กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม
ตารางการเปรียบเทียบนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร
แมบทแหงชาติดา นสิทธิมนุษยชน
(แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๑)
กับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๒

กรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ
กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ

กระทรวงยุตธิ รรม

การเปรี ย บเที ย บนโยบายและแผนปฏิ บั ติ ก ารแม่ บ ทแห่ ง ชาติ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑) กับแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ ๒
หัวข้ อหลัก
๑. ชื่อแผน

๒. ความ
เป็ นมา

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑
ฉบับที่ ๒
นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒
แม่บทแห่งชาติดา้ น
สิ ทธิมนุษยชน
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สื บเนื่องจาก องค์การสหประชาชาติ
ได้ใช้คาํ ว่า “Human Rights Plans of
Action” ซึ่ งในภาษาไทยจะหมายถึง
“แผนปฏิบตั ิการ” และจากการหารื อ
กับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดทําแผนฯ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า
แนวทางในการจัดทําแผนฯ ฉบับที่ ๒
เป็ นการจัดทําในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่ ง
จะประกอบด้วย ๓ ระดับ คือ ระดับ
ยุทธศาสตร์ ระดับกลยุทธ์ และระดับ
ปฏิบตั ิการ ตามกรอบแนวทางการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ และภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐ ดังนั้น จึงใช้ชื่อดังที่กล่าวเป็ น
“แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒”
การดําเนินภารกิจแผน
๑) เมื่อกรมคุม้ ครองสิ ทธิและ
เป็ นแผนฯ ฉบับแรก ของ
เสรี ภาพ ได้จดั ตั้งขึ้นตาม
สิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็ นการ
ประเทศไทย เกิดขึ้นใน
พระราชบัญญัติปรับปรุ ง
ดําเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด และ
โอกาสครบรอบ ๕๐ ปี
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
จะดําเนินการต่อไปเรื่ อยๆ เหมือน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
มนุษยชนของสหประชาชาติ ๒๕๔๕ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จึงได้โอนภารกิจ แห่งชาติ จากฉบับที่ ๑
โดยคณะรัฐมนตรี ได้ให้
ซึ่ งปัจจุบนั มีถึงฉบับที่ ๑๐ แล้ว ดังนั้น
ความเห็นชอบนโยบายและ ดังกล่าวให้กระทรวงยุติธรรม
แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็จะ
แผนฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ โดยกรมคุม้ ครองสิ ทธิและ
๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓
เสรี ภาพ ดําเนินการนับตั้งแต่วนั ที่ ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
(หนังสื อสํานักเลขาธิการ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็ นต้นมา
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ (ตามหนังสื อสํานักเลขาธิการ
นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๕ ลงวันที่ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/
๑๔๒๑๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓
ระยะเริ่ มแรกได้มอบหมาย พ.ศ. ๒๕๔๕)

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

๒

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก
๒. ความ
เป็ นมา
(ต่ อ)

๓. หน่ วยงาน
/กลไก ที่
รับผิดชอบ
จัดทําแผนฯ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑
ให้สาํ นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป็ นศูนย์กลาง
ในการประสานและติดตาม
การดําเนินงาน

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๒
๒) กรมฯ ได้เริ่ มดําเนิ นการจัดทํา
แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๒ อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจาก
แผนฯ ฉบับแรกหมดวาระลง
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๑) รัฐบาลได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทํานโยบาย
และแผนปฏิบตั ิการแม่บท
แห่งชาติดา้ นสิ ทธิมนุษยชน
โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน
เป็ นประธาน และ
คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ในหลาย
คณะ เพื่อช่วยดําเนินการ อาทิ
(๑) คณะอนุกรรมการ
ประชาพิจารณ์ร่างนโยบาย
และแผนฯ
(๒) คณะอนุกรรมการ
รวบรวมข้อมูลและเอกสาร
ต่าง ๆ ในเรื่ อง
สิ ทธิมนุษยชน
(๓) คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์นโยบายและ
แผนฯ
(๔) คณะกรรมการยกร่ าง
นโยบายและแผนฯ
(๕) คณะอนุกรรมการ
รายงานข้อเท็จจริ งและ
สภาพปัญหาสิ ทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย
๒) ระยะเริ่ มแรกสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็ น
ศูนย์กลางในการประสาน
และติดตามการดําเนินงาน

