทธมินษุยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่ามรีายงานสถานการณ์สทิธมินษุยชน 
ในประเทศไทยบางส่วนซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	และ 
ได้ด�าเนินการตรวจสอบและช้ีแจงข้อเท็จจริง	รวมท้ังเผยแพร ่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	จ�านวน	5	เรื่อง	ดังนี้	
3.4.1	 ค�าชี้แจงที่ 	 2/2562	 กรณีรายงานการปฏิบัติด ้าน 
สิทธิมนุษยชน	ประจ�าปี	2561	ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา	
3.4.2	 ค�าชีแ้จงที	่1/2563	กรณีรายงานสถานการณ์สิทธมินษุยชน 
ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	ประจ�าปี	2562	ของแอมเนสตี	้อนิเตอร์
เนชั่นแนล	
3.4.3	 ค�าชี้แจงท่ี	 2/2563	 กรณีรายงานสรุปสถานการณ ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	ขององค์กรฮิวแมนไรทส์	วอทช์	
ประจ�าปี	2563	
3.4.4	 ค�าชี้แจงที่	 3/2563	กรณีรายงานเรื่อง	 “มีคนจับตา
ดูอยู ่จริง	 ๆ:	 ข้อจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน  ์
ในประเทศไทย”	ของแอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล	
3.4.5	 ค�าชี้แจงที่	 4/2563	กรณีรายงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ประจ�าปี	2562	ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	

3.5 การสร้างเสรมิทุกภาคส่วนของสงัคมให้ตระหนกั
ถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	ประกอบด้วย
3.5.1	 การจัดท�าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ 
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ให ้ความ
ส�าคัญกับงานสิทธิมนุษยชนศึกษาอย่างต่อเนื่อง	กล่าวคือ 
ในปีท่ีผ่านมาได้ท�างานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษา	ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	และผู้แทน 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท�าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
ส�าหรับกลุ ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	 จ�านวน	 4	 หลักสูตร	 
ได้แก่	 (1)	หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 
(2)	หลกัสตูรธรุกิจกบัสทิธมินษุยชน	(3)	หลกัสตูรสิทธมินษุยชน 
ศึกษาพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรม	 และ	 (4)	 หลักสูตร 
สทิธมินษุยชนศกึษาพืน้ฐาน	เพือ่ขบัเคลือ่นงานด้านสทิธมินษุยชน 
ศกึษาให้เกิดผลส�าเรจ็เป็นรปูธรรม	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมมือกับกระทรวง
ศึกษาธิการ	 พัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน	 
โดยจัดท�า	“คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึง
ความส�าคญัของสทิธมินษุยชนอย่างเป็นระบบ	และได้มข้ีอเสนอ 
แนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 เรื่อง	หลักสูตรสิทธิ 
มนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย	และคู่มือ 
การจัดการเรียนรู ้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน	5	ช่วงชัน้	ไปยงัคณะรฐัมนตร	ีและต่อมา	คณะรฐัมนตรี
ได้มีมติเม่ือวันท่ี	 26	พฤษภาคม	2563	 เห็นชอบในหลักการ 
ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าแนวทางในการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ 
กลุ ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	 และคู ่มือการจัดการเรียนรู ้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	 ไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยต่อไป	และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับแนวทางดังกล ่าวไปพิจารณาใช ้ประโยชน์ตามความ 
เหมาะสม	และสอดคล้องกับหน้าที่และอ�านาจต่อไป	
	 นอกจากนี้ 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ได้จัดสัมนาวิชาการ	 เรื่อง	“การเผยแพร่และการขับเคลื่อน 
สิทธิมนุษยชนศึกษา	 (Human	 Rights	 Educat ion)	 
ในสังคมไทย	 เพื่อเผยแพร่และส่งมอบหลักสูตรสิทธิมนุษยชน 
ศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	และคู่มือการจัด 



รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 017

การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไปยงัทกุภาคส่วนของสงัคมอย่างเป็นระบบ	ท้ังหน่วยงานภาครฐั	 
กระบวนการยุติธรรม	ภาคธุรกิจ	ภาคการศึกษา	ตลอดจน 
สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม	และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษาที่สอดคล ้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
และบริบทของแต ่ละภาคส ่วนอันจะน�าไปสู ่การเคารพ 
สิทธิมนุษยชนและตระหนักในสิทธิของผู้อื่น	 และกลายเป็น 
วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีจะท�าให้เกิดสันติสุข 
ในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน	และต่อมาได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 
และจัดโครงการขับเคลื่อนที่ส�าคัญ	 2	 หลักสูตร	 ได ้แก ่	
(1)	 หลักสูตรเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 (Human	 Rights	 Executive	 
Program:	HREP)	และ	 (2)	หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	
ส�าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย

3.5.2	 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการส่ือสารและสร้างแหล่ง
เรียนรู้สิทธิมนุษยชน
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกระทรวง 
ศึกษาธิการ	และบุคลากรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน	 
สถาบันการศึกษา	และภาคประชาสังคม	ร่วมกันพัฒนาคู่มือ 
วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู ้ เพื่อให ้ผู ้ เ รียนเกิดความสนใจและ 
มีส่วนร่วม	 และมุ ่งเน้นการท�าหน้าท่ีเป็นผู ้ดูแล	 (Coach)	 
เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน	 
ซึ่งสอดคล้องกับการท�าหน้าที่เป็น	 “วิทยากรกระบวนการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	 (Human	 Rights	 Education	 
Facilitators)”	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง	 และเกิด 
การเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบมากพอท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้	

3.5.3	 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม
ส ่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 ในหัวข ้อ	 “สิทธิมนุษยชนกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
(COVID-19)”
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติ ได ้จัดท� า
โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน	 

(Youth	Standing	Up	for	Human	Rights)	 เพื่อให้เยาวชน 
คนรุ่นใหม่มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 และเท่าทันเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน	สามารถสร้างเครือข่ายไปยังเพ่ือน	ครู	อาจารย	์
ผู้ปกครอง	หรือผู้น�าชุมชนท่ีใกล้เคียงได้	 โดยค�านึงถึงบริบท
ของสังคมไทยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส�าคัญที่จะ
ช่วยผลกัดนัให้เยาวชนได้ใช้พลงับวกและความรูด้้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน	 
โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู ้หลักสูตรสิทธิมนุษยชน 
พื้นฐาน	และการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน	ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ	ตามมาตรการ
ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019 
(COVID-19)	ผู้ชนะเลิศรางวัลที่	 1	ทั้งระดับมัธยมศึกษาและ
อดุมศกึษาได้รบัโล่รางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวงราชสาริณ ี
สิริพัชร	มหาวัชรราชธิดา	พร้อมเกียรติบัตร

3.5.4	 การกระตุน้และสร้างบคุคลต้นแบบด้านสทิธมินษุยชน	
(Human	Rights	Idol)
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส�าคัญ
กับการค้นหาสนับสนุน	ส่งเสริม	 และเชิดชูให้มีบุคคลหรือ
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยมีผลการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญ	 ดังนี้	 (1)	 การมอบรางวัลเกียรติยศ	 “ผู ้อุทิศตน 
เพื่อสิทธิมนุษยชน”	รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น 
ด้านการส่งเสรมิ	ปกป้อง	และคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่างต่อเนือ่ง	 
ประจ�าปี	 2562	 เพื่อให้สังคมได้รับรู ้	 เป็นการสร้างขวัญ 
ก�าลังใจให้แก่บุคคลและองค์กรท่ีอุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน 
อย่างมุ่งม่ัน	 ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ประวตั	ิผลงานเพือ่เป็นแบบอย่างและแรงบนัดาลใจแก่บคุคลอ่ืน 
ในสังคม	 ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล	 10	 ธันวาคม	 
ประจ�าปี	2562	(2)	การส่งเสริมและมอบรางวัลให้เยาวชนไทย 
ที่มีทักษะด้านการฟัง	การคิด	การพูด	การใช้ภาษาในการโต้
สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ	ภายใต้โครงการแข่งขัน
โต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ	 ระดับอุดมศึกษา	 
ของปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
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3.5.5	 การสือ่สารสาธารณะเพือ่สร้างวัฒนธรรมสทิธิมนษุยชน	
	 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคม
ไทย	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมิกีารด�าเนนิโครงการ
ที่ส�าคัญในการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน	 อาท	ิ 
การจัดท�าแถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ไปยงัสาธารณชนอย่างกว้างขวาง	และการผลิตสือ่ส่ิงพมิพ์ส่งเสรมิ 
ความรู้สิทธิมนุษยชน	ประเภทหนังสือ	 เรื่อง	 “สิทธิของเธอ	 
สิทธิของฉัน	สิทธิของเรา”	และ	“คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา
ส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”	 รวมถึง 
การจัดท�าวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น

