ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าทีแ่ ละอานาจของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๑) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในและขอบเขตหน้ า ที่ แ ละอ านาจของส่ ว นราชการในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และกาหนดอานาจหน้ าที่ของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
โดยให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๑) สานักบริหารกลาง
(๒) สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๓) สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๔) สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
(๕) สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
(๖) สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๗) สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(๘) สานักกฎหมาย
(๙) สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
(๑๐) หน่วยตรวจสอบภายใน
(๑๑)๒ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้
ข้อ ๕ สานักบริหารกลาง มีขอบเขตหน้าที่และอานาจดังนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานพิธีการ งานรักษาความปลอดภัย งานช่วยอานวยการ และปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หน้า ๑๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ข้อ ๔ (๑๑) เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
๒

๒

(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
(๓) จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
(๔) พัฒ นาระบบงานและจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติร าชการของสานั กงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(๕) บริหารงบประมาณและแผนการเงิน ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
และการพัสดุ
(๖) จัดทาแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๗) ปฏิ บั ติ ง านที่ มิ ไ ด้ ก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจของส่ ว นราชการใดของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๘) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ ให้สานักบริหารกลาง แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มงานดังนี้
(๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และอานาจดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอานวยการ
(ข) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และติ ด ตามการด าเนิ น การตามนโยบาย ค าสั่ ง หรื อ การมอบหมายของส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
(ค) สนับสนุนงานเลขานุการของผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ง) สนับสนุนการดาเนินงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และพิธีการต่าง ๆ
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๒) กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนิน การเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และข้อกาหนดทางจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
(ง) จัด ท าโครงสร้ างการแบ่ งส่ ว นราชการ การวางแผนกาลั งคน การกาหนดต าแหน่ ง
การกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และกรอบอัตรากาลังของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การเลื่อนระดับ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนค่าตอบแทน
(ฉ) ดาเนิ น การเกี่ ยวกับการจัด ท า และรัก ษาทะเบีย นประวั ติ การควบคุม การเกษีย ณ
อายุราชการ การจัดทาข้อมูลทรัพยากรบุคคล
(ช) จัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ ค่าตอบแทนของพนักงานราชการและลูกจ้าง

๓

(ซ) ดาเนินการเกี่ยวกับงานบาเหน็จบานาญ งานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
และงานประกันสังคม
(ฌ) จัดระบบงานด้านสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานั กงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ญ) ดาเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ฎ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และอานาจดังนี้
(ก) พัฒนาระบบงานของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(ค) จัดทาแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม่
(ง) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับบุคลากรของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(จ) จัดทาฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ฉ) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
(ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานคลัง มีหน้าที่และอานาจดังนี้
(ก) ควบคุม กากับ ตรวจสอบ และจัดระบบงานการเงินทุกประเภทและการบัญชีของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ดาเนินการรับ - เบิกจ่าย และนาส่งเงินทุกประเภท
(ค) ดาเนินการจัดทาบัญชีและทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง
(ง) จัดทาแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกระทรวงการคลัง
(จ) ดาเนินการขออนุมัตเิ งินประจางวดและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ รวมทั้งควบคุมและ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
(ฉ) จัดทารายงานการเงิน การบัญชี และฐานะเงินงบประมาณ
(ช) ดาเนินการเก็บรักษาและควบคุมเงินคงเหลือ
(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๕) กลุ่มงานพัสดุ มีหน้าที่และอานาจดังนี้
(ก) ควบคุม กากับ ตรวจสอบ และจัดระบบงานพัสดุ
(ข) ดาเนินการจัดทาบัญชีและทะเบียนคุมเกี่ยวกับพัสดุ
(ค) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานพั ส ดุ โดยวางแผนการจั ด ซื้ อ จั ด หา จั ด จ้ า ง
จ้างเหมาบริการ ดาเนินการทาสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง รวมทั้งควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายและจาหน่ายพัสดุ

