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บัทสิรุปผู้บัรหิ่าร
รายงานผลการปฏิิบััติิงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุษยชนแห่่งชาติิ 

ประจำำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2564

ยติุิธิรรม สิิทธิิในุเสิร่ภัาพแลิะร่างกาย แลิะสิิทธิิพลิเม่อง 

กสิม. ได้ีติรวจ้สิอบีเร่�องร้องเร่ยนุท่�ได้ี รับี 

แลิะจ้ัดีทำารายงานุผลิการติรวจ้สิอบีการลิะเมิดี 

สิิทธิิมนุุษยชนุเสิร็จ้สิิ�นุในุปีงบีประมาณ พ.ศ. 2564  

รวม 153 เร่�อง โดียเป็นุเร่�องท่�ม่การกระทำาห่ร่อลิะเลิย

การกระทำาอันุเป็นุการลิะเมิดีสิิทธิิมนุุษยชนุ แลิะ  

กสิม. ม่ข้อเสินุอแนุะเพ่�อป้องกันุแก้ไขการลิะเมิดี 

สิิทธิิมนุุษยชนุไปยังห่นุ่วยงานุท่�เก่�ยวข้อง 33 เร่�อง  

ส่ิวนุให่ญเ่ป็นุเร่�องสิิทธิิแลิะเสิร่ภัาพในุช่วติิแลิะรา่งกาย  

แลิะสิิทธิิในุกระบีวนุการยุติิธิรรม เป็นุเร่�องท่�ไม่ม่ 

การกระทำาห่ร่อการลิะเลิยการกระทำาอันุเป็นุการลิะเมิดี 

สิิทธิิมนุุษยชนุแต่ิม่ข้อเสินุอแนุะในุการส่ิงเสิริมแลิะ 

คุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุไปยังห่นุ่วยงานุท่�เก่�ยวข้อง  

53 เร่�อง แลิะเป็นุเร่�องท่�ม่การฟ้องร้องเป็นุคด่ีอย่ใ่นุศาลิ 

ห่ร่อเร่�องท่�ศาลิม่คำาพิพากษา คำาสัิ�งห่ร่อคำาวินิุจ้ฉัย 

เสิร็จ้เด็ีดีขาดีแล้ิว แลิะไม่อย่่ในุห่นุ้าท่�แลิะอำานุาจ้ของ  

กสิม.1 ห่ร่อเป็นุเร่�องท่�ส่ิงไปยังห่นุ่วยงานุท่�เก่�ยวข้อง 

พิจ้ารณาดีำาเนิุนุการ ห่ร่อไม่ม่ประเด็ีนุการลิะเมิดี 

สิิทธิิมนุุษยชนุ 67 เร่�อง 

กสิม. ชุดีท่� 4 ให้่ความสิำาคัญกับีการคุ้มครอง

สิิทธิิมนุุษยชนุด้ีวยความรวดีเร็วแลิะเป็นุธิรรม จ้้งได้ี 

ให้่ความสิำาคัญกับีการติรวจ้สิอบีเร่�องร้องเร่ยนุ

การลิะเมิดีสิิทธิิมนุุษยชนุให่้แล้ิวเสิร็จ้ภัายในุระยะ

เวลิาท่�กำาห่นุดีในุระเบ่ียบี โดียให้่การดีำาเนิุนุการ

ดัีงกล่ิาวเป็นุห่นุ้�งในุตัิวช่�วัดีห่ลัิกของ กสิม. รวมทั�ง

1 ติามพระราชบัีญญัติิประกอบีรัฐธิรรมนุ่ญว่าด้ีวยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 มาติรา 39

รายงานุผลิการปฏิิบัีติิงานุคณะกรรมการ 

สิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ (กสิม.) ประจ้ำาปีงบีประมาณ 

