การจัดการความรู้ (Knowledge management : KM)
เรื่อง คุณรู้จักองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่

ของ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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คุณสมบัติและหลักเกณฑ์องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนภาครัฐ
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ที่มาขององค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนภาครัฐ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
เห็ น ชอบและประกาศใช้ ว าระแห่ ง ชาติ “สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนร่ ว ม
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อกระตุ้นให้
ทุ กภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็ นถึงความสาคัญในเรื่อ ง
สิท ธิม นุ ษ ยชน รวมถึ ง เกิ ดความร่ว มมือ ในการดาเนินงานด้า นสิ ท ธิ
มนุษยชนในภาคส่วนต่างๆ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ ในฐานะ
หน่วยงานฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
ในปี 2562 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงได้ริเริ่มโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยถือเป็น
กิจกรรมหนึ่งภายใต้กรอบวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ”
เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานต่างๆ นาหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานใน
ทุกระดับ มีความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน และเพื่อคัดเลือก
หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่น ในเรื่องการคานึงถึงสิทธิมนุษยชนมาเป็น องค์กรนาร่องที่จะสามารถถ่ายทอด
การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่น ๆ ในการนาไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มี คุณภาพให้เหมาะสมกับ
บริบ ทขององค์กรของตนเพื่อขยายผลอันจะส่งผลให้ ประเทศไทยมีความมั่นคง มีความสุข และเป็นที่ยอมรับ
จากนานาประเทศต่อไป

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบการคัดเลือก
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนภาครัฐ ปี 2562
ปี 2562
โดยในปี พ.ศ. 2562 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรี
ภาพ ได้ กาหนดคุณสมบัติในลักษณะภาพกว้าง ขอให้เป็น
หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ที่ดาเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสากล หรือเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) จากการดาเนินงานปี พ.ศ. 2562 มีข้อจากัดของหน่วยงานที่รับสมัครจึงได้มีการปรับคุณสมบัติ
และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้น
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คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบการคัดเลือก
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนภาครัฐ ปี 2563
ต่อมาในปีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการขับเคลื่อนองค์กร
ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของภาครัฐขึ้น โดยนาหลักการตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ และ
(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ/หรือ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
มาเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา โดยในปีบงประมาณ พ.ศ. 2563 มีคุณสมบัติ
ดังนี้
คุณสมบัติองค์กรผู้สมัคร

1.1 เป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ โดยแบ่งเป็น
1.1.1 หน่วยงานภาครัฐในกากับของฝ่ายบริหารที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล อาทิ
(1) ราชการส่วนกลาง
(2) มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
(3) ราชการส่วนภูมิภาค
(4) ราชการส่วนท้องถิ่น
(5) หน่วยงานรูปแบบใหม่ แบ่งเป็น
 หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
 กองทุนที่เป็นนิติบุคคล
 หน่วยบริการที่เป็นรูปแบบพิเศษ
1.1.2 หน่วยงานที่ใช้อานาจของรัฐหรือกลไกของรัฐในการจัดทาบริการสาธารณะ แบ่งเป็น
 สภาวิชาชีพ
 สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ
 นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle – SPV)
1.2 ในการสมัครองค์กรต้องนาเสนอข้อมูลครอบคลุมครบทุกส่วนงาน
1.3 หากคะแนนถึงเกณฑ์การตรวจประเมินขั้นที่ 3 (Site Visit Review) องค์กรผู้รับการประเมิน
ต้องสามารถเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เอกสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินรางวัลองค์กร
ต้ น แบบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ประเภทภาครั ฐ สามารถตรวจประเมิ น องค์ ก รที่ ด าเนิ น การให้ ในบริ บ ท
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้สมัครด้วย
1.4 หากได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐ จะต้องมีความพร้อมที่จะถ่ายทอด
ขยายผล และต่อยอดความเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนแก่องค์กรอื่น ๆ ต่อไป
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เปรียบเทียบหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบการคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนภาครัฐ ปี 2562 -2563
ระดับ
1.มาตรฐานขั้นต่า
(ประเมินตนเอง)

2562

2563

มีตัวชี้วัด 9 ตัว ดังนี้
มิติตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง
1.หน่วยงานมีการยกร่างกฎหมาย การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือมีการกาหนดนโยบาย มาตรการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
สากล หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อขจัดอุปสรรคที่อาจเป็น
สาเหตุแห่งการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนใน
แต่ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมาย
2.หน่ ว ยงานมีก ารกาหนดหน่ว ยงานหรื อ ผู้ รับผิ ดชอบ และมีการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอในการดาเนินงานด้านสิทธิ
มนุษยชน
3.ผู้บริหารหน่วยงานมีการประกาศหรือแถลงนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน
มิติตัวชี้วัดด้านกระบวนการ
4.หน่วยงานมีการนากฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบาย มาตรการ หรือแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของการบรรจุใน
งาน แผนปฏิบัติการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม
5.หน่วยงานมีการสร้างกลไก เครื่องมือ หรือช่องทางอานวยความสะดวก
เพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการรับรู้สิทธิและเข้าถึงบริการของหน่วยงานอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
6.หน่ ว ยงานมี การสร้ างการรั บรู้ การตระหนั กรู้ ด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนให้ แก่
เจ้าหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ
มิติตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์
7.หน่วยงานมีกลไก ช่องทาง หรือเครื่องมือ การจัดการข้อร้องเรียน ของ