3.5.6	 การติดตาม	วิเคราะห์	 ให้ข้อเสนอแนะ	และเข้าไป 
มีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ	หรือกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน 
ต่างๆ	และจัดท�าแผนความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์เน้นการด�าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยการขับเคล่ือน 
และผลักดันอย ่ าง เป ็นระบบ	 เพื่ อป ้องกันและแก ้ ไข 
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน	 และมีความพยายามขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	การผลักดัน 
กลยทุธ์สนับสนนุบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธมินุษยชน 
จนเกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร ่วมผลักดันและ 
ขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเด็นธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน	 รวมถึงส่งเสริมแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรม
ส�าคญัทีเ่ก่ียวข้อง	ได้แก่	(1)	ความร่วมมอืระหว่างคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา	 
เพื่อขับเคล่ือนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเชิงนโยบาย
และขยายผล	 เรื่ อ ง 	 หลักการชี้ แนะว ่ าด ้ วยธุ รกิ จกับ 
สทิธมินษุยชนของสหประชาชาต	ิ(UN	Guiding	Principles	on	 
Business	and	Human	Rights:	UNGPs)	 ไปยังกลุ่มธุรกิจ 
ทุกระดับของประเทศไทย	 (2)	การศึกษาความก้าวหน้าของ 
สิทธิเด็กเพื่อใช้สัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่และขับเคลื่อน 
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก	 เพื่อสร้าง 
การรับรู้ถึงความมุ่งมั่นและความส�าเร็จของงานด้านสิทธิเด็ก 
ในโอกาสครบรอบ	 30	 ปี	 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ของประเทศไทย	และแนวนโยบายเพ่ือยกระดับงานสิทธิเด็ก
ในอนาคต	และ	(3)	โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง	ภายใต้แผนบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.5.7	 จัดให้มีศูนย์กลางการบูรณาการและการเรียนรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ให ้ความ
ส�าคัญในการท�างานร ่วมกับเครือข ่ายเพื่อให ้ เกิดพลัง 
ในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค	 
จึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ในภมิูภาคร่วมกบัสถาบนัการศกึษา	จ�านวน	6	แห่ง	ประกอบด้วย 
(1)	 ศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 (2)	ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จัดตั้งร่วมกับ 
คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 (3)	ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออก	 จัดตั้งร่วมกับ
คณะรฐัศาสตร์และนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	(4)	ศนูย์ศกึษา 
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้	 จัดตั้งร่วมกับ 
คณะนติศิาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน	ี(5)	ศนูย์ศกึษา 
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ	 จัดตั้งร่วมกับ
คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (6)	ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันตก	จัดตั้งร่วมกับ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	 โดยมีภารกิจในการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ด้านสิทธิมนุษยชน	การรับและส่งเร่ืองเกี่ยวกับการร้องเรียน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งต่อให้ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและประสาน 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบ้ืองต้น	การเฝ้าระวัง	และติดตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ด ้านสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้ ง 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น 
เพื่อเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มีกิจกรรมความร่วมมือ 
กั บศู นย ์ ศึ กษาและประสานงานด ้ านสิ ท ธิ มนุ ษยชน 
ในภูมิภาคท่ีส�าคัญ	อาทิ	 (1)	 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจ
ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน	(Youth	Standing	Up	for	Human	
Rights)	(2)	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ	
(Training	of	Trainers)	ด้านสทิธิมนษุยชนศกึษา	(3)	การจดัท�า 
รายงานสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 



รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 019

จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(Eastern	 
Economic	Corridor:	EEC)	และข้อเสนอแนะในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 (4)	 การส่งเสริมรณรงค์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนร่วมกับเยาวชนในพื้นท่ี	 โรงเรียนเครือข่าย 
สทิธมินษุยชน	และเครือข่ายด้านการศกึษาทางเลือก	(5)	การสร้าง 
พื้นที่เรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาเพ่ือการขับเคล่ือน 
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาและร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพ
สิทธิมนุษยชน	 และ	 (6)	 การจัดเวทีเสวนาวิชาการด้าน
สิทธิมนุษยชนในบริบทที่สังคมไทยให ้ความสนใจ	 เช ่น	 
การคุ ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	ประเด็นสิ่งแวดล้อม	หลังยุคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	และข้อเสนอเพื่อ 
ขจัดการเลือกปฏิบัติและสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ	
เป็นต้น	และมีการเตรียมการขยายผลให้สถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ต่าง	ๆ	สามารถเป็นกลไกในการคุ้มครองและส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน 
ในภมูภิาค	จ�านวน	6	แห่ง	ประกอบด้วย	(1)	มหาวทิยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี	 (2)	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 (3)	มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร�าไพพรรณี	 (4)	มหาวิทยาลัยพะเยา	 (5)	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา	และ	(6)	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3.6 การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมีิหน้าท่ีและอ�านาจ
ในการส่งเสริม	สนับสนุน	และร่วมมือกับบุคคล	หน่วยงาน 
ของรัฐ	และภาคเอกชนในการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้
และพฒันาความเข้มแขง็ด้านสทิธมินษุยชนรวมตลอดทัง้การให้ 
ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู ้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	 
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติร ่วมกับสถาบันวิจัยและการพัฒนา	 (Thailand	 
Development	Research	 Institution:	TDRI)	 ได้ร่วมกัน
ศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม	จ�านวน	1	เร่ือง	คอื	รายงานผลการศกึษาวจิยัเพือ่จดัท�า 
ข้อเสนอแนะ	มาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 นอกจากนี้ 	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ขับเคล่ือนผลงานการศึกษาวิจัย
ด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ	รับทราบและน�าผลการศึกษา

