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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. เจตนารมณ์
ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และน้อมนาพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 ที่ พ ระองค์ ท รงเป็ น แบบอย่ า งของการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค เท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงลงพื้นที่
ในถิ่นทุรกันดานทั่ว ทุกแห่ งของประเทศไทย อย่างไม่ทรงเห็ นแก่เหน็ดเหนื่อย หรือย่อท้อต่อความยากล าบาก
เพียงเพราะประสงค์ให้คนไทยทุกหมู่เหล่ามีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข ย่อมแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรง
คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่าของคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง
พระองค์ ยั งทรงเป็ นแบบอย่ างในการทางานด้านสิ ทธิมนุษยชน ในการเข้าใจการพัฒนามนุษย์ ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อมนุ ษย์ อยู่ ดีกินดีแล้ ว ก็จะเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ที่ได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นกรอบนโยบายในการนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน พร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบมีนวัตกรรม ภายใต้ Model Thailand 4.0 เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว อีกทั้งยังเป็นประเทศที่เคารพในสิทธิ หน้าที่ซึ่งกันและกัน ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดความร่มเย็น เป็นปกติสุข
นาความเจริญทุกด้านมาสู่ประเทศอย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สู งสุ ดคงไม่ อาจละเลยมิ ติ สิ ทธิ มนุ ษยชนไปได้ ที่ จะมาช่ วยเติ มเต็ ม เสริ ม หรื อเพิ่ มขี ดความสามารถไปพร้ อมกั น
จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน น้อมนาพระราชดารัสที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย ความว่า
“การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้จาเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความ
รับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและ
ความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้ วย มิฉะนั้นจะทาให้มีความยุ่งยาก ทาให้สังคมและชาติต้องแตกสลายจน
สิ้นเชิง”1
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2559 สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกูร
ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 สืบสันตติวงศ์ แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงเจริญรอยตาม
เบื้ อ งพระยุ ค ลบาท พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2 ในการสนองพระราชปณิธานบาบัดทุกข์ บารุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์และ
สานต่อ “ศาสตร์พระราชา” ให้ยังคงอยู่เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง ซึ่งพระราชกรณียกิจที่ผ่านมา
ทั้ ง ที่ ท รงปฏิ บั ติ แ ทนพระองค์ แ ละทรงปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นพระองค์ เ อง ล้ ว นมี ก ารสร้ า งสรรค์ ค วามผาสุ ก สงบสุ ข
แก่ประชาชน นาความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศ เช่น ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศาล

1แถลงการณ์

สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) เรื่อง การใช้เสรีภาพ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์
เนื่องในวันนักข่าว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2550
2http://www.kratisod.com/news/hotnews/3111
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การสังคมสงเคราะห์ การพระศาสนา การต่างประเทศและการศึกษา ฯลฯ3 รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์
ที่ร่วมสานต่อพระราชปณิธานด้วยเช่นกัน
เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการร่วมมือกัน ทาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เคารพในสิทธิและ
หน้าที่ เห็นอกเห็นใจกัน ไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่น ทาให้การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมีแนวโน้มลดลง อันจะนาประเทศ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยนาหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน ผ่านการนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแต่ละฉบับที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ที่จะช่วยร่วมสืบสานพระราชปณิธานถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้เป็นแบบอย่างและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของประเทศสืบไป

2. ชื่อวาระแห่งชาติ
สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
National agenda : Integrated human rights for mobilizing “Thailand 4.0” policy towards
sustainable development

3. ความสาคัญของการจัดทาวาระแห่งชาติ
การจัดทา “วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ในครั้ งนี้ เป็ น การน้ อมน าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่ างของการช่วยเหลื อประชาชนทุกหมู่เหล่ า อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิ มนุษยชนอย่างแท้จริ ง และ
จะช่วยนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการที่จะร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2579) ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดย
อาศัยปัญญาและนวัตกรรม ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ที่จะทาให้ประเทศไทยก้าวผ่านกับดักความไม่ส มดุล
กับดักความเหลื่อมล้า กับดักประเทศรายได้ปานกลางไปให้ได้
ท้ ายสุ ดก็ จะส่ งผลให้ ประเทศไทยเป็ นสั งคมที่ มี คุ ณภาพ มี ความเป็ นอยู่ ที่ ดี มี สุ ขอย่ างยั่ งยื น ซึ่ งการ
น ามิติ สิทธิ มนุษยชน มายึ ดถือปฏิบั ตินั้ น จะเป็นส่ วนหนึ่งของการเร่ งเพิ่มขีดความสามารถและเติ มเต็มโอกาส
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและสังคม พร้อมทั้งการสกัด ป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ ให้คนหันมาเคารพ
ในสิทธิซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม นาไปสู่สั งคมแห่งการ
เกื้อกูลและแบ่งปันกัน ซึ่งคนเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ก็ย่อมจะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ
ในครั้งนี้ สมดั่งหลักคิดของนายรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่กล่าวไว้ว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน และ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Stronger,Together and Leave No One Behind) ประกอบกับยังสานต่อนโยบายต่าง ๆ
ที่ เคยถื อปฏิ บั ติ กั น มาอยู่ แล้ ว ทั้ งในประเทศและที่ นานาประเทศให้ การยอมรั บ มาผสมผสานเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว
ซึ่งล้วนแล้วแต่มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนแทบทั้งสิ้น ได้แก่ (1) มาตรฐานสากล ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
สนธิสั ญญาระหว่ างประเทศด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ ประเทศไทยเป็นภาคี การขับเคลื่ อนสิ ทธิ มนุ ษยชนภายใต้ กลไก
3พระราชประวัติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร http://www.coj.go.th/day/pbr/pbr.html
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(Universal Periodic Review - UPR) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ (2) บริบทของไทย ได้แก่ รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามดาเนินงานต่าง ๆ แต่ก็ยังคงพบกับดักในหลายประการที่จะต้องก้าวผ่ าน
ซึ่งที่ผ่ านมากับ ดักส าคัญอีกประการหนึ่ งคือ ประเทศไทยยังประสบปัญหาการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอยู่ แ ละ
การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ.2557-2561) ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้มาแล้วระยะ
หนึ่ง ที่ยังต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถในส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย สิ่งเหล่านี้ หากไม่เร่งแก้ไขปัญหา เติมเต็ ม
การพัฒนา สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มขีดความสามารถศักยภาพให้มากขึ้น จะยิ่งเป็นอุปสรรคสาคัญในการที่จะพัฒนา
ประเทศในหลาย ๆ ประการ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีการประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน
Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น ในการเป็นพลังสาคัญที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่ อ ถวายพระเกี ย รติ เ ชิ ด ชู พ ระราชกรณี ย กิ จ รั ช กาลที่ 9 และการสื บ สานพระราชปณิ ธ าน
ในรัชกาลที่ 10 ที่ทรงเป็นแบบอย่างของการช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค เท่าเทียม โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยแท้จริง
4.2 เพื่อน ามิติสิ ทธิ มนุ ษ ยชนมาช่ว ยส่ ง เสริม สนับสนุนและเพิ่ ม ขีด ความสามารถของการขั บ เคลื่ อ น
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ควบคู่กับ การขับเคลื่ อนเศรษฐกิจแบบมีนวัตกรรม ตามกรอบ Thailand 4.0 ให้ บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
4.3 เพื่อร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรวมพลังประกาศวาระแห่งชาติและช่วยกันลดปัญหาการละเมิด
ในสังคมไทย
4.4 เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ป ระชาชน หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(สิทธิ หน้าที่ และเคารพสิทธิผู้อื่น) นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4.5 เพื่อทาให้เรื่อง “สิทธิมนุษยชน” เป็นนโยบายในระดับชาติ โดยการส่งเสริมให้นาแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในมิติการป้องกัน คุ้มครอง พัฒนากฎหมายและพัฒนาเครือข่ายสิทธิมนุษยชน