พ.ศ. 2564 เป็นุการดีำาเนิุนุการติามบีทบีัญญัติิ 

มาติรา 45 แห่่งพระราชบีัญญัติิประกอบีรัฐธิรรมนุ่ญ 

ว่าด้ีวยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 

รายงานุครอบีคลุิมผลิการปฏิิบัีติิงานุระห่ว่างวันุท่�  

1 ตุิลิาคม 2563 ถ้งวันุท่�  30 กันุยายนุ 2564  

ในุการดีำาเนิุนุงานุ กสิม. ให้่ความสิำาคัญกับีการปฏิิบัีติิ 

ห่นุ้าท่�ติามท่�กฎีห่มายบัีญญัติิ การติอบีสินุองต่ิอ

ยุทธิศาสิติร์ กสิม. แลิะแนุวนุโยบีายพ่�นุฐานุของ กสิม.  

ชุดีท่� 4 โดียประสิานุความร่วมม่อกับีภัาคส่ิวนุต่ิาง ๆ  

เพ่�อร่วมสิร้างสัิงคมท่�เคารพสิิทธิิมนุุษยชนุ แลิะย้ดีห่ลัิก 

ความโปร่งใสิ กล้ิาห่าญ เท่�ยงธิรรม ปราศจ้ากอคติิ 

เป็นุกลิาง แลิะสิร้างสิรรค์ในุการทำางานุ เพ่�อให้่

เป็นุท่�พ้�งของประชาชนุได้ี โดียม่ผลิการดีำาเนิุนุงานุ 

สิรุปได้ีดัีงนุ่�

 ผู้ลสัิมฤที่ธิิการึดำาเนินงาน

1. การึติรึวจัสิอบการึละเมิดสิิที่ธิิมนุษยชน

ในุปีงบีประมาณ พ.ศ. 2564 กสิม. ได้ีรับีเร่�อง

ร้องเร่ยนุกรณ่กล่ิาวอ้างว่าม่การกระทำาห่ร่อลิะเลิย

การกระทำาอันุเป็นุการลิะเมิดีสิิทธิิมนุุษยชนุทั�งสิิ�นุ  

593 เร่�อง ประเด็ีนุท่�ม่การร้องเร่ยนุมายัง กสิม.  

มากท่�สุิดี 3 อันุดัีบีแรก ไดี้แก่ สิิทธิิในุกระบีวนุการ 
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ได้ีใช้วิธ่ิการประสิานุการคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุ

กับีห่นุ่วยงานุท่�เก่�ยวข้องมากข้�นุ ซ้ึ่�งห่ลิายคำาร้อง

สิามารถช่วยแก้ไขปัญห่าของผ้่ร้องได้ีในุระยะเวลิา 

ไม่นุานุ เช่นุ กรณ่การดีำาเนิุนุคด่ีล่ิาช้าสิามารถดีำาเนิุนุการ 

แล้ิวเสิร็จ้ภัายในุเวลิาเพ่ยง 1 เด่ีอนุ เป็นุต้ินุ

นุอกจ้ากนุ่�  กสิม .  ไ ด้ีทำาการ ติิดีติามผลิ 

การดีำาเนิุนุการติามข้อเสินุอแนุะมาติรการห่ร่อแนุวทาง 

ในุการป้องกันุห่ร่อแก้ไขการลิะเมิดีสิิทธิิมนุุษยชนุ  

ห่ร่อในุการส่ิงเสิริมแลิะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุในุ

รายงานุของ กสิม. รวม 53 ฉบีับี พบีว่า ห่นุ่วยงานุ

ของรัฐห่ร่อเอกชนุไดี้ดีำาเนิุนุการติามข้อเสินุอแนุะ

ของ กสิม. ทั�งห่มดีห่ร่อบีางสิ่วนุท่�เป็นุสิาระสิำาคัญ

แลิะนุำาไปส่่ิการแก้ไขปัญห่าจ้นุเกิดีผลิสิำาเร็จ้อย่างเป็นุ 

ร่ปธิรรมรวม 49 ฉบีับี คิดีเป็นุร้อยลิะ 92.45 เช่นุ  

ข้อเสินุอแนุะเก่�ยวกับีสิิทธิิชุมชนุท่�เสินุอให้่ห่นุ่วยงานุรัฐ 

ท่�ถ่กร้องเร่ยนุระงับีโครงการห่ร่อทบีทวนุโครงการ

ห่ร่อดีำาเนิุนุโครงการให่้สิอดีคลิ้องกับีห่ลัิกการช่�แนุะ

ของสิห่ประชาชาติิว่าด้ีวยธุิรกิจ้กับีสิิทธิิมนุุษยชนุ แลิะ 

ข้อเสินุอแนุะเพ่�อให้่เจ้้าห่นุ้าท่�รัฐปฏิิบัีติิงานุโดียยด้ีห่ลัิก

สิิทธิิมนุุษยชนุ เป็นุต้ินุ

2. การึจััดที่ำารึายงานผู้ลการึปรึะเมินสิถานการึณ์ 

 ด�านสิิที่ธิิมนุษยชนของปรึะเที่ศ

เป็นุห่นุ้าท่�แลิะอำานุาจ้ท่�กำาห่นุดีในุรัฐธิรรมนุ่ญ 

แลิะกฎีห่มายว่าดี้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุ 

แห่่งชาติิ กสิม. ไดี้จั้ดีทำารายงานุประจ้ำาปี 2563  

แลิะส่ิงไปยังรัฐสิภัาแลิะคณะรัฐมนุติร่ เม่�อวันุท่�  

26 ม่นุาคม 2564 ซ้ึ่�งอย่่ภัายในุระยะเวลิา 90 วันุ

นัุบีแติ่วันุสิิ�นุปีปฏิิทินุติามท่�กฎีห่มายกำาห่นุดี รายงานุ 

ได้ีนุำาเสินุอการประเมินุสิถานุการณ์สิิทธิิมนุุษยชนุ 

โดียแบ่ีงออกเป็นุ 4 ส่ิวนุห่ลัิก ได้ีแก่ 1) สิถานุการณ์ 

ท่�เก่�ยวเนุ่�องกับีเห่ตุิการณ์เฉพาะ 2) สิถานุการณ์ 

ด้ีานุสิิทธิิพลิเม่องแลิะสิิทธิิทางการเม่อง 3) สิถานุการณ์ 

ด้ีานุสิิทธิิทางเศรษฐกิจ้ สัิงคม แลิะวัฒนุธิรรม แลิะ  

4) สิถานุการณข์องกลุ่ิมบุีคคลิ ไดีแ้ก ่กลุ่ิมเดีก็ ผ้่ส่ิงอายุ

คนุพิการ สิติร่แลิะความเสิมอภัาคระห่ว่างเพศ แลิะ

ผ้่ม่ปัญห่าสิถานุะแลิะสิิทธิิ

ในุส่ิวนุของรายงานุประจ้ำาปี 2564 กสิม. ได้ีจั้ดี

ทำาแผนุงานุติามท่�กำาห่นุดีในุมาติรา 41 ของกฎีห่มาย

ว่าด้ีวยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ แลิะ 

ได้ีติิดีติามสิถานุการณ์สิิทธิิมนุุษยชนุในุประเทศมาตัิ�งแต่ิ 

ต้ินุปี 2564 จ้ากแห่ล่ิงข้อม่ลิต่ิาง ๆ เพ่�อนุำามาประมวลิ

วิเคราะห์่แลิะจั้ดีทำารายงานุผลิการประเมินุสิถานุการณ์

สิิทธิิมนุุษยชนุของประเทศไทยปี 2564 ต่ิอไป

3. การึเสินอแนะมาติรึการึห่ร่ึอแนวที่างในการึส่ิงเสิริึม

และคุำ�มคำรึองสิิที่ธิิมนุษยชน

 ในุปีงบีประมาณ พ.ศ. 2564 กสิม. ไดี้ม่รายงานุ 

ข้อเสินุอแนุะมาติรการห่ร่อแนุวทางในุการส่ิงเสิริม 

แลิะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุ รวมทั�งการแก้ไขปรับีปรุง 