วจิยัไปใช้ประโยชน์	จ�านวน	1	เรือ่ง	คอื	“ความเชือ่มโยงระหว่าง 
สิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560”

3.7 การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

3.7.1	 ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ  
ภายใต้กรอบความร่วมมือ	3	กรอบ	ได้แก่	กรอบความร่วมมือ 
กับพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
(GANHRI)	กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 (APF)	 และกรอบความ 
ร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	 (SEANF)	โดยการเข้าร่วมประชุมตามกรอบ
ความร่วมมอืระดบัต่าง	ๆ 	อาท	ิการประชมุประจ�าปีของ	SEANF	 
ครั้งที่ 	 16	 ซึ่งหารือเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแนวปฏิบัต ิ
ของ	SEANF	ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน	เป็นต้น

3.7.2	 ความร่วมมือกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่น	 ได้แก	่
ความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติ	ซึ่งมีการประชุม
หารือ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เช่น	 การประชุมหารือระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ฯลฯ	 
ความร่วมมือกบัคณะกรรมาธกิารระหว่างรฐับาลอาเซยีนว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน	 (AICHR)	 มีการประชุมจ�านวน	4	ครั้ง	 เช่น	 
การประชุมหารือว่าด้วยการท�าให้สิทธิในการพัฒนาเกิดผลใน
ทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียน	การประชุมหารือ 
ระดบัภูมภิาคว่าด้วยการขบัเคลือ่นสทิธขิองคนพิการในประชาคม 
อาเซียน	ฯลฯ	ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และหน่วยงานภาครฐัของต่างประเทศ	องค์กรภาคประชาสงัคม 
ระหว่างประเทศ	 มีการประชุม/สัมมนาที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมจ�านวน	4	ครั้ง	เช่น	การประชุม
เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเร่ืองการติดตามด้านสิทธิมนุษยชน
เพือ่การจัดท�ารายงานทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชน	เป็นต้น



020

3.7.3	 ผลการด�าเนินการตามพันธกรณีและมาตรฐาน 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้จัดท�ารายงานคู ่ขนานเสนอต่อคณะกรรมการ 
ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศท่ีได้รับการจัดตั้งตามสนธิสัญญา	 
จ�านวน	2	ฉบับ	 ได้แก่	 (1)	 รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาว ่าด ้วยการขจัดการเลือกปฏิบั ติทางเชื้อชาติ 
ในทุกรูปแบบ	 (Convention	on	 the	Elimination	of	All	 
Forms	of	Racial	Discrimination:	CERD)		และ	(2)	รายงาน 
คู่ขนานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	และการประติบัติ 
หรือการลงโทษที่โหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ายีศักด์ิศรี	 
(Convention	Against	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	
or	Degrading	Treatment	or	Punishment:	CAT)	ฉบับที่	2
 
3.7.4	 ผลงานส�าคัญอื่น	ๆ	 ในการด�าเนินงานต่างประเทศ  
เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตระหนัก 
ถึงความส�าคัญของบทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ	 จึงได ้เร ่งปรับปรุง 
และพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อขอทบทวนสถานะ	 (re- 
accreditation)	ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกปรับลด
สถานะจาก	“A”	เป็น	“B”	และส่งเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณา
ประเมินสถานะไปยังฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถานะ	(Sub-Committee	on	Accreditation:	SCA)	
แต่การประชุมเพื่อพิจารณาประเมินสถานะมีความจ�าเป็น 
ทีจ่ะต้องเลือ่นออกไป	เนือ่งจากปัญหาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

3.8 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

3.8.1	 การจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติพื้นที่ภาคใต ้
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติให้จัดตั้ง	 
“ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้น ท่ี 
ภาคใต้”	ณ	จังหวัดสงขลา	 เป็นส่วนราชการในภูมิภาคพื้นที่
น�าร่อง	เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ีสามารถเข้าถงึกลไกการส่งเสรมิ 
และคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยง่าย	 ซ่ึงสอดคล้องตาม
หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
อนัจะช่วยสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาตใิห้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้	 มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต	 
14		จังหวดัภาคใต้	ประกอบด้วย	จังหวดักระบี	่ชมุพร	นครศรธีรรมราช	 
พังงา	ภูเก็ต	ระนองสุราษฎร์ธานี	ตรัง	นราธิวาส	ปัตตานี	พัทลุง	
ยะลา	สงขลา	และจงัหวดัสตลู	มีหน้าทีร่บัผดิชอบ	3	ภารกจิหลกั	 
ได้แก่	 (1)	ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	(2)	ภารกิจ 
ด้านการคุม้ครองสทิธมินษุยชน	และ	(3)	ภารกจิด้านการเฝ้าระวงั 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน	ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในภูมิภาค 
มีหลักประกันด ้ านสิทธิม นุษยชนที่ สอดคล ้องกับหลัก 
สิทธิมนุษยชนสากล