5. นโยบาย สถานการณ์ และกลไกสาคัญด้านสิทธิมนุษยชน
5.1 นโยบายสาคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะกล่าวถึง
(1) นโยบายในระดั บ ชาติ ข องประเทศไทย ไม่ ว่ า จะเป็ น (1.1) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(ปี พ.ศ. 2560-2579) และโมเดล Thailand 4.0 ที่ได้น้อมนา “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามศาสตร์
พระราชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐกาลที่ 9 เพื่อมุ่งให้ประเทศไทย สู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปัญญาและนวัตกรรม
ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ที่ให้ประเทศหลุดพ้นจาก กับดั กความไม่สมดุล กับดักความเหลื่อมล้า และกับดับ
ประเทศรายได้ปานกลาง ท้ายสุดก็จะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน
กล่าวคือ ทาให้ประเทศไทย 1) เป็นสังคมที่เป็นธรรม ทุกคนในสังคมเท่าเทียม มีการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2) เป็น สังคมแห่งโอกาส ทุกคนมีโ อกาสที่เท่าเทียมกัน 3) เป็น สังคมที่สามารถ เติมเต็มความสามารถตาม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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ศักยภาพที่มีและเปิ ดโอกาสให้ แสดงความสามารถที่มี 4) เป็น สังคมที่เ กื้อกูลและแบ่งปัน กัน หรือ Caring &
Sharing Society และ 5) เป็นสังคมพอเพียง เป็นสถาปัตยกรรมทางสังคม (Social Architecture) ที่ถอดรหัส
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส าหรั บ นโยบายระดั บ ชาติ ข องไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะเรื่ อ ง ประกอบด้ ว ย
(1.2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งฉบับปี พ.ศ.2540 ต่อเนื่องปี พ.ศ.2550 และล่าสุดรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว ฉบับปี 2557 โดยเฉพาะในมาตรา 4 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่
ประเทศไทย มีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ และร่างรัฐธรรมนูญ ที่ได้ลงประชามติไปแล้วเมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ได้บัญญัติในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หน้าที่ของปวง
ชนชาวไทย หน้าที่ของรัฐ (1.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ.2560-2564) จะมุ่ง
บรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตาม
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ครอบคลุ มนโยบายใน 11 ยุทธศาสตร์ (1.4) แผนสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(ปี พ.ศ.2557-2561) ซึ่งประเทศไทยได้จัดทาแผนมาแล้ว 3 ฉบับ โดยฉบับล่าสุด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบให้ประกาศใช้แผนฯ ฉบับที่ 3 ครอบคลุมนโยบาย 11
ด้าน 15 กลุ่มเป้าหมาย4 โดยมีเป้าหมายหลักที่จะทาให้สังคมไทย “เป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และความ
เท่าเทียม โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อนาไปสู่สังคมสันติสุข”
(2) มาตรฐานสากล ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ในลาดับที่ 55
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2489 และยังเข้าเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญาระหว่า งประเทศด้านสิทธิมนุษยชน จานวน 7
ฉบับ5 จากทั้งหมด 9 ฉบับ ทาให้เกิดพันธะผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามอยู่ 4 ประการ คือ 1) การประกันให้เกิดสิทธิ
ต่ า ง ๆ ตามที่ ร ะบุ ใ นสนธิ สั ญ ญา 2) การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด สิ ท ธิ ต ามที่ รั บ รองไว้ ใ นสนธิ สั ญ ญาด้ ว ยความก้ า วหน้ า
3) การเผยแพร่หลักการของสิทธิตามสนธิสัญญานั้นให้กว้างขวาง และ 4) การเสนอรายงานผลของการปฏิบัติให้เกิด
สิทธิและความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการตามสนธิสัญญา รวมถึงไปถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือข้อตกลงต่าง ๆ
4แผนสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ

ฉบับที่ ) 3ปี พ (2561-ศ.2557.ใน ด้าน 11 ได้แก่ 1) ด้านสาธารณสุข 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านเศรษฐกิจ
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) ด้านที่อยู่อาศัย 6) ด้านวัฒนธรรมและศาสนา 7) ด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 8) ด้านการขนส่ง 9) ด้านการเมืองการปกครอง 10) ด้านกระบวนการยุติธรรม 11) ด้านความมั่นคงทางสังคม และ 15
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1) กลุ่มผู้ต้องหาผู้ต้องขัง 2) กลุ่มผู้พ้นโทษ 3) กลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยา
เสพติด พ .ศ.2545 กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 4) กลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหาย 5) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ 6) กลุ่มผู้ใช้แรงงาน 7) กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 8) กลุ่มเกษตรกร 9) กลุ่มผู้สูงอายุ 10) กลุ่มเด็กและเยาวชน
11) กลุ่มสตรี 12) กลุ่มคนพิการ 13) กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พัก พิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ 14) กลุ่มที่รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความรุนแรง และ 15) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ
5สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว ได้แก่ (1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุก รูปแบบ (4) อนุสัญญาว่าด้ วยสิ ท ธิเ ด็ก (5) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่ าด้ วยการขจัดการเลื อกปฏิ บัติ ท างเชื้อ ชาติ ในทุก รู ป แบบ
(6) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรี (7) อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
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จากการประชุมระดับโลก ซึ่งในส่วนที่ประเทศไทยจะต้องยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ
ได้แก่ (2.1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน (2.2) สนธิสัญญาระหว่า งประเทศว่าด้วยสิทธิ มนุ ษยชน
(2.3) รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR)
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการรับรอง UPR รอบ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 รับข้อเสนอ 187 ข้อ
ที่ แ ต่ ล ะประเทศให้ ค าแนะน าเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว (2.4) เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goal : SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิ งหาคม
2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบด้วย 17 เป้าหมาย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม (5 Ps) ได้แก่ 1) People :
ยุ ติความยากจน ยุ ติความหิ วโหย สุ ขภาพที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ ความเสมอภาคระหว่างเพศ 2) Planet :
การจัดการน้าและสุขาภิบาล การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน การต่อสู้ปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืน 3) Prosperity : พลังงานสมัยใหม่ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุ ม และการมีงานที่มี คุณค่า โครงสร้างพื้ นฐานที่มั่ นคง ลดความไม่เสมอภาค เมืองและการตั้งถิ่ นฐาน
4) Peace : สั ง คมที่ ส งบสุ ข และความยุ ติ ธ รรม 5) Partnership : หุ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ ระดั บ โลก ส าหรั บ
Sustainable Development Goal (SDGs) ได้ให้การยอมรับหลักการว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐาน
ของกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
(3) ถอดบทเรียนหน่วยงานที่จัดทาวาระแห่งชาติ ได้ทาการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เคยประกาศวาระแห่งชาติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ประกอบด้วย (3.1) สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) (3.2) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (3.3) สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (3.4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.2 สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งจะกล่าวถึง
(1) ความก้าวหน้า สิ่งที่ยังไม่ประสบความสาเร็จและต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถด้านสิทธิ
มนุษยชนจากผลประเมินแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ6 สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
(1.1) ความก้าวหน้าการดาเนินงาน พบว่า การประเมินเป้าหมายหลักสังคมไทยเริ่มเห็น
ความสาคัญของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมี แนวโน้มดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะ
มีการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนฯ อย่างจริงจัง โดยประชาชนประเมินว่าดีขึ้นกว่า ร้อยละ 40 สาหรับในส่วน
เครือข่ายสิทธิมนุษยชนเข้มแข็งในทุกภูมิภาคและมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชนและพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล
ผลการประเมิน พบว่า มีจานวนหน่วยงานที่รายงานผลการดาเนินงานในช่วงปลายที่แผนฯ จะหมดวาระประมาณ
ร้อยละ 92.55 ในปี 2555 (7,557 แห่ง) และร้อยละ 92.82 ในปี 2556 (7,599 แห่ง) ตามลาดับจากข้อมูลหน่วยงาน
นาร่อง 8,187 แห่ง ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งแรกของแผน โดยความก้าวหน้าในแต่ละมิติ ได้แก่
1) มิ ติ ป้ องกั นการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน อาทิ ประชาชนผ่ านการอบรมให้ ความรู้
เกี่ยวกับสิ ทธิมนุ ษยชนในด้านต่าง ๆ มีการเพิ่มสู งขึ้นมาก ประกอบกับเครือข่ายมี การดาเนินกิจกรรมเฝ้ าระวั ง
เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันคิดเป็นร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2555
6รายงานการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด าเนิ น งานตามแผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ

ฉบั บ ที่ 2 (ช่ ว งครึ่ ง แรก) ปี พ.ศ.2552 -2556

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล นาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัดและคณะ
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2) มิติคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยองค์กรเครือข่ายมีการดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้
กลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ จานวนเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 75
เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึง่ รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม ได้แก่ การจัดทางลาด การจราจร ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
3) มิติพัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ในปี พ.ศ. 25552556 มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่ง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. 2555 และหน่วยงานรายงานว่ามีการยกร่างกฎหมายจานวนทั้งสิ้น 18 ฉบับ
4) มิติพัฒนาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน อาทิ ภาพลักษณ์ขององค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน พบว่า ดีขึ้นกว่าก่อนที่มีการขับเคลื่อนแผนสิทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ โดยองค์ กรเครื อข่ ายที่ มี ภาพลั กษณ์ ดี ที่ สุ ด ในทุ กด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน คื อ กระทรวง/กรม
ส่วนภูมิภาคและองค์กรภาคประชาชน (ประมาณร้ อยละ 36) รองลงมาคือ ส่วนท้องถิ่น (ประมาณร้อยละ 33)
ในขณะที่รั ฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา มีระดับภาพลั กษณ์ ค่อนข้างน้อยในทุกประเด็น สาหรับกิจกรรมที่มี
ดาเนินการให้บริการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี คิดเป็นร้อยละ 3 สาหรับประเด็น
หน่ วยงานภาครั ฐที่ ถู กฟ้ องร้ องเกี่ ยวกั บการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนในแต่ ละด้ านมี จ านวนลดลง คิ ดเป็ นร้ อยละ 14
รวมถึงสัดส่วนผู้บริหารหญิงในหน่วยงานภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง หน่วยงานที่มีการถอดบทเรียนการดาเนินงาน
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งได้นาไปปรับแผนยุทธศาสตร์สิทธิมนุษยชน มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2555 ซึ่งบทเรียนที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการ อาทิ การไฟฟ้าภูมิภาค เรื่องสวัสดิการ
และสิทธิของพนักงาน เพื่อนาไปใช้รักษาสิทธิของตนเอง / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับการสมรสกับ
ชาวต่างชาติเพื่อป้ องกันการค้ามนุ ษย์ ถ่ายทอดเสียงออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย 6 จังหวัด /
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เรื่อง สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นาไปเป็น
เครื่องมือในการให้บริการผู้มาติดต่อ ถ่ายทอดให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ /สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง
การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท (สามัคคี สมานฉันท์) ผู้นาชุมชน นาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ถ่ายทอดให้กับคน
ในชุมชน / สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เรื่อง ปัญหาด้านเด็ก นาไปใช้ในการจัดทา
แผนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก สู่การปฏิบัติจริงในการคุ้มครองเด็กและเครือข่ายชุมชนนาไปถ่ายทอดให้กับคน
ในชุมชน/องค์การบริหารส่วนตาบลคอกกระบือ บทเรียนเรื่อง ความรู้เรื่องสิ ทธิขั้นพื้นฐานของผู้ พิการนาไปเป็ น
หลักการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/มหาวิทยารามคาแหง จัดบทเรียนสิทธิมนุษยชนในวิชานักศึกษานาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ถ่ายทอดบทเรียนโดยการสอน เป็นต้น
(1.2) สิ่งที่ยังไม่ประสบความสาเร็จและต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถด้านสิทธิมนุษยชน
1) มิติป้องกันการละเมิดสิทธิ มนุษยชน ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสถูกละเมิ ดสิ ทธิ
มนุษยชนและมีสัดส่วนที่จะเพิ่มขึ้น คือ กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย HIV/AIDS ผู้ใช้แรงงาน คนจน
เกษตรกร ผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้บริโภค ซึ่งจะต้องมีการดาเนินงานให้ความสาคัญในการป้องกันการถูกละเมิด
อย่างจริงจังต่อไป สาหรับกลุ่มที่มีสัดส่วนการถูกละเมิดลดลง ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มแรงงานต่างด้าว
กลุ่มผู้พ้นโทษและผู้เสียหายในคดีอาญา สาหรับประเด็นสิทธิมนุษยชน พบว่า ด้านที่มีการละเมิดสิทธิเพิ่มขึ้น คือ
ด้ านอาชีพและแรงงาน ด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านกระบวนการยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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ด้านสิทธิชุมชน และด้านการเมืองการปกครอง ส่วนด้านที่ละเมิดสิทธิลดลง ได้แก่ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา
และการเรียนรู้ ด้านสาธารณสุข และด้านเสรีภาพการสื่อสาร
2) มิติคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้าน
จากการรายงานขององค์ ก รเครื อ ข่ า ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ ด้ า นการเมื อ งการปกครอง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน ด้านกระบวนการยุติธรรม และ
ด้านสิทธิชุมชน ส่วนข้อร้องเรียนที่มีสัดส่วนลดลง ได้แก่ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและการเรียนรู้ ด้านอาชีพ
และแรงงาน ด้านสาธารณสุ ข และด้านที่อยู่อาศัย ส าหรับ ผู้ถูกละเมิดสิทธิ มนุษยชนในแต่ละด้านที่ได้ รั บสิทธิ
ประโยชน์จากการฟื้นฟูและเยียวยา จากการรายงานขององค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน มีสัดส่วนลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 26 ที่จะต้องเร่งให้ทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3) มิติพัฒนาองค์กรเครื อข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริ มคุ้มครองสิ ทธิ
มนุษยชน อาทิ 3.1) จานวนผลงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ที่นาไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
ครึ่งแรกของแผน (ปี พ.ศ.2552-2554) แต่เมื่อพิจารณารายปี พบว่า ปี พ.ศ.2556 จานวนงานวิ จัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ลดลงร้อยละ 11.5 เทียบกับปี พ.ศ.2555 ดังนั้น จึงควรเร่งส่งเสริมให้หน่วยงานได้ทาวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ และประยุ กต์ใช้ความรู้ ด้านสิ ทธิมนุษยชน เช่น การพัฒ นาเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ การทาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนและพัฒนาสู่มาตรฐานสากลต่อไป 3.2) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกร้องเรียน
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ มีจานวนเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2556 หากพิจารณาตามประเด็นสิทธิมนุ ษยชนที่เจ้าหน้าที่ถูก
ร้องเรียนการเลือกปฏิบัติ พบว่า ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น คือ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ
อัยการ) ด้านสาธารณสุข (บุคลากรทางการแพทย์ ) รวมถึงการเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกระทรวง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งไม่ได้ระบุประเด็นสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความรู้
ความเข้ า ใจ และมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านปกป้ อ งและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ม ากขึ้ น
3.3) ข้อท้วงติงจากองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกติกาและอนุสัญญาระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน จากการรายงานสิทธิมนุษยชนของ Human Rights Watch ยังมีปัญหาอยู่หลายประการที่องค์กร
ระหว่างประเทศให้ข้อท้วงติงและเสนอแนะให้เร่งดาเนินการแก้ไข ได้แก่เรื่อง การเมืองการปกครอง กระบวนการ
ยุติธรรม และแรงงานต่างด้าว สาหรับประเด็นท้าทายที่ควรเร่งดาเนินการ ได้แก่ การดาเนินการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงออก กระบวนการยุติธรรม (โทษประหารชีวิต การทรมาน
การจับกุมโดยพลการ) สิทธิผู้ลี้ภัยทางการเมือง 3.4) ข้อท้วงติงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีจานวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับจานวนข้อท้วงติงในปี พ.ศ.2555 สาหรับประเด็นที่มีการท้วงติงทุกปี
ซึ่งควรให้ความสาคัญในการดาเนินการแก้ไขเป็นพิเศษ ได้แก่ ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษาวัฒนธรรม
ศาสนาและการเรียนรู้ ด้านอาชีพและแรงงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) ปัญหาในการดาเนินงานขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2552-2556) สรุปปัญหาที่พบ 4.1) ด้านบุคลากร ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากร บุคลากรขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 4.2) ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย
งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณสาหรับการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (เช่น การจัดการด้านกายภาพให้
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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คนพิ ก ารเข้ า ถึ ง ต้ อ งใช้ ง บประมาณจ านวนมาก) และวั ส ดุ / อุ ป กรณ์ / เครื่ อ งอ านวยความสะดว ก
4.3) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบ กฎระเบียบ ที่ไม่เอื้อกับการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การแทรกแซง
ทางการเมืองทาให้เจ้าหน้าที่รัฐขาดขวัญกาลังใจในการทางานกับชุมชน
(2) สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สาคัญและกระทบต่อความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามออกนโยบายและส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชน แต่สถานการณ์ ณ
ปัจจุบันก็ยังเกิดการละเมิดสิทธิอยู่อย่างต่อเนื่อง 7 และนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จะเห็นได้จากการเกิด
อาชญากรรม สถานการณ์ทางการเมือง ที่ส่งผลให้เกิดกระแสในด้านลบเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การแสดง
ความคิดเห็น เกิดแรงกดดันจากนานาประเทศ ในหลาย ๆ เรื่อง รวมถึง ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกลดอันดับและการทางานไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ จึงขอ
นาเสนอเฉพาะสถานการณ์ที่สาคัญและมีส่วนที่ส่งผลด้านลบและกระทบต่อความมั่นคง รวมถึงภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทาวาระแห่งชาติครั้งนี้ อาทิ
(2.1) การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถูกลดสถานะจาก “เอ” เป็น “บี” ภายใน 1
ปี โดยคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน (International Coordinating
Committee of National Human Rights Institutions) หรือที่มีชื่อย่อว่า ICC8 ได้ให้เหตุผลที่ลดระดับสถานะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากมีความกังวลใน 3 ประการ ประเด็นแรก เป็นเรื่องกระบวนการ
สรรหาและการแต่งตั้ง คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เห็ นว่าบทบัญญัติในรัฐ ธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องขาดหลักประกันการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกระบวนการสรรหาและการได้มาซึ่งกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนที่ มี ค วามหลากหลาย (Pluralism) โดยค านึ ง ถึ ง ผู้ ส มั ค รเป็ น ส าคั ญ (Merit –based selection)
ประเด็นที่สอง ได้แก่ การไม่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างทันท่วงทีในกรณี
การจัดทารายงานการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ.2553 และในช่วงระหว่างปลายปี พ.ศ.2556 ถึงกลางปี พ.ศ.
2557 ที่ล้าช้า และประเด็นสุดท้าย ได้แก่ มีการขาดบทบัญญัติที่ชัดเจนในกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มกันจากการถูก
ดาเนินคดีทางกฎหมายในกรณีการทาหน้าที่โดยสุจริตและเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Functional immunity
and independence) ซึ่งถือเป็นหลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ของกสม.
(2.2) การถูกลดอันดั บจากบั ญชี กลุ่ มที่ 2 (Tier 2 Watch List) ลงมาอยู่ ในบั ญชี กลุ่ ม ที่ 3
(Tier 3) ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุด ในกลุ่มเดียวกับเกาหลีเหนือ ซูดานใต้
7รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์

การดาเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน) ประจาปี พ.ศ.2552 – 2554 และ
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ การดาเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งหลัง) ประจาปี พ.ศ. 2555 -2556 โดย
มหาวิทยาลัยมหิดล
8คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (International Coordinating Committee of National
Human Rights Institutions) หรือที่มีชื่อย่อว่า ICC ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกที่ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามแนวทางที่ได้รับการรับรองโดย
สหประชาชาติดังปรากฏในหลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันแห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน (Paris Principles
Relating to the Status of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights) เพื่อให้สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในประเทศต่างๆ สามารถทาหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจาก
http://prachatai.com/journal/2016/02/63876
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ซีเรีย จากการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจาปี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ระบุว่าประเทศไทยยังเป็นต้นทาง ปลายทาง ทางผ่านการค้ามนุษย์ -ค้าประเวณี บังคับใช้แรงงานประมง ละเมิดทั้ง
แรงงานไทย-แรงงานข้ามชาติ เจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นขบวนการค้ามนุ ษย์ รัฐบาลไทยยังไม่สามารถทาตามมาตรฐานขั้นต่า
เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ ขณะที่ประเทศมาเลเซีย ปาปัวนิวกินี เลื่อนจากบัญชี 3 ไปบัญชี 29 แต่อย่างไรก็ดี เมื่อไม่นาน
มานี้ เป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้ยกระดับจาก Tier 3 เป็น Tier 2 แล้ว จากการที่ รัฐบาลไทย ดาเนินการอย่าง
จริงจัง และมีความมุ่งมั่นในเรื่องการค้ามนุษย์ ทั้งการปฏิรูป แก้ไขกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และยังมีการใช้ระบบ
ติดตามเรือประมงในทะเล ที่เป็นมาตรการหนึ่งในการกวาดล้างการค้ามนุษย์และการทาประมงผิดกฎหมายด้วย และ
ความท้าทายต่อไปคือ การขยับขึ้นอันดับเป็น Tier 1 ต่อไปพร้อมทั้งต้องรักษาระดับไว้อย่าให้ถูกลดอันดับอีก
(2.3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ชุดที่ 2) ได้รับเรื่องร้องเรียน จานวน 25 เรื่อง ที่กล่าวอ้างว่า มี
การกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร ที่มีผลเป็นการจากั ด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงและจัดการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น อาทิ การบังคับใช้และการเรียกบุคคลไปรายงานตัวโดยอาศัย อานาจพระราชบัญญัติกฎอัยการ
ศึก พ.ศ.2457 ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมมีความเสี่ ยงที่จะถูกซ้อมทรมานการดาเนินคดีกับพลเรือนในเขตอานาจศาล
ทหาร การจากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพทางวิชาการ เสรีภาพสื่อมวลชน เสรีภาพในการชุมนุม การ
จากัดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งในประเด็นดังกล่าว
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 รับทราบรายงานผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว10
(2.4) สถิติข้อร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จากข้อมูลเรื่องร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติหยิบยกเพื่อตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2558 ซึ่งมี
จานวน 4,755 เรื่อง เมื่อจาแนกข้อมูลตามประเภทสิทธิที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่า มีการกระทา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเภทสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จานวน 899 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.70 รองลงมา
เป็นเรื่องสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน จานวน 733 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.6911
(2.5) หน่วยงานต่ างคนต่ างทาไม่เป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการการทางานร่ วมกัน ไม่มีกลไกในการ
ประสานงานที่เป็นรูปธรรม ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร แม้ว่าจะมีการประกาศใช้แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมาแล้วก็ตาม12
5.3 กลไกการส่งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชนของประเทศไทย ทั้ง (1) กลไกในระดับชาติ ในการ
ทาหน้าที่วางกรอบนโยบายการดาเนินงาน กากับ ดูแลและติดตามการดาเนินงานให้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
และแผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ได้ แก่ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม องค์กรศาล องค์กรอิสระตามรั ฐธรรมนูญ องค์กรระหว่างประเทศ
9http://thaipublica.org/2015/07/tip2015statements/http://prachatai.com/journal/2015/07/60560
10ตามหนังสือ

สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม 0003/9 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 และสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/16993 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
11ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : http://www.nhrc.or.th
12 รายงานผลโครงการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ : ปี พ.ศ.2553
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(2) กลไกระดับกระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่า เป็นองค์กรภาครัฐในระดับนโยบายที่จะต้องนาวาระแห่งชาติและ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติไปสู่ การปฏิบัติ โดยดาเนินการตามภารกิจของกระทรวง เชื่อมโยงกับมิติด้านสิ ทธิ
มนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงนั้น ๆ (3) กลไกระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นกลไกในพื้นที่ระดับจังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นแกนกลางในการระดมความคิดเห็น รวมพลังและส่งเสริม สนับสนุน
ผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รภาครั ฐ ในจั ง หวั ด น าวาระแห่ ง ชาติ และแผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ
(4) สถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการ จะเป็นองค์กรส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการปูพื้นฐานในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนได้เป็นอย่างดี ทั้งการศึกษา วิจัย การจัดฝึกอบรม/การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนางาน
ด้านสิทธิมนุษยชน แผนสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ และวาระแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรหรือสาธารณชน
อย่างกว้างขวางในทุกระดับ (5) ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ทั้งการส่งเสริม เคารพ
สิทธิมนุษยชน สื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนตระหนักในสิทธิมนุษยชน และคอยติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

6. กระบวนการ ขั้นตอน การจัดทาวาระแห่งชาติ
6.1 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.1.1) ภายในประเทศ พระราชกรณียกิจหรือพระบรมราโชวาสหรือพระราชดารัสรัชกาลที่ 9
และรัชกาลที่ 10 ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายสาคัญของรัฐ บาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การถอดบทเรียนหน่วยงานต่างๆ ที่มีการประกาศวาระแห่งชาติ สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน กลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
6.1.2) ภายนอกประเทศ การที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก ขององค์การสหประชาชาติใน
ลาดับที่ 55 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน การรายงาน
ทบทวนสถานการณ์สิ ทธิมนุ ษยชนของประเทศไทย ภายใต้กลไก (Universal Periodic Review - UPR) และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
6.2 ส่ ง เสริ ม ความรู้ ภ ายในกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในฐานะหน่ ว ยงานกลาง เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมในการประกาศวาระแห่งชาติ
6.2.1) จัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) จานวน 2 ครั้ง ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559
6.2.2) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ในการ
ผลักดันและขับเคลื่ อนวาระแห่ งชาติ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานป้องกันและปราบยาเสพติด สานักงาน
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็ น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาประสบการณ์และแนวคิดต่างๆ มาเตรียมความพร้อมในการยกระดับด้านสิทธิเสรีภาพและสิ ทธิ
มนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้กลไกแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนเครื่องมือหนึ่ง
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6.3 วางกรอบเค้าโครงร่างวาระแห่งชาติ จากการรับฟังความคิดเห็น และถอดบทเรียนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ประกาศวาระแห่งชาติ จนกระทั่งได้หัวข้อ กรอบเค้าโครงร่างด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ ทาไมต้องจัดทา
วาระแห่ ง ชาติ (ชื่ อ วาระแห่ ง ชาติ ระยะเวลา ข้ อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ น ) กระบวนการ/ขั้ น ตอนในการจั ด ท า
วาระแห่งชาติ (การวิเคราะห์ข้อมูล/แหล่งที่มา โครงสร้างข้อเสนอวาระแห่งชาติ กิจกรรมหลักที่สาคัญ โครงสร้าง
องค์การขับเคลื่อนบริหารวาระแห่งชาติ) การบริหารวาระแห่งชาติ การติดตามประเมินผล ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จ
6.4 วางกรอบแนวทางการดาเนินงาน และจัดทา Road Map เพื่อประกาศวาระแห่งชาติ ภายในปี
2560 พร้อมทั้งหารือร่วมกับปลัดกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับทราบนโยบาย
และเตรียมการประกาศวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 และวันที่ 11 มกราคม 2560
6.5 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แต่งตั้งคณะอานวยการและคณะทางาน ตามคาสั่งที่ 211/2560
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมประกาศวาระแห่งชาติ ยกร่าง รับฟังความคิดเห็นและนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
6.6 จั ด งานทางวิชาการ เตรี ยมความพร้ อมประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิ มนุษยชน จานวน 1 วัน
ภายในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 500 คน สาระสาคัญ : เป็นการจัดงานทางวิชาการ เตรียมความ
พร้ อมประกาศวาระแห่ งชาติ เพื่อน าเสนอผลงานที่ผ่ านมา Best Practice ของกระทรวง กรม หรือจัง หวั ด
ตลอด 8 ปี (ผลงานในช่วงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ปี พ.ศ.2552-2556) และช่วงครึ่งแรกของแผนฯ
ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ.2557-2559)) ที่ผ่านมาตรฐานขั้นต่าหรือสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายหรือสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนได้วางไว้ พร้อมทั้ง กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าสิทธิมนุษยชนดีและสาคัญอย่างไร
รวมทั้งการนาเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหรือพระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลเดช พร้อมทั้งรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ
6.7 ยกร่ า งวาระแห่งชาติ รั บฟังความคิดเห็น ทั้ง 4 ภูมิภ าคและกทม. และผ่า นทางเว็บไซค์ และ
นาเสนอวาระแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560
(1) ยกร่างวาระแห่งชาติ เพื่อนาเสนอคณะทางานยกร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชน ภายใน
เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2560
(2) รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ พร้อมกับจัดทาร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
(ปี พ.ศ.2562-2566) ทั้ง 4 ภูมิภาคและกทม. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 โดย
(2.1) พื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
จังหวัดเชียงใหม่
(2.2) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
(2.3) พื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี
(2.4) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
กรุงเทพฯ
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(2.5) พื้ น ที่ ภ าคใต้ ระหว่ างวั นที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมทวิ นโลตั ส จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช
(3) รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซน์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภายในเดือน มีนาคม –
เมษายน 2560
(4) นาเสนอวาระแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ช่วงเดือน พฤษภาคม 2560
6.8 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ และประกาศวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน
ได้ยึดถือปฏิบัติ
6.9 สร้างระบบ กลไกการดาเนินงานวาระแห่งชาติ และการติดตามประเมินผล

7. ทิศทางวาระแห่งชาติ
7.1 ความเชื่อมโยงวาระแห่งชาติ

ปรากฏตามแผนภาพ
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7.2 กลยุทธ์และกลวิธีการดาเนินงานของรัฐบาล
การประกาศวาระแห่ งชาติ : สิทธิ มนุษยชนร่ วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นการน้อมนาศาสตร์พระราชา ควบคู่กับการไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อน
Thailand 4.0 โดยนามิติด้านสิทธิมนุษยชน เป็นตัวช่วยขับเคลื่อน เติมเต็มพลังการพัฒนา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ไปพร้ อมการรวมพลั งช่ว ยลดปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งยังเป็นการช่วยเร่ งหรื อ
เพิ่มขีดความสามารถในส่วนที่การดาเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย หรือยังต้อง
เติมเต็มในมิติใด เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีพลัง เสริมทัพในครั้งนี้ โดยใช้กลยุทธ์และกลวิธีที่สาคัญเพื่อนาไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ที่จะทาให้

“สังคมไทยเป็นสังคมส่งเสริม สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์เพื่อนาไปสู่สังคมสันติสุข” ที่จะช่วยเร่ง เสริมและเพิ่มขีดความสามารถ ภายใต้ รหัส ชื่อว่า

4 + 3 + 2 + 1 = goal
4 : สร้าง

ประกอบด้วย

ส ที่ 1 สร้างความตระหนัก จิตสานึก ในสิทธิ หน้าที่และการเคารพสิทธิผู้อื่น ด้วยการ
(1.1) ส่งเสริมการรับรู้ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง และสร้าง
ความตระหนักในหน้าที่และการเคารพสิทธิของผู้อื่น ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
(1.2) การสอดแทรกความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นฐาน
ในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี
(1.3) ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มักถูกร้องเรียน เพราะกระทาการละเมิดกลุ่ม
เสี่ยง มีทัศนคติในเชิงสร้างสรรค์ต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่ มเปราะบาง ในการเห็นอกเห็นใจและเคารพในสิทธิ
มนุษยชน
(1.4) จัดการเรียน การสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนผลักดันเป็นหลักสูตรในทุกระดับของ
สถานศึกษา
(1.5) จั ด ท าแผนรณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ กระตุ้ น จิ ต ส านึ ก แก่
ประชาชนให้ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ตาบล หรือสื่อมวลชนให้ทุกคนเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
(1.6) ส่ งเสริมให้ มีการจัดตั้งสถาบันด้านสิ ทธิมนุษยชน เพื่อให้ ความรู้ในเรื่องสิ ท ธิ
มนุษยชนโดยเฉพาะในขั้นสูง โดยหลักสูตรจะแบ่งการจัดอบรมที่จัดแยกประเภทผู้เข้ารับการอบรม เป็นระดับต้น
(พื้นฐาน) ระดับกลาง (เพิ่มเติมมิติ/สถานการณ์การละเมิดสิทธิ) หรือระดับสูง (หาแนวทางแก้ ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิ) เป็นต้น
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