กฎีห่มาย กฎี ระเบ่ียบี ห่ร่อคำาสัิ�งใดี ๆ เพ่�อให้่

สิอดีคลิ้องกับีห่ลัิกสิิทธิิมนุุษยชนุโดียเป็นุข้อเสินุอแนุะ 

ต่ิอคณะรัฐมนุติร่แลิะต่ิอห่นุ่วยงานุท่�เก่�ยวข้องรวม 8 เร่�อง  

อาทิ การแก้ไขปรับีปรุงประมวลิกฎีห่มายอาญา 

แลิะกฎีห่มายอ่�นุท่� เ ก่�ยวกับีการยุ ติิการตัิ�งครรภั์  

ผลิกระทบีด้ีานุสิิทธิิมนุุษยชนุของสิถานุการณ์ 

การแพร่ระบีาดีของโรคโควิดี 19 กระบีวนุการบีริห่าร 

จั้ดีการทะเบ่ียนุประวัติิอาชญากร แลิะนัุกปกป้อง 

สิิทธิิมนุุษยชนุห่ร่อผ้่พิทักษ์สิิทธิิมนุุษยชนุ 
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4. การึสิรึ�างเสิริึมทุี่กภาคำส่ิวนของสัิงคำมให่�ติรึะห่นัก

 ถึงคำวามสิำาคัำญของสิิที่ธิิมนุษยชน

กสิม. ชุดีท่� 4 ม่นุโยบีายสิำาคัญในุการส่ิงเสิริม 

วัฒนุธิรรมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนุ การดีำาเนิุนุงานุ 

ท่�สิำาคัญประการห่นุ้�ง ได้ีแก่ การจั้ดีอบีรมเพ่�อเสิริมสิร้าง 

ความติระห่นัุกด้ีานุสิิทธิิมนุุษยชนุให้่กับีกลุ่ิมเป้าห่มาย 

ต่ิาง ๆ เช่นุ นัุกบีริห่ารระดัีบีส่ิง ภัาคธุิรกิจ้เอกชนุ 

บุีคลิากรทางการศ้กษา รวมถ้งการจ้ัดีทำาค่่ม่อการจั้ดี 

การเร่ยนุร้่สิิทธิิมนุุษยชนุศ้กษาในุระดีับีอุดีมศ้กษา 

นุอกจ้ากนุ่� ยงัม่การพฒันุาความรว่มม่อกับีภัาค่เคร่อข่าย 

ทั�งภัาครัฐ ภัาคเอกชนุ ภัาคประชาสัิงคมแลิะชุมชนุ 

ในุการส่ิงเสิริมแลิะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุ ติลิอดีจ้นุ 