ภายหลังจาก กระทรวงยุติธรรม
โดยกรมคุม้ ครองสิ ทธิและ
เสรี ภาพ ได้รับโอนภารกิจจาก
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แล้วจึงเป็ นเจ้าภาพดําเนินการ
ร่ วมกับคณะกรรมการ
สิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
ตัวแทนจากทุกภาคส่ วนทัว่
ประเทศจัดทําแผนฯ ฉบับที่ ๒
ขึ้น

ระยะเริ่ มแรกมีการจัดตั้งในรู ป
คณะกรรมการ เพื่อจัดทําแผนฯ ฉบับ
แรก เนื่องจาก ณ ขณะนั้น ไม่มีเจ้าภาพ
หลักที่ชดั เจนในการดําเนินงาน แต่เมื่อ
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุม้ ครอง
สิ ทธิและเสรี ภาพ ได้จดั ตั้งขึ้น ซึ่ ง
อํานาจหน้าที่หนึ่ งในกฎกระทรวง
แบ่งส่ วนราชการกรมคุม้ ครองสิ ทธิ
และเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.
๒๕๔๕ โดยเฉพาะภารกิจกอง
ส่ งเสริ มสิ ทธิและเสรี ภาพ กําหนดให้
กรมฯ จะต้องส่ งเสริ มและดําเนินการ
ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการด้านสิ ทธิ
มนุษยชน ภารกิจดังกล่าวจึงโอนให้
กระทรวงยุติธรรมดําเนิ นการ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ นต้นมา

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

๓

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก
๔. กระบวน
การจัดทํา
แผนฯ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ เพื่อ
ดําเนินการจัดทําแผนฯ
๒) เปิ ดรับฟังความคิดเห็น
จากลุ่มตัวแทนทุกภาคส่ วน
๓) กําหนดเป้ าหมายประเด็น
สิ ทธิมนุษยชนในสังคมไทย
ที่พึงปรารถนาควรมีลกั ษณะ
อย่างไร
๔) กําหนดยุทธศาสตร์ การ
จัดทํานโยบายและแผนฯ ให้
รองรับกลุ่มเป้ าหมาย
ดังกล่าว
๕) สรุ ปประมวลผลยกร่ าง
นโยบายและแผนฯ
๖) นําเสนอร่ างนโยบายและ
แผนฯ ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๒
แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๒ มีกรอบแนวทางให้แผนเกิด
จากกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคส่ วน และรับฟังความ
คิดเห็นอย่างทัว่ ถึงกว้างขวาง โดย
เริ่ มตั้งแต่ประชาชนกลุ่มตัวแทน
จากทุกภาคส่ วน ทุกจังหวัดทัว่
ประเทศ ได้ร่วมเรี ยนรู้เรื่ อง
สิ ทธิมนุษยชน ร่ วมสะท้อนปัญหา
ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วม
จัดทําแผนจากระดับพื้นที่ พัฒนา
เป็ นแผนในระดับประเทศ
ซึ่ งกระทรวงยุติธรรม โดยกรม
คุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพ ร่ วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และตัวแทนจากทุกภาค
ส่ วนทัว่ ประเทศเข้าร่ วมจัดทําแผน
ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑
แบ่งเป็ น ๔ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๙)
ขั้นเตรียมการ
- ติดตามประเมินผลแผนฯ
ฉบับแรก
- ศึกษาสิ ทธิเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกรอบรัฐธรรมนูญและ
มาตรการสากล
- การวางกรอบนโยบายและ
แผนฯ ฉบับที่ ๒
- การวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ น
สิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ระยะที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐)
ขั้นการสรรหาและอบรมวิทยากร
จํานวน ๙๕ คน จากทัว่ ประเทศ
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กรอบแนวทางในการจัดทําแผนทั้ง
แผนฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒
มีกรอบแนวทางให้แผนเกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกภาค
ส่ วนเช่นเดียวกัน เพื่อเปิ ดรับฟังความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวางจาก
ทุกภาคส่ วน

