


ทาํไมประเทศไทยจึงต้องม ี

แผนสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 

ความสาํคญัและความเป็นมา 

เปิดวีดีทศันเ์ปิดตวัแผนฯ ฉบบัท่ี 2 



ประเทศไทยเกีย่วขอ้งอย่างไรกบัเรือ่ง “สิทธิมนุษยชน” 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่จากหลายประเทศทีเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร

สหประชาชาติ ลาํดบัที่ 55 เมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ.2489  ที่จะตอ้งรบัรอง

ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 

สนธิสญัญาระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทย

เป็นภาคี จํานวน 7 ฉบบั จากทั้งหมด 9 ฉบบั 

ขอ้ตกลงต่าง ๆ จากเวทีระหว่างประเทศ 

ดา้นสิทธิมนุษยชน 

ลงนามความร่วมมือ  

ร่วมมือกบันานาประเทศ  



การประชุมระดบัโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ณ 

กรุงเวยีนนา ค.ศ. 1993  ทีป่ระชุมได้จดัทาํ

ปฏิญญาเวยีนนาและแผนปฏิบัตกิาร 

ข้อ 71 ได้เสนอแนะ 

ให้แต่ละรัฐพจิารณาความจาํเป็นในการร่าง

แผนปฏิบัตกิารแห่งชาตด้ิานสิทธิมนุษยชน 

เมื่อประเทศไทยได้เป็นภาคสีมาชิก

ขององค์การสหประชาชาต ิทาํให้

เกดิพนัธะผูกพนัต้องปฏิบัตติามใน

เร่ืองต่าง ๆ  



              

       แ ผ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น
แ ห่งชา ติ เ ป็ น เค ร่ื อ งมื อ
ส่งเสริม ปกป้องคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน โดยเป็นแผน
ในระดับชาติเช่นเดียวกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพ่ือให้การ
แก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในภาพรวม
ของประเทศมีประสิทธิภาพ  
ประสทิธผิล 

      

ประเทศจึงไดจ้ดัทาํ

แผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติข้ึน เพ่ือให ้ 

 

สิทธิมนุษยชน 

(Human 
Rights) 

ท่ีเป็นนามธรรม  

ใหเ้ป็นรูปธรรม 

โดย 

แผนสทิธิ

มนุษยชน

แห่งชาต ิ 
 



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
ของประเทศไทย 

มีพัฒนาการอยางไร 
 



ประเทศไทยมกีารประกาศใช้แผนสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ มาแล้วจาํนวน 2 ฉบบั และกาํลังเสนอครม.พจิารณาแผนฯ ฉบบัท่ี 3 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที ่1  

ประกาศใช้ช่วงปี พ.ศ.2544-2548 และคณะรัฐมนตรีให้ใช้แผนสิทธิมนุษยชน ฉบบัที่ 1  

ไปพลางก่อน ในระหว่างที่กําลงัจดัทําแผนฯ ฉบบัที่ 2 ต่อเนือ่งจากปี พ.ศ.2549-2551 ซ่ึงแผนฯ 

ฉบบัแรกเกิดข้ึนในโอกาสครบรอบ 50 ปี  (พ.ศ. 2541) ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนของ

องคก์ารสหประชาชาติ โดยสํานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีเป็นศูนยก์ลางในการประสานและ

ติดตามการดําเนินงาน เมื่อกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพจัดตั้ งข้ึน เมื่อปี พ.ศ.2545 จึงโอน

ภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนใหด้าํเนนิการต่อจนถงึปัจจุบนั  

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที ่2  

ประกาศใชช่้วงปี พ.ศ.2552-2556 ซ่ึงเป็นแผนที่เนน้ “กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

ดว้ยการใหป้ระชาชนร่วมเรียนรูเ้รื่องสิทธิมนุษยชน ร่วมสะทอ้นปัญหา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม

จัดทําแผนจากระดบัพื้ นที่ (จังหวดั) พฒันาเป็นแผนในระดบัประเทศ ผูเ้ขา้ร่วมจัดทําแผนทั้งส้ิน 