16

วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส ที่ 2 สร้างระบบการติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิด้วยพลังเครือข่าย เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่ทันท่วงที ด้วยการ
(2.1) ผลักดันให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัดเพื่อ
คุ้มครองช่ว ยเหลื อผู้ ที่ ถูกละเมิดสิ ทธิที่ครบวงจร หรือพัฒ นาศูนย์ฯที่มีอยู่แล้ ว ให้ เพิ่มบทบาทหน้าที่ด้านสิ ท ธิ
มนุษยชน กระจายอยู่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อคอยให้ความ ติดตาม เฝ้าระวัง
ช่วยเหลือ ประสานส่งต่อการดาเนินงาน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิได้ทันท่วงที13
(2.2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชน ใน
การประชาสัมพันธ์สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน การรณรงค์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการป้องกันมิให้มี
การละเมิดสิทธิอย่างต่อเนื่อง
(2.3) สร้างระบบการติดตาม ชี้แนะทางการสื่อสารตั้งแต่ระดับชุมชน ตาบล อาเภอ
จังหวัด ส่งต่อยังส่วนกลาง เพื่อรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที
(2.4) จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(2.5) จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในระดับชุมชน (หมู่บ้าน) เพื่อป้องกัน จัดการ แก้ไข
ปัญหาละเมิดสิทธิในหมู่บ้าน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นแกนกลางในการให้
ความรู้ ฝึกทักษะดาเนินงาน ผ่านชุดความรู้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดทาขึ้น
(2.6) การสร้างคู่มือหรือแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในแต่ละ
ด้านหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ และเป็นแนวทางการดาเนินงาน
ส ที่ 3 สร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งกันและกัน ด้วยการ
(3.1) กาหนดให้สิทธิมนุษยชนเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของแต่ละองค์กรเพื่อกระตุ้นให้เกิด
การรับรู้ ความเข้าใจและการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
(3.2) หน่วยงานทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้กับองค์กร
เคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นประจาทุกเดือน ทั้งการส่งเสริมการเคารพสิทธิและไม่ให้มีการเลือกปฏิบั ติ
โดยเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกสันทนาการแบบมีสาระเพิ่มพูนความรู้สิทธิมนุษยชนและเข้าถึงได้ง่าย
(3.3) ส่งเสริมภาคธุรกิจให้ มีส่วนร่วมในการเคารพสิ ทธิมนุษยชน ไม่เพียงแค่ก ารมุ่ง
แสวงหากาไรในการดาเนินงานเพียงอย่างเดียว โดยเชื่อมกับการทางานเพื่อสังคม เช่น CSR ISO 26000
(3.4) การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนโดยคานึงถึงบริบทของสั งคมไทย
และนาผลการศึกษามาปรับใช้กับการดาเนินงาน โดยเน้นองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
ต่าง ๆ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านและ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
13

สอดรับการแผนการปฏิรูปของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน ในสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ที่จะมีการเสนอร่างพ.ร.บ.คุ้มครอง ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ.... โดยจะมีการสร้างกลไกดังกล่าวให้
เกิดขึ้น
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ส ที่ 4 สร้างเสริมการพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการทางานด้านสิทธิมนุษยชน
ด้วยการ
(4.1) ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครทุกประเภท ที่แต่ละส่วนราชการได้
สร้างขึ้น เพื่อเติมเต็มความรู้ในมิติสิทธิมนุษยชน และให้เป็นพลังสาคัญในการติดตาม เฝ้าระวัง ประสานส่งต่อความ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิที่ครบวงจร รวมถึงการเพิ่มบทบาทหน้าที่ในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับอาสาสมัครในทุก
ประเภท
(4.2) จัดให้มีอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทุกระดับ
รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่อาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุ้มครอง และป้องกันสิทธิมนุษยชน
(4.3) พั ฒ นาทั ก ษะการท างานของเครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว น ให้ เ ติ ม เต็ ม ความรู้ ใ นการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการละเมิด การจัดการโดยพลังเครือข่าย การประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ
ช่วยเหลือ การรายงานผลการดาเนินงานต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อสาหรับถอดบทเรียนการดาเนินงานในแต่ละพื้นที่
รวมถึงการหาวิธีการป้องกันการละเมิดสิทธิไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
(4.4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนหรือหน่วยงาน เพื่อถอดบทเรียนการดาเนิน
ด้านสิทธิมนุษยชน อะไรที่ยังมีการละเมิด จะแก้ไขอย่างไรให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
3 : ปรับปรุง

ประกอบด้วย

ป ที่ 1 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแสดงผลงานและสถานการณ์การละเมิดสิทธิ ที่เป็นรูปธรรม
คลอบคลุมระดับพื้นที่ จังหวัด เพื่อมุ่งไปแก้ไขปัญหาการละเมิด ด้วยการ
(1.1) จัดทาและแจกจ่ายคู่มือหรือชุดความรู้ที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อ
เป็นความรู้ให้หน่วยงานหรืออาสาสมัครในการป้องกัน จัดการ แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ ประสานส่งต่อความ
ช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ครบวงจรเป็นไปตามมาตรฐานสากล
(1.2) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ที่จะเป็นสิ่งชี้นาการแก้ไขปัญหาการ
ละเมิด ทั้งข้อมูล แสดงผลงาน ส าหรั บ การถอดบทเรียน ข้อมูล สถานการณ์การละเมิ ดในแต่ล ะประเด็ น หรื อ
กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลพื้นที่ โดยจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนจัดการข้อมูลให้เชื่อมโยงกัน และเชื่อมโยงข้อมูล
แต่ละพื้นที่ จังหวัด ส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการ War room ในทุกระดับทั้งในส่วนกลาง และจังหวัด มีการแสดงผล
ในระบบแผนที่ภูมิศาสตร์/GIS Digital ตามหลักการจัดระบบจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ป ที่ 2 ปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่เป็นเรื่องตรวจสอบ แต่เป็น
สิ่งดีๆ ที่จะสนับสนุนการทางานและสร้างสังคมสงบสุข ด้วยการ
(2.1) ให้ ความรู้ ความเข้าใจในหลั ก การสิ ทธิม นุ ษยชน เพื่อสร้างเจตคติ ในการเชิ ง
สร้างสรรค์แก่เจ้าหน้าที่รัฐว่าสิทธิมนุษยชนมีความสาคัญและดีอย่างไร
(2.2) ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งดี ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เป็นประจาสม่าเสมอ เพื่อสร้าง
การรับรู้ เข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนโดยแท้จริง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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ป ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ยังละเมิดเสนอรัฐบาลพิจารณาแก้ไข ด้วยการ
(3.1) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสิทธิ เสรีภาพที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะกฎหมายที่กระทบสิทธิประชาชนโดยรวม หรือเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพื่อนาเสนอรัฐบาลพิจารณา
(3.2) พัฒนากฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ส อดคล้ องกับกติกา/อนุสั ญ ญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
(3.3) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นากฎหมายที่ ป ระเทศไทยรั บ ข้ อ เสนอแนะจากการรายงาน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) มาปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรม
(3.4) เสริ ม สร้ า งการบัง คั บ ใช้ก ฎหมายในทางปฏิบั ติ ใ ห้ ทั่ ว ถึ งและเป็น ธรรม และมี
มาตรการลงโทษที่ชัดเจนหากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐละเลยการปฏิบัติ
2 : ขับเคลื่อน