๔

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๒
โดยเป็ นวิทยากรกลาง จํานวน ๒๐
คน เพื่อจัดทําหลักสูตร และ
ฝึ กอบรมวิทยากรภาคสนาม
จํานวน ๗๕ คน เพื่อทําหน้าที่ให้
ความรู้เรื่ องสิ ทธิมนุษยชน และ
เป็ นแกนกลางในการจัดทําแผน
สิ ทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ท้ งั ๔
ภูมิภาคและกทม.
ระยะที่ ๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๑)
ขั้นจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนใน
ระดับพืน้ ที่ ครอบคลุมทั้ง ๔
ภูมิภาคและกทม. โดยให้ทุกภาค
ส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่ งมีผู้
เข้าร่ วมกิจกรรมทั้งสิ้ น ๒,๒๐๙
คน
ระยะที่ ๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๑)
ขั้นยกเป็ นร่ างแผนสิ ทธิมนุษยชน
ในระดับประเทศ
เป็ นการประมวลผลการจัดทําแผน
ในระดับพื้นที่ท้ งั ๔ ภูมิภาคและ
กทม. เพื่อยกเป็ นร่ างแผน
สิ ทธิมนุษยชนในระดับประเทศ
แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
*รวมผู้เข้ าร่ วมจัดทําแผน
สิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ ๒
ทั้งสิ้น จํานวน ๓,๔๘๕ คน
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แผนฯ ฉบับแรก กําหนดเป็ น
กรอบนโยบายกว้าง ๆ ไว้
ดังนี้
๑) นโยบายและแผนฯ
ฉบับแรก นอกจากจะ
คํานึงถึงพัฒนาการของ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ แบ่งออกเป็ น ๓ระดับ
คือ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับ
กลยุทธ์ และระดับปฏิบตั ิการ
รายละเอียดปรากฏดังนี้
๑) เป้าหมายหลัก คือ สังคมไทย

แผนฯ ฉบับแรก จะเป็ นกรอบ
แนวนโยบายภาพใหญ่ เพื่อให้
หน่วยงานนําแผนแปลงไปสู่
ภาคปฏิบตั ิสาํ หรับแผนฯ ฉบับที่ ๒
จะกําหนดไว้ในทุกระดับทั้งภาพรวม
ของประเทศในระดับยุทธศาสตร์

๔. กระบวน
การจัดทํา
แผนฯ
(ต่ อ)

๕. ทิศทาง
ของแผนฯ

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

๕

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก
๕. ทิศทาง
ของแผนฯ
(ต่อ)

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑
สิ ทธิมนุษยชนในสังคมไทย
และสิ ทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศแล้วยังอยูบ่ น
พื้นฐาน แนวคิดที่สาํ คัญ ๔
ประการได้แก่
๑.๑) มีความเป็ นสากล
เป็ นสิ ทธิของทุกคนโดยไม่
คํานึงถึงความแตกต่างใน
เรื่ องเชื้อชาติ สี ผวิ เพศ
ศาสนา ความเชื่อในทางอื่น
ใด พื้นแพทางสังคม
ทรัพย์สิน กําเนิด หรื อ
สถานะ นอกจากนั้นยังเป็ น
สิ ทธิ ที่ยอมรับกันใน
ประชาคมระหว่างประเทศ
โดยปรากฏอยูใ่ นเอกสาร
อนุสัญญา กฎหมายระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ในด้าน
สิ ทธิ มนุษยชน ทั้งที่ประเทศ
ไทยร่ วมเป็ นภาคี และยัง
ไม่ได้เป็ นภาคี
๑.๒) มีความสมบูรณ์ ทั้ง
ในการส่ งเสริ มและคุม้ ครอง
โดยครอบคลุม
สิ ทธิ มนุษยชนในทุก ๆ ด้าน
และทุกกลุ่มเป้ าหมายใน
สังคมไทย ได้แก่ สิ ทธิ ใน
ด้านการเมือง พลเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ ทธิในการพัฒนา โดย
ให้ความสําคัญเป็ นลําดับ
แรก แต่กลุ่มบุคคลที่ดอ้ ย
โอกาสในสังคม ซึ่ งง่ายต่อ
การตกเป็ นเหยือ่ ของการ

