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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

กระทรวงยุติธรรม





ค�ำอธิบำยควำมหมำยของเคร�่องหมำยสัญลักษณ์

...รูปประเทศไทยเปนทรงด้ามขวาน...

คือ	สัญลักษณ์แทนประเทศไทย		เพื่อบ่งบอกถึงควำมเป็นไทยในทุกด้ำนและ
ยังแสดงถึงสิ่งที่เป็นของไทยและจะใช้ในประเทศไทย

...รูปธงชาติที่มีลักษณะเปนปกนก...

คือ	สิ่งที่แสดงถึงควำมเป็นอิสระและมีเอกภำพของประเทศไทย
พร้อมที่จะก้ำวไปในทุกแห่งทั่วโลกอย่ำงสง่ำงำม

...รูปคนสองคนจับมือกันและชูมือ...

คือ	กำรแสดงถึงควำมสำมัคคีและกำรประสำนควำมร่วมมือกันทุกภำคส่วนของคนไทย
ที่พร้อมจะก้ำวไปสู่สำยตำของนำนำชำติอย่ำงมีสิทธิเสรีภำพ	เป็นอิสระและมั่นใจ

...รูปรอยยิ้ม...

คือ	สิ่งที่แสดงถึงควำมสุขของคนไทยที่มีสิทธิเสรีภำพอย่ำงเต็มภำคภูมิ

...สีฟ้า...

คือ	สีแห่งควำมเป็นอิสระ	
คือ	สีที่แสดงถึงสันติภำพ	ควำมสงบ	กำรมีโลกทัศน์กว้ำง

...สีเทา...

คือ	สีแห่งควำมเป็นกลำง	
คือ	สีที่แสดงถึงควำมหลำกหลำยในสังคม

...สีเงิน	และสีทอง...

คือ	สีที่แสดงถึงควำมเจริญรุ่งเรือง	มั่งคั่ง	มั่งมี	อบอุ่น	เป็นมิตร	
คือ	สีที่มีควำมเปล่งประกำยในตัวเองเปรียบดั่งกำรด�ำเนินงำนตำมแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ		และประสบควำมส�ำเร็จ



สำรจำกผู้บริหำร

กระทรวงยุติธรรม

	 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง	ที่เป็นสมำชิกขององค์กำรสหประชำชำติ	ล�ำดับที่	55	เมื่อวันที่	16	ธันวำคม	

พ.ศ.	2489	(ค.ศ.	1946)	และเป็นภำคีสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน	7	ฉบับ	จำกทั้งหมด	9	ฉบับ	ท�ำให้

เกิดพันธะผูกพันในกำรปฏิบัติ	 ตำมปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน	 สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน

ที่ประเทศไทยเป็นภำคี	รวมไปถึงข้อตกลงต่ำง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นจำกกำรประชุมระดับโลก	ประกอบกับได้มีกำรน�ำสำระส�ำคัญ

ของปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญำดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

ทัง้ฉบบัปี	พ.ศ.	2540	และ	ปี	พ.ศ.	2550	เพือ่ให้มผีลบงัคบัใช้ในกำรปกป้อง	คุม้ครองสทิธมินษุยชนให้แก่ประชำชนในชำติ		

	 แนวคิดเรื่องแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้พัฒนำมำจำกส่วนหนึ่งของกำรประชุมระดับโลกที่จัดขึ้น	

ที่กรุงเวียนนำ	เมื่อปี	พ.ศ.	2536	(ค.ศ.	1993)	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในปฏิญญำเวียนนำและแผนปฏิบัติกำร	โดยประเทศไทย

ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในเรื่องดังกล่ำว	 จึงได้จัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมำแล้ว	 2	 ฉบับ	 เพื่อเป็นเครื่องมือ

อย่างหน่ึงท่ีรัฐจัดท�าขึ้นส�าหรับน�าไปใช้ส่งเสริม	 ปกป้อง	 คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน	 โดยเปนแผน

ในระดบัชาต	ิ เพือ่ให้กำรแก้ไขปัญหำกำรละเมดิสิทธมินษุยชนในภำพรวมของประเทศ	 มปีระสิทธภิำพและประสทิธผิล	

มุง่ประโยชน์ทีป่ระชำชนจะได้รบัเป็นส�ำคญั	 และพฒันำระบบงำนด้ำนสทิธมินษุยชนของประเทศไทยอย่ำงมเีอกภำพให้มี

ควำมก้ำวหน้ำและทดัเทยีมกบันำนำประเทศ	 ปัจจบุนัคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบให้ประกำศใช้แผนสทิธมินษุยชนแห่งชำติ	

ฉบับที่	 3	 (ปี	พ.ศ.	2557	 -	2561)	 เมื่อวันที่	 12	พฤศจิกำยน	2557	 โดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับนี้	 เป็นกำร

ผสมผสำนระหว่ำงแผนฯ	ฉบบัที	่1	และ	ฉบบัที	่2	เพือ่ให้แผนสทิธมินษุยชนแห่งชำตมิีควำมครอบคลุมและเป็นสำกลมำกขึ้น	

ด้วยกำรน�ำรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับมำปฏิบัติภำยใต้กระบวนกำร	 Universal	

Periodic	 Review	 (UPR)	 พันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี	 และปัญหำ	 ตลอดจน

ควำมต้องกำรของประชำชนในประเทศ	 หล่อหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน

ของไทยเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งหมด		



	 ดังนั้น	แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	ในครั้งนี้	ถือเป็นนิมิตหมำยที่ดีที่แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	

จะเริ่มตั้งแต่ระดับรำกหญ้ำในประเทศไปจนถึงระดับสำกลที่นำนำประเทศให้กำรรับรอง	 ที่ครอบคลุมกำรด�ำเนินงำน

ในทุกๆ	 เรื่องด้ำนสิทธิมนุษยชนและมุ่งประโยชน์ที่ประชำชนในชำติจะได้รับอย่ำงแท้จริง	 ด้วยเหตุนี้	 ประเทศไทยจึงได้

จดัท�ำบทสรปุแผนสทิธมินุษยชนแห่งชำต	ิ ฉบบัที	่ 3	 ของประเทศไทยขึน้	 เพือ่เผยแพร่ให้นำนำประเทศได้รับรู	้ ซึง่จะเป็น

กำรสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกันในระหว่ำงประเทศ	 น�ำมำพฒันำกำรด�ำเนนิงำนแผนสิทธมินษุยชนแห่งชำติ

ให้ก้ำวหน้ำทัดเทียมสำกล	ต่อไป	

	 (ชัชวำลย์		สุขสมจิตร์)

	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม

	 ธันวำคม		2557

พลต�ำรวจเอก



บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

	 ประเทศไทยได้จัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ซึ่งมีสำระส�ำคัญ	ดังนี้	

1.	กรอบแนวคิดและกระบวนการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิฉบับที	่3

	 v	 กรอบแนวคิด
	 	 กำรจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับท่ี	 3	 มีกรอบแนวคิดท่ีให้แผนเกิดจำกกระบวนกำร	
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน	ครอบคลุมผู้แทนจำกทุกจังหวัดทั่วประเทศ	เช่นเดียวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	
1	และฉบับที่	2	รวมทั้งมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรน�ำเสนอที่แตกตำ่งจำกแผนฯ	ฉบับที่	2	เพื่อให้แผนสิทธิมนุษยชนฯ		
มีควำมเป็นสำกลมำกขึ้น	 ด้วยกำรน�ำปัญหำ	 ตลอดจนควำมต้องกำรของประชำชน	 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
ข้อเสนอแนะท่ีประเทศไทยรับมำปฏิบัติภำยใต้กระบวนกำร	 Universal	 Periodic	 Review	 (UPR)	 และพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี	 หล่อหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกัน	 เพื่อให้กำรขับเคลื่อนงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของไทยเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งหมด	 ดังนั้น	กำรจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับที่	 3	
ในครั้งน้ี	 ถือเป็นนิมิตหมำยท่ีดีท่ีแผนสิทธิมนุษยชนฯ	 จะเริ่มตั้งแต่ระดับรากหญ้าในประเทศไปจนถึงระดับสากล	
ท่ีนานาประเทศให้การรบัรอง	 ท่ีครอบคลมุการด�าเนนิงานในทกุๆ	 เรือ่งด้านสทิธมินษุยชน	และมุง่ประโยชน์ทีป่ระชาชน
ในชาติจะได้รับโดยแท้จริง

	 v	 กระบวนการจัดท�าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิฉบับที่	3
	 	 ด้วยกำรให้ประชำชนได้ร่วมเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภำพ	 ร่วมสะท้อนปัญหำ	 ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจและร่วมจัดท�ำแผนจำกระดับพื้นที่	 (จังหวัด)	 พัฒนำเป็นแผนในระดับประเทศ	 เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ควำมเห็นชอบและประกำศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทย	โดยแบ่ง
กำรด�ำเนินงำนออกเป็น	2	ระยะ	

	 	 ระยะที	่1	 (ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2555)	“ยกร่างแผนสิทธมินษุยชนจากระดบัพืน้ที”่	โดยกำรศกึษำวจิยั
และเชือ่มโยงข้อมลูทีเ่กีย่วข้องทัง้ในบรบิทของไทยและหลกัสทิธมินษุยชนสำกล	 เพือ่น�ำมำวำงกรอบทศิทำงกำรด�ำเนนิงำน	
พร้อมกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนโดยมีผู้แทนจำกทุกจังหวัด	 เพื่อช่วยกันยกร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนจำก
ระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้ง	 4	 ภูมิภำคและกรุงเทพมหำนคร	 แล้วน�ำมำประมวลผลเป็นร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	
ฉบับที่	3	ในภำพรวมระดับพื้นที่

	 	 ระยะที่	2	(ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2556)	“จัดท�าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิฉบับที่	3	ฉบับสมบูรณ์”
โดยน�ำร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่เข้ำสู่กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำก	 20	 กระทรวงและหน่วยงำนระดับ
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง	และพัฒนำปรับปรุงเป็นรำ่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำต	ิฉบับที่	3	ในระดับชำต	ิ(รำ่งแรก)	จำกนั้น
น�ำเข้ำสู่กระบวนกำรวิพำกษ์โดยเปิดรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนในหลำยช่องทำง	 และน�ำข้อคิดเห็นที่ได้มำสรุป
ประมวลผลและพัฒนำเป็นร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ร่ำงสุดทำ้ย)	พร้อมทั้งให้ผู้แทนจำกแต่ละกระทรวง
ร่วมกนัให้ข้อเสนอแนะต่อตวัชีวั้ดควำมส�ำเรจ็ในแต่ละประเดน็	 ตลอดจนเชญิผูเ้ชีย่วชำญและผูท้รงคณุวฒุด้ิำนสทิธมินษุยชน
ระดับชำติมำร่วมพิจำรณำให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งสุดทำ้ย	ก่อนจัดท�ำเป็นแผนสิทธิมนุษยชนฯ	ฉบับสมบูรณ์	 เพื่อน�ำเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำและประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำร



2.	สาระส�าคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิฉบับที	่3

	 v	 เป้าหมายหลักของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิฉบับที่	3

	 	 “เป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิ	 เสรีภำพ	และควำมเท่ำเทียม	 โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์	 เพื่อน�ำ

ไปสู่สังคมสันติสุข”

	 v	 ทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิฉบับที่	3

	 	 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับท่ี	 3	 ได้ก�ำหนดนโยบำยสิทธิมนุษยชนเป็น	 11	 ด้ำน	 และ		

15	กลุ่มเป้ำหมำย	ดังนี้

	 1)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนสำธำรณสุข	

	 2)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนกำรศึกษำ

	 3)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนเศรษฐกิจ

	 4)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ	และสิ่งแวดล้อม	

	 5)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนที่อยู่อำศัย	

		 6)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนวัฒนธรรมและศำสนำ	

	 	7)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนข้อมูล	ข่ำวสำร	เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

	 8)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนกำรขนส่ง	

	 9)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง	

	 10)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม	

	 11)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนควำมมั่นคงทำงสังคม	 ได้พิจำรณำกลุ่มเป้ำหมำยที่มีผลต่อควำมม่ันคง
ทำงสังคม	 โดยเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมเปรำะบำงต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน	 ในที่นี้ประกอบด้วย	15	กลุ่มเป้ำหมำย	
ดังนี้	

	 	 	(1)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหำ/ผู้ต้องขัง	

	 	 	(2)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้พ้นโทษ

	 	 	(3)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหำคดียำเสพติดตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพ	

ผู้ติดยำเสพติด	พ.ศ.	2545/กลุ่มผู้ติดยำเสพติดและผู้ผำ่นกำรบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด		

	 	 	(4)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหำย	

	 	 	(5)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	

	 	 	(6)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ใช้แรงงำน		

	 	 	(7)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรพัฒนำ		

	 	 	(8)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเกษตรกร	

	 	 	(9)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอำยุ			



	 	 (10)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็กและเยำวชน		

	 	 (11)	แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี		

	 	 (12)	แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิกำร		

	 	 (13)	แผนสทิธมินษุยชนของกลุม่ผูไ้ร้รฐั	ชำตพินัธุ	์และกลุม่ผูแ้สวงหำทีพ่กัพงิหรอืผูห้นภียักำรสู้รบ

	 	 (14)	แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง		

	 (15)	แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ/อัตลักษณ์ทำงเพศ	

3.	การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ฉบับที่	 3	 ไปสู่การปฏิบัติและ

	 การติดตามประเมินผล

	 กำรบรหิำรจดักำรเพือ่ขบัเคลือ่นแผนสทิธมินษุยชนแห่งชำต	ิฉบบัที	่3	(พ.ศ.	2557	-	2561)	ไปสู่กำรปฏบัิติ	

เป็นกระบวนกำรส�ำคญัทีจ่ะน�ำแผนในระดบัชำติแปลงไปสู่กำรปฏบิติัให้เกดิผลตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้	 โดยจะต้องร่วมมอื

กับทุกภำคส่วนเพื่อน�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	ไปสู่กำรปฏิบัติ	ด้วยกำรน�ำนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนหรือ

กลุ่มเป้ำหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจตนเอง	ถ่ำยทอดลงสู่กำรปฏิบัติในแต่ละหน่วยงำน	พร้อมทั้งจัดท�ำโครงกำร/

กิจกรรมรองรับกำรด�ำเนินงำน	 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับที่	 3	 ที่จะท�ำให้สังคมไทย