๔

(ง) ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลรักษาอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ระบบสาธารณูปโภค
โสตทัศนูปกรณ์ และระบบรักษาความปลอดภัย
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๗ สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) อานวยการ สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ พร้อมเสนอความเห็นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๔) ติดตามและประสานงานการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประเด็นการเข้าร่วมประชุมของประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๕) ติดตามและประสานการดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านบริหาร
และรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
(๖) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการ
สรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์การอิสระอื่น
(๗) จัดทาทะเบียนประวัติประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๘) จั ด ท านโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี แผนงบประมาณ
รวมทั้งจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๙) ติดตามและประเมินผลความสาเร็จของนโยบาย แผนงาน และแผนงบประมาณ
(๑๐) จัดทาร่างรายงานประจาปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(๑๑) บริหารจัดการงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
(๑๒) รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๑๓) ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือโต้ตอบ
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อนัดหมายที่เป็น
ภารกิจของสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุ ครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) กาหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทาบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม

๕

(ง) ดาเนินการจัดจ้างทารูปเล่ม ออกแบบ และจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
หรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานอานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) อานวยการ สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร
(ค) ติด ตามและประสานการด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชาติ
และรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
(ง) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ กลั่น กรองในเรื่ องและปัญ หาต่ าง ๆ พร้ อ มเสนอความเห็น ตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(จ) ติ ด ตามและประสานงานการจั ด เตรีย มเอกสารข้อ มู ล ประเด็ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
กรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์การอิสระอื่น
(ช) จัดทาทะเบียนประวัติประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) จัดทานโยบายยุทธศาสตร์ เป้าหมายการดาเนินงาน กาหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
แผนงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการจัดทาคาของบประมาณและ
จัดทาคาของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตลอดจน
วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(ค) ควบคุม กากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานให้ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ
(ง) ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติ
การประจาปี ตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(จ) วิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการประจาปีพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
(ฉ) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ช) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ซ) จัดทาร่างรายงานประจาปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณา
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(ฌ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การกาหนดโจทย์การศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนยุท ธศาสตร์ คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้ งข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ข) จั ด ท าข้ อ เสนอโครงการศึ ก ษาวิ จัย และแผนการศึ ก ษาวิ จั ย ประจ าปี ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การโครงการศึ ก ษาวิ จั ย ตามแผนการศึ ก ษาวิ จั ย ประจ าปี
ให้มีประสิทธิภาพ
(ง) รวบรวม และประมวลข้อมูล เพื่อนาผลการศึกษาวิจัยไปขับเคลื่อนทางวิชาการและสังคม
เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการละเมิด สิทธิมนุษยชน ตลอดจนเสริมสร้าง
ความตระหนัก และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ในการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน หาแหล่งเงินทุนและแหล่งศึกษาวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ
(ฉ) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาวิจัยตามแผนงานการศึกษาวิจัยประจาปี
และแผนงานโครงการประจาปี พร้อมทั้งจัดทารายงานการศึกษาวิจัยและผลงานการศึกษาวิจัยประจาปี
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(ช) ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ คาแนะนา และสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๙ สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) พิ จ ารณา เสนอความเห็ น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุ ม และก ากั บ ดู แ ล
การดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๒) ดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กรอื่น
เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล
(๓) ดาเนินการสืบสวน หรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นคาร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบโดยไม่ล่าช้าทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๔)๓ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมด้วยรายงานผลการตรวจสอบ
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
๓

ข้อ ๙ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
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(๕)๔ พิจ ารณาเสนอความเห็น ในกรณีที่มีก ารโต้แ ย้ง รายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
(๖) ดาเนิ น การเกี่ย วกั บ ระบบฐานข้อ มูล การพั ฒนารู ปแบบ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๗) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๘) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๗ กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนิน การเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือ
โต้ต อบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ
นัดหมายที่เป็นภารกิจของสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ง) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(จ) พัฒนาระบบงาน รูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินงานด้านการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
(ฉ) จัดระบบงานทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อประโยชน์
ในการศึกษา วิเคราะห์ และค้นคว้า
(ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑ ถึง ๗ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุมและกากับดูแลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(ข) ดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กรอื่น
เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล
(ค) ดาเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นคาร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระทาหรือการละเลย
การกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ล่าช้าทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔

ข้อ ๙ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

๘

(ง) รับผิดชอบสานวนคาร้อง เสนอความเห็นในเรื่องที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(จ)๕ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ และแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมด้วยรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
(ฉ)๖ พิจารณาเสนอความเห็นในกรณีที่มีการโต้แย้งรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
(ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑ สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึง
หลักสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจ
แตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ของทุกภาคส่วนในสังคม
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
(๔) พั ฒ นามาตรการและกลไก เพื่ อ ให้ เ ป็ น มาตรฐานในการปกป้ อ ง คุ้ ม ครอง และพิ ทั ก ษ์
สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๕) ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๖) ประสานการพัฒนาระบบและวิธี การทางานในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๗) เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ร่ ว มกั บ องค์ ก รเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
การรวมกลุ่มของเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกลไกเครือข่ ายในการติดตาม
เฝ้าระวัง และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท ภารกิจ และกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
(๙) ดาเนิ น การเกี่ยวกับการสื่อ สารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่ า
การเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

๕

ข้อ ๑๐ (๒) (จ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
๖
ข้อ ๑๐ (๒) (ฉ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

๙

(๑๐) ติดตาม ประมวลและวิเคราะห์ข่าว บทความ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อบทบาทภารกิจ และ
ภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนชี้แจงทาความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
(๑๑) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีแก่สาธารณชนในบทบาท ภารกิจและกิจกรรม
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๑๒) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ การปรั บ เปลี่ ย นเจตคติ เผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ แ ก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน
(๑๓) ผลิตสื่อ รณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
(๑๔) จัดทาวารสารวิชาการ
(๑๕) ดาเนินการเกี่ยวกับงานโฆษกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประสาน
และอานวยความสะดวกแก่สื่อ มวลชนในการเผยแพร่ข่า ว การแถลงข่า ว และการให้สัม ภาษณ์
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๑๖) ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๒ ให้สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือโต้ตอบ
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อนัดหมายที่เป็น
ภารกิจของสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
(ค) กาหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทาบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนสร้ างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ในทุกภาคส่วนในสังคม
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
(ง) พัฒนามาตรการและกลไก เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(จ) จัดทาวารสารวิชาการ

๑๐

(ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้องหรือตามที่ได้รบั
มอบหมาย
(๓) กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ข) ประสานการพัฒนาระบบและวิธีการทางานในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ค) เสริมสร้างและพัฒ นาความเข้มแข็งร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนและ
การรวมกลุ่มของเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกลไกเครือข่ายในการติดตาม
เฝ้าระวังและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(ง) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท ภารกิจ และกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
(จ) ดูแลและจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
(ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่า
การเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
(ข) ติ ด ตาม ประมวล และวิเ คราะห์ข่า ว บทความ และข่ าวสารต่า ง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกั บ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อบทบาท
ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนชี้แจงทาความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
(ค) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีแก่สาธารณชนในบทบาทภารกิจและ
กิจกรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ง) พัฒนาองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนเจตคติ และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน
(จ) เผยแพร่มาตรการในการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแนวทาง
การแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมให้สาธารณชนทราบตามมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ฉ) ผลิตสื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานโฆษกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประสาน
และอานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว การแถลงข่าว และการให้สัมภาษณ์ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๕) กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๑๑