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
เหตุผล
ฉบับที่ ๒
เป็ นสังคมแห่งการเคารพศักดิ์ศรี กลยุทธ์ ลงไปจนถึงภาคปฏิบตั ิใน
ระดับปฏิบตั ิการ ที่หน่วยงานต่าง ๆ
ของความเป็ นมนุษย์ตามหลัก
มนุษยชน เครื อข่ายสิ ทธิมนุษยชน จะนําแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
เข้มแข็งในทุกภูมิภาคที่มีความ
ตื่นตัวในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ดังนั้น
แผนจึงเป็ นเครื่ องมือในการปกป้ อง
คุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน ให้กบั
องค์กรเครือข่ายสิ ทธิมนุษยชนจาก
ทุกภาคส่ วน สามารถมีกรอบ
แนวทางในการปกป้ องคุม้ ครอง
สิ ทธิมนุษยชนให้แก่คนในชาติ
๒) วิสัยทัศน์ เป็ นองค์กร
เครื อข่ายในการส่ งเสริ มและ
คุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนบน
พื้นฐานของการอยูร่ ่ วมกันอย่าง
เคารพศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์ตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
๓) พันธกิจ
(๑) ส่ งเสริ ม ป้ องกัน และ
ปกป้ องสิ ทธิของประชาชน
ไม่ให้ถูกละเมิด
(๒) คุม้ ครองและเยียวยาผูถ้ ูก
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างเป็ น
รู ปธรรม

๔) ยุทธศาสตร์ ๔ ประการ
ได้แก่
(๑) ป้ องกันการละเมิด
สิ ทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความ
เสมอภาคตามความเป็ นจริ ง
นอกเหนือจากความเสมอภาคทาง
กฎหมาย
(๒) คุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนใน
๖

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก
๕. ทิศทาง
ของแผนฯ
(ต่อ)

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
๑.๓) มีความสมดุลย์ โดย
ไม่เน้นเฉพาะการส่ งเสริ ม
และคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน
เพียงลําพัง แต่เน้นความ
รับผิดชอบ จริ ยธรรม และ
หน้าที่ของพลเมืองควบคู่ไป
ด้วย นอกจากนั้นยังเน้นการ
มีส่วนร่ วมของทุกภาคใน
สังคม
๑.๔) มีความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบัติ แนวนโยบาย
สิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ เน้น
กระบวนการพัฒนาต่อเนื่อง
มิใช่เป็ นเหตุการณ์ที่จบลง
ในช่วงใดช่วงหนึ่ง
๒) เป้ าหมายหลักของ
นโยบายสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ที่สาํ คัญมีอยู่ ๔
ประการ
ประการแรก การมีสังคมที่
สันติสุขอย่างแท้จริ ง
ประการที่สอง การมีสังคม
ที่มีการเคารพกฎหมาย
ยึดหลักนิติธรรม (Rule of
Law) ควบคู่ไปกับหลัก
จริ ยธรรม
ประการที่สาม การมีสังคมที่
มีความเป็ นประชาธิปไตย
สร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความยุติธรรม
ประการที่สี่ การมีสังคมที่มี
การพัฒนาเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
ทั้งในด้านการพัฒนา

