สถานะ : ณ วันที่ 15.10.62

แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนระดับที่ 1

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านความมั่นคง

3.ด้าน
กฎหมาย

4.ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม

1.ความมั่นคง

20.การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

21.การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนระดับที่ 2

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
22.กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม

การสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยัง่ ยืน

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท
ทังทางอาญาทางแพ่งและพาณิชย์ และทางปกครอง

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 – 2565)

แผนระดับที่ 3

การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล

ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(National Action Plan on Business
and Human Rights - NAP)

แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศน์ (Vision)

สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม
พันธกิจ (Mission)
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และเคารพสิทธิของผู้อื่น
(2) พัฒนา และจัดระบบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งประสานงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(3) พัฒนาและจัดระบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
(4) พัฒนาระบบ มาตรการ และดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
(5) พัฒนาระบบ มาตรการ และดําเนินการคุ้มครองพยาน
(6) บูรณาการและดําเนินการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน หรือเหยื่ออาชญากรรม และจําเลยในคดีอาญา

1
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ตัวชีวัด

กลยุทธ์

2
ส่งเสริมให้สังคมรู้หน้าที่ และเคารพสิทธิมนุษยชน

ส่งเสริมและพัฒนาระบบไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้สิทธิมนุษยชนและหน้าที่ตามกฎหมาย
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองได้
และการละเมิดสิทธิของผู้อื่นลดลง

1.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เพิ่มมากขึ้น
2. ปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักลดลง

1. สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน
และหน้าที่ตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
2. จํานวนข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย 1 ด้าน และ
1 กลุ่มเป้าหมาย ลดลง
3. ร้อยละของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการดําเนินงานส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

1. ร้อยละของข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สามารถยุติได้ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2. ร้อยละของประชาชนยื่นคําร้องขอเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมา
3. ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสถิติการไกล่เกลี่ย
ของหน่วยงานซึ่งดําเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท

1. พัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนและหน้าที่ตามกฎหมาย และผลักดัน
ให้นําไปบรรจุในหลักสูตรหลักของแต่ละหน่วยงาน
2. ดําเนินการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน และหน้าที่ตามกฎหมาย
ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และนําไปขยายผลต่อไป
3. พัฒนานวัตกรรมและบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายเผยแพร่สื่อ
สิทธิมนุษยชน และกฎหมายผ่านช่องทางต่างๆ

1. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่
เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน ผู้ไกล่เกลี่ย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและช่องทางในการไกล่เกลี่ย
3. เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลในการอํานวยการและการบูรณาการ
ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เป้าประสงค์ (Goals)

ผลสัมฤทธิ์ (Result)

(1) การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนลดลง
(2) ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
(3) ภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศดีขึ้น
(4) ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามมาตรฐานสากล
(5) สร้างความเชื่อมั่นให้กับพยานในคดีอาญา

“สังคมมีความเป็นธรรม เกิดความสมานฉันท์
และสงบสุข”

แผนปฏิบัติราชการ (Strategic Issue)
5

3
พัฒนาระบบและมาตรการขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
พันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

4

1. การจัดทํารายงานประเทศ การติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะฯ รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ประเทศไทยปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามกลไกสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ (ที่รับผิดชอบ) เพิ่มขึ้น

1. ประชาชนผู้รับบริการ ผู้ถกู ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และพยานได้รับการ
คุ้มครอง ช่วยเหลือตามมาตรฐานสากล
2. พยานมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม
3. ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญาได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทัว่ ถึง
และเป็นธรรม

1. ความสําเร็จในการจัดทํารายงานประเทศภายในกรอบ
ระยะเวลาที่สหประชาชาติกําหนด
2. ร้อยละของจํานวนข้อเสนอแนะได้รับการปฏิบัติเพิ่มขึ้น ตามที่
สหประชาชาติกําหนด
1. จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ NRTD) ตามแนวทาง
ของสหประชาชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดทํารายงานประเทศ
และการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสหประชาชาติ ซึ่งทุกหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงได้
2. จัดตั้งกลไกระดับชาติตามแนวทางที่สหประชาชาติกาํ หนด (NRMF)
เพื่อเป็นกลไก กํากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย
3. บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศเพือ่
ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ยกระดับการช่วยเหลือผู้ถกู ละเมิดสิทธิเสรีภาพ

1. ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการและผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ
และพยานสามารถเข้าถึงความคุ้มครองช่วยเหลือตามมาตรฐานสากล
(ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มไปกําหนดมาตรฐานสากล ดูฐานข้อมูลเทียบ 3 ปี)
2. ร้อยละความเชือ่ มั่นของพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัย
3. ร้อยละความพึงพอใจของพยานที่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้การคุ้มครอง
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกฎหมายในการช่วยเหลือ
ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญาอย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ว

ยกระดับสมรรถนะบุคลากร
และพัฒนาระบบบริหาร
1. บุคลากรของกรมฯ มีสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ
2. ระบบการบริหารจัดการสู่ยุคดิจิทัล

1. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้มีสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ
2. กระบวนงานหลัก กระบวนงานสนับสนุน
ของกรม มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
และเชือ่ มต่อกันได้

1. พัฒนาบุคลากรคุ้มครองสิทธิให้เป็น
มืออาชีพ (คนดี คนเก่ง และคนคุณภาพ)
2. ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกเพือ่ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

1. ยกระดับมาตรฐานการบริการผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและพยานตามหลักสากล
2. ปฏิรูประบบและกฎหมายช่วยเหลือผูเ้ สียหายและจําเลยในคดีอาญาให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3 เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพยานด้วยการสร้างภาพลักษณ์ด้านการคุ้มครองพยาน (Witness Protection Branding)