3.8.2	 การพัฒนาองค์กรที่ยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
	 1)	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได ้เข ้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ�าปี	 ตามแนวทางของ
ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ที่สะท้อนการด�าเนินงานที่มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส	อาทิ	การปฏิบัติหน้าท่ี	การใช้งบประมาณ	
การใช้อ�านาจ	การใช้ทรพัย์สนิ	การป้องกนัปัญหาการทจุริต	และ 
การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ส�านักงาน	ซึ่งในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2563	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
ได้รบัคะแนนการประเมนิ	94.06	คะแนน	ระดบัผลการประเมนิ 
ในระดับ	 A	 โดยมีคะแนนเป ็นล�าดับท่ี	 1	 ของประเภท 
องค์กรอิสระ	5	หน่วยงาน
	 2)	 การจดัการความรูใ้นองค์กร	ส�านกังานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้มีการพัฒนาส�านักงานให้เป ็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	Organization)	 โดยการ
ส่งเสริมความรู้	 ความเข้าใจ	 เร่ือง	การบริหารจัดการความรู้ 
ภายในองค์กร	และแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดการ
ความรู้	 และผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร	 เช่น	
กิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ	การศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง	การจัดท�าคลังความรู้และระบบฐานข้อมูล	เป็นต้น
	 3)	 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	ห้องสมุดเฉพาะ 
ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาตไิด้ให้ความส�าคัญในการส่งเสรมิความรูแ้ละความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน	 โดยค�านึงถึงการอ�านวย 
ความสะดวกและเพิ่มช ่องทางในการรับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศต่อ 
สาธารณชนอย่างทัว่ถึง	จงึได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ 
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เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ม ี
ข้อจ�ากัดด้านการเข้าถึง	 และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ได้ตลอด	24	ชัว่โมง	ซึง่ถือเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	และตอบโจทย์ยคุดจิทิลั	
และนโยบายไทยแลนด์	4.0		
	 4)	 หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน	ส�านักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีนโยบายในการจัดตั้ง 
หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน	 เพ่ือรวบรวมและเก็บรักษา
เอกสารด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึงข้อมูลประวัติความเป็นมา
และหลักฐานการด�าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	
เพื่อแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาล	 รวมทั้งให้บริการและ 
เผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์
ขององค์กรที่น�ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา	ค้นคว้า	และวิจัย	
ให้แก่บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติและประชาชนทั่วไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

3.8.3	 การพัฒนาบุคลากร
	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาต ิ
ได้ด�าเนินการตามภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร	เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรให ้สามารถรองรับการปฏิบั ติราชการ
อย ่างมีประสิทธิภาพมากขั้น	 โดยมีผลการด�า เ นินการ	 
ดังน้ี	 (1)	 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรใหม่	 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย	บทบาท	
หน้าที่	และอ�านาจของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 (2)	 การด�าเนินการฝึกอบรมบุคลากรส�านักงาน 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิจ�านวนทัง้สิน้	4	หลกัสตูร	
ประกอบด้วย	(2.1)	หลกัสตูรพนกังานเจ้าหน้าที	่(2.2)	หลกัสตูร
บุคลากรใหม่	 (2.3)	หลักสูตรกฎหมายปกครอง	และ	 (2.4)	
หลักสูตรกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ 
(3)	การพัฒนาบคุลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูร 
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของบุคลากร	และเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การก้าวเข้าสูต่�าแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ของบุคลากรระดบับรหิาร	
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ได้จัดส่งบุคลากรของส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	จ�านวน	29	โครงการ/หลักสูตร

3.8.4	 การจัดท�าแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ เล็งเห็น
ถึ งความส� าคัญของการบู รณาการท� า งานร ่ วมมื อกัน 
ขององค ์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท้ังห ้าองค ์กร	 ได ้แก ่	 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน	และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดท�าแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่าง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการรับส่งเรื่องท่ีชัดเจนร่วมกัน	 เพื่อให้การด�าเนินงานของ
แต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ลดความซ�้าซ้อน	 
โดยมอบให้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้จัดท�าประกาศฉบับสมบูรณ์ให้ประธานกรรมการของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท้ังห้าองค์กรพิจารณาลงนาม	 
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ	ตั้งแต ่
วันที่	1	สิงหาคม	2563	เป็นต้นมา