ส่ิงเสิริมให้่สิถาบัีนุวิชาการในุท้องถิ�นุเป็นุท่�พ้�งของ

ชุมชนุในุการส่ิงเสิริมสิิทธิิมนุุษยชนุแลิะแก้ไขปัญห่า

การลิะเมิดีสิิทธิิมนุุษยชนุในุพ่�นุท่�โดียม่การจั้ดีตัิ�ง

ศ่นุย์ศ้กษาแลิะประสิานุงานุดี้านุสิิทธิิมนุุษยชนุในุ

ภ่ัมิภัาคเพิ�มเติิม 6 แห่่ง ในุขณะเด่ียวกันุ กสิม. ให้่

ความสิำาคัญกับีการส่ิ�อสิารข้อม่ลิข่าวสิารแลิะความร้่ 

ความเข้าใจ้ด้ีานุสิิทธิิมนุุษยชนุติ่อประชาชนุอย่าง 

สิมำ�าเสิมอผ่านุสิ่�อในุร่ปแบีบีแลิะช่องทางติ่าง ๆ  

ทั�งรายการวิทยุ ส่ิ�อสิิ�งพิมพ์ วารสิารสิิทธิิมนุุษยชนุ  

การออกแถลิงการณ์ เก่� ยวกับีสิถานุการณ์ ด้ีานุ 

สิิทธิิมนุุษยชนุท่�สิำาคัญ แลิะการแถลิงข่าวเด่ีนุประจ้ำา

สัิปดีาห์่ 

5. การึศึกษาวิจััยด�านสิิที่ธิิมนุษยชน

ในุปีงบีประมาณ พ.ศ. 2564 กสิม. ได้ีศ้กษาวิจั้ย

ด้ีานุสิิทธิิมนุุษยชนุ 3 เร่�อง ได้ีแก่ (1) สิิทธิิมนุุษยชนุ 

กับีการจั้ดีการอากาศสิะอาดีเพ่�อสุิขภัาพ (2) การคุ้มครอง 

แลิะส่ิงเสิริมสิิทธิิมนุุษยชนุผ้่ต้ิองขังส่ิงอายุ แลิะ 

(3) การส่ิงเสิริมแลิะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุในุบีริบีท

ของเทคโนุโลิย่สิารสินุเทศแลิะการส่ิ�อสิารออนุไลิน์ุ

รวมทั�งได้ีขับีเคล่ิ�อนุผลิการศ้กษาวิจ้ัยในุประเด็ีนุ

ธุิรกิจ้กับีสิิทธิิมนุุษยชนุให้่องค์กร ห่นุ่วยงานุต่ิาง ๆ  

ท่�เก่�ยวข้อง แลิะประชาชนุทั�วไปท่�สินุใจ้ได้ีรับีทราบีแลิะ

นุำาไปใช้ประโยชน์ุ 

6. การึส่ิงเสิริึมคำวามร่ึวมม่อและการึปรึะสิานงาน

 ด�านสิิที่ธิิมนุษยชนรึะห่ว่างปรึะเที่ศ

กสิม. ไดี้เข้าร่วมประชุมกับีสิถาบีันุสิิทธิิมนุุษยชนุ

แห่่งชาติิของประเทศต่ิาง ๆ  ภัายใต้ิกรอบีความร่วมม่อ

ทั�งในุระดัีบีโลิก แลิะระดัีบีภ่ัมิภัาค รวมทั�งม่ความร่วมม่อ 

กับีห่นุ่วยงานุของสิห่ประชาชาติิ องค์กรติ่างประเทศ 

ภัาคประชาสัิงคม แลิะคณะท่ติานุุท่ติในุประเทศไทย

เพ่�อแลิกเปล่ิ�ยนุความเห็่นุเก่�ยวกับีการดีำาเนิุนุงานุ

ด้ีานุสิิทธิิมนุุษยชนุในุประเด็ีนุต่ิาง ๆ ปัญห่าด้ีานุ 

สิิทธิิมนุุษยชนุในุประเทศแลิะในุภ่ัมิภัาค การสินัุบีสินุุนุ

ด้ีานุการฝึ่กอบีรมบุีคลิากร แลิะการดีำาเนิุนุกิจ้กรรม

ท่�อย่่ในุความสินุใจ้ร่วมกันุ นุอกจ้ากนุ่� กสิม. ยังไดี้ 

จั้ดีทำารายงานุสิถานุการณ์สิิทธิิมนุุษยชนุในุประเทศไทย

เพ่�อเป็นุข้อม่ลิสิำาห่รับีประกอบีการพิจ้ารณาทบีทวนุ

สิถานุการณ์สิิทธิิมนุุษยชนุในุประเทศไทยติามกระบีวนุการ 

UPR รอบีท่�  3 ของคณะมนุติร่สิิทธิิมนุุษยชนุ 

แห่่งสิห่ประชาชาติิด้ีวย

ในุการดีำาเนิุนุการเพ่�อเข้ารับีการประเมินุ 

สิถานุะให้่กลัิบีส่่ิสิถานุะ A กสิม. ได้ีส่ิงข้อม่ลิการดีำาเนิุนุการ 

ในุประเด็ีนุต่ิาง ๆ  ท่�เป็นุข้อห่่วงกังวลิของคณะอนุุกรรมการ 

ประเมินุสิถานุะ (SCA) แลิะประธิานุ กสิม. (ชุดีท่� 3)  