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๒
ทุกกลุ่มเป้ าหมายให้เป็ นไปตาม
หลักสิ ทธิมนุษยชน
(๓) พัฒนากฎหมายและกลไก
ทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อส่ งเสริ มและคุม้ ครอง
สิ ทธิมนุษยชน
(๔) พัฒนาองค์กรเครื อข่ายให้มี
ศักยภาพในการส่ งเสริ มและ
คุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนให้มีความ
เข้มแข็งในการคุม้ ครอง
สิ ทธิมนุษยชนและพัฒนาไปสู่
มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ในแต่ละยุทธศาสตร์จะ
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ตัวชี้วดั
และกลวิธี ที่จะดําเนินการให้ไปสู่
เป้ าหมายที่วางไว้

เหตุผล

๗

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑
เศรษฐกิจ และการพัฒนา
สังคม
๓) แนวนโยบาย
สิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ๗
ประการ
๓.๑) ส่ งเสริ มให้มีการ
เคารพสิ ทธิมนุษยชนตามที่
กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
๓.๒) บูรณาการเรื่ อง
สิ ทธิมนุษยชนในการพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศทุกด้าน
๓.๓) ดําเนินการให้
ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจเรื่ อง
สิ ทธิมนุษยชน ความรู้
เกี่ยวกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และจริ ยธรรม
๓.๔) ส่ งเสริ มหลักการ
ความเป็ นสากล การแบ่งแยก
มิได้ และเกี่ยวพันซึ่ งกันและ
กันของสิ ทธิมนุษยชน
๓.๕) สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญา
และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศตามที่รัฐบาลไทยได้
ให้ไว้กบั นานาประเทศ
๓.๖) เสริ มสร้างความ
ร่ วมมือทุกระดับในการ
ส่ งเสริ มและคุม้ ครอง
สิ ทธิมนุษยชน
๓.๗) พัฒนาและปรับปรุ ง
กฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอื้อ
ต่อการส่ งเสริ มและคุม้ ครอง
สิ ทธิมนุษยชน

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๒

เหตุผล

๘

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก
๖. สาระ
สํ าคัญของ
แผนฯ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑
แผนฯ ฉบับแรก
ประกอบด้วยประเด็นสิ ทธิ
มนุษยชน ๑๑ ด้าน ๒๐
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่
๑) แผนปฏิบัตกิ าร
สิ ทธิมนุษยชนเฉพาะด้ าน
ประกอบด้วย
๑.๑) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนด้านการศึกษา
๑.๒) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนด้าน
วัฒนธรรม
๑.๓) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิ มนุษยชนด้านอาชีพ
๑.๔) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนด้าน
สาธารณสุ ข
๑.๕) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
๑.๖) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิ มนุษยชนด้านที่อยู่
อาศัย
๑.๗) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนด้านสิ ทธิ
เสรี ภาพในการรวมกลุ่ม
๑.๘) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ
๑.๙) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนด้านสิ ทธิ
เสรี ภาพด้านสื่ อสารมวลชน

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๒
แผนฯ ฉบับที่ ๒ จะกําหนดตาม
แนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณของรัฐ โดยกําหนด
เป็ น วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และกลวิธี (ระดับ
ปฏิบตั ิการ) พร้อมทั้งกําหนด
ตัวชี้วดั และโครงการสําคัญที่ควร
ดําเนินการ โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์จะมีการ
กําหนดกลุ่มเป้ าหมายไว้ ๑๐ ด้าน
เพื่อให้ง่ายต่อการแปลงไปสู่
ภาคปฏิบตั ิ ดังนี้
๑) กลุ่ ม เป้ าหมายด้า นการศึ ก ษา
เรี ยนรู้ วัฒนธรรม และศาสนา
๒) กลุ่มเป้ าหมายด้านอาชีพ และ
แรงงาน
๓) กลุ่มเป้ าหมายด้านสาธารณสุ ข
๔) กลุ่มเป้ าหมายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
๕) กลุ่มเป้ าหมายด้านที่อยูอ่ าศัย
๖) กลุ่มเป้ าหมายด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
๗) กลุ่มเป้ าหมายด้านสิ ทธิ
เสรี ภาพในการสื่ อสารและ
สื่ อมวลชน
๘) กลุ่มเป้ าหมายด้านการเมือง
การปกครอง (รวมถึงสิ ทธิ
เสรี ภาพในการรวมกลุ่มและการ
กระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่น)
๙) กลุ่มเป้ าหมายด้าน