มีตัวชี้วัด 8 ตัว ดังนี้
มิติตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง
1.การประกาศหรือแถลงนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน
2.การกาหนดผู้รับผิดชอบเฉพาะในการดาเนินงานด้านสิทธิ
มนุษยชน
มิติตัวชี้วัดด้านกระบวนการ
3.การนาขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ/หรือ
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ไปสู่การ
ปฏิบัติ
4.การสร้างการรับรู้ การตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
5.การสร้างกลไก เครื่องมือ หรือช่องทางอานวยความสะดวกเพื่อให้
ประชาชน/ผู้รับบริการรับรู้สิทธิและเข้าถึงบริการของหน่วยงาน
มิติตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์
6.มีการจัดทาโครงการ หรือกิจกรรม โดยใช้สิทธิมนุษยชนเป็นฐาน
(Human Rights based Approach)
7.มีการประเมินผลโครงการ กิจกรรม ตามข้อ 6
8.มีกลไก ช่องทาง หรือเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
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ระดับ

2.มาตรฐานขั้น
กลาง
(โครงการเด่น/
นวัตกรรม)

3.มาตรฐานขั้นสูง
(Site Visit
กรรมการลงพื้นที่
สัมภาษณ์/ดู
หลักฐานเอกสาร
ประกอบ และ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์)
1

2562
หน่วยงานจนแล้วเสร็จ รวมทั้งเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดูแลการ
จัดการผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างเหมาะสม
8.หน่วยงานมีโครงการหรือกิจกรรม หรือความช่วยเหลือตามสิทธิในแต่ละ
ด้าน หรือกลุ่มเป้าหมายภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
9.หน่วยงานมีการส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามระยะเวลาที่กาหนดไว้

2563

1.ต้องผ่านมาตรฐานขึ้นต่าที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ (ระดับที่ 1) ทั้ง 3 มิติ
คือ มิติตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง มิติตัวชี้วัดด้านกระบวนการ และมิติตัวชี้วัด
ด้านผลลัพธ์
2.มีการเสนอนวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชน/โครงการตัวอย่างที่มีการนาแผน
มนุ ษยชนแห่ งชาติไปสู่ การปฏิบัติ ในด้านการป้องกันการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชน หรือคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือพัฒนากฎหมาย หรือ
พัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วน
(Site Visit กรรมการลงพื้นที่สัมภาษณ์/ดูหลักฐานเอกสารประกอบ และ
หลักฐานเชิงประจักษ์)

มีการเสนอโครงการเด่น/นวัตกรรม1 ด้านสิ ทธิมนุษยชน/โครงการ
ตัว อย่างที่มีการนาข้อเสนอแนะภายใต้ (ร่าง)แผนสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ/หรือแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ
ทั้งนี้ หน่วยงานต้องมีการประเมินต้นเองในเบื้องต้น
หน่วยงานจะต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงและความยั่งยืนของ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
1. การมีแผนปฏิบัติการและหรือคาประกาศเจตนารมณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของหน่วยงาน
2. การนาไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา
3.ความยั่งยืนของการมีแผนปฏิบัติการและหรือคาประกาศ
เจตนารมณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน

นวัตกรรม คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริม่ สร้างหรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ตอบสนองวัตถุประสงค์มากขึ้น
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จากตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบการคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ภาครั ฐ ปี 2562 และปี พ.ศ. 2563 ได้ มี ก ารปรั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นการรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กองค์ ก รต้ น แบบ
ด้านสิทธิมนุษ ยชนภาครั ฐ เพื่อ เป็ นการเปิดโอกาสให้ ห น่วยงานภาครัฐ ที่มีสถานะอื่น นอกเหนือจากนิติบุคคล
เข้ า ร่ ว มการสมั ค รมากขึ้ น จึ ง มี ก ารปรั บ คุ ณ สมบั ติแ ละหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จารณาคั ดเลื อ กองค์ ก รต้ นแบบด้ า น
สิทธิมนุษยชนภาครัฐ อาทิ องค์กรผู้สมัครเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ การยกร่างกฎหมาย การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
กฎระเบียบ หรือมีการกาหนดนโยบาย มาตรการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล หรือเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นต้น
โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ จั ด งานประกาศรางวั ล องค์ ก รต้ น แบบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนประจ าปี 2562
มอบรางวัล ให้ แก่ห น่วยงานภาครั ฐที่ผ่านการพิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกได้รับรางวัลองค์ก ต้นแบบด้านสิท ธิ
มนุษยชนภาครัฐ จานวน 6 หน่วยงาน ดังนี้
1) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รางวัลชนะเลิศ
2) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รางวัลชมเชย
3) กรมประมง
รางวัลชมเชย
4) สถาบันนิติวิทยาศาตร์
รางวัลชมเชย
5) กรมทรัพยากรน้า
รางวัลชมเชย
6) กรมสรรพากร
รางวัลชมเชย
ภาพกิจกรรมการมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
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เทคนิคความสาเร็จสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนภาครัฐ
จากการศึ ก ษาสื บ ค้ น รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น เอกสารรางวั ลองค์ กรต้ นแบบ
ด้านสิทธิมนุษ ยชน ประจาปี งบประมาณ 2562 หลักเกณฑ์องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เอกสารรายงาน
การศึ ก ษาโครงการการจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเบื้ อ งต้ น ตามหลั ก ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
การนาเสนอบรรยายการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน แบบสัมภาษณ์เทคนิคความสาเร็จ
สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของภาครัฐ แผ่นวิดีทัศน์องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
ซึ่ ง จากการศึ ก ษา ค้ น คว้ า และสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ข องกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนภาครัฐ ปี 2562 พบว่า ปัจจัย
ที่ทาให้หน่วยงานได้รับการคัดเลือก ได้แก่
1) ผู้บริหารให้ความสาคัญและมีการถ่ายทอดค่านิยมการยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหัวใจสาคัญของการ
ปฏิบัติงานที่บุคลากรทุกคนต้องตระหนักและคานึงถึง เพื่อนาไปดาเนินงานป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือประชาชน
ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
2) การบริหารจัดการองค์การที่ดี โดยกาหนดกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้อง
กับมาตรการ/วัตถุประสงค์ตามแผนสิทธิมนุษยชนฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
3) บุ ค ลากรยึ ด มั่ น ในค่า นิ ย มร่ ว ม และขับ เคลื่ อ นตามแผนปฏิ บัติ ก ารฯ รวมทั้ ง บูร ณาการท างานกั บ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) ศึกษาความเป็นมา แนวคิดการพัฒนาองค์กรที่นาหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของ
หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งประเด็นคาถามในใบสมัครอย่างละเอียด
5) ศึกษาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 - 2561) มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล และ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
6) การทาผั งความเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงาน กับแผนสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พร้อมคาอธิบายให้
คณะกรรมการเห็นภาพชัดเจน
7) รวบรวมข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม โดยขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานภายในสังกัดในการให้ข้อมูล ความคิดเห็น และ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาประเมินผลฯ เช่น การจัดประชุมผู้บริหารระดับสานัก
ศูนย์ กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจหลักเกณฑ์/วิธีการประเมินผลฯ ระดมความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันจัดทาเอกสารผลการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลการเป็นองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน
8) มีการทาการประเมินตนเอง (หน่วยงานประเมินตนเอง) มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ
หน่ ว ยงานของตนเองอยู่ ในหลั กเกณฑ์มาตรฐานขั้นใด เพื่อเสนอให้ ผู้บริห ารพิจารณาเห็ นชอบสมัครเข้าร่ว ม
โครงการฯ
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9) ติดต่อสอบถามประเด็นข้อสงสัยในประเด็นคาถาม หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลกับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโครงการฯ
10) การประชาสัมพันธ์ส ร้างการรับรู้ผลการดาเนินงานให้ เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของประชาชนใน
ประเทศและต่างประเทศ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ
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ภาคผนวก
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ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ Site Visit

10

ภาพกิจกรรมสัมภาษณ์เทคนิคความสาเร็จสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของภาครัฐ
ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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รายชื่อผู้ทรงวุฒิ
1.นางจันทร์ชม จินตยานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน
2.นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้าผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3.นางศิวพร เรืองศริยานนท์
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
4.นางสาวปัฐมา เสียมหาญ
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมาย
5. นางสาวศราทิพย์ เกิดผล
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้แทนกระทรวงกระทรวงแรงงาน

รายชื่อคณะทางานผู้จดั ทา
กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1.นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.นางสาวศรัญญา อุตรปวง
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
3.นางสาวศิรินทรา แสงศร
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
4.นางสาวสุจิตรา มีศรี
พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
5.นายอธิก ธุระหาญ
พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
1.นายพัสกร เพชรในหิน
2.นางสาววิรัลยาพัชร ธนะพิทักษ์สุข
3.นายศุภกิต วิรปัญญากุล
4.นางสาววนิดา ชัยมงคล

ผู้อานวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
นิติกร