ได้ีช่�แจ้งการดีำาเนิุนุการเพิ�มเติิมผ่านุการสัิมภัาษณ์ 

แบีบีทางไกลิเม่�อเด่ีอนุธัินุวาคม 2563 อย่างไรก็ด่ี  

SCA ม่ความเห็่นุให้่เล่ิ�อนุการพิจ้ารณาสิถานุะของ 

กสิม. ออกไป 18 เด่ีอนุ โดียม่ข้อห่่วงกังวลิให่ม่ 

ในุบีางประเดี็นุ ซ้ึ่�ง กสิม. ชุดีท่� 4 ไดี้ดีำาเนุินุการ 

ประสิานุงานุกับีฝ่่ายต่ิาง ๆ  ทั�งฝ่่ายบีริห่าร ฝ่่ายนิุติิบัีญญัติิ 

แลิะภัาคประชาสัิงคมเพ่�อเร่งแก้ไขข้อห่่วงกังวลิ 

ดัีงกล่ิาวแล้ิว



  17รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7. การึดำาเนินงานของสิำานักงานคำณะกรึรึมการึ

สิิที่ธิิมนุษยชนแห่่งชาติิ (สิำานักงาน กสิม.)

สิำานัุกงานุ กสิม. ได้ีรับีจั้ดีสิรรงบีประมาณรายจ่้าย

ประจ้ำาปีงบีประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นุงบีเงินุอุดีห่นุุนุ 

จ้ำานุวนุ 211,729,700 บีาท ม่ผลิการใช้จ่้ายงบี

ประมาณรวมทั�งสิิ�นุ 180,839,427 บีาท คิดีเป็นุ 

ร้อยลิะ 85 สิำาห่รับีงบีประมาณคงเห่ล่ิอสิำานุักงานุ 

กสิม. นุำาไปใช้ดีำาเนิุนุงานุในุปีงบีประมาณถัดีไป 

กสิม. ได้ีให้่ความสิำาคัญในุการพัฒนุาสิำานัุกงานุ 

กสิม. ส่่ิการเป็นุองค์กรท่�ม่สิมรรถนุะส่ิง โดียนุำาระบีบี

เทคโนุโลิยด่ีจิิ้ทัลิแลิะการบีรหิ่ารจ้ดัีการดีา้นุสิารสินุเทศ

มาใช้เป็นุเคร่�องม่อในุการบีริห่ารจั้ดีการแลิะพัฒนุา

องค์ความร้่ รวมถ้งการพัฒนุาศักยภัาพของบีุคลิากร 

แลิะการเสิริมสิร้างแลิะพัฒนุากระบีวนุการทำางานุแลิะ 

การบีริห่ารจั้ดีการให้่เกิดีผลิสัิมฤทธิิ�โดียม่กิจ้กรรม

สิำาคัญในุ 4 ด้ีานุ ได้ีแก่ (1) การพัฒนุาศ่นุย์สิารสินุเทศ 

ให้่เป็นุแห่ล่ิงรวบีรวมความร้่แลิะข้อม่ลิด้ีานุสิิทธิิมนุุษยชนุ

ของประเทศไทยแลิะต่ิางประเทศ ติลิอดีจ้นุการส่ิ�อสิาร 

เก่�ยวกับีสิถานุการณ์ด้ีานุสิิทธิิมนุุษยชนุในุประเทศไทย

ท่�ทันุสิมัย (2) การพฒันุาแอปพลิิเคชั�นุเพ่�อเพิ�มช่องทาง 

การให่้บีริการประชาชนุ (3) การเติร่ยมการจ้ัดีตัิ�ง

สิำานัุกงานุ กสิม. พ่�นุท่�ภัาคใต้ิ ณ จั้งห่วัดีสิงขลิา 

ครอบีคลุิม 14 จั้งห่วัดีภัาคใติ ้เพ่�อให่ป้ระชาชนุในุพ่�นุท่�

เข้าถ้งกลิไกการส่ิงเสิริมแลิะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุ 