(ข) ประสาน สนับสนุ นและส่งเสริมการจัด กิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
(ค) จัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๓ สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) จัดทาคาชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ ยวกับ สิท ธิม นุ ษ ยชนในประเทศไทยโดยไม่ถู กต้ องหรื อไม่ เป็ นธรรม เพื่ อเสนอต่อ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(๒) จั ด ท าแผนการด าเนิ น การจั ด ท ารายงานประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนประจ าปี
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า
(๓) เฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทั้ ง ตรวจสอบข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง
เพื่อประกอบการจัดทารายงาน
(๔) จัดทาร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(๕) จัดทาร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศขึ้นเป็นการเฉพาะ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(๖) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
(๗) ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๔ ให้สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน
ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่าง หนังสือ
โต้ต อบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ
นัดหมายที่เป็นภารกิจของสานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุ ครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
(ค) กาหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทาบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ดาเนินการจัดจ้างทารูปเล่ม ออกแบบ และจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนประจาปี รวมทั้งดาเนินการเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๒) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ๑ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้

๑๒

(ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
และจัดทาแผนการดาเนินการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า
(ข) ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการจัดทารายงาน
(ค) จั ด ท าร่ า งรายงานประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนประจ าปี ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ๒ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และภาคธุรกิจ และจัดทาแผนการดาเนินการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า
(ข) ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการจัดทารายงาน
(ค) จั ด ท าร่ า งรายงานประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนประจ าปี ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ๓ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี
กลุ่มคนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ และจัดทาแผนการดาเนินการจัดทารายงานประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า
(ข) ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการจัดทารายงาน
(ค) จั ด ท าร่ า งรายงานประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนประจ าปี ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
(จ) รวบรวมข้อมูลร่างรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภาคธุรกิจ และกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็กกลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ
กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาและให้
ความเห็นชอบ
(ฉ) จัด ทาคาชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(ช) จั ด ท าร่ า งรายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศขึ้ น
เป็นการเฉพาะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา

๑๓

(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๕ สานักมาตรฐานและติดตามการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) จัดระบบงาน ระบบฐานข้อมูล และดาเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้อง การกลั่น กรอง
รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดทาสานวนการตรวจสอบ รวมทั้งการจัดทาสารบบ
รายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณา และข้อเสนอแนะ
(๒) ดาเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบ
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๔) สืบสวน สอบสวน และตรวจสอบเพื่อหาข้อมู ล ข้อเท็จจริง และหลัก ฐานเกี่ยวกั บ
เรื่องร้องเรียน และเสนอความเห็นในการพิจารณารับเรื่องไว้ตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณากรณีมีคาขอ
ให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่
(๕) ดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กร
ที่มีอานาจหน้าที่ดาเนินการ
(๖) กลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและร่างข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทา
ความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(๗) พัฒนาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบ การวินิจฉัย และการเสนอมาตรการ แนวทาง
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๘) จัด ระบบงาน และดาเนินการเกี่ยวกับการติด ตามผลการดาเนินการตามมาตรการ
แนวทาง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการเยียวยาผู้ได้รับความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งระบบการจัดเก็บสานวนการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๙) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๖ ให้สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน
ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือ
โต้ต อบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ
นัดหมายที่เป็นภารกิจของสานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ข) ดาเนิน การเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติก าร การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บ รักษา
เอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
(ค) กาหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทาบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย

๑๔

(๒) กลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และ
อานาจ ดังนี้
(ก) จัดระบบงาน ระบบฐานข้อมูล และดาเนินการเกี่ยวกับการรับคาร้อง การกลั่นกรอง
รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดทาสานวนการตรวจสอบ รวมทั้งการจัดทาสารบบ
รายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณา และจัดระบบงานและระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(ข) ดาเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีทาความตกลงในการประนีประนอมและ
ระงับข้อพิพาท แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดทา
ข้อตกลงระหว่างคู่กรณีไว้เป็นหนังสือ
(ง) ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการดาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(จ) สืบสวน สอบสวน และตรวจสอบเพื่ อหาข้อมู ล ข้ อเท็จ จริง และหลั กฐานเกี่ ยวกั บ
เรื่องร้องเรียน และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณารับเรื่องไว้ตรวจสอบของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ฉ) ดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่ องต่อไปให้องค์กร
ที่มีอานาจหน้าที่เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล
(ช) ดาเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ล่าช้า ในกรณีที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ตรวจสอบ
(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและร่างข้อเสนอแนะ
พร้อมจัดทาความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(ข) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบ การวิ นิ จ ฉั ย และ
การเสนอมาตรการ แนวทาง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) จัดทาสรุปย่อรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ง) ศึกษา และวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพื่อเสนอประเด็นในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ้ารูปแบบเดิม
(จ) ตรวจสอบเพื่อหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน พร้อมจัดทาความเห็นกรณีมี
คาขอให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่
(ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้องหรือตามที่ได้รบั
มอบหมาย
(๔) กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) จัด ระบบงานติด ตามผลการด าเนิ นการตามมาตรการ แนวทาง หรื อข้อ เสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งวางระบบและดูแลการจัดเก็บสานวนการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

๑๕

(ข) ติดตามและเร่งรัดการดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) ตรวจสอบ วิ เคราะห์ และประเมิ นผลการดาเนิ นการตามมาตรการ แนวทางหรื อ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และจัดทาความเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอเพื่อยุติ
การติดตามผลการดาเนิ นการในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานดาเนินการตามมาตรการ แนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะแล้ว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(ง) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และประเมินผลการดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทาง
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
(จ) จัดทาความเห็นและข้อเสนอในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานไม่ดาเนินการตามมาตรการ
หรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือดาเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรี
(ฉ) จัดทาข้อมูลและเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินการตามมาตรการ แนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือผลการดาเนินการของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เห็นสมควร
(ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๗ สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) สนั บสนุ นบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในด้านการต่างประเทศ
(๒) ศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
(๓) ติดต่อประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์การสหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ ข องประเทศต่ า ง ๆ องค์ ก ารระหว่ างประเทศ องค์ ก รภาครั ฐและเอกชน ตลอดจนสถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองค์การระหว่างประเทศที่ประจาอยู่ในประเทศไทย
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ที่สาคัญหรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศและภูมิภาค
(๕) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ ทั้งในระดับระหว่าง
ประเทศและระดับภูมิภาค เช่น ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และกลไกต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เป็นต้น
(๖) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานสถานการณ์ พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
(๗) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน

๑๖

(๘) ศึกษาและเผยแพร่พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ ตลอดจน
กลไกในการดาเนินงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
(๙) ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๘ ให้สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือโต้ตอบ
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อนัดหมายที่เป็น
ภารกิจของสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(ค) กาหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทาบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๒) กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๑ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญทั้งในระดับระหว่าง
ประเทศและภูมิภาค ได้แก่ คณะกรรมการพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก และความร่วมมือ
ในกรอบภูมิภาคอื่นที่เกิดขึ้นใหม่
(ข) ศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบที่รับผิดชอบ
(ค) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และรายงานสถานการณ์ ตลอดจนความเคลื่ อ นไหวที่ เ กี่ ย วกั บ
สิทธิมนุษยชนที่สาคัญ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ หรือมีผลกระทบต่อสิท ธิมนุษยชน
ในประเทศและภูมิภาค
(ง) ประสานงานและเตรียมการสาหรับการประชุม หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคลหรือผู้แทน
องค์กรจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดทาข้อมูลประกอบการประชุมหรือการพบหารือและการสรุปผล
(จ) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม การสัมมนากับเครือข่ายความร่วมมือ
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะที่เข้าร่วมประชุม จัดทาสรุปผลการประชุม ตลอดจนนาผลการประชุม
มาเผยแพร่ หรือดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามความเหมาะสม
(ฉ) ประสานงานเกี่ ยวกับ ข้อ ร้อ งเรีย นจากบุ คคลหรือ องค์ก รจากต่า งประเทศเกี่ย วกั บ
การส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ช) ประสานงานเกี่ยวกับการรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงาน ณ สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ซ) จัดทาร่างหนังสือโต้ตอบทั่วไป อานวยการแปลหรือสรุปเอกสารสาคัญ จัดล่ามแปลภาษา
ในงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๗