3.8.5	 การด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร	
(ICT)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาต ิ
ได้ด�าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตแิละส�านกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติ	 ได้แก่	 (1)	การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนและ
ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน	 (2)	การจัดหา
ครภุณัฑ์เพือ่สนบัสนนุให้การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าท่ี	(3)	การให้
บรกิารสารสนเทศด้านสิทธมินษุยชน	ระบบการรบัเรือ่งร้องเรยีน	
และข้อมูลข่าวสาร	ผ่านเว็บไซต์	(4)	การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร	เช่น	การเช่าบรกิารโปรแกรม	Zoom	 
Video	Conference	 เพื่อรองรับภารกิจการประชุมทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ	และ	(5)	การบูรณาการเชื่อมโยง 
ข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชนร่วมกับกรมการปกครองเพื่อ 
ยกระดับการบริการประชาชนด้านสิทธิมนุษยชน
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4.1.2	 การประเมินคุณภาพการให้บริการ	 คือ	ความพึงพอใจ
ของประชาชนทีม่ต่ีอผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการใช้บรกิารของ
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	อาทิ	ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีย่ืนเร่ืองร้องเรียนต่อส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		

4.2 มิติภายใน	ประกอบด้วย		
4.2.1	 การประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	 คือ	 
การประเมินผลความมีประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและการใช้ 
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีของส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

4.2.2	 การพัฒนาองค์กร	 คือ	 การประเมินการขับเคลื่อน 
ให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า	ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	
และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบมากขึ้น	 
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 มีการประเมินความส�าเร็จ
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการความรู ้ในองค์กร	
(Knowledge	Management:	KM)

5.  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ 
 ส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธมินษุยชน

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได้ด�าเนินงานตามหน้าที่และอ�านาจที่รับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	จากการด�าเนินการดังกล่าว
พบว่ามีปัญหาอุปสรรค	และข้อเสนอแนะ	ดังนี้

5.1 ด้านบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

5.1.1	 หน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดย
ไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	 

4. การวิเคราะห์ประเมนิผลการปฏิบัตงิานตาม 
 กรอบแนวทางการประเมินผลภาคราชการ 
 แบบบูรณาการ (Government Evaluation  
 System: GES)
 
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส�าคัญ 
กบัการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน	และเกดิ 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ใน	3	ด้านหลัก	ได้แก่	(1)	ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	
(2)	ภารกจิด้านการคุม้ครองสทิธมินษุยชน	และ	(3)	ภารกจิด้าน
การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างมีคุณภาพ	 มีการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง	 
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ส�านกังานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน 
แห่งชาติได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทาง
การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ	 (Government	 
Evaluation	 System:	GES)	 โดยการจัดท�าค�ารับรองการ
ปฏิบัติราชการและก�าหนดตัวชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ความก้าวหน้า
และผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมภารกิจตามหน้าที่และอ�านาจของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซ่ึงมีการแบ่งกรอบ 
การประเมินผลออกเป็น	2	มิติ	คือ	มิติภายนอก	และมิติภายใน	
ดังนี้

4.1 มิติภายนอก ประกอบด้วย		
4.1.1	 การประเมินประสิทธิผล	คือ	การประเมินการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานหน้าที่
และอ�านาจ	อาทิ	 ร้อยละความส�าเร็จของการให้ความเห็น 
ด้านกฎหมาย	 ร ้อยละของรายงานผลการตรวจสอบที่ มี 
การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะหรือมาตรการการแก้ไขปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	ระดับความส�าเร็จในการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือกับเครอืข่ายระดบัภาคในการส่งเสรมิหรอืคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน	ร้อยละความส�าเร็จของการสร้างความร่วมมือ 
กับพันธมิตรในเวทีระหว ่างประเทศและการขับเคล่ือน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม	 ระดับความส�าเร็จ 
ของการจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์สทิธมินษุยชน 
ของประเทศไทย	ประจ�าปี	2562	ระดับความส�าเร็จขององค์ความรู้ 
จากงานศึกษาวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหา 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน	
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อัน ไม ่ สอดคล ้อง กับหน ้ า ท่ีและอ� านาจของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส1  
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	 
มาตรา	247	(4)	และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	26	(4)	
และมาตรา	44	บญัญตัใิห้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มี
การรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	 เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการท่ัวไป	ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
ได้เคยแสดงความกังวลต่อคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
ในขณะนั้นว่า	บทบัญญัติดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับหลัก 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติตามหลักการปารีส	
	 ต่อมา	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ด�าเนนิการ 
เข้ารับการประเมินเพื่อทบทวนสถานะ	 (re-accreditation)	 
กับคณะอนุกรรมาธิการประเมินสถานะ2	 (Sub-Committee	 
on	Accreditation:	SCA)	ของกรอบความร่วมมอืกบัพนัธมติร 
ระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน	 (Global	 Alliance	 
of	National	Human	Rights	 Institutions:	GANHRI)	ซึ่งได้ 
รับข้อสังเกตจากเครือข่ายองค์กรทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศว ่าหน ้าท่ีและอ�านาจดังกล ่าวไม ่สอดคล ้องกับ 
หลกัการปารสีทีอ่าจมีผลกระทบต่อความเป็นอสิระในการปฏบัิติ 
หน้าที่	 ทั้งท่ีอาจเกิดขึ้นจริงหรือท่ีเป็นการรับรู ้	 (actual	or	 
perceived	impact	on	 independence)	ซึ่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้มีการประสานความร่วมมือในระดับ 
ต่าง	ๆ 	ทัง้กับฝ่ายนิตบัิญญตัแิละฝ่ายบริหารเพือ่ยกเลกิบทบญัญตัิ 
ดังกล่าว
 ข้อเสนอแนะ	
	 รัฐสภา	คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ควรพิจารณาให้การสนับสนุนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 โดยให้ยกเลิก
บทบัญญัติในมาตรา	247	(4)	ในโอกาสแรก	ทั้งนี้	อาจพิจารณา 
ให้การแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 

แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับน้ี	 ซึ่งอยู ่ระหว่างการด�าเนินการหรือ 
แยกพิจารณาแก้ไขเฉพาะมาตรานี้	 รวมถึงการพิจารณาแก้ไข 
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 โดยยกเลิก
บทบญัญตัใินมาตรา	26	(4)	และมาตรา	44	เพือ่ให้สอดคล้องกนั

5.1.2	 ข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย	 ในกรณีที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรด�าเนินการไกล่เกล่ีย	
ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน
	 เดิมพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ได้บัญญัติให้ระหว่างการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	คณะกรรมการสามารถไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทของคู่กรณีเพื่อให้ปัญหาตามค�าร้องเรียนสามารถยุต ิ
ลงได้	 ซึ่งเป็นการก�าหนดที่สอดคล้องกับหลักการสากลที่ได้
ก�าหนดหลักการเพิ่มเติมว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่มีอ�านาจกึ่งตุลาการในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ประการหนึ่ง	คือ	แสวงหาแนวทางยุติปัญหาอย่างฉันมิตรผ่าน
กระบวนการไกล่เกลี่ย
	 แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มิได ้
บัญญัติหน้าที่และอ�านาจในการไกล่เกลี่ยข ้อพิพาทของ
คณะกรรมการไว้	 ท�าให้คณะกรรมการไม่สามารถไกล่เกลี่ย 
ข ้อพิพาทของคู ่กรณีได ้ 	 อย ่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการ 
ได้พยายามผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
พ.ศ.	 2560	 เพื่อให้มีการบัญญัติหน้าที่และอ�านาจในการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	ให้ชัดเจน	โดยได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
หน้าทีแ่ละอ�านาจในการไกล่เกลีย่ของคณะกรรมการต่อประธาน
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	วุฒิสภา	
เพือ่ช่วยพจิารณาผลกัดนัให้มกีารแก้ไขพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
พ.ศ.	2560	ในประเดน็ดงักล่าว	ทัง้นี	้ตามหนงัสอืคณะกรรมการ

1	 	ชื่ออย่างเป็นทางการคือ	หลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (Principles	Relating	to	National	Human	Rights	 
	 Institutions)
2		 เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (Global	Alliance	of	 
	 National	Human	Rights	Institutions:	GANHRI)	ซึง่ได้พจิารณาปรบัลดสถานะของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตขิองประเทศไทย 
	 จากสถานะ	A	เป็น	B	เมื่อเดือนมกราคม	2559
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ที่	สม	0008/77	ลงวันที่	17	กันยายน	
2563	รวมทัง้คณะกรรมการได้พจิารณาเสนอร่างพระราชบัญญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ต่อคณะรัฐมนตรี	ซึ่งได้เสนอ 
ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นหนึ่ง	คือการบัญญัติหน้าที่และ
อ�านาจของคณะกรรมการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไว้ใน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 เพื่อให้การด�าเนินการ
ตามหน้าที่และอ�านาจคณะกรรมการในการตรวจสอบและ
รายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าตามมาตรา	 247	 (1)	 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	และมาตรา	26	(1)	
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับหลักสากล	ทั้งนี้	ตามหนังสือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ที่	สม	0008/14	ลงวันที่	28	มกราคม	
2564
 ข้อเสนอแนะ	 รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีควรเร่งรัด
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 
ตามที่คณะกรรมการได้เสนอเพื่อให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อ�านาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	อันจะท�าให้คณะกรรมการ
สามารถท�าหน้าที่ในการคุ ้มครองผู ้ได้รับความเสียหายจาก 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ล่าช้า
และสอดคล้องกับหลักสากลต่อไป

