บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2561
๑. ที่มาของรายงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประจาปี จัดทาขึ้นโดย
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔๕ ที่กาหนดให้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ ให้ กสม. จัดทารายงานประจาปี
เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา โดยอย่ า งน้ อ ยให้ กสม. สรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะ
ในการดาเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป สาหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
2. ภาพรวมผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผลการดาเนินงานของ กสม. เป็นไปตามหน้าที่และอานาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ และ ๒๗ และแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2565 โดยในรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จะแบ่งผลการดาเนินงานออกเป็น ๖
ด้าน ประกอบด้วย
๒.๑ การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒.๒ การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
๒.๓ การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๒.๔ การชี้ แ จงและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งในกรณี ที่ มี ก ารรายงานสถานการณ์ เ กี่ ย วกั บ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
๒.๕ การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

๒
๒.๖ การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล สานักงาน กสม. มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2561
จาแนกประเภทบุคลากร ดังนี้
ประเภทบุคลากร
จานวน (คน)
ข้าราชการ
153
พนักงานราชการ
53
พนักงานจ้างเหมาบริการ
49
ผู้ชานาญการประจา กสม. และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กสม.
17
รวมทั้งสิ้น
272
หมายเหตุ: * หมายถึง อัตราที่มีคนครอง (คน)
ที่มา: สานักบริหารกลาง สานักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖1 สานักงาน กสม. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
จานวนทั้งสิ้น 211.8779 ล้านบาท โดยลดลงจานวน 4.5780 ล้านบาท จากปีงบประมาณ ๒๕๖0 ซึ่งได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 216.4559 ล้านบาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 3 แผนงานหลัก คือ แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบูรณาการ
3. ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247
ปีงบประมาณ 2561 กสม มีผลการดาเนินงานจาแนกตามหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1. การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 สถิติการรับเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2561 กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่า
มี ก ารกระท าหรื อ ละเลยการกระท าอั น เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ทั้ ง สิ้ น 232 เรื่ อ ง ส่ ว นใหญ่
เป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพส่ ว นบุ ค คลจ านวน 80 เรื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.48 พื้ น ที่
ที่มีการร้องเรียนสูงที่สุด คือ ภาคใต้ จานวน 104 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 44.83 โดยผู้ร้องส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
คิดเป็นร้อยละ 58.62
1.2 ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด สิทธิ
มนุษยชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. สามารถตรวจสอบคาร้องและจัดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด

๓
สิทธิมนุษยชนจานวน ๔๔๕ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนที่รับเป็นคาร้องก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๓๙๕ เรื่อง
และเป็นเรื่องที่รับเป็นคาร้องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๕๐ เรื่อง ตัวอย่างผลการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจานวน ๒๑ เรื่อง ดังนี้
กรณี ที่ 1 กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า กรมราชทั ณ ฑ์ อ อกระเบี ย บและค าสั่ ง ท าให้ ผู้ ต้ อ งขั ง ได้ รั บ
