แบบรายงานติดตามผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2
(ฉบับปรับปรุง) พรอมคําอธิบายประกอบ

กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม

2

แบบรายงานติดตามผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2

(ฉบับปรับปรุง)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .....................(ชวงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.......................... ถึง 30 กันยายน พ.ศ.....................)
 หนวยงานที่รายงาน
1. ชื่อหนวยงาน.................................................................... กรมหรือเทียบเทา.............................................................
กระทรวงหรือเทียบเทา......................................................................................................................................................
2. เปนหนวยงานในสังกัด (
) สวนกลาง (
)
สวนภูมิภาค (
) สวนทองถิ่น
(
) องคกรพัฒนาเอกชน (
) องคกรอิสระและองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
(
) องคกรประเภทอื่น .......................................................
 วงเงินงบประมาณในการใชจายของแตละหนวยงานที่ดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (เปนวงเงินยอดรวม
ทั้งสิ้นที่ทางหนวยงานใชงบประมาณของตนเองมาดําเนินงานเรื่องแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ)

งบประมาณจากรัฐ
บาท
งบประมาณจากแหลงอื่น
บาท
ระบุ ............................................................................. ขอมูล ณ (ว/ด/ป)
รวมงบประมาณทั้งหมด บาท

........../........../..........

สวนที่ 1 การดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 1 ปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อใหเกิดความเสมอภาคตามความเปนจริงนอกเหนือจาก
ความเสมอภาคทางกฎหมาย (พิจารณาผลการดําเนินงานของหนวยงานในปที่มีการรายงาน ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน)
1. สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิดความตระหนัก/จิตสํานึก /การใหความรูดานสิทธิมนุษยชน
(สามารถกรอกโครงการเพิ่มไดหากมีโครงการมากกวาที่ระบุในแบบฟอรม)

โครงการ/
กิจกรรม
1…………………….
2……………………..

ประเด็นการให
ความรู

กลุมเปาหมาย

จํานวน

งบประมาณ

ผลการวัดความรู

2. การจัดกิจกรรม เฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน/ สงเสริมใหประชาชนรับรูขาวสาร และเขาถึงการปองกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (สามารถกรอกโครงการเพิ่มไดหากมีโครงการมากกวาที่ระบุในแบบฟอรม)
โครงการ/กิจกรรม
1…………………….
2……………………..

วิธีการ

จํานวนครั้ง

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรที่ 2 คุมครองสิทธิมนุษยชนในทุกกลุมเปาหมายใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน (พิจารณาผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานในปที่มีการรายงาน ที่มีการความสอดคลองกับยุทธศาสตรคุมครองสิทธิมนุษยชน)

1. การดําเนินการดานการปกปองและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มากกวาที่ระบุในแบบฟอรม)

ปญหาดาน
1……………………………………
2…………………………………….

กิจกรรมที่ดําเนินการ

(สามารถกรอกกิจกรรมเพิ่มไดหากมี

กลุมเปาหมายที่จัดให

งบประมาณ

จํานวนผูไดรับ

ประเภทการฟนฟูเยียวยา

2. การฟนฟูเยียวยาผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ประเด็นการละเมิด
1……………………………………
2…………………………………….

จํานวนผูรองขอ

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน (พิจารณาผลการดําเนินงานของหนวยงานในปที่มีการรายงาน ที่มีการความสอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย)
1. การออกกฎหมาย / แกไขกฎหมาย / บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนดานตางๆ
(สามารถกรอกขอมูลกฎหมายเพิ่มไดหากมีมากกวาที่ระบุในแบบฟอรม)

ประเด็นสิทธิมนุษยชน
1……………………………………
2…………………………………….

กฎหมายที่ดําเนินการ

จํานวน

ผลการดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคกรเครือขายทุกภาคสวนใหมีศักยภาพในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหมี
ความเขมแข็งในการคุมครองสิทธิมนุษยชนและพัฒนาไปสูมาตรฐานสากล (พิจารณาผลการดําเนินงานของหนวยงานในปที่มีการรายงาน

ที่มีการความสอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนาองคกรเครือขายทุกภาคสวน)

1. การใหบริการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนตามเกณฑมาตรฐาน

มากกวาที่ระบุในแบบฟอรม)

รูปแบบการใหบริการ
1....................................
2...................................