เหตุผล
แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ จะมีการรวมกลุ่มเป้ าหมาย
ที่เคยกําหนดไว้เดิมในแผนฯ
ฉบับแรก เข้าไว้ในด้านเพื่อให้ง่ายต่อ
การจัดแยกประเภทกลุ่มเป้ าหมาย
และมีการปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิการ
ด้านสิ ทธิมนุษยชนในบางด้าน
เพื่อให้เป็ นไปตามหมวด ๓ สิ ทธิและ
เสรี ภาพของชนชาวไทย ของ
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพิ่ม
ด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจาก
สถานการณ์การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
ด้านนี้จะมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง
(ข้อมูลจากการศึกษาเพื่อวางกรอบ
นโยบายและแผนสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ โดยสถาบัน
พัฒนานโยบายและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่ วมกับ
กรมคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพ)

๙

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก
๖. สาระ
สํ าคัญของ
แผนฯ

(ต่ อ)

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑
ฉบับที่ ๒
กระบวนการยุติธรรม
๑.๑๐) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนด้านการเมือง ๑๐) กลุ่มเป้ าหมายด้าน
สิ ทธิชุมชน
และการปกครอง
๑.๑๑) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิ มนุษยชนด้านศาสนา
๒) แผนปฏิบัติการ
สิ ทธิมนุษยชนตาม
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่
๒.๑) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของเด็ก
๒.๒) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของสตรี
๒.๓) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของ
ผูส้ ูงอายุ
๒.๔) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของคนพิการ
๒.๕) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิ มนุษยชนของผูป้ ่ วย
๒.๖) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของผูต้ ิดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ และผูป้ ่ วย
เอดส์
๒.๗) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของชน
กลุ่มน้อย
๒.๘) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของคน
ต่างด้าว
๒.๙) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของผูห้ นี ภยั
๒.๑๐) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของคนไร้
สัญชาติ

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

เหตุผล

๑๐

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก
๖. สาระ
สํ าคัญของ
แผนฯ
(ต่ อ)

๗. การแปลง
แผนไปสู่ การ
ปฏิบัติ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑
๒.๑๑) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนคนจน
๒.๑๒) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของผูใ้ ช้
แรงงาน
๒.๑๓) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของเกษตรกร
๒.๑๔) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของผูบ้ ริ โภค
๒.๑๕) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิ มนุษยชนของผู้
ปฏิบตั ิงานด้าน
สิ ทธิมนุษยชน
๒.๑๖) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของผูต้ อ้ ง
คุมขัง
๒.๑๗) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของผูพ้ น้ โทษ
๒.๑๘) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของผูเ้ สี ยหาย
ในคดีอาญา
๒.๑๙) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของชุมชน
๒.๒๐) แผนปฏิบตั ิการ
สิ ทธิมนุษยชนของ
ผูร้ ับบริ การสงเคราะห์จากรัฐ
แผนฯ ฉบับแรก จะ
กําหนดให้อยูภ่ ายใต้หวั ข้อ
การส่ งเสริ มการดําเนินงาน
สิ ทธิมนุษยชนโดยแบ่ง
ออกเป็ น
๑) การศึกษาว่าด้วย
สิ ทธิมนุษยชน
๒) การพัฒนาการวิจยั

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๒

เหตุผล

แผนฯ ฉบับที่ ๒ ไว้ภายใต้หวั ข้อ
การบริ หารจัดการเพื่อขับเคลื่อน
แผนไปสู่การปฏิบตั ิ โดยแบ่ง
ออกเป็ น
๑) การกําหนดหน่ วยงาน
รับผิดชอบ และแนวทางการ
ประสานงาน ได้แก่ (๑) องค์กร
ที่เป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร

ทั้งแผนฯ ฉบับแรก และฉบับที่ ๒ ได้
กล่าวถึงการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบตั ิแล้ว

๑๑

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก
๗. การแปลง
แผนไปสู่ การ
ปฏิบัติ
(ต่ อ)

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑
เกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน
๓) การบูรณาการ และ
ประชาสัมพันธ์ดา้ น
สิ ทธิมนุษยชน
๔) การบริ หารจัดการ เพื่อ
ส่ งเสริ มและคุม้ ครอง
สิ ทธิ มนุษยชน

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๒
(คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ) (๒) องค์กรของฝ่ าย
บริ หาร / รัฐบาล ที่จะเกี่ยวข้อง
โดยตรงในประเด็น
สิ ทธิมนุษยชน ตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ หมวด ๓ สิ ทธิและ
เสรี ภาพ และหมวด ๕
แนวนโยบายแห่งรัฐ กําหนดไว้
(๓) เครื อข่ายองค์กรสิ ทธิ
มนุษยชนนอกภาครัฐ ที่ดาํ เนิน
ภารกิจด้านสิ ทธิมนุษยชน ทั้ง
หน่วยงานภายในประเทศ และ
หน่วยงานที่เป็ นองค์กรระหว่าง
ประเทศ ซึ่ งการประสานงานของ
องค์กรเหล่านี้จะจัดเป็ นเครื อข่าย
ย่อย ๆ ในแต่ละประเด็นปัญหา
หรื อเครื อข่ายที่ดาํ เนินการใน
ลักษณะพื้นที่ พร้อมทั้งได้
กล่าวถึง (๔) แนวทางการ
ประสานงาน ไว้ดว้ ย
๒) การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารใน
ระดับต่ าง ๆ ภายใต้ระบบและการ
จัดสรรงบประมาณของภาครัฐที่
กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้อง
จัดทําแผนปฏิบตั ิการในภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อบริ หาร
จัดการทรัพยากรที่มีจาํ กัด
โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิด
ความคุม้ ค่า จึงกําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบตั ิการใน
ระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับ
กระทรวง กรม และหน่วยงานใน

เหตุผล

๑๒

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑

๗. การแปลง
แผนไปสู่ การ
ปฏิบัติ
(ต่ อ)

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๒
พื้นที่ โดยกําหนดเป็ นแผนงาน
โครงการ เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานตามกรอบทิศทางแผน
สิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓) การติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน (Monitoring and
Evaluation) เป็ นกระบวนการ
สําคัญในการขับเคลื่อนแผน
สิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
ไปสู่การปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ บรรลุเป้ าหมายของ
แผนอย่างเป็ นรู ปธรรม โดย
กําหนดกรอบการดําเนินงานการ
ติดตามและประเมินผลอยู่ ๒
ประการ กล่าวคือ
(๑) การพัฒนาระบบและการ
สร้างตัวชี้วดั ความสําเร็ จของการ
ดําเนินงาน และ
(๒) การพัฒนาฐานข้อมูลและ
การเชื่อมโยงเครื อข่ายประสาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายไป
จนถึงระดับพื้นที่ ทั้งการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ระดับต่าง ๆ และการเสริ มสร้าง
เครื อข่ายข้อมูลด้าน
สิ ทธิมนุษยชน
๔) ความแตกต่ างของการ
ติดตามผล กับการประเมินผล
เป็ นการกล่าวถึงความหมายของ
(๑) การติดตาม (Monitoring)
หมายถึง การติดตาม
ความก้าวหน้าในการนํา
ทรัพยากร (บุคลากร