3,485 คน 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที ่3  

ประกาศใชช่้วงปี พ.ศ.2557-2561  ซ่ึงเป็นแผนทีเ่นน้ “กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

ดว้ยการใหป้ระชาชนร่วมเรียนรูเ้รื่องสิทธิมนุษยชน วิเคราะหส์ถานการณสิ์ทธิมนุษยชน ร่วมจัดทํา

แผนจากระดบัพื้ นที ่(จงัหวดั) พฒันาเป็นแผนระดบัชาติ ผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 4,181 คน      



ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค 

การไม่เลือกปฏบิตัิ ความเป็นสากล 

“แผนสทิธมินุษยชนแห่งชาต”ิ 

แบ่งแยกไม่ได้ 

ทาํให้สงัคมเกดิความเป็นธรรมและสทิธมินุษยชนเกดิขึ้น 

ได้จริงในทางปฏบิตัิ 

หล่อหลอมเป็นหน่ึงเดียว 

ดว้ย 



แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มี 

ทิศทางอย่างไร 



นโยบายและแผนปฏบิตัิ
การแม่บทแห่งชาตด้ิาน

สทิธมินุษยชน 

แผนฯ ฉบบัที่ 1 
ประกอบด้วย 

แผนปฏบิตัิการ 
สทิธมินุษยชน 

11 ด้าน 

แผนปฏบิตัิการ
จาํนวน 20 

กลุ่มเป้าหมาย 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2552 -2556) 

แผนฯ ฉบบัที่ 2
ประกอบด้วย 

4 ยุทธศาสตร์ 
ย.1 ป้องกนั 
ย.2 คุ้มครอง 
ย.3 พัฒนากฎหมาย 
ย. 4 พัฒนาเครือขาย 

14 
กลยุทธ ์

43 กลวิธ ี

10 ดา้น 20 กลุ่มเป้าหมาย 

27 ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 





ปัจจยัภายในประเทศ ปัจจยัภายนอกประเทศ 

รฐัธรรมนูญ 
ประเมินผลแผนฯ  

ฉ. 1 และ ฉ. 2 

ความตอ้งการของประชาชน 

(รบัฟังสถานการณ/์ปัญหาในพื้ นที่) 
สนธิสญัญาระหว่างประเทศ

ดา้นสิทธิมนุษยชน UPR 

ปฏิญญาสากลว่า

ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

แผนสทิธมินุษยชนฯ ฉบบั 3 (กรอบนโยบาย) เป้าหมาย (Goal) 

เป็นสงัคมที่ส่งเสริมสทิธิ เสรีภาพ และความเท่าเทยีม โดยคาํนึงถึง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือนาํไปสู่สงัคมสนัติสขุ  แผนปฏิบติัการ 11 ดา้น 15 กลุ่มเป้าหมาย 

( 1 )  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ( 2 )  ก า ร ศึ ก ษ า  ( 3 )  เ ศ ร ษ ฐกิ จ  

(4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) ที่อยู่อาศัย  

(6) วัฒนธรรมและศาสนา  (7) ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสาร 

เ ทค โน โล ยี ส า รสน เทศและก า รสื่ อ ส า ร  (8)  ขน ส่ ง  

(9) การเมืองการปกครอง (10) กระบวนการยุติธรรม  

(11) ความม่ันคงทางสงัคม (รายกลุ่ม 15 กลุ่ม) 
 
(1) ผูตองหา/ผูตองขัง (2) ผูพนโทษ (3) ผูตองหาคดียาเสพติด (4) เหยี่อ/ผูเสียหาย   

(5) ผูติดเชื้อ HIV/เอดส (6) ผูใชแรงงาน  (7) คนจน/ผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนา  

(8 )  เกษตรกร  (9 )  ผู สู งอายุ   (10)  เด็กและเยาวชน (11)  สตรี  (12)  คนพิการ   

(13)  ผูไรรัฐ ชาติพันธุ และกลุมผูแสวงหาที่พักพิงหรือผูหนีภัยการสูรบ (14) ผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความรุนแรง  (15) กลุมหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณทางเพศ 