ประกอบด้วย

ข ที่ 1 ขับเคลื่อนองค์กรหรือจังหวัดต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน สาหรับใช้ถอดบทเรียนการ
ทางานให้กับหน่วยงานอื่นขยายผลต่อยอด โดยให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะ
หน่วยงานกลาง ร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกดาเนินการ ด้วยการ
(1.1) คัดเลือกจังหวัดหรือองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ที่นาเครื่องมือด้านสิทธิ
มนุษยชน ไปลงปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ให้หน่วยงานหรือองค์กรมีความ
พร้ อมในการส่ งเสริ มการเคารพในสิ ทธิซึ่งกันและกัน ส่ งเสริมความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่มีการเลื อกปฏิบัติ
ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้
(1.2) เตรี ย มข้ อ มู ล พื้ น ฐานขององค์ ก รหรื อ จั ง หวั ด ต้ น แบบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการละเมิดที่เกิดขึ้น การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
(1.3) สร้างระบบการพัฒนาเป็นจังหวัดต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
(1.4) จัดทาชุดความรู้การพัฒนาจังหวัดหรือองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งการ
เตรียมการ การค้นหาปัญหาและจัดลาดับความสาคัญ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
การถอดบทเรียน
(1.5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนและศึกษาดูงานจังหวัดหรือองค์กรต้นแบบด้าน
สิทธิมนุษยชนเพื่อขยายผลต่อไปยังจังหวัดหรือองค์กรอื่น ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหน่วยงานทั้งหมด
(1.6) ประมวลผลและสังเคราะห์บทเรียนของการดาเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนทั้งกรณีที่เกิดขึ้นด้านบวกและลบ เพื่อนามาหาวิธีการจัดการแก้ไขปัญหา เป็นตัวอย่างแก่จังหวัดอื่น พร้อม
ทั้งเผยแพร่แก่สาธารณชน
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ข ที่ 2 ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสู่การปฏิบัติในมิติเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยการ
(2.1) จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือกประเด็น high rights ที่มีความโดดเด่น หรือ
เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศหรือการดาเนินงานด้านสิ ทธิมนุษยชนหรือเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่จะนาไปป้องกัน แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
(2.2) ส่งเสริมให้หน่วยงานในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามแนวทางที่วางไว้ ได้แก่
1) การนาเรื่องแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแปลงลงสู่การปฏิบัติ ด้วยการกาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน
2) การจัดทาเป็นนโยบายหรือแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ของหน่วยงาน
ขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประเด็น high rights ที่มีความโดดเด่น
หรือเป็นนวัตกรรมใหม่
3) การผลักดันให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานของหน่วยงาน
เพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4) หน่วยงานทุกหน่วยงานมีการสอดแทรกความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
5) กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
1 : ลด

ลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละปีอย่างเนื่องเป็นรูปธรรม กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพในฐานะหน่วยงานกลางควรดาเนินการ ด้วยการ
(1.1) ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนดีเด่นในภาพรวมทั้ง
ประเทศ เพื่อให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณในการดาเนินงาน หรือการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
(1.2) การตรวจรับรอง มาตรฐานการทางานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประกาศให้ทราบ
โดยทั่วไป สาหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์สิทธิขั้นพื้นฐานหรือที่กฎหมายภายในกาหนด
(1.3) ประเมินผลโดยสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นกลางเพื่อทาการประเมินผลว่า
สถานการณ์ละเมิดสิ ทธิมีแนวโน้ มเป็น ไปในทางที่ล ดลงหรือไม่ และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติ ก าร
อย่างไรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

8. การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
8.1 กลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกิดผลที่เป็นรูปธรรม และเสริมพลังการนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ จึงกาหนดไว้ ดังนี้
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8.1.1 ระดับนโยบาย (1) ผลักดันให้มีคณะกรรมการระดับชาติในการส่งเสริมและประสานงานสิทธิ
มนุษยชน โดยรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และผู้แทนระดับสูงจากทุกภาคส่วนเข้า
เป็นร่วมคณะกรรมการฯ (2) ผลักดันให้รัฐบาลออกนโยบายที่สาคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันและลดปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในสังคม
8.1.2 ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ภาพรวม (Agenda) ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็ น องค์กรอานวยการ รั บ ผิ ดชอบการอานวยการ กากับ ติดตาม เฝ้ าระวังการละเมิดสิ ทธิเสรีภ าพและสิ ท ธิ
มนุษยชน พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ เสนอแนะเชิงนโยบายและประสานแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ รับไปปฏิบัติและ
จัดการแก้ไขปัญหาการละเมิดที่เกิดขึ้น ต่อนายกรัฐมนตรี เป็นประจาทุกสัปดาห์ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
8.1.3 ระดับภารกิจ (Function) ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับกระทรวง กรม เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการตามภารกิจ โดยคานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง รายงาน
สถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน การบูรณาการแผนงบประมารณ การบูรณาการภายใน
หน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดเอกภาพ และมุ่งต่อการสนับสนุนการดาเนินงานในระดับพื้นที่
8.1.4 ระดั บ พื้ น ที่ (Area) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในระดั บ จั ง หวั ด หรื อ
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อานวยการ รับผิดชอบดาเนินการตามภารกิจ โดยคานึงถึงหลัก
สิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน การบูรณา
การแผนงบประมารณ การบูรณาการภายในจังหวัด ให้เกิดเอกภาพ และมุ่งต่อการสนับสนุนการดาเนินงานในระดับ
ตาบล หมู่บ้าน ชุมชน

8.2 การแปลงวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
(1) การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร (Action plan) รองรั บ การด าเนิ น งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ที่
สอดคล้องกับวาระแห่งชาติและคลอบคลุมนโยบายในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ.2557-2561)
(2) การแปลงนโยบาย/แผนไปสู่การปฏิบัติ
(3) การกากับ ติดตาม รายงานและประเมินผล
(3.1) ติดตาม (Monitoring) ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรายงานผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายน ประจาทุกปี ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีการประกาศวาระ
แห่งชาติแล้วโดยรายงานพร้อมกับการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(3.2) ประเมินผล (Evaluation) โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาทาการประเมินผล ใน 2 ช่วง
(ช่วงครึ่งแรกและช่วงครึ่งหลังที่มีการประกาศวาระแห่งชาติพร้อมกับการประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

8.3 การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชน
(1) โครงสร้าง : ผลักดันให้เกิดศูนย์ปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการด้าน
สิทธิมนุษยชนระดับกระทรวง กรม ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนในระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้การดาเนินงานส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืน
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(2) กลไกและกฎหมาย : การตราระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และ
ประสานงานสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ....ที่จะช่วยสร้างกลไก มาตรการ แนวทางการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิเสรีภาพที่เป็นรูปธรรมและมีกฎหมายมารองรับที่ชัดเจน ซึ่งในสาระสาคัญของกฎหมายจะบัญญัติให้มี (1)
กลไกในรูปคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อกาหนดนโยบายและผลักดันด้านสิทธิมนุษยชน (2) คณะกรรมการใน
ระดับจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ทั้งในเชิงการ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกละเมิด การคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา การพัฒนากฎหมายและการพัฒนาเครือข่าย (3) การ
พิจารณางบประมาณหรือการบูรณาการงบประมาณ เพื่อให้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเล็งเห็นผลในทางปฏิบัติ ด้วย
การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action plan) รองรับการดาเนินงานและให้การดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน มีกฎหมายใน
เชิงการปฏิบัติที่ชัดเจน อธิบายวิธีการดาเนินงาน การยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติแล้วเกิดผล
(3) แนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ : ได้แก่ (1) การจัดทาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนและ
สอดแทรกความรู้ เรื่ องสิ ทธิมนุ ษยชนและแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ในหลั กสู ตรการพัฒ นาบุคลากรของทุ ก
กระทรวงหรือทุกหน่วยงาน (2) การสร้างวิทยากรตัวคูณในเรื่องสิทธิมนุษยชนขยายผลไปทุกกระทรวง กรม และทุก
จังหวัด (3) การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ ทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงาน (4) การจัดทานโยบายและ
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและวาระแห่งชาติ (5) การจัดทา
โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประเด็น Heights lights หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านสิทธิมนุษยชน (6) สร้างระบบการ
รายงานผลการดาเนินงานออนไลน์ และประมวลผลในภาพรวมทั้งประเทศ
(4) บริหารวาระแห่งชาติ : หน่วยงานกลาง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