ความเดือดร้อน (รายงานฯ ที่ ๒-๓ /๒๕๖๑)
กรณี ที่ 2 กรณีกล่าวอ้างว่า มีบุคคลนาชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไปแอบอ้างลงข้อความหมิ่น
ประมาท ทาให้เสื่อมเสีย (รายงานฯ ที่ ๔/๒๕๖๑)
กรณี ที่ 3 กรณี กล่ าวอ้ างว่ าค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙ และ
ที่ ๔/๒๕๕๙ เกี่ยวกับการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการผังเมืองและการควบคุมอาคารใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและส าหรับการประกอบกิจการบางประเภทละเมิดสิ ทธิมนุษยชน (รายงานฯ ที่
๖๗-๗๑/๒๕๖๑)
กรณี ที่ 4 กรณีกล่าวอ้างว่าถูกหลอกลวงไปทางานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทาให้สูญเสี ย
เงินจานวนหนึ่ง (รายงานฯ ที่ ๑๐๐/๒๕๖๑)
กรณีที่ 5 กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานราชการมีคาสั่งให้กลุ่มผู้มีอาชีพเลี้ยงกระบือออกจากพื้นที่
สาธารณประโยชน์ (รายงานฯ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๑)
กรณี ที่ 6 กรณีกล่าวอ้างว่าการอนุญาตให้ฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อชุมชน
(รายงานฯ ที่ ๑๑๘/๒๕๖๑)
กรณี ที่ 7 กรณีกล่ าวอ้างว่าเอกชนล้อมรั้วเลี้ ยงหอยในแม่น้าปะเหลียนและทาการคราดหอย
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (รายงานฯ ที่ ๑๑๙/๒๕๖๑)
กรณีที่ 8 กรณีกล่าวอ้างว่าชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง
บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ (รายงานฯ ที่ ๑๒๐/๒๕๖๑)
กรณี ที่ 9 กรณีกล่ าวอ้างว่ าไม่ได้รับความเป็นธรรมในที่ดินทากินจากการจั ดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (รายงานฯ ที่ ๑๒๑/๒๕๖๑)
กรณีที่ 10 กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่เรือนจาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (รายงานฯ
ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑)
กรณี ที่ 11 กรณีกล่าวอ้างว่าชาวบ้านตาบลหนองนาคา ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาก
โรงงานยางพารา (รายงานฯ ที่ ๑๒๕/๒๕๖๑)
กรณี ที่ 12 เกษตรกรได้รั บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสี คางด า (รายงานฯ
ที่ ๑๗๑/๒๕๖๑)

๔
กรณีที่ 13 กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนดาเนินคดีล่าช้า (รายงานฯ ที่ ๙๙๑/๒๕๖๐)
กรณี ที่ 14 กรณีกล่ าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ตารวจข่มขู่และทาร้ายร่างกายเพื่อให้ รับสารภาพ
(รายงานฯ ที่ ๑๐๑๑/๒๕๖๐)
กรณีที่ 15 กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่เร่งรัดดาเนินคดี ทาให้ได้รับความเดือดร้อน
(รายงานฯ ที่ ๑๐๒๓/๒๕๖๐)
กรณีที่ 16 กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้าที่ทหารตรวจค้นบ้านโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (รายงานฯ ที่ ๑๐๒๙/๒๕๖๐)
กรณีที่ 17 กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทรมานให้
รับสารภาพ (รายงานฯ ที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๐)
กรณี ที่ 18 กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ท หารวิ ส ามั ญ ฆาตกรรมแกนน าเยาวชนชาวลาหู่ (รายงานฯ
ที่ ๑๐๓๓/๒๕๖๐)
กรณีที่ 19 กรณีกล่าวอ้างว่ารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกลั่นแกล้งร้องเรียนทาให้
ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง (รายงานฯ ที่ ๑๐๕๐/๒๕๖๐)
กรณีที่ 20 กรณีขอให้เร่งรัดการดาเนินคดีของพนักงานสอบสวน (รายงานฯ ที่ ๑๑๔๑/๒๕๖
กรณี ที่ 21 กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่เรือนจาทาร้ายร่ างกายบุตรชายจนได้รับบาดเจ็ บและ
เรือนจาลงโทษบุตรชายเกินกว่าเหตุ (รายงานฯ ที่ ๑๑๔๓/๒๕๖๐)
1.3 การติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้
ติดตามผลการด าเนิ นการตามมาตรการหรื อแนวทาง จานวน ๑๔๔ เรื่อง จาแนกเป็นมาตรการหรื อแนวทาง
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน จานวน ๘๘ เรื่อง และมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน จานวน ๕๖ เรื่อง ดังนี้