 

แนวทางการขบัเคลือ่นแผน  

มิติป้องกนัการละเมิดสทิธ ิ

มิติคุ้มครองการละเมิดสทิธ ิ

มิติพัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย 

รวมทั้งการบังคับใช้ 

มิติพัฒนาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน

ให้มีศักยภาพในการส่งเสริม คุ้มครองสทิธ ิ

ตวัช้ีวดั 

(1 )  มี น โ ยบ าย  กฎหมาย  ม าตรกา ร 

ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง  เ พ่ื อ ส ร้ า ง

หลักประกนัด้านสทิธ ิ

(2) นาํนโยบาย มาตรการสู่การปฏิบัติ (3) 

ผลลัพธ์ (Outcome) สถานการณ์การ

ละเมิดสทิธแิต่ละด้าน/กลุ่มเป้าหมายลดลง  

(4) ผลผลิต (Output) จาํนวนโครงการ/

กจิกรรมที่ดาํเนินการ 

ปฏิญญาอาเซียน 

ว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 

กรอบแนวคิดการจดัทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที ่3  



ส่วนประกอบในแต่ละดา้นและกลุ่มเป้าหมายท่ีปรากฏในแผนฯ ฉบบัท่ี 3  

คาํจาํกดัความ 

สภาพปัญหา 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัติการ 

ตัวช้ีวัด/ระยะเวลา 

มาตรการ/การปฏบิัติ 

หน่วยงานรับผดิชอบ 





แผนสิทธิมนุษยชนดา้นวฒันธรรมและศาสนา 



แผนสิทธิมนุษยชนดา้นวฒันธรรมและศาสนา 

สภาพปัญหา (ตวัอย่าง) ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ (ตวัอย่าง) 

1. ประชากรหลายกลุ่มชาติพันธ์ มีการพยายามสร้าง

วัฒนธรรมตนเอง เกิดความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรม 

ละเมิดทางวัฒนธรรม ชนช้ัน เพศ เพศภาพ อายุ และ

ลักษณะทางร่างกายหรือจิตใจ 

2.   การรับวัฒนธรรมต่างชาติในหลายเ ร่ืองขาด

วิจารณญาณที่เหมาะสม อาท ิการบริโภคอาหารที่ไม่ได้

ประโยชน์และสินค้าฟุ่มเฟือย ซ่ึงได้รับความนิยมอย่าง

รวดเร็วจากการโฆษณา การสื่อสารเทคโนโลยี และ

ค่านิยมเลียนแบบ  

3. ปัญหาสังคม เช่น ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เด็กติด

เกม การขาดความอบอุ่นในครอบครัว 

4. ความเสื่อมถอยของศาสนา โดยประพฤติปฏบิัติบาง

กลุ่มของนักบวชที่ไม่เหมาะสม  

1. ส่งเสริมแนวคิดและนโยบายการยอมรับความ

หลากหลายของวัฒนธรรม ผ่ านคําสอนศาสนา  

บุคคลสาธารณะ และสื่อต่างๆ  

2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสื่อนาํเสนออย่างสร้างสรรค์ 

รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ช้ีนําให้เกิดการเบี่ยงเบนทาง

วัฒนธรรมอนัดงีามหรือขดัหลักศลีธรรม 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ วัฒนธรรมไทย ตั้ งแต่สถาบัน

ครอบครัวและโรงเรียน และสร้างความตระหนักใน

เอกลักษณค์วามเป็นไทย  

4. จัดมาตรการกํากับดูแลศาสนบุคคล ศาสนธรรม

และศาสนวัตถุ  

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(1) หน่วยงานหลัก กระทรวงวัฒนธรรม 