ชื่อโครงการ

หนวยงานที่รวม
ดําเนินการ

(สามารถกรอกโครงการเพิ่มไดหากมีโครงการ

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

2. การทําวิจัยสรางองคความรูดานสิทธิมนุษยชน (สามารถกรอกผลงานวิจัยเพิ่มไดหากมีมากกวาที่ระบุในแบบฟอรม)

ชื่อผลงานวิจัย
1...........................................................................................
2...........................................................................................

การนําไปใชประโยชน

4
3. การจัดการความรูดวยการถอดบทเรียนการดําเนินงานสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชน (สามารถกรอกกิจกรรมเพิ่ม

ไดหากมีมากกวาที่ระบุในแบบฟอรม)

กิจกรรมการจัดความรู

งบประมาณ

ผลที่ได(บทเรียน)

1....................................
2...................................

การนําบทเรียนไปใช
ประโยชน

การนําไปถายทอด

4. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน (สามารถกรอกโครงการ/กิจกรรมเพิ่มไดหากมี

มากกวาที่ระบุในแบบฟอรม)

กิจกรรม /โครงการ

สมรรถนะที่พัฒนา/
ประเด็น

ผูเขารวม

งบประมาณ

1....................................
2...................................
หมายเหตุ จํานวนบุคลากรในหนวยงานทั้งหมด ..........................คน

ผลการประเมิน
ความรู

5. การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชอํานาจที่ถูกตองเหมาะสมของเจาหนาที่รัฐ (สามารถกรอกโครงการ/กิจกรรมเพิ่มได

หากมีมากกวาที่ระบุในแบบฟอรม)

โครงการ/กิจกรรม
1…………………….
2……………………..

วิธีการ

จํานวนครั้ง

งบประมาณ

6. ผูหญิงที่เปนผูบริหาร
จํานวนผูบริหารทั้งหมดในหนวยงาน
ระดับ/ตําแหนง
จํานวน (คน)
1....................................
2...................................

จํานวนผูหญิงที่เปนบริหาร (คน)

7. การจัดกิจกรรมสรางวัฒนธรรมองคกร เรื่องการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน (สามารถกรอกโครงการ/กิจกรรม

เพิ่มไดหากมีมากกวาที่ระบุในแบบฟอรม)

โครงการ/กิจกรรม
1…………………….
2……………………..

วิธีการ

จํานวนครั้ง

งบประมาณ
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8. การจัดกิจกรรมสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับชาติและ
ระหวางประเทศ (สามารถกรอกโครงการ/กิจกรรมเพิ่มไดหากมีมากกวาที่ระบุในแบบฟอรม)
โครงการ/กิจกรรม
1…………………….
2……………………..

วิธีการ

จํานวนครั้ง

งบประมาณ

สวนที่ 2 สถิติการรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข

กลุม/ประเภท ผูรองเรียน อาทิ
1. กลุมเด็ก
2. กลุมสตรี
3. กลุมผูสูงอายุ
4. กลุมคนพิการ
5. กลุมผูปวย
6. กลุมผูติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส
และผูปวยเอดส
7. กลุมชาติพันธุ
8. กลุมแรงงานตางดาว/แรงงาน
อพยพ
9. กลุมคนจน
10. กลุมเกษตรกร
11. กลุมผูตองหา
12. กลุมผูพนโทษ
13. กลุมผูเสียหายและจําเลยใน
คดีอาญา
14. กลุมผูใชแรงงาน
15. กลุมผูบริโภค
16. กลุมผูใชที่ดินของรัฐ
17. กลุมคนไรที่อยูอาศัย
18. กลุมอื่น.................................