5.2 ปัญหาเกี่ยวกับการด�าเนินการปฏิบัติตามหน้าท่ี
ของข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมนิสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	
มาตรา	 247	 (2)	 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีหน้าที่และอ�านาจจัดท�ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	43	 
วรรคหนึ่ง	 ก�าหนดว่าเมื่อได้รับรายงานดังกล่าว	 ให้รัฐสภา	 
คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ด�าเนินการปรับปรุง	
แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเรว็	กรณีไม่อาจด�าเนนิการได้	หรอื
ต้องใช้เวลาในการด�าเนินการ	ต้องแจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ
	 ในทางปฏิบัติ	 ข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยที่ผ ่านมา	 
รวมถึงในรายงานปี	2562	คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ 
ทีเ่กีย่วข้องได้แจ้งความเหน็ต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง	ส่วนใหญ่เป็นการให้ความ 
เห็นและค�าอธิบายเกี่ยวกับการด�าเนินการและผลด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานนั้น	 ๆ	 มากกว่าการแจ้งผลการด�าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	หรือเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการ
ได้หรือต้องใช้เวลา	
 ข้อเสนอแนะ	คณะรัฐมนตรีควรก�าชับให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรฐัให้ความส�าคญัในการพจิารณาด�าเนนิการ 
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ  ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยแล้วแจ้งให้คณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาติทราบ	ตามทีร่บัรองไว้ในพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	43	รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร 
ที่จ�าเป็น	(งบประมาณ	เทคโนโลยีดิจิทัลหรืออื่นใดการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว	ฯลฯ)	 ในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลส�าหรับจัดเก็บและเรียกใช้ข ้อมูล	 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการติดตามผลการด�าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ฯ	เช่นเดียว
กับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ	 (eMENSCR)	หรือ
ระบบอื่นที่คล้ายกัน	

5.3 ข้อจ�ากัดด้านการปฏิบัติงานในสถานการณ ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และผลกระทบจากมาตรการเว้นระยะห่าง 
ทางสังคม (Social Distancing) 
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 ท่ัวโลกต่างประสบปัญหา
และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ 	 และส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้รับผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	อาทิ	 
การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ	และ
การขบัเคลือ่นผลจากการเข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมอื



รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 025

ด้านสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศอย่างเป็นรปูธรรม	เนือ่งจาก
การประชุมได้ถูกเล่ือนออกไป	 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จรงิเก่ียวกับการละเมดิสิทธมินษุยชน	และการจดักจิกรรม 
ที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	ซึ่งหากวิธีการ
ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นใช้รูปแบบการประชุม
สัมมนา	การฝึกอบรมแบบห้องเรียน	การลงพื้นที่ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนน้ันไม่สามารถ
ด�าเนนิการได้	เพราะรัฐบาลจ�ากดัการรวมกนัของคนจ�านวนมาก	
จงึมมีาตรการในการเว้นระยะห่างทางสงัคม	(Social	Distancing)	 
นอกจากนี้	 ภารกิจส�าคัญในการเฝ้าระวังและจัดท�ารายงาน
ประเมนิสถานการณ์	ด้านสิทธมินษุยชนของประเทศไทยกไ็ด้รบั 
ผลกระทบด้วย	 เพราะการได้รับรายงานข้อมูลหรือการชี้แจง 
การด�าเนินงานจากส่วนราชการ	หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 
รวมถึงองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนก็ล่าช้า	 เนื่องจาก 
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน	
	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติได ้ ให ้ 
ความส�าคัญกับการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีค�านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน	ควบคู่กับการค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
จึงได้มอบให้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติงาน	 และน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด�าเนินงานตามหน้าท่ี 
และอ� านาจตามกฎหมายให ้บรรลุผลส� า เร็ จตามแผน
ปฏิบัติการประจ�าปี	 อาทิ	 การก�าหนดแนวทางการปฏิบัต ิ

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 
2019	 (COVID-19)	 การประกาศส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เรื่อง	 มาตรการรองรับการบริการ 
ประชาชนในการเฝ ้าระวังและป ้องกันการแพร ่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	การประกาศ 
มาตรการในการปฏิบัติงานท่ีบ้านพัก	การปรับวิธีการประชุม 
สัมมนา	การฝึกอบรมในสถานท่ีแบบปิดเปลี่ยนเป็นรูปแบบ 
ออนไลน์	 เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
 ข้อเสนอแนะ	คณะรัฐมนตรี	 ควรพิจารณาสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ�าเป็น	 ได้แก่	 งบประมาณ	 เทคโนโลยีดิจิทัล 
ท่ีเหมาะสมและจ�าเป็น	 เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตแิละหน่วยงานดงักล่าว	สามารถด�าเนนิการพฒันาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล	และฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนให้ครบถ้วน	รอบด้าน	ทันต่อสถานการณ์	และ
สามารถเชือ่มโยงข้อมลูการด�าเนนิการดงักล่าวในเชงิโครงสร้าง
กระบวนการบริหารจัดการ	และผลการด�าเนินการทั้งในระดับ
ผลผลิต	 (output)	ผลลัพธ์	 (outcome)	 รวมถึงผลกระทบ	 
(impact)	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศ	ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพและ 
ความน่าเชื่อถือของรายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยด้วย