(2) หน่วยงานร่วม ได้แก่ กระทรวงศึกษาธกิาร  พัฒนาสงัคม

ฯ มหาดไทย สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธสมาคม 

องค์กรศาสนาต่าง ๆ  



แผนสิทธิมนุษยชนดา้นกระบวนการยติุธรรม 



แผนสิทธิมนุษยชนดา้นกระบวนการยติุธรรม 

สภาพปัญหา (ตวัอย่าง) ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ (ตวัอย่าง) 

1. รัฐธรรมนูญกําหนดให้ให้สิทธิในกระบวนการ

ยุตธิรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเรว็ ทั่วถงึ แต่กย็ังมีกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส คนจน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ต้อง ผู้เสียหาย 

ประสบปัญหาการเข้าถงึกระบวนการยุตธิรรม  

2.  การไม่ได้รับความเสมอภาคในการช่วยเหลือทาง

กฎหมายจากรัฐ เกดิการเลือกปฏบิตั ิไม่เทา่เทยีม 

3. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ถึงขั้นตอน

และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ประชาชนขาดความรู้

กฎหมาย สทิธใินการรับรู้  เช่น การจัดหาทนาย คุณภาพ

ของทนายกบัการให้บริการ 

4. ยังพบความผดิพลาดในกระบวนการยุตธิรรม ที่ทาํให้

จับผดิตวั (แพะ)  

1. ส่งเสริมความรู้ และการเข้าถึงสิทธิด้านกระบวนการ

ยุติธรรม 

2. มุ่งเน้นการพัฒนาหลักจริยธรรมของบุคลากรด้าน

กระบวนการยุติธรรม ให้คาํนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

และสทิธมินุษยชน  

3. ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และมาตรการ

ลงโทษในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการลงโทษและให้

ความสาํคัญกับการคุ้มครองพิทกัษ์สทิธิผู้เสยีหายให้เข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม  

4. เปล่ียนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน

สากล  

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(1) หน่วยงานหลัก กระทรวงยุติธรรม 

(2) หน่วยงานร่วม ได้แก่ กระทรวงต่างประเทศ กลาโหม 

พัฒนาสงัคมฯ สภาความม่ันคง ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลทหาร อยัการสงูสดุ ปปท. ปปง. สตช. 

ศาลแรงงาน 



แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มเหยือ่/ผูเ้สียหาย 



แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มเหยือ่/ผูเ้สียหาย 

สภาพปัญหา (ตวัอย่าง) ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ (ตวัอย่าง) 

1. การเข้าถึงความยุติธรรมของเหยื่อและพยานน้ัน

เป็นไปได้ยาก มีค่าใช้จ่ายสงู และมักถูกละเลยจากสงัคม 

2.  ปัญหาการค้ามนุษย์ ที่ท ําให้คนตกเป็นเหยื่อถูก

หลอกลวงหรือถูกบงัคับค้ามนุษย์  

1. พัฒนากลไกที่จะช่วยเหลือเยียวยาเหย่ือ ผู้เสียหายจาก

อาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพและรอบด้าน ทั้ ง ด้าน

ดาํเนินคดีที่รวดเร็ว เป็นธรรม การรักษาพยาบาลทั้งกาย

และใจ ชดเชยการเงิน สภาวะทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

2. รัฐต้องส่งเสริมศึกษากลไกหรือมาตรการต่าง ๆ ในการ

ชดเชยเยียวยา เหย่ือโดยเช่ือมโยงกับโรงพยาบาลหรือ

กระทรวงพัฒนาสงัคมฯ  

3.  รัฐควรกาํหนดมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเหย่ือค้า

มนุษย์  

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(1) หน่วยงานหลัก กระทรวงพัฒนาสงัคมฯ และกระทรวง

ยุติธรรม  

(2) หน่วยงานร่วม ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สตช. อยัการ 



แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มสตรี 

ทัว่โลกใหค้วามสาํคญักบัสตรี เพราะสตรีมกัถูกกระทาํ เช่น เกาหลี/ 



แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มสตรี 

สภาพปัญหา (ตวัอย่าง) ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ (ตวัอย่าง) 