9. ตัวชี้วัด
เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ.2557-2561) เพื่อผลักดันให้
ประสบความสาเร็จในช่วงปีสุดท้ายและเตรียมการเข้าสู่แผนฯ ฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ.2562-2566) ปรากฏ ดังนี้
(1) มีร่างกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย และมีมาตรการทั้งในระดับชาติ หรือระดับกระทรวง
เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิในประเด็นหรือกลุ่มเป้าหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(2) มีการนากฎหมาย นโยบาย และมาตรการมาปฏิบัติการ โดยอาจเป็นรูปแบบของการบรรจุในงาน
ประจา แผนปฏิบัติการหรือโครงการ
(3) สถานการณ์การละเมิดสิทธิในแต่ละประเด็นหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่
ลดลง
(4) จานวนโครงการ กิจกรรมหรือความช่วยเหลือตามสิทธิในแต่ละประเด็นหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีการ
ดาเนินงาน

10. ระยะเวลาของการประกาศวาระแห่งชาติ
ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2561-2562)14

14ระยะเวลาที่ประกาศวาระแห่งชาติ

ที่จะช่วยเร่ง เสริม จะเป็นในช่วงปลายปีสุดท้ายของวาระแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ.
2561) และจะเริ่มต้นปีใหม่ของแผนฯ ฉบับที่ 4
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11. ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนให้วาระแห่งชาติประสบความสาเร็จ
(1) การเข้าเป็นภาคีสมาชิ กองค์การสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิ กลาดั บที่ 55
และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทาให้เกิดพันธะผูกพันประเทศไทยต้องปฏิบัติตามในเรื่องต่าง ๆ
(2) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ทั้ ง ฉบั บ ปี พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2557
โดยเฉพาะฉบับชั่วคราว ในมาตรา 4 ใจความสาคัญว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภ าพและความ
เสมอภาค ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ และที่สาคัญร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2559 ยังคงมีการบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเช่นกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงาน
(3) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุ่งให้ “ประเทศไทยมี ความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์หนึ่งมุ่งเน้นพัฒนาให้
ประเทศลดความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(4) นโยบายรั ฐ บาล ข้ อ 3 ลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม... และข้ อ 11 การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
(5) รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กลไก Universal Periodic Review
(UPR) ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ
กระทรวงต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดทารายงานดังกล่าว ซึ่งเป็นรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในภาพรวม15 และเมื่อนาเสนอรายงานแล้ว จะมีประเทศต่างๆ ให้คาแนะนาที่ไทยจะได้นาคาแนะนาที่สามารถรับ
ปฏิบัติได้ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาปรับปรุงและพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนของไทยต่อไป
(6) เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals; SDGs) เป็ น ข้ อ ผู ก พั น
สาหรับชาติสมาชิกที่ได้ให้การรับรอง ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวจะถูกใช้เป็น
เครื่ องกาหนดทิ ศทางการพัฒ นาทั้ ง ของไทยและของโลกนับ จากนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2573 ครอบคลุ ม
ระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความ
ยากจน ลดความเหลื่ อ มล้ า โดยไม่ ทิ้ ง ใครไว้เ บื้อ งหลั ง ไม่ ท าลายแหล่ งทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ให้
ความสาคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน16
(7) การประเมินผลสัมฤทธิ์ การดาเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ปี พ.ศ. 25522556) โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ที่แสดงผลการดาเนินงาน และสิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน ข้อเสนอหนึ่งคือการผลักดันให้เรื่องสิทธิมนุษยชนประกาศเป็นวาระแห่งชาติ

15

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะผู้แทนไทย นาโดยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้นาเสนอรายงานการทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ต่อที่ประชุมคณะทางาน UPR
สมัยที่ 25 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
16 เว็บไซต์ของสานักงานสถิติแห่งชาติ : http://osthailand.nic.go.th
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12. กลุ่มเป้าหมาย
12.1 หน่วยงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ17 (Intermediate)
(1) ส วนราชการ จ านวน 8,102 แห ง ประกอบด วย (1.1) ส วนกลาง (20 กระทรวง/153 กรม)
(1.2) สวนภูมิภาค 76 จังหวัด (1.3) สวนทองถิ่น 7,853 แหง (อบจ. 76 แหง เทศบาล 2,266 แหง อบต. 5,509
แหง กรุงเทพฯ 1 แหง และพัทยา 1 แหง)
(2) องคกรของรัฐรูปแบบใหม (องคกรของรัฐที่เปนอิสระ) 7 แหง
(3) องคกรศาล องคกรอื่นและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จานวน 11 แหง
(4) องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน 300 แห่ง

12.2 ประชาชน (Ultimate goal)
(1) ประชาชนทั่วไป ตระหนักในสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่น
เพื่อนาไปสู่สังคมสันติสุข
(2) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและได้รับ
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ใน 15 กลุ่มเป้าหมายตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้แก่
(1) กลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง (2) กลุ่มผู้พ้นโทษ (3) กลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ. 2545/กลุ่ ม ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และผู้ ผ่ า นการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
(4) กลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหาย (5) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (6) กลุ่มผู้ใช้แรงงาน (7) กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนา (8) กลุ่มเกษตรกร (9) กลุ่มผู้สูงอายุ (10) กลุ่มเด็กและเยาวชน (11) กลุ่มสตรี (12) กลุ่มคนพิการ (13)
กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ (14) กลุ่มที่รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความรุนแรง (15) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ

13. คานิยามโดยสรุป
(1) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความถึง สิทธิที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด
โดยมีความเป็นสากลและมีการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือ กติกา อนุสัญญา ข้อตกลง
ต่างๆ ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ทุกประเทศทั่วโลกให้การรับรอง
(2) สิทธิเสรีภาพ (Rights and Liberties) หมายความถึง สิทธิที่มีการบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายหรือ
รัฐธรรมนูญของประเทศ ของแต่ละรัฐรับรองไว้ ว่าประชาชนจะมีสิทธิ และเสรีภาพ ในเรื่องใด มากน้อย แค่ไหน
เพียงใด ขึ้นอยู่กับบริบทสังคมของประเทศนั้นๆ18
(3) หน้าที่ (Duty) หมายความถึง กิจที่จะต้องทา หรือควรทา ด้วยความรับผิดชอบ19 เพื่อให้เกิดความ
สงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม
17

คู่มือการขับเคลื่อนแผน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) ไปสู่การปฏิบัติ
ชุดความรู้สิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) และฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ.2557-2561) ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
19
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
18
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(4) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) หมายความถึง เป็นการพัฒนากาหนดหนทาง
หรือวิธีการหรือแนวทางต่าง ๆ ที่จะทาให้ประชาชนมีความมั่นคง มีความสุขในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิด
ความสงบสุขในสังคม และมีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งได้อย่างแท้จริง

14. การติดตามและประเมินผล
13.1 ติดตาม (Monitoring) ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรายงานผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายน ประจาทุกปี ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีการประกาศวาระแห่งชาติแล้ว
โดยรายงานพร้อมกับการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
13.2 ประเมินผล (Evaluation) โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาทาการประเมินผล ใน 2 ช่วง (ช่วงครึ่งแรก
และช่วงครึ่งหลังที่มีการประกาศวาระแห่งชาติพร้อมกับการประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

15. ประโยชน์ที่ได้รับ
(1) สังคมไทยเป็นสังคมที่เคารพสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อนาไปสู่
สังคมสันติสุข
(2) หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เห็ น ความส าคั ญ ของการน าแผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และ
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านสิทธิมนุษยชน
(3) ประชาชนได้รับรู้และตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่น
(4) สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
(5) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสิทธิมนุษยชนและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
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