“เป็นสังคมที่ส่งเสริม	สิทธิ	เสรีภำพ	และควำมเท่ำเทียม	โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์	เพื่อน�ำไปสู่สังคมสันติสุข”
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ส่วนที่	2	 กรอบแนวคิดและกระบวนกำรยกร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ		 9	-	15

	 ฉบับที่	3	 		

ส่วนที่	3	 สำระส�ำคัญแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3		 19	-	29

ส่วนที่	4	 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ		 33	-	43

	 ฉบับที่	3	ไปสู่กำรปฏิบัติ	และกำรติดตำมประเมินผล	

ส่วนที่		5	 บทสรุป	ข้อเสนอแนะ	และควำมท้ำทำย		 47	-	48

สำรบัญ





1

บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทย

ส่วนที่ 1
บทน�ำ

ส่วนที่ 1



2

บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทย

2

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

“หำกไม่รู้จัก…  ไม่เข้ำใจ…  ไม่น�ำไปใช้…  

ก็ไร้ค่ำ…  ไร้ควำมหมำย…  ”
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ส่วนที่ 1  
บทน�ำ

1.	 ความเปนมา
	 	 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ทีเ่ป็นสมำชกิขององค์กำรสหประชำชำต	ิในล�ำดบัที	่55	เมือ่วนัที	่16	ธนัวำคม	

พ.ศ.	2489	(ค.ศ.	1946)	และเป็นภำคสีนธสิญัญำหลกัระหว่ำงประเทศด้ำนสทิธมินษุยชนแล้วจ�ำนวน	71	ฉบบั	จำกท้ังหมด	

9	 ฉบับ	 ท�ำให้เกิดพันธะผูกพันในกำรต้องปฏิบัติตำมปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน	 สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ

ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี	 รวมไปถึงข้อตกลงต่ำงๆ	 ที่เกิดขึ้นจำกกำรประชุมระดับโลก	 ประกอบกับ

ได้มีกำรน�ำสำระส�ำคัญของปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญำดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทย	ปี	พ.ศ.	 2540	และ	ปี	พ.ศ.	 2550	 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในกำรปกป้อง	คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ให้แก่ประชำชนในชำต	ิ ซ่ึงแนวคดิเรือ่งแผนสทิธมินษุยชนแห่งชำติได้พฒันำจำกส่วนหนึง่ของกำรประชมุระดับโลกว่ำด้วย

สทิธมินษุยชนทีจ่ดัขึน้ในกรงุเวยีนนำ	เมือ่ปี	พ.ศ.	2536	(ค.ศ.	1993)		ซ่ึงท่ีประชมุดังกล่ำวได้จัดท�ำปฏญิญำเวยีนนำและ

แผนปฏิบัติกำรขึ้น	โดยในข้อ	71	ได้เสนอแนะให้แต่ละรัฐพิจำรณำควำมจ�ำเป็นในกำรร่ำงแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติ

เพื่อก�ำหนดวิธีกำรที่ให้รัฐปรับปรุงกำรส่งเสริม	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

1	 (1)	 กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง	 (International	 Covenant	 on	 Civil	 and	

Political	Rights	-	ICCPR)	(2)	กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	(International	

Covenant	on	Economics,	Social	and	Cultural	Rights	-	ICESCR)	(3)	อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก	(Convention	

on	the	Rights	of	the	Child	-	CRC)	(4)	อนสุญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทกุรปูแบบ	(Convention	

on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	Woman	-	CEDAW)	(5)	อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัด

กำรเลอืกปฏบิตัทิำงเชือ้ชำตใินทกุรูปแบบ	(Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Racial	Discrimination	-	

CERD)	 (6)	อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำยไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี	

(Convention	against	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	Treatment	or	Punishment	-	CAT)	

(7)	อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิของคนพิกำร	(Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	-	CRPD)
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	 	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม	 ประเทศไทยโดยรัฐบำลจึงได้จัดท�ำแผน

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติมำแล้ว	2	ฉบับ		โดยแผนฯ	ฉบับแรกประกำศใช้ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	-	2548	โดยส�ำนักเลขำธิกำร

คณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลำง	 ในกำรประสำนงำนและติดตำมกำรด�ำเนินงำน	 ต่อมำเมื่อปี	 พ.ศ.	 2545	 จึงโอนภำรกิจ

งำนให้กระทรวงยุติธรรม	โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพด�ำเนินกำร	โดยในระหว่ำงที่มีกำรจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชำต	ิฉบบัที	่2	คณะรฐัมนตรมีมีต	ิเมือ่วนัที	่18	เมษำยน	พ.ศ.	2550	เหน็ชอบให้หน่วยงำนต่ำง	ๆ	ถอืปฏบิตัติำมแผนฯ	

ฉบับแรกไปพลำงก่อน	 จนกว่ำแผนฯ	ฉบับที่	 2	 จะแล้วเสร็จและประกำศใช้	 แผนฯ	ฉบับแรกจึงมีอำยุต่อเนื่องไปตั้งแต่

ปี	พ.ศ.	2549	-	2551		ต่อมำคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่20	ตลุำคม	พ.ศ.	2552	เหน็ชอบและประกำศใช้แผนสทิธมินษุยชน

แห่งชำติ	ฉบับที่	 2	 (ปี	พ.ศ.	2552	 -	2556)	ซึ่งขณะนี้ได้หมดวำระลงแล้ว	ดังนั้น	 เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินงำน	

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพ	จงึร่วมกบัมหำวทิยำลัยมหิดล	จดัท�ำแผนสิทธมินษุยชนแห่งชำต	ิฉบับที	่3	(พ.ศ.	2557	-	2561)	ขึ้น	

“ด้วยกระบวนกำรมส่ีวนร่วมของทกุภำคส่วน”	ด้วยกำรให้ประชำชนได้ร่วมเรียนรู้เร่ืองสิทธมินษุยชน	ร่วมสะท้อนปัญหำ	

ร่วมคดิ	 ร่วมจัดท�ำแผนสทิธมินษุยชนจำกระดบัพืน้ที	่ ครอบคลมุผูแ้ทนจำกทกุจงัหวดั	 และพฒันำต่อยอดสูแ่ผนสทิธมินษุยชน	

ในระดบัชำตเิพือ่น�ำเสนอคณะรฐัมนตรใีห้ควำมเห็นชอบและประกำศใช้แผนสิทธมินษุยชนแห่งชำต	ิฉบับที	่3	(พ.ศ.	2557	-	2561)	

ของประเทศไทยต่อไป

	 	 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมืออย่ำงหนึ่งที่รัฐจัดท�ำขึ้น	 เพื่อให้ทุกภำคส่วน

น�ำไปใช้ในกำรส่งเสริม	 ปกป้อง	 คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชำชน	 โดยเป็นแผนในระดับชำติด้ำนสิทธิมนุษยชน	

เพื่อให้กำรพัฒนำระบบงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในภำพรวมมีเอกภำพให้มีควำมก้ำวหน้ำและทัดเทียม

กบันำนำประเทศ	 ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธมินษุยชนในภำพรวมของประเทศ	 มีประสิทธภิำพและประสทิธผิล	

มุ่งประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับเป็นส�ำคัญ	ทั้งยังเป็นกำรแสดงให้ประชำคมโลกเห็นถึงควำมตั้งใจจริงของประเทศไทย

ที่จะส่งเสริม	คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีด้ำนสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่ำงประเทศด้วย

	 	 ดงันัน้	 เพือ่เป็นกำรเผยแพร่แผนสทิธมินษุยชนแห่งชำต	ิฉบบัที	่ 3	 ให้นำนำประเทศได้รบัรู	้ทัง้กรอบแนวคิด	

กระบวนกำรจัดท�ำแผน	สำระแผน	และกำรขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนไปสู่กำรปฏิบัติ	ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงกระบวนกำร

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในระหว่ำงประเทศ	 เพื่อน�ำมำพัฒนำกำรด�ำเนินงำนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของ

ประเทศไทยให้มีควำมก้ำวหน้ำต่อไป	

2.	 วัตถุประสงค์	
	 	 2.1	 เพื่อเผยแพร่บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3		ของประเทศไทย	สู่นำนำประเทศ		

	 	 2.2	 เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับนำนำประเทศ	 เก่ียวกับแผนสิทธิ

	 	 	 มนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	ของประเทศไทย

3.	 สาระส�าคัญของเอกสาร	“แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	3	ของประเทศไทย”
	 	 ส่วนที่	1	 บทน�ำ

	 	 ส่วนที่	2	 กรอบแนวคิดและกระบวนกำรยกร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3
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5

	 	 ส่วนที่	3	 สำระส�ำคัญแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3

	 	 ส่วนที่	4	 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับที่	 3	 ไปสู่กำรปฏิบัติ	 และ

	 	 	 กำรติดตำมประเมินผล

	 	 ส่วนที่	5	 บทสรุป	ข้อเสนอแนะ	และควำมท้ำทำย

4.		ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
	 	 4.1	 เป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในด้ำนสิทธิมนุษยชน

	 	 4.2	 ได้เผยแพร่แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	ของประเทศไทย	ให้เป็นที่รู้จักต่อนำนำประเทศ
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดและกระบวนกำรยกร่ำง

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3

ส่วนที่ 2

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3



แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3

“จำกรำกหญ้ำสู่ควำมเป็นสำกล”
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บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทย
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1.	 กรอบแนวคิดการจัดท�าแผน
	 	 กำรจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับที่	 3	 มีกรอบแนวคิดที่ให้แผนเกิดจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วม

ของทุกภำคส่วน	 ครอบคลุมผู้แทนจำกทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 เช่นเดียวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับที่	 1	 และ

ฉบับที่	 2	 รวมทั้งมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรน�ำเสนอที่แตกต่ำงจำกแผนฯ	 ฉบับที่	 2	 เพื่อให้แผนสิทธิมนุษยชนฯ	

มีควำมเป็นสำกลมำกขึ้น	ด้วยกำรน�ำปัญหำ	ตลอดจนควำมต้องกำรของประชำชน	รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	

ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับมำปฏิบัติภำยใต้กระบวนกำร	 Universal	 Periodic	 Review	 (UPR)	 และพันธกรณี

ระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี	 หล่อหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกัน	 เพื่อให้กำรขับเคลื่อนงำน

ด้ำนสิทธิมนุษยชนของไทยเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งหมด	 ดังนั้น	 ในกำรจัดท�ำ

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับท่ี	 3	 ในคร้ังนี้	 ถือเป็นนิมิตหมำยที่ดี

ท่ีแผนสิทธิมนุษยชนฯ	 จะเริ่มต้ังแต่ระดับรำกหญ้ำในประเทศไปจนถึง

ระดับสำกลที่นำนำประเทศให้กำรรับรอง	 ที่ครอบคลุมกำรด�ำเนินงำน

ในทุกๆ	 เรื่องด้ำนสิทธิมนุษยชน	 และมุ่งประโยชน์ที่ประชำชนในชำติจะ

ได้รับโดยแท้จริง

ส่วนที่ 2  
กรอบแนวคิดและกระบวนกำรยกร่ำง

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3

ด้ำนสิทธิมนุษยชนของไทยเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งหมด	 ดังนั้น	 ในกำรจัดท�ำ

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับท่ี	 3	 ในคร้ังนี้	 ถือเป็นนิมิตหมำยที่ดี

ท่ีแผนสิทธิมนุษยชนฯ	 จะเริ่มต้ังแต่ระดับรำกหญ้ำในประเทศไปจนถึง

ได้รับโดยแท้จริง
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บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทย
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กรอบแนวคิดกำรจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3

ปจจัยภายในประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อม

•	 มิติป้องกันกำรละเมิดสิทธิ
•	 มิติคุ้มครองกำรละเมิดสิทธิ
•	 มิติพัฒนำกฎหมำย	กลไกทำงกฎหมำย	
	 รวมทั้งกำรบังคับใช้	เพื่อส่งเสริม	คุ้มครองสิทธิ
•	 มิติพัฒนำองค์กรเครือข่ำยทุกภำคส่วนให้มี				
	 ศักยภำพในกำรส่งเสริม	คุ้มครองสิทธิ

แผนสิทธิมนุษยชนฯ	ฉบับ	3	(กรอบนโยบาย)

ปจจัยภายนอกประเทศ

เป้าหมาย	(Goal)

ตัวชี้วัด

แผนปฏบิตักิาร	11	ด้าน	15	กลุม่เป้าหมาย

ความมัน่คงทางสงัคม	(รายกลุม่	15	กลุม่)

สำธำรณสขุ

(1)	ผูต้้องหำ/ผู้ต้องขงั	(2)	ผู้พ้นโทษ	(3)	ผู้ต้องหำคดยีำเสพตดิตำม
พระรำชบัญญัตฟ้ืินฟสูมรรถภำพผูต้ดิยำเสพตดิ	พ.ศ.	2545/กลุม่ผูต้ดิยำเสพตดิ
และผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟสูมรรถภำพผู้ตดิยำเสพตดิ	(4)	เหยือ่/ผูเ้สยีหำย		
(5)	ผูต้ดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์	(6)	ผู้ใช้แรงงำน	(7)	คนจน/ผู้ได้รับผลกระทบ

จำกกำรพฒันำ		(8)	เกษตรกร		(9)	ผู้สูงอำย	ุ(10)	เดก็และเยำวชน		
(11)	สตร	ี	(12)	คนพกิำร	(13)	ผู้ไร้รฐั	ชำตพินัธ์ุ	และกลุม่ผูแ้สวงหำ

ทีพ่กัพงิหรอืผูห้นภัียกำรสู้รบ	(14)	ผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ควำมรนุแรง		(15)	กลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ/อตัลักษณ์ทำงเพศ	

เศรษฐกจิ

ทีอ่ยูอ่ำศยั

กำรศกึษำ

ทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม

วฒันธรรมและศำสนำ

ขนส่ง

กระบวนกำรยตุธิรรม

ข้อมลู	ข่ำวสำร	เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร

กำรเมอืงกำรปกครอง

เป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิ	เสรีภำพ	และ
ควำมเท่ำเทียมโดยค�ำนึงถึงศักดิ์