(ฌ) สนั บสนุน และประสานงานในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับสากล
(ญ) ประสานงานในเรื่องทุนฝึกอบรมที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาวของ
บุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ฎ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๒ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ประสานและพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือด้ านสิทธิมนุษ ยชนที่สาคัญ ทั้งในระดั บ
ระหว่างประเทศและภูมิภาค ได้แก่ ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลไกต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
(ข) ศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบที่รับผิดชอบ
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
(ง) ประสานงานและเตรียมการสาหรับการประชุม หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคลหรือผู้แทน
องค์กรจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดทาข้อมูลประกอบการประชุมหรือการพบหารือและการสรุปผล
(จ) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม การสัมมนากับเครือข่ายความร่วมมือ
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะที่เข้าร่วมประชุม จัดทาสรุปผลการประชุม ตลอดจนนาผลการประชุม
มาเผยแพร่ หรือดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามความเหมาะสม
(ฉ) ประสานงานเกี่ ยวกับ ข้อ ร้อ งเรีย นจากบุ คคลหรือ องค์ก รจากต่า งประเทศเกี่ย วกั บ
การส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ช) ประสานงานเกี่ยวกับการรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงาน ณ สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ซ) จัดทาร่างหนังสือโต้ตอบทั่วไป อานวยการแปลหรือสรุปเอกสารสาคัญ จัดล่ามแปลภาษา
ในงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ฌ) สนับสนุนและประสานงานในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากลที่สาคัญหรือมีผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศและภูมิภาค
(ญ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ศึกษาและวิเคราะห์พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ศึก ษาและวิเ คราะห์ข้อ มูล เพื่อ ให้ข้อ เสนอแนะในการเข้า เป็น ภาคีส นธิสัญ ญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
(ค) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานสถานการณ์พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

๑๘

(ง) ประสานงานและเตรี ยมการสาหรับ การประชุ ม หรือ การพบหารื อทั่ วไปกับ บุค คล
หรือผู้แทนองค์กรจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดทาข้อมูลประกอบ
การประชุมหรือการพบหารือ และการสรุปผล
(จ) ศึ ก ษาและเผยแพร่ พั น ธกรณี แ ละมาตรฐานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศต่ า ง ๆ
ตลอดจนกลไกในการดาเนินงาน เพื่อเป็นประโยชน์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
(ฉ) ประสานกั บ กลไกของสหประชาชาติ กลไกระดั บ ภู มิ ภ าค และหน่ ว ยงานของรั ฐ
ในการให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพันธกรณีและมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๙ สานักกฎหมาย มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) ติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษาและให้ความเห็นเกีย่ วกับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ทางปกครอง ที่ อ าจมี ผ ลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย
หรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
(๒) จัดระบบงานเกี่ยวกับ การติด ตามการออกกฎหมาย สารวจบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่งทางปกครอง ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และระบบงานเกี่ยวกับการจัด ทา
ความเห็นต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งทางปกครอง ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนหรือไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือหนังสือสัญญาเกี่ย วกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณี
ที่จะต้องปฏิบัติตาม
(๓) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า และสั ง เคราะห์ ในการเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่ งเสริ ม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๔) ศึกษา ตรวจสอบและติดตามการออกกฎหมาย ตลอดจนสารวจบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมาย ประมวลความเห็นของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และจัดทาเป็นความเห็นเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๕) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนโยบายและแผนงานต่าง ๆ
(๖) ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา
(๗) ดาเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(๘) ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า จัดทาเอกสาร บทความทางวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับงานกฎหมายและอื่น ๆ
(๙) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งในการปฏิบัติหน้าที่