๑) ผลการติ ดตามผลการดาเนินการตามมาตรการหรื อแนวทางในการป้ องกันหรื อแก้ ไ ข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จาแนกเป็นมาตรการหรือแนวทางที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ ที่ออกก่อน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๒๗ เรื่อง และที่ออกภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๖๑ เรื่อง มาตรการหรือ
แนวทางที่ กสม. เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชนโดยเฉพาะการคานึงถึง
การมีส่ว นร่ว มชองชุม ชนในโครงการพัฒ นาขนาดใหญ่ที่มีผ ลกระทบหรือ อาจส่ง ผลกระทบต่อ ประชาชน
หรือชุมชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
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จากการติด ตามผลการด าเนิน การพบว่า มาตรการหรือ แนวทางที ่ป รากฏในรายงาน
ผลการตรวจสอบฯ ที่อ อกก่อ นปีง บประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๒๗ เรื่อ ง กสม. ได้พิจ ารณาและสั่ง การให้
ส านัก งาน กสม. ยุต ิก ารติด ตามทุก เรื ่อ ง และที ่ป รากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ ที ่อ อกภายใน
ปีง บประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๖๑ เรื่อง กสม. ได้ พิจารณาและสั่งการให้สานักงาน กสม. ยุติการติดตาม
๕๑ เรื่อง ส่วนใหญ่เนื่องจากเป็น กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานได้ดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ
กสม. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสาคัญแล้ว
2) ผลการติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน จาแนกเป็นเรื่องที่ กสม. ได้เสนอมาตรการหรือแนวทางก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๔๐
เรื่อง และที่ได้เสนอมาตรการหรือแนวทางภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๑๖ เรื่อง เรื่อ งที่ กสม. ได้
เสนอมาตรการหรือแนวทางส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิพลเมือง
จากการติด ตามผลการดาเนินการพบว่ามาตรการหรือ แนวทางที่เ สนอก่อ นปีงบประมาณ
๒๕๖๑ จานวน ๔๐ เรื่อ ง กสม. ได้พิจ ารณาและสั่ง การให้สานัก งาน กสม. ยุติก ารติด ตามทุก เรื่อ ง และ
ที่เ สนอภายในปีง บประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๑๖ เรื่อ ง กสม. ได้พิจ ารณาและสั ่ง การสานักงาน กสม.
ยุติการติดตามจานวน ๓ เรื่อง ส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานได้ดาเนินการตามมาตรการหรือ
แนวทางของ กสม. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสาคัญแล้ว
ตัวอย่างมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ กสม. ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินการ
กรณีที่ 1 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
กรณี ที่ 2 กรณีกล่าวอ้างว่าการระงับการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงอาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร ถึงอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กรณีที่ 3 กรณีได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่
– กาญจนบุรี
กรณีที่ 4 กรณีคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้าเจ้าพระยา
กรณีที่ 5 กรณีชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน
กรณี ที่ 6 กรณีน โยบายและแผนการดาเนิน งานเพื่ อลดความพิ การแต่ ก าเนิ ด โดยการ
กาหนดให้กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร
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กรณีที่ 7 กรณีกล่าวอ้างว่าคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ร้อง
กรณีที่ 8 กรณีขอให้มีการตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสาหรับบุคคลที่มีภาวะเพศ
กากวม
กรณีที่ 9 กรณีการเปิดเผยประวัติการกระทาความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน
กรณีที่ 10 กรณีปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีการอายัด
กรณีที่ 11 กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
กรณีที่ 12 กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ตารวจข่มขู่และทาร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ
กรณี ที่ 13 กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า คนกรี ด ยางรายย่ อ ยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
เกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
กรณี ที่ 14 กรณีกล่ าวอ้างว่า หญิงต่างด้าวที่ ท างานในสถานบริก ารถูก กั ก ตั ว ที่ส านัก งาน
ตรวจคนเข้าเมือง ทาให้ได้รับความเดือดร้อน
๒. การจั ด ทารายงานผลการประเมิน สถานการณ์ด้า นสิทธิ มนุษยชนของประเทศ ปีงบประมาณ
2561 มีผลการดาเนินงานประกอบด้วย 1) การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ปี 2560 ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2560–31 ธั น วาคม 2560) และได้ เ สนอรั ฐ สภาและคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ เดื อ นมี น าคม ๒๕๖๑ และ ๒)
การจัดทารายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ มาตรา ๒๗ และ (๔) อยู่ระหว่างการจัดทา
รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
๓. การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปีง บประมาณ
2561 กสม. ได้จัด ทาข้อ เสนอแนะมาตรการหรือ แนวทางในการส่ง เสริม และคุ้ม ครองสิท ธิม นุษ ยชน
รวมทั้ง การแก้ไ ขปรับ ปรุง กฎหมาย กฎ ระเบีย บ หรือ คาสั่ง ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก สิท ธิม นุษ ยชน จานวน
14 ฉบับ ดังนี้
กรณีที่ 1 กรณีขอให้ตรวจสอบและคุ้มครองนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม
(เลขรายงานผลการตรวจสอบที่ 30-31/2561)
กรณีที่ 2 กรณีกล่าวอ้างว่าถูกดาเนินคดีและถอนประกันโดยไม่เป็นธรรม (รายงานผลการตรวจสอบที่
๓๒/๒๕๖๑)
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กรณี ที่ 3 กรณี บุ ตรชาย เสี ยชี วิ ตในเรื อนจ ากลางนครศรี ธรรมราช (รายงานผลการตรวจสอบที่
145 / ๒๕๖๑)
กรณีที่ 4 กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและนาตัวไปควบคุมเพื่อซักถามข้อเท็จจริง
โดยมิชอบ รวมทั้งมีการข่มขู่และทาร้ ายร่างกายในระหว่างการซักถาม (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๒๐/
๒๕๖๑)
กรณีที่ 5 กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ต้องขังชาวต่างประเทศถูกจากัดสิทธิในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวใน
ต่างประเทศและไม่ได้รับการรักษา พยาบาลที่เหมาะสม รวมทั้งขอให้มีการโอนตัวไปรั บโทษต่อในประเทศ
ภูมิลาเนา (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑)
กรณีที่ 6 กรณีกล่าวอ้างว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาถูกครูใช้ไม้เรียวทาโทษเกินกว่าเหตุ (รายงานผล
การตรวจสอบที่ ๒๒๘/๒๕๖๑)
กรณีที่ 7 กรณีผู้ต้องขังเรือนจากลางปัตตานีซึ่งถูกย้ายไปคุมขังที่เรือนจากลางสงขลาถึงแก่ความตายใน
ระหว่างการควบคุม (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๔๙/๒๕๖๑)
กรณีที่ 8 กรณีการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๑/2561)
กรณีที่ 9 กรณีการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action
Plan on Business and Human Rights – NAP) (ข้อเสนอแนะ ที่ 2 /๒๕๖๑)
กรณีที่ 10 กรณีการกาหนดเขตพื้นที่ในการทากิน การอยู่อาศัย และการดาเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยงและ ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ (ข้อเสนอแนะ ที่ ๓ /
๒๕๖๑)
กรณีที่ 11 กรณีแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง (นสล.) ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน
ของประชาชน (ข้อเสนอแนะ ที่ ๔ / ๒๕๖๑)
กรณีที่ 12 กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน (ข้อเสนอแนะฯ ที่ 6 /๒๕๖๐)
กรณี ที่ 13 กรณีกล่ าวอ้างว่า การระงับ การก่ อสร้ างเส้ น ทางเชื่ อ มโยงอ าเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร ถึงอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการพิจารณาที่ 1026 /
๒๕๖๐)
กรณี ที่ 14 กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า การขุ ด ลอกคลองส่ ง ผลกระทบต่ อ พลั บ พลึ ง ธาร (รายงานผล
การตรวจสอบ ที่ 1100 - 1101 /๒๕๖๐)
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๔. การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม การเตรียมการดาเนินการในเรื่องนี้ กสม. ได้แต่งตั้งคณะทางาน