ควำมเป็นมนุษย์	เพื่อน�ำไปสู่สังคมสันติสุข

•	 มีนโยบำย	กฎหมำย	
•	 กำรปรับปรุงกฎหมำย	
•	 มำตรกำรทั้งในระดับชำติและระดับกระทรวงเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิ
•	 มีกำรน�ำนโยบำย	กฎหมำย	และมำตรกำรสู่กำรปฏิบัติ
•	 สถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิแต่ละด้ำน/กลุ่มเป้ำหมำยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	
•	 จ�ำนวนโครงกำร	กิจกรรม	หรือควำมช่วยเหลือตำมสิทธิ

รัฐธรรมนูญ
ประเมินผล

แผนสิทธิมนุษยชนฯ
ปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาอาเซียน

ความต้องการของประชาชน	
(รับฟงสถานการณ์/ปญหาในพื้นที่)

สนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน UPR
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2.	 กระบวนการจัดท�าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	3
	 	 กำรจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับที่	 3	 เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนครอบคลุม

ทั่วประเทศ	 ด้วยกำรให้ประชำชนได้ร่วมเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภำพ	 ร่วมสะท้อนปัญหำ	 ร่วมคิด	

ร่วมตัดสินใจ	 และร่วมจัดท�ำแผนจำกระดับพื้นที่	 (จังหวัด)	 พัฒนำเป็นแผนในระดับประเทศ	 โดยแบ่งกำรด�ำเนินงำน

ออกเป็น	2	ระยะ	

	 	 ระยะที่	1	 (ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2555)	“ยกร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนจำกระดับพื้นที่”	 โดยกำรศึกษำวิจัย

และเชือ่มโยงข้อมลูทีเ่กีย่วข้องทัง้ในบรบิทของไทยและหลกัสทิธมินษุยชนสำกล	เพือ่น�ำมำวำงกรอบทศิทำงกำรด�ำเนนิงำน	

พร้อมกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนโดยมีผู้แทนจำกทุกจังหวัด	 เพื่อช่วยกันยกร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนจำก

ระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้ง	 4	 ภูมิภำคและกรุงเทพมหำนคร	 แล้วน�ำมำประมวลผลเป็นร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	

ฉบับที่	3	ในภำพรวมระดับพื้นที่
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	 	 ระยะที	่ 2	 	 (ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2556)	“จดัท�ำแผนสิทธมินษุยชนแห่งชำต	ิฉบบัที	่ 3	ฉบับสมบูรณ์”	 โดยน�ำ

ร่ำงแผนสทิธมินษุยชนระดบัพืน้ทีเ่ข้ำสูก่ระบวนกำรรับฟังควำมคดิเหน็จำก	 20	 กระทรวง	 และหน่วยงำนระดบันโยบำย

ที่เกี่ยวข้อง	และพัฒนำปรับปรุงเป็นร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	

ในระดับชำติ	 (ร่ำงแรก)	 จำกนั้นน�ำเข้ำสู่กระบวนกำรวิพำกษ์โดยเปิดรับฟัง

ควำมคิดเห็น	 จำกทุกภำคส่วนในหลำยช่องทำง	 และน�ำข้อคิดเห็นที่ได้มำ

สรุปประมวลผลและพัฒนำเป็นร่ำงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับที่	 3	

(ร่ำงสุดท้ำย)	พร้อมท้ังให้ผู้แทนจำกแต่ละกระทรวงร่วมกนัให้ข้อเสนอแนะต่อ

ตวัชีว้ดัควำมส�ำเรจ็ในแต่ละประเดน็	ตลอดจนเชญิผูเ้ชีย่วชำญและผูท้รงคุณวฒิุ

ด้ำนสิทธิมนุษยชน	 ระดับชำติมำร่วมพิจำรณำให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งสุดท้ำย

ก่อนจัดท�ำเป็นแผนสิทธิมนุษยชนฯ	ฉบับสมบูรณ์	เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจำรณำและประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำร
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กระบวนกำรจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3

ป	55 ป	56ระยะ	1 ระยะ	2

วเิครำะห์ข้อมลู
เพ่ือวำงทศิทำงแผน	3

ร่ำงแผนฯ	3
(ร่ำงแรก)

ร่ำงแผนฯ	3
(ร่ำงสดุท้ำย)

ร่ำงแผนฯ	3
(ฉบบัสมบรูณ์)

แผนฯ	3	ของ
ประเทศไทย

พฒันาร่างแผนฯ	3	ก่อนน�าเข้าสูก่ระบวนการ
วพิากษ์	(17	ม.ค.	56)

จดัวพิากษ์ร่างแผนฯ	ผ่านช่องทางต่างๆ
(ม.ีค.	–	ม.ิย.	56)

จดัท�าร่างแผนฯ	(ฉบบัสมบรูณ์)	(ก.ค.	56)

น�าเสนอ	ครม.	เพือ่พจิารณาและประกาศใช้

จดัประชมุ	20	กระทรวง	&	หน่วยงานระดบั
นโยบาย	(127	คน)	

ขัน้ตอน ผลทีไ่ด้

ยกร่ำงแผนฯ	3
(ภำพรวมระดบัพืน้ที)่

ประชมุวพิำกษ์
แผนฯ	ในพ้ืนที่	

9	ภำค	
และกทม.	
(1,154	คน)

จดัประชมุให้
ข้อเสนอแนะ
ตวัชีว้ดัร่ำง

แผนฯ	3	โดย
หน่วยงำน
ระดบั

นโยบำย
(51	คน)

จดัประชมุ
วพิำกษ์
ร่ำงแผนฯ

(ร่ำงสดุท้ำย)
โดยทกุ
ภำคส่วน
(115	คน)

จดัประชมุ
หน่วยงำนที่
เกีย่วข้องกบั
สนธสิญัญำฯ
(29	คน)

จดัประชมุ
กลัน่กรอง

ร่ำงแผนฯ	โดย
ผูท้รงคณุวฒุิ

และผูเ้ชีย่วชำญ
(38	คน)

แบบสอบถำม
ควำมคดิเหน็
	(1,149	คน)

ระบบวพิำกษ์
Online

	(991	คน)

จดัสมัมนำระดมควำมคดิเหน็
จำกทกุภำคส่วนเพือ่ท�ำแผนฯ	

ในระดบัพืน้ที	่4	ภมูภิำคและกทม.	
26	ก.ค.	-	30	ส.ค.	55

(527	คน	)
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3.	 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจัดท�าแผน
	 	 โดยกลุม่เป้ำหมำยเป็นตวัแทนจำกทกุภำคส่วน	ครอบคลมุทัง้	4	ภมูภิำคจำกทกุจงัหวดั	และกรงุเทพมหำนคร	

ได้แก่	 ภำครัฐ	 รัฐวิสำหกิจ	 ภำคเอกชน	 นักวิชำกำร	 สื่อมวลชน	 องค์กรพัฒนำเอกชน	 ภำคประชำชน	 นักกำรเมือง

นกัธรุกจิ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ชมรม	สมำคม	รวมทัง้กลุม่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำรถกูละเมดิสทิธ	ิ โดยผู้เข้ำร่วม

จัดท�ำแผนทุกช่องทำงรวมทั้งสิ้น	4,181	คน

4.	 การร่วมแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	3
	 	 จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นของตัวแทนทุกภำคส่วนในกำรจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับที่	 3	

พบว่ำ	มำกกว่ำร้อยละ	94	ของกลุม่ตวัอย่ำงเหน็ด้วยกบัร่ำงแผนฯ	ในแต่ละด้ำน	และมำกกว่ำร้อยละ	90	ของกลุ่มตวัอย่ำง	

เห็นด้วยกับร่ำงแผนฯ	ในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย
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ส่วนที่ 3
สำระส�ำคัญแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ฉบับที่ 3

ส่วนที่ 3



แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3 

จะท�ำให้สังคมไทยเป็น

“สังคมที่ส่งเสริมสิทธิ เสรีภำพ และควำมเท่ำเทียม 

โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 

เพื่อน�ำไปสู่สังคมสันติสุข”
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1.	 เป้าหมายหลักของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	3

	 	 “เป็นสังคมที่ส่งเสริม	สิทธิ	เสรีภำพ	และควำมเท่ำเทียม	โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์	เพื่อน�ำไปสู่

สังคมสันติสุข”

2.	 ทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	3

	 	 แผนสทิธมินุษยชนแห่งชำต	ิฉบบัที	่3	ได้ก�ำหนดนโยบำยสทิธมินษุยชนเป็น	11	ด้ำน	และ	15	กลุม่เป้ำหมำย	

ดังนี้

	 	 	1)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนสำธำรณสุข	

	 	 	2)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนกำรศึกษำ

	 	 	3)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนเศรษฐกิจ

	 	 	4)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ	และสิ่งแวดล้อม	

	 	 	5)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนที่อยู่อำศัย	

	 	 	6)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนวัฒนธรรมและศำสนำ	

	 	 	7)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนข้อมูล	ข่ำวสำร	เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

	 	 	8)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนกำรขนส่ง	

	 	 	9)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง	

	 	 10)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม	

	 	 11)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนควำมมั่นคงทำงสังคม	 ได้พิจำรณำกลุ่มเป้ำหมำยที่มีผลต่อควำมมั่นคง

ทำงสงัคม	โดยพจิำรณำกลุม่เป้ำหมำยทีม่คีวำมเปรำะบำงต่อประเดน็สทิธมินษุยชน	ในทีน่ีป้ระกอบด้วย	15	กลุม่เป้ำหมำย	

ดังนี้	

ส่วนที่ 3 
 

สำระส�ำคัญแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3
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	 	 		(1)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหำ/ผู้ต้องขัง	

	 	 		(2)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้พ้นโทษ

	 	 		(3)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหำคดียำเสพติดตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด	

พ.ศ.	2545/กลุ่มผู้ติดยำเสพติดและผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด		

	 	 		(4)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหำย	

	 	 		(5)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	

	 	 		(6)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ใช้แรงงำน		

	 	 		(7)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรพัฒนำ		

	 	 		(8)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเกษตรกร	

	 	 		(9)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอำยุ			

	 	 (10)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็กและเยำวชน		

	 	 (11)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี		

	 	 (12)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิกำร		

	 	 (13)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ	ชำติพันธุ์	และกลุ่มผู้แสวงหำที่พักพิงหรือผู้หนีภัยกำรสู้รบ

	 	 (14)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง		

	 	 (15)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ/อัตลักษณ์ทำงเพศ	

	 	 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

	 1)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข	

	 	 เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขท่ีมีคุณภำพและเข้ำถึงอย่ำงเท่ำเทียมตำมสิทธิ	

โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	แบ่งออกเป็น	(1)	กำรรับรู้สิทธิ	โดยเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจสิทธิกำรรักษำพยำบำล

ที่พึงได้ของตนและให้ผู้ปวยมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลกำรรักษำของตนเองอย่ำงเป็นรูปธรรม	 กำรจัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อ

ให้ควำมรู้แก่ประชำชน	 (2)	 กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข	 โดยเป็น	 กำรกระจำยทรัพยำกรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึงและ

เป็นธรรม	 กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขเคลื่อนที่	 กำรพัฒนำช่องทำงกำรบริกำรส�ำหรับกลุ่มเฉพำะ	 กำรพัฒนำระบบ

กำรชดเชยค่ำเสียโอกำสจำกกำรหยุดงำนเมื่อต้องเข้ำรับบริกำรรักษำพยำบำล	 (3)	 ควำมเท่ำเทียมของคุณภำพบริกำร	

โดยเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรร่วมจ่ำยสมทบของผู้ประกันในระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ	 กำรพัฒนำระบบ

กำรให้บรกิำรสำธำรณสขุอย่ำงบรูณำกำร	 และระบบกำรส่งต่อผูป้วยในเขตพืน้ทีห่่ำงไกลสูโ่รงพยำบำลศนูย์ในพืน้ท่ี	 รวมถงึ

กำรบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ของ	 3	 กองทุน	 ได้แก่	 กองทุนประกันสังคม	 กองทุน

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	และกองทุนสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร
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	 2)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา

	 	 เพ่ือให้ประชำชนมีโอกำสในกำรศึกษำภำคบังคับที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง	เท่ำเทียมตำมสิทธิ	โดยมี

มำตรกำรกำรปฏบิตั	ิ ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรจดัท�ำแผนพฒันำกำรศกึษำระยะยำวให้มคีวำมต่อเนือ่งในทกุรฐับำล	 กำรผลักดนั

หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบในด้ำนกำรศกึษำให้มบีทบำทหลกัในกำรสนบัสนนุงบประมำณแก่สถำนศกึษำในพืน้ที	่ กำรสนบัสนนุ

โครงกำรสร้ำงอำชพีของเดก็นกัเรยีน	กำรส่งเสรมิหลกัสตูรทำงกำรศกึษำโดยเน้นกำรมส่ีวนร่วมจำกทกุภำคส่วน	กำรพฒันำ

หลกัสตูรและโครงสร้ำงทำงกำรศกึษำทีส่อดคล้องกบัหลักสิทธมินษุยชน	บริบทของท้องถ่ิน	และเอือ้ต่อสิทธใินกำรศกึษำ

ของคนกลุ่มเฉพำะ	และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	กำรจัดให้มีหลักสูตรด้ำนศีลธรรม	จริยธรรม	กำรเคำรพสิทธิผู้อื่น	หน้ำที่

พลเมือง	 กฎหมำยเบื้องต้น	 ทักษะชีวิต	 วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น	 และกำรมีสัมพันธภำพที่ดีในครอบครัว	 ตลอดจน

กำรบูรณำกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำไปในกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำในแต่ละท้องถิ่น	

	 3)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ

	 	 เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงกำรประกอบอำชีพและรำยได้ท่ีเพียงพอตำมสิทธิ	 โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ		

ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรสร้ำงควำมเท่ำเทยีมของนโยบำย	 เพือ่ให้ประชำชนเข้ำถงึกำรประกอบอำชพีและรำยได้ทีเ่พยีงพอตำมสทิธ	ิ

กำรมุ่งใช้ทรัพยำกรของประเทศให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทรัพยำกรธรรมชำติ	และส่งเสริมกำรออม	

และกลไกที่เอื้อต่อกำรประกอบอำชีพในชุมชนและธุรกิจขนำดเล็กอย่ำงเข้มแข็ง	 ตลอดจนกำรประสำนงำนระหว่ำง

เครือข่ำยทั้งในประเทศและระดับนำนำชำติ	เพื่อรองรับกำรปรับตัวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	

	 4)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	

	 	 เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี	 และได้รับรู้	 มีควำมตระหนักเรื่องสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่

ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและสิทธิในกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และมีควำมเท่ำเทียมในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ	

โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 เน้นกำรป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อมแทนกำรชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก

สิง่แวดล้อม	กำรส่งเสรมิให้เกษตรกรมกีำรใช้สำรเคมทีีป่ลอดภยัและเหมำะสม	และมุง่จดัระเบยีบพืน้ทีเ่พำะปลกูให้เหมำะสม

กบัศกัยภำพของพืน้ที	่ กำรส่งเสรมิกำรคดัแยกขยะและบ�ำบดัน�ำ้เสยีเพือ่รกัษำสิง่แวดล้อม	กำรเร่งรดักำรบงัคบัใช้กฎหมำย

ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์และจัดสรรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงจริงจัง	 เป็นธรรม	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 และปรับปรุง

บทลงโทษให้เหมำะสมกบัสภำพปัจจบุนั	 กำรออกกฎหมำยท่ีสอดคล้องกบัสภำพควำมเป็นจริง	 ตลอดจนเร่งรดัมำตรกำร

ช่วยเหลอืและชดเชยประชำชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกภยัพิบติัอย่ำงรวดเร็ว	เหมำะสม	และเป็นธรรม	กำรส่งเสรมิบทบำท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในกำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่ำงมีส่วนร่วม	 รวมทั้ง

เร่งรัดกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้ำนกำรอนุรักษ์และบ�ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	กำรปลูกจิตส�ำนึก

ของประชำชนให้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	 และกำรใช้มำตรกำรจงูใจผูป้ระกอบกำร

ที่ด�ำเนินกิจกำรอย่ำงมีส�ำนึกต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม



22

บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทย

22

	 5)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย	

	 	 เพือ่ให้ประชำชนมทีีอ่ยูอ่ำศยั	และทรพัยำกรน�ำ้ทีจ่�ำเป็นในกำรด�ำรงชวีติทีพ่อเพยีงและปลอดภยั	โดยมี

มำตรกำรกำรปฏบิตั	ิ ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรลดอปุสงค์กำรอพยพย้ำยถิน่ฐำนเข้ำสูเ่ขตเมอืง	 กำรขยำยอปุทำนของพืน้ท่ีอยูอ่ำศัย

ในเขตเมือง	 กำรจัดรูปแบบกำรวำงผังเมืองที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ	 กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภครองรับ

กำรเจริญเติบโตอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกภูมิภำค	และกำรคุ้มครองสิทธิกำรจัดซื้อที่อยู่อำศัยของประชำชน

	 6)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรมและศาสนา	

	 	 เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจอนัดรีะหว่ำงชำตพินัธุ	์รวมถงึให้มอีสิระในกำรนบัถอืศำสนำและกำรปฏบิตั	ิพธิกีรรม	

และกำรแสดงออกเกีย่วกบัควำมเชือ่ทำงด้ำนศำสนำและวฒันธรรม	 โดยมมีำตรกำรกำรปฏบิตั	ิ ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรส่งเสรมิ

แนวคิดและนโยบำยกำรยอมรับควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม	 กำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรด้ำนสื่อผลิตสื่อและ

น�ำเสนออย่ำงสร้ำงสรรค์	รวมถงึมสี�ำนกึรบัผดิชอบต่อสงัคม	กำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูด้้ำนวฒันธรรมไทยตัง้แต่สถำบนัครอบครวั

และโรงเรียน	 กำรสร้ำงควำมตระหนักในเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย	 และท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรมที่เป็นอยู่	 กำรส่งเสริมให้รัฐ

ผลักดันมำตรกำรท่ีช่วยฟื้นฟูและคงควำมเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดทิศทำงด้ำน

วัฒนธรรมของตนเอง	และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของไทยในกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในครอบครัว	

กำรจัดมำตรกำรก�ำกับดูแลศำสนบุคคล	ศำสนธรรม	และศำสนวัตถุ	กำรก�ำหนดมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม	รวมทั้ง

มีกระบวนกำรปลูกฝังและกล่อมเกลำหลักคิดทำงศำสนำให้แก่เด็กและเยำวชนอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ

	 7)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้านข้อมูล	ข่าวสาร	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 	 เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	รวมทั้งข้อมูล	ข่ำวสำรภำครัฐอย่ำงทั่วถึง	

โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรบริหำรจัดกำรและสร้ำงกลไกในกำรดูแลกำรน�ำเสนอข่ำวที่มีเนื้อหำ

อ่อนไหวและกระทบสทิธขิองผูท้ีเ่กีย่วข้อง	 กำรจัดให้มกีำรเผยแพร่อย่ำงท่ัวถึงและชดัเจนเกีย่วกบัขอบเขตสิทธมินษุยชน

ในด้ำนกำรสือ่สำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ	 กำรจดัให้มรีะบบบรหิำรจดักำรและสร้ำงกลไกในกำรดแูลตรวจสอบขอบเขต

และจรรยำบรรณของสือ่	กำรจดัระบบข้อมลูข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำงรวมศนูย์	กำรส่งเสรมิกำรเข้ำถงึด้ำนกำรส่ือสำร

และเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกกลุ่ม	กำรส่งเสริมกำรอบรมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ทุกกลุ่มเป้ำหมำย

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่	กลุม่ผูส้งูอำย	ุคนพกิำร	และกำรเพิม่โอกำสให้มกีำรแข่งขนัในกำรประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ

และกำรสื่อสำร

	 8)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้านการขนส่ง	

	 	 เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรกำรขนส่งอย่ำงทั่วถึง	มีมำตรฐำน	และปลอดภัย	รวมทั้งได้รับกำรฟื้นฟู	

เยียวยำ	 ผลกระทบจำกกำรใช้บริกำรด้ำนกำรขนส่งและจรำจร	 และกำรชดเชยผลกระทบหรือถูกรอนสิทธิจำกกำร

ด�ำเนินโครงกำรด้ำนกำรขนส่งและจรำจรอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม	โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	 ไม่ว่ำจะเป็น	กำรจัด

สภำพแวดล้อมและจัดให้มีอุปกรณ์	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	หรือบริกำรในอำคำร	สถำนที่	 ยำนพำหนะ	และบริกำร
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ขนส่ง	 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนและบริกำรทำงสังคมของรัฐอย่ำงเท่ำเทียมและกระจำยควำมเจริญ

ไปสูภ่มูภิำค	กำรด�ำเนนิกำรฟ้ืนฟ	ู เยยีวยำผูท่ี้ได้รับผลกระทบจำกกำรใช้บริกำรด้ำนกำรขนส่งและจรำจร	และกำรชดเชย

ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือถูกรอนสิทธิจำกกำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนกำรขนส่งและจรำจรอย่ำงเหมำะสม	และเป็นธรรม	

กำรเสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรร้องเรียนเพื่อให้ประชำชนผู้ใช้บริกำรด้ำนกำรขนส่งและจรำจรได้รับบริกำรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ	กำรส่งเสริมให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด�ำเนินโครงกำร

ด้ำนกำรขนส่งและจรำจรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและประชำชน

	 9)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองการปกครอง	

	 	 เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรแสดงออก

ทำงกำรเมอืง	รวมทัง้กำรได้รบัประโยชน์จำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องรำชกำรและกำรเมอืงทีด่มีจีรรยำบรรณ		โดยมีมำตรกำร

กำรปฏบิตั	ิ ไม่ว่ำจะเป็น	กำรส่งเสรมิกำรพฒันำกำรเมอืงให้เป็นไปตำมระบอบประชำธปิไตยในทกุระดบั	 ส่งเสรมิกำรสร้ำง

ควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	และจิตส�ำนึกให้ประชำชน	เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	นักกำรเมือง	และทุกภำคส่วนรู้ถึงสิทธิและหน้ำที่ของ

ตนเองและจริยธรรมผ่ำนสื่อต่ำง	 ๆ	 และสถำบันทำงสังคม	 กำรส่งเสริมกำรใช้มำตรกำรตรวจสอบผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำง

กำรเมอืงและผูบ้รหิำรหน่วยงำนรำชกำร	และทกุภำคส่วน	กำรส่งเสรมิให้ภำครฐัมกีำรน�ำประมวลจรยิธรรมมำใช้ในภำครฐั

อย่ำงจรงิจงั	 กำรส่งเสรมิมำตรกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทยีมกนัและควำมเหลือ่มล�ำ้ในสงัคมอย่ำงต่อเนือ่ง	 กำรส่งเสรมิ

มำตรกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 และประกันว่ำทุกฝำยจะได้รับ

ควำมยุติธรรม	 กำรปกป้องคุ้มครองเสรีภำพประชำชนที่อำจถูกละเมิดในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงสงบ	

รวมทัง้เปิดช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงได้สะดวกขึน้	 และกำรก�ำหนดมำตรกำรทีม่ปีระสิทธภิำพ

ให้ประชำชนมีอ�ำนำจในกำรตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจของภำครัฐและนักกำรเมืองอย่ำงเป็นรูปธรรม	 และป้องกันปัญหำ

คอรัปชั่นในทุกระดับ

	 10)	แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม	

	 	 เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองทำงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงรวดเร็ว	 เป็นธรรม

และเท่ำเทยีมกนั	โดยไม่มกีำรเลอืกปฏบิตั	ิโดยมมีำตรกำรกำรปฏบิตั	ิไม่ว่ำจะเป็น	กำรเปลีย่นแปลงโทษประหำรชีวติให้เข้ำ

สู่กำรพิจำรณำของรัฐสภำเป็นโทษจ�ำคุกตลอดชีวิตเพื่อสำนต่อวัตถุประสงค์ของกำรยกระดับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ

สิทธิมนุษยชนภำยในประเทศให้เป็นมำตรฐำนสำกล	 	 กำรส่งเสริมควำมรู้และกำรเข้ำถึงสิทธิด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

ของประชำชน	 กำรพัฒนำหลักจริยธรรม	 นิติธรรม	 และหลักธรรมำภิบำล	 ในกำรบริหำรและกำรท�ำงำนของบุคลำกร

ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม	 กำรสร้ำงมำตรกำรเร่งรัดกำรด�ำเนินคดีและกำรปฏิบัติตำมค�ำสั่งศำลให้สิ้นสุดโดยเร็ว

กำรผลกัดนัให้ภำคประชำชนมส่ีวนร่วมในกำรตรวจสอบ	 กำรแจ้งเบำะแสกำรประพฤติมชิอบของเจ้ำหน้ำท่ี	 กำรส่งเสรมิ

หลักประกันให้มีกำรสอบสวนอย่ำงเต็มที่ในทุกข้อกล่ำวหำที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำโดยมิชอบโดยเจ้ำหน้ำที่และ

น�ำผูก้ระท�ำผดิมำลงโทษ	 กำรสร้ำงควำมปรองดองระหว่ำงทกุชนชัน้ในสงัคมรวมถงึภำคส่วนต่ำงๆ	 กำรสอบสวนข้อกล่ำวหำ

กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทุกฝำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของไทย	 และด�ำเนินกำรทันทีเพื่อปรับปรุงสถำนกำรณ์

ในภำคใต้ของไทยเพื่อน�ำไปสู่กำรยกเลิกกำรใช้กฎหมำยพิเศษด้ำนควำมมั่นคง	 กำรส่งเสริมมำตรกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
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แก้ไขสถำนกำรณ์กำรค้ำมนษุย์	กำรก�ำหนดค�ำนยิำมของ	“กำรทรมำน”	ในประมวลกฎหมำยอำญำ	รวมทัง้กำรออกกฎหมำย

ให้กำรทรมำนเป็นควำมผิดอำญำ	 และแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภำยใต้อนุสัญญำ

ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำนฯ	 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรให้สัตยำบันอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคน

จำกกำรหำยสำบสญูโดยถกูบงัคบั	และอนสุญัญำสหประชำชำตว่ิำด้วยกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำตทิีจ่ดัตัง้ในลักษณะ

องค์กร	 กำรส่งเสรมิกระบวนกำรยตุธิรรมทำงเลอืก	 และมำตรกำรกำรลงโทษในรปูแบบอืน่นอกเหนอืจำกกำรลงโทษและ

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ผู้เสียหำยให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม	 กำรสร้ำงระบบกลไก	 กระบวนกำร

จ�ำแนกประเภท	 กระบวนกำรบ�ำบัด	 แก้ไขฟื้นฟู	 กระบวนกำรติดตำมเด็กและเยำวชนหลังปล่อย	 กำรสร้ำงระบบกลไก

เชื่อมโยงส่งต่อเพื่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ได้รับกำรบริกำรทำงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำง

เป็นระบบ	 กำรจัดเงินงบกลำง	 รำยกำรเงินส�ำรองจ่ำย	 เพื่อกรณีฉุกเฉินจ�ำเป็นเพื่อชดใช้เงินให้กับคู่กรณีที่ชนะคดีในคดี

ทีศ่ำลมคี�ำบงัคบัให้หน่วยงำนทำงปกครองชดใช้เงินได้โดยตรง	 กำรเปล่ียนแปลงกำรท�ำงำนของหน่วยงำนยตุธิรรมทีเ่น้น

กำรมีส่วนร่วมจำกประชำชนอย่ำงแท้จริง

	 11)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้านความมั่นคงทางสังคม	

	 	 เพื่อส่งเสริม	คุ้มครองให้ประชำชนทุกกลุ่มโดยเฉพำะกลุ่มเสี่ยง	(ด้อยโอกำส)	ต่อกำรถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในสังคม	ได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเท่ำเทียมกัน	โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ	และสำมำรถด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำง

มีศักดิ์ศรี	 โดยพิจำรณำกลุ่มเป้ำหมำยที่มีผลต่อควำมมั่นคงทำงสังคม	 และมีควำมเปรำะบำงต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน	

15	กลุ่ม	ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนของแต่ละกลุ่ม	ดังนี้	

	 	 (1)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง	

						 	 	 โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	ไม่ว่ำจะเป็น	กำรแก้ไขปัญหำสภำพเรือนจ�ำและสถำนที่ควบคุมดูแล	

รวมถงึขยำยสำธำรณปูโภคต่ำงๆ	 ทีจ่�ำเป็น	 กำรส่งเสริมกำรมทีนำยให้ควำมช่วยเหลือแก่จ�ำเลย	 ท้ังคดีแพ่งและคดอีำญำ	

กำรพัฒนำระบบกำรประเมินคัดกรอง	จ�ำแนก	และส่งต่อเด็กและเยำวชนในกระบวนกำรยุติธรรม	รวมทั้งพัฒนำระบบ