เหตุผล

๑๓

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก

๘. วิเคราะห์
ความเหมือน
ของแผนฯ
ฉบับแรก กับ
แผนฯ
ฉบับที่ ๒

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๒
งบดําเนินงาน และงบลงทุน) เข้า
สู่กระบวนการด้วยการบริ หาร
จัดการ เพื่อให้ได้ผลผลิต
ครบถ้วนตามแผนภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด และ
( ๒) การประเมินผล
(Evaluation) หมายถึง
การวิเคราะห์ตรวจสอบ
ความก้าวหน้า และผลสําเร็ จ ใน
ระดับต่าง ๆ โดยจําแนกรู ปแบบ
ของการประเมินผลได้ ๓ รู ปแบบ
ได้แก่ การประเมินผล
กระบวนการ การประเมินผลที่
ได้รับจากการให้บริ การ และการ
ประเมินผลกระทบ
๕) แนวทางการออกแบบระบบ
การติดตามและประเมินผล
๑) กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนฯ มีที่มาจาก
*กระแสการตืน่ ตัวของประชาคมโลก
๑.๑) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights : UDHR )
๑.๒)
ปฏิ ญ ญาเวี ย นนาและแผนปฏิ บ ัติ ก าร ( Vienna
Declaration and Programme of Action )
๑.๓) สนธิ สัญญาระหว่างประเทศด้านสิ ทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยเป็ นภาคี
๑.๔) คู่มือที่กาํ หนดแนวทาง หรื อกระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการแห่ งชาติดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชน ของสหประชาชาติ
(Handbook on National Human Rights plans of Action)
*กระแสของบริบทสั งคมไทย
๑.๕) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑.๖) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
๒) แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ทั้ง ๒ ฉบับ จะเน้ นกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วน เช่ นเดียวกัน

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ
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๑๔

กระทรวงยุตธิ รรม
หัวข้ อหลัก

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑
๙. วิเคราะห์ ๑) แผนฯ ฉบับแรก มีการ
ความแตกต่ าง จัดทําในรู ปของ
ของแผนฯ
คณะกรรมการ
ฉบับแรก กับ คณะอนุกรรมการ เนื่องจาก
แผนฯ
ไม่มีเจ้าภาพหลักในเรื่ อง
ฉบับที่ ๒
ดังกล่าว
๒) เป็ นแผนที่วางใน
ลักษณะกรอบนโยบายอย่าง
กว้าง ๆ ในภาพรวมของ
ประเทศ ซึ่ งจะกล่าวถึงกรอบ
นโยบายสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยกําหนดเป็ น
แผนปฏิบตั ิการเฉพาะด้าน
๑๑ ด้าน ๒๐ กลุ่มเป้ าหมาย
ซึ่ งในแต่ละด้านจะกล่าวถึง
สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบตั ิการ มาตรการการ
ดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ และระยะเวลา
ดําเนินการ

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

แผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๒
๑) แผนฯ ฉบับที่ ๒ มีหน่วยงาน
หลักดําเนินการที่ชดั เจนตามที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย คือ กระทรวงยุติธรรม
โดยกรมคุม้ ครองสิ ทธิและ
เสรี ภาพ
๒) เป็ นแผนในลักษณะแผน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ไปถึงระดับ
ปฏิบตั ิการที่กาํ หนดเป้ าหมาย
หลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าประสงค์ ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ตัวชี้วดั กลวิธี
กลุ่มเป้ าหมาย ที่จะนําไปสู่
เป้ าหมายที่วางไว้ รวมถึงตัวอย่าง
ผลผลิต โครงการที่ควร
ดําเนินการ โดยเป็ นการจัดทํา
แผนคล้ายคลึงกับแผนกลยุทธ์
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายของรัฐ ณ
ปัจจุบนั
๓) แผนฯ ฉบับที่ ๒ มีกรอบ
แนวทางให้เกิดจากกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในทุก
ระดับ และขั้นตอน โดยเริ่ มจัดทํา
แผนจากระดับพื้นที่ (ล่าง) ขึ้นสู่
ระดับนโยบาย (บน) ในลักษณะ
bottom – up มิใช่ top- down

เหตุผล

๑๕