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่รองเรียน

(ปรากฏขอมูลในอธิบายแนบทายเพิ่มเติม)

จํานวน/ผลการรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียนและเขาไปจัดการชวยเหลือ
จํานวนเรื่อง
จํานวนเรื่อง
(ที่รองเรียน/
รองทุกขทั้งหมด)

(ที่ไดเขาไปจัดการ
ชวยเหลือ/แกไข)
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สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
1. ปญหา / อุปสรรค : หมายถึง การที่หนวยงานดําเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 มีปญหา /
อุปสรรค หรือขอขัดของอะไรบาง
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
2. แนวทางแกไข : หมายถึง หนวยงานมีแนวทางแกไขปญหา / อุปสรรค ดังกลาวอยางไร หรือไดดําเนินการแกไขปญหา
ไปอยางไร หรือไม ถามีการดําเนินงานผลเปนอยางไร
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะ : หมายถึง ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชนที่ควรปรากฏในแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอเสนอแนะอื่นที่จะเปนประโยชน รปรั
ตอกา
บปรุงและพัฒนางานดานแผนสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติฉบับตอไป หรือการสงเสริมปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชน
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
4. แนวทางการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภาพรวมของหนวยงาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา

1 ขอ โดยทําเครื่องหมาย

หรือระบุกิจกรรมอื่น ๆ (ถามี))

( ) การนําเรื่องแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แปลงลงสูการปฏิบัติ ดวยการกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนาของหนวยงาน
( ) การจัดทําเปนนโยบายหรือแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชน ของหนวยงานขึ้นใหม
( ) มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานของหนวยงานเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
( ) มีการนําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใด
(โปรดระบุโดยสรุป)
-เรื่องที่เกิดปญหาการละเมิด...............................................................................................................
-วิธีการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน.....................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
( ) หนวยงานมีการสอดแทรกความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติในหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากร
( ) กิจกรรมอื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................................
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ผูรับผิดชอบการรายงาน ............................................................ตําแหนง.................................................................
กรมหรือเทียบเทา ........................................................... กระทรวงหรือเทียบเทา......................................................
จังหวัด........................................................................................................................................................................
ผูเรียบเรียงและจัดทําขอมูล...................................................ตําแหนง........................................................................
โทรศัพท....................................... โทรสาร...................................E-mail address ..………………......…………………..

**หมายเหตุ : 1. ผูรับผิดชอบการรายงานใหระบุชื่อผูบริหารระดับสูงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดี หรือรองผูวาราชการจังหวัด หรือ รองนายกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือเทียบเทาที่รับผิดชอบ เพื่อเปนขอมูลรายงานผลใหแกคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
2. สามารถแนบเอกสารอื่น ๆ ประกอบแบบรายงานได อาทิ รูปภาพการดําเนินงาน ขอมูลสถิติ สื่อรูปแบบตาง ๆ เปนตน สามารถ
แนบเปนเอกสารเพิ่มเติมได (ถามี)
3 . การดาวนโหลด ( Download) ขอมูล หนวยงานสามารถดาวนโหลดรายละเอียดขอมูล หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของแผนสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 รวมถึงแบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนฯ ฉบับที่ 2 ไดที่ www.rlpd.moj.go.th ซึ่งดานหนา เว็บไซด จะปรากฏ Link
ชื่อ “แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ” จะปรากฏขอมูลดังกลาว
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คําอธิบายเพิ่มเติมประกอบการ

กรอกแบบรายงานติดตามผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2
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คําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อประกอบการกรอกแบบรายงาน
ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2
...............................................................................................................
1. แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 14 กลยุทธและ 43 กลวิธี ไดแก
มติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เห็นชอบและประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2
( พ.ศ. 2552 –2556 ) โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนไปสูการปฏิบัติดวยการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสู
แผนบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรชุมชน แผนพัฒนาขององคกรระดับภูมิภาค แผนพัฒนาองคการสาธารณะ ตลอดจนแผนอื่นที่เกี่ยวของ แลวจัดทําเปน
โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับการดําเนินภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เปาหมายหลัก
“สังคมไทยเปนสังคมแหงการเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชน เครือขายสิทธิมนุษยชน
เขมแข็งในทุกภูมิภาคที่มีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชนและพัฒนาสูมาตรฐานสากล”
วิสัยทัศน
“เปนองคกรเครือขายในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของการอยูรวมกันอยางเคารพศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชน”
พันธกิจ
• สงเสริม ปองกัน และปกปองสิทธิของประชาชนไมใหถูกละเมิด
• คุมครองและเยียวยาผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเปนธรรม
เปาประสงค