1. การค้าหญิงและเดก็ ค้ามนุษย์ การขายบริการทาง

เพศ มักถูกประณามตตีราจากสงัคม 

2.  การกระทาํความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัวและ 

การคุกคามทางเพศในที่ทาํงาน 
 

3. ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ขาดความรู้ความเข้าใจ

ในเพศศกึษา  

1. ส่งเสริมบทบาทชุมชนระดับพ้ืนที่เข้าถึงข้อมูลให้แจ้ง

เบาะแสแก่เ จ้าหน้าที่ ในกระบวนการยุติธรรม เ พ่ือ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 

2. ปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยมดั้งเดิมของสังคมที่ถือว่า

ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเร่ืองส่วนตัว ให้มีค่านิยม

ใหม่ในการแก้ไขปัญหา 

 

3.  เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับสิทธิสตรีอย่างทั่วถึงทุก

กลุ่มเป้าหมาย และรณรงค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

พรบ.คุ้มครองผู้ถูกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ.2550  

หน่วยงานรับผิดชอบ 

(1) หน่วยงานหลัก กระทรวงพัฒนาสงัคมฯ 

(2) หน่วยงานร่วม ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย แรงงาน 

ศึกษาธกิาร สาธารณสขุ ยุติธรรม เทคโนโลยี สตช. อปท. 

เปิดหนงัแดจงักึม 



ราง พรบ.คูชีวิต คลาย พรบ.จดทะเบียนสมรส 

LGBT ยอ่มาจาก 
L  =  lesbian (เลสเบ้ียน) 

G = gay (เกย)์  

B = bisexual (ไบเซ็กชวล) 

T = transgender/ 

transsexual (คนขา้มเพศ)  

แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มหลากหลายทางเพศ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8


แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มหลากหลายทางเพศ 

สภาพปัญหา (ตวัอย่าง) ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ (ตวัอย่าง) 

1. สังคมขาดความรู้  ความเข้าใจต่อตัวตนและวิถีชีวิต

ทางเพศกลุ่มหลากหลายทางเพศ จึงเกดิความอคติ และ

การเลือกปฏบิตั ิ

2.  กลุ่มหลากหลายทางเพศมักถูกเลือกปฏิบัติในด้าน

ต่าง ๆ เช่น ถูกรังเกียจ ถูกละเมิดทางเพศ ถูกเลือก

ปฏบิัติในการเข้าทาํงาน รวมถึงสวัสดิการที่เหมาะสมใน

การใช้ชีวิตคู่ อาทิ ไม่มีระบบจัดการทรัพย์สินร่วม  

การจัดการมรดกในฐานะคู่ชีวิต ขาดการยอมรับเร่ืองการ

รับบุตรบุญธรรมในชีวิตคู่ของคนรักเพศเดยีวกนั  
 

1. ส่งเสริมเจตคติของคนในสังคมและเจ้าหน้าที่ ใน

กระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้าใจและยอมรับในการ 

อตัลักษณท์างเพศ และเคารพในสทิธแิละศักดิ์ศรี 
 

2. ส่งเสริมการออกกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิกับทุกคู่ชีวิต

อย่างเท่าเทียม เพ่ือรองรับความหลากหลายทางเพศและ

เพ่ือไม่ให้เป็นการตีตราซํา้ 

3.  จัดหน่วยงานบริการด้านให้คาํปรึกษาและรับเร่ืองราว

ร้องทุกข ์ให้ความช่วยเหลือ 
 

4. ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้กําหนดคํานํา 

หน้านามที่เหมาะสม การสนับสนุนการจัดสาธารณปูโภคที่

จาํเป็น หน่วยงานรับผิดชอบ 

(1) หน่วยงานหลัก กระทรวงยุติธรรม 

(2) หน่วยงานร่วม ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย พัฒนาสงัคม  