๑๙

(๑๐) ดาเนินการจัดทาร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๑๑) ดาเนินการเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคู่กรณีหรือคู่ความ
ในคดีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่กรณีเป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคลภายในหน่วยงาน
(๑๒) ร่ว มปฏิบั ติ ง านหรื อสนั บ สนุน การปฏิ บั ติง านของหน่ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งหรือ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๐ ให้สานักกฎหมาย แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนิน การเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือ
โต้ต อบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ
นัดหมายที่เป็นภารกิจของสานักกฎหมาย
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักกฎหมาย
(ค) ก าหนดวาระการประชุ ม จั ด เตรี ย มการประชุ ม และจั ด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จัดทาบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๒) กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑ และ ๒ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คาสั่งทางปกครอง มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
(ข) ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย ตรวจสอบข้อกฎหมาย ศึกษาและประมวล
ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เคยมีหรือความเห็นของบุคคลต่าง ๆ ตามที่จาเป็น
เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดทาเป็นความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) ศึกษาและจัดทาความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับบทบัญญัติ
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งทางปกครองที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ
(ง) ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๒๐

(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า จัดทาเอกสาร บทความทางวิชาการซึ่งเกี่ยวกับ
งานกฎหมายและอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ประชาชน และสื่อมวลชน
(ช) ให้คาปรึกษา คาแนะนา ตอบข้อหารือทางกฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
แก่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นและประชาชน
(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานนิติการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องและปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกฎ ข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขการรับเรื่องกรณีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากผู้ตรวจการแผ่นดินและการส่งเรื่องไปยัง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(ข) รวบรวม ประมวลข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา และดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ง) ดาเนินการจัดทาร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(จ) วิเคราะห์กฎหมาย ให้คาปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย ตีความ และวินิจฉัยข้อกฎหมาย
(ฉ) ให้คาปรึกษา คาแนะนา และตอบข้อหารือทางกฎหมายแก่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
และประชาชน
(ช) จัดระบบงาน พร้อมสารบัญกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งและมติ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมปรับปรุง
แก้ไขให้ทันสมัย
(ซ) ดาเนินการเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคู่กรณีในคดีที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่และอยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองและศาลยุติธรรม
(ฌ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๑ สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) รวบรวม ประมวลข้อมูลรายงานการตรวจสอบหรือพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชน เอกสารทาง
วิ ช าการเกี่ ย วกั บ งานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ต ารา รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย บทความ ค าพิ พ ากษาของศาล
คาวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเอกสารอื่น ๆ เพื่อการค้นคว้าอ้างอิงและนามาวิเคราะห์

๒๑

และจัดทาเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เหมาะสมแก่สภาพการใช้ประโยชน์ทั้งภายในส่วนราชการ
และให้บริการ
(๒) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานและการบริการ
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และงานบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ
(๔) ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) วางแผนและกาหนดแนวทางเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๖) จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจาปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานกลาง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(๗) จัดระบบการสารวจ รวบรวม ประมวล จัดเก็บและควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ข้อมูลและ
สารสนเทศ รวมทั้งการให้บริการ
(๘) ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและให้บริการในสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๙) พัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
(๑๐) ดาเนิ น การบริห ารจัด การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมู ล สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ
(๑๑) ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศ
รวมทั้งการสื่อสาร
(๑๒) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๒๒ ให้สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือโต้ตอบ
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อนัดหมายที่เป็น
ภารกิจของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
(ค) กาหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทาบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๒) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) วางแผนและกาหนดแนวทางเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ข) จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจาปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานกลาง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(ค) พัฒ นาโปรแกรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งการบริหารภายในองค์กรและ
การบริหารเว็บไซต์ขององค์กร
(ง) ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลืองานดิจิทัลและโปรแกรมการทางานใหม่ ๆ ขององค์กร

