รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภาน้าชง)
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครังที่ ๘/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชัน ๓
โดย กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
หัวข้อเรื่อง คุณรู้จักองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่
******************************************************

กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน เผยแพร่ชุด
ความรู้ ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภาน้าชง) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง “คุณรู้จักองค์กร
ต้ น แบบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ ไม่ ในวั น พุ ธ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้ อ งประชุ ม ไชยานุ กิ จ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้ที่สนใจ
จ้านวนประมาณ ๓๐ คน และผ่าน facebook fanpage กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ
การจัดกิจกรรมในรูปแบบให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนภาครัฐ มีดังนี
๑.นายพั สกร เพ็ ช รในหิ น ผู้ อ้า นวยการกองมาตรฐานด้ า นสิท ธิ ม นุ ษ ยชน กล่ า วต้อ นรั บ และ
แลกเปลี่ยนองค์กรต้น แบบด้านสิทธิ มนุษยชนคืออะไร พร้อมยกตัวอย่างข้อดีและข้อเสี ยการเป็นองค์กร
ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๒.แนะน้าของรางวัลและก้าหนดการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภาน้าชง) และเปิดวิดีทัศน์แนะน้า
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๓.การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ที่มาและประเภทองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” โดยนางสาว
วีรดา ม่วงสีตอง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ซึ่งสามารถสรุปเนือหาได้ดังนี ที่มาของ
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบและ
ประกาศใช้วาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อกระตุ้น
ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความส้าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงเกิดความร่วมมือ
ในการด้าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในภาคส่วนต่างๆ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ในปี ๒๕๖๒ จึงได้ริเริ่มโครงการองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชนขึน โดยถือเป็ นกิจ กรรมหนึ่งภายใต้กรอบวาระแห่ งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน
Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานต่างๆ น้าหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็น
พืนฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้เกิด ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และ
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน และเพื่อคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐที่ มีความ
โดดเด่น ในเรื่องการค้านึงถึงสิทธิมนุษยชนมาเป็นองค์กรน้าร่องที่จะสามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
องค์กรอื่น ๆ ในการน้าไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มี คุณภาพ และเหมาะสมกับบริบทขององค์กรของตน
เพื่อขยายผลอันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มีความสุข และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศต่อไป
ซึ่งองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๑) ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐในก้ากับ ของฝ่ายบริหารที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และหน่วยงาน
ที่ใช้อ้านาจของรัฐ หรือกลไกของรัฐในการจัดท้าบริการสาธารณะ
๒) ภาครัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ ได้แก่ องค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลหรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์กับ
กระทรวงพาณิชย์ ด้าเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยถูกต้องตามกฎหมายประกอบธุรกิจนัน ไม่เป็นนิติบุคคลที่
ล้มละลาย

๓) องค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร ได้แก่ เป็นนิติบุคคล ด้าเนินกิจการไม่น้อยกว่า ๑ ปี ไม่มีสถานะ
ล้มละลาย
โดยประเภทล้าดับที่ ๒ และ ๓ ซึ่งได้แก่ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร
หน่วยงานภายในสังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่รับผิดชอบ คือ กองสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ
ประเภทที่ ๑ ภาครัฐ ผู้รับผิดชอบจะเป็นกองยุทธศาตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔.การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบการคัดเลือกองค์กร
ต้ น แบบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภาครั ฐ ” โดยนายอธิ ก ธุ ร ะหาญ พนั ก งานคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ซึ่งสามารถสรุปเนือหาได้ดังนี การด้าเนินงานองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ด้าเนินงานเข้ามาสู่ปีที่ ๒ ซึ่ง
การพิจารณาคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ภาครัฐ มีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
เพื่อให้ได้องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่ดี ในปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีแรกในการด้าเนินโครงการองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ก้าหนดคุณสมบัติในลักษณะภาพกว้าง โดยขอให้เป็น
หน่วยงานภาครัฐเท่านัน ที่ด้าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสากล หรือเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จากการด้าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีข้อจ้ากัดของหน่วยงานที่รับสมัครจึงได้มี
การปรับคุณสมบัติ และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนขึน
ต่อมาในปี ๒๕๖๓ ได้จัดท้าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิ
มนุษยชนของภาครัฐขึน โดยน้าหลักการตัวชีวัด สิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ และ (ร่าง) แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ และ/หรือ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มาเป็นกรอบ
ในการพิจารณาจัดท้าหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา โดยในปีบงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีคุณสมบัติดังนี
(๑) เป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ โดยแบ่งเป็น
(๑.๑) หน่วยงานภาครัฐในก้ากับของฝ่ายบริหารที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล อาทิ
- ราชการส่วนกลาง
- มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
- ราชการส่วนภูมิภาค
- ราชการส่วนท้องถิ่น
- หน่วยงานรูปแบบใหม่ แบ่งเป็น หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
กองทุนที่เป็นนิติบุคคล หน่วยบริการที่เป็นรูปแบบพิเศษ
(๒) หน่วยงานที่ใช้อ้านาจของรัฐหรือกลไกของรัฐในการจัดท้าบริการสาธารณะ แบ่งเป็น
 สภาวิชาชีพ
 สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ
 นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle – SPV)
ในส่วนของหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบการคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนภาครัฐ
ประจ้าปี ๒๕๖๓ ได้แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี
(๑)มาตรฐานขันต่้า (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย ตัวชีวัด ๒ ตัว ได้แก่
(๑.๑) การประกาศหรือแถลงนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน
(๑.๒) การก้าหนดผู้รับผิดชอบเฉพาะในการด้าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
(๑.๓) การน้าขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ/หรือแผนปฏิบัติการระดับชาติว่า
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ไปสู่การปฏิบัติ
(๑.๔) การสร้างการรับรู้ การตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(๑.๕) การสร้างกลไก เครื่องมือ หรือช่องทางอ้านวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชน/
ผู้รับบริการรับรู้สิทธิและเข้าถึงบริการของหน่วยงาน

(๑.๖) มีการจัดท้าโครงการ หรือกิจกรรม โดยใช้สิทธิมนุษยชนเป็นฐาน (Human Rights
based Approach)
(๑.๗) มีการประเมินผลโครงการ กิจกรรม ตามข้อ ๑.๖
(๑.๘) มีกลไก ช่องทาง หรือเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๒) มาตรฐานขันกลาง (โครงการเด่น/นวัตกรรม) มีการเสนอโครงการเด่น/นวัตกรรม1 ด้านสิทธิ
มนุษยชน/โครงการตัวอย่างที่มีการน้าข้อเสนอแนะภายใต้ (ร่าง)แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ และ/
หรือแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ
(๓) มาตรฐานขันสูง (Site Visit ) กรรมการลงพืนที่สัมภาษณ์/ดูหลักฐานเอกสารประกอบ
และหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยในปีที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดงานประกาศรางวัลองค์กรต้ นแบบด้านสิทธิ
มนุษยชนประจ้าปี ๒๕๖๒ หรือเรียกอีกชื่อว่า “Human Rights Awards 2019” ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐที่ผ่าน
การคัดเลือกได้รับรางวัลองค์กต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนภาครัฐ จ้านวน ๖ หน่วยงาน ดังนี
๑) ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รางวัลชนะเลิศ
๒) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รางวัลชมเชย
๓) กรมประมง
รางวัลชมเชย
๔) สถาบันนิติวิทยาศาตร์
รางวัลชมเชย
๕) กรมทรัพยากรน้า
รางวัลชมเชย
๖) กรมสรรพากร
รางวัลชมเชย
ภาพกิจกรรมการมอบรางวัลองค์กรต้ นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจ้าปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสมศักดิ์
เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อิมแพ็คอารีน่า
เมืองทองธานี

1

นวัตกรรม คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริม่ สร้างหรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึน ตอบสนองวัตถุประสงค์มากขึน

๕. การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “เทคนิคความส้าเร็จสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ภาครัฐ” โดยนางสาวศิรินทรา แสงศร นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ โดยสามารถสรุปได้ดังนี คณะท้างานฯ
ได้ มี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสอบถามหรื อ สั ม ภาษณ์ ตั ว บุ ค คลที่
ด้าเนินงานด้านองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน พบว่า เทคนิคหรือปัจจัยที่ท้าให้หน่วยงานประสบความส้าเร็จ
ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน มีดังนี
๑) มีน โยบายชัดเจน ผู้ บริ ห ารให้ ความส้าคัญและมีการถ่ายทอดค่านิยมการยึดถือหลักสิ ทธิ
มนุษยชนเป็นหัวใจส้าคัญของการปฏิบัติงานที่บุคลากรทุกคนต้องตระหนักและค้านึงถึง เพื่อน้าไปด้าเนินงาน
ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
๒) มีเจ้าหน้าที่/งบประมาณ การบริหารจัดการองค์การที่ดี โดยก้าหนดกิจกรรม/โครงการใน
แผนปฏิบั ติก ารประจ้ า ปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการ/วัต ถุ ประสงค์ ต ามแผนสิ ทธิ ม นุษ ยชนฯ ที่ห น่ว ยงาน
รับผิดชอบ โดยส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในค่านิยมร่วมกัน รวมทังบูรณาการท้างานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ทังภาครัฐ ภาคเอกชน
๓) มีการสร้างการรับรู้ ศึกษาความเป็นมา แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรฐานสิทธิมนุษยชน
สากล และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน (UDHR) แนวคิดการพัฒนาองค์กรที่น้าหลักสิทธิมนุษยชนมา
เป็นพืนฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการขับเคลื่อนองค์กร
ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานภาครัฐ รวมทังการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
๔) มีกลไกการจั ด การ การท้าผั งความเชื่อมโยงภารกิจของหน่ว ยงาน กับแผนสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พร้อมค้าอธิบายให้คณะกรรมการเห็นภาพชัดเจน
๕) มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข กฎ ระเบี ย บ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากล หรื อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อขจัดอุปสรรคที่อาจเป็นสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้าง
หลักประกันสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมาย
๖) มีโครงการ กิจกรรม และการรายงานผล มีโครงการ กิจกรรม ความช่วยเหลือตามสิทธิในแต่
ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมายภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ฉบับปัจจุบัน และการส่งรายงานผลการด้าเนินงาน
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้
๗) มีการก้าหนดแผนงาน มีการน้ากฎหมาย ระเบียบ นโยบาย มาตรการ หรือแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ไปสู่การปฏิบัติในแผนงาน แผนปฏิบัติการ โครงการ หรือกิจกรรมขององค์กร
๘) มีช่องทางการให้บริการ มีการสร้างกลไก เครื่องมือ หรือช่องทางอ้านวยความสะดวก เพื่อให้
ประชาชน ผู้รับบริการ ได้รับรู้ถึงสิทธิและเข้าถึงบริการขององค์กรอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือก
ปฏิบัติ
๙) มีนวัตกรรมที่ทันสมัย มีการเสนอนวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชน โครงการ กิจกรรมที่มีการน้า
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการคุ้มครองการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการพัฒนากฎหมาย หรือพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วน
ช่วงสุดท้ายกิจกรรมตอบค้าถามชิงรางวัล ผ่าน Kahoot โดยแจกของรางวัลส้ารับผู้โชคดี

ภาพบรรยายการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภาน้าชง)