เปิดหนงัแดจงักึม 



แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จะนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างไร 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.environnet.in.th/ngo/img/logo1.jpg&imgrefurl=http://www.environnet.in.th/ngo/news_detail.asp%3Fid%3D19&usg=__Erbv8Ouwsf2wz8O5l99jP0bV50I=&h=622&w=720&sz=44&hl=th&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Mg5plnLwTClkQM:&tbnh=121&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%26um%3D1%26hl%3Dth%26rlz%3D1W1PCTC_en%26tbs%3Disch:1&ei=78AzTdeKA8PLrQfXhejDCA


แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
    แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี และประจาํปี หรือ 

 จัดทาํเป็นแผนปฏบิัติการด้านสทิธมินุษยชนขี้นใหม่ของกรม/จังหวัด/อปท. 

 

กรม/

จังหวัด/

อปท. 

แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี และประจาํปี  

หรือ จัดทาํเป็นแผนปฏบิัติการด้านสทิธมินุษยชนขึ้นใหม่ ของกระทรวง 

กระทรวง 
ถ่ายทอด 

ถ่ายทอด 

แปลงสู่ 

การปฏิบติั 

 

จดัทาํโครงการ/กจิกรรมด้านสทิธมินุษยชนที่จะช่วยสนบัสนุน

การดาํเนินงานตามภารกจิ 

 

จดัทาํ 



ตวัอย่างการเช่ือมโยง ถ่ายทอดแผนสิทธิมนุษยชนสู่แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม /จังหวดั 

นโยบายและ

ยุทธศาสตร์

ระดบัชาติ 

 
แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ 

(รัฐธรรมนูญ ปี 2550) 

นโยบาย กฎหมาย และ 

การยุติธรรม 

นโยบาย 

การต่างประเทศ 

มาตรา 81 มาตรา 82 

สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทยีมของสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาต ิฉบับที ่11 

(สร้างความเป็นธรรมในสังคม) 

นโยบายที่ 8 

บริหารกจิการบ้านเมอืง

ที่ด ี

แผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับที ่3 

(ด้านกระบวนการยุตธิรรม)  

ยุทธศาสตร์

ประเทศ 

 

นโยบายรัฐบาล/แผน

บริหารราชการ

แผ่นดนิ 

นโยบายระดบัชาติ 

ยุทธศาสตร์

การจัดสรร

งบประมาณ 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 4  การศึกษาคุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

แผนงาน  สรางโอกาสการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

 
แผนปฏิบัติ

ราชการ

กระทรวง 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการอํานวยความยุติธรรม 

เปาประสงค 2  ประชาชนไดรับความยุติธรรมและการคุมครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

 
แผนปฏิบัติ

ราชการกรม 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมป้องกันสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายเครือขายพันธมิตรดานสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบและการบริการคุมครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล  ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพบริหาร

จัดการ 

 
  ผลผลติ/

โครงการ 
 ผลผลิต :  ประชาชนไดรับการสงเสริม คุมครอง มีหลักประกันดานสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญติัแหงกฎหมายและหลักการสิทธิมนุษยชน  

โครงการ :  สงเสริมการระงับขอพิพาทเพ่ืออํานวยความเปนธรรมแกประชาชน  
  



ภาพรวมการขบัเคลือ่น 

แผนสิทธิมนุษยชน  

ชุดความรู้แผนสิทธิมนุษยชน ฉบบัท่ี 3 (หนา้ปกสีเขียว) หนา้ 151  

ถอดบทเรียนการปฏิบติัท่ีผา่นมา 



หน้า 149-151 แผนฯ ฉบับที ่3 (สีเขยีว) 