ได้ีโดียง่าย แลิะ (4) การพฒันุาสิมรรถนุะแลิะเสิรมิสิรา้ง

ค่านิุยมบุีคลิากร 

 ปัญห่าอุปสิรึรึคำและข�อเสินอแนะ

จ้ากการดีำาเนิุนุงานุในุปีท่�ผ่านุมา กสิม. พบีปัญห่า 

อุปสิรรคแลิะข้อจ้ำากัดีบีางประการในุสิ่วนุท่�เก่�ยว

กับีห่นุ้าท่�แลิะอำานุาจ้ติามกฎีห่มายในุ 2 ประเดี็นุ  

ปรึะเด็นแรึก ได้ีแก่ การท่�รัฐธิรรมนุ่ญแลิะกฎีห่มาย

ประกอบีรัฐธิรรมนุ่ญว่าด้ีวยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุ 

แห่่งชาติิบัีญญัติิให้่ กสิม. ม่ห่นุ้าท่�ในุการช่�แจ้งแลิะ

รายงานุข้อเท็จ้จ้ริงท่�ถ่กต้ิองโดียไม่ชักช้าในุกรณ่ท่�ม่ 

การรายงานุสิถานุการณ์เก่�ยวกับีสิิทธิิมนุุษยชนุในุ

ประเทศไทยโดียไม่ถ่กต้ิองห่ร่อไม่เป็นุธิรรม เพ่�อ 

เผยแพร่ให้่ประชาชนุทราบีเป็นุการทั�วไป ซ้ึ่�ง SCA 

เห็่นุว่าห่นุ้าท่�แลิะอำานุาจ้ดัีงกล่ิาวไม่สิอดีคล้ิองกับี

บีรรทัดีฐานุการปฏิิบัีติิห่นุ้าท่�ของสิถาบีนัุสิิทธิิมนุุษยชนุ

แห่่งชาติิติามห่ลิักการปาร่สิ แลิะอาจ้ม่ผลิกระทบีติ่อ

ความเป็นุอิสิระในุการปฏิิบัีติิห่นุ้าท่�ทั�งท่�อาจ้เกิดีข้�นุจ้ริง

ห่ร่อท่�เป็นุการรบัีร้่ ส่ิวนปรึะเด็นท่ี่�สิอง ได้ีแก่ กฎีห่มาย

ไม่ได้ีบัีญญัติิให้่อำานุาจ้แก่ กสิม. ในุการดีำาเนิุนุการให่้ 

ค่่กรณ่ทำาความติกลิงเพ่�อประนุ่ประนุอมแลิะแก้ไข

ปัญห่าการลิะเมิดีสิิทธิิมนุุษยชนุ ซึ่้� ง เป็นุห่นุ้าท่� 

ท่�สิอดีคล้ิองกับีห่ลัิกการปาร่สิแลิะจ้ะช่วยให้่ กสิม. 

สิามารถแก้ไขปัญห่าการลิะเมิดีสิิทธิิมนุุษยชนุไดี้อย่าง

รวดีเร็ว

ทั�งนุ่� กสิม. ไดีม่้การประสิานุงานุกบัีทั�งฝ่่ายบีริห่าร 

แลิะฝ่่ายนุติิิบีญัญัติิเพ่�อให้่ม่การแก้ไขปรับีปรุงกฎีห่มาย

ท่�เก่�ยวข้อง อันุจ้ะส่ิงผลิให้่ กสิม. ทำาห่นุ้าท่�ในุการคุ้มครอง 

ผ้่ได้ีรับีความเส่ิยห่ายจ้ากการลิะเมิดีสิิทธิิมนุุษยชนุ 

ได้ีอยา่งม่ประสิิทธิิภัาพ แลิะเป็นุการสิร้างความเช่�อมั�นุ

ต่ิอบีทบีาทของ กสิม. ในุระดัีบีสิากลิ