มาตรฐานสากล

• สังคมไทยเปนสังคมแหงการเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชน
• เครือขายสิทธิมนุษยชนเขมแข็งในทุกภูมิภาคและมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชนและพัฒนาไปสู

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 : ปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อใหเกิดความเสมอภาคตามความเปนจริง
นอกเหนือจากความเสมอภาคทางกฎหมาย

10
ยุทธศาสตรที่ 2 : คุมครองสิทธิมนุษยชนในทุกกลุมเปาหมายใหเปนไปตามหลัก
สิทธิมนุษยชน
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชน
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาองคกรเครือขายทุกภาคสวนใหมีศักยภาพในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน ใหมีความเขมแข็งในการคุมครอง สิทธิมนุษยชนและพัฒนาไปสู
มาตรฐานสากล
สาระของแตละยุทธศาสตรประกอบการกรอกแบบรายงาน
ยุทธศาสตรที่ 1: ปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อใหเกิดความเสมอภาคตามความเปนจริงนอกเหนือจาก
ความเสมอภาคทางกฎหมาย
คําอธิบาย เปนการสงเสริม ปองกัน หรือเฝาระวัง กลุมเปาหมายที่เปนประชาชนทั่วไปหรือผูที่มีโอกาสถูก
ละเมิดสิทธิ ไมใหถูกกระทําการละเมิดสิทธิ โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ตามความเปนจริง อาทิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ความเสมอภาค การไมเลือกปฏิบัติ ความเทาเทียม เปนตน ของการดําเนินงาน จึง ไมแตเฉพาะ คํานึงถึงสิ่ง ที่กําหนดไวใน
กฎหมายเพียงอยางเดียว จึงจะปฏิบัติแตเรื่องสิทธิมนุษยชนจะมีความเปนสากลโดยมุงผดุงไวซึ่งความเปนธรรม ความยุติธรรม
และสันติภาพในโลก ดังนั้น หากกฎหมายที่ออกมาไมเสมอภาคก็ยอมที่จะนําเสนอรัฐบาลเพื่อปรับปรุงแกไขได
ซึ่งยุทธศาสตรที่ 1 จะประกอบดวย 2 กลยุทธสําคัญ ไดแก กลยุทธที่ (1.1) สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิดความ
ตระหนักและจิตสํานึกในการปกปองสิทธิมนุษยชน และ (1.2) สนับสนุนการเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิด ความตระหนัก /จิตสํานึก /การใหความรูดานสิทธิมนุษยชน
(สอดคลองกับกลยุทธ 1.1) ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน
(1.1.1) ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแกประชาชนทั่วไปทราบอยางทั่วถึง และใหความเขาใจ
ขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งหนาที่ของการเปนประชาชนที่มีตอประเทศชาติ โดยผานชองทางสื่อตางๆ อยาง
เหมาะสมในแตละกลุมเปาหมาย
(1.1.2) ใหความรูแกผูที่มีโอกาสละเมิดสิทธิ เกี่ยวกับการมีทัศนคติในเชิงสรางสรรคตอกลุม
ผูดอยโอกาสอยางตอเนื่อง
(1.1.3) จัดการเรียนการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับในสถานศึกษาทุกประเภท
(1.1.4) อบรมดานจิตใจใหประชาชนกลุมเปาหมายมีมนุษยธรรม จริยธรรมและเมตตาธรรมผานทาง
สถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา สื่อประชาสัมพันธตางๆ โดยสม่ําเสมอ
2. การจัดกิจกรรม เฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน/ สงเสริมใหประชาชนรับรูขาวสาร และเขาถึง
การปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน (สอดคลองกับกลยุทธ 1.2) ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน
(1.2.1) ประสานความรวมมือกับองคกรเครือขายทุกภาคสวนโดยเฉพาะสื่อมวลชนในการ
ประชาสัมพันธสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน การรณรงคและกระตุนการมีสวนรวมในการปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอยางตอเนื่อง
(1.2.2) เปดชองทางการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐในการเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยาง
ตอเนื่อง
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ยุทธศาสตรที่ 2: คุมครองสิทธิมนุษยชนในทุกกลุมเปาหมายใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
คําอธิบาย เปนการคุมครอง ฟนฟู ชวยเหลือ เยียวยาประชาชนที่ตกเปนผูถูกละเมิดสิทธิอยางเปนธรรมตาม
หลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งยุทธศาสตรที่ 2 จะประกอบดวย 3 กลยุทธสําคัญ ไดแก กลยุทธที่ (2.1) เสริมสรางโอกาสการเขาถึง
การรองเรียนและไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ (2.2) คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิและผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม และ
(2.3) สนับสนุนใหผูถูกละเมิดสิทธิไดรับสิทธิประโยชนจากการฟนฟูและเยียวยาที่เหมาะสม
1. การดําเนินการดานการปกปองและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไดแก
1.1 เสริมสรางโอกาสการเขาถึงการรองเรียนและไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ (สอดคลองกับ
กลยุทธ 2.1) ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน
(2.1.1) เปดชองทางในการรองเรียนเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกดาน
(2.1.2) จัดทําและแจกจายคูมือการพิทักษสิทธิ์ (ชองทางการเขาถึงสิทธิมนุษยชน)
(2.1.3) กําหนดวิธีใหบริการในกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหตั้งอยูบนหลักสิทธิมนุษยชน
1.2 คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิและผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม
(สอดคลองกับกลยุทธ 2.2) ยกตัวอยาง
วิธีการดําเนินงาน เชน
(2.2.1) จัดระบบประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปกปองผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2.2.2) ดําเนินการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแตละประเด็นโดยการมีสวนรวมของผูที่
ไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2.2.3) จัดหาวิธีการ และชองทางใหประชาชนไดรับการเยียวยาแกไขเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2.2.4) ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหจัดสภาพแวดลอมใหทุกคนรวมถึงผูสูงอายุ
และคนพิการดานตางๆ เขาถึงและใชประโยชน
2. การฟนฟูเยียวยาผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนการใหผูถูกละเมิดสิทธิไดรับสิทธิประโยชนจากการ
ฟนฟูและเยียวยาที่เหมาะสม (สอดคลองกับกลยุทธ 2.3) ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน
(2.3.1) จัดระบบการสงตอผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อการฟนฟูและเยียวยาอยางทั่วถึง
(2.3.2) ดําเนินการฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร ที่ 3: พัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชน
คําอธิบาย เปนการพัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมายใดที่ยังคงมีบทบัญญัติที่มีการละเมิดสิทธิ หรือไม
สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเสมอภาค การไมเลือกปฏิบัติ ความเทาเทียม เปนตน
หรือไมเปนไปตามหลักสิทธิและเสรีภาพที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ สมควรที่จะตองปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎ
ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ตลอดจนอื่น ๆ ที่เปนกลไกทางกฎหมาย และรวมไปถึงการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติใหทั่วถึงและ
เปนธรรมดวย ซึ่งยุทธศาสตรที่ 3 จะประกอบดวย 2 กลยุทธสําคัญ ไดแก กลยุทธที่ (3.1) ปรับปรุงกฎหมายและกลไกทาง
กฎหมาย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน (3.2) เสริมสรางการ
บังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติใหทั่วถึงและเปนธรรม
1. การออกกฎหมาย / แกไขกฎหมาย / บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนดานตางๆ ไดแก
1.1 ปรับปรุงกฎหมายและและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิ
มนุษยชนใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน (สอดคลองกับกลยุทธ 3.1) ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน
(3.1.1) ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสิทธิและเสรีภาพที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะกฎหมายการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
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(3.1.2) พัฒนากฎหมายที่อิงกับอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ผานการรับฟงความเห็น
ของประชาชนกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ
(3.1.3) ปรับปรุงแกไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเยียวยาผูเสียหาย
(3.1.4) ออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนในดานการคุมครองสิทธิมนุษยชนและกําหนดใหมีคณะกรรมการ
กลางแหงชาติในการกําหนดนโยบายและดูแลการจัดสรรและการใชเงินจากกองทุน
1.2 เสริมสรางการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติใหทั่วถึงและเปนธรรม (สอดคลองกับกลยุทธ 3.2)
ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน
(3.2.1) จัดกลไกการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ
(3.2.2) ดําเนินการการบังคับใชกฎหมายเยียวยาที่ทั่วถึงและเปนธรรม
ยุทธศาสตร ที่ 4 : พัฒนาองคกรเครือขายทุกภาคสวนใหมีศักยภาพในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนใหมีความเขมแข็งในการคุมครองสิทธิมนุษยชนและพัฒนาไปสูมาตรฐานสากล
คําอธิบาย การพัฒนาศักยภาพองคกรเครือขายทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหมี
ความเขมแข็งในทุกภูมิภาคและตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อพัฒนาไปสูมาตรฐานสากล ซึ่งยุทธศาสตรที่ 4 จะประกอบดวย
7 กลยุทธสําคัญ ไดแก กลยุทธที่ (4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชนทุกภาคสวน
(4.2) สงเสริมการมีสวนรวมระหวางองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
ทํางานสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ (4.3) พัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในบริบทของ
สังคมไทย (4.4) พัฒนาบุคลากรทุกระดับขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน (4.5) สงเสริมการใชอํานาจที่ถูกตองเหมาะสม
ของเจาหนาที่รัฐ (4.6) สรางวัฒนธรรมองคกรในภาครัฐเรื่องการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน (4.7) สงเสริมใหภาคสวน
ตาง ๆ มีสวนรวมเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ
1. การใหบริการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนตามเกณฑมาตรฐาน ไดแก
1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชนทุกภาคสวน (สอดคลองกับกลยุทธ
4.1) ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน
(4.1.1) บูรณาการแผนขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
(4.1.2) จัดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนใหมีประสิทธิภาพ ใน
รูปแบบที่ประชาชนทุกกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
(4.1.3) จัดระบบการติดตาม รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน เพื่อการประเมินผลองคกรเครือขายในการ
บริการสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชนใหไดตามเกณฑ
1.2 สงเสริมการมีสวนรวมระหวางองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในการทํางานสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ (สอดคลองกับกลยุทธ4.2)
ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน
(4.2.1) ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในองคกรเครือขาย และระหวางองคกรชุมชน ที่มีความ
แตกตางทางชาติพันธุ ภาษา และศาสนา เพื่อการเสริมสรางคานิยม /ระบบคุณคาที่เอื้อตอการเคารพและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน ในสังคมที่มีความหลากหลาย
(4.2.2) พัฒนาความรวมมือขององคกรเครือขายที่ปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
2. การทําวิจัยสรางองคความรูดานสิทธิมนุษยชน(สอดคลองกับกลยุทธ4.3) ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน
(4.3.1) วิจัยองคความรูดานสิทธิมนุษยชนโดยคํานึงถึงบริบทของสังคมไทย
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(4.3.2) ใหทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการจัดการความรูดานสิทธิมนุษยชนทั้ง
ภายในและระหวางองคกรเครือขายอยางเพียงพอ
3. การจัดการความรูดวยการถอดบทเรียนการดําเนินงานสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชน
(สอดคลองกับกลยุทธ
4.3) ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน
(4.3.3) ประมวลและสังเคราะหบทเรียนของการดําเนินการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและ
กรณีที่เกิดขึ้นทั้งบวกและลบเพื่อเผยแพรแกประชาชน
4. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน (สอดคลองกับกลยุทธ4.4) โดยเปน
การพัฒนาบุคลากรในหนวยงานตนเองในทุกระดับ ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน
(4.4.1) ฝกอบรมบุคลากรขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนทุกระดับใหมีทักษะในการปองกันและ
คุมครองสิทธิมนุษยชน
(4.4.2) ใหความรูในการสรางเจตคติเชิงสรางสรรค เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงลบของเจาหนาที่
ภาครัฐในการใหบริการกับกลุมผูดอยโอกาส
(4.4.3) จัดใหมีอาสาสมัคร ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมใหแก
อาสาสมัครที่เกี่ยวของกับการสงเสริม คุมครอง และปองกันสิทธิมนุษยชน
5. กิจกรรมสงเสริมการใชอํานาจที่ถูกตองเหมาะสมของเจาหนาที่รัฐ (สอดคลองกับกลยุทธ4.5)
(4.5.1)
ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อสราง
1
เจตคติในเชิงสรางสรรคแกเจาหนาที่ของรัฐกอนและระหวางการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
(4.5.2) ประสานหนวยงานกลาง 2 ที่เปนอิสระและประชาชนมีสวนรวมเพื่อตรวจสอบและติดตาม
การใชอํานาจของหนวยงานภาครัฐในพื้นที่พิเศษ
(4.5.3) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐที่มีโอกาสละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
พื้นที่พิเศษอยางตอเนื่องและเปนระบบ
(4.5.4) จัดใหมีระบบประสานระหวางหนวยงานภาครัฐที่มีโอกาส
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
(4.5.5) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่กระทบตอสิทธิ
มนุษยชนของพลเมือง
(4.5.6) กําหนดมาตรการลงโทษที่เหมาะสมสําหรับเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐที่ละเมิดสิทธิของ
ประชาชน
0