ภายใน ประกอบด้วยผู้ชานาญการประจา กสม. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. สาหรับปีงบประมาณ
๒๕๖๑ กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยบางส่วนซึ่งไม่ถูกต้ อง
หรือไม่เป็นธรรม และได้ดาเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) รายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ 28 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(World Report 2018) และรายงาน “โซ่ ที่ ซ้ อ นไว้ : การปฏิ บั ติ มิ ช อบด้ า นสิ ท ธิ แ ละแรงงานบั ง คั บ ใน
อุ ต สาหกรรมประมงไทย” (Hidden Chains: Forced Labor and Rights Abuses in Thailand’s Fishing
Industry) ขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch- HRW) และ 2) รายงานการดาเนินการ
ด้านสิ ทธิมนุ ษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ อเมริกา นอกจากนี้ ยังมีรายงานสถานการณ์สิ ทธิ
มนุษยชนเกี่ยวกับประเทศไทยที่ยังไม่พบข้อห่วงกังวลที่จะต้องมีการตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดทารายงาน
จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจาปี 2560/2561 ของแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประจาประเทศไทย 2) รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน นิติรัฐที่พังทลาย : รายงาน 4 ปี
ภายใต้ คสช. สิ ทธิมนุ ษยชนและผลพวงรัฐ ประหารต่อสั งคมไทย โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิ ทธิมนุ ษ ยชน
โครงการอิน เตอร์ เน็ ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และ 3) รายงาน Statement ของคณะผู้ เชี่ยวชาญ
สหประชาชาติประฌามการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
๕. การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
5.1 งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษา มี ผ ลการด าเนิ น งาน คือ 1) แผนส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕ 2) การประชุมหารือแนวทาง
การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน จานวน ๓ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๓๐ หน่วยงาน 3)
การจัดทาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสิทธิ
มนุษยชนศึกษารายวิชาพื้นฐาน หลักสูตรสิทธิม นุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะในกระบวนการ หลักสูตรสิทธิ
มนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรฝึกอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสาหรับผู้บริหาร และหลักสูตร
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสาหรับรัฐวิสาหกิจ และ 4) การจัดทาบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน
กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
5.2 โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ปีงบประมาณ 2561 กสม. ได้จัดโครงการ
สั มมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ ส่ งเสริ มการเคารพและการปฏิบัติ ตามหลั กการสิ ทธิ มนุษยชน ประกอบด้ วย
(1) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อาทิ โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสัมมนา
วิชาการ เรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลั กสิ ทธิมนุษยชน” โครงการเสวนาวิชาการ “การดาเนินการตาม

๙
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเยียวยาและ
ระงับข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย” โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วย
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2561 การจัด
แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (2) การประสานงานเครือข่าย เช่น การประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ประชาชน และองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน โครงการส่งเสริมสิทธิของ
กลุ่มชาติพันธุ์ : รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ รัฐธรรมนูญกับเขตการคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่ม
ชาติพันธุ์ การส่งเสริมการทางาน และร่วมกิจกรรมกับองค์กรที่ได้ทาความตกลงร่วมมือกับสานักงาน กสม.