แล้วจะทาํอย่างไร 



1.หนวยงานเรา 

เกี่ยวของอยางไร 

2.หนวยงาน

เกี่ยวของกับแผน

สิทธิมนุษยชน

อยางไร 

3.วธิีการและ

รูปแบบ

ขับเคล่ือนได

อยางไร 

4.จัดทําโครงการ/

กิจกรรมรองรับการ

ดําเนินงานตามแผน

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

•นโยบายรัฐบาล 

• แผนชาติท่ีเก่ียวขอ้ง/  

• ขอ้กฎหมายต่างๆ 

•แผนปฏิบติัราชการกระทรวง/กรม 

• บทบาทภารกิจของหน่วยงาน 

• ประเดน็สิทธิมนุษยชนแต่ละดา้น/

กลุ่มเป้าหมาย ในแผนฯ ฉบบัท่ี 3 

•  สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน มาตรการและ

แนวทางปฏิบติั 

• กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 

•จดัลาํดบัความสาํคญั/เลือกประเดน็มา

ดาํเนินการก่อน 

• คณะกรรมการ/คณะทาํงานขบัเคล่ือน 

•  จดัทาํหรือปรับปรุงแผนปฏิบติัราชการใหส้อดคลอ้งแผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ 

• กาํหนดวิธีการขบัเคล่ือนของหน่วยงาน (เช่น  

การสัง่การ /การสอดแทรกความรู้เร่ืองสิทธิในหลกัสูตรพฒันา

บุคลากรหรือจดัอบรม/สมัมนา/) 

•กาํหนดวิธีการติดตามผลการปฏิบติัตามแผนฯ ปีละ 1 คร้ัง  

   

• ป้องกนัการละเมิด 

•คุม้ครองการละเมิด 

• พฒันากฎหมาย 

• พฒันาเครือข่าย 



กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม 

ในฐานะหน่วยงานกลาง ไดช่้วยอะไรหน่วยงาน

ท่านบา้ง 



แผนสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ 
 กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ 

หน่วยงานกลาง 

(Regulator)  
 องค์กรเครือข่ายทุกภาค

ส่วนปฏบิตั ิ

ลดการละเมดิ

สทิธใิน

สงัคมไทย 

เป้าหมายสงูสดุ  

บทบาท 

จัดทาํและพัฒนา

แผน 

ส่งเสริมการปฏบิตัิตาม

แผน 

มาตรการ/กลไก/

กฎหมายรองรับการ

ดาํเนินงาน 

ติดตามและ

ประเมินผล 

บทบาท  

 แผนสิทธิม นุษยชนแห่งชาติ  จะ เ ป็น เค ร่ืองมือใ ห้องค์กร เค รือ ข่ าย 

ทุกภาคส่วนนาํไปใช้ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสทิธมินุษยชนของประชาชน 

ป้องกนั คุ้มครอง 

พัฒนากฎหมาย พัฒนาเครือข่าย 

ส่งเสริมและเฝ้าระวังการละเมิด

สทิธมินุษยชน 

ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่ตก

เป็นผู้ถูกละเมิดสทิธอิย่างเป็นธรรม 

พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย 

และการบั งคับ ใ ช้ เ พ่ื อ ส่ ง เส ริม 

คุ้มครองสทิธมินุษยชน 

พัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายทุก

ภาคส่วนให้มีความเข้มแขง็ ตื่นตัวและ

พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

ร่วมมือ 

เช่ือมกบัภารกิจหน่วยงาน 



เจตนารมณ์การเป็นหน่วยงานกลาง ท่ีผา่นมาหน่วยงานกลางช่วยอะไรท่านบา้ง 

บทบาท ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และ

ตดิตามประเมินผล  

เจตนารมณ ์

• เปนเพ่ือนคูคิด เปนมิตรคูยากกับทุกองคกรไมใช 

ทําหนาที่ ตรวจสอบ เพราะส วนนี้ เปนหน าที่ ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ 

•แผนสิทธิมนุษยชนไมใชสิ่งที่จะเพ่ิมภาระ แตเปนสิ่งที่

จะชวยสงเสริม สนับสนุนการทํางานในภารกิจใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชวยลดการถูกฟองรอง รองเรียน 

หรือลดปญหาการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น 

•  ทุกองคกรคือเจาของแผนสิทธิมนุษยชนฉบับนี้รวมกัน  

•  การติดตามประเมินผลเปนเพียงการใหคําแนะนํา 

ปรึกษาหรือเขาไปชวยแกไขปญหา ขับเคลื่อนการทํางาน 

ไมใชการจับผิดการทํางานของหนวยงาน 

 

• ช่วยสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ที่ จะเ ช่ือม

ภารกจิหน่วยงานกบัเร่ืองสทิธมินุษยชน 

•ร่วมกําหนดกรอบการให้ความรู้  ความ

เข้าใจ 

•ช่วยเหลือสนับสนุนวิทยากรบรรยาย 

•สื่อต่าง ๆ  

•แนวทางการขบัเคล่ือนแผนสทิธมินุษยชน 

•ให้คาํปรึกษา แนะนาํ  

•สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่

เกี่ยวข้องกบัภารกจิของหน่วยงาน 





ติดตามและประเมินผล 

ติดตาม 
Monitoring 

 

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ติดตามให้หน่วยงาน 

รายงานผลการปฏิบติัตามแผนฯ เม่ือส้ินปีงบประมาณ 

ปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ตามท่ี

ครม.กาํหนด 

ประเมินผล 
Evaluation 

(1) กรมฯ จัดจ้างท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญและมีความ 

เป็นกลางทาํการประเมินผล  โดยประเมินผลช่วง 

 3 ปีแรกและ 2 ปีหลงัของแผน 

(2) กรมฯ รายงานการประเมินผลต่อคณะรัฐมนตรี

และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

มอบนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 

 

1 

2 



เส้นทางการรายงานผลการปฏิบติัตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขององคก์รเครือข่ายสิทธิมนุษยชน 

คณะรัฐมนตรี / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กระทรวงยติุธรรม  กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวง / หนวยงาน 
ท่ีเทียบเทากระทรวง 

องคก์รมหาชน 

รัฐวสิาหกิจ 

กรม/หน่วยงาน

เทียบเท่ากรม 

ภาคเอกชน/

ภาคประชาชน 

อปท. 

กรุงเทพฯ /พทัยา 

องคก์รเครือข่ายสิทธิมนุษยชนสงักดัส่วนกลาง 

กระทรวงมหาดไทย 

จงัหวดั 

อปท. 

อบจ. /อบต./เทศบาล 

องคก์รภาครัฐต่าง ๆ ในจงัหวดั อาทิ สนง.

พฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย์

จงัหวดั./สนง.วฒันธรรมจงัหวดั/สนง.

สาธารณสุขจงัหวดั เป็นตน้ 

ภาคเอกชน / 

ภาคประชาชน 



เป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวั ใกลต้วัและเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัภารกิจของทุกหน่วยงานอยูแ่ลว้เพยีงแต่นาํมิติ

ดา้นสิทธิมนุษยชนมา 

      *เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน  

       *ช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีจะมีผลไปกระทบสิทธิประชาชน 
 

 “สิทธิมนุษยชน”   

สรุป 



คิดอะไรไม่ออก…… 
หยบิแผนสทิธมินุษยชน

แห่งชาตมิาเป็นแนวทาง  

ต่อไปเม่ือทาํอะไรก ็

หันมาให้ความสาํคัญใน

เร่ือง  “สทิธมินุษยชน” 



ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกบั “แผนสทิธมินุษยชนแห่งชาต”ิ 

ปรากฏอยู่ใน www.rlpd.moj.go.th หัวข้อ “สทิธมินุษยชน”  
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการคาํปรึกษา ติดต่อได้ที่  

ส่วนแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ 

กระทรวงยุตธิรรม   โทร 0 2141 2745,46,58 

http://www.rlpd.moj.go.th/


กลุ่มงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เจม ปัท 
เอก แสง 

ปุ๊ 
แสบ ปอง 

กอ้ย วี 
อน้ 

เฟิน 

หลิน 

จบัมือกบัท่ีปรึกษาจากสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศ 

 

จิฬาภรณ์ ตามช ู(ป๋ิม) 
นกัวิชาการยตุิธรรมชํานาญการพิเศษ 

หวัหน้ากลุม่งานแผนสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ 
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