1

6. ผูหญิงที่เปนผูบริหาร เปนการสนับสนุนใหผูหญิงไดรับการสนับสนุนใหเติบโตในสายอํานวยการหรือ
สายงานบริหารของแตละหนวยงาน (สอดคลองกับกลยุทธ4.6)
7. การจัดกิจกรรมสรางวัฒนธรรมองคกร เรื่องการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ4.6) ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน

1

(สอดคลองกับ

พื้นที่พิเศษ หมายถึง พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ยะลา นราธิวาส ปตตานีและอีก 5 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอ
จะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะเดา และอําเภอสะบายอย ประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และใหใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 125/ตอนที่ 5 ก/หนา 38/9 มกราคม 2551 รวมทั้งพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิทธิชุมชน และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2
หนวยงานกลาง หมายถึง องคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือคําสั่งของฝายบริหาร ใหมีอํานาจหนาที่และภารกิจกฎหมาย โดยสามารถบูรณาการปญหา
ความไมสงบในภาคใตไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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(4.6.1) จัดกิจกรรมสรางคานิยมใหบุคลากรในองคกรภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่เคารพและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่ครอบคลุมหลักสิทธิมนุษยชน (เชน การเลือกปฏิบัติ)
(4.6.2) จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูบริหารในองคกรภาครัฐใหมีขนบธรรมเนียมใหมที่
ถูกตองในการใหคุณและโทษแกบุคลากรของหนวยงานอยางมีจริยธรรม
(4.6.3) ปรับกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเลื่อนขั้นและตําแหนงของบุคลากรที่คํานึงถึงความเสมอ
ภาคหญิงชาย
8. การจัดกิจกรรมสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชนทั้งใน
ระดับชาติและระหวางประเทศ (สอดคลองกับกลยุทธ4.7) ยกตัวอยางวิธีการดําเนินงาน เชน
(4.7.1) ประสานงานระหวางเครือขายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
(4.7.2) จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เกี่ยวกับ
ประเด็นดานสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง
2. ประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้ง 10 ประเด็นเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนไปสูการปฏิบัติ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่กําหนดไวในแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 เปนประเด็น
ที่ครอบคลุมกับประเด็นสิทธิที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยจําแนกเปน
10 ดาน เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติในแตละดาน ปรากฏ ดังนี้
ลําดับที่
ประเด็นสิทธิ
รายละเอียดคําจํากัดความในแตละประเด็น (โดยยอ)
มนุษยชน
1.
ดานการศึกษา
การที่บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพที่จะไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและ
วัฒนธรรม ศาสนา เทาเทียมกันโดยปราศจากการแบงชั้น วรรณะ ชาติพันธุ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเรียนรู
ความพิการ รวมทั้งความแตกตางทางวัฒนธรรมและศาสนา ตลอดจนมีสิทธิและ
เสรีภาพในการเปนตัวของตัวเอง ในการศึกษา เรียนรู ตามความสมัครใจ และ
ความชอบใจของตน ตลอดจนมีสิทธิที่จะดํารงไวซึ่งอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่ตนเอง
ยึดถือและมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาโดยเสรี
2.
ดานอาชีพและแรงงาน การที่บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพของตนอยางเสรีและมีสิทธิ
ไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิการการทํางานโดยไมเลือกปฏิบัติ
3.
ดานสาธารณสุข
การที่บุคคลมีสิทธิเทาเทียมกันในการไดรับบริการทางสาธารณสุขอยางมีมาตรฐาน
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยไมคํานึงวาบุคคลเหลานั้นมีความสามารถที่จะรับภาระ
คาบริการเหลานั้นไดหรือไมก็พรอมไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรี
4.
ดานทรัพยากร
การที่บุคคลมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยูในคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี มีสิทธิในการปกปอง รักษา
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม มีสวนรวมในการจัดการ พิทักษ อนุรักษบํารุงรักษา จัดการประโยชน การ
สิ่งแวดลอม
ใชประโยชน และมีสิทธิ ในการไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อไดรับความ
เสียหาย
5.
ดานที่อยูอาศัย
การที่บุคคลมีสิทธิที่จะไดรับการดูแลจากรัฐอยางเทาเทียมกัน ในการมีที่อยูที่อาศัยที่
เหมาะสม ซึ่งผูที่ไรที่อยูอาศัยและมีรายไดไมเพียงพอจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ
6.
ดานการไดรับขอมูล การที่บุคคลมีสิทธิที่จะไดรับรูขอมูลขาวสาร และเพียงพอตอการใชสิทธิตางๆ ไดอยาง
ขาวสารของทาง
ถูกตองและไดรับความคุมครองในการรับขอมูลที่เปนจริง และมีสิทธิที่จะแสดงความ
ราชการและการ
คิดเห็น รองเรียนหรือรวมตัวหรือการมีสวนรวมเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภคได
คุมครองผูบริโภค
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ลําดับที่
7.

8.

9.
10.

ประเด็นสิทธิ
มนุษยชน
ดานเสรีภาพการ
สื่อสารและ
สื่อมวลชน
ดานการเมืองการ
ปกครอง (รวมถึง
เสรีภาพ ในการ
รวมกลุมและการ
กระจายอํานาจสู
ทองถิ่น)
ดานกระบวนการ
ยุติธรรม
ดานสิทธิชุมชน

รายละเอียดคําจํากัดความในแตละประเด็น (โดยยอ)
การที่บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การ
โฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ภายใตขอกําหนดตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐจะทําการปดกั้นหรือแทรกแซงการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน
มิได
การที่บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในการมีสวนรวมทางการเมืองและการปกครองในฐานะที่
เปนเจาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในดานการชุมนุม การรวมกลุม
การตัดสินใจทางการเมือง การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น เปนตน

การที่บุคคลมีสิทธิที่จะเขาถึงและมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนไดรับการ
ชวยเหลือจากรัฐทางกฎหมาย การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยไมถูกลวงละเมิด และ
ไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม
การที่บุคคลมีสิทธิที่จะอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือ
วัฒนธรรมอันดี และมีสิทธิในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. กลุมเปาหมายที่มีโอกาสถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ
1. กลุมเด็ก
2. กลุมสตรี
3. กลุมผูสูงอายุ
4. กลุมคนพิการ
5. กลุมผูปวย
6. กลุมผูติดเชื้อ เอชไอวี/เอดสและผูปวยเอดส
7. กลุมชาติพันธุ
8. กลุมแรงงานตางดาว/แรงงานอพยพ
9. กลุมคนจน
10. กลุมเกษตรกร
11. กลุมผูตองหา

12. กลุมผูพนโทษ
13. กลุมผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา
14. กลุมผูใชแรงงาน
15. กลุมผูบริโภค
16. กลุมผูใชที่ดินของรัฐ
17. กลุมคนไรที่อยูอาศัย
เปนตน

*หมายเหตุ ขอมูลกลุมเปาหมายปรากฏตามแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