(3) การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารสิทธิมนุษยชน เช่น โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ในรู ป แบบสื่ ออิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ โครงการผลิ ตสื่ อเผยแพร่ ความรู้ ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนในรูป แบบอิ นโฟกราฟิ ก
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชนโดยผ่านกลไกคณะทางานสื่อสารองค์กรของ กสม. โครงการ
จั ดงานวั นสตรี สากล 8 มี นาคม “การประกาศเกี ยรติ ยศสตรี นั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน ประจ าปี 2561”
งานประกาศผลรางวัล “อรรธนารีศวร ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560” งานราลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ :
10 ปีที่จากไป โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
และการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน โครงการเผยแพร่ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือ แนวทางในการส่ง เสริม และคุ้ม ครองสิท ธิม นุษ ยชนของ กสม. ผ่า นสื่อ ออนไลน์ โครงการพัฒนาการ
จัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โครงการสัมมนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมในบทบาทผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในด้านสิทธิมนุษยชนและด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานละ
5.3 งานความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศทั้งตามกรอบความร่วมมือและนอกเหนือจากกรอบความ
ร่วมมือ ประกอบด้วย
1) ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ความร่วมมือในระดับ
สากลภายใต้กรอบพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ (GANHRI) ความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (APF) ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
ซึ่ ง ในปี 2561 กสม. ไทยได้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ประธาน SEANF และได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับเจ้ าหน้ าที่
(Technical Working Group/TWG) 2 ครั้ ง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หั วข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองโดยผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต”
และการจัดประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ 15
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2) ความร่ ว มมื อ กั บ กลไกสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของอาเซี ย น ได้ แ ก่ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา
เชิงปฏิบัติการที่จัดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในหัวข้อต่างๆ
เช่น การนาแนวทางสิทธิมนุษยชนมาจัดทายุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคเพื่อการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิผล การจัดการเสรีภาพในการแสดงออกในยุคข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนตัวอย่างการปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
3) ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ได้แก่ การประชุม UN Forum on
Business and Human Rights ครั้งที่ 6 การเข้าร่วมประชุมเรื่อง Gender Lens to the UN Guiding Principles
on Business and Human Rights แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม กั บ ค ณ ะ ท า ง า น ข อ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ด้ า น
สิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ
4) ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ
ได้แก่ ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมัลดีฟส์ และกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก
5) ความร่ วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมต่างประเทศ เช่น
สหภาพยุ โ รป องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (OECD) สถาบั น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
การบริหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน มูลนิธิ ANFREL และธนาคารโลก
6) ผลงานสาคัญอื่น ๆ ในการดาเนินงานด้านต่างประเทศ ได้แก่ การจัดทาข้อมูลเพื่อประกอบ
คาขอทบทวนสถานะ (re-accreditation) ของ กสม. เพื่อส่ งไปยั งส านั กงานข้ าหลวงใหญ่ สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง
สหประชาชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA)
6. การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
6.1 งานสนั บ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ตามหน้ าที่ และอ านาจ ปี งบประมาณ 2561 กสม. ด าเนิ นการ
เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักตามหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1) การออกระเบี ย บหรื อ ประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ปีงบประมาณ 2561 กสม. ได้ดาเนิน การออกระเบีย บหรือ ประกาศเพื่อ ปฏิบัติก ารตามพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 รวม 21 ฉบับ
2) การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยผลการดาเนินงาน ดังนี้
(1) ผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ดาเนินการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุ ษยชน
จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) เพื่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เรื่อง “การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชน
ประมงพื้ น บ้ า นอ่ า วปั ต ตานี ” (2) โครงการศึ กษาวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ วนร่ วม เรื่ อง สิ ทธิ ของชุ มชน
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ชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดาเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
ข้อพิพาทกรณีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ และ (3) ) โครงการศึกษาวิจัย
เรื่ อง “ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งสิ ท ธิ ชุ ม ชนกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”
(2) การเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กสม. ได้มีการนา
ผลการศึกษาวิจั ยที่ดาเนิ นการแล้ วเสร็ จเผยแพร่สู่ กลุ่ มเป้ าหมายและสาธารณะในวงกว้าง ดังนี้ (1) เผยแพร่
ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
และการจัดทาคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม รวมทั้งรายการตรวจสอบ
(checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม” (2) จัดอบรมให้ความรู้ว่าด้วยเรื่องหลักการเรื่องความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติแก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจั งหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรี รวม 2 แห่ง
(3) เผยแพร่ บทความวิชาการด้านสิ ทธิมนุษยชนเรื่อง “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) และความผิดฐานการละเมิดอานาจศาลในประเทศไทย” ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
(Thailand Human Rights Journal) และ (4) เผยแพร่รายงานผลการศึกษาวิจัยผ่านเว็บไซต์ของสานั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จานวน 5 เรื่อง
6.2 งานสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
1) ผลการด าเนิน งานด้ านการพัฒนาองค์กร ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อ ส่ง เสริม
สนับสนุน ประสิทธิภาพการดาเนินงานและการบริหารจัดการองค์กร สานักงาน กสม. ได้ ดาเนินงาน ดังนี้
(1) การจัดทาคารับ รองการปฏิบัติร าชการของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ (2) การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) (3) การสร้างวัฒ นธรรมองค์กรที่พึง ประสงค์ หรือ “ค่านิยมร่ว ม” (Share Values) และ
(4) การดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2) ผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สานักงาน กสม.