กำรบ�ำบดั	แก้ไข	ฟ้ืนฟเูดก็และเยำวชน	กำรส่งเสรมิกำรปฏบิตัต่ิอผูต้้องหำหรอืจ�ำเลยทัง้ในด้ำนกำรแถลงข่ำวต่อส่ือมวลชน

และกำรท�ำแผนประทุษกรรมประกอบกำรรับสำรภำพโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	รวมถึงกำรแสวงหำแนวทำงหรือ

เคร่ืองมืออ่ืน	ๆ	ในกำรติดตำมควบคุมผู้ต้องหำหรือจ�ำเลย	กำรส่งเสริมกำรปฏิรูประบบกำรปฏิบัติต่อเด็กและสตรีใน

กระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเหมำะสม	กำรพัฒนำระบบกำรลงโทษทำงเลือก	กำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์	

พ.ศ.	 2479	 ให้สอดคล้องกบัข้อก�ำหนดมำตรฐำนขัน้ต�ำ่ส�ำหรบัปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงัขององค์กำรสหประชำชำตแิละมำตรฐำน

สทิธมินษุยชนสำกลอืน่ๆ	กำรเผยแพร่ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธมินษุยชนและศกัด์ิศรีควำมเป็นมนษุย์ให้บคุลำกรในหน่วยงำน

ทีเ่กีย่วข้อง	 กำรสร้ำงหลกัประกนัและแนวปฏบิติัเร่ืองอนำมยัเจริญพันธุข์องผู้ต้องขังให้ค�ำนงึถึงปัญหำและควำมต้องกำร

ที่จ�ำเพำะเจำะจงทั้งหญิงและชำย	กำรให้ผู้ต้องขังได้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเท่ำเทียมกับบุคคลทั่วไป	กำรส่งเสริมให้

มีกำรพัฒนำจิตใจทำงด้ำนธรรมำภิบำลวิถีศำสนำแก่ผู้ต้องขัง	ให้องค์กรทำงศำสนำ

	 	 (2)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้พ้นโทษ

					 	 	 โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรส่งเสริมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือ	 คุ้มครองแก่
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ผูพ้้นโทษ	กำรจดัตัง้ศนูย์สงเครำะห์ผูพ้้นโทษ	กำรส่งเสรมิกำรศกึษำ	กำรอบรมฝกหดัวชิำชพี	 และกำรจดัหำงำนแก่ผูพ้้นโทษ	
กำรก�ำหนดให้มีมำตรกำรทำงกฎหมำยเพื่อรองรับกำรปฏิบัติต่อผู้พ้นโทษ	 รวมทั้งก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ควำมคุ้มครองสวัสดิกำรผู้พ้นโทษ	ตลอดจนกำรป้องกันมิให้ผู้พ้นโทษหวนกลับมำกระท�ำผิดซ�้ำอีก		
กำรจัดท�ำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้พ้นโทษ	 เพื่อกำรติดตำมหลังปล่อย	 กำรจัดให้มีมำตรกำรรองรับกำรเข้ำถึง
สวัสดิกำรและควำมช่วยเหลือของผู้พ้นโทษ	กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรฟื้นฟู	ติดตำม
และประเมินผลผู้พ้นโทษ

	 	 (3)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด	พ.ศ.	2545	/	กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบ�าบัดฟนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด		

	 	 	 โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	ไม่ว่ำจะเป็น	กำรมีมำตรกำรด้ำนกำรฝกอำชีพ	กำรติดตำมสอดส่อง

ดูแลในกลุม่ผู้ด้อยโอกำสทีผ่่ำนกำรบ�ำบดัยำเสพตดิ	 กำรเสรมิสร้ำงระบบกำรสงเครำะห์หลงัปล่อยทีม่ปีระสทิธภิำพ	 กำรจดัท�ำ

ระบบกำรตดิตำมหลงัปล่อย	 กำรจดัให้มสีถำนตรวจพสิจูน์ผูเ้สพยำเสพตดิทีถ่กูจบักมุตวัและอยูร่ะหว่ำงรอกำรตรวจพสูิจน์	

และมีกำรแยกผู้ต้องหำคดียำเสพติดออกจำกผู้ต้องหำทั่วไป	

	 	 (4)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหาย	

	 	 	 โดยมมีำตรกำรกำรปฏบิตั	ิไม่ว่ำจะเป็น	กำรพฒันำกลไกช่วยเหลอืชดเชยเยยีวยำเหยือ่	ผู้เสียหำย

จำกอำชญำกรรมที่มีประสิทธิภำพและรอบด้ำน	 กำรส่งเสริมหลักประกันสิทธิของผู้เสียหำยและครอบครัวในกำรเข้ำถึง

ควำมยุติธรรมและกำรเยียวยำทำงกฎหมำยที่มีประสิทธิภำพ	 กำรจัดให้มีมำตรกำรในกำรคุ้มครองประชำชนจำกกำร

หำยสำบสูญโดยถูกบังคับ	กำรคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อของกำรค้ำมนุษย์	เหยื่ออำชญำกรรม

	 	 (5)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	

	 	 	 โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรส่งเสริมโครงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่มีต่อผู้ติดเชื้อ

เอชไอวี/เอดส์	 เพื่อลดกำรตีตรำและเลือกกำรปฏิบัติ	 กำรส่งเสริมสวัสดิกำรทำงสังคม	 กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงยำและ

กำรรักษำของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	 กำรใช้มำตรกำรจูงใจหรือพิจำรณำก�ำหนดกฎหมำยลงโทษ	 เพื่อป้องกันกำรเลือก

ปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	 จำกนำยจ้ำง	 สถำนประกอบกำร	 และสถำนศึกษำ	 กำรแก้กฎ

หรือพระรำชบัญญัติที่ก�ำหนดข้อห้ำมกำรรับเข้ำท�ำงำน	 กำรจัดให้มีมำตรกำรบังคับให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องรักษำ

ควำมลบัของผู้ติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์	 กำรให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องท�ำงำนควบคูก่บัแผนยทุธศำสตร์เอดส์ชำต	ิ (พ.ศ.	 2555	 -2559)	

ซึ่งดูกำรท�ำงำนลดอัตรำกำรติดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่	 ลดกำรตำยจำกเอดส์	 และไม่มีกำรตีตรำจำกประเด็นเอชไอวี/เอดส์	

กำรส่งเสรมิมำตรกำรป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์	 กำรสร้ำงควำมเป็นเอกภำพ	กรณกีำรให้บรกิำรผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์	

ให้เกิดควำมสะดวก	 รวดเร็วในกำรรับบริกำรและเป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกันทั้ง	 3	 กองทุน	 (กองทุนประกันสังคม	

กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	และกองทุนสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร)

	 	 (6)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน		

	 	 	 โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	ไม่ว่ำจะเป็น	กำรก�ำกับให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยคุ้มครองแรงงำนที่

เกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน	 พ.ศ.	 2541	 กำรส่งเสริมคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงำนให้ได้รับควำมปลอดภัย
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อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนทีด่	ี กำรส่งเสรมิสทิธขิองแรงงำนทีไ่ด้รบักำรคุม้ครองตำมกฎหมำยแรงงำนสัมพนัธ์	

กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนให้ได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน	

พ.ศ.	2553	กำรส่งเสรมิสทิธกิำรประกนัสงัคม	กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรบงัคบัใช้กฎหมำยเกีย่วกบักำรคุม้ครอง

แรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำน

	 	 (7)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา		

	 	 	 โดยมมีำตรกำรกำรปฏบิตั	ิ ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรเร่งแก้ไขปัญหำทีโ่ครงสร้ำงพืน้ฐำนเพือ่ให้ประชำชน

ได้รับสิทธิในกำรพัฒนำอย่ำงเสมอภำค	 กำรส่งเสริมศักยภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและกำรจัดกำรตนเองของ

ชุมชนท้องถิ่น	กำรให้บริกำรพื้นฐำนที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรด�ำรงชีพของคนจน	กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ	ควำมเป็นอยู่

และสภำพแวดล้อมภำยในชมุชนของคนจนเมอืง	 ให้สำมำรถด�ำรงชวีติอยูไ่ด้อย่ำงเหมำะสมและสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้	

กำรแก้ไขปัญหำโครงสร้ำงขั้นพื้นฐำนของควำมไม่เท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงโอกำสและบริกำรต่ำงๆ	 ของคนยำกจนและ

คนชำยขอบ	กำรส่งเสรมิมำตรกำรอย่ำงต่อเนือ่งในกำรปรบัใช้แผนยทุธศำสตร์และแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ

	

	 	 (8)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเกษตรกร	

	 	 	 โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	ไม่ว่ำจะเป็น	กำรให้เกษตรกรมีสิทธิเข้ำถึงทรัพยำกรที่ดิน	กำรสร้ำง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 เกษตรกร	 ทั้งสิทธิของตนเองและกำรค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น

ทีเ่กดิจำกกำรใช้สำรเคม	ีกำรพฒันำศกัยภำพของเกษตรกรท้ังด้ำนเทคนคิ	กำรเงินและกำรจัดกำร	กำรตลำด	กำรแปรรปู	

กำรส่งเสรมิกำรรวมกลุม่เกษตรกรให้เป็นสหกรณ์ให้มคีวำมเข้มแข็ง	กำรสนบัสนนุกำรกระจำยสิทธถืิอครองในทีด่นิท�ำกนิ	

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรแหล่งน�้ำให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร	กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม	และมีระบบ

กำรคุม้ครองสทิธใินระบบเกษตรพนัธะสญัญำ	กำรส่งเสรมิสทิธเิกษตรกร	ทัง้สทิธกิฎหมำยทรพัยำกรทีด่นิ	 สทิธกิำรได้รบั

กำรชดเชยค่ำเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ	

	 	 (9)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุ			

	 	 	 โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรเพิ่มศักยภำพของผู้สูงอำยุที่แข็งแรงและสุขภำพดี

ให้ได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	กำรส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ

โดยกำรพัฒนำศักยภำพทั้งด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	ด้ำนกำรแพทย์	สำธำรณสุขด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	 ด้ำนกำรจัดหำงำนที่เหมำะสมตำมสภำพและควำมต้องกำร	 กำรปรับบทบำทกองทุนผู้สูงอำยุให้มีศักยภำพ

ในกำรดแูลผูส้งูอำยเุพิม่ขึน้	กำรส่งเสรมิควำมพร้อมของประเทศและประชำกรให้เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยอุย่ำงมปีระสทิธภิำพ	

กำรส่งเสรมิกำรดแูลระยะยำวและพฒันำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยท่ีุด้อยโอกำสช่วยเหลือตนเองไม่ได้	 กำรก�ำหนดนโยบำย

กำรเงินและกำรคลังของประเทศให้พร้อมรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ	และเอื้อต่อกำรพัฒนำหลักประกันทำงเศรษฐกิจ

ให้กับผู้สูงอำยุอย่ำงเพียงพอ	 รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อม	 และจัดให้มีอุปกรณ์	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 หรือบริกำร

ในอำคำร	สถำนที่	ยำนพำหนะ	และบริกำรขนส่ง
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	 	 (10)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็กและเยาวชน		

	 	 	 โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรบูรณำกำรนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรสร้ำง

ควำมมั่นคงในชีวิตของเด็กในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้	กำรควบคุมสภำพแวดล้อมสถำนศึกษำให้เหมำะสมกับ

กำรศึกษำและกำรเรียนรู้และปลอดจำกสภำพแวดล้อมท่ีไม่เหมำะสม	 กำรจัดให้มีมำตรกำรบังคับทำงแรงงำนที่เอื้อต่อ

กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว	กำรพัฒนำควำมรู้ของเด็กเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับในกำรท�ำงำน	

รวมทัง้	 กำรส่งเสรมิให้เดก็และเยำวชนตระหนกัถึงหน้ำท่ีในฐำนะพลเมอืงควบคูก่บัสิทธท่ีิพึงจะได้รับกำรเร่งพฒันำระบบ

กำรวดัผลกำรศกึษำทีม่คีณุภำพ	กำรเร่งรดัมำตรกำรในเชงิป้องกนัทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่เดก็ทีต้่องได้รบักำรคุม้ครองเป็นพเิศษ	

กำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้เรื่องเพศ	 และกำรคุ้มครองสิทธิในกำรศึกษำของกลุ่มเด็กที่ถูก

ระบวุ่ำมีปัญหำพฤติกรรม	และส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิกำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะ

	 	 (11)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี		

	 	 	 โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรส่งเสริมบทบำทของชุมชนในระดับพื้นที่

ในกำรแจ้งเบำะแสเพื่อปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์	 กำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีในกำรจัด

สวัสดิกำรสงัคมขัน้พืน้ฐำนแก่สตรทีีต่กเป็นเหยือ่ของกำรค้ำมนษุย์และถกูกระท�ำควำมรนุแรงในครอบครวั	กำรปรบัเปล่ียน

ทศันคต	ิ ค่ำนยิมดัง้เดมิของสงัคมทีม่ต่ีอปัญหำควำมรนุแรงในครอบครวั	 กำรพฒันำระบบ	 กลไกกำรด�ำเนนิงำนช่วยเหลือ

ด้ำนสังคมและกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงครบวงจร		เพื่อรองรับผู้ประสบปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวและควำมรุนแรง

ทำงเพศ	 กำรเร่งรัดพัฒนำเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ประสบปัญหำควำมยำกจนอย่ำงรุนแรง	 กำรส่งเสริม

กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่ใีนครอบครวั	 และกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกีย่วกบัสิทธสิตรีอย่ำงท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 รวมทัง้

รณรงค์ส่งเสรมิควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัพระรำชบญัญติัคุม้ครองผู้ถูกกระท�ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	2550

		

	 	 (12)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิการ		

	 	 	 โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรบังคับใช้กฎหมำยหรือกำรด�ำเนินกำรจัดหำ

เคร่ืองอ�ำนวยควำมสะดวกคนพกิำรอย่ำงเหมำะสมและตรงตำมควำมต้องกำรของแต่ละบคุคลแก่คนพกิำรในสถำนทีร่ำชกำร

และสถำนที่สำธำรณะ	 กำรเร่งพัฒนำกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในระบบของคนพิกำร	 ทั้งในด้ำนเครื่องอ�ำนวยควำมสะดวก	

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน	 และกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรศึกษำ	 กำรส่งเสริมศักยภำพและบทบำทของคนพิกำรและ

องค์กรคนพิกำรในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย	 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	 รวมถึงกำรวิจัยเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของคนพิกำร	 กำรสร้ำงควำมตระหนักและส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อ

คนพิกำรในสังคม	กำรควบคุมให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำรอย่ำงจริงจัง	กำรจัดท�ำทะเบียน

คนพิกำร	 กำรสร้ำงระบบเชื่อมโยงกำรรักษำ	 ดูแล	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหำของคนพิกำร	 กำรจัดสภำพแวดล้อมและ

จัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกหรือบริกำรในอำคำร	 สถำนที่	 ยำนพำหนะ	 และบริกำรขนส่ง	 เพื่อให้คนพิกำร

สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้	 รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่ำง	 ๆ	 จำกกำรบริกำรขนส่งสำธำรณะ	 กำรขจัด

กำรเลือกปฏิบัติต่อคนพิกำรทุกรูปแบบ	
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	 	 (13)	 แผนสทิธมินษุยชนของกลุม่ผูไ้ร้รฐั	ชาตพินัธุ	์และกลุม่ผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิหรอืผูห้นภียัการสูร้บ

	 	 	 โดยมมีำตรกำรกำรปฏบิติั	 ไม่ว่ำจะเป็น	กำรเร่งสร้ำงควำมชดัเจนเกีย่วกบันโยบำยของรฐัและ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติ	 กำรส่งเสริมมำตรกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อประกันกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

กำรสร้ำงมำตรกำรเพือ่คุม้ครองผลประโยชน์	 รวมถงึผ่ำนทำงมำตรกำรทำงกฎหมำยทีเ่หมำะสม	 เสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็

ของกรอบกฎหมำย	นโยบำยของรัฐ	กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	มำตรกำรกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	กำรคุ้มครอง

ผลประโยชน์	 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย	 กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพได้ตำมปกติ	

กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมเพื่อกำรบริหำรจัดกำรระดับประเทศและระดับพื้นที่	 กำรสร้ำงระบบกำรคัดเลือกและ

กำรก�ำหนดสถำนะกลุ่มผู้ไร้รัฐและกลุ่มผู้แสวงหำที่พักพิงหรือผู้หนีภัยกำรสู้รบในประเทศไทย	ประสำนควำมร่วมมือกับ

ประชำคมอำเซยีนและประเทศในแถบเอเชยีตอนใต้เพือ่ก�ำหนดแผนปฏบิตักิำรทีช่ดัเจนร่วมกนั	 กำรพฒันำระบบฐำนข้อมลู

กลุ่มผู้ไร้รัฐและกลุ่มผู้แสวงหำที่พักพิงหรือผู้หนีภัยกำรสู้รบ	 กำรเสริมสร้ำงเจตคติที่ดีต่อสังคมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและ

ยอมรับควำมหลำกหลำยทำงอัตลักษณ์และชำติพันธุ์

	 	 (14)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง		

								 	 	 โดยมมีำตรกำรกำรปฏบิตั	ิไม่ว่ำจะเป็น	กำรส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในสำมจังหวดั

ชำยแดนภำคใต้อย่ำงต่อเนื่อง	 กำรประกันว่ำทุกฝำยจะได้รับควำมยุติธรรม	 กำรพิจำรณำด�ำเนินกำรเพื่อปรับปรุง

สถำนกำรณ์ในภำคใต้ของไทยอันสำมำรถน�ำไปสู่กำรยกเลิกกำรใช้กฎหมำยพิเศษด้ำนควำมมั่นคง	กำรส่งเสริมกำรสร้ำง

ควำมปรองดองระหว่ำงภำคส่วนต่ำง	ๆ	ในสังคมเพื่อน�ำไปสู่เสถียรภำพทำงกำรเมืองและสังคม	กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลคดี

และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมรนุแรงในลกัษณะบรูณำกำร	 กำรทบทวนและปรบัปรงุแนวทำงกำรให้กำรชดเชยและ

เยยีวยำผูท้ีส่ญูเสยีและได้รบัควำมเสยีหำยจำกเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงให้เป็นไปในแนวทำงเดยีวกนัและมคีวำมเท่ำเทยีมกัน	

กำรทบทวนและปรบัปรงุแนวทำงกำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำท่ีรัฐตำมผลกระทบท่ีได้รับ	 กำรทบทวนกำรด�ำเนนิคดแีก่กลุม่คน

ที่ถูกจับกุมจำกเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงที่มีสำเหตุจำกควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง	 กำรทบทวนกฎหมำยของประเทศไทย

ให้สอดคล้องกบักฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธมินษุยชนในส่วนท่ีเกีย่วกบัเสรีภำพในกำรแสดงออก	 กำรก�ำหนดสทิธิ

และแนวทำงของประชำชนในกำรชุมนุมประท้วงที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

	 	 (15)	 แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ	

	 	 	 โดยมีมำตรกำรกำรปฏิบัติ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 กำรส่งเสริมเจตคติของคนในสังคมและเจ้ำหน้ำที่

ในกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมเข้ำใจและยอมรับในกำรมีอัตลักษณ์ทำงเพศ	 กำรส่งเสริมกำรออกกฎหมำยเพื่อ

รับรองสิทธิกับ	 ทุกคู่ชีวิตอย่ำงควำมเท่ำเทียม	 กำรจัดให้มีหน่วยงำนบริกำรด้ำนกำรปรึกษำและรับเรื่องรำวร้องทุกข์	

รวมถึงกระบวนช่วยเหลือ	บ�ำบัด	ฟื้นฟู	เยียวยำและชดเชยควำมเสียหำย		กำรศึกษำแนวทำงและควำมเป็นไปได้ในกำร

ก�ำหนดค�ำน�ำหน้ำนำมให้เหมำะสม	กำรศกึษำแนวทำงและควำมเป็นไปได้ในกำรสนบัสนนุกำรจัดสำธำรณปูโภคทีจ่�ำเป็น

ให้ตรงตำมควำมต้องกำรให้หลำกหลำยตำมทุกเพศ
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ส่วนที่ 4
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อน

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3 

ไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผล



“รวมพลังควำมร่วมมือ : 

ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ สู่กำรปฏิบัติ”
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	 	 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	 2557	 -	 2561)	 เป็นกำร

น�ำแผนในระดับชำติแปลงไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้	 โดยจะต้องร่วมมือกับทุกภำคส่วนน�ำนโยบำย

ด้ำนสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มเป้ำหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจตนเอง	ถ่ำยทอดลงสู่กำรปฏิบัติในแต่ละหน่วยงำน
	

1.	 กรอบแนวคิดของการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ		

	 	 กำรจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับที่	 3	 (ปี	 พ.ศ.	 2557	 -	 2561)	 มีเจตนำรมณ์ที่จะให้แผนเป็น

เคร่ืองมือช่วยในกำรท�ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ	 ด้วยกำรน�ำนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มเป้ำหมำยในส่วนที่

เกีย่วข้องกบัภำรกจิตนเอง	 ถ่ำยทอดลงสูแ่ผนปฏบิตัริำชกำร	 แผนพฒันำขององค์กร	 แล้วจดัท�ำโครงกำร/กจิกรรมรองรบั

กำรด�ำเนินงำนตำมแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 โดยกำรน�ำงบประมำณของหน่วยงำนมำด�ำเนินกำร	 เนื่องจำกเรื่องสิทธิ

มนษุยชนเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องและเกีย่วพนักบัทกุองค์กรอยูแ่ล้วในมติต่ิำงๆ	ทีน่�ำมำเชือ่มโยงกบับทบำทภำรกจิของหน่วยงำน	

ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภำพกำรท�ำงำนและลดข้อขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน		

2.	 องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะน�าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ	

	 	 องค์กรเครือข่ำยทุกภำคส่วน	 ได้แก่	 (1)	 ภำครัฐ	 ในส่วนกลำง	 (กระทรวง/กรม	 หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ

ในระดับนโยบำย)	ส่วนภูมิภำค	(จังหวัด)	ส่วนท้องถิ่น	(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	(2)	ภำคเอกชน	(3)	ภำคประชำชน	

(4)	สถำบันกำรศึกษำและสถำบันทำงวิชำกำร	(5)	องค์กรศำล	องค์กรอื่นและองค์กรอิสระ

3.	 ความเชื่อมโยงกระแสประชาคมโลกและบริบทของประเทศไทยต่อการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

	 ฉบับที่	3	และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ	

	 	 แผนสทิธิมนษุยชนแห่งชำต	ิฉบบัที	่ 3	มกีรอบแนวคดิทีเ่น้นกระบวนกำรมส่ีวนร่วมของทกุภำคส่วนพร้อมทัง้

ยึดโยงกับกรอบแนวทำงของประชำคมโลก	 ทั้งแนวคิดปรัชญำด้ำนสิทธิมนุษยชน	 กำรจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศต่ำงๆ	 และมำตรฐำนต่ำงๆ	 ขององค์กำรสหประชำชำตคิวำมร่วมมอืของประชำคมอำเซยีน	 ปฏญิญำเวยีนนำและ

ส่วนที่ 4  
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อน

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3 ไปสู่กำรปฏิบัติ

และกำรติดตำมประเมินผล
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แผนปฏิบัติกำร	 (Vienna	 Declaration	 and	 Programme	 of	 Action)	 ที่ให้แต่ละรัฐจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชน	

รวมถึงแนวทำงกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนขององค์กำรสหประชำชำติ	 (Handbook	 on	 National	

Human	Rights	Plans	of	Action)	ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน	ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับมำปฏิบัติภำยใต้

กลไก	 Universal	 Periodic	 Review	 (UPR)	 สนธิสัญญำหลักด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคีทั้ง	 7	 ฉบับ	

และบรบิทของประเทศไทย	รฐัธรรมนญูและกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง	นโยบำยแห่งรฐั	แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ	

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับที่	 1	 และฉบับที่	 2	 และกำรประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนทั้งสองฉบับ	 เพื่อน�ำมำ

วำงกรอบทิศทำงกำรด�ำเนินงำน	 พร้อมกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน	 เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ

และประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำรและให้หน่วยงำนด�ำเนินกำรขับเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติโดยถ่ำยทอดแผนฯ	

ลงสู่กำรปฏิบัติ	 ด้วยกำรน�ำนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มเป้ำหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน		

ถ่ำยทอดลงสู่แผนปฏิบัติรำชกำร	 แผนพัฒนำขององค์กร	 แล้วจัดท�ำโครงกำร/กิจกรรมรองรับกำรด�ำเนินงำนตำมแผน

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	โดยกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำนด�ำเนินกำร



35

บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทยบทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	ของประเทศไทย

35

ความเชื่อมโยงกระแสประชาคมโลกกับบริบทของประเทศไทยต่อการขับเคลื่อนแผนฯ	ฉบับที่	3	
และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

สรุปกรอบแนวคิดจัดท�าแผนฯ	ฉบับที่	3

กระแสประชาคมโลก ประเทศไทย

ปฏิญญำสำกล
ว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชน

รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย

แผนปฏิบัติรำชกำร	4	ปี/ประจ�ำปี	
กระทรวง	กรม

*	องค์กรศำล	องค์กรอื่นและ
องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ

ถ่ำยทอดลงสู่กำรปฏิบัติ ถ่ำยทอดลงสู่กำรปฏิบัติ

มำตรฐำนต่ำง	ๆ	
ของ	UN	

แผนพัฒนำ
เศรษฐกจิและสงัคมควำมร่วมมือ

ของอำเซียน

แผนฯ	ฉบับที่	1	และ	ฉบับที่	2	
และผลกำรประเมินทั้งสองฉบับ

ปฏิญญำเวียนนำ
และแผน
ปฏิบัติกำร

กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติกำร
ประเทศต่ำง	ๆ	

นโยบำยรัฐบำล

ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำชนภำคเอกชน

แผนพัฒนำองค์กรเครือข่ำย
ภำคเอกชนและภำคประชำชน	

แผนพัฒนำจังหวัด	แผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	4	ปี/ประจ�ำปี

โครงกำร/กิจกรรมด้ำนสิทธิมนุษยชนที่จะช่วยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในภำรกิจตนเอง

ประสำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ	ผลักดันในระดับนโยบำย

ติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน	

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	3	(ป	พ.ศ.	2557	-	2561)

UPR คู่มือ	
Handbook

สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ
ด้ำนสิทธิมนุษยชน

ควำมต้องกำรของประชำชน	(จำกกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน)	เพื่อยกร่ำงแผน

*	หมายเหตุ	 องค์กรศำล	องค์กรอืน่และองค์กรอสิระตำมรฐัธรรมนญู	ได้แก่	ศำลรฐัธรรมนญู	ศำลยตุธิรรม	ศำลปกครอง	
	 	 ศำลทหำร	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน	 คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
	 	 กำรทจุรติแห่งชำต	ิ คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ	 องค์กรอยักำร	 คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำติ	
	 	 สภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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4.	 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

	 	 ก่อนทีแ่ต่ละหน่วยงำนจะมกีำรขบัเคลือ่นแผนสทิธมินษุยชนแห่งชำต	ิฉบบัที	่3	ควรมกีำรเตรยีมควำมพร้อม

เพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ทั้ง	11	ด้ำน	และ	15	กลุ่มเป้ำหมำย	ในแต่ละมิติ	ดังนี้

  	 มิติป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	ควรเตรียมควำมพร้อม	ดังนี้

	 	 	 (1)	 กำรให้ควำมรูแ้ละสร้ำงควำมตระหนกัแก่ประชำชน	 เพือ่ให้ทรำบอย่ำงทัว่ถงึเกีย่วกบั	 สทิธิมนษุยชน	

สิทธิเสรีภำพ	 และหน้ำที่ของกำรเป็นพลเมืองที่ดี	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเคำรพสิทธิผู้อื่น	 และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง

สันติสุข	

	 	 	 (2)	 ประสำนควำมร่วมมอืกบัองค์กรเครอืข่ำยทกุภำคส่วนโดยเฉพำะสือ่มวลชนในกำรประชำสมัพนัธ์

สถำนกำรณ์กำรละเมดิสทิธมินษุยชน	กำรรณรงค์และกระตุ้นกำรมส่ีวนร่วมในกำรป้องกนัมใิห้มกีำรละเมดิสิทธมินษุยชน

อย่ำงต่อเนื่อง

  	 มิติคุ้มครองกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	ควรเตรียมควำมพร้อม	ดังนี้

	 	 	 (1)	 เปิดช่องทำงกำรสือ่สำรขององค์กรเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรเฝ้ำระวงักำรละเมดิสิทธมินษุยชน

อย่ำงต่อเนื่อง

	 	 	 (2)	 จัดระบบกำรประสำนส่งต่อกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อช่วยเหลือประชำชนที่ถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 พร้อมทั้งฟื้นฟูและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนตำม

มำตรฐำนสำกล		

	 	 	 (3)	 สร้ำงค่ำนยิมให้บคุลำกรในกำรองค์กรมวีฒันธรรมกำรท�ำงำนทีเ่คำรพและคุม้ครอง	 สทิธมินษุยชน

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน	(เช่น	กำรไม่เลือกปฏิบัติ)

	 	 	 (4)	 ศึกษำและรวบรวมข้อมูลกำรร้องทุกข์ร้องเรียนที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน	เพื่อน�ำมำใช้ในกำรวำงแผนและปรับปรุงกระบวนกำรด�ำเนินงำน

  	 มิติพัฒนำกฎหมำย	 กลไกทำงกฎหมำย	 รวมทั้งกำรบังคับใช้	 เพื่อส่งเสริม	 คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

ควรเตรียมควำมพร้อม	ดังนี้

	 	 	 ทบทวนและศึกษำกฎหมำยตำมภำรกิจของหน่วยงำนที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิเสรีภำพ	 และ

สิทธิมนุษยชน	รวมทั้งสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจเพื่อเตรียมกำรปรับปรุงแก้ไข

กฎหมำย	โดยเฉพำะกฎหมำยที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	และไม่เกิดควำมเท่ำเทียม

  	 มติพิฒันำองค์กรเครอืข่ำยทุกภำคส่วนให้มศีกัยภำพในกำรส่งเสริม	คุม้ครองสิทธมินษุยชน	ควรเตรยีม

ควำมพร้อม	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ส่งเสรมิสทิธมินษุยชนศกึษำ	ด้วยกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ	ควรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจ

และควำมตระหนกัในเรือ่งสทิธมินษุยชน	 และแผนสทิธมินษุยชนแห่งชำตใินหลกัสตูรกำรพฒันำบคุลำกรของแต่ละหน่วยงำน

ในทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยสอดแทรกเนื้อหำดังกล่ำวในหลักสูตร	 ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพควรสนับสนุน
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วิทยำกรและเนื้อหำ	 หรือช่วยพัฒนำวิทยำกรตัวคูณให้เกิดขึ้น	 เพื่อช่วยหน่วยงำนต่ำงๆ	 ในกำรส่งเสริมควำมรู้	 และ

ขยำยผลต่อยอด	 รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ประสบกำรณ์	 ควำมรู้	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน	 พร้อมทั้ง

ส่งเสรมิกำรวจิยัด้ำนสทิธมินษุยชน	รวมถงึกำรถอดบทเรียนกำรปฏบิติังำนด้ำนสิทธมินษุยชนต่ำงๆ	และน�ำไปประยกุต์ใช้

ในเชิงปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำในกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน	

	 	 	 (2)	 เร่งท�ำควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และควำมเกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน

ให้กับหน่วยงำนภำครัฐ	 โดยเฉพำะสถำบันกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน	 และหน่วยงำนหลัก

ในกำรศึกษำของประเทศ

	 	 	 (3)	 กำรพฒันำเครอืข่ำยให้บรกิำรด้ำนสทิธมินษุยชนอย่ำงมมีำตรฐำน	 ต้องอำศยัควำมร่วมมอืช่วยเหลอื	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงปฏิบัติที่ดีด้ำนสิทธิมนุษยชน	 ส่งเสริมและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ	 รวมถึงกำรประสำน

ควำมร่วมมือขององค์กรเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนทั้งภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และภำค

ประชำชน

5.	 วิธีการด�าเนินงาน		

	 	 รปูแบบ	 วธิกีำรด�ำเนนิงำนเพือ่ให้แผนสิทธมินษุยชนไปสู่กำรปฏบิติัของแต่ละองค์กรเครือข่ำยทกุภำคส่วน	

สำมำรถพจิำรณำด�ำเนนิกำรได้ตำมควำมเหมำะสมกบับรบิทของแต่ละองค์กร	หรอืแต่ละพืน้ทีน่ัน้ๆ	ซึง่ให้คดัเลือกประเดน็

สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกำรท�ำงำนของแต่ละหน่วยงำนมำพิจำรณำด�ำเนินกำร	 โดยอำจพิจำรณำจำก

บทบำทภำรกิจของตนเองที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 หรือเป็นปัญหำสถำนกำรณ์	 กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีควำมรุนแรง

ซึ่งต้องรีบแก้ไข	 หรือเป็นประเด็นท้ำทำยที่ต้องกำรด�ำเนินกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรตนเอง	

เป็นต้น	 (โดยไม่จ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินกำรในทุกด้ำนหรือทุกกลุ่มเป้ำหมำย)	 ซึ่งขอยกตัวอย่ำงกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม

ขององค์กรเครือข่ำยทุกภำคส่วน	ซึ่งพิจำรณำจำกองค์กรต่ำงๆ	ที่มีกำรขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	2	

แล้ว	เห็นผลที่เป็นรูปธรรม	อำทิ	กระทรวงสำธำรณสุข	กระทรวงคมนำคม	กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	

กระทรวงยุติธรรม	กรมบังคับคดี	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	จังหวัดชัยนำท	

จังหวัดกระบี่	มำปรับใช้	สรุปปรำกฏตำมแผนภำพ	ดังนี้
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>>	อบรมหน่วยงานต่างๆ	และจังหวัด	ทั้ง	77	จังหวัด

>>	พบปลัดกระทรวงมหาดไทย

>>	อบรมนโยบาย	20	กระทรวง
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รูปแบบ	วิธีการด�าเนินงานขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ
ในภาพรวมขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน

วิเครำะห์ว่ำภำรกิจขององค์กร
เกี่ยวข้องกับประเด็น
สิทธิมนุษยชนด้ำน/
กลุ่มเป้ำหมำยใด

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้
กระทรวงยุติธรรม	โดย	

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	
ปีละ	1	ครั้ง	ช่วงเดือน
พฤศจิกำยน	ของทุกปี

รำยงำนกำรประเมินผลต่อ
คณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมกำร

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	
แต่ละช่วง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
ท�ำกำรประเมินผล	ช่วง	3	ปีแรก
และ	2	ปีหลังของแผนฯ	ฉบับที่	3

แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

ไปสู่กำรปฏิบัติใน
ภำพรวมองค์กร

ส่งเสริมควำมรู้เรื่อง
สิทธิมนุษยชนและแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติใน

หลักสูตร/จัดฝกอบรม/ประชุม

โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจตนเองที่เกี่ยวข้อง	หรือ
ปัญหำสถำนกำรณ์ละเมิดที่
ต้องเร่งแก้ไข	หรือ
ประเด็นท้ำทำย

พิจำรณำด�ำเนินกำรในเรื่อง
ต่ำง	ๆ	เพื่อขับเคลื่อนแผนฯ

ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นต่ำง	ๆ

*	หมายเหตุ	 ในขั้นตอนที่	2	กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ	อำจเป็นภำพรวมขององค์กร	เช่น	คณะกรรมกำรฯ	ในระดับ
	 กระทรวง		หรือกรม	หรือจังหวัดตำมแต่จะเห็นสมควร		

ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผน
สิทธิมนุษยชนในแต่ละปี	ๆ	ละ	

1	ครั้ง	ของหน่วยงำน
ภำยในสังกัด

จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน
สิทธิมนุษยชนขึ้นใหม่หรือ

ทบทวนแผนพัฒนำที่องค์กร
จัดท�ำไว้แล้วเพื่อด�ำเนินงำน

สิทธิมนุษยชน

ส่งเสริมให้หน่วยงำนในสังกัด
น�ำแผนสิทธิมนุษยชนไปสู่

กำรปฏิบัติ	ด้วยกำรจัดท�ำโครงกำร/กิจกรรม
รองรับภำยใต้งบประมำณของตนเอง

วิเครำะห์ว่ำภำรกิจขององค์กร✫
1

ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผน
✫6

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้
✫7

แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน✫
2

✫5

✫8

✫3

✫4

รำยงำนกำรประเมินผลต่อ
✫9
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6.	 บทบาทขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนและประชาชน	

	 	 ควำมส�ำเร็จของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	(ปี	พ.ศ.	2557	-	2561)	เป็นควำมรับผิดชอบของ

ทุกคนในสังคมที่จะต้องท�ำหน้ำที่ของตนให้ดีท่ีสุด	 และต้องอำศัยควำมร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วน	 (Partnership)

กบัองค์กรเครอืข่ำยทกุภำคส่วน	เพือ่ป้องกนัและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	ซึง่กำรด�ำเนนิงำนภำรกจิแผนสทิธมินษุยชนแห่งชำติ	

ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้เพียงล�ำพังเฉพำะกลไกภำครัฐเพียงอย่ำงเดียว	 แต่ยังมีหน่วยงำนหรือองค์กรอีกจ�ำนวนมำก

ที่มีภำรกิจด�ำเนินงำนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 ทั้งภำคเอกชนและภำคประชำชน	 ในระดับชำติ	 ภูมิภำค	 หรือท้องถิ่น	

รวมถงึองค์กรระหว่ำงประเทศ	 เพือ่ประสำนควำมร่วมมอืกนัในกำรด�ำเนนิงำน	ทัง้กำรประสำนงำน	หรอืขอรบักำรสนบัสนนุ

งบประมำณมำด�ำเนินกำร	เป็นต้น	อันได้แก่

  	 กลไกระดบัชำต	ิ ในกำรท�ำหน้ำทีว่ำงกรอบนโยบำยกำรด�ำเนนิงำน	 ก�ำกบั	 ดแูลและตดิตำมกำรด�ำเนนิงำน

ให้กำรปฏบัิตติำมแผนสทิธมินษุยชนแห่งชำต	ิบรรลตุำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้	โดยกลไกระดบัชำตทิีส่�ำคญั	ได้แก่	องค์กรอสิระ

และองค์กรภำครัฐที่เป็นองค์กรผลักดัน	 ติดตำม	 ตรวจสอบ	 องค์กรกลำงในกำรขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	

และองค์กรศำล	 องค์กรอื่นและองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ	 ที่จะผลักดันในระดับนโยบำย	 เพื่อช่วยขับเคลื่อนแผน

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	อันได้แก่

	 	 	 (1)	 “คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต	ิโดยมอี�ำนำจหน้ำทีท่ีส่�ำคญัในกำรตรวจสอบ	ก�ำกับ	ตดิตำม	

กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ	 กำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	 หรือไม่เป็นไปตำมพันธกรณี

ระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี	 และเสนอแนะมำตรกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อบุคคลหรือ

หน่วยงำนที่กระท�ำหรือละเลยกำรกระท�ำดังกล่ำว	กรณีไม่ปฏิบัติตำม	โดยรำยงำนต่อรัฐสภำ

	 	 	 (2)	 “องค์กรศำล	 องค์กรอืน่และองค์กรอสิระตำมรฐัธรรมนญู”	 (ยกเว้นคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชน

แห่งชำต)ิ	 เป็นองค์กรทีจ่ะช่วยผลกัดนัในระดบันโยบำยในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัภำรกจิของตนเองหรอืช่วยส่งเสรมิสนบัสนนุ

กำรท�ำงำนในด้ำนสิทธิมนุษยชนในภำพรวมของทั้งประเทศ	 หรือกำรน�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติไปสู่กำรปฏิบัติ

โดยด�ำเนินกำรตำมภำรกิจขององค์กร	เชื่อมโยงกับมิติด้ำนสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 (3)	 “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	 กระทรวงยุติธรรม”	 เป็นองค์กรภำครัฐที่รับผิดชอบหลัก

ด้ำนสิทธิมนุษยชนของฝำยบริหำร	 (รัฐบำล)	 โดยเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรด�ำเนินงำนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	

ทั้งกำรจัดท�ำและพัฒนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 กำรส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมแผน	 กำรสร้ำงกลไก	 มำตรกำร	

เครือ่งมอื	กฎหมำย	เพื่อรองรับกำรด�ำเนินงำน	และกำรติดตำมประเมินผล

	 	 	 (4)	 “องค์กรระหว่ำงประเทศ”	เป็นองค์กรที่จะช่วยผลักดันระดับนโยบำยให้รัฐบำลเห็นควำมส�ำคัญ

ในเรื่อง	 “สิทธิมนุษยชน”	กำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 กำรเข้ำเป็นภำคีสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อคนในชำติ	 ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน

ที่ประเทศไทยเป็นภำคี	

  	 กลไกระดับกระทรวงหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ	 เป็นองค์กรภำครัฐในระดับนโยบำยที่จะต้องน�ำแผน

สทิธมินษุยชนแห่งชำตไิปสูก่ำรปฏบิตั	ิโดยด�ำเนนิกำรตำมภำรกจิของกระทรวง	เชือ่มโยงกบัมติด้ิำนสทิธมินษุยชนในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับกระทรวงนั้นๆ	และส่งเสริม	ผลักดัน	ก�ำกับ	ติดตำม	หน่วยงำนภำยในสังกัด	ทั้งในระดับกรมหรือหน่วยงำน

เทียบเท่ำในสังกัด	รวมถึงรัฐวิสำหกิจและองค์กรมหำชน	ให้น�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติไปสู่กำรปฏิบัติ
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  	 กลไกระดับภูมิภำคและท้องถิ่น	 เป็นกลไกในพื้นที่ระดับจังหวัดทั้ง	 76	 จังหวัดและกรุงเทพมหำนคร	

ที่จะเป็นแกนกลำงในกำรระดมควำมคิดเห็น	 รวมพลังและส่งเสริม	 สนับสนุน	 ผลักดันให้องค์กรภำครัฐในแต่ละจังหวัด	

ทัง้หน่วยงำนรฐัภำยในจงัหวดั	สถำบนักำรศกึษำ	รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั	เทศบำล	

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	และพัทยำ	ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด)	น�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติไปสู่กำรปฏิบัติ

  	 สถำบันกำรศึกษำและสถำบันทำงวิชำกำร	 จะเป็นองค์กรส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรปูพื้นฐำนเรื่อง

สิทธิมนุษยชนได้เป็นอย่ำงดี	 ทั้งกำรศึกษำ	 วิจัย	 กำรจัดฝกอบรม/กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำงำน

ด้ำนสทิธมินษุยชนและแผนสทิธมินษุยชนแห่งชำติ	เพ่ือให้ควำมรู้แก่บคุลำกรหรือสำธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำงในทกุระดบั	

กำรสอดแทรกควำมรูเ้รือ่งสทิธมินษุยชนไว้ในหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนทกุระดบั	ตลอดจนกำรเสนอแนะข้อคดิเหน็ต่ำงๆ	

ในกำรปรับปรุง	แก้ไข	กลไกกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	

  	 ภำคเอกชน	 หรือภำคธุรกิจ	 ที่จะต้องให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน	 เนื่องจำกมำตรฐำนหนึ่ง

ทำงธรุกจิ	อำท	ิISO	26000	หรอื	CSR	เป็นต้น	มุง่เน้นกำรด�ำเนนิธรุกจิไปพร้อมกบักำรส่งเสรมิกำรเคำรพในสทิธมินษุยชน	

ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์	ตลอดจนกำรส่งเสริมจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ	กำรให้ควำมรู้	ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริม	

คุม้ครองสทิธมินษุยชนแก่พนกังำนในองค์กรของตน	 ส่งเสรมิกำรท�ำธรุกจิทีโ่ปร่งใส	 สำมำรถตรวจสอบได้จำกสำธำรณชน	

หรือกำรสนับสนุนงบประมำณให้องค์กรต่ำงๆ	ด�ำเนินกำรในเรื่องสิทธิมนุษยชน

  	 ภำคประชำชน	หรอืองค์กรพฒันำเอกชน	จะต้องเผยแพร่ข้อมลูให้ควำมรูท้ีถ่กูต้องในกำรส่งเสรมิ	คุม้ครอง

สิทธิมนุษยชน	 สร้ำงเครือข่ำยกับประชำชนในระดับต่ำงๆ	 เพื่อร่วมกันตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจของรัฐที่ไม่เป็นธรรม	

หรือเป็นกำรเลือกปฏิบัติ	 รวมไปถึงกำรสะท้อนกฎหมำยที่ยังละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว	 ต้องรับกำรแก้ไขหรือน�ำเสนอ

รัฐบำลพิจำรณำ	หรือกำรสนับสนุนงบประมำณให้องค์กรต่ำงๆ	ด�ำเนินกำรในเรื่องสิทธิมนุษยชน

  	 สื่อมวลชน	 ด�ำเนินบทบำทที่เป็นกลำงในกำรสะท้อนควำมคิดเห็น	 และผลประโยชน์ของประชำชน

ส่วนใหญ่	โดยเฉพำะประเด็นปัญหำข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	ตลอดจนกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่ข่ำวสำร	ข้อมูล

ผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ	ให้ประชำชนเกิดควำมตื่นตัวในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทำงที่ถูกต้องเหมำะสม	

  	 ประชำชนทั่วไป	 ควรมีกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในครอบครัว	 ชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ติดตำมและศึกษำควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	เพื่อน�ำมำปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน	

สร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืและองค์กรในระดบัจงัหวดั	 ท้องถิน่	 เพือ่ตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจของรฐั	 และเข้ำไปมีส่วนร่วม

กับภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 หรือภำคประชำชน	 ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนให้กำรสนับสนุน

แก่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริม	คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย		

7.	 การติดตามและประเมินผล

	 	 กำรตดิตำมและประเมนิผล	 เป็นกระบวนกำรส�ำคญัในกำรรบัทรำบข้อมลูกำรปฏบิตัติำมแผนสทิธมินษุยชน

แห่งชำติ	 ฉบับที่	 3	 รวมทั้งปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่ำงๆ	 ที่ได้รับ	 เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบ	 รวมถึง

กำรรำยงำนกำรปฏบิตัติำมแผนฯ	ฉบบัที	่3	จำกองค์กรเครอืข่ำยทกุภำคส่วนว่ำมกีำรน�ำแผนไปสูก่ำรปฏบิตัทิีมุ่ง่ผลสัมฤทธิ์

อย่ำงเป็นรูปธรรมหรือไม่	 อย่ำงไร	 อีกทั้งยังเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนฯ	 ฉบับที่	 3	 เพื่อให้องค์กรเครือข่ำย
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ทุกภำคส่วนได้เห็นควำมส�ำคัญในกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ	 และน�ำข้อมูลจำกกำรติดตำมประมวลผลไปปรับปรุง

พฒันำแผนสทิธมินษุยชนแห่งชำตฉิบบัต่อไป	รวมทัง้เป็นกำรวำงนโยบำยในกำรส่งเสรมิ	คุม้ครองสทิธมินษุยชนในภำพรวม

ของประเทศ	 ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	 ในฐำนะหน่วยงำนกลำงขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	

ได้วำงกรอบแนวทำงและวิธีกำรในกำรติดตำมประเมินผล	 เพื่อให้ครอบคลุมกำรด�ำเนินงำนขององค์กรเครือข่ำย

ทุกภำคส่วนในทุกระดับและครอบคลุมทุกหน่วยงำนท้ังในระดับส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้สำมำรถด�ำเนินโครงกำร/

กิจกรรม	 ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ฉบับที่	 3	 และมีควำมเชื่อมโยงกับกำรด�ำเนินงำนของ

หน่วยงำนนัน้ๆ	รวมทัง้	ได้ก�ำหนดกำรตดิตำมให้หน่วยงำนต่ำงๆ	รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนตำมแผนฯ	ประจ�ำปีงบประมำณ	

มำยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	 ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี	 และมีกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำที่มีควำมเช่ียวชำญ		

และมคีวำมเป็นกลำง	ท�ำกำรประเมินผล	โดยแบ่งเป็น	2	ช่วง	คอื	ช่วง	3	ปีแรก	และ	2	ปีหลงัของแผนสทิธมินษุยชนแห่งชำติ	

ฉบับที่	 3	 เพื่อให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำของแผนฯ	 และน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

พิจำรณำ	

8.	 ประโยชน์ที่ประเทศไทยและประชาชนจะได้รับจากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 	 ระดับประเทศ	

	 	 1)	 กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	พัฒนำก้ำวหน้ำทัดเทียมระดับสำกล

จำกกำรที่ประเทศไทยมีมำตรกำร	/	 เครื่องมือ	/	กลไกท่ีเป็นมำตรฐำนกลำง	 เพ่ือสร้ำงหลักประกันท่ีดีในกำรปฏิบัติตำม

พันธกรณีและข้อตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน

	 	 2)	 ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ท่ีดีและได้รับกำรยอมรับในเวทีระหว่ำงประเทศและประชำคมอำเซียน

ในฐำนะที่ประเทศไทยเป็นภำคีสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติและประชำคมอำเซียน

	 	 ระดับสังคม		

	 	 1)	 สถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิในสังคมมีแนวโน้มเป็นไปในทำงที่ลดลง	

	 	 2)	 หน่วยงำนจำกทุกภำคส่วน	 ร่วมมือกันป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชำชนและช่วย

ลดปัญหำกำรละเมดิสทิธมินษุยชนในสงัคมไทย	 เนือ่งจำกสทิธมินษุยชนเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องและเกีย่วพนักบัทกุหน่วยงำน

อยู่แล้ว	เพียงแต่น�ำมิติด้ำนสิทธิมนุษยชนมำเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	

	 	 3)	 สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภำพและควำมเท่ำเทียม	 โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์	

เพื่อน�ำไปสู่สังคมสันติสุข

	 	 ระดับประชาชน

	 	 ประชำชนมีควำมมั่นคงและมีควำมสุขในชีวิตจำกกำรที่ประเทศไทยมีหลักประกันด้ำนสิทธิและเสรีภำพ

ที่ทัดเทียมกับหลักสิทธิมนุษยชนสำกล
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงสาธารณสุข
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ส่วนที่ 5
บทสรุป ข้อเสนอแนะ และควำมท้ำทำย

ส่วนที่ 5
บทสรุป ข้อเสนอแนะ และควำมท้ำทำย



“แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ : 

ก้ำวต่อไปอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน”
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1.	 บทสรุป	ข้อเสนอแนะและความท้าทาย

	 	 ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนระดับชำติหลำยฉบับในทุกระดับทั้งแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล	

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 แผนปฏิบัติกำรของกระทรวง	 แผนยุทธศำสตร์เฉพำะในแต่ละด้ำนที่เป็น

ประเด็นส�ำคัญเร่งด่วน	 เช่น	 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 ตลอดจนแผนยุทธศำสตร์ของแต่ละกลุ่มเฉพำะ	

ทั้งกลุ่มเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอำยุ	 และผู้พิกำร	 โดยในแต่ละแผนก็จะมีควำมครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

อยูใ่นทกุด้ำนและทกุกลุม่	 สิง่ทีเ่ป็นประเดน็ท้ำทำยท่ีส�ำคญัจึงเป็นเร่ืองของกำรประสำนทิศทำงและบรูณำกำรทรพัยำกร

ทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 เพื่อสร้ำงประสิทธิภำพสูงสุดในกำรบรรลุเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้	 โดยแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติ	ฉบับที่	3	นี้	มีเป้ำประสงค์เพื่อเป็นแผนระดับชำติ	 เพื่อช่วยก�ำกับทิศทำงของกำรพัฒนำในด้ำนสิทธิมนุษยชน

ในภำพรวมให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม	 และให้หน่วยงำนหรือองค์กรที่รับผิดชอบจัดท�ำแผนย่อยในระดับหน่วยงำน	 หรือ

ประสำนแผนปฏิบัติกำรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนสิทธิมนุษยชน	หรือประเด็นปัญหำดังที่ได้ระบุไว้

ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติต่อไป

	 	 ดังนั้น	แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ฉบับที่	3	นี้	เป็นแผนปฏิบัติกำรที่ใช้เป็นแนวทำง	หรือเป็น	Guideline	

ส�ำหรบัหน่วยงำนรำชกำรหรอืหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่น�ำไปปฏบิตั	ิ เป็นเรือ่งของ	 ใคร	 (Who)	อะไร	 (What)	 เม่ือไหร่	

(When)	บอกกรอบเวลำกว้ำงๆ	ว่ำท�ำภำยใน	5	ปี	และท�ำไม	(Why)	เพือ่มใิห้หลงประเดน็ว่ำ	แผนสทิธมินษุยชนแห่งชำติ	

ต้องมีควำมละเอียดถึงขั้น	ที่ไหน	(Where)	และอย่ำงไร	(How)		ซึ่งหมำยถึงในสองประเด็นท้ำยนี้	หน่วยงำนที่น�ำแผน

ไปปฏิบัติต้องเป็นฝำยน�ำแผนไปด�ำเนินกำรตำมควำมเช่ียวชำญเฉพำะของหน่วยงำนเอง	 อีกท้ังในกำรขับเคลื่อน

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพควรเป็นผู้ผลักดันให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำงๆ	

ในกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของแผนฯ	 ในแต่ละด้ำน	 ที่จะด�ำเนินกำรในช่วงเวลำ	 5	 ปี	 เพื่อให้สำมำรถวัดควำมส�ำเร็จได้

อย่ำงเป็นรูปธรรม	ควรจัดให้มีระบบกำรให้ค�ำแนะน�ำ	กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	

เพ่ือควำมสะดวกในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ	และกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพต่อไป	

ส่วนที่ 5 
บทสรุป ข้อเสนอแนะและควำมท้ำทำย
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2.	 ข้อเสนอแนะและประเด็นท้าทายที่จะต้องพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน

	 	 ระดับนโยบาย

							 1)	 กำรผลักดันให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวำระแห่งชำติ	 เพื่อให้เป็นนโยบำยส�ำคัญเร่งด่วนที่จะต้อง

ด�ำเนินกำร	เทียบได้กับนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	ควำมมั่นคง	เป็นต้น

							 2)	 พัฒนำงำนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของประเทศไทย	 ให้มีควำมก้ำวหน้ำให้เป็นผู้น�ำในแถบ

ประชำคมอำเซียน	โดยเน้นกำรขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนไปสู่กำรปฏิบัติ

	 	 ระดับปฏิบัติการ

							 1)	 พัฒนำหลักสูตรหรือกำรจัดฝกอบรมหน่วยงำนต่ำงๆ	 อย่ำงต่อเนื่องทั้งในเชิงลึก	 และเชิงปฏิบัติกำร	

ในกำรส่งเสรมิ	คุม้ครอง	แก้ไขปัญหำกำรละเมดิสทิธมินษุยชนในแต่ละเรือ่งอย่ำงจรงิจงั		พร้อมทัง้จดัอบรมวทิยำกรตวัคูณ	

ขยำยผลต่อในกำรให้ควำมรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและกำรขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติไปสู่กำรปฏิบัติ

							 2)	 กำรสร้ำงกลไกขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในทุกระดับ	ทั้งในระดับกระทรวง/กรม	จังหวัด	

ไปจนถึงระดับท้องถิ่น	 ทั้งในรูปของโครงสร้ำงหน่วยงำนย่อยภำยใต้สังกัดกระทรวง	 เช่น	 แผนก/ฝำยสิทธิมนุษยชน

ด้ำนสำธำรณสขุ	ประจ�ำกระทรวงสำธำรณสขุ	กลุม่งำนสทิธมินษุยชนด้ำนกำรศกึษำประจ�ำกระทรวงศกึษำธกิำร	กลุ่มงำน

สิทธิมนุษยชนด้ำนอำชีพแรงงำน	ประจ�ำกระทรวงแรงงำน	เป็นต้น	เพื่อให้เกิดกลไกรับช่วงต่องำน	คล้ำยในต่ำงประเทศ	

ซึ่งอำจค่อยเป็นค่อยไป	โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพควรให้มีผู้เชี่ยวชำญศึกษำในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง

							 3)	 กำรติดตำม	 (Monitoring)	 และกำรประเมินผล	 (Evaluation)	 ควรมีกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง	

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดจ้ำงท่ีปรึกษำท่ีเชี่ยวชำญและมีควำมเป็นกลำงท�ำกำรประเมินแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

อย่ำงต่อเน่ือง	 ท่ีจะทรำบถึงขีดควำมสำมำรถที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหน่วยงำนต่ำงๆ	 ภำยหลังกำรขับเคลื่อนแผนฯ	

ฉบับที่ผ่ำนมำ	หมดวำระลงและน�ำไปปรับปรุงพัฒนำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติฉบับต่อไป
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