๒๒

(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๓) กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
และให้บริการในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ดาเนินการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ
(ค) พัฒนาและตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยด้านดิจิทัลขององค์กร
(ง) ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผ่านระบบดิจิทัล
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๔) กลุ่มงานสารสนเทศ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) รวบรวม ประมวลข้อมูลรายงานการตรวจสอบหรือพิ จารณาด้านสิทธิมนุษยชนเอกสาร
ทางวิชาการเกี่ยวกับงานสิทธิมนุษยชน ตารา รายงานการศึกษาวิจัย บทความ คาพิพากษาของศาล
คาวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเอกสารอื่น ๆ และจัดทาเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ให้เหมาะสมแก่สภาพการใช้ประโยชน์ทั้งภายในส่วนราชการและให้บริการ
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และงานบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ
(ค) จัด ระบบการส ารวจ รวบรวม ประมวล จั ด เก็ บ และควบคุ ม ดู แลการใช้ ป ระโยชน์
ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการให้บริการ
(ง) พัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๒๓ หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) ดาเนินการวางแผนการตรวจสอบและจั ดทาแผนการตรวจสอบประจาปีเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการที่มีระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปี
(๒) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกสามเดือน
นับแต่วัน ที่อนุ มัติแ ผนการตรวจสอบประจาปี รวมทั้งจัดทารายงานผลสรุปการตรวจสอบประจาปี
กรณีเรื่องที่ต รวจพบเป็น เรื่องที่ จะมีผลเสียหายต่อสานักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ
ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
(๓) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับทั่วไป โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน วิเคราะห์และประเมินผล
ด้านการบริหารและการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๓

(๔) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี
การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี
(๕) ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้แ ละดูแ ลรั กษาทรั พย์ สิน ทุก ประเภทของสานัก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
(๖) ตรวจสอบและประเมินผลระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ภายใน
ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ วิ เ คราะห์ ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ล
ของกระบวนการบริห ารความเสี่ยงการปฏิบั ติงาน และเสนอแนะวิธีป้อ งกัน หรื อมาตรการในการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
(๗) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุ ง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
(๘) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อจรรยาบรรณและวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อ ๒๓/๑๗ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ รับผิดชอบพื้นที่ในเขต
จังหวัด ภาคใต้ จานวน ๑๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด กระบี่ จังหวัด ชุมพร จังหวัด ตรัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา
จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขอบเขตหน้าที่และอานาจ
ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ประสาน ตรวจสอบ และติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเคารพสิ ทธิมนุษยชน การประสานงานและพัฒนา
ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการสื่อสารองค์กร
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
(๔) สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
(๕) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอานวยการ และระบบงาน
อานวยการต่าง ๆ
(๖) ร่ว มปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๓/๒๘ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน
ดังนี้
(๑) กลุ่มงานบริหาร มีหน้าที่และอานาจในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

๗

ข้อ ๒๓/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
๘
ข้อ ๒๓/๒ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๔

(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอานวยการและระบบงาน
อานวยการต่าง ๆ
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การเงิน การบัญชี การพัสดุครุภัณฑ์
เก็บรักษาเอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพื้นที่ภาคใต้
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และพิธีการต่าง ๆ
(ง) กาหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทาบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอานาจในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
(ก)๙ ดาเนินการเกี่ยวกับการรับและกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียน การประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
(ข) ติดตามผลการดาเนินการ รวมทั้งจัดทาความเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับ ผลการดาเนินการ
ตามมาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค)๑๐ พิจารณาเสนอความเห็นในกรณีที่มกี ารโต้แย้งหรือมีการขอให้พิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหม่
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๓) กลุ่ม งานส่ง เสริ มและเฝ้ าระวั ง สถานการณ์ สิท ธิ มนุ ษยชน มี หน้ าที่ แ ละอ านาจในพื้ น ที่
รับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน การประสานงานและพัฒนา
ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูลเครือข่าย
(ข) สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
(ง) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจาปี รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกรณี พิ เ ศษหรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ม อบหมาย
เป็นการเฉพาะ

๙

ข้อ ๒๓/๒ (๒) (ก) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐
ข้อ ๒๓/๒ (๒) (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๕

(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๖

ประกาศคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ เรื่อ ง การแบ่งส่ วนราชการภายในและขอบเขต
หน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔๑๑
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ เรื่อ ง การแบ่งส่ วนราชการภายในและขอบเขต
หน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๔๑๒
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๑๑
๑๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนที่ ๑๗ ก/หน้า ๒๓/๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนที่ ๔๑ ก/หน้า ๑๑/๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