ดาเนิน การตามแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
โครงการอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สานักงาน กสม. รวมทั้งให้บริการประชาชน ในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
(1) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมิน สถานการณ์ และพั ฒ นากลไกลในการติ ดตามและประเมินสถานการณ์สิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศ
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Business Intelligent) ระบบเว็ บ ไซต์ ส านั ก งาน กสม.

๑๒
(www.nhrc.or.th) การจัดทาระบบประชุมทางไกล (Web Conference) การจัดระบบตรวจสอบสถานะเรื่อง
ร้องเรียนในระบบฐานข้อมูลสานักงาน กสม. และโครงการจัดหาโปรแกรม Antivirus Gateway
(2) ศูน ย์ ส ารสนเทศสิ ทธิมนุษยชน เป็น ห้ องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของ
ประเทศไทย โดยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้ “สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ”
ประจาปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(3) งานหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน เป็นการศึกษา/รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาหมวดหมู่
และตารางก าหนดอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาเอกสารของส านั ก งาน ตามพระราชบั ญ ญั ติ จ ดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2556 มาตรา 7 วรรคสอง และประกาศใช้นโยบายการจัดการเอกสารของสานักงาน กสม.
3) ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยผลการดาเนินงาน ดังนี้
(1) การเข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต รและการประชุ ม ที่ จั ด โดยหน่ ว ยงานระหว่ า งประเทศ
ปี งบประมาณ 2561 กสม. ได้จั ดส่ งเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสม. ไปเข้ารับการอบรมในหลั กสู ต รและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ จานวน 2 ครั้ง
(2) การฝึกอบรมและการสัมมนา ปีงบประมาณ ๒๕๖1 สานักงาน กสม. ได้ดาเนินการ
จัดการฝึกอบรมตลอดจนจัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งดาเนินการเอง
และการจัดส่ งบุ คลากรไปอบรมกับ หน่ ว ยงานภายนอก เช่น หลั กสู ตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสิ ทธิมนุษ ยชน
หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา
บุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก จานวน ๓๔ โครงการ/หลักสูตร
รวม ๕๓ คน
(3) การพัฒนาบุค ลากรด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ หลักสูตร “แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
ส านัก งาน กสม.” หลัก สูต ร “ความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ พระราชบัญ ญัติข้อ มูล ข่า วสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐” หลักสูตร “การบริหารจัดการระบบ Kentico สาหรับผู้พัฒนาระบบ” หลักสูตร “การใช้งานอุปกรณ์
บริหารจัดการการให้บริการบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” เป็นต้น

๑๓
4. สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กสม. ปฏิบัติง านตามหน้า ที่แ ละอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยคณะกรรมการสิท ธิ มนุษยชน
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณดัง กล่ าวของ กสม. สามารถสรุปปัญ หา
อุป สรรค ซึ่งเป็ น ผลมาจากทั้งปั จ จั ย ภายนอกรวมไปถึ งสภาพการบริห ารจัด การภายในขององค์กร โดยมี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาต่อไป ดังต่อไปนี้

๔.๑ การตรวจสอบและการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สภาพปัญหา พบว่าในขั้นการติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่ กสม. เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องพบว่าหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนดังกล่าวมีความพยายามดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางตามที่ กสม. เสนอมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานบางแห่งยังไม่ให้ความสาคัญหรือให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงาน
ของตนมากกว่า และไม่ได้แจ้งเหตุผลกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ เมื่อได้รับมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามที่ กสม. เสนอ รัฐมนตรีหรือหัวหน้าของหน่วยงานของรัฐนั้นหรือของหน่วยงานเอกชนควรให้ความสาคัญ
ต่อมาตรการหรือแนวทางดังกล่าว และแจ้งผลการดาเนินการไปยัง กสม. หรือสานักงาน กสม. ทั้งนี้ควรแจ้งผล
กรณีที่ไม่อาจดาเนินการหรือต้องใช้เวลาดาเนินการด้วย รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อจากัด (หากมี)
๔.๒ การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
สภาพปัญหาและอุปสรรค ในปีที่ผ่านมา กสม. ได้ริเริ่มให้มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ได้ มี ห นั ง สื อ ขอข้ อ มู ล สถิ ติ แผนงานและผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว
เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล หลั ก ในการศึ ก ษาและประเมิ น ผล โดยรวมพบว่ า หน่ ว ยงานหลายแห่ ง ให้
ความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม บางแห่งมีข้อจากัดในการเก็บข้อมูลสถิติ บางแห่งต้องใช้เวลาในการจัดส่งข้อมูล
และไม่สามารถนามาใช้ในการประเมินได้ภายในกาหนดระยะเวลา รวมถึงข้อมูลของหน่วยงานบางแห่ง กสม.
และสานักงาน กสม. ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลทางช่องทางต่างๆ ที่เผยแพร่ได้
ข้อเสนอแนะ คณะรั ฐ มนตรี รัฐ มนตรีห รือหั วหน้าของหน่วยงานของรัฐ ควรกาชับให้ห น่ว ยงาน
ในสังกัดมีการจัดเก็บข้อมูล สถิติการดาเนินงานอย่างเป็นระบบง่ายต่อการสืบค้น มีการเผยแพร่และมีช่ องทาง
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแก่ ส าธารณะที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ส ะดวกและประกอบด้ ว ยภาษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ย

๑๔
ให้ความสาคัญและความร่วมมือจัดส่งข้อมูล สถิติ หรือผลการดาเนินงานตามที่ กสม. และสานักงาน กสม.
ขอความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานทั้งของหน่วยงานของรัฐนั้นเองและ
การประเมินผลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
๔.๓ การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สภาพปัญหาและอุปสรรค ในขั้นการติดตามผลการดาเนินการพบว่าคณะรัฐมนตรีได้แจ้งตอบ
ข้อเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนตามที่ กสม. เสนอทุกเรื่อง
เป็นมติรับทราบ เช่นเดียวกันรัฐสภาจะแจ้งตอบเป็นมติรับทราบและส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง
จึ งทาให้ กสม. ไม่อาจทราบว่าคณะรั ฐ มนตรีและรัฐ สภามีความเห็ นต่อสาระของข้อเสนออย่างไร ส่ ว นใด
สามารถดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมได้โดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดาเนินการได้ หรือต้องใช้เวลา
ในดาเนิ น การ รวมทั้งการแจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อเสนอแนะ เมื่อรั ฐ สภาและคณะรัฐ มนตรี ไ ด้รับรายงานหรือ ข้ อเสนอแนะจาก กสม. แล้ ว
ควรพิจารณาและแจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุลงในเนื้อหาของรายงานหรือข้อเสนอแนะว่า
กรณีใดดาเนินการปรับปรุงแก้ไข กรณีใดไม่อาจดาเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในดาเนินการ
๔.๔ ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
สภาพปัญหาและอุปสรรค ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีเจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. หลายคน
แสดงความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก อันเป็นเรื่องที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของสานักงาน เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ สานักงานฯ จึงไม่อาจสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกคน สาหรับการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge management) ในการ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ของสานักงานยังจาเป็นต้องได้รับการอบรมและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ สานักงาน กสม. ควรพิจารณาจัดทาแผนงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
กสม. โดยจั ดล าดับ ความส าคัญและความจาเป็น ตามความต้องการของงานแต่ล ะด้าน รวมทั้งบรรจุเรื่อง
การจัดการองค์การความรู้ในองค์กรไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี

