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คํานํา 
 

 โครงการการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน เปนโครงการท่ีมีเปาหมาย คือ ทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา และองคกรภาคประชาชนที่ไดมีบทบาทในการวางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติรวมกัน
ไดเรียนรูหลักการการจัดทําแผนกลยุทธรวมวางแผน  และสามารถเปนพลังในการขับเคลื่อนแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556) นี้ไปสูการปฏิบัติ รวมท้ังการติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จของแผน ท้ังนี้ภายใตทิศทางการดําเนินงานโดยองคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน 

 โครงการนี้ประกอบดวยเอกสารรายงาน 5 ฉบับ ดังนี ้
1. เอกสารหลักสูตรและคูมือการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 สําหรับวิทยากร

ภาคสนาม 
2. เอกสารชุดความรูเช่ือมโยงประเด็นสิทธิมนุษยชนกับปฏิญญาสากล สนธิสัญญาระหวางประเทศ

ดานสิทธิมนุษยชนกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (ฉบับปรับปรุง) 
3. รายการข้ันตอนและกระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 และผลการศึกษา 
4.    รายงานผลการวิเคราะหรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
5.    แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556)   

 เอกสารแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556 นี้ ประกอบดวย 
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   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -1- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

บทท่ี 1  
บทนํา 

 

1. 1   หลักการและเหตุผล 

 หากมองยอนไปในอดีต    จะเห็นไดวา   รัฐคือกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศท่ีนําพาชีวิตประชาชนไปยัง
จุดมุงหมายปลายทางท่ีรัฐตองการ ซ่ึงอาจไมใชความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  เนื่องจากแนวทางการพัฒนาท่ี
ผานมานั้น  เนนการพัฒนาดานวัตถุโดยมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาไวตายตัวจากสวนกลาง และมีการดําเนินงาน
พัฒนาแบบแยกสวน  ตางคนตางทํางานไมประสานใหเช่ือมโยงกัน   ดังนั้น  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.  2540   ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกในประวัติศาสตรการปกครองของไทยท่ีภาครัฐไดพยายามสงเสริมและ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมต้ังแตกระบวนการยกราง สงผลใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติท่ีให
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางกวางขวางท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งไดใหการรับรองศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย  อยางไรก็ตาม จึงเปนหนาท่ีของรัฐโดยตรงในการท่ีจะตองบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนไวใน
กฎหมายเพ่ือใหมีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรม ในการปกปอง   คุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชน  

 ดวยเหตุนี้  เพื่อใหสอดรับกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในโอกาสฉลองครบรอบ  50  ป  ปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ  ประเทศไทยจึงไดจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับแรก
ข้ึน  โดยใชช่ือวา “นโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน (แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ฉบับท่ี 1)”  และคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ  เม่ือวันท่ี 17  ตุลาคม  2543  ซ่ึงในระยะเร่ิมตน  สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนศูนยกลางในการประสานและติดตามการดําเนินงาน  ตอมาเม่ือกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรมไดจัดต้ังข้ึน  จึงไดโอนภารกิจดังกลาวใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
ดําเนินการนับต้ังแตวันท่ี  10  ตุลาคม 2545  เปนตนมา  ภายหลังจากนโยบายและแผนฯ  ฉบับแรกไดหมดวาระ
ลง  เม่ือป พ.ศ.  2548  ในระหวางท่ีมีการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2552-2556) เพื่อให
การปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพใหแกประชาชนเกิดความตอเนื่อง คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  18  เมษายน  
2550  เห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามนโยบายและแผนฯ  ฉบับแรกตอไปกอนจนกวาแผนฯ  
ฉบับท่ี  2  จะแลวเสร็จและประกาศใช  พรอมท้ังใหมีการติดตามประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติตามแผนฯ 
ฉบับแรก เพื่อประกอบการจัดทําแผนฯ  ฉบับท่ี  2   

ตอมา  เม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มีผลบังคับใชอยางเปนทางการ ซ่ึงเปนการ
ตราข้ึนเพื่อแกไขปญหาของรัฐธรรมนูญฯ  พ.ศ.  2540  ท่ีกอใหเกิดการผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจ
อยางไมเปนธรรม  ทําใหการดําเนินการทางการเมืองขาดความโปรงใส  ไมมีคุณธรรมและจริยธรรม  ระบบการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐท่ีลมเหลวและการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชน ยังไมไดรับการคุมครองและ
สงเสริมเทาท่ีควร  เม่ือเปนเชนนั้น  รัฐธรรมนูญฯ  พ.ศ. 2550  จึงไดคุมครองสงเสริมและขยายสิทธิเสรีภาพของ



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -2- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

ประชาชนอยางเต็มท่ี  ดวยการเพิ่มประเภทสิทธิและเสรีภาพใหมากข้ึนกวาเดิมใหการใชสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนงายข้ึน  มีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุมครอง ทําใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐมีความชัดเจน
รอบดานและผูกพันรัฐมากกวาเดิม  พรอมท้ังใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของทองถ่ินและ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มข้ึน  เพื่อเปนฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

เนื่องจากการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2552-2556)  มีชวงระยะเวลาคาบเกี่ยว
ระหวางรัฐธรรมนูญท้ัง 2  ฉบับ  ซ่ึงลวนแลวแตใหความสําคัญในการปกปอง คุมครองสิทธิและเสรีภาพใหกับ
ประชาชน และสนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม  ดังนั้น  แนวคิดในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี  2  ก็เชนเดียวกันท่ีพยายามสงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม  โดยจากผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “สิทธิมนุษยชนสังคมไทย :  มาตรฐานสูการปฏิบัติ”  เม่ือวันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  
ซ่ึงนายกรัฐมนตรี  เปนประธานในการประชุมและไดมอบหมายใหกระทรวงยุติธรรมดําเนินการจัดทําแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2552-2556)  ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  อีกท้ังให
หารือรวมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   เพื่อใหกระบวนการจัดทําแผนเกิดการเรียนรูรวมกันของ
ทุกภาคสวนและพรอมรับฟงความคิดเห็นอยางท่ัวถึง กวางขวาง ดังนั้น จึงตองเร่ิมต้ังแตประชาชนสะทอน
ปญหา  รวมคิด รวมทํา  รวมตัดสินใจ  และรวมรางแผนสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ีครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค
และกรุงเทพมหานคร แลวพัฒนายกเปนแผนสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ ภายใตช่ือวา  “แผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ  ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2552-2556)”   

 
1.2   ท่ีมาและแนวทางการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556) 
 ภายหลังจากการไดรับมอบนโยบายดังกลาวขางตน ต้ังแตปงบประมาณ 2549 เปนตนมา กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพไดรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดทําแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 ในชวงระหวางป 2549 – 2550 โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน (แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 1) เพื่อ
รวบรวมขอมูลผลผลิตการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ตามนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีปรากฏในเอกสารการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2548 ตลอดจนการวิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ประจําป พ.ศ. 2548  
 

 อนึ่งการท่ีคณะที่ปรึกษากําหนดกรอบ ขอบเขตการศึกษาโดยใชขอมูลจากเอกสารท่ีเปนขอมูลระดับ
ทุติยภูมิ  ท้ังนี้ขอจํากัดของนโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน (แผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับที่ 1) ที่ทางกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพนํามาใหคณะที่ปรึกษาใชสําหรับการติดตามผล
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การดําเนินงานของสวนราชการท่ีมีภารกิจดานสิทธิมนุษยชนไมไดมีการนําไปปรับใชในแผนปฏิบัติการของ
หนวยงานในชวงเวลาท่ีแผนฯ ระบุไวคือ ระหวางป 2544 – 2548 ดังกลาว 
 ผลการศึกษาการดําเนินงานดังกลาวนําสูการสรุปวา ตองปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556) ตามดานท่ีนโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน 
(แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 1) กําหนดไว 11 ดาน ใหเปน 10 ดาน สวนแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน
ตามกลุมเปาหมายจํานวน 20 กลุมเปาหมายไมคงไว  เนื่องจากกลุมเปาหมายท้ังหมดจะถูกกําหนดใหอยูใน
แผนปฏิบัติการตามดานแตละดานตามหลักการของการจัดทําแผนกลยุทธและภายใตยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ  ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานการศึกษา การเรียนรู  วัฒนธรรม และศาสนา 
2. แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานอาชีพ  และแรงงาน 
3. แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานสาธารณสุข 
4. แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5. แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานท่ีอยูอาศัย 
6. แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานการไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ และการคุมครอง

ผูบริโภค 
7. แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารและส่ือมวลชน   
8. แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานการเมืองการปกครอง (รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุม

และการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน) 
9. แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานกระบวนการยุติธรรม 
10. แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานสิทธิชุมชน 

 
 เนื่องจากผลการศึกษาผลการดําเนินงานมีเพียงระดับผลผลิตท่ียังไมเปนการแสดงผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ซ่ึงจะตองแสดงผลสําเร็จของงาน
สิทธิมนุษยชน ท้ังในระดับผลผลิต และผลลัพธ ดังนั้นคณะท่ีปรึกษาจึงไดนําขอมูลสถานการณการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในชวงป 2546 - 2548 ซ่ึงเปนขอมูลจากมุมมองของกระทรวงการตางประเทศ 
สหรัฐอเมริกาท่ีนําเสนอไวใน Website : http://bangkok.usembassy.gov  เปนการรายงานการปฏิบัติการดาน
สิทธิมนุษยชนประจําป 2548 ของประเทศไทย โดยกระทรวงการตางประเทศ สหรัฐอเมริกา มาจัดทําการ
วิเคราะหโดยใชเทคนิควิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis) ท้ังนี้เพื่อแสดงถึงลําดับความรุนแรงของ
สถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยท่ีจะเปนแนวทางในการดําเนินงานจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556)  ตอไป โดยผลการศึกษาพบวา เม่ือจัดลําดับสถานการณสิทธิมนุษยชน 
ตามแผนปฏิบัติการทั้ง 10 ประเด็นขางตนนั้น  แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานกระบวนการยุติธรรม
จัดอยูในอันดับแรก (รอยละ  42.1)  แตปรากฏวาในนโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทแหงชาติ
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ดานสิทธิมนุษยชน  (แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 1)  ไมมีแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดาน
กระบวนการยุติธรรมรองรับ 
 ข้ันตอนตอจากนั้น คณะท่ีปรึกษาไดนําประเด็นสิทธิมนุษยชนท้ัง 10 ดานมาเปนประเด็นพิจารณา
แนวทาง/แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแตละดานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของเพื่อการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทํากรอบนโยบายและแนวทางแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน
ดานตาง ๆ รวมกัน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) แบงเปน 10 กลุมยอยตามจํานวนแผน
ทั้ง 10 ประเด็นดังกลาวกับกลุมผูท่ีเกี่ยวของท่ีเปนบุคคลหลักจากองคกรภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และ
องคกรภาคประชาชนท่ีปฏิบัติงานตามดานตางๆ ในแตละดาน โดยมีการวิเคราะหถึงความสัมพันธเช่ือมโยง
กับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน เพือ่
กําหนดเปนเคาโครงและแนวทางการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2552-2556) ท่ีมี
แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน 10 ดาน ตามท่ีปรากฏในแผนฉบับนี้  

 อนึ่ง คณะท่ีปรึกษาพบวาในการระดมความคิดเห็นยังมีขอจํากัด  ในดานการมีสวนรวมในการ
วิเคราะหความเช่ือมโยงและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี ท้ังนี้เนื่องจากผูแทนของหนวยงานที่มีความ
หลากหลายท้ังในดานความเขาใจท่ีมีตอประเด็นเนื้อหาสิทธิมนุษยชน   ประเด็นการเช่ือมโยงแผนปฏิบัติการ
กับการบริหารงานเชิงกลยุทธดานสิทธิมนุษยชน  นอกจากนั้นบางหนวยงานยังมีความสงสัยในท่ีมาของ
นโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน (แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 1) เพราะ
ไมเคยรับทราบวารัฐบาลไทยมีการจัดทําแผนดังกลาว จึงมีผลตอการอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปในเชิง
สถานการณการดําเนินภารกิจดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยท่ีผานองคกรภาครัฐ  เพื่อกําหนดเปนกรอบ
นโยบายและแนวทางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556) อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงาน
ในคร้ังนี้มีประเด็นขอเสนอแนะท่ีสําคัญประเด็นหนึ่งคือ การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2552-2556)  ควรกําหนดใหมีวิธีการและกระบวนการจัดทําแผนท่ีมุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในทุกระดับและทุกข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงาน ซ่ึงเปนท่ีมาของแนวทางในการจัดทําแผนคร้ังนี้ 

 ในขณะเดียวกัน กระทรวงยุ ติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดดําเนินการแตงต้ัง
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยนโยบายและแผนสิทธิมนุษยชน และการศึกษาสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานตามกรอบ
รัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและมาตรฐานสากลระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน  เพื่อเปนกลไกและ
ฐานขอมูลในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2552-2556) 

 ตอมาในปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 -2551 ไดมีการดําเนินการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556)  ฉบับนี้อยางตอเนื่อง  ดังท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของการจัดทําแผนฯ ฉบับที่ 2 ใน
หัวขอท่ี 3 ตอไป ท่ีประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงแผนสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ ทั้ง 4 
ภูมิภาค และกทม.   แลวพัฒนายกเปนรางแผนในระดับชาติ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการแหงชาติวาดวย
นโยบายและแผนสิทธิมนุษยชน และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอไป  โดยในแตละ
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กิจกรรมไดมีการสงเสริมและมุงเนนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในทุกระดับและทุกข้ันตอนของ
กิจกรรม    เพื ่อใหการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ฉบับที ่  2 (พ .ศ .  2552-2556)  เก ิดจาก
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางแทจริง   ท้ังนี้แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 
2552-2556)   จะประกอบดวย  3  ระดับ คือ ระดับยุทธศาสตร   ระดับกลยุทธ  และระดับปฏิบัติการ ดังท่ีจะได
เสนอในบทท่ี 3 ตอไป 

 ดังนั้น  แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556) นี้จึงเปนมาตรการหน่ึงในการให
หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีเคร่ืองมือท่ีจะนําไปใชปองกัน คุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชน 
โดยคาดหวังวา เมื่อแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) มีการประกาศใชอยางเปน
ทางการแลว  จะสามารถทําใหประชาชนมีหลักประกันและความเปนธรรมในการท่ีจะไดรับการปองกัน
สงเสริมและคุมครองสิทธิ เสรีภาพจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในทุกภาคสวน โดยส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเกิดประโยชนสูงสุด นั่นคือ การที่หนวยงานตางๆ  ไดนําแผนไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงผลใหสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยมีแนวโนมในทางท่ีลดลง 
อันเปนเปาหมายสุดทายท่ีมุงหวังไว   

1.3   วัตถุประสงคการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556) 

 1)    เพื่อสรรหาวิทยากรในการเปนแกนกลางใหความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และกระบวนการจัดทํา
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี   2 (พ.ศ. 2552-2556) 

 2)  เพื่อใหไดหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมความรู เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการจัดทํา
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ .ศ .  2552-2556) สําหรับใหวิทยากรในระดับภาคสนาม 
(ภูมิภาค) จัดกระบวนการใหเกิดแผนสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ีกับประชาชนกลุมเปาหมายจากทุกภาคสวน 

 3)   เพื่อใหไดแผนสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ี ครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานครดวย
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน     

 4)   เพื่อใหไดรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556) 
 
1.4    กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556)    

 กระแสการต่ืนตัวของประชาคมโลก เกี่ยวกับแนวคิดเร่ืองแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ได
พัฒนามาจากสวนหนึ่งของการประชุมระดับโลกวาดวยสิทธิมนุษยชนที่จัดขึ้นในกรุงเวียนนาเมื่อป  1993 
ซึ่งการประชุมในคร้ังนี้  ไดมีการทบทวนความกาวหนาดานสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวาง  นับตั้งแต
ภายหลังการรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  (Universal Declaration of Human 
Rights) และมีการรับรองปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ  (Vienna Declaration and 
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Programme of Action) โดยในขอ 71 ของปฏิญญาเวียนนาไดเสนอแนะใหแตละรัฐ พิจารณาความ
จํา เปนในการรางแผนปฏิบัติการแหงชาติ เพื ่อกําหนดวิธีการที ่แตละรัฐจะตองปรับปรุงการ 
สงเสริมและการใหความคุมครองในเรื่องสิทธิมนุษยชน  ซึ่งจากกรอบแนวคิดดังกลาว  องคการ   
สหประชาชาติไดจัดทําคูมือ (Handbook on National Human Rights Plans of Action)  ที่กําหนด
แนวทางหรือกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของสหประชาชาติ โดยมี
วัตถุประสงคใหแตละประเทศไดนํามาปรับใชเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนให
เหมาะสมกับบริบทของแตละประเทศ  โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศภาคีสมาชิกไดลงนามรับรองไว  ทั้งนี้ประเทศไทยลงนามไวแลว  7 ฉบับ  ไดแก กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม  อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ  
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาตอตาน
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี อนุสัญญา
คนพิการ 

 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยไดบัญญัติเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อันเปนแนวคิดรากฐานอางอิงเพื่อนําสูการบังคับใชของแนวคิดท่ีเช่ือมโยงกับ
แผนสิทธิมนุษยชนระดับชาติ และใหมีคณะกรรมการแหงชาติวาดวยนโยบายและแผนสิทธิมนุษยชน
เพื่อกํากับดูแลใหประชาชนไดรับการคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน อีกทั้งรัฐบาลก็ตองใหยุทธศาสตร
ดานสิทธิมนุษยชนเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรสําคัญที่นอกเหนือไปจากยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม ดานความมั่นคง และดานสิ่งแวดลอม ในแผนบริหารราชการแผนดินที่รัฐบาลตองจัดทําตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพื่อใหกระทรวง
ไดนําไปบรรจุในแผนยุทธศาสตรกระทรวงและถายทอดลงมายังกลยุทธของกรม เพื่อใหกรมจัดทําคําขอ
งบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรมตอบสนองตอกลุมเปาหมายท่ีกรมตองรับผิดชอบ ซ่ึงจะตองบูรณาการ
แผนในระดับกรมรวมกันใหเปนแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแหงชาติท้ัง “งาน” และ “เงิน” เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดจริงในทางปฏิบัติ 
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รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรสิทธิมนษุยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556) 
 
 

 
 

 
 นอกจากแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะมีท่ีมาท้ังจากขอตกลงในระดับนานาชาติ และ
กฎหมายสูงสุดของประเทศแลว ยังมีท่ีมาจากสวนอ่ืน  ๆ โดยเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 และอํานาจหนาที่ของสวนราชการที่กําหนดตามกฎกระทรวงวาดวยการ
แบงสวนราชการ รวมทั้งความตองการของประชาชนกลุมตางๆ ในสังคม ตลอดจนการเตือนภัยของ
นักวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนอีกดวย 

 หลักการของการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซ่ึงเปนระดับรูปธรรมจะตองถายทอดมาจากแผน
นโยบาย (Policy Plan) ท่ีเปนหลักยึดระยะยาวในระดับนามธรรม การจัดทําแผนยุทธศาสตรจึงตองกําหนดขึ้น
กอนเพื่อใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคมนั้นๆ วานโยบายแหงชาติที่รัฐบาลพึงตองใหการสงเสริมและ
สนับสนุน  ประกอบดวยนโยบายในเร่ืองใดบาง มีทิศทางอยางไร และจะวัดผลความสําเร็จตามเปาประสงค
เชิงนโยบายอยางไร รวมท้ังการถายทอดแผนนโยบายสูภาคปฏิบัติเปนแผนปฏิบัติการที่สามารถวัดความสําเร็จ
ในระดับผลลัพธหรือผลประโยชนท่ีมีตอกลุมสังคมจากการใชกลยุทธตางๆ และสามารถวัดความสําเร็จ
ในระดับผลผลิตจากการจัดทํากิจกรรมของพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของ   

Vienna Declaration and 

Programme of Action 
 

คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

------------------- 
แผนยุทธศาสตร 

คําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
----------------- 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณดานสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

  

  

 

สนธิสัญญาระหวางประเทศ 
ดานสิทธิมนุษยชน 

ท่ีประเทศไทยเปนภาค ี แผนยุทธศาสตรของกระทรวง 
และแผนกลยทุธของกรมท่ีมีกลุมเปาหมาย 

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาตขิองรัฐบาลไทย 

 

Universal 
Declaration of 
Human Rights 

รัฐธรรมนูญของประเทศ 
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 ดังนั้นการจัดทําแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  จึงเร่ิมตนจากการจัดทําแผนยุทธศาสตรดาน
สิทธิมนุษยชน เพื่อบรรจุในแผนบริหารราชการแผนดิน  ซ่ึงเปนแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล และถายทอด
มายังแผนยุทธศาสตรของกระทรวง  อยางไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดลอมของพื้นท่ีตางๆ ของประเทศมีความ
แตกตางกันท้ังในดานเศรษฐกิจ ชุมชน วัฒนธรรมทองถ่ิน และการเมืองทองถ่ิน จึงตองวิเคราะหสภาพแวดลอม
ในระดับพื้นท่ีเพื่อกําหนดทิศทางของยุทธศาสตรและกลยุทธของแตละพื้นท่ีโดยองคการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ของแตละพื้นท่ี 

 
1.5   หลักการแนวคิดและวิธีการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556) 

 หลักการ  แนวคิด  และวิธีการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2552-2556) 
ประกอบดวย 

 1.5.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร มีวิธีการดังนี้ 

  (1)   กําหนดองคกรเครือขายท่ีมีภารกิจดานสิทธิมนุษยชน  โดยทางคณะท่ีปรึกษาไดกําหนด
ท่ีมาและความหมายไวดังนี้ 

ภารกิจสิทธิมนุษยชนเปนภารกิจท่ีรัฐมีหนาท่ีที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีมีสถานะเปนกฏหมายสูงสุดของประเทศใหเปนรูปธรรม  
ประกอบกับประเทศไทยไดลงนามในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและเปนภาคีสมาชิกสนธิสัญญา
ตางๆ ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนจํานวน 7 ฉบับ ท่ีเปนหลักการสิทธิมนุษยชนท่ีมีสถานะทาง
กฎหมายเปนกฎหมายระหวางประเทศท่ีมีผลบังคับประเทศภาคีสมาชิกท่ีถือเปนพันธกิจรวมกัน จึงนับไดวา 
“ภารกิจสิทธิมนุษยชน” จึงเปนภารกิจสําคัญท่ีรัฐบาลไทยจะตองดําเนินการในการท่ีจะปองกัน คุมครอง 
เยียวยา และสงเสริมพัฒนาความตระหนักและสํานึกในสิทธิมนุษยชนใหกับพลเมืองของประเทศ รวมท้ัง
บูรณาการระบบโครงสรางและกลไกในการขับเคล่ือนของทุกภาคสวนภายในประเทศใหสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติภารกิจสิทธิมนุษยชนใหประสบความสําเร็จตามมาตรฐานสากล 

ดวย กระแสการเคลื่อนตัวของภาคประชาชนที่เปนกระบวนการสากลที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการโลกาภิวัตนทางสังคม ประกอบกับการสนับสนุนแนวคิดธรรมาภิบาล
ไดแก ความโปรงใส การตรวจสอบได  การมีสวนรวม คุณธรรม  จริยธรรม  และหลักนิติรัฐ ซ่ึงรัฐจะตองลด
บทบาทของกลไกภาครัฐลง โดยเนนการกระจายอํานาจ  และการตัดสินใจไปยังราชการสวนทองถิ่น 
ซึ่งรัฐบาลไทยไดยอมรับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 6 แลววาภาครัฐจะทํา
หนาท่ีในดานการสนับสนุนท้ังในดานการจัดสรรงบประมาณ และปรับกลไกใหเอ้ือตอการทํางานพรอมกัน
กับภาคองคกรพัฒนาสังคม และองคกรสาธารณประโยชน (สกว., องคกรสาธารณประโยชนในประเทศไทย 
: 2546, หนา 226-229) นอกจากนี้ยังมีแนวคิดดานการบริหารรัฐกิจแนวใหม (New Public Management) ท่ี
หนวยงานสวนกลางของรัฐบาลควรลดบทบาทในการดําเนินงานภาคสนามหรือปฏิบัติงานในชุมชนเอง 
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แตทําหนาท่ีกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศและนโยบายของรัฐบาล โดยสนับสนุนให
เครือขายพหุภาคีมาทําหนาที่ปฏิบัติงานในระดับชุมชนแทน (Steering rather than Rowing) โดยเฉพาะ
การถายโอนอํานาจสูทองถ่ิน การรวมดําเนินการกับธุรกิจเอกชน และการสนับสนุนใหองคกรพัฒนาเอกชน
และองคกรภาคประชาชนจัดทําโครงการโดยขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ยกเวนการปฏิบัติภารกิจในฐานะ
เจาพนักงานตามกฎหมายใหเปนผูบังคับใชกฎหมายซ่ึงไมสามารถมอบตอใหผูอ่ืนๆได 

ดังนั้นภารกิจสิทธิมนุษยชนจึงควรเปนภารกิจท่ีองคกรภาครัฐ องคกรนอกภาครัฐมารวม
รับผิดชอบโดยกําหนดใหองคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน คือ องคกรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ สมาคม และองคกรสาธารณประโยชนท่ีมีสถานภาพจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
และหรือเปนองคกรเครือขายท่ีเปนสมาชิกขององคกรดังกลาว 

  (2)   กําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) 
ในแตละพื้นท่ีมีสวนชวยท่ีจะใหพื้นท่ีนั้นๆ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลักของการ
ดําเนินงานไดถูกตองชัดเจนและตอบสนองความตองการของประชาคมในสังคมนั้น  ผูมีสวนไดสวนเสียตอ
องคกร  (Stakeholders Influence) ซ่ึงมีอิทธิพลตอการวางแผนและการดําเนินงานขององคกร  จําแนกไดเปน 
3 ประเภท ดังนี้ 

-  ผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร (Internal Stakeholders) ไดแก บุคลากรของพื้นท่ี
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชนท่ีทําหนาท่ีดําเนินงานตาง ๆท่ีเกี่ยวของกับสิทธิ
มนุษยชนในพื้นท่ีนั้นๆ  

-  ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) ไดแก ผูท่ี
ตองไดรับความคุมครองและไดรับสิทธิประโยชนในพื้นท่ีนั้น ๆ 

-  ผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมแตอยูนอกองคกร (External Stakeholders) ไดแก 
หนวยงานกลางของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลและปองกันและแกไขขอ
ขัดแยงหรือขอรองเรียน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมของท้ังสองกลุมแรกขางตน เชน ศาลยุติธรรม และศาล
ปกครอง 
  (3)   กําหนดทิศทางขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และ
ประเด็นยุทธศาสตร โดยใชวิธีการ 3 วิธี ประกอบดวย 

(3.1)  วิธีการกําหนดทางตรง (Direct Approach) เปนวิธีการท่ีกําหนดจากแนวคิดการ
จัดการเชิงกลยุทธท่ีวาทิศทางขององคกรจะปรับไปตามสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงตองวิเคราะห
สภาพแวดลอมกอนแลวจึงประเมินสถานภาพขององคกร จากนั้นจึงเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมท่ีสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง โดยเร่ิมตนดวยการวิเคราะห Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats หรือท่ีเรียกวาการ
วิเคราะห SWOT โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน
ระหวางจุดแข็งและจุดออน (จากการวิเคราะหโครงสราง/นโยบายขององคกร  กระบวนการทํางาน/
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การบริการ บุคลากรและความเช่ียวชาญ ประสิทธิภาพการเงิน วัสดุ-อุปกรณ และ การบริหารจัดการ)  และ
ผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอกระหวางโอกาสและภัยอุปสรรคเพ่ือออกแบบกลยุทธ 
(จากการวิเคราะหสังคมและวัฒนธรรม   เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง  และกฎหมายภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ)  ท้ังนี้ ไดใชวิธีการนี้โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห SWOT และพิจารณา
ความสัมพันธระหวางผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน และผลการประเมินสถานภาพ
ของสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเครือขาย ซึ่งดําเนินการในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ  หลังจากนั้น
จึงไดจัดวางทิศทางขององคกรเครือขาย ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลัก รวมทั้งกําหนด
กลยุทธจากการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากผูสวนไดสวนเสียจากพหุภาคีทุกภาคสวนที่เขารวมในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(3.2)  การกําหนดและปรับวิสัยทัศน (Vision of Success Approach) โดยผูบริหารของ
องคกรจะเปนผูกําหนดวิสัยทัศนในลักษณะท่ีเพอฝน (Imaginary Vision) กอน แลวจึงตรวจสอบโดย
วิเคราะหสภาพแวดลอมวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดในระยะยาว (ประมาณ 15-20 ป) และระยะส้ัน 
(ประมาณ 4-5 ป) จากน้ันก็ปรับวิสัยทัศนใหใกลเคียงกับความเปนจริงวาจะสามารถบรรลุผลได โดยเฉพาะ
วิสัยทัศนท่ีจะประสบความสําเร็จไดจริงในระยะส้ันตามวาระของแผนท่ีกําหนด (เชน 5 ป) ท้ังนี้ ไดใชวิธีการนี้
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคหลัก รวมท้ังกลยุทธท่ีเสนอ 

(3.3)  วิธีท่ีกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับเปาประสงคของกฎหมายท่ีมอบอํานาจไว 
(Goal approach) เปนวิธีการที่กําหนดจากอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบทางกฎหมายและนโยบาย ท้ังกฎหมายใน
ประเทศและระหวางประเทศ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงมีเปาประสงค (Goal) ท่ีกําหนดไวชัดเจน แลวจึง
วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพขององคกร จากน้ันจึงเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมท่ีสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง ท้ังนี้ ไดใชวิธีการนี้โดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานกฎหมายและ
นโยบายสาธารณะ  เพื่อระบุกลยุทธเฉพาะท่ีกฎหมายและนโยบายกําหนดไวแลว เพื่อประกอบการกําหนด
กลยุทธเพิ่มเติมนอกเหนือไปจาก 2 วิธีขางตน 

  (4)   การจัดทําตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร และระดับกลยุทธ   ซ่ึงระดับยุทธศาสตรเปนการจัดทํา
ตัวช้ีวัดความสําเร็จในภาพรวมที่มีตอผลประโยชนของกลุมสังคมท่ีเปนเปาหมาย  และระดับกลยุทธของ
หนวยปฏิบัติ เปนการจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของกรมที่มีตอกลุมเปาหมายผูรับบริการและลักษณะ
ผลประโยชนเฉพาะ  

 1.5.2   แนวคิด  วิธีการและแนวทางขั้นตอนการดําเนินงาน 
  (1)   หลักการและแนวคิดการมีสวนรวม    
   การจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2552-2556) ใชแนวคิดการมี 
สวนรวมในการจัดทําแผนเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหแผนฯ ฉบับที่ 2 เกิดจากกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในทุกระดับ และทุกขั้นตอนของการจัดทําแผนอยางแทจริง โดยเริ่มจากการ
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จัดทําแผนในระดับพื้นท่ี 5 พื้นท่ี  ครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค และ กทม. เพื่อพัฒนายกเปนรางแผนสิทธิ
มนุษยชนในระดับประเทศ โดยมีเทคนิควิธีการและกระบวนการดังตอไปนี้ 
   (1.1) กําหนดใหมีวิทยากรภาคสนามจํานวน 75 คนจําแนกเปนพื้นท่ีๆ ละ 15 คนท่ีเปนผู
ท่ีมาจากภาคสวนราชการ องคกรพัฒนาเอกชน  องคกรอิสระ  และสถาบันการศึกษา โดยผานการ
ปรึกษาหารือกับทางกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และคณะวิทยากรกลางท่ีกําหนด
ข้ึนมาจากผูทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ และนักสิทธิมนุษยชน จํานวน 20 คน ประกอบกับวิทยากรสนามตองมี
การแสดงเจตจํานงที่จะทํากิจกรรม การทําแผนสิทธิมนุษยชนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติเม่ือไดรับการติดตอเปน
วิทยากรสนามและพรอมเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเปนเวลา 5 วันในดานการจัดทําแผนกลยุทธสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงดําเนินการฝกอบรมจากคณะวิทยากรกลาง 
   (1.2) กําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 2,000 คน ตามขอกําหนดของ
โครงการ โดยจําแนกตามพื้นท่ี ดังนี้ 
    (1)    พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 500 คน จําแนกเปน 
     (1.1)   กลุมผูบริหารในระดับนโยบายจากกระทรวง กรม ท่ีเกี่ยวของกับ
ภารกิจดานสิทธิมนุษยชน จํานวน 100 คน 

 (1.2)   กลุมผูบริหารระดับกลางและระดับผูปฏิบัติจากหนวยงานของรัฐ
และ กทม.  องคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับภารกิจดานสิทธิมนุษยชน จํานวน 150 คน 

 (1.3)   กลุมผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ไดแก ผูบริหารในระดับเขตของ 
กทม.ผูนําชุมชนของเขตตางๆ องคกรพัฒนาเอกชน และผูท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จํานวน 250 คน 
    (2) พื้ น ท่ี ภู มิ ภ า ค ท้ั ง  4 ภู มิ ภ า ค  ไ ด แ ก  ภ า ค เ หนื อ  ภ า ค ก ล า ง  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวนภูมิภาคละ 375 คน จําแนกเปน 
     (2.1)   กลุมขาราชการระดับผูบริหารในระดับนโยบายและระดับผูปฏิบัติ
จากหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับภารกิจดานสิทธิมนุษยชนจํานวน 120 คน 

 (2.2)  กลุมองคกรพัฒนาเอกชน  องคกรภาคธุรกิจที ่เกี ่ยวของกับ
ภารกิจดานสิทธิมนุษยชน ส่ือมวลชน จํานวน 120 คน 

 (2.3)   กลุมผูปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี ไดแก ผูนําชุมชนท่ีเกี่ยวของกับ
องคกรพัฒนาเอกชนและประชาชนผูถูกละเมิดสิทธ์ิ ในระดับจังหวัด ในแตละภูมิภาค จํานวน 135 คน 

   (1.3)   จัดทําเอกสารชุดความรูประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีเช่ือมโยงกับปฏิญญาสากล
สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนฉบับตางๆ กับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 เพื่อสงมอบใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 2,000 คน ไดศึกษากอนและนํามาในวันที่มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธในระดับพื้นท่ีนับวาเปนวิธีการหนึ่งของการใหความรูสิทธิมนุษยชน
แบบมีสวนรวมตอกลุมผูรวมกําหนดแผน 



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -12- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

  (2)  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ี  ท้ัง 5 พื้นท่ี 
   (2.1)   พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
    จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนกลยุทธสิทธิมนุษยชน  ระดับพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  จําแนกเปน 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 5 มิถุนายน 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางของแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับท่ี 2 

   1.   ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ผูบริหารระดับนโยบายเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อกําหนดทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 ประกอบดวยอธิบดี รองอธิบดี ผูชวยอธิบดี 
และหรือท่ีอธิบดีมอบหมายไมตํ่ากวาระดับ 9 ของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ จํานวน 96 คน 

   2.   กระบวนการกําหนดทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับท่ี 2 โดยมี
วิธีการ ดังนี้ 

    (2.1)    การบรรยายความเปนมา กรอบแนวทางการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน 
แหงชาติ ฉบับท่ี 2 ระหวางปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมท้ังกรอบแนวคิดในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาประสงค โดยวิทยากรกลาง 

    (2.2)    ระดมความคิดเห็นในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
ในนามของ  “องคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย” โดยใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเขียน
ขอความลงในบัตรคําท่ีจําแนกตามสีท่ีกําหนด แลวใหวิทยากรสนาม กทม. รวบรวมใหวิทยากรกลางเปน     
ผูสรุปและนําเสนอตอเวทีเพื่อการอภิปราย  แลกเปล่ียนพรอมท้ังขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม และสรุปไว
ดังนี้ 

วิสัยทัศน   
“เปนองคกรเครือขายในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของ
การอยูรวมกันอยางเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยตามมาตรฐานสากล”   
พันธกิจ  

 สงเสริม  ปองกัน  และปกปองสิทธิของประชาชนไมใหถูกลวงละเมิด 
 คุมครองเยียวยา ผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเปนธรรม 

เปาประสงค 
 สังคมไทยเปนสังคมแหงการเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยตาม
มาตรฐานสากล 

 เครือขายสิทธิมนุษยชนเขมแข็งในทุกภูมิภาคและมีความต่ืนตัวในเร่ือง
สิทธิมนุษยชนและพัฒนาไปสูมาตรฐานสากล 
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    (2.3)   ระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดยุทธศาสตร  กลยุทธของแผน         
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ฉบับท่ี 2  โดยใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนยุทธศาสตร และกลยุทธ ลงใน
บัตรคําท่ีเปนกระดาษสีขาว แลวใหวิทยากรสนาม กทม. รวบรวมและคัดแยกตามคําหลักของภารกิจ       
สิทธิมนุษยชน ไดแก  ปองกัน  คุมครอง (เยียวยา)  สงเสริม พัฒนา  ท้ังนี้ทางคณะวิทยากรกลางเปน              
ผูประมวลตามคําหลักของยุทธศาสตรและกลยุทธ 

   การจัดประชุม เ ชิงปฏิ บั ติการจัด ทําร างแผนสิทธิมนุษยชนในเขตพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานครในคร้ังท่ี 1 นี้เปนการประชุมผูบริหารระดับนโยบายท่ีเปนผูกําหนดทิศทางของแผน 
วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงคของแผนซ่ึงเปนวิธีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรคือวิธีกําหนดและ
ปรับวิสัยทัศน (Vision of success approach) 
 

    คร้ังท่ี 2 ระหวางวันท่ี 26-27 มิถุนายน 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน
สิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ี 

   ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ผูบริหารระดับกลางและผูปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐและ
กทม. องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวของ การประชุมในคร้ังนี้ พบวามีผูท่ีถูกละเมิดสิทธิ
บางกลุม อาทิ ผูพิการ แรงงานในระบบ ขอติดตามผูแทนขององคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานดานสิทธิมนุษยชน
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการดวย มีผูเขารวมประชุม จํานวน 150 คน  

คร้ังท่ี 3 ระหวางวันท่ี 3-4 กรกฎาคม 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน
สิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ี 

ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ผูปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี ไดแก ผูบริหารระดับเขตของ 
กทม. ผูนําชุมชนของเขตตางๆ ท้ัง 50 เขต องคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานตามกลุมเปาหมาย และผูท่ีถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน จํานวนรวม 250 คน 

สําหรับกระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนในท้ัง 2 คร้ังดังกลาว เปนกระบวนการ
เดียวกัน มีการดําเนินการดังนี้ 
    (1.)  การใหความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดย การเปดเวทีเสวนาการใหความรู
เกี่ยวกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนกับรัฐธรรมนูญ 2550  และสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงการนําเสนอภาพชีวิตใหผูเขารวมการประชุมไดตอบคําถาม ซ่ึงแตละภาพจะส่ือถึงสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเสรีภาพตามกรอบของรัฐธรรมนูญ  ผูดําเนินรายการคือ ตัวแทนจากคณะวิทยากรภาคสนาม   
    (2.)   การวิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชนโดยการใชเทคนิค SWOT 
     (2.1)  การชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการจัดทําแผนกลยุทธใน
เบ้ืองตน ซ่ึงอธิบายถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ โดยนําเทคนิค SWOT  
     (2.2)  การแบงกลุ ม ผู เข ารวมประชุม เชิงปฏิบัต ิการ  10  กลุมตาม
ประเด็นสิทธิมนุษยชนในกรอบนโยบายและแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี  2  ซ่ึงกอนท่ีจะเร่ิม



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -14- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

กระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยใชเทคนิค SWOT  จะใหผูเขารวมกิจกรรมไดแนะนําตัวในแตละ
กลุม  พรอมท้ังคัดเลือกประธาน เลขานุการ และผูนําเสนอผลการระดมความคิดเห็นในแตละกลุม แลวคณะ
วิทยากรไดเร่ิมกระบวนการ โดยใหผูเขารวมการประชุมไดวิเคราะหสภาพแวดลอมในนามของ “องคกร
เครือขายดานสิทธิมนุษยชน” เพื่อหาสาเหตุวา ประเด็นสถานการณดานสิทธิมนุษยชนเกิดจากสาเหตุอะไร 
ทําไมถึงเกิดสถานการณนั้น  และสงผลกระทบตอการทํางานขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนอยางไร  
(สภาพแวดลอมภายนอก)  รวมท้ังวิเคราะหศักยภาพการทํางานภายในขององคกรเครือขายการทํางานดาน
สิทธิมนุษยชนในปจจุบันเปนอยางไร (สภาพแวดลอมภายใน)   
    (2.3)   จากการระดมความคิดเห็นในแตละกลุม วิทยากรภาคสนาม  จะตองมีการ
สังเกตการณวาในกลุมท่ีตนเองรับผิดชอบนั้น  มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ประเด็นใดท่ีเปนสถานการณสําคัญหรือเกิดสภาวะวิกฤตมากท่ีสุด ท่ีควรจะตองเรงดําเนินการปกปอง คุมครอง
สิทธิมนุษยชน เปนลําดับตน ๆ 

    (2.4)   ภายหลังจากไดมีการประเมินสภาพแวดลอมประเด็นสถานการณสิทธิครบท้ัง 
10  ประเด็นแลว ใหตัวแทนของแตละกลุมไดมีการนําเสนอผลการประเมินสภาพแวดลอมสถานการณดาน
สิทธิมนุษยชน โดยใหผูเขารวมการประชุมของทุกกลุมไดรับทราบ เพื่อเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ หากมีประเด็นใด
ท่ียังไมครอบคลุมในกลุมนั้น ๆ เพื่อประโยชนตอการกําหนดยุทธศาสตรในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี 2 จากกลุมตัวแทนท่ีหลากหลายและครอบคลุมครบทุกภาคสวนอยางแทจริง   

     (2.5)   การใหตัวแทนของแตละกลุมไดประชุมกลุมยอยอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อประเมิน
สถานภาพขององคการ วาสภาพแวดลอมภายใน มีความโนมเอียงไปทางจุดแข็งหรือจุดออน  และสภาพแวดลอม
ภายนอก มีความโนมเอียงไปทางโอกาสหรือภัยอุปสรรคมากกวากัน เพื่อเปนขอมูลประกอบใหคณะวิทยากร
ภาคสนามในการสรุปประเมินความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในเพื่อมา
สังเคราะหความสัมพันธ (Matching) สรุปความเปนไปไดที่จะมียุทธศาสตรเชิงรุก  เชิงรักษาสถานภาพ
ความเช่ียวชาญ  เชิงปรับปรุงสวนดอย  และเชิงตัดทอนภารกิจ เปนตน 

     (2.6)   กอนปดการประชุมตัวแทนจากคณะวิทยากรภาคสนาม  ไดเนนย้ําให
ผูเขารวมการประชุมไดทราบบทบาทในการท่ีจะเปนเครือขาย เพื่อทําหนาท่ีในการกํากับ ติดตาม และการนําแผน
ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม พรอมทั้งขอใหลงชื่อแสดงเจตจํานงไว และสุดทายไดกลาวขอบคุณ
ในความรวมมือของทุกคน 

 
   (2.2)   พื้นท่ีภาคเหนือ จําแนกเปน 4 คร้ังดังนี้ 
    ครั้งที่ 1  ระหวางวันที่ 11 -12 มิถุนายน 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ีภาคเหนือ ตอนบน ครอบคลุมพื้นท่ีองคกรเครือขายในจังหวัดเชียงราย   
พะเยา   แพร และ จังหวัดนาน จัดข้ึน  ณ จังหวัดพะเยา  



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -15- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

 -  ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ขาราชการท้ังระดับผูบริหารในระดับนโยบายและ
ระดับ ผูปฏิบัติจากหนวยงานของรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคธุรกิจ และกลุมผูปฏิบัติงานในระดับ
พื้นท่ี ไดแก ผูนําชุมชนของเขตตางๆ และประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิจากจังหวัดเชียงราย   พะเยา   แพร  และ 
จังหวัดนาน  ท่ีเกี่ยวของกับภารกิจดานสิทธิมนุษยชน จํานวน 90 คน   
 -  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 

 
คร้ังท่ี 2 ระหวางวันท่ี 14-15 มิถุนายน 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน

สิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ีภาคเหนือ ตอนบน ครอบคลุมพื้นท่ีองคกรเครือขายในจังหวัดเชียงใหม   
แมฮองสอน ลําพูน    และ จังหวัดลําปาง จัดข้ึน ณ จังหวัดเชียงใหม  
    -  ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ขาราชการทั้งระดับผูบริหารในระดับนโยบายและ
ระดับผูปฏิบัติจากหนวยงานของรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคธุรกิจ และกลุมผูปฏิบัติงานในระดับ
พื้นท่ี ไดแก ผูนําชุมชนของเขตตางๆ และประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิจากจังหวัดเชียงใหม   แมฮองสอน 
ลําพูน    และ จังหวัดลําปาง ท่ีเกี่ยวของกับภารกิจดานสิทธิมนุษยชนจํานวน 101 คน  

-  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 
 
คร้ังท่ี 3 ระหวางวันท่ี 10-11 กรกฎาคม 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน

สิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ีภาคเหนือ ตอนลาง ครอบคลุมพื้นท่ีองคกรเครือขายในจังหวัดเพชรบูรณ พิจิตร   
พิษณุโลก อุตรดิตถ และ จังหวัดสุโขทัย จัดข้ึน ณ จังหวัดพิษณุโลก 

-  ผูมีสวนไดสวนเสีย คือขาราชการทั้งระดับผูบริหารในระดับนโยบายและ
ระดับผูปฏิบัติจากหนวยงานของรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคธุรกิจ และกลุมผูปฏิบัติงานในระดับ
พื้นท่ี ไดแก ผูนําชุมชนของเขตตางๆ และประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิจากจังหวัดเพชรบูรณ พิจิตร พิษณุโลก 
อุตรดิตถ และ จังหวัดสุโขทัย ท่ีเกี่ยวของกับภารกิจดานสิทธิมนุษยชน จํานวน 99 คน  

-   กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 
 
ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา

แผนสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ีภาคเหนือ ตอนลาง ครอบคลุมพื้นท่ีองคกรเครือขายในจังหวัดนครสวรรค 
อุทัยธานี กําแพงเพชร และ จังหวัดตาก จัดข้ึน ณ จังหวัดพิษณุโลก 

-  ผูมีสวนไดสวนเสีย คือขาราชการทั้งระดับผูบริหารในระดับนโยบายและ
ระดับผูปฏิบัติจากหนวยงานของรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคธุรกิจ และกลุมผูปฏิบัติงานในระดับ
พื้นท่ี ไดแก ผูนําชุมชนของเขตตางๆ และประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิจากจังหวัดนครสวรรค  อุทัยธานี  
กําแพงเพชร และจังหวัดตาก ที่เกี่ยวของกับภารกิจดานสิทธิมนุษยชน จํานวน 96 คน  

-  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -16- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

   (2.3)   พื้นท่ีภาคกลาง จําแนกเปน 3 คร้ัง  ดังนี้  
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 23- 25 มิถุนายน 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางของ

แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
-   ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย สวนราชการท่ีเกี่ยวของ 36 คน ไดแก 

กระทรวงยุติธรรม ตํารวจภูธรจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย/กรมพัฒนาชุมชน และผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ทนายความ นักกฎหมาย องคกรเอกชน/องคกรภาคประชาชน จํานวน 38 คน รวมจํานวน 74 
คน  
 -  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 

 

ครั้งที่ 2  วันที่ 23- 25 กรกฎาคม 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน
สิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ี 

-   ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย สวนราชการท่ีเกี่ยวของ 29 คน ไดแก 
กระทรวงยุติธรรม ตํารวจภูธรจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และผูแทนสภาทนายความ 
สหภาพแรงงาน องคกรเอกชน/องคกรภาคประชาชน จํานวน 52 คน รวมจํานวน 81 คน  
 -  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 

 

คร้ังท่ี 3 วันท่ี 14-16 สิงหาคม 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
ในระดับพื้นท่ี 

-  ผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวยผูแทนสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวของในภาคกลาง  ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเกษตรฯ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม ตํารวจภูธร จํานวน 104 คน และผูแทนหนวยงานภาคอ่ืนท่ีไมใช
สวนราชการ เชน องคกรพัฒนาเอกชน/องคกรประชาชน สหภาพแรงงาน ส่ือมวลชน /วิทยุชุมชน
ทนายความ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 124 คน รวมจํานวน 228 คน  

- กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 
 

   (2.4)   พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกเปน 3 คร้ังดังนี้  
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 2 - 4  กรกฎาคม 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน

ในระดับพื้นท่ีเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
-  ผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวยผูแทนองคกรชาวบานและองคกรพัฒนา

เอกชน จํานวน  97  คน  ภาควิชาการ  10  คน  องคกรบริหารสวนทองถ่ิน  องคกรภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับ



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -17- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

ประเด็นปญหาและการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชน 16 คน ทีมประสานงานกลาง 3 คน ทีมวิทยากร 9 คน 
จําแนกออกเปนชาย  84  คน  ผูหญิง  51 คน รวมท้ังหมดจํานวน  135   คน  
    -  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 

 

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน
สิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ีเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

-  ผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย ผูแทนจากกลุมปญหาตางๆ องคกรชาวบาน   
องคกรพัฒนาเอกชน  ขาราชการ  องคกรภาครัฐ รวมท้ังหมดจํานวน  163  คน   

-  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 
 

ครั้งที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2551 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ีเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

-  ผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวยกลุมปญหาตางๆ องคกรชาวบาน  องคกร
พัฒนาเอกชน ขาราชการ  รวมท้ังหมดจํานวน   189    คน    

-  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 
 

 (2.5)   พื้นท่ีภาคใต  จําแนกเปน 4 คร้ัง ไดแก  
ครั้งที่ 1  วันที่ 27 – 29  มิถุนายน 2551  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ระดับพื้นท่ี  ณ จังหวัดปตตานี โดยมีผูเขารวมจากจังหวัดปตตานี ยะลา 
นราธิวาส และ 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา 

   -  ผูเขารวมประชุมจําแนกเปน 3 กลุมหลักไดแก (1) บุคลากรจากหนวยงาน
ภาครัฐในระดับผูบริหารระดับจังหวัด และผูปฏิบัติการจากสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน (เทศบาล/อบต.)              
(2) ภาคเอกชน ประกอบดวยองคกรพัฒนาเอกชน  ตัวแทนเครือขายองคกรชุมชน (ยุติธรรมชุมชน/            
นักส่ิงแวดลอม/นักพัฒนาชุมชน) นักธุรกิจ  (3) นักวิชาการ สื่อมวลชน นักการเมืองทองถิ่น (4) ผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี  จํานวน 101  คน   

-  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 
 

คร้ังท่ี 2  ระหวางวันท่ี 25-27 กรกฎาคม 2551  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นท่ี   ณ จังหวัดกระบ่ี โดยมีผูเขารวมจากจังหวัดตรัง กระบ่ี ภูเก็ต และพังงา   

     ผูเขารวมประชุมจําแนกเปน 3 กลุมหลักไดแก (1) บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐใน
ระดับผูบริหารระดับจังหวัด และผูปฏิบัติการจากสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน(เทศบาล/อบต.) (2) ภาคเอกชน 
ประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชน ตัวแทนเครือขายองคกรชุมชน (ยุติธรรมชุมชน/นักส่ิงแวดลอม/นักพฒันา



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -18- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

ชุมชน) นักธุรกิจ (3) นักวิชาการ ส่ือมวลชน นักการเมือง (4) ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณสิทธิในพื้นท่ี  
จํานวน 74  คน   

-  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 
 

คร้ังท่ี 3  ระหวางวันท่ี 8-10  สิงหาคม  2551  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ฉบับท่ี  2  ณ  จังหวัดสงขลา  โดยมีผู เขารวมจากจังหวัดสตูล  พัทลุง 
นครศรีธรรมราช และสงขลา 

-  ผูเขารวมประชุมจําแนกเปน 3 กลุมหลักไดแก (1) บุคลากรจากหนวยงาน
ภาครัฐในระดับผูบริหารระดับจังหวัด และผูปฏิบัติการจากสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน(เทศบาล/อบต.)          
(2) ภาคเอกชน ประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชน ตัวแทนเครือขายองคกรชุมชน (ยุติธรรมชุมชน/            
นักส่ิงแวดลอม/นักพัฒนาชุมชน) นักธุรกิจ (3) นักวิชาการ ส่ือมวลชน นักการเมือง (4) ผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณสิทธิในพื้นท่ี จํานวน 72 คน  

-  กระบวนการจดัทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 
 
คร้ังท่ี 4  ระหวางวันท่ี 15 -17  สิงหาคม  2551  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ระดับพื้นท่ี  ณ จังหวัดชุมพร โดยมีผูเขารวมจากจังหวัดระนอง ชุมพร และ 
สุราษฎรธานี 

-  ผูเขารวมประชุมจําแนกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก (1) บุคลากรจากหนวยงาน
ภาครัฐในระดับผูบริหารระดับจังหวัด และผูปฏิบัติการจากสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน(เทศบาล/อบต.)          
(2) ภาคเอกชน ประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชน ตัวแทนเครือขายองคกรชุมชน (ยุติธรรมชุมชน/            
นักส่ิงแวดลอม/นักพัฒนาชุมชน) นักธุรกิจ (3) นักวิชาการ ส่ือมวลชน นักการเมือง (4) ผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณสิทธิในพื้นท่ี จํานวน 54  คน   

-  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับ กทม. 
 

  อนึ่ง ในการรวบรวมขอมูลท่ีเปนประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุมผูเสียหายและผูพิทักษ         
สิทธิมนุษยชนท่ีไมประสงคจะเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทางคณะท่ีปรึกษาไดนําวิธีการสัมภาษณมาใช
ดําเนินงาน ท้ังท่ีเปนการสัมภาษณกลุมเจาะจง (Focus Group Interview) การสัมภาษณเดี่ยวเจาะลึก           
(In-depth interview) ดวยการสัมภาษณเฉพาะบุคคลและสัมภาษณทางโทรศัพท รวมผูท่ีใหขอมูล          
ดวยเทคนิคนี้เปนจํานวน 74  คน   จําแนกเปนกลุมทหาร จํานวน 6 คน  กลุมสถานพินิจฯ  15 คน     
กลุมคนทํางานดานกระบวนการยุติธรรม  15 คน    นักวิชาการมหาวิทยาลัย 10 คน   นักศึกษา  10 คน    
อบต. จํานวน 10 คน  ผูติดเช้ือเอชไอวี จํานวน 6 คน  และผูพิการทางหู จํานวน 2 คน 



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -19- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

  อยางไรก็ตาม  กระบวนการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นท่ีไดมีนําเทคนิควิธีการการ
ประชุมกลุมและการนําเคร่ืองมือมาใชในการส่ือสารเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในประเด็น           
สิทธิมนุษยชน อาทิ การใชการตูนภาพชีวิตท่ีสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนท้ัง 30 หัวขอ  
ภาพวีดีทัศนเรื่องบทบาทหญิงชาย กับสิทธิมนุษยชน เรื่อง “The Impossible Dream” การนํา
ศิลปะการแสดงพื้นบาน เพื่อการถายทอดความรู และหรือการใชเทคนิคการเขียนบัตรคําเพื่อวิเคราะห
ประเด็นสิทธิมนุษยชนดานตางๆ ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการในแตละเวที 
 

(3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทํารางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2    
โดยคณะวิทยากรสนามและวิทยากรกลาง 
   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนกลยุทธระดับพื้นท่ี จําแนกเปน 
   (1)    กรุงเทพมหานคร วันท่ี 7 และ 13 กรกฎาคม 2551 
   (2)    ภาคเหนือ ระหวางวันท่ี 14 – 15 สิงหาคม 2551 
   (3)    ภาคกลาง ระหวางวันท่ี 16-17 สิงหาคม 2551 
   (4)    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันท่ี 21-22 สิงหาคม 2551 
   (5)    ภาคใต ระหวางวันท่ี 26-27 สิงหาคม 2551 
 
  (4)   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2   
   (1)   ระหวางวันท่ี 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2551 และ 
   (2)   ระหวางวันท่ี 18 กันยายน - 22  กันยายน  2551   
 
  (5)   จัดประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อจัดเตรียมแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเตรียมแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในวันท่ี  
29  กันยายน  2551  ณ  โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร  รองเมือง  กรุงเทพมหานคร  ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวยสวนราชการในระดับกรม และสวนราชการสวนทองถ่ิน (กทม.) จํานวน 117 คน โดยผูแทน
สวนราชการรวมกันใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางแผนฯ  พรอมท้ังรวมกําหนดกลุมเปาหมาย
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการไดอยางเปนรูปธรรม  เม่ือสวนราชการตางๆ  
ท่ีเกี่ยวของไดมีการจัดทําคําของบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ฉบับท่ี 2 ตามท่ีกําหนดไว 
 
 
 



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 
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  (6)   การวิพากษแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบบัท่ี 2 
   (6.1)  จัดสงรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2  ใหฝายการเมืองระดับชาติ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 700 หนวยงาน/ คน  และเผยแพรผานทาง เว็บไซต กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ (www.rlpd.moj.go.th) เพื่อรวมพิจารณาและรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับรางแผนฯ 
ฉบับท่ี 2 
   (6.2)    การวิพากษรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 ในท้ัง 5 พื้นท่ี โดยมีจํานวนผู
วิพากษท่ีกําหนด 350 คน 

(2.1)   กรุงเทพมหานคร วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2551  
    (2.2)   ภาคเหนือ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2551   
    (2.3)   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2551   

(2.4)   ภาคใต วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2551    
(2.5)  ภาคกลาง วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551    

   เนื่องจากในกระบวนการวิพากษแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 ท้ัง 5 พื้นท่ี พบวา 
ผูเช่ียวชาญดานกฏหมายระหวางประเทศ และกฏหมายในระดับประเทศ ไมสามารถเขารวมประชุมไดใน
ชวงเวลาท่ีกําหนด ทางคณะท่ีปรึกษาจึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มข้ึนอีก 1 คร้ัง เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 
2551 

(2.6)   กรุงเทพมหานคร เปนการจัดเฉพาะผูเช่ียวชาญดานกฏหมายระหวางประเทศ
และกฏหมายในระดับประเทศวันท่ี 2 ธันวาคม 2551  

 
  (7)  การปรับแกรางแผนฯ พรอมจัดทําตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร และกลยุทธ และยกเปนราง
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 ฉบับสมบูรณ ภายในเดือนธันวาคม 2551 เพือ่กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 
------------------------------------------- 



่่บทท ีบทท ี22
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
และการกาํหนดยทธศาสตร์และการกาํหนดยทธศาสตร์และการกาหนดยุทธศาสตรและการกาหนดยุทธศาสตร

ขององค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนขององค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน
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บทท่ี 2 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการกาํหนดยุทธศาสตร กลยุทธขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน1 
 
 ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสหรือเปนอุปสรรคตอ
การทํางานขององคกร ไดแก ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  การเมืองและกฎหมาย 
เหลานี้  และปจจัยภายในท่ีเปนศักยภาพแสดงจุดแข็ง จุดออนขององคกร ไดแก โครงสราง/นโยบายของ
องคกร  กระบวนการใหบริการ  บุคลากรและความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพการเงิน  วัสดุอุปกรณ  และการ
บริหารจัดการองคกร เพื่อกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธนั้น ทางคณะท่ีปรึกษาท่ีประกอบดวยทีมงานสวนกลาง 
และทีมงานสวนสนาม จํานวน 95 คนไดใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการและสรางขอตกลงรวมกันเพื่อ
กําหนดทิศทางขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนโดยนําผลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
เครือขายสิทธิมนุษยชนท่ีมีภารกิจสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง 4 ภูมิภาค 
และกรุงเทพมหานครจํานวน 2,000 คน ประกอบกับการศึกษาเอกสาร รายงานท่ีเกี่ยวของ รายงานสถิติการ
รองเรียนดานสิทธิมนุษยชนในชวงป 2544-2550 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และรายงานการรองเรียน
ตอศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขของหนวยงานตางๆ ดานสิทธิมนุษยชน อาทิ สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค (สคบ.)  เพื่อใชประกอบการวิเคราะหและสังเคราะหสภาพแวดลอมและการกําหนดยุทธศาสตร 
(ดูรายละเอียดของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกท่ีแสดงถึง โอกาสและอุปสรรค  สภาพแวดลอม
ภายในท่ีแสดงถึงจุดแข็ง จุดออนไดในเอกสารภาคผนวกประกอบการจัดทําแผน) 
 

2.1   ยุทธศาสตรการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อใหเกิดความเสมอภาคตามความเปนจริง 
นอกเหนือจากความเสมอภาคทางกฏหมาย 

 การกําหนดยุทธศาสตรการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อใหเกิดความเสมอภาคตามความเปน
จริงนอกเหนือจากความเสมอภาคทางกฎหมายมาจากการวิเคราะหและสังเคราะหเช่ือมโยงปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปจจัยเอ้ือกับจุดแข็งขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนท่ีเปนศักยภาพภายใน
ขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

ปจจัยภายนอกดานสังคมวัฒนธรรม ในประเด็นของประชาชนท่ัวไปยังมีความรู ความเขาใจ และความ
ใสใจตอประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในดานตาง ๆ ท้ัง 10 ประเด็นไมชัดเจนท้ังในสิทธิมนุษยชนดาน
การศึกษา การเรียนรู ศาสนา และวัฒนธรรม  ดานอาชีพและแรงงาน ดานสาธารณสุข ดานทรัพยากรธรรมชาติ

                                                 
1 องคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน คือ องคกรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ สมาคม และ
องคกรสาธารณประโยชนที่มีสถานภาพจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และหรือเปนองคกรเครือขายที่เปนสมาชิกขององคกร
ดังกลาว 
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และสิ่งแวดลอม ดานที่อยูอาศัย ดานการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการและการคุมครองผูบริโภค  
ดานเสรีภาพในการส่ือสารและส่ือมวลชน  ดานการเมืองการปกครอง (รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุม
และการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน)   ดานกระบวนการยุติธรรม และดานสิทธิชุมชน  จึงมีผลตอการที่มี
พฤติกรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไมรูตัว  นอกจากนี้ยังมีความคิดและคานยิมเชิงลบวาสิทธิมนษุยชนเปน
เร่ืองไกลตัว หรือเปนเร่ืองผูอ่ืนเปนผูกําหนดมิใชเร่ืองของตนในการกําหนดสิทธิ (Self determination) เหลานี้
เปนตน    

ปจจัยดานเทคโนโลยีและการส่ือสารสมัยใหมเปนปจจัยเอ้ือตอภารกิจขององคการที่ทํางานดานการ
ปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดอยางรวดเร็วทันเวลา และสามารถนําไปใชประโยชนในการคนควา
หาความรูเชิงปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเปนเครื่องมือในการถายทอดความรูเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ    

อยางไรก็ตามในการวิเคราะหปจจัยภายนอกดานเทคโนโลยีและการส่ือสารสมัยใหมนี้ แมวาจะมี
ประเด็นพิจารณาในแงมุมวา ผูใชเคร่ืองมือส่ือสารหรือการใชเทคโนโลยีสมัยใหมนั้นสามารถนําไปใชละเมิด
สิทธิมนุษยชนผ ู อ่ืนไดอยางรวดเร็วและงายดายเชนกัน  รวมถึงขอมูลท่ีพบวา กระแสการใชส่ืออินเตอรเน็ต
ทําใหมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล  ละเมิดสิทธิสตรี  ละเมิดสิทธิเด็ก ในการนันทนาการสงผลตอการ
เจ็บปวยท้ังทางรางกาย และจิตวิญญาณ  (ขอมูลจากรายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนในเสรีภาพการส่ือสาร
และส่ือมวลชน, สุริยา  วีรวงศ และคณะ. ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2550)  ดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอม
องคกรจากเทคนิควิธีการนี้ จะมององคกรเปนหนวยในการวิเคราะห  จึงมีแนวคิดวา ปญหาของสังคม
ที่เกิดข้ึนนั้นทําใหองคกรตองทํางานหรือมีภารกิจในการจัดการกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน  จึงเรียกไดวา เปนการพลิก
วิกฤตเปนโอกาสการทํางานขององคกร การที่องคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนมีภารกิจคือ การที่องคกรมีโอกาส
ในการทํางาน  ดังนั้นองคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนจะตองมีภารกิจมากข้ึนในการใหความรู ความเขาใจ 
รวมท้ังสรางความตระหนักดานสิทธิมนุษยชนใหเกิดข้ึนเพื่อการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน      

ปจจัยทางการเมืองและกฎหมายที่เอื้อใหการทํางานดานสิทธิมนุษยชนมีทิศทางและแนวทางความ
ชัดเจนไดมากยิ่งข้ึน ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2545) มาตรา 10 ระบุใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ระบุ
ใหเด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดจนถึงยางเขาอายุปท่ีสิบหก ตองไดรับการศึกษาตั้งแตปท่ีหนึ่งถึงปท่ีเกาของ
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ    กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกจิ 
สังคม และวัฒนธรรม ขอ 13 และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ 28 ซ่ึงประเทศไทยเปนภาคี ไดรับรองสิทธิใน
การไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจาย    มติคณะรัฐมนตรี18 มกราคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตร
การจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามที่สภาความม่ันคงเสนอ  มติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 
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เห็นชอบการจัดการศึกษาแกบุคคลท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และใหกระทรวงมหาดไทยสํารวจ
จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเขาเรียนโดยไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย    

 ปจจัยภายในท่ีเปนศักยภาพขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนท้ังในสวนของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาชน (องคกรประชาชน) เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลวภาครัฐมี
หนวยงานที่มีโครงสรางและลักษณะการบริการท่ีเปนจุดแข็งในการท่ีจัดบริการในดานการปองกันโดยการ
สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักตอประเด็นสิทธิมนุษยชนดานตางๆ ดังกลาว ประกอบกับ
องคกรพัฒนาเอกชนและองคกรชุมชนท่ีสามารถดําเนินการไดในระดับพื้นท่ีและประชาชนสามารถเขาถึง
การบริการได  รวมท้ังมีทักษะในการถายทอดใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  ท้ังในดานภาษาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมพื้นถ่ิน กอใหเกิดความครอบคลุมและท่ัวถึง 
 

2.2   ยุทธศาสตรการคุมครองสิทธิมนุษยชนในทุกกลุมเปาหมายใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 การกําหนดยุทธศาสตรการคุ มครองสิทธิมนุษยชนในทุกกลุมเปาหมายใหเปนไปตามหลัก   
สิทธิมนุษยชน เปนผลมาจากการวิเคราะหและสังเคราะหความเชื่อมโยงปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
กับปจจัยสภาพแวดลอมภายใน กลาวคือ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกคือ การท่ีประเทศไทยไดลงนามเปน
ประเทศภาคีสมาชิกในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาตางๆ ระหวางประเทศดาน
สิทธิมนุษยชนจํานวน 7 ฉบับ อันไดแก กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง  
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย 
ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิของคนพิการ ซ่ึงเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศท่ีประเทศภาคีสมาชิกตองนํามาปฏิบัติในการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยเคารพในศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย ความเสมอภาค และเปนธรรมไมมีการเลือกปฏิบัติอันเกิดมาจากความแตกตางทางเพศ 
อายุ เช้ือชาติ และศาสนา ในขณะที่ประเทศไทยไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ที่มีสถานะเปนกฎหมายสูงสุด ในหมวดที่ 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 30 
ถึงมาตรา 67  และในหมวด 5 วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐท่ีกําหนดวา ภาครัฐมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ
ภารกิจสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 78 ถึงมาตรา 87   

ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเปนปจจัยสภาพแวดลอมท่ีสงผลกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในดานตางๆ โดย
ตรงท่ีเปนสถานการณชัดเจนคือ สิทธิมนุษยชนดานอาชีพและแรงงาน ท่ีพบวา เม่ือภาวะทางเศรษฐกิจโลก
ตกตํ่า  การจางงานก็จะเร่ิมลดลง มีการปลดคนงาน ดังเชน กระแสการคาดประมาณภาวะการวางงานของคน
ไทยในชวงหลังป 2552 จะมีจํานวนคนวางงานถึง 2 ลานคน รัฐบาลจักตองมีนโยบายและมาตรการคุมครอง 
เยียวยากลุมเปาหมายเหลานั้นใหไดรับความเสมอภาคและเปนธรรม เปนภารกิจท่ีทุกองคกรเครือขายดาน
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สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะองคกรเครือขายภาครัฐ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  สํานักงานประกันสังคม  ภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ  รวมท้ังองคกรเครือขาย
ธุรกิจภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 

ปจจัยดานการเมืองและกฎหมายโดยหลักการแหงสังคมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน
ไทยไดรับรองจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง 
ขอ 19 ซึ่งถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น โดยปราศจากการแทรกแซงและ
มีเสรีภาพในการแสดงออก นอกจากนี้ยังไดรับการปกปองและคุมครองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ท่ีบัญญัติไวในมาตรา 37 ใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย 
ในมาตรา 39 และ 41 ท่ีรับรองเสรีภาพของประชาชน และส่ือมวลชนทั้งในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชนในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นท่ีไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ รวมถึง
พระราชบัญญัติวิทยุและโทรทัศน พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ พ.ศ. 2543  ท่ีกําหนดใหคล่ืนความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรการส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ และเม่ือมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 เมื่อ 24 สิงหาคม 2550 เนื้อหาสวนใหญมิไดแตกตางกันมากนัก 
ตามมาตรา 45 อยางไรก็ตามสถานการณดานสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนในชวงป 2547- ตนป 2551 ไดมี
เหตุการณท่ีสะทอนใหเห็นรูปแบบและผลกระทบของการคุกคามสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนท่ีเกิดข้ึน 
ดังนี้  

1. การแทรกแซงส่ือเชิงโครงสราง เปนการแทรกแซงในระดับโครงสรางองคกรของส่ือมวลชน 
เชน ผานรูปแบบความเปนเจาของธุรกิจหรือผูถือครองสัมปทานคล่ืนวิทยุ และโทรทัศน ผานระบบอุปถัมภ
และสนับสนุนดานโฆษณา ผานการรวมศูนยกิจการ ผานกลไกของรัฐ และผานการคอรัปช่ันเชิงนโยบายของ
รัฐบาลและหนวยงานราชการ (วิลาสินี : 2547)  

2. การแทรกแซงเชิงเนื้อหา ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการแทรกแซงและควบคุมส่ือในระดับ
โครงสราง  กอใหเกิดการผูกขาดความคิดเห็นของกลุมที่เปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร เชน รัฐบาล 
พรรคการเมือง เปนตน กรณีท่ีเปนตัวอยางท่ีปรากฏชัดเจน เชน กรณีการผูกขาดความคิดเห็นผานขาวไขหวัดนก 
เม่ือตนป 2547 กรณีการปดกั้นการถายทอดรายการเมืองไทยรายสัปดาห กรณีการเซ็นเซอรตัวเองของส่ือ 
(พิชญ : 2550,  อางในสุริยา  วีรวงศ และคณะ. รายงานผลการศึกษาสถานการณสิทธิมนุษยชนในเสรีภาพการ
ส่ือสารและส่ือมวลชน ระหวางป พ.ศ. 2548-2550. เอกสารประกอบการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ    
ฉบับท่ี 2)   และกรณีปดวิทยุชุมชน (ใน www.fm9225.net) และกรณีส่ังปดเวปไซด (จดหมายเปดผนึก
ประชาชน ท้ังวิชาการและส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยเท่ียงคืน 29 กันยายน 2549) 

3. การคุกคามสื่อโดยกฎหมาย  กลไกหนึ่งในการกํากับดูแลสื่อมวลชนโดยรัฐบาล  คือ 
ผา น ตํารวจสันติบาล  รวมท้ังการใชกระบวนการยุ ติธรรมดานการใชวิ ธีการฟองหม่ินประมาท
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นักหนังสือพิมพ นอกจากนี้มีขอสังเกตวามีการพยายามเพิ่มความยุงยากใหแกนักหนังสือพิมพที่ถูกฟอง
ทั้งกับตํารวจและองคกรศาล หรือฟองในหลายๆจังหวัดเพื่อใหเสียเวลาเดินทางไปประกันตัว และเสียคา
ประกันตัว (พิรงรอง รามสูตร : 2547, อางแลวในสุริยา  วีรวงศ และคณะ)  

นอกจากนี้มีกรณีศึกษาการใชมาตรการทางกฎหมายแทรกแซงส่ือหนังสือพิมพในชวงป 2546-2549 
คือ บริษัทชิน คอรปอเรชั่น ฟองรองคดีหมิ่นประมาททั้งทางแพงและทางอาญาตอนางสาวสุกัญญา 
กลางณรงค และผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยโพสต 

4. การคุกคามดวยกําลัง กรณีที่เกิดข้ึนในชวง พ.ศ.2547-2549 เชน กรณีกลุมคาราวานคนจนพรอม
ชายฉกรรจจํานวนหลายรอยคนเดินทางปดสํานักพิมพของเครือเดอะเนช่ัน วันท่ี 30 มีนาคม 2549 โดยได
แสดงพฤติกรรมหนวงเหนี่ยว กักขัง ขมขู พนักงานไมใหออกจากตึก เชนเดียวกับการปดลอมสํานักงานบาน
พระอาทิตยของหนังสือพิมพผูจัดการ และปดลอมหนังสือพิมพแนวหนาของกลุมผูข่ีจักรยานยนตรับจาง 
เปนตน 

ดานสังคมวัฒนธรรม ไดแก กระแสการรองเรียนจํานวนมากจากสังคมวา สื่อมวลชนมักละเมิด
สิทธิมนุษยชนของผูอ่ืน โดยเฉพาะประเด็นท่ีส่ือมักไดรับคําวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง คือ การนําเสนอขาว
ท่ีละเมิดสิทธิเด็ก และสิทธิสตรี สิทธิของผูถูกจับกุม ผูตองหา ซ่ึงส่ือมักเนนการใชภาษาท่ีรุนแรง เราอารมณ 
ขาดความรับผิดชอบ ไมปกปดขอมูลของผูเสียหายเทาที่ควร รวมทั้งการใชอคติสวนตัวตัดสินเหตุการณท่ี
เกิดข้ึน การละเมิดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพส่ือบางรายยังมีปรากฏใหเห็นเปนประจําไมวาจะเปน
กรณีท่ีถูกรองเรียนผานสภาการหนังสือพิมพหรือการไมมีหลักฐานก็ตามท้ังนี้การละเมิดสิทธิท่ีผานมาทาง
สภาการหนังสือพิมพพบวาเปนการรองเรียนจากหนวยงานรัฐมากท่ีสุด คือ รอยละ 46 รองลงมาคือบุคคล
ท่ัวไปและส่ือมวลชน รอยละ 23 สวนท่ีเหลือคือ การรองเรียนจากเอกชน (ขอมูลจากสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติ รวบรวมและจําแนกตามประเภทการรองเรียนในป 2546)  ดังนั้นจึงเปนภารกิจองคกรเครือขาย
สิทธิมนุษยชนตองดําเนินการทําใหสื่อสารมวลชนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และไมตกเปนเครื่องมือ
ของผูมีอิทธิพลท้ังอํานาจเงินและอํานาจรัฐ 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายในที่มีลักษณะเปนจุดแข็งที่แสดงถึงศักยภาพขององคกรเครือขายสิทธิ
มนุษยชน อันไดแก ลักษณะของการบริการคุมครองสิทธิท่ีมีประสิทธิภาพโดยเกิดจากการมีการสราง
เครือขายการคุมครองสิทธิในดานตางๆ  อันเกิดจากองคกรพัฒนาเอกชน  มูลนิธิ  สมาคมองคกร
สาธารณประโยชน ทั้งในดานการศึกษา สาธารณสุข อาชีพแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานท่ีอยูอาศัย การคุมครองผูบริโภค ดานกระบวนการยุติธรรม เหลานี้เปนตน และมีการระดมทุน และ
การจัดต้ังกองทุนฯ ดานตางๆ  อาทิ กองทุนสิ่งแวดลอม กองทุนสุขภาพ  ฯลฯ  อยางไรก็ตามยังมีประเด็น
เชิงคุณภาพการบริหารจัดการกองทุน และการเขาถึงกองทุนบางกองทุน  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 85(2) วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
บัญญัติใหรัฐดําเนินนโยบายกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการใหเกษตรกรมี
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กรรมสิทธหรือสิทธิในท่ีดิน เพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางท่ัวถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน รวมท้ังการ
จัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียง และเหมาะสมแกเกษตรกร 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคกรท่ียังเปนจุดออนคือ ลักษณะของการบริการในการจัดการกระจาย
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม ยังไมสามารถทําไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง รวมท้ัง
การจัดหาแหลงน้ําท่ีจะใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนในการเกษตรกรรม ตลอดจนการใหมีการบริหาร
จัดการเพ่ือใหเกษตรกรยังทํากินอยูในพื้นท่ีท่ีไดรับการจัดสรรโดยไมท้ิงถ่ินท่ีอยูและหรือถายโอนท่ีดินให
ผูอ่ืนไดใชสิทธิ 
 

2.3   ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมท้ังการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชน 

 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมท้ังการบังคับใชกฎหมายเพ่ือ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนนั้นอันเนื่องมาจากการวิเคราะหและสังเคราะหความเช่ือมโยง ปจจัยภายนอก
ดานกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  ท่ีประกอบดวยมาตราตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอ
ภารกิจสิทธิมนุษยชนในแตละดาน  อาทิ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  มีบทบัญญัติเร่ือง
สิทธิชุมชนไวชัดเจนในหมวดท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  สวนท่ี 12  มาตรา 66 และ 67  และใน
สวนท่ี 11 มาตรา 64  หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ มาตรา 85 และ 87 และหมวด 14 การปกครอง
สวนทองถ่ิน มาตรา 290 ท่ีเปน “โอกาส” ใหสิทธิชุมชน ไดรับการยอมรับในกฎหมายอยางเปนทางการ 
นอกจากนี้ยังมี พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551 ไดนิยามคําวา “ชุมชน” ไว ชวยใหชาวชุมชน
ไดเขาถึงสิทธิเสรีภาพของตนเองและมีแนวทางการพิทักษสิทธิของชุมชนไดมากข้ึน   ประกอบกับปจจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันที่มีกระแสการรองเรียนการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนดานตางๆ  อาทิ 
สิทธิดานกระบวนการยุติธรรม   ดานแรงงาน  ดานการเมืองการปกครอง ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ทําใหทุกสวนใหความสําคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากขึ้น (จากขอมูลการวิเคราะห
สถานการณสิทธิมนุษยชนในท้ัง 5 พื้นท่ีศึกษา)  

 เม่ือวิเคราะหถึงปจจัยภายในท่ีแสดงถึงจุดออนของศักยภาพองคกรเครือขาย ไดแก ดานโครงสรางและ
นโยบาย กฎ ระเบียบขององคกรไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนเครือขายดานสิทธิมนุษยชนองคกร
หนึ่งท่ีทําใหการจัดทําภารกิจสิทธิมนุษยชนดานสิทธิชุมชนไมประสบผลสําเร็จ กลาวคือ จากการท่ีกฎหมาย
จัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542  ไมไดกําหนดรับรองสิทธิการมีสวนรวมของชุมชนในการ
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อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติไวแตอยางใด เพียงแตกําหนดกวางๆ วา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ใหการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม 
ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน ดังนั้น ในการท่ีชุมชนทองถ่ินจะใชสิทธิการมีสวนรวมในการอนุรักษและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในชุมชนทองถ่ินโดยอาศัยรูปแบบขององคการปกครองสวนทองถ่ินแลว 
อาจเปนไปไดยากเพราะในกรณีท่ีอาจถูกครอบงําไดโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เอง ในสวนของ
กฎหมายวาดวยการปกครองสวนภูมิภาค อันไดแก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 
และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ.2457 พบวากฎหมายดังกลาวไมไดกําหนดรับรองสิทธิการมี
สวนรวมของชุมชนในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไวแตอยางใด (อางจาก พงษสวัสดิ์ 
อักษรสวาสดิ์. สิทธิการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในการอนุรักษและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550 : น.102-112.  
อางในสุริยา  วีรวงศ และคณะ. รายงานผลการศึกษาสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิทธิชุมชน 
ระหวางป พ.ศ. 2548 – 2550: น. 25) 

 ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ศักยภาพขององคกรเครือขายท่ีเปนจุดออนประการหนึ่งไดแก    ดาน
บุคลากรโดยเฉพาะองคกรภาครัฐ ไดแก ดานบุคลากรภาครัฐท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินท่ี
ยังมีความรูความเขาใจรวมท้ังทักษะในการปฏิบัติงานในประเด็นดานสิทธิมนุษยชนแตละประเด็นไม
เพียงพอ อาทิ  “สิทธิชุมชน”  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ฯลฯ  ซ่ึงสัมพันธกันกับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ปา แหลงแร เปนตน) ตลอดจนการบังคับใช
กฎหมายของเจาหนาท่ีมีปรากฏในลักษณะเลือกปฏิบัติ  เชน การอพยพโยกยายชุมชนใหไปต้ังถ่ินฐานใหม 
เนื่องจากการมีโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐ ไดแก การสรางเข่ือน โรงไฟฟา  และหรือถนน เปนตน 
(ขอมูลจากการรองเรียนดานสิทธิชุมชนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) 
 ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคทางการเมืองและกฎหมายของสิทธิดานอาชีพและแรงงานที่สําคัญประการหนึ่ง 
แมวารัฐบาลไดอนุวัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรวมกลุมของแรงงานใหเปนไปตาม
กติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 22 แตประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบัน
ตออนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 87 (วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครอง
สิทธิในการรวมกลุม) และอนุสัญญา ฉบับท่ี 98 (วาดวยสิทธิในการรวมกลุมและการรวมเจรจาตอรอง) จึงมี
ผลตอการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวของแรงงาน รวมท้ังการสงเสริมใหแรงงานมีเสรีภาพในการ
รวมตัวกันและมีเสรีภาพในการเจรจาตอรอง (คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับอัดสําเนา 14  ส.ค.2551 หนา 13 และ 21)  
ประกอบกับศักยภาพภายในองคกรท่ีเปนจุดออนจากการละเลยของเจาหนาท่ีของรัฐ ในประเด็นสิทธิในการ
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ต้ังสมาคมสหภาพแรงงาน พบวาสถิตินอยกวารอยละ 4 ของแรงงานทั่วประเทศ แตเกือบรอยละ 11 ของ
คนงานภาคอุตสาหกรรมและกวารอยละ 50 ของคนงานรัฐวิสาหกิจเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ความไม
คุนเคยกับแนวคิดอุตสาหกรรมสัมพันธและความพยายามของรัฐบาลในการลดการรวมตัวของสหภาพ 
ตลอดจนภาคเกษตรกรรม และภาคเศรษฐกิจท่ีไมเปนทางการซ่ึงมีขนาดใหญ (ซ่ึงไมอนุญาตใหมีการจัดต้ัง
สหภาพแรงงาน ) มักถูกยกเปนเหตุผลท่ีองคกรดานแรงงานมีจํานวนนอย (กระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริกาในสวนท่ีเกี่ยวกับประเทศไทย รายงานการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจําป 
พ.ศ.2548 นอกจากนี้การใหบริการในลักษณะสงเสริมใหแรงงานมีเสรีภาพในการเจรจาตอรองและ
รูจักวิธีการตอรองรวมกันเพื่อเรียกรองคาจางและประโยชนพิเศษอ่ืน โดยเฉพาะแรงงานที่ใช “ระบบการทํา
สัญญาแรงงาน” โดยคนงานจะเซ็นสัญญาเปนรายป แตไมรับประโยชนพิเศษใดๆ นอกจากคาจาง ผูเช่ียวชาญ
ของกระทรวงแรงงานระบุวา มีบริษัทนายหนาประเภทนี้อยู 38 แหง ซ่ึงมีคนงานอยูกวา 10,000 คน แตคนงาน
เหลานี้ไมรูจักวิธีการตอรองรวมกันเพื่อเรียกรองคาจางและประโยชนพิเศษอ่ืนๆ แมวาคนเหลานี้จะทํางาน
ประเภทเดียวกัน (คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง 14 ส.ค.51.เอกสารอัดสําเนา) 

 นอกจากนี้สิทธิดานสาธารณสุขยังมีปจจัยภายนอกในดานการเมืองและกฎหมาย ไดแกการท่ี
ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหวางประเทศ สิทธิมนุษยชน
ท้ัง 7 ฉบับ รวมท้ังมีกฎหมายสูงสุดของประเทศท่ีบัญญัติไดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ถึงสิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ มาตรา 51 ถึง มาตรา 54 ดวยความเสมอภาค 
ตามมาตรา 30 นับวาเปนโอกาสของการปฏิบัติภารกิจขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  รวมท้ังพระราชบัญญัติตางๆ อาทิ พระราชบัญญัติประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. 2545 มาตรา 41 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ  เอ้ือใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมี
มาตรฐาน และมีคุณภาพ รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายดานระบบสุขภาพ  
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายหลายฉบับท่ีเอ้ือตอการตอบสนองการเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะ และประชาชนท่ีมา
ขอรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 
2551  ใหการสงเสริมปองกันคุมครองผูปวยทางจิต   ประกอบกับปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมในดาน
ประชากรแฝงซ่ึงไมมีบัตรรับรองสถานะบุคคลทางกฎหมายอาทิ คนไรรัฐ กลุมชนเผา กลุมชาวเล (มอแกน 
มอเกร็น) ผูพิการ ผูติดเช้ือ เอชไอวี ท่ียังไมเปดเผยตัวและไมไปข้ึนทะเบียนทําใหไมไดรับสิทธิการบริการ
ทางดานสาธารณสุข รวมท้ังผูท่ีมีปญหาสุขภาพบางกลุมอาทิ ผูปวยจิตเวชท่ียังไมสามารถเปนผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคม นอกนั้นยังมีแรงงานตางดาวท่ีเขาเมืองท้ังโดยถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย ลวนเปน
ผูท่ีอยูในการคุมครองสิทธิดานสาธารณสุข ท่ีรัฐจะตองบริการใหตามสิทธิข้ันพื้นฐาน   

 ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรมในสวนท่ีเปนทัศนคติของสังคมไทยจากการท่ีผูประกอบการยังมีทัศนคติ
เชิงลบตอผูบริการ ผูปวยจิตเวช ผูปวยยาเสพติด รักรวมเพศ ผูปวยเอดส (เอชไอวี) และแรงงานตางดาว   
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ประกอบกับจุดออนภายในองคกรที่พบวา บุคลากรผูใหบริการสาธารณสุขบางสวนมีทัศนคติเชิงลบกับ
กลุมผูปวยบางกลุม อาทิ ผูติดเช้ือเอชไอวี แรงงานตางดาว เปนตน  รวมท้ังคุณภาพการบริการ หนวยงานและ
บุคคลากรท่ีใหบริการทางสาธารณสุขยังคงถูกรองเรียนโดยผานส่ือมวลชน และมีจํานวนหนึ่งที่ไปรองเรียน
กับสํานักงานงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.)โดยในชวงป พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549 มีกรณี
รองเรียนเกี่ยวกับสิทธิดานสาธารณสุขรอยละ 2.29, 1.05 และ 2.17 ของจํานวนเร่ืองรองเรียนท้ังหมด 34 ราย 
กรณีการรองเรียนเกิดจากผูรองไมไดรับการบริการตามมาตรฐานทางการแพทย และประสบปญหาการใช
สิทธิประกันสุขภาพ และประกันสังคมในดานการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากขอจํากัดการใชสิทธิตาม
ระเบียบกฎหมาย  จึงมีผลใหองคกรเครือขายจึงตองมีภารกิจในการใหความรู  เพื่อปรับทัศนคติเชิงลบ
เหลานั้น  รวมท้ังมีมาตรการทางดานกฎหมายในการจัดการการใหบริการสาธารณสุขแกกลุมเปาหมายเพื่อ
สงเสริมการคุมครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ปจจัยเอ้ือในดานการเมืองและกฎหมายอีกประเด็นหนึ่งคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 
2550 มาตรา 56 และ 57 ท่ีเปนหลักประกันใหบุคคลมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นที่ตองใหขอมูล/
คําช้ีแจง และเหตุผลในการดําเนินงานใดๆ ท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบตอปญหาตางๆ ของรัฐแกประชาชน 
ตลอดจนประเทศไทยมีการบังตับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร นับต้ังแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา โดยมี
เจตนารมณเพื่อใหสิทธิแกประชาชนในการตรวจสอบรัฐ ดังจะเห็นไดจากสถิติท่ีรวมรวมโดยสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเร่ืองรองเรียนและอุทธรณ ต้ังแตป พ.ศ. 2542-2550 มีเร่ืองรองเรียน
จํานวน 1,884 เร่ือง เร่ืองอุทธรณจํานวน 1,176 เร่ือง ซ่ึงเพิ่มข้ึนตามลําดับในแตละป (รายงานการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ
ในปงบประมาณ 2550 หนา 81-93) โดยมีกลุมอาชีพท่ีใชกฎหมายฉบับนี้มากท่ีสุดคือ ประชาชนท่ัวไป 
รองลงมาคือ อาชีพขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 

 อยางไรก็ตาม ปจจัยภายในท่ีเปนจุดออนของการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเจาหนาท่ีของรัฐไมเปนไป
ตามหลักการของกฎหมายทําใหประชาชนยังคงไมไดรับการตอบสนองในการใชสิทธิขอมูลขาวสารของ
ทางราชการอยางเพียงพอ (เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ 1 ทศวรรษ : พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารกับการสรางความโปรงใสในสังคมไทย) ทั้งในดานการถูกปฏิเสธ หรือไดขอมูลลาชาในขั้นตอน
การรองเรียนและอุทธรณ โดยสาเหตุสวนใหญคือ การท่ีขาราชการเองขาดความรูความเขาใจในสาระสําคัญ
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นขอ
กฎหมายระเบียบปฏิบัติรวมท้ังการตีความในบทบัญญัติในบางประเด็นหรือบางมาตรา (โครงการวิจัย
ปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการขอมูลขาวสาร โดยคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ, 2547  : 10) 



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 
 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -30- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

 ประเด็นท่ีเปนจุดออนของกลไกของรัฐในดานการละเมิดสิทธิเกษตรกร สิทธิชุมชนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร และการแสดงความคิดเห็น ดังท่ีปรากฏในสถานการณ
ของกรณีตางๆ ท่ีรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เชน กรณีปญหาการประกาศเขตรักษาพันธุสัตว
ปาภูผาแดง อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เปนเหตุใหเกิดการทับซอนสิทธิในท่ีทํากินของชาวบานหวยระ
หงส บานหวยกลทา  และบานหวยหวายท่ีต้ังถ่ินฐานมาต้ังแตป 2460 , 2506  และ 2521 ตามลําดับ  (รายงาน
การตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ี 55 / 2549. สถิติการรับเรื่องรองเรียนปพ.ศ.2547-
2550.)  กรณีปญหาเร่ืองประมงอวนรุน อวนลาก และปนไฟปลากะตักรุกลํ้าเขาทําประมงในเขตพื้นที่หวง
หามซึ่งเปนเขตพื้นที่หางจากฝงไมเกิน 3,000 เมตร ทําใหชาวบานที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบานใน
พื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ไดรับความ
เดือดรอน (รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนท่ี 252 / 2550. สถิติการรับเร่ืองรองเรียนป
พ.ศ.2547-2550.)    

 ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนอุปสรรคตอสิทธิชุมชน สิทธิเกษตรกร และสิทธิในการจัดการ
สภาพแวดลอม อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐที่มุงสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยจัดทําโครงการ
ในระดับมหภาค อาทิ กรณีการคัดคานโครงการกอสรางสะพาน เขื่อนกันคลื่น จุดลอกทราย และทาเทียบ
เรือยอรช บริเวณอาวคลองสน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนท่ี 34 / 2550. สถิติการรับเร่ืองรองเรียนปพ.ศ.2547-2550.)   

 
2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรเครือขายทุกภาคสวนใหมีศักยภาพในการสงเสริมและคุมครอง 
 สิทธิมนุษยชน ใหมีความเขมแข็งในการคุมครองสิทธิมนุษยชนและพัฒนาไปสูมาตรฐานสากล 
 อันเนื่องมาจากการการวิเคราะหและสังเคราะหเช่ือมโยงปจจัยภายนอกและปจจัยภายในซ่ึงโดย
ภาพรวมแลวพบวา ปจจัยภายนอกท่ีเปนจุดเช่ือมตอภารกิจสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญ คือปจจัยดานกฎหมายซ่ึงมี
ทั้งกฎหมายระหวางประเทศที่มาจากการเปนประเทศภาคีสมาชิกตามสนธิสัญญาระหวางประเทศดาน
สิทธิมนุษยชนท้ัง 7 ฉบับ ไดแก กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง  กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย 
ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี  อนุสัญญาคนพิการ และกฎหมายสูงสุดของประเทศคือ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ท่ีมีคุณสมบัติเปน “โอกาส” ท่ีสงผลตอการปฏิบัติภารกิจขององคกร
เครือขายสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญไดมีการกําหนดใหรับรองสิทธิเสรีภาพในการมีสวนรวม
ขององคกรประชาชนหรือภาคประชาสังคม ในการรวมกําหนดและตัดสินใจในภารกิจตาง ๆ ในดาน
สิทธิมนุษยชน ซ่ึงเดิมมีเพียงองคกรท่ีเปนกลไกของรัฐเทานั้นท่ีเปนผูดําเนินการ 



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 
 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -31- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

 ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมท่ีสังคมไทยโดยรวมเปนสังคมที่มีวัฒนธรรมในการใหอภัยแกกัน เปน
ประโยชนตอหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมในการนําโครงการไกลเกล่ียขอพิพาทหรือกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชลดความขัดแยงในชุมชน  และการท่ีสังคมไทยยังมีทัศนคติเชิงลบตอการชุมชน
ทางการเมือง รวมทั้งการชุมนุมเพื่อเรียกรองสิทธิท่ีกลุมเปาหมายถูกละเมิดสิทธิ อาทิ สหภาพแรงงาน ชุมนุม
เพื่อเรียกรองสิทธิตอผูประกอบการ เปนตน  พบวา องคกรเครือขายมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนตอสู
เพื่อปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นตางๆ เชน เครือขายองคกรภาคประชาชนที่ทํางานดาน
สิทธิมนุษยชน  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มูลนิธิพิทักษสิทธิเด็ก  มูลนิธิเพื่อผูบริโภค  
มูลนิธิผูหญิง  มูลนิธิเพื่อนหญิง เปนตน   องคกรภาคประชาชนท่ีทํางานดานสิทธิชุมชน เชน เครือขายปาชุมชน  
เครือขายลุมน้ํา เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เครือขายปฏิรูปท่ีดิน  
เครือขายสลัมส่ีภาค  สมาพันธชาวประมงพ้ืนบานภาคใต เปนตน  เครือขายสิทธิมนุษยชนดานแรงงาน  เชน 
เครือขายสหภาพดานแรงงาน  เครือขายดานแรงงานขามชาติ  เครือขายสมานฉันทแรงงานไทย และเครือขาย
บูรณาการแรงงาน  เปนตน  คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปส่ือ  

 เม่ือพิจารณาจากศักยภาพขององคกรเครือขายท่ีเปนปจจัยภายใน บุคลากรในเครือขายยุติธรรมชุมชน
และเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนมีการรวมตัวกันเพื่อทําหนาท่ีคุมครองสิทธิดานกระบวนการยุติธรรม
ใหกับกลุมเปาหมายเฉพาะท่ีถูกละเมิดสิทธิ อาทิ สิทธิเด็ก  สิทธิสตรี  คนพิการ  ผูเจ็บปวยจากการทํางาน  
รวมท้ังการเผยแพรชองทางการรองเรียนในกรณีถูกละเมิด  นอกจากนี้ยังมีการใหความชวยเหลือผูยากจน
ทางดานคดี และทนายโดยไมเสียคาใชจายใดๆ จากศูนยนิติธรรมสมานฉันท และศูนยทนายความมุสลิม 
(ขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพองคกรจากพ้ืนท่ีภาคใต)    

 อยางไรก็ตาม จากประสบการณทํางานขององคกรภาคประชาชน และองคกรพัฒนาเอกชนท่ีรวมกัน
เปนเครือขายองคกรสิทธิมนุษยชนในประเด็นตางๆ นั้น กับหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ียังไมไดพัฒนาระบบการทํางานรวมกันกับภาคประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการทํางานของระบบราชการท่ียังตองปฏิบัติตามระเบียบ คําส่ัง และรอการ
อนุมัติจากผูบังคับบัญชาท่ีชัดเจนจึงจะสามารถทํางานไดโดยชอบธรรม  (ขอมูลจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมองคกรและศักยภาพองคกรในทุกพื้นที่) นอกจากนี้เจาหนาที่ของรัฐผูปฏิบัติในงานดาน
สิทธิมนุษยชนยังมีความรูความเขาในประเด็นสิทธิมนุษยชนไมชัดเจน   และมีทัศนคติเชิงลบตอองคกร
เครือขายสิทธิมนุษยชนท่ีมาจากภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน  รวมท้ังการปฏิบัติตนกับ
กลุมเปาหมายตางๆ ท่ีเปนผูถูกละเมิดสิทธิ เชน กลุมผูติดเช้ือเอชไอวี  แรงงานตาวดาว  คนพิการ  ผูติดสารเสพติด  
กลุมชาติพันธุ  คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  เปนตน 

   
 

----------------------------------- 



่่บทท ีบทท ี33
ทศิทางขององค์กรเครือข่ายทศิทางขององค์กรเครือข่าย

สิทธิมนษยชนสิทธิมนษยชนสทธมนุษยชนสทธมนุษยชน



   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -32- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

บทท่ี 3 
ทิศทางขององคกรเครือขายสิทธิมนษุยชน 

 

 การกําหนดทิศทางขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน อันประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาประสงคหลัก รวมท้ังกลยุทธ ท้ัง 3 ระดับ เปนผลมาจากการดําเนินการดวยวิธีการกําหนดยุทธศาสตร
ดังกลาวแลวขางตนในบทที่ 1 ไดแกวิธีการกําหนดและปรับวิสัยทัศน  (Vision of Success Approach) 
ซึ่งดําเนินการกอน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารระดับนโยบายเปนผูกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค รวมท้ังกลยุทธ จากนั้นจึงตรวจสอบโดยวิเคราะหสภาพแวดลอมวามีความเปนไปไดมากนอย
เพียงใดในระยะยาว (10-15 ป) และระยะส้ัน (4-5 ป) และก็ปรับวิสัยทัศนใหใกลเคียงกับความเปนจริงวาจะ
สามารถบรรลุผลสําเร็จไดโดยเฉพาะวิสัยทัศนท่ีจะประสบความสําเร็จในระยะ 5 ปตามวาระของแผนท่ี
กําหนด (ป พ.ศ. 2552- 2556)  

 วิธีการตอมาคือวิธีการกําหนดทางตรง (Direct approach) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีใหผูมีสวนไดสวนเสียจาก
พหุภาคีทุกภาคสวนไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิ เคราะห “SWOT” (Strengths-weaknesses-
Opportunities-Threats) และพิจารณาความสัมพันธระหวางผลการประเมินสถานภาพแวดลอมภายในที่เปน
จุดแข็ง จุดออน ขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนและสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาสและอุปสรรค
ขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน  หลังจากนั้น จึงจัดวางทิศทางขององคกรเครือขาย ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาประสงคหลัก รวมท้ังการกําหนดกลยุทธจากการสังเคราะหขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียจากพหุภาคี
ทุกภาคสวนท่ีเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ สําหรับวิธีการและกระบวนการขั้นตอนในการประชุม            
เชิงปฏิบัติการผู มีสวนไดสวนเสียนั้น มีเอกสารประกอบการจัดทําแผนฯ ท่ี เปนชุดความรูประเด็น            
สิทธิมนุษยชนท่ีเช่ือมโยงกับปฏิญญาสากล สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนฉบับตางๆ กับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนวิธีท่ีกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับ
เปาประสงคของกฎหมายท่ีมอบอํานาจไว (Goal Approach) และไดขอใหผูรวมประชุมแสดงหลักฐาน
ประกอบการวิเคราะหท้ังโดยกรณีบุคคล กรณีศึกษา เอกสารงานวิจัย และรายงานสถิติตางๆ ท่ีเปนขอ
รองเรียนตอองคกร หนวยงานท่ีเกี่ยวของประกอบการวิเคราะหท้ังโดยการนํามารวมประชุม และหรือสงมา
เพิ่มเติมภายหลังอีกดวย ท้ังนี้ เพื่อเปนการเพ่ิมความเช่ือม่ันในขอความท่ีนํามาวิเคราะหแสดงความสัมพันธ
ดังกลาว 

 อยางไรก็ตาม  จากการวิพากษแผนฯ ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนและผูเชี่ยวชาญดาน
นโยบายสาธารณะ  มีขอเสนอแนะในการจัดทํากลยุทธอีกวิธีการหนึ่งนอกเหนือจาก 3 วิธีขางตน ซ่ึงเปนการ
กําหนดกลยุทธท่ีต้ังอยูบนประสบการณของผูเช่ียวชาญ   โดยเสนอใหมีกลยุทธเพื่อเรงรัดใหเกิดการแกไข 
ปรับปรุง กฎหมาย และนโยบาย แผนงานของสวนราชการตางๆ อันจะสงผลกระทบใหเกิดกระบวนการนํา
การเปล่ียนแปลงเพ่ือสงเสริม คุมครอง สิทธิมนุษยชนในลําดับตอๆ ไป 
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3.1   วิสัยทัศน  (Vision) 
 

เปนองคกรเครือขายในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของการอยูรวมกันอยาง
เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 

3.2   พันธกิจ 

• สงเสริม ปองกัน และปกปองสิทธิของประชาชนไมใหถูกละเมิด 

• คุมครองและเยียวยาผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเปนธรรม 
 
3.3   เปาประสงค 

• สังคมไทยเปนสังคมแหงการเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชน 

• เครือขายสิทธิมนุษยชนเขมแข็งในทุกภูมิภาคและมีความตื่นตัวในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและ
พัฒนาไปสูมาตรฐานสากล   

 
3.4   ประเด็นยุทธศาสตร 
 3.4.1   การปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 3.4.2   การคุมครองสิทธิมนุษยชนใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 3.4.3   การสงเสริมสิทธิมนุษยชน 
 3.4.4   การพัฒนาองคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน 
 
3.5   ยุทธศาสตร 

3.5.1   ยุทธศาสตรปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคตามความเปนจริง
นอกเหนือจากความเสมอภาคทางกฏหมาย 

3.5.2    ยุทธศาสตรคุมครองสิทธิมนุษยชนในทุกกลุมเปาหมายใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 
3.5.3    ยุทธศาสตรพัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมท้ังการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริม

และคุมครองสิทธิมนุษยชน 
3.5.4    ยุทธศาสตรพัฒนาองคกรเครือขายใหมีศักยภาพในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหมี

ความเขมแข็งในการคุมครองสิทธิมนุษยชนและพัฒนาไปสูมาตรฐานสากล 
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3.6   ยุทธศาสตร กลยุทธ และกลวิธี (ระดับปฏบัิติการ) 
(1) ยุทธศาสตร :   ปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อใหเกิดความเสมอภาคตามความเปนจริง 

นอกเหนือจากความเสมอภาคทางกฏหมาย 
(1.1) กลยุทธ :  สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักและจิตสํานึกในการ   

ปกปองสิทธิมนุษยชน 
(1.1.1) ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแกประชาชนทั่วไปทราบอยางทั่วถึง และ

ใหความเขาใจขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพ  รวมท้ังหนาท่ีของการเปน
ประชาชนท่ีมีตอประเทศชาติ โดยผานชองทางส่ือตางๆ อยางเหมาะสมใน
แตละกลุมเปาหมาย 

(1.1.2) ใหความรูแกผูท่ีมีโอกาสละเมิดสิทธิ เกี่ยวกับการมีทัศนคติในเชิงสรางสรรค
ตอกลุมผูดอยโอกาสอยางตอเนื่อง   

(1.1.3) จัดการเรียนการสอนเร่ืองสิทธิมนุษยชนในทุกระดับในสถานศึกษาทุกประเภท 
(1.1.4) อบรมดานจิตใจใหประชาชนกลุมเปาหมายมีมนุษยธรรม จริยธรรมและ

เมตตาธรรมผานทางสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา ส่ือประชาสัมพันธตางๆ
โดยสมํ่าเสมอ 

(1.2) กลยุทธ :  สนับสนุนการเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1.2.1) ประสานความรวมมือกับองคกรเครือขายทุกภาคสวนโดยเฉพาะส่ือมวลชน 

ในการประชาสัมพันธสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน การรณรงคและ
กระตุนการมีสวนรวมในการปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง 

(1.2.2) เปดชองทางการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐในการเฝาระวังการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง  

 
(2)  ยุทธศาสตร:  คุมครองสิทธิมนุษยชนในทุกกลุมเปาหมายใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 

(2.1) กลยุทธ : เสริมสรางโอกาสการเขาถึงการรองเรียนและไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ   
(2.1.1) เปดชองทางในการรองเรียนเม่ือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกดาน 
(2.1.2) จัดทําและแจกจายคูมือการพิทักษสิทธ์ิ  (ชองทางการเขาถึงสิทธิมนุษยชน) 
(2.1.3) กําหนดวิธีใหบริการในกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหต้ังอยูบน

หลักสิทธิมนุษยชน   
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(2.2) กลยุทธ :  คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิและผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม 
(2.2.1) จัดระบบประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปกปองผูถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน 
(2.2.2) ดําเนินการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแตละประเด็นโดยการ

มีสวนรวมของผูท่ีไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน   
(2.2.3) จัดหาวิธีการ และชองทางใหประชาชนไดรับการเยียวยาแกไขเม่ือมีการละเมิด

สิทธิมนุษยชน   
(2.2.4) ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหจัดสภาพแวดลอมใหทุกคน 

รวมถึงผูสูงอายุและคนพิการดานตางๆ เขาถึงและใชประโยชน  
 

(2.3) กลยุทธ :  สนับสนุนใหผูถูกละเมิดสิทธิไดรับสิทธิประโยชนจากการฟนฟูและเยียวยาท่ี
เหมาะสม 

(2.3.1) จัดระบบการสงตอผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อการฟนฟูและเยียวยา
อยางท่ัวถึง  

(2.3.2) ดําเนินการฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐาน 

 
(3)   ยุทธศาสตร :  พัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมท้ังการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริม

และคุมครองสิทธิมนุษยชน 
(3.1) กลยุทธ :  ปรับปรุงกฎหมายและและกลไกทางกฎหมาย รวมท้ังการบังคับใชกฎหมาย 

เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน 
(3.1.1) ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสิทธิและเสรีภาพท่ีกําหนดใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะกฎหมายการเลือกปฏิบัติ  
โดยไมเปนธรรม 

(3.1.2) พัฒนากฎหมายท่ีอิงกับอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศท่ีผานการรับฟง
ความเห็นของประชาชนกลุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(3.1.3) ปรับปรุงแกไขระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการเยียวยา
ผูเสียหาย 

(3.1.4) ออกกฎหมายจัดต้ังกองทุนในดานการคุมครองสิทธิมนุษยชนและกําหนดใหมี
คณะกรรมการกลางแหงชาติในการกําหนดนโยบายและดูแลการจัดสรรและ
การใชเงินจากกองทุน  
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(3.2) กลยุทธ :  เสริมสรางการบังคับใชกฎหมายในทางปฏบัิติใหท่ัวถึงและเปนธรรม 
(3.2.1) จัดกลไกการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 
(3.2.2) ดําเนินการการบังคับใชกฎหมายเยยีวยาท่ีท่ัวถึงและเปนธรรม 

 

(4) ยุทธศาสตร  :  พัฒนาองคกรเครือขายทุกภาคสวนใหมีศักยภาพในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน ใหมีความเขมแข็งในการคุมครองสิทธิมนุษยชนและพัฒนาไปสู
มาตรฐานสากล 

(4.1) กลยุทธ :  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชนทุกภาคสวน 
(4.1.1)   บูรณาการแผนขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน   
(4.1.2)   จัดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนใหมี

ประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่ประชาชนทุกกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนได 

(4.1.3)  จัดระบบการติดตาม รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน เพื่อการประเมินผลองคกร
เครือขายในการบริการสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชนใหไดตามเกณฑ 

 
(4.2) กลยุทธ :  สงเสริมการมีสวนรวมระหวางองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชน ท้ังภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการทํางานสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
ใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

(4.2.1) ใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ภายในองคกรเครือขาย และระหวางองคกรชุมชน 
ท่ีมีความแตกตางทางชาติพันธุ  ภาษา  และศาสนา  เพื่อการเสริมสรางคานิยม 
/ ระบบคุณคาท่ีเอ้ือตอการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน ในสังคมท่ีมี
ความหลากหลาย 

(4.2.2) พัฒนาความรวมมือขององคกรเครือขายที่ปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชน 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

 
(4.3) กลยุทธ:  พัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในบริบทของสังคมไทย 

(4.3.1) วิจัยองคความรูดานสิทธิมนุษยชนโดยคํานึงถึงบริบทของสังคมไทย 
(4.3.2) ใหทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการจัดการความรู

ดานสิทธิมนุษยชนท้ังภายในและระหวางองคกรเครือขายอยางเพียงพอ 
(4.3.3) ประมวลและสังเคราะหบทเรียนของการดําเนินการสงเสริมและคุมครอง

สิทธิมนุษยชนและกรณีท่ีเกิดข้ึนท้ังบวกและลบเพื่อเผยแพรแกประชาชน  
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(4.4) กลยุทธ:  พัฒนาบุคลากรทุกระดับขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน 
(4.4.1) ฝกอบรมบุคลากรขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนทุกระดับใหมีทักษะใน

การปองกันและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
(4.4.2) ใหความรูในการสรางเจตคติเชิงสรางสรรค เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติในเชิงลบ

ของเจาหนาท่ีภาครัฐในการใหบริการกับกลุมผูดอยโอกาส 
(4.4.3) จัดใหมีอาสาสมัคร ครอบคลุมพื้นท่ีทุกระดับ รวมท้ังจัดสวัสดิการที่เหมาะสม

ใหแกอาสาสมัครท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม คุมครอง และปองกันสิทธิมนุษยชน 
 

(4.5) กลยุทธ :  สงเสริมการใชอํานาจท่ีถูกตองเหมาะสมของเจาหนาท่ีรัฐ  
(4.5.1)   ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี  เพื่อสรางเจตคติ

ในเชิงสรางสรรคแกเจาหนาที่ของรัฐกอนและระหวางการปฏิบัติงานใน
พื้นท่ีพิเศษ 2 

(4.5.2)   ประสานหนวยงานกลาง3 ท่ีเปนอิสระและประชาชนมีสวนรวมเพื่อตรวจสอบ
และติดตามการใชอํานาจของหนวยงานภาครัฐในพื้นท่ีพิเศษ   

(4.5.3)   จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐท่ีมีโอกาสละเมิด
สิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีพิเศษอยางตอเนื่องและเปนระบบ  

(4.5.4)   จัดใหมีระบบประสานระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีมีโอกาสละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีพิเศษ  

(4.5.5)   เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ             
ท่ีกระทบตอสิทธิมนุษยชนของพลเมือง 

(4.5.6)   กําหนดมาตรการลงโทษท่ีเหมาะสมสําหรับเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐ   
ท่ีละเมิดสิทธิของประชาชน  

 

                                                        
2 พ้ืนที่พิเศษ หมายถึง  พ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ยะลา นราธิวาส ปตตานีและอีก 5 อําเภอในจังหวัดสงขลา  
ไดแก อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะเดา และอําเภอสะบายอย ประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพ้ืนที่
และใหใชกฎอัยการศึกในบางเขตพ้ืนที่ ราชกิจจานุเบกษา เลม 125/ตอนที่ 5 ก/หนา 38/9 มกราคม 2551)  รวมทั้งพ้ืนที่
ชายแดน และพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิทธิชุมชน และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
3 หนวยงานกลาง  หมายถึง องคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือคําสั่งของฝายบริหาร ใหมีอํานาจหนาที่ และ
ภารกิจตามกฎหมาย โดยสามารถบูรณาการปญหาความไมสงบในภาคใตไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 
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(4.6) กลยุทธ :  สรางวัฒนธรรมองคกรในภาครัฐเร่ืองการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
(4.6.1) จัดกิจกรรมสรางคานิยมใหบุคลากรในองคกรภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางาน

ท่ีเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นท่ีครอบคลุมหลักสิทธิมนุษยชน 
(เชน การเลือกปฏิบัติ)   

(4.6.2)   จัดกิจกรรมปรับเป ล่ียนทัศนคติของผูบ ริหารในองคกรภาครัฐให มี
ขนบธรรมเนียมใหม ท่ีถูกตองในการใหคุณและโทษแกบุคลากรของ
หนวยงานอยางมีจริยธรรม 

(4.6.3)    ปรับกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการเล่ือนข้ันและตําแหนงของบุคลากรท่ีคํานึงถึง
ความเสมอภาคหญิงชาย  

 
(4.7) กลยุทธ :  สงเสริมใหภาคสวนตางๆ มีสวนรวมเก่ียวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชนท้ังใน 

 ระดับชาติและระหวางประเทศ 
(4.7.1) ประสานงานระหวางเครือขายท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ 
(4.7.2) จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ท้ังในประเทศและระดับ

นานาชาติ เกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง 
 
หมายเหตุ   

 หัวขอนโยบายเรงดวน หรือประเด็นสําคัญท่ีตองดําเนินการในลําดับตน ๆ และจัดลําดับความสําคัญ
ท่ีตองปฏิบัติกอนหลัง  อาจใหความสําคัญไปท่ีกิจกรรมหลัก โดยกําหนดไปท่ีแผนปฏิบัติการ  ตามหลักการ
จัดสรรงบประมาณของสํานักงบประมาณ ซ่ึงคณะท่ีปรึกษาไดเรียงลําดับความสําคัญตามเลขลําดับของ
กิจกรรมหลักในแตละประเด็นกลยุทธ   เนื่องจากแตละยุทธศาสตรท้ัง 4 ยุทธศาสตรนั้นมีความสําคัญ
ใกลเคียงกัน เพราะเกิดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร  การประเมินสถานภาพขององคกร และ
นํามาสังเคราะหความสัมพันธของปจจัยภายนอกภายในองคกร จนไดยุทธศาสตรตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนมา   
ประกอบกับการวางทิศทางขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงคของ
องคกรฯ    ดังนั้นภารกิจในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรจึงตองปฏิบัติไปควบคูกัน  เพื่อบรรลุตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตรท้ัง 4 ยุทธศาสตรมีความสัมพันธระหวางกัน ขาดยุทธศาสตรใด
ยุทธศาสตรหนึ่งไมได  
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3.7  ตัวชี้วัด และโครงการสําคัญ  
 

ยุทธศาสตรที่ 1   ปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อใหเกิดความเสมอภาคตามความเปนจริง นอกเหนือจากความเสมอภาคทางกฏหมาย 
 

ตัวชี้วัดประเดน็ยุทธศาสตร ผลงานปปจจุบัน (ป 2551) ป 2556 
1. สัดสวนของคนที่มีโอกาส  

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
แตละดานลดลง    

      ภายในป 2556   
 
(ทุกกลุมเปาหมายจําแนกตามเพศ 
อายุ ชาติพันธุ) 

 
 

1. กลุมเปาหมายดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนา และการเรียนรู 
เด็กทั่วไปในวัยเรียน /  เด็กพิการในวัยเรียน / กลุมชาติพันธุ  / กลุมคนไรรัฐ / 
กลุมคนไรสัญชาติ  / ผูติดเชื้อ เอชไอวี  / คนพิการ  / กลุมกอนวัยเรียน / 
ผูสูงอายุ / สตรี (นักบวชสตรี) / ผูผานการบําบัดยาเสพติด 
2. กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
กลุมคนไรรัฐ  / กลุมคนไรสัญชาติ  /  อาชีพเกษตรกร / ผูติดเชื้อเอชไอวี  / 
คนพิการ / แรงงานตางดาว / แรงงานในและนอกระบบ (แรงงานเชาชวง) 
3. กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข 
ผูปวยเด็ก / สตรี คนพิการ  /  ผูสูงอายุ / กลุมชาติพันธุ / กลุมคนไรรัฐ  / 
แรงงานอพยพ   / กลุมคนไรสัญชาติ  / ผูติดเชื้อ เอชไอวี  / ผูปวยทางจิต/  
ผูผานการบําบัดยาเสพติด 
4. กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ / ผูใชน้ําชลประทาน 
ผูใชที่ดินของรัฐ / ผูที่อาศัยอยูใกลบริเวณอุตสาหกรรม / คนไรที่อยูอาศัย 
5. กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย 
เด็ก เยาวชน สตรี ผูดอยโอกาสคนพิการ ผูสูงอายุ / ผูใชที่ดินของรัฐ / 
คนไรถิ่น / คนจนเมือง  / คนจนชนบท/   กลุมชาติพันธุ / ผูติดเชื้อ เอชไอวี/  
 
 

1. กลุมเปาหมายดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนา และการเรียนรู 
เด็กทั่วไปในวัยเรียน /  เด็กพิการในวัยเรียน / กลุมชาติพันธุ  / กลุมคนไรรัฐ / 
กลุมคนไรสัญชาติ  / ผูติดเชื้อ เอชไอวี  / คนพิการ  / กลุมกอนวัยเรียน / 
ผูสูงอายุ / สตรี (นักบวชสตรี) / ผูผานการบําบัดยาเสพติด 
2. กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
กลุมคนไรรัฐ  / กลุมคนไรสัญชาติ  /  อาชีพเกษตรกร / ผูติดเชื้อเอชไอวี  / 
คนพิการ / แรงงานตางดาว / แรงงานในและนอกระบบ (แรงงานเชาชวง) 
3. กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข 
ผูปวยเด็ก / สตรี คนพิการ  /  ผูสูงอายุ / กลุมชาติพันธุ / กลุมคนไรรัฐ  / 
แรงงานอพยพ   / กลุมคนไรสัญชาติ  / ผูติดเชื้อ เอชไอวี  / ผูปวยทางจิต/  
ผูผานการบําบัดยาเสพติด 
4. กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ / ผูใชน้ําชลประทาน 
ผูใชที่ดินของรัฐ / ผูที่อาศัยอยูใกลบริเวณอุตสาหกรรม / คนไรที่อยูอาศัย 
5. กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย 
เด็ก เยาวชน สตรี ผูดอยโอกาสคนพิการ ผูสูงอายุ / ผูใชที่ดินของรัฐ / 
คนไรถิ่น / คนจนเมือง  / คนจนชนบท/   กลุมชาติพันธุ / ผูติดเชื้อ เอชไอวี/  
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ตัวชี้วัดประเดน็ยุทธศาสตร ผลงานปปจจุบัน (ป 2551) ป 2556 
6. กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสารการคุมครองผูบริโภค 
ผูบริโภคทุกคน ทุกเพศ ทุกวัน ทุกชาติพันธุ  ทุกศาสนา 
ผูประกอบการผลิตสินคาและบริการรวมทั้งการจัดสื่อมวลชน 
7. กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน 
ผูประกอบอาชีพสื่อมวลชน   
(นักหนังสือพิมพ  ผูผลิต/ ผูจัดรายการวิทยุ / ผูประกอบการโฆษณา) 
เด็ก / เยาวชน / สตรี / คนชรา / คนพิการ / คนดอยโอกาส / คนยากไร 
8. กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง 
ประชากรสัญชาติไทย  (เด็ก  สตรี  คนพิการ  ผูสูงอายุ  คนติดเชื้อ เอชไอวี ) 
ประชาชนกลุมเปาหมาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต / องคการปกครองสวน
ทองถิ่น /  คนพิการ / คนไรรัฐ / กลุมชาติพันธุ 
9. กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
ผูดอยโอกาส (คนพิการ /คนติดเชื้อเอชไอวี) 2 ผูประกอบการ /  
ผูเสพยาเสพติด / ผูผานการบําบัดยาเสพติด / เด็กและเยาวชน /   
แรงงานตางดาว / สตรี / เยาวชนที่อยูในการดูแลของหนวยงานในสังกัด / 
ผูตองหา ผูถูกจับกุม  ผูถูกดําเนินคดี  ผูตองขัง ผูอยูระหวางพักโทษ 
10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน 
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสคนพิการ ผูสูงอายุ / ผูใชน้ําชลประทาน /  
ผูใชที่ดินของรัฐ / ผูที่อาศัยอยูใกลบริเวณอุตสาหกรรม / 
ผูที่อยูในพื้นที่ที่สิ่งแวดลอมเปนพิษ  

6. กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสารและการคุมครองผูบริโภค 
ผูบริโภคทุกคน ทุกเพศ ทุกวัน ทุกชาติพันธุ  ทุกศาสนา 
ผูประกอบการผลิตสินคาและบริการรวมทั้งการจัดสื่อมวลชน 
7. กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน 
ผูประกอบอาชีพสื่อมวลชน   
(นักหนังสือพิมพ  ผูผลิต/ ผูจัดรายการวิทยุ / ผูประกอบการโฆษณา) 
เด็ก / เยาวชน / สตรี / คนชรา / คนพิการ / คนดอยโอกาส / คนยากไร 
8. กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง 
ประชากรสัญชาติไทย  (เด็ก  สตรี  คนพิการ  ผูสูงอายุ  คนติดเชื้อ เอชไอวี ) 
ประชาชนกลุมเปาหมาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต / องคการปกครองสวน
ทองถิ่น /  คนพิการ / คนไรรัฐ / กลุมชาติพันธุ 
9. กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
ผูดอยโอกาส (คนพิการ /คนติดเชื้อเอชไอวี) 2 ผูประกอบการ /  
ผูเสพยาเสพติด / ผูผานการบําบัดยาเสพติด / เด็กและเยาวชน /   
แรงงานตางดาว / สตรี / เยาวชนที่อยูในการดูแลของหนวยงานในสังกัด / 
ผูตองหา ผูถูกจับกุม  ผูถูกดําเนินคดี  ผูตองขัง ผูอยูระหวางพักโทษ 
10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน 
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสคนพิการ ผูสูงอายุ / ผูใชน้ําชลประทาน /  
ผูใชที่ดินของรัฐ / ผูที่อาศัยอยูใกลบริเวณอุตสาหกรรม / 
ผูที่อยูในพื้นที่ที่สิ่งแวดลอมเปนพิษ  

2. อัตราขอรองเรียนการละเมิด
สิทธิในแตละดานในเรื่องเดิม
ลดลง ภายในป 2556   

ขอรองเรียนการละเมิดสิทธิในแตละดาน ทั้ง 10 ดาน 
ขอมูลตัวเลขการรองเรียนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
/ ผูตรวจการแผนดิน (จําแนกตามประเภทขอรองเรียน) 

 



   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -41- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม      

 

 

1.1  กลยุทธหลัก: สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักและจิตสํานึกในการปกปองสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

- รอยละที่เพิ่มขึ้นในแตละป 
ของประชาชน
กลุมเปาหมาย ที่ผานการ
เรียนรูสิทธิมนุษยชน          
มีความตระหนักและ
จิตสํานึกในการปกปอง     
สิทธิมนุษยชนตามเกณฑที่
กําหนด   

 
(จําแนกตามประเภทประชาชน
กลุมเปาหมาย อาทิ  เด็กและ
เยาวชน นักเรียน  นักศึกษา  
ผูปกครอง เปนตน) 

1.  กลุมเปาหมายดานการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู 
 - ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (ศธ. / พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
- ปชก.วัยเรียน และวัยแรงงาน (สนง.เลขาฯสภาการศึกษา -สน.มาตรฐานและการเรียนรู) 
- นักศึกษาและผูปกครอง (สนง.กก.อาชีวศึกษา, สํานักงานอุดมศึกษา) 
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ที่มีเด็กเรียนรวม (เด็กดอยโอกาส) จํานวน 74 โรงเรียน  
(สํานักการศึกษา กทม.) และครอบคลุม ร.ร.ในสังกัดของ อปท. (อปท.)  
- นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด ศธ. (สป. ศธ. , สพฐ.) 
- สตรี กลุมเสี่ยง คนพิการ ผูสูงอายุ และครอบครัว (สป. พม. (ศปคม. ศูนยการปองกันและแกไข
การคามนุษย)   พส. สท. สค. พก.กคช.) 
 
2. กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
- ประชากรกลุมเปาหมายภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตามที่หนวยงานกําหนด 
(อก. / รง. / กษ./ พม./ สธ. / สหภาพแรงงาน) 
- นายจาง  ลูกจาง  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนกลุมเปาหมายตามที่กรมฯ กําหนด  
(กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน)  
- ผูที่อยูในกําลังแรงงานทุกสาขาอาชีพที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานฝกอบรมใหตามภารกิจของกรม 
(หนวยฝกอบรมของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน) 
- เกษตรกรทุกสาขา เชน เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการ
ประมง-กรมประมง) 
- ผูประกอบการ SMEs (สสว.) 

1.1.1 ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแกประชาชนทั่วไป
ทราบอยางทั่วถึง และใหความเขาใจขอบเขตการใช
สิทธิและเสรีภาพ   รวมทั้ งหน าที่ ของการเปน
ประชาชนที่มีตอประเทศชาติ โดยผานชองทางสื่อ
ตางๆ อยางเหมาะสมในแตละกลุมเปาหมาย 

1.1.2 ใหความรูแกผูที่มีโอกาสละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการมี
ทัศนคติในเชิงสรางสรรคตอกลุมผูดอยโอกาสอยาง
ตอเนื่อง  

1.1.3 จัดการเรียนการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ
ในสถานศึกษาทุกประเภท 

1.1.4 อบรมดานจิตใจใหประชาชนกลุมเปาหมายมี
มนุษยธรรม จริยธรรมและเมตตาธรรมผานทาง
สถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา  

 สื่อประชาสัมพันธตางๆ โดยสม่ําเสมอ 
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1.1  กลยุทธหลัก: สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักและจิตสํานึกในการปกปองสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

- ลูกจาง ผูประกันตนในระบบประกันสังคม /กลุมผูประกอบอาชีพอิสระ (ม.40)/ ผูมีสิทธิ 
ตามกฏหมาย ปกส. และกฏหมายเงินทดแทน/ นายจางเจาของสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน 
 (สนง.ประกันสังคม) 
- ผูที่ตองการหางานทํา (กรมจัดหางาน) 
- นายจาง ลูกจาง กลุมเปาหมายตามที่กรมกําหนดจากสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข (กรมอนามยั) 
- แรงงานที่เปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงาน) 
 
3. กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (สธ. / พม. / อปท. - กทม./พัทยา) 
- ประชาชนในทุกกลุมอายุทราบสิทธิการบริการและผลกระทบตอสุขภาพจากการประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  รวมทั้งประชาชนทั่วไป จากการเปด
สายดวนกรมอนามัย 1675 สําหรับการรองเรียนและรับแจงขอมูล (กรมอนามัย) 
- กลุมเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และแรงงานตางดาว (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
-  ประชาชนทั่วไปไดทราบสิทธิของผูบริโภค โดยประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ (กองพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภค -สนง.คกก.อาหารและยา) 
-  ผูรับบริการในสถานพยาบาล (รพ., ศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัด กทม / สํานักอนามัย, 
สํานักการแพทย) 
- กลุมผูปวยเอดส (องคการเภสัชกรรม) 
- ผูรับบริการและผูดอยโอกาสที่มารับบริการในสถานพยาบาล  ในสังกัด กทม. (สํานักอนามัย) 
 
 



   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -43- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม      

 

1.1  กลยุทธหลัก: สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักและจิตสํานึกในการปกปองสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

4. กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด   
(อก./  กษ./ ทส./ พม./  พน. /อปท. - กทม./พัทยา) 
- ประชาชนกลุมเปาหมาย เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสคนพิการ ผูสูงอายุ (สป. พส. สท. สค. พค.) 
- เกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน (กรมชลฯ) 
- ประชาชนผูใชน้ํา (นอกพื้นที่ชลประทาน) (กรมทรัพยากรน้ํา) 
- ประชาชนผูใชประโยชนในที่ดินของรัฐ (กรมที่ดิน) 
- ประชาชนทั่วไป (ปกปองดูแล ทรัพยากรในพื้นที่ใหมีความเปนธรรมในการเขาถึง / 
การใชประโยชน) (กรมทรัพยากรธรณี, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร) 
- ผูไดรับผลกระทบจากการระบายมลพิษ ((กรมควบคุมมลพิษ และหนวยงานที่เกี่ยวของ/  
สํานักสิ่งแวดลอม (กทม.)//สํานักการระบายน้ํา (กทม.) 
- ประชาชนทั่วไป ชุมชน  โรงงานควบคุมอาคารควบคุม (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน) (สป. ทส. / กรมโรงงานอุตสาหกรรม/ อปท.) 
- ประชาชน เผยแพรควบคุมความรูเรื่องโรคระบาดสตัว  (สํานักควบคุม ปองกันโรคระบาดสัตว- 
กรมปศุสัตว) 
- ประชาชนไดรับความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) (สํานักพัฒนาระบบและควบคุม
การคาปศุสัตว-กรมปศุสัตว) 
- เกษตรกรทุกสาขา เชน เกษตรทําประมง (สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีประมง- 
กรมประมง) 
- สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
- นักเรียน (โครงการธนาคารขยะใน ร.ร.) (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
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1.1  กลยุทธหลัก: สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักและจิตสํานึกในการปกปองสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

5. กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  (มท./  พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
- ประชาชนผูยากจนที่ไมมีที่อยูอาศัยและทํากิน / ประชาชนผูครอบครองที่ดินโดยชอบ 
ดวยกฏหมายที่ยังไมมีเอกสารสิทธิ์ (กรมที่ดิน, พอช. , การเคหะฯ) 
- สถาปนิกดานที่อยูอาศัย 
 

6. กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  
(สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) /  
มูลนิธิคุมครองผูบริโภค 
 

- ผูประกอบการผลิตสินคาและบริการรวมทั้งการจัดสื่อมวลชน 
- ประชาชน องคกรภาครัฐและเอกชน (สคบ.) 
- ผูนําชุมชน/ ประชาชนกลุมเปาหมาย (สป.นร.) 
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชวงชั้นปที่ 3 
และชั้นปที่ 4 (สคบ.) 
 

7. กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน 
- หนวยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน (กรมประชาสัมพันธ (นร.02) /สํานักนายกรัฐมนตรี 
(นร.)) 
- ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ คนดอยโอกาส คนยากไร คนขาดการศึกษา 
(กรมประชาสัมพันธ-สวท., สทท., สนช., สพป.,สปต., สปข. 1-8) 
- สื่อมวลชนทุกแขนง 
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1.1  กลยุทธหลัก: สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักและจิตสํานึกในการปกปองสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

8. กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด ประชาชน เด็ก และเยาวชน (อปท.)  
(มท./ ยธ./ กสม.) 
- อปท. (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
- ประชาชนกลุมเปาหมาย (กรมการปกครอง, ศอบต. / กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
- ประชาชนกลุมเปาหมาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอบต.) 
 
9. กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (ยธ. และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม องคเครือขายดานกระบวนการยุติธรรม / รง. / 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) /พม. / อปท. / ศธ.) 
- ผูประกอบการ ผูเสพยาเสพติด เด็กและเยาวชนผูเสพยาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 1-9 
กทม. กองนิติการและสํานักพัฒนาการปองกันและแกไข) 
 - ประชาชนกลุมตาง ๆ นักเรียนนักศึกษา (สนง.ตํารวจแหงชาติ, กรมคุมครองสิทธฯิ ,  
สนง.อัยการสูงสุด (สคช.)) 
- แรงงานตางดาว (สตม.) 
-  เด็ก/เยาวชนที่อยูในการดูแลของหนวยงานในสังกัด 
- ผูนําชุมชน / ประชาชนทั่วไป /เครือขายผูดูแลเด็กติดสารเสพติด (เฉพาะสิทธิเด็ก) (กรมพินิจ / 
ฝายประชาสัมพันธ /กลุมงานประสานกิจการเด็กและเยาวชน / หนวยงานในสังกัด /  
กลุมงานประสานกิจกรรมชุมชน) 
- ประชาชน เครือขาย อาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน (กองสงเสริมสิทธิเสรีภาพ , กรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพ) 
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1.1  กลยุทธหลัก: สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักและจิตสํานึกในการปกปองสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (มท. / กษ./ ทส./ พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
- เกษตรกร (ส.ป.ก.) 
- ผูนําชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน) 
- กลุมผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยประเภทตางๆ และกลุมผูประสบสาธารณภัยประเภท
ตางๆ  (กรม ปภ.) 

 
1.2  กลยุทธหลัก:  สนับสนนุการเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
- รอยละที่เพิ่มขึ้นในแตละป
ของเครือขายที่เกี่ยวของกับ
การเฝาระวังสามารถนํา
ขาวสารจากชองทางการเฝา
ระวังตางๆ ไปใชประโยชน
ในการปองกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น  

 
 
 
 
 

1. กลุมเปาหมายดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนา และการเรียนรู 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (ศธ./ พม./ วธ./ อปท. - กทม./พัทยา) 
- เครือขายทุกภาคสวนของ ศธ.  (สพฐ, สนง.กก.อาชีวศึกษา, สํานักงานอุดมศึกษา) 
- เครือขายการปองกันและเฝาระวังสิทธิเด็กใน ร.ร.สังกัด กทม. 435 เครือขาย  
(สํานักการศึกษา กทม.)   
- เด็กนักเรียน เครือขายผูปกครองใน ร.ร.สังกัด กทม. (กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
สํานักการศึกษา) 
- ประชาชนกลุมเปาหมายของ สป.วธ. (สป.วธ.) 
- เครือขายของ พม. อปท. องคกรชุมชน ภาคประชาชน อาสาสมัคร (สป. (สมพ.) พส. สค.) 
- ภาครัฐ เอกชน  และองคกรระหวางประเทศ (พส.) 
 
 

1.2.1 ประสานความรวมมือกับองคกรเครือขายทุกภาค
สวนโดยเฉพาะสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ
สถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน การรณรงค
และกระตุนการมีสวนรวมในการปองกันมิใหมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง 

1.2.2 เปดชองทางการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐในการ
เฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง   
(รายงานจากการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ เอกชน  
และองคกรระหวางประเทศ) 
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1.2  กลยุทธหลัก:  สนับสนนุการเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

(แหลงขอมูลในการจัดเก็บ
ตัวชี้วัด : แบบสํารวจ 
ความพึงพอใจของเครือขาย 
ในการประสานความรวมมือ
และการใชชองทางการสื่อสาร
การเฝาระวัง) 

2. กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  (อก. / รง. / กษ./ พม./สหภาพแรงงาน)  
- เครือขายดานแรงงาน เชน อาสาสมัครแรงงาน  คณะกรรมการความปลอดภัย / เจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) 
 - เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา / องคกรเครือขาย (สํานักประมงจังหวัด-กรมประมง) 
- นายจาง  ลูกจาง  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนกลุมเปาหมายตามที่กรมฯ กําหนด  
(กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน)  
 
3. กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข  
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  (สธ. / พม. / อปท. - กทม./พัทยา) 
- หนวยงาน, องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปนเครือขายในการดําเนินงานดานสาธารณสุข 
(สํานักอนามัย, สํานักการแพทย, กรมการแพทย, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)  
- ประชาชนทั่วไป   (กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค – สนง.คกก.อาหารและยา) 
- กลุมเด็ก สตรี  (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
-  สายดวน 1669 ของศูนยนเรนทร  กรณีพบเห็นเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง  
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
- ประชาชนทั่วไป โดยเปดสายดวน 1556 สําหรับการรองเรียนและแจงขอมูล  
(กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค – สนง.คกก.อาหารและยา) 
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1.2  กลยุทธหลัก:  สนับสนนุการเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

4. กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./พัทยา) 
- องคกรเครือขาย (สนง.ประมงจังหวัด-กรมประมง/ สป. พส. สท. สค.) 
- เครือขายดานสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ/ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
- ประชาชนกลุมเปาหมาย  (สํานักสิ่งแวดลอม (กทม.)  /สํานักการระบายน้ํา (กทม.)) 
- ภาครัฐ เอกชน องคกรระหวางประเทศ (สป. พส.) 
- ประชาชนทั่วไป (ปองกันการละเมิดในการเขาไปประกอบกิจการดานทรัพยากรธรณีที่อาจสงผล
กระทบตอประชาชน)  (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร) 
- ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการระบายมลพิษ  (กรมควบคุมมลพิษ/ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม/ สผ. (EIA)) 
 
5. กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย   - ไมมี 
 
6. กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค 
(สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)) 
- เครือขายสื่อมวลชนเพื่อการคุมครองผูบริโภค /  ประชาชนผูบริโภค  
องคกรภาครัฐและเอกชน (สคบ.)  (มูลนิธิเพื่อผูบริโภค) 
 
7. กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (กรมประชาสัมพันธ (นร.02) /สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.)) 
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1.2  กลยุทธหลัก:  สนับสนนุการเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

- เครือขายประชาสัมพันธภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เครือขายสื่อมวลชน พาคีเครือขาย 
(กรมประชาสัมพันธ) 
- ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ คนดอยโอกาส คนยากไร คนขาดการศึกษา 
(กรมประชาสัมพันธ-สวท., สทท.,  สปข. 1-8) 
 
8. กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  (มท./ ยธ./ กสม.) 
- อปท. (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น / ศอบต.)   
 
9. กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม/ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) /  พม.) 
- แรงงานตางดาว (สตม.) 
-  เด็ก/เยาวชนที่อยูในการดูแลของหนวยงานในสังกัด 
- ผูนําชุมชน / ประชาชนทั่วไป /เครือขาย  (เฉพาะสิทธิเด็ก) (กรมพินิจ / ฝายประชาสัมพันธ /
หนวยงานในสังกัด /กลุมงานประสานกิจกรรมชุมชน) 
 
10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (มท. / กษ./ ทส./ พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
- ผูนําชุมชน เครือขายชุมชน(กรมการพัฒนาชุมชน) 
- กลุมผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยประเภทตางๆ และกลุมผูประสบสาธารณภัยประเภท
ตางๆ  (กรม ปภ.) 
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ยุทธศาสตรที่ 2  คุมครองสิทธิมนุษยชนในทุกกลุมเปาหมายใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 

ตัวชี้วัดประเดน็ยุทธศาสตร ผลงานปปจจุบัน (ป 2551) ป 2556 
1. รอยละของประชาชนผูถูก

ละเมิดสิทธิในแตละดาน
ลดลง ภายในป 2556   

1. กลุมเปาหมายดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนา และการเรียนรู 
เด็กทั่วไปในวัยเรียน /  เด็กพิการในวัยเรียน / กลุมชาติพันธุ  / กลุมคนไรรัฐ / 
กลุมคนไรสัญชาติ  / ผูติดเชื้อ เอชไอวี  / คนพิการ  / กลุมกอนวัยเรียน / 
ผูสูงอายุ / สตรี (นักบวชสตรี) / ผูผานการบําบัดยาเสพติด 
2. กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
กลุมคนไรรัฐ  / กลุมคนไรสัญชาติ  /  อาชีพเกษตรกร / ผูติดเชื้อเอชไอวี  / 
คนพิการ / แรงงานตางดาว / แรงงานในและนอกระบบ (แรงงานเชาชวง) 
3. กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข 
ผูปวยเด็ก / สตรี คนพิการ  /  ผูสูงอายุ / กลุมชาติพันธุ / กลุมคนไรรัฐ  / 
แรงงานอพยพ   / กลุมคนไรสัญชาติ  / ผูติดเชื้อ เอชไอวี  / ผูปวยทางจิต/  
ผูผานการบําบัดยาเสพติด 
4. กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ / ผูใชน้ําชลประทาน 
ผูใชที่ดินของรัฐ / ผูที่อาศัยอยูใกลบริเวณอุตสาหกรรม / คนไรที่อยูอาศัย 
5. กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย 
เด็ก เยาวชน สตรี ผูดอยโอกาสคนพิการ ผูสูงอายุ / ผูใชที่ดินของรัฐ / 
คนไรถิ่น / คนจนเมือง  / คนจนชนบท/   กลุมชาติพันธุ / ผูติดเชื้อ เอชไอวี/  
6. กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสารและการคุมครองผูบริโภค 
ผูบริโภคทุกคน ทุกเพศ ทุกวัน ทุกชาติพันธุ  ทุกศาสนา 
7. กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน 
ผูประกอบอาชีพสื่อมวลชน   

1. กลุมเปาหมายดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนา และการเรียนรู 
เด็กทั่วไปในวัยเรียน /  เด็กพิการในวัยเรียน / กลุมชาติพันธุ  / กลุมคนไรรัฐ / 
กลุมคนไรสัญชาติ  / ผูติดเชื้อ เอชไอวี  / คนพิการ  / กลุมกอนวัยเรียน / 
ผูสูงอายุ / สตรี (นักบวชสตรี) / ผูผานการบําบัดยาเสพติด 
2. กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
กลุมคนไรรัฐ  / กลุมคนไรสัญชาติ  /  อาชีพเกษตรกร / ผูติดเชื้อเอชไอวี  / 
คนพิการ / แรงงานตางดาว / แรงงานในและนอกระบบ (แรงงานเชาชวง) 
3. กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข 
ผูปวยเด็ก / สตรี คนพิการ  /  ผูสูงอายุ / กลุมชาติพันธุ / กลุมคนไรรัฐ  / 
แรงงานอพยพ   / กลุมคนไรสัญชาติ  / ผูติดเชื้อ เอชไอวี  / ผูปวยทางจิต/  
ผูผานการบําบัดยาเสพติด 
4. กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ / ผูใชน้ําชลประทาน 
ผูใชที่ดินของรัฐ / ผูที่อาศัยอยูใกลบริเวณอุตสาหกรรม / คนไรที่อยูอาศัย 
5. กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย 
เด็ก เยาวชน สตรี ผูดอยโอกาสคนพิการ ผูสูงอายุ / ผูใชที่ดินของรัฐ / 
คนไรถิ่น / คนจนเมือง  / คนจนชนบท/   กลุมชาติพันธุ / ผูติดเชื้อ เอชไอวี/  
6. กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสารและการคุมครองผูบริโภค 
ผูบริโภคทุกคน ทุกเพศ ทุกวัน ทุกชาติพันธุ  ทุกศาสนา 
7. กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน 
ผูประกอบอาชีพสื่อมวลชน   
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ตัวชี้วัดประเดน็ยุทธศาสตร ผลงานปปจจุบัน (ป 2551) ป 2556 
(นักหนังสือพิมพ  ผูผลิต/ ผูจัดรายการวิทยุ / ผูประกอบการโฆษณา) 
เด็ก / เยาวชน / สตรี / คนชรา / คนพิการ / คนดอยโอกาส / คนยากไร 
8. กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง 
ประชากรสัญชาติไทย  (เด็ก  สตรี  คนพิการ  ผูสูงอายุ  คนติดเชื้อ เอชไอวี ) 
ประชาชนกลุมเปาหมาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต / องคการปกครองสวน
ทองถิ่น /  คนพิการ / คนไรรัฐ / กลุมชาติพันธุ 
9. กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
ผูดอยโอกาส (คนพิการ /คนติดเชื้อเอชไอวี) 2 ผูประกอบการ /  
ผูเสพยาเสพติด / ผูผานการบําบัดยาเสพติด / เด็กและเยาวชน /   
แรงงานตางดาว / สตรี / เยาวชนที่อยูในการดูแลของหนวยงานในสังกัด / 
ผูตองหา ผูถูกจับกุม  ผูถูกดําเนินคดี  ผูตองขัง ผูอยูระหวางพักโทษ 
10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน 
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสคนพิการ ผูสูงอายุ / ผูใชน้ําชลประทาน /  
ผูใชที่ดินของรัฐ / ผูที่อาศัยอยูใกลบริเวณอุตสาหกรรม / 
ผูที่อยูในพื้นที่ที่สิ่งแวดลอมเปนพิษ  
 
 (ทุกกลุมเปาหมายจําแนกตามเพศ อายุ ชาติพันธุ เปรียบเทียบกับป  2547) 

(นักหนังสือพิมพ  ผูผลิต/ ผูจัดรายการวิทยุ / ผูประกอบการโฆษณา) 
เด็ก / เยาวชน / สตรี / คนชรา / คนพิการ / คนดอยโอกาส / คนยากไร 
8. กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง 
ประชากรสัญชาติไทย  (เด็ก  สตรี  คนพิการ  ผูสูงอายุ  คนติดเชื้อ เอชไอวี ) 
ประชาชนกลุมเปาหมาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต / องคการปกครองสวน
ทองถิ่น /  คนพิการ / คนไรรัฐ / กลุมชาติพันธุ 
9. กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
ผูดอยโอกาส (คนพิการ /คนติดเชื้อเอชไอวี) 2 ผูประกอบการ /  
ผูเสพยาเสพติด / ผูผานการบําบัดยาเสพติด / เด็กและเยาวชน /   
แรงงานตางดาว / สตรี / เยาวชนที่อยูในการดูแลของหนวยงานในสังกัด / 
ผูตองหา ผูถูกจับกุม  ผูถูกดําเนินคดี  ผูตองขัง ผูอยูระหวางพักโทษ 
10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน 
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสคนพิการ ผูสูงอายุ / ผูใชน้ําชลประทาน /  
ผูใชที่ดินของรัฐ / ผูที่อาศัยอยูใกลบริเวณอุตสาหกรรม / 
ผูที่อยูในพื้นที่ที่สิ่งแวดลอมเปนพิษ  
  
(ทุกกลุมเปาหมายจําแนกตามเพศ อายุ ชาติพันธุ เปรียบเทียบกับป  2551) 

2. สัดสวนของผูถูกละเมิดสิทธิ 
ในแตละดานที่ไดรับสิทธิ
ประโยชนจากการฟนฟูและ
เยียวยาเพิ่มขึ้น ภายในป 2556   

ขอมูลสถิติที่แสดงสัดสวนที่เพิ่มขึ้นของแตละกลุมเปาหมาย  
 

ขอมูลสถิติที่แสดงสัดสวนที่เพิ่มขึ้นของแตละกลุมเปาหมาย  
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2.1  กลยุทธหลัก:  เสริมสรางโอกาสการเขาถึงการรองเรยีนและไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
- รอยละที่ลดลงในแตละป

ของผูรองเรียนในแตละดาน 
 
  
 

1. กลุมเปาหมายดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนา และการเรียนรู 
กลุมเปาหมาย - ผูถูกละเมิดสิทธิดานการศึกษา (ศธ./ พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
- ผูไดรับผลกระทบและผูถูกละเมิดสิทธิเด็ก (สํานักการศึกษา)  
- ปชก.วัยเรียน และวัยแรงงาน (สพฐ. , สนง.เลขาฯ สภาการศึกษา -สน.มาตรฐานและการ

เรียนรู) 
- นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด ศธ. (สป. ศธ. , สพฐ.) 
- สตรี เยาวชน กลุมเสี่ยง ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (พส. สป. (คามนุษย) สค.พก.) 
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ที่มีเด็กเรียนรวม (เด็กดอยโอกาส) จํานวน 74 โรงเรียน และ  
ร.ร.ในสังกัด กทม. 435 ร.ร. (สํานักการศึกษา) รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด อปท. (อปท.) 
- นักศึกษาและผูปกครอง (สนง.กก.อาชีวศึกษา, กพร.อาชีวศึกษาสํานักงานอุดมศึกษา) 
 
2. กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน - ผูถูกละเมิดสิทธิดานการแรงงาน 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  (อก. / รง. / กษ./ พม.)  
- นายจาง ลูกจาง (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน)  
- ผูถูกโตแยงสิทธิตามสัญญาประกันภัย (คปภ.) 
- นายจางเจาของสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน/ ลูกจางในระบบ ปกส./ กลุมผูประกอบอาชีพ
อิสระ (ม.40) / ผูมีสิทธิตามกฏหมาย ปกส. และกฏหมายเงินทดแทน (สนง.ประกันสังคม) 
- ผูที่ตองการหางานทํา (กรมการจดัหางาน) 
 
 

2.1.1 เปดชองทางในการรองเรียนเมื่อมีการละเมิด   
 สิทธิมนุษยชนในทุกดาน 
2.1.2 จัดทําและแจกจายคูมือการพิทักษสิทธิ์ (ชองทางการ

เขาถึงสิทธิมนุษยชน) 
2.1.3 กําหนดวิธีใหบริการในกระบวนการทํางานของ

หนวยงานภาครัฐใหตั้งอยูบนหลักสิทธิมนุษยชน   
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2.1  กลยุทธหลัก:  เสริมสรางโอกาสการเขาถึงการรองเรยีนและไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

3. กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข - ผูถูกละเมิดสิทธิดานสาธารณสุข 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (สธ. (กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย  กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ)/  พม. / อปท. - กทม./พัทยา) 
- ประชาชนทั่วไป โดยเปดสายดวน 1556 สําหรับการรองเรียนและแจงขอมูล (กองพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภค – สนง.คกก.อาหารและยา) 
- ผูถูกกระทํา/ผูถูกละเมิด (สํานักอนามัย, สํานักการแพทย) 
- ผูมารับบริการจากสถานพยาบาลในสังกัด กทม. (สํานักอนามัย, สํานักการแพทย) 
- ประชาชนทั่วไป โดยปรับปรุงระบบการอนุมัติทะเบียนผลิตภัณฑ ประชาชนสามารถเขาถึงยา
ใหมหรือผลิตภัณฑใหม ๆ  ไดเร็วขึ้น (กองผลิตภัณฑตาง ๆ เชน กองควบคุมยา) 
- เด็ก สตรีที่ถูกกระทํารุนแรงสามารถแจงเหตุดวนโดยผานสายดวน 1669 ของศูนยนเรนทร  
ได ตลอด 24 ชม.  (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
 
4. กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
- ผูถูกละเมิดสิทธิ/ พื้นที่ที่ถูกละเมิดสิทธิดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอาทิ ดิน ปา น้ํา 
แหลงแร พันธุพืช  พันธุสัตว  
 (อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./พัทยา) 
- ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการระบายน้ําเสียและ/หรือมลพิษจากสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม (สป.อก.) 
- เด็ก เยาวชน สตรี ผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ (สป.พส.สท.สค.) 

- ประชาชนที่รองเรียนจากผลกระทบการระบายมลพิษ  (กรมควบคุมมลพิษ) 
- ประชาชนกลุมเปาหมาย((สํานักสิ่งแวดลอม (กทม.)  / /สํานักการระบายน้ํา (กทม.)) 
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2.1  กลยุทธหลัก:  เสริมสรางโอกาสการเขาถึงการรองเรยีนและไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

- สป. พส. สท. สค. (สป. พส. สท. สค.) 

- ประชาชนที่รองเรียนจากผลกระทบการระบายมลพิษ  (จัดทําจรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติงานของ
สํานักงานควบคุมมลพิษ-กรมควบคุมมลพิษ) 
 
5. กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย  - ไมมีหนวยงานระบุสงกลับมา 
แตคณะที่ปรึกษาพบจากการวิเคราะห SWOT ไดแก หนวยงานของ พ.ม. (การเคหะฯ, พอช.) 
กลุมเปาหมายไดแก คนจนเมือง ชุมชนแออัด  
 
6. กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค 
 - ผูถูกละเมิดสิทธิดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  
/ ประชาชนที่รองเรียนดานการเขาไมถึงและไดรับขอมูลขาวสารจากทางราชการไมครบถวน 
(สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)) 
- ประชาชนผูรองเรียนการถูกละเมิดสิทธิดานการบริโภค (สคบ.) 
- ประชาชน องคกรภาครัฐและเอกชน (สคบ./  สป. นร.) 
 
7. กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน 
- ผูถูกละเมิดสิทธิดานการสื่อสาร  และสื่อมวลชนที่ถูกละเมิดสิทธิ 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (กรมประชาสัมพันธ (นร.02) /สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) / ทก.) 
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2.1  กลยุทธหลัก:  เสริมสรางโอกาสการเขาถึงการรองเรยีนและไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

- ประชาชนผูไดรับความเดือดรอนและตองการรองเรียน / การรับเรื่องราวรองทุกขผานชองทางที่
จัดไว (ศูนยบริการประชาชน-สป.นร./ อปท. สถาบันการศึกษา องคกรภาคประชาชน) 
- ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ คนดอยโอกาส คนยากไร คนขาดการศึกษา 
(กรมประชาสัมพันธ) 
 
8. กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง  
- ผูถูกละเมิดสิทธิดานพลเมืองการเมือง การกระจายอํานาจ 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  (มท./ ยธ./ กสม.ผูตรวจการรัฐสภา / ศาล
ปกครอง ศาล รธน.))   
คนไรสัญชาติ กลุมชนเผา เชน มอแกน มอเกร็น (มท. กรมการปกครอง/ สํานักทะเบียนรราษฎร) 
 
9. กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม / สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) / พม.) 
- แรงงานตางดาว (สตม.) 
- ผูตองหา จําเลย ผูเสียหาย พยานในคดีอาญา (กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ,  
สนง.ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา,สนง.คุมครองพยาน) 
- พยาน (สนง.คุมครองพยาน กรมคุมครองสิทธิฯ) 
- ประชาชน เครือขาย อาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน(กองสงเสริมสทิธิเสรีภาพ , กรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพ,  
กองสงเสริมการระวังขอพิพาท, สํานักงานเลขานุการกรม) 
- ผูถูกละเมิดสิทธิตามที่เปนความผิดมูลฐานบางประการ  เชน การคามนุษย การฉอโกงประชาชน 
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2.1  กลยุทธหลัก:  เสริมสรางโอกาสการเขาถึงการรองเรยีนและไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

ความผิดเกี่ยวกับเพศ (สํานักภารกิจพิเศษ,สํานักคดี) 
- ประชาชนกลุมเปาหมาย (ปปส.ภาค 1-9/กทม. กองนิติการ/ สคช.) 
- เด็ก /เยาวชน/ ประชาชนทั่วไป ที่เกี่ยวของกับคดี ผูเสียหาย /พยาน 
(กรมพินิจ / กลุมงานประสานกิจการเด็กและเยาวชน/หนวยงานในสังกัดกรมพินิจ/ 
กลุมงานประสานกิจกรรมชุมชน) 
- ผูตองหา ผูเสียหาย จําเลยในคดีอาญา  
(สนง.ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา, กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ) 
- เด็ก/เยาวชน/ ผูปกครอง/ผูที่เกี่ยวของกับคดี ที่อยูในความดูแลของหนวยงานในสังกัด  
(กรมพินิจฯ) 
 
10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน  
- กลุมผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยประเภทตางๆ และกลุมผูประสบสาธารณภัยประเภท
ตางๆ  (กรม ปภ.) 
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2.2  กลยุทธหลัก:  คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิและผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
- รอยละที่เพิ่มขึ้นในแตละ

ปของผูถูกละเมิด 
ในแตละดานที่ไดรับ
สิทธิประโยชนจากการ
ปกปองและแกไขปญหา
การละเมิดสิทธิ  
  

- รอยละที่เพิ่มขึ้นในแตละ
ปของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนที่จัด
สภาพแวดลอมให
กลุมเปาหมายเขาถึงและ
ใชประโยชน 
 

 

1.  กลุมเปาหมายดานการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู  
- ผูถูกละเมิดสิทธิดานการศึกษา (ศธ./ พม./ วธ./ อปท. - กทม./พัทยา) 
- เครือขายการปองกันและเฝาระวังสิทธิเด็กใน ร.ร.สังกัด กทม. 435 เครือขาย (สํานักการศึกษา) 
- กลุมเสี่ยง ผูดอยโอกาส คนพิการ (ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ 
(พส. สท. สป. (ศปคม.)) 
- นักศึกษาพิการ (สนง.กก.อาชีวศึกษา,สํานักงานอุดมศึกษา) 
- นักเรียนพิการดานตาง  ๆ ใน ร.ร. สังกัด กทม.  
ที่มีเด็กเรียนรวม (เด็กดอยโอกาส)  2,000 คน ใน 74 ร.ร. (สํานักการศึกษา) โรงเรียนในสังกัด 
อปท. (อปท.)  โรงเรียนในสังกัด ศธ. (สพฐ.) 
 
2. กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน  
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (อก. / รง. / กษ./ พม. /กต.)  
- แรงงานไทยในตางประเทศ และเหยื่อคามนุษย (กรมการกงสุล) 
- ผูเกี่ยวของกับการประกันภัย (คปภ.) 
- ลูกจาง ผูประกันตนที่ทุพพลภาพ และเจ็บปวยประสบอันตราย สูญเสียอวัยวะของรางกาย  
สาเหตุทั้งเนื่องและไมเนื่องจากการทํางาน   
(ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาค สนง.ประกันสังคม) 
- นายจาง  ลูกจาง   (ตรวจ  กํากับดูแลดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน) (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) 
 
 

2.2.1 จัดระบบประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การปกปองผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2.2.2 ดําเนินการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
แตละประเด็นโดยการมีสวนรวมของผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน   

2.2.3 จัดหาวิธีการ และชองทางใหประชาชนไดรับการ
เยียวยาแกไขเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน   

2.2.4 ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหจัด
สภาพแวดลอมใหทุกคน รวมถึงผูสูงอายุและคน
พิการดานตางๆ เขาถึงและใชประโยชนตาม
มาตรฐานสากลขั้นต่ํา โดยเฉพาะอุปกรณและสื่อการ
เรียนรู (ดานการศึกษาฯ)  และการบริการสาธารณะ 
(ดานการเมืองการปกครอง) 
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2.2  กลยุทธหลัก:  คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิและผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

3. กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข - ผูถูกละเมิดสิทธิดานสาธารณสุข 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (สธ. / พม. / อปท. - กทม./พัทยา) 
- หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีระบบประสานบริการเรื่องรองเรียน และมีหนวยงานรับผิดชอบ 
ดานการประสานงาน (กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค – สนง.คกก.อาหารและยา) 
- ผูพิการ คนชรา ที่มารับบริการในสถานพยาบาลในสังกัด กทม.  (สํานักอนามัย, สํานักการแพทย) 
และสถานพยาบาลทั่วประเทศ  (สธ.) 
- ประชาชนทุกกลุมอายุ รวมถึงผูพิการ คนชรา ไดรับบริการจากสถานที่สาธารณะที่ไดมาตรฐาน 
(กรมอนามัย) 
- กลุมแมและเด็ก กําหนดหลักเกณฑวาดวยการตลาดของสารอาหารทดแทนนมแม  
(กรมอนามัย) 
- กลุมผูสูงอายุ กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานกิจการใหบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ (กรมอนามัย) 
- ศูนยบริการชวยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง (ศูนยพึ่งได) ใน รพ.สังกัด 
สธ. มีหนาที่ในการรับแจงเหตุ ชวยเหลือ และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการคุมครอง
ชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง  (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
- เด็ก สตรีที่ถูกกระทํารุนแรงที่มารับบริการในศูนยพึ่งไดของสถานพยาบาลในสังกัด สธ.  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
 
4. กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
- ผูถูกละเมิดสิทธิ/ พื้นที่ที่ถูกละเมิดสิทธิดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
 (อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./พัทยา) 
- เด็ก เยาวชน สตรี ผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ  (พส.) 
- หนวยงานที่มีหนาที่ออกใบอนุญาตในการดําเนินกิจการระบายมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ, 
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2.2  กลยุทธหลัก:  คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิและผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
- องคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชน  (สํานักสิ่งแวดลอม (กทม.)  /สํานักการระบายน้ํา (กทม.))  
- คนพิการและผูสูงอายุ (ทุกกระทรวง) 
-  ผูเขาชมนิทรรศการ / นักทองเที่ยวในพิพิธภัณฑธรณีวิทยา (สํานักวิจัยซากดึกดําบรรพ และ
พิพิธภัณฑธรณีวิทยา-กรมทรัพยากรธรณี) 
- ประชาชนผูใชน้ําที่ถูกละเมิดหรือไดรับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรน้ํา (กรมทรัพยากรน้ํา) 
- ราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ (สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน) 
- ประชาชนที่ไดรบผลกระทบจากการระบายน้ําเสียและ/หรือมลพิษจากสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม (สป.อก.) 
- หนวยงานที่รับผิดชอบกฏหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม (สป.ทรัพยากรฯ /กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม / อปท.) 
- ผูเขาชมนิทรรศการ/นักทองเที่ยวในพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  
(กรมทรัพยากรธรณีฯ) และเขตอนุรักษอื่นๆ เชน อุทยานแหงชาติ 
 
5. กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย  
- กลุมผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยประเภทตางๆ และกลุมผูประสบสาธารณภัยประเภท
ตางๆ  (กรม ปภ.) 
 
6. กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
(สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)) 
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2.2  กลยุทธหลัก:  คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิและผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

- หนวยงานที่ทําบันทึกขอตกลงในการดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 
- ประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิดานการบริโภค (สคบ.) 
- ประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร (สป.สน.นายกรัฐมนตร)ี 
 
7. กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
(กรมประชาสัมพันธ (นร.02) /สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) / ทก.) 
- ประชาชนผูใชอินเตอรเน็ต และบุคคล สถาบันตาง ๆ ผูพิการ (สป. ทก.) 
 
8. กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง 
- ผูถูกละเมิดสิทธิดานพลเมืองการเมือง การกระจายอํานาจ 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (มท./ ยธ./ สมช..) 
คนไรรัฐ กลุมชาติพันธุ (ชาวเล ชาวมอแกน  มอเกร็นฯ)  กลุมที่มีสถานะเปนบุคคลตางดาว 
เขาเมืองโดยชอบดวยกฏหมาย 
- อปท. (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
- คนพิการใชรถเข็น ในเขต กทม. (สํานักการโยธา กทม.)   (กรมโยธาธิการฯ) 

 
9. กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
- ผูถูกละเมิดสิทธิดานกระบวนการยุติธรรม 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
(ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม / สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) / พม.) 
- แรงงานตางดาว (สตม.) 
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2.2  กลยุทธหลัก:  คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิและผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

- ผูตองหา จําเลย ผูเสียหาย พยานในคดีอาญา (สนง.ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลย
ในคดีอาญา,สนง.คุมครองพยาน) 
- ประชาชน  (กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ, สคช.) 
- ผูถูกละเมิดสิทธิผูเสียหาย ผูรับบริการ การตวจพิสูจนทางดานนิติวิทยาศาสตร 
 (สถาบันนิติวิทยาศาสตร) 
-  บุคคลที่ถูกดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและศาลยกฟอง  
(สํานักภารกิจพิเศษ, สํานักคดี) 
- ขาราชการ/ผูปฏิบัติงานในสังกัด (กรมพินิจฯ) 
- ผูตองหา จําเลย ผูเสียหาย พยานในคดีอาญา (สนง.ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลย
ในคดีอาญา,สนง.คุมครองพยาน) 
- ประชาชน  (กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) 
- บุคคลที่เปนผูเสยีหายในคดีมูลฐานบางคดีที่กฏหมายฟอกเงินกําหนด เชน ฉอโกงประชาชน (สคช.)  
- เจาหนาที่ของรัฐ (สนง.ตํารวจแหงชาติ) 
 
10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (มท. / กษ./ ทส./ พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
- กลุมผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยประเภทตางๆ และกลุมผูประสบสาธารณภัยประเภท
ตางๆ  (กรม ปภ.) 
- เกษตรกร (ส.ป.ก.) 
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2.3  กลยุทธหลัก:  สนับสนนุใหผูถูกละเมิดสิทธิไดรับสิทธิประโยชนจากการฟนฟูและเยียวยาที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

- รอยละที่เพิ่มขึ้นในแตละป
ของผูถูกละเมิดที่ไดรับ
สิทธิประโยชนจากการ
ฟนฟูและเยียวยา   

(จําแนกตามสิทธิประโยชนที่
พึงไดตามมาตรฐานที่กําหนด) 

1.  กลุมเปาหมายดานการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (ศธ./ พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
- นักศึกษาและผูปกครอง (สนง.กก.อาชีวศึกษา, สํานักงานอุดมศึกษา) 
- นักเรียนผูไดรับผลกระทบและผูถูกละเมิดสิทธิ (ร.ร.ในสังกัด กทม. 435 ร.ร. (สํานักการศึกษา)   
โรงเรียนในสังกัด ศธ. (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัด อปท. (อปท.)) 
- เด็ก เยาวชน สตรี กลุมเสี่ยง ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (พส. สค.สป.  
(ศปคม. คามนุษย))  
 
2. กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน - ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
(อก. / รง. / กษ./ พม.)  
- ผูเกี่ยวของกับการประกันภัย (คปภ.) 
- ผูบริโภคตามสัญญาประกันภัย (คปภ.) 
 
3. กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข - ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
(สธ. / พม. / อปท. - กทม./พัทยา) 
- ผูที่ถูกกระทํารุนแรงที่มารับบริการในศูนยพิทักษสิทธิเด็ก และสตรี (สํานักอนามัย,  
สํานักการแพทย) 
- ประชาชนทุกกลุมอายุที่ไดรับผลกระทบตอสุขภาพ (กรมอนามัย) 
- เด็ก สตรีที่ถูกกระทํารุนแรงที่มารับบริการในศูนยพึ่งไดของสถานพยาบาลในสังกัด สธ.  
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
- ผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย  และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)   
 

2.3.1 จัดระบบการสงตอผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อการ
ฟนฟูและเยียวยาอยางทั่วถึง 

2.3.2 ดําเนินการฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐาน 
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2.3  กลยุทธหลัก:  สนับสนนุใหผูถูกละเมิดสิทธิไดรับสิทธิประโยชนจากการฟนฟูและเยียวยาที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

4. กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
(อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./พัทยา) 
- ครอบครัว กลุมสตรี (สค.) 
- ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการระบายมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ,  
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
- ประชาชน ไดรับการชดเชยจากการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด  
(สํานักควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว-กรมปศุสัตว) 
- เด็ก เยาวชน สตรี ผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ (สป.พส.) 

- ประชาชนที่รองเรียนจากผลกระทบการระบายมลพิษ  (กรมควบคุมมลพิษ) 
- ราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ (กองกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน) 
- หนวยงานที่รับผิดชอบกฏหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม (สป.ทรัพยากรฯ /กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม / อปท.) 
 

5. กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย  
- กลุมผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยประเภทตางๆ และกลุมผูประสบสาธารณภัยประเภท
ตางๆ  (กรม ปภ.) 
 

6. กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
(สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)) 
- ประชาชน องคกรภาครัฐและเอกชน (สคบ.) 
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2.3  กลยุทธหลัก:  สนับสนนุใหผูถูกละเมิดสิทธิไดรับสิทธิประโยชนจากการฟนฟูและเยียวยาที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

7. กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
(กรมประชาสัมพันธ (นร.02) /สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) / ทก.) 
- ประชาชนผูใชอินเตอรเน็ต และบุคคล สถาบันตาง ๆ (สป.ทก.) 
- ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ คนดอยโอกาส คนยากไร คนขาดการศึกษา 
(กรมประชาสัมพันธ-สวท., สทท.,  สปข. 1-8) 
 
8. กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง – ไมมี 
 
9. กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
- ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
(ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม / สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) / ปปง./ พม.) 
- แรงงานตางดาว (สตม.) 
- ผูตองหา จําเลย ผูเสียหาย พยานในคดีอาญา (กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ,  
สนง.ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา,สนง.คุมครองพยาน) 
- พยาน (สนง.คุมครองพยาน กรมคุมครองสิทธิฯ) 
- ผูถูกละเมิดสิทธิตามที่เปนความผิดมูลฐานบางประการ  เชน การคามนุษย การฉอโกงประชาชน 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ (สํานักภารกิจพิเศษ,สํานักคดี) 
- ผูแจงขอมูลเบาะแสในการปราบปรามยาเสพติดและพยานบุคคลในคดียาเสพติด  
(ปปส. ภาค 1-9 กทม. กองนิติการและสํานักพัฒนาการปองกันและแกไข ปญหายาเสพติด  
สํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด) 
- เด็ก /เยาวชนที่อยูในการดูแลตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดกรมพินิจ 
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2.3  กลยุทธหลัก:  สนับสนนุใหผูถูกละเมิดสิทธิไดรับสิทธิประโยชนจากการฟนฟูและเยียวยาที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

-  ประชาชนทั่วไป ที่เกี่ยวของกับคดี ผูเสียหาย /พยาน (กรมพินิจ / 
กลุมงานประสานกิจการเด็กและเยาวชนหนวยงานในสังกัด /กลุมงานประสานกิจกรรมชุมชน) 
 
10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน  
- กลุมผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยประเภทตางๆ และกลุมผูประสบสาธารณภัยประเภท
ตางๆ  (กรม ปภ.) 
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ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคบัใชกฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
 

ตัวชี้วัดประเดน็ยุทธศาสตร ผลงานปปจจุบัน (ป 2551) ป 2556 
1. สัดสวนของกรณีการละเมิดที่

ลดลงอันเนื่องมาจากการออก
กฏหมาย  แกไขกฏหมาย 
และการบังคับใชกฏหมาย 
ภายในป 2556 

-  กรณีการละเมิดที่ลดลงอันเนื่องมาจากการออกกฏหมาย 
-  กรณีการละเมิดที่ลดลงอันเนื่องมาจากการแกไขกฏหมาย 
-  กรณีการละเมิดที่ลดลงอันเนื่องมาจากการบังคับใชกฏหมาย     

-  กรณีการละเมิดที่ลดลงอันเนื่องมาจากการออกกฏหมาย 
-  กรณีการละเมิดที่ลดลงอันเนื่องมาจากการแกไขกฏหมาย 
-  กรณีการละเมิดที่ลดลงอันเนื่องมาจากการบังคับใชกฏหมาย     

 
3.1  กลยุทธหลัก :  ปรับปรุงกฎหมายและและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับ 

หลักสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

- จํานวนกฏหมายเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ที่ไดเขาสูการพิจารณาของ
รัฐสภา 

 
 จํานวนกฎหมาย
เกี่ยวกับการตอตาน 

 การทรมานในประเทศ
ที่จัดทํารางไดเขาสูการ
พิจารณาของรัฐสภา 

 

1.  กลุมเปาหมายดานการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู 
-  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน (ศธ./ พม./ วธ./ อปท. - กทม./พัทยา) 
-  ระเบียบใหเด็กที่ติดตามพอแมที่ยายถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถเขาเรียนและยาย

สถานที่เรียนไดทั่วประเทศในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
-  ระเบียบการถายโอนการศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพ.ร.บ.กําหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
-  กฎหมายลําดับรองทั้งหลายที่เกี่ยวของอยางเปนระบบครบวงจรของการปฎิบัติเพื่อใหสวน

ราชการตางๆ ปฎิบัติ 
-  กฎหมายหามการเลือกปฏิบัติทางการศึกษาเพราะเหตุแหงความแตกตางทางเชื้อชาติ 

ศาสนาและวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง 
 เชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

3.1.1 ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสิทธิและ
เสรีภาพที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
โดยเฉพาะกฏหมายการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม   

3.1.2 พัฒนากฎหมายที่อิงกับอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศที่ผานการรับฟงความเห็นของ
ประชาชนกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3.1.3 ปรับปรุงแกไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการเยียวยาผูเสียหาย 

3.1.4 ออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนในดานการคุมครอง 
 สิทธิมนุษยชนและกําหนดใหมีคณะกรรมการกลาง

แหงชาติในการกําหนดนโยบายและดูแลการจัดสรร
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3.1  กลยุทธหลัก :  ปรับปรุงกฎหมายและและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
  กฎหมายเกี่ยวกับ
คาตอบแทนผูเสียหาย 
และคาทดแทนและ 
คาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญาที่ไดทบทวน
แกไขในเรื่องหลักเกณฑ
การใชดุลยพินิจของ
คณะกรรมการและลด
ขั้นตอนการพิจารณาให
รวดเร็วไดเขาสูการ
พิจารณาของรัฐสภา 

 กฎหมายที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิตไดเขาสูการ
พิจารณาของรัฐสภาใหมี
การยกเลิกใหเปนโทษ
จําคุกตลอดชีวิต 

 กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดตั้งกองทุนคุมครอง
สิทธิมนุษยชนที่จัดทํา
รางไดเขาสูการพิจารณา
ของรัฐสภา 

2. กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน  
-  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน (อก. / รง. / กษ./ พม.)  

- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 88 และมาตรา 101  (กรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน) 

-  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา119  (กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน) 
-  พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2521 (ฉบับที่2) พ.ศ.2544 (กรมการจัดหางาน) 

 
-  แกไขกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรฐานองคการแรงงานระหวางประเทศ  
 (อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 138 และ 182) 
-  แกไขพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 
-  แกไขพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 (สํานักงานปองกันและปรามปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม) 
 
-  การเขาเปนภาคีอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 2 ฉบับ คือ  
 1 อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบบัที่ 87 วาดวยการรวมตัวและการจัดตั้ง

สมาคม และ  2.  อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 98 วาดวยการเจรจา
ตอรอง 

-   กฎหมายหามการเลือกปฏิบัติทางดานอาชีพและแรงงานเพราะเหตุแหงความแตกตางทาง 
 เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับอนุสัญญา ILO  
 

และการใชเงินจากกองทุน 
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3.1  กลยุทธหลัก :  ปรับปรุงกฎหมายและและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
3.  กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข   
-  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน (สธ. / อปท.-กทม.)  
-  กฎหมายหามการเลือกปฏิบัติทางดานสาธารณสุขเพราะเหตุแหงความแตกตางทางเชื้อชาติ 

ศาสนาและวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบ 

-  มาตรการหามการเลือกปฏิบัติทางดานสาธารณสุข สําหรับประชากรที่ไมมีบัตรรับรอง
สถานภาพ เชน คนไรรัฐ กลุมชาติพันธุ กลุมชาวเล รวมทั้งผูที่มีปญหาดานสุขภาพบางกลุม 
อาทิ ผูประกันตนในระบบประกันสังคม ผูปวยทางจิต ผูพิการ ผูติดเชื้อ HIV เปนตน ใน
ระหวางที่กฎหมายหามการเลือกปฏิบัติทางดานสาธารณสุข ยังไมไดบังคับใช 

 
4.  กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
-   กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน (อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./
 พัทยา) 

- พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 
- พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 
- พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ.2503 แกไข พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484  

(กฎหมายทั้ง 4 ฉบับขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 



   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -69- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม      

 

3.1  กลยุทธหลัก :  ปรับปรุงกฎหมายและและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
-  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

( ประเด็น เรื่องสิทธิในการฟองคดีของบุคคลทั่วไปและคดีสิ่งแวดลอม โดยตองเปนนิติบุคคล 
ทําใหผูมีสวนไดเสียที่แทจริงไมสามารถดําเนินคดีดวยตนเอง 
 
5.  กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย 
-   กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน (มท./  พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
 -   นโยบายกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิในที่ดินอยางทั่วถึง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 85 
(2) ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ที่เปนประโยชนตอเกษตรกรที่จะ
ไดรับสิทธิในที่ดิน จะไดมีที่ดินเปนของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และไมตอง
บุกรุกที่ดินสาธารณะหรือที่ดินเอกชน 

-   พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พศ. 2522 และ  
 พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. 2518   
 
-   ตามความเห็นทั่วไปของ คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตาม

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 
6 ของป ค.ศ. 1991  ที่ไดใหความเห็นทั่วไปอยางละเอียดเกี่ยวกับบทบัญญัติขอที่ 11 (1) วา
ดวยปญหาของสิทธิในการมีที่อยูอาศัยที่เพียงพอ (เอกสารสําเนา ฉบับราง เอกสารคนควา
เพื่อการเรียนรูปฏิบัติการ และการพิเคราะหของนักสิทธิมนุษยชนโดย ดี.เจ. ราวินดรัน 
(Human Rights Praxis : A Resource Book for Study, Action and Reflection by D.J. 
Ravindran) 



   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -70- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม      

 

3.1  กลยุทธหลัก :  ปรับปรุงกฎหมายและและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
6. กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค 
-    กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 
 (สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)) 
-   กฎหมายลําดับรองที่ยังเปนชองวางใหหนวยงาน  หรือเจาหนาที่ในระดับปฎิบัติที่ไมสุจริต

สามารถหลีกเลี่ยงไมปฎิบัติใหเปนไปตามหลักการของกฎหมายคือ  เปดเผยเปนหลัก  
ปกปดเปนขอยกเวน   ทั้งนี้สามารถที่จะศึกษาไดจากขอรองเรยีน การอุทธรณ  คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ  และคําวินิจฉัยของศาล 

-   การบัญญัติกฎหมายเพื่อจัดตั้ง องคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงาน
ของรัฐ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของหนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการ
กําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค  ใหแลวเสร็จตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญ 

-  กฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในการคุมครองผูบริโภคในชั้นศาลใหเปนศาล
ชํานาญพิเศษทางดานการคุมครองผูบริโภคโดยตรง  ซึ่งจะตองมีพระราชบัญญัติในการ
จัดตั้งศาลคุมครองผูบริโภค  กฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค 

 
7.  กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน  
-   กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 
-   พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551ใหขจัดประเด็นที่

กระทบตอสิทธิมนุษยชนและขัดแยงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 เพื่อใหสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  



   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -71- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม      

 

3.1  กลยุทธหลัก :  ปรับปรุงกฎหมายและและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  กติการะหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง  
-  มาตรา 74 และมาตรา 75 กําหนดให สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ 

ตลอดจนผูไดรับอนุญาต หรือสัมปทานหรือสัญญาจากสวนราชการไดรับการคุมครอง
สิทธิในการดําเนินกิจการจนกวาจะมีแผนแมบท เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
แตกตางจากผูตองขออนุญาตใหม  (รางรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน) 

 กฎหมายใหมีองคกรอิสระในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศนและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุโทรทัศน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47  
 
8.  กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง    - ไมมี 
-   กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 
 
9.  กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม - ไมมี 
 -   กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 
 (ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม / สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) / พม.) 
 
10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน 
 -   กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน(มท. / กษ./ ทส./ พม./ อปท. - กทม./

พัทยา) 



   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -72- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม      

 

3.1  กลยุทธหลัก :  ปรับปรุงกฎหมายและและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
(1)  พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 
(2) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
(3) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2 503 แกไข พ.ศ. 2535 
(4) พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  
(กฎหมายทั้ง 4 ฉบับขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิชุมชนมาตรา  66) 
 
-  ปรับปรุงแกไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเยียวยาผูเสียหาย 
-  ออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนในดานการคุมครองสิทธิมนุษยชนและกําหนดใหมี

คณะกรรมการกลางแหงชาติในการกําหนดนโยบายและดูแลการจัดสรรและการใชเงินจาก
กองทุน 

  

 



   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -73- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม      

 

 
3.2  กลยุทธหลัก:  เสริมสรางการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติใหทั่วถึงและเปนธรรม 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
- รอยละที่ลดลงในแตละป 

ของหนวยงานที่ไดรับการ
รองเรียนเกี่ยวกับการละเวน
การบังคับใชกฏหมายให
ทั่วถึงและเปนธรรม   
(ขอมูล ศาลปกครอง) 

1.  กลุมเปาหมายดานการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู  -  ไมมี 
-  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน(ศธ./ พม./ วธ./ อปท. - กทม./พัทยา) 
 
2.  กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
-  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน (อก. / รง. / กษ./ พม.)  
-  ระเบียบของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐใหสามารถคุมครองสิทธิในการไดรับบริการ

สาธารณสุขใหทั่วถึง แกบุคคลที่ไรสถานะทางกฎหมาย 
 
3.  กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข – ไมมี 
-  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน(สธ. / อปท.-กทม.)  
 
4.  กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม – ไมมี 
-  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน (อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./พัทยา) 
   
5.  กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย  - ไมมี 
-  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน(มท./  พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
 
6.  กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค- ไมมี 
-  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน (สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สาํนักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)) 

3.2.1 จัดกลไกการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 ดําเนินการการบังคับใชกฎหมายเยียวยาที่ทั่วถึงและ

เปนธรรม 
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3.2  กลยุทธหลัก:  เสริมสรางการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติใหทั่วถึงและเปนธรรม 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

 7.  กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน – ไมมี 
 
8.  กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง – ไมมี 
 
9.  กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
-  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน  (ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม / 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) / พม.) 
  
10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน  
-  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน   
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาองคกรเครือขายทุกภาคสวนใหมีศักยภาพในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนษุยชนใหมีความเขมแข็งในการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ
พัฒนาไปสูมาตรฐานสากล 

 

ตัวชี้วัดประเดน็ยุทธศาสตร ผลงานปปจจุบัน (ป 2551) ป 2556 
1. ระดับของภาพลักษณของ
องคกรเครือขายดาน 

   สิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น  
   ภายในป 2556 
 

การสํารวจความคิดเห็นระดับการยอมรับองคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนของ
ผูมีสวนไดสวนเสียป 2551 

การสํารวจความคิดเห็นระดับการยอมรับองคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนของ
ผูมีสวนไดสวนเสียป 2556 

 
4.1  กลยุทธหลัก:  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชนทุกภาคสวน 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
- รอยละที่เพิ่มขึ้นในแตละป
ขององคกรเครือขายที่
สามารถใหบริการสงเสริม
และคุมครอง 

    สิทธิมนุษยชนผานเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด  

      

1.   กลุมเปาหมายดานการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู 
-  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
-  องคกรที่ทําหนาที่ดูแลประชากรวัยเรียน วัยแรงงาน บุคคลไรสัญชาติ/ ผูอพยพลี้ภัย (ศธ.)  
 (ศธ./ พม./ วธ./ อปท. - กทม./พัทยา)  - กพ.  / กพร./  กค. 
 

-  องคกรพัฒนาเอกชน / องคกรภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนทางการศึกษา (สนง.
เลขาธิการสภาการศึกษา - สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษาและสํานักนโยบายและแผนการ
ศึกษา-สํานักประเมินผลการศึกษา) 

-  เครือขายการปองกันและเฝาระวังสิทธิเด็กใน ร.ร.สังกัด กทม. 435 เครือขาย (สํานัก
การศึกษา) และโรงเรียนทั่วประเทศ 

 

4.1.1 บูรณาการแผนขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

4.1.2 จัดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศขององคกร
เครือขายสิทธิมนุษยชนใหมีประสิทธิภาพ ใน
รูปแบบที่ประชาชนทุกกลุมเปาหมายสามารถเขาถึง
และใชประโยชนได 

4.1.3 จัดระบบการติดตาม รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน เพื่อการ
ประเมินผลองคกรเครือขายในการบริการสงเสริม 
คุมครองสิทธิมนุษยชนใหไดตามเกณฑ 
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4.1  กลยุทธหลัก:  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชนทุกภาคสวน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

2.  กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
-  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (อก. / รง. / กษ./ พม.)  
-   องคกรดานแรงงาน เชน สภาองคการนายจาง/ลูกจาง   สหภาพแรงงาน   
 คณะกรรมการความปลอดภัย  
-  อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ฯลฯ 
-  เครือขายดานแรงงาน  เชน  ที่ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ TBCA ฯลฯ  
 (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) 
 
3.  กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (สธ. / พม. / อปท. - กทม./พัทยา) 
 
-  องคกร เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชน (สํานักอนามัย, สํานักการแพทย) 
-  เครือขายสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับของ สธ. / องคกรเครือขายภาครัฐ เอกชน 

และภาคประชาชนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  (รายงานการใหบริการชวยเหลือ 
 เด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงของศูนยพี่งได) 
 
4.  กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./พัทยา) 
-  องคกร, หนวยงานภาครัฐ, หนวยงานภาคเอกชน, ประชาชน และเครือขายดานสิ่งแวดลอม 

(กรมควบคุมมลพิษ , กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
-  หนวยงานดานสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ , กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
-  เครือขายดานสิ่งแวดลอม (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
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4.1  กลยุทธหลัก:  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชนทุกภาคสวน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

5.  กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย   
-  องคกรที่ทําหนาที่ดูแลงานสิทธิมนุษยชนดานที่อยูอาศัย (พอช. / การเคหะฯ) 
 
6.  กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค 
 กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)) 
-  เครือขายคุมครองผูบริโภคภาคประชาชน (สคบ.) 
 
7.  กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน  
 องคกรที่ทําหนาที่ดูแลงานสิทธิมนุษยชนดานการสื่อสารและสื่อมวลชน 
 
8.  กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง 
-  องคกรที่ทําหนาที่ดูแลผูถูกละเมิดสิทธิดานพลเมืองการเมือง การกระจายอํานาจ 
-  ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (มท./ ยธ./ กสม.) 
-  อปท. (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
 
9.  กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
-  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม / สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) / พม.) 
-  น. ฝสธ.และผูบริหารสวนกลาง (กพ. กองทัพบก) 
-  เครือขายและอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (กองสงเสริมการระวังขอพิพาท,  
 กรมคุมครองสิทธิฯ) 
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4.1  กลยุทธหลัก:  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชนทุกภาคสวน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

-  แผนปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักยุทธศาสตร กองนิติการ,  
 สํานักงาน ปปส. ภาค 1-9/กทม.) 
-  บุคคลที่เกี่ยวของ (กรมพินิจฯสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน / กพร.) 
 
10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน  
-  บุคลากรของหนวยงาน  (กรม ปภ.) 
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4.2  กลยุทธหลัก:  สงเสริมการมีสวนรวมระหวางองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการทํางานสงเสริมและคุมครองสิทธิ

มนุษยชน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่   
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

- รอยละที่เพิ่มขึ้นในแตละปของ
พื้นที่ที่องคกรเครือขายดาน
สิทธิมนุษยชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานสิทธิมนุษยชน
ในแตละดานรวมกัน  
(พื้นที่ – จังหวัด / อําเภอ มีการ
ดําเนินงานเรื่องสิทธิมนุษยชน
รวมกันระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน) 

1.   กลุมเปาหมายดานการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู 
-  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (ศธ./ พม./ วธ./ อปท. - กทม./พัทยา) 
 -  องคกรเครือขายประชากรใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต /องคกรเครือขายกลุมชาติพันธุ / 

องคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชนเพื่อผูไรสัญชาติ  (ศธ. -สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา- 
 สํานัก งานพัฒนามาตรฐานและการเรียนรู, สํานักนโยบายและแผนการศึกษา  
 และสํานักพัฒนากฏหมายการศึกษา) 
-  พื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอบต.) 
-  ประชาชน ชุมชน เครือขายวัฒนธรรมในพื้นที่ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ) 
-  ชุมชนแออัดใน กทม. (พส.) 
 

2.  กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (อก. / รง. / กษ./ พม.)  
-  บุคลากรสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม-  
 สํานักบริหารกลาง สป.แรงงาน) 
 

3. กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (สธ. / พม. / อปท. - กทม./พัทยา) 

-  เครือขายการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในระดับตําบล ไดแก เจาหนาที่สถานี

อนามัยตําบล อบต. ผญบ. กํานัน ผูนําชุชมชน พระภิกษุ ตํารวจ ครู อสม.  
 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

4.2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในองคกรเครือขาย และ
ระหวางองคกรชุมชนที่มีความแตกตางทางชาติพันธุ  
ภาษา  และศาสนา  เพื่อการเสริมสรางคานิยม / ระบบ
คุณคา ที่เอื้อตอการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
ในสังคมที่มีความหลากหลาย   

4.2.2 พัฒนาความรวมมือขององคกรเครือขายที่ปฏิบัติงาน
ดานสิทธิมนุษยชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน  
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4.2  กลยุทธหลัก:  สงเสริมการมีสวนรวมระหวางองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการทํางานสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่   

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
-  พัฒนาความเขมแข็งของสหวิชาชีพในการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง ไดแก  
 ศูนยพึ่งไดของ รพ. พมจ. ตํารวจ บานพักเด็กและครอบครัว อัยการ ศาล ฯลฯ  
 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
 

4.  กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
-  ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./พัทยา) 
-  ประชาชน, องคกร และเครือขายดานสิ่งแวดลอม  (กรมควบคุมมลพิษ ,  
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, สค.)  
-  เครือขาย สป. พส. สท. สค.  ((สป. พส. สท. สค.) 
-  องคกร และเครือขายดานสิ่งแวดลอม  (กรมควบคุมมลพิษ , กรมสงเสริมคุณภาพ
 สิ่งแวดลอม) 
 

5.  กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย (องคกรเครือขายที่ดูแลงานดานที่อยูอาศัย) 
 

6.  กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค 
-  ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
  (สํานักนายกรัฐมนตรี/สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)) 
-  เครือขายคุมครองผูบริโภคภาคประชาชน (สคบ.อ) 
 

7.  กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด   (กรมประชาสัมพันธ (นร.02) /สํานักนายกรัฐมนตรี 
 (นร.) / ทก.) 
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4.2  กลยุทธหลัก:  สงเสริมการมีสวนรวมระหวางองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการทํางานสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่   

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
-  เครือขายสื่อมวลชน องคกรดานสิทธิมนุษยชนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  
 (กรมประชาสัมพันธ , (สนผ., สปต., สวท., สทท.,สปข. 1-8) 
 
8.  กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง 
-  ผูถูกละเมิดสิทธิดานพลเมืองการเมือง การกระจายอํานาจ 
-  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  (มท./ ยธ./  กสม.)  
-  กลุมเปาหมายของกรม ( กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
 
9.  กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
-  ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม / สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) / พม.) 
-  เด็ก / เยาวชน / ผูเยาว /ผูเสียหาย/พยาน และบุคคลที่เกี่ยวของ ผูปฏิบัติงานของหนวยงานใน
 สังกัด (กรมพินิจฯสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน / กพร.) 
  (สํานักงานกิจการยุติธรรม) 
 
10.  กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน 
-  ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (มท. / กษ./ ทส./ พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
-  องคกรชุมชนในพื้นที่เปาหมาย (พอช.) 
-  บุคลากรของหนวยงาน  (กรม ปภ.) 
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4.3  กลยุทธหลัก:  พัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในบริบทของสังคมไทย 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

- รอยละที่เพิ่มขึ้นในแตละปของ
ผลงานวิจัยองคความรูดาน 
สิทธิมนุษยชนไดนําไปใชใน 
การสงเสริมและคุมครอง 
สิทธิมนุษยชน  
 

- รอยละที่เพิ่มขึ้นในแตละปของ
บทเรียนของการดําเนินการ
สงเสริมและคุมครอง 
สิทธิมนุษยชนไดนําไปใชใน 
การปรับแผนยุทธศาสตร 
สิทธิมนุษยชน  

 
- รอยละที่เพิ่มขึ้นในแตละปของ

เครือขายที่นําบทเรียนของการ
ดําเนินการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนไป
ถายทอด 
 

 

1.   กลุมเปาหมายดานการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู 
-  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  
-  องคกรที่ทําหนาที่ดูแลประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมชาติพันธุ /ผูไรสัญชาติ 

(ศธ.) (วธ. / พม./อปท. - กทม./พัทยา) 
-  องคกรที่ทําหนาที่ดูแลประชากรวัยเรียน /วัยแรงงาน /- พอแม/ ผูปกครอง/ ครอบครัว/ชุมชน 
- หนวยงานที่มีสวนไดสวนเสีย 
-  องคกรที่ทําหนาที่ดูแลประชากรใน 3 จว.ชายแดนภาคใต / ผูอพยพลี้ภัย/ กลุมชาติพันธุ / 
 ผูไรสัญชาติ (สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา-สํานัก งานพัฒนามาตรฐานและการเรียนรู,  
 สํานักนโยบายและแผนการศึกษา และสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา) 
-  กลุมชนพื้นถิ่น/ชนพื้นเมือง/กลุมชาติพันธุที่วัฒนธรรมเสี่ยงตอการสูญสลาย 
 (สวนวิจัยและพัฒนา  สถาบันวัฒนธรรมศึกษา) 
-  บุคลากรที่ทําหนาในการดูแลนักศึกษา (สํานักงานกรรมการอาชีวศึกษา) 
-  เครือขายการปองกันและเฝาระวังสิทธิเด็กใน ร.ร.สังกัด กทม. 435 เครือขาย (สํานัก

การศึกษา)  และโรงเรียนทั่วประเทศ 
-  บุคลากรที่ทําหนาในการดูแลประชากรวัยเรียน /วัยแรงงาน  - พอแม/ ผูปกครอง/ ครอบครัว 

/ชุมชน –หนวยงานที่มีสวนไดสวนเสีย  -ประชากรใน 3 จว.ชายแดนภาคใต / ผูอพยพลี้ภัย/  
 กลุมชาติพันธุ /ผูไรสัญชาติ (สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา- สํานักนโยบายและแผนการ

ศึกษา และสํานักประเมินผลการศกึษา) 
 
2.  กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (อก. / รง. / กษ./ พม.)  

 

4.3.1 วิจัยองคความรูดานสิทธิมนุษยชนโดยคํานึงถึง
บริบทของสังคมไทย 

4.3.2 ใหทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการจัดการความรูดานสิทธิมนุษยชนทั้งภายใน
และระหวางองคกรเครือขายอยางเพียงพอ 

4.3.3 ประมวลและสังเคราะหบทเรียนของการดําเนินการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและกรณีที่
เกิดขึ้นทั้งบวกและลบเพื่อเผยแพรแกประชาชน 
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4.3  กลยุทธหลัก:  พัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในบริบทของสังคมไทย 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

-  องคกรดานแรงงาน เชน สภาองคการนายจาง/ลูกจางสหภาพแรงงาน คณะกรรมการความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ฯลฯ 

-  เครือขายดานแรงงาน  เชน ที่ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ TBCA ฯลฯ 
-  บุคลากรที่ทําหนาในการดูแลนายจาง ลูกจาง (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) 
 
3.  กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข – องคกรที่ดูแลงานดานสิทธิทางสาธารณสุข 
 
4.  กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./พัทยา) 

-  องคกร และเครือขายดานสิ่งแวดลอม  (กรมควบคุมมลพิษ ,กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม)

-  เจาของแหลงกําเนิดมลพิษ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
 
5.  กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย 
 (พม. / พอช. / การเคหะฯ / องคกรชุมชนผูปฏิบัติงานดานที่อยูอาศัย) 

 เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับงานดานการที่อยูอาศัย 
 
6.  กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร 
-  ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
  (สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)) 
-   เจาหนาที่ของรัฐ (สป. สน.นายกรัฐมนตรี) 
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4.3  กลยุทธหลัก:  พัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในบริบทของสังคมไทย 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

7.  กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน  -บุคลากรผูเกี่ยวของ 
 
8.  กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง - บุคลากรผูเกี่ยวของ 
 
9.  กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม / สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) / พม.) 
-  กพ. และครอบครัวในหนวยทหาร (กองทัพบก,ยศง. ทบ.) 
-  หนวยทหาร/ และชุมชนรอบหนวยทหาร  (กองทัพบก,ยศง. ทบ.) 
 -  บุคลากรผูเกี่ยวของกับเด็ก/เยาวชน ที่กระทําผิด ผูเสียหาย พยาน และผูที่เกี่ยวของ 
-  ผูปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด /นักวิชาการ/นักศึกษา (กรมพินิจฯ) 
 
10.  กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน 
-  บุคลากรของหนวยงาน  (กรม ปภ.) 
 

 
 



   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -85- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม      

 

 
4.4  กลยุทธหลัก:  พัฒนาบคุลากรทุกระดับขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
- รอยละที่เพิ่มขึ้นในแตละป

ของบุคลากรขององคกร
เครือขายสิทธิมนุษยชนภาครัฐ
มีสมรรถนะในการปฏิบัติ
ภารกิจตามหนาที่และ 
ความรับผิดชอบในการ  
ใหบริการการปองกันและ
คุมครองสิทธิมนุษยชน   

1.  กลุมเปาหมายดานการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู 
-  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
-  บุคลากรในสังกัด ศธ. / พม. / วธ. / อปท. - กทม. 
-  บุคลากรในสังกัด ศธ. (ครู /อาจารย /ผูบริหารการศึกษา /สถานศึกษา / องคกรนักศึกษาสวน

ทองถิ่น/ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในภาคีปฏิบัติ (สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา-  
 สํานักนโยบายและแผนการศึกษา และสํานักพัฒนากฏหมายการศึกษา , สนง.กก.อาชีวศึกษา, 

สํานักงานอุดมศึกษา, สพฐ.) 
-  บุคลากรในเครือขายการปองกันและเฝาระวังสิทธิเด็ก (ศธ.)  
-  บุคลากรในเครือขายการปองกันและเฝาระวังสิทธิเด็ก (สํานักการศึกษา) 
-  Gender focal Point 19 กระทรวง 125 กรม 4 องคกรอิสระ (สค.) 
 
2.  กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (อก. / รง. / กษ./ พม.)  
-    คณะกรรมการความปลอดภัย / เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  
 (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) 
-  ขาราชการในสังกัดของ สป.แรงงาน  (โครงการพัฒนาบุคลากร-สํานักบริหารกลาง สป.แรงงาน) 
 
3.  กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (สธ. / พม. / อปท. - กทม./พัทยา) 
-  บุคลากรทุกระดับของ สธ.  (แพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และบุคลากรที่

เกี่ยวของในการใหบริการในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับของ สธ.  รวมทั้ง อสม. ของ สธ. 

4.4.1 ฝกอบรมบุคลากรขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน
ทุกระดับใหมีทักษะในการปองกันและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน 

4.4.2 ใหความรูในการสรางเจตคติเชิงสรางสรรค เพื่อ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงลบของเจาหนาที่ภาครัฐใน
การใหบริการกับกลุมผูดอยโอกาส 

4.4.3 จัดใหมีอาสาสมัคร ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ รวมทั้ง
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมใหแกอาสาสมัครที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริม คุมครอง และปองกันสิทธิมนุษยชน   



   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -86- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม      

 

4.4  กลยุทธหลัก:  พัฒนาบคุลากรทุกระดับขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

-  บุคลากรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในสถาน
บริการสาธารณสุขทุกระดับ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

-  นักสังคมสงเคราะหและบุคลากรดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ (สํานักอนามัย, สํานักการแพทย) 
-  บุคลากรดานสาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวของในการใหบริการ (สํานักอนามัย,  
 สํานักการแพทย) 
-  อาสาสมัครสาธารณสุข (สํานักอนามัย) 
-   เจาหนาที่ๆปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานบริการสุขภาพ เชน สปา 

ฟตเนส เปนตน เจาหนาที่ อปท. และบุคลากรดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ  (กรม
อนามัย) 

 
4.  กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  (อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./พัทยา) 
-  เจาหนาที่ของ สป.อก. ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

วิสาหกิจชุมชน  (สป.อก.) 
-  บุคลากรขององคกรเครือขาย, ผูนําชุมชน, อาสาสมัครหมูบานดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ, กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, สผ.) 
-  Gender Focal Point ของทุกกระทรวง (19 กระทรวง 125 กรม 4 องคกรอิสระ) (สค.) 
-  อาสาสมัครหมูบานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม, สป.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ) 
 
5.  กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย – บุคลากรผูเกี่ยวของกับงานดานที่อยูอาศัย 
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4.4  กลยุทธหลัก:  พัฒนาบคุลากรทุกระดับขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

6.  กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)) 
-  เครือขายคุมครองผูบริโภคภาคประชาชน (สคบ.) 
 

7.  กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน – บุคลากรผูเกี่ยวของกับงานดาน 
 การสื่อสารและสื่อมวลชน 
 

8.  กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง  บุคลากร /ขาราชการ (ทุกกระทรวง) 
-  อปท. (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
 

9.  กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม / สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) / พม.) 
-   เจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ /เจาหนาที่กรมคุมครองสิทธิมนุษยชน/ ประชาชน เจาหนาที่
 ภาครัฐ  เครือขายภาคประชาชน (กรมสอบสวนคดีพิเศษสํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ) 
-  ตํารวจ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ที่ปรึกษากฏหมาย (สนง.ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย
 และจําเลยในคดีอาญา,กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ,สํานักงานคุมครองพยาน) 
-  นักเรียนทหาร/ กพ.และครอบครัวในหนวยทหาร  ชุมชนรอบหนวยทหาร (กพ. กองทัพบก, 
 ยศง. ทบ.)  
-  วิทยากรชุมชน (กองสงเสริมการระวังขอพิพาท, กรมคุมครองสิทธิฯ) 
-  ผูปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด (กรมพินิจฯ)  
-  ผูนําชุมชน (กรมพินิจฯ) 
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4.4  กลยุทธหลัก:  พัฒนาบคุลากรทุกระดับขององคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

-  เครือขายและอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (กองสงเสริมการระวังขอพิพาท,  
 กรมคุมครองสิทธิฯ) 
 

10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน-  
 ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (มท. / กษ./ ทส./ พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
-  บุคลากรของหนวยงาน  (กรม ปภ.) 
-  บุคลากร ส.ป.ก. / อาสาสมัคร สปก. (ส.ป.ก.) 

 
4.5  กลยุทธหลัก:  สงเสริมการใชอํานาจที่ถูกตองเหมาะสมของเจาหนาที่รัฐ   

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
- รอยละที่ลดลงในแตละป 
ของเจาหนาที่รัฐที่ถูกฟองรอง 
เกี่ยวกับการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในแตละดาน  

- รอยละที่ลดลงในแตละป 
ของหนวยงานที่ถูกฟองรอง 
เกี่ยวกับการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในแตละดาน   

1.   กลุมเปาหมายดานการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู 
-  ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
-  บุคลากรในสังกัดของหนวยงานตางๆ  (ศธ./ พม./ วธ./ อปท. - กทม./พัทยา) 
  
2.  กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน – บุคลากรในสังกัดของหนวยงาน (ไมมี) 
 

3.  กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข –บุคลากรในสังกัดของหนวยงาน (ไมมี) 
 

4.  กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
-  บุคลากรในสังกัดของหนวยงานกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  
 (อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./พัทยา) 
-  เจาพนักงานควบคุมมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ) 

4.5.1 ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ประเพณี  เพื่อสรางเจตคติในเชิงสรางสรรคแก
เจาหนาที่ของรัฐกอนและระหวางการปฏิบัติงานใน
พื้นที่พิเศษ 

4.5.2 ประสานหนวยงานกลางที่เปนอิสระและประชาชนมี
สวนรวมเพื่อตรวจสอบและติดตามการใชอํานาจ
ของหนวยงานภาครัฐในพื้นที่พิเศษ 

4.5.3 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐที่มีโอกาสละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่พิเศษ
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

4.5.4 จัดใหมีระบบประสานระหวางหนวยงานภาครัฐที่มี
โอกาสละเมิดสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานใน
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4.5  กลยุทธหลัก:  สงเสริมการใชอํานาจที่ถูกตองเหมาะสมของเจาหนาที่รัฐ   
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

5.  กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย  – บุคลากรในสังกัดของหนวยงาน (ไมมี) 
 
6.  กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค – บุคลากรในสังกัดของ
 หนวยงาน (ไมมี) 
 
7.  กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน – บุคลากรในสังกัดของหนวยงาน  
 (ไมมี) 
 
8.  กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง  
-  ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (มท./ ยธ./ กสม.) 
-  ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่จะลงไปปฏิบัติงานยังภูมิภาค (กรมสงเสริม 
 การปกครองทองถิ่น/ ศอบต.) 
-  ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  (ศอบต.) 
 
9.  กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม / สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) / พม.) 
-  บุคลากรในสังกัดของหนวยงานที่เกี่ยวของกับเด็ก/เยาวชน ที่กระทําผิด ผูเสียหาย พยาน  
 และผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด (กรมพินิจฯ) 
-  เจาหนาที่ของรัฐ (สน.ตํารวจแหงชาติ) 
-  น. ฝสธ.(กพ. ทบ.) 
-  กพ. ของหนวยทหาร (ยก. ทบ) 

พื้นที่พิเศษ 
4.5.5 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การใชอํานาจรัฐที่กระทบตอสิทธิมนุษยชนของ
พลเมือง 

4.5.6 กําหนดมาตรการลงโทษที่เหมาะสมสําหรับ
เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐที่ละเมิดสิทธิของ
ประชาชน  
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4.5  กลยุทธหลัก:  สงเสริมการใชอํานาจที่ถูกตองเหมาะสมของเจาหนาที่รัฐ   
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

10.  กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน 
-  ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (มท. / กษ./ ทส./ พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
-  บุคลากร ส.ป.ก. (ส.ป.ก.) 
-  บุคลากร (กรมการพัฒนาชุมชน) 

 
4.6  กลยุทธหลัก:  สรางวัฒนธรรมองคกรในภาครัฐ เรื่องการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
- รอยละที่ลดลงในแตละปของ 
   ขอรองเรียนที่เกิดจากการเลือก
ปฏิบัติของบุคลากรในองคกร
ภาครัฐ 

 
- รอยละที่ลดลงในแตละปของ 
   ขอรองทุกขที่เกี่ยวของกับการ
ขาดจริยธรรมของผูบริหารใน
องคกรภาครัฐ  

 
-  สัดสวนของหญิงที่เปนผูบริหาร
ในหนวยงานภาครัฐที่เพิ่มขึ้น
ในแตละป 

 

1.   กลุมเปาหมายดานการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู 
-  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
  (ศธ./ พม./ วธ./ อปท. - กทม./พัทยา) 
-  ผูบริหารการศึกษา/ สถานศึกษา/ ครู/ อาจารย/ เขตพื้นที่การศึกษา/ ผูนําศาสนา/ ครอบครัว/ 

ชุมชน/ หนวยงานภาคีเครือขายทางการศึกษา (หนวยงานในสังกัด ศธ.- สนง.เลขาธิการสภา
การศึกษา) 

-  บุคลากรระดับปฏิบัติการและบุคลากรระดับบริหาร ทั้งที่อยูในพื้นที่และสวนกลาง   
 (สน.สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม, สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ) 
 
2.  กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
-  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (อก. / รง. / กษ./ พม.)  
-   บุคลากรในสังกัดของหนวยงานที่เกี่ยวของกับนายจาง  ลูกจาง   
 (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) 

- บุคลากรในสังกัดของหนวยงานที่เกี่ยวของกับผูที่อยูในกําลังแรงงานทุกสาขาอาชีพที่ 

4.6.1  จัดกิจกรรมสรางคานิยมใหบุคลากรในองคกรภาครัฐ
มีวัฒนธรรมการทํางานที่เคารพและคุมครอง
สิทธิมนุษยชนในประเด็นที่ครอบคลุมหลัก
สิทธิมนุษยชน (เชน การเลือกปฏิบัติ) 

4.6.2  จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูบริหารใน
องคกรภาครัฐใหมีขนบธรรมเนียมใหมที่ถูกตองใน
การใหคุณและโทษแกบุคลากรของหนวยงานอยางมี
จริยธรรม  

4.6.3  ปรับกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเลื่อนขั้นและ
ตําแหนงของบุคลากรที่คํานึงถึงความเสมอภาค 

 หญิงชาย  
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4.6  กลยุทธหลัก:  สรางวัฒนธรรมองคกรในภาครัฐ เรื่องการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

  กรมพัฒนาฝมือแรงงานฝกอบรมใหตามภารกิจของกรม  
 (หนวยตรวจสอบของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน)  
-  บุคลากรของ สสว.   โดยพิจารณาบรรจุเปนเนื้อหาในหมวดสรางวัมนธรรมองคกร (สสว.) 
-     เจาหนาที่ที่ถูกรองเรียน/กลาวหาวาไดกระทําผิดวินัย (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) 
 
3.  กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข – ไมมี 
 
4.  กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
-  ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  (อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./พัทยา) 
-  บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของกับประชาชนในพื้นที่มีผลกระทบ (กรมทรัพยากรน้ํา) 
-  บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของกับประชาชนทั่วไป (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
-  บุคลากรของกรมฯเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดการมลพิษ (กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม, สํานักสิ่งแวดลอม,/สํานักการระบายน้ํา (กทม.) 
 
5.  กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย  – บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของกับงานดานที่อยูอาศัย 
 
6.  กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร  
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)) 
-  บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของกับประชาชนทั่วไป/เจาหนาที่ของรัฐ (สป. สน.นายกรัฐมนตรี) 
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4.6  กลยุทธหลัก:  สรางวัฒนธรรมองคกรในภาครัฐ เรื่องการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

7.  กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
  (กรมประชาสัมพันธ (นร.02) /สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) / ทก.) 
-  บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของกับประชาชนที่มารองเรียน (สคบ.) 
 

8.  กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง 
-  ผูถูกละเมิดสิทธิดานพลเมืองการเมือง การกระจายอํานาจ 
-  ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (มท./ ยธ./ กสม.) 
-  บุคลากรในสังกัดอปท. (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)  (ศอบต.) 
 

9.  กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
  -   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
   (ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม / สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) / พม.) 
 บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายตอไปนี้ 
-  ประชาชน/ กพ.ของหนวย (กพ. ทบ., กองนโยบายและมาตรการ) 
-  เด็ก/เยาวชน ที่กระทําผิด ผูเสียหาย พยาน และผูที่เกี่ยวของ 
-  ผูปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด (กรมพินิจฯ) 
-  กพ. ของหนวย, กพ. ในพื้นที่, (ผูบริหารระดับสูง (กพ. ทบ.) 
-  เจาพนักงาน (ปปส. กองนิติการ สํานักปราบปรามยาเสพติด) 
-  ผูรับบริการ เจาหนาที่กระบวนการยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
-  ประชาชน ชุมชนรอบหนวยทหาร (ยก. ทบ.) 
-  เด็ก/เยาวชน ที่กระทําผิด ผุเสียหาย พยาน และผูที่เกี่ยวของ 
-  ผูปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด (กรมพินิจฯ) 
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4.6  กลยุทธหลัก:  สรางวัฒนธรรมองคกรในภาครัฐ เรื่องการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

10. กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน 
-  ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด  (มท. / กษ./ ทส./ พม./ อปท. - กทม./พัทยา) 
-  บุคลากรของหนวยงาน  (กรม ปภ.) 
-  ขาราชการ ส.ป.ก. (ส.ป.ก.) 

 
4.7  กลยุทธหลัก:  สงเสริมใหภาคสวนตางๆ มีสวนรวมเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนษุยชนทั้งในระดับชาติ และระหวางประเทศ 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 
- รอยละที่ลดลงในแตละปของ

ขอทวงติงจากองคการระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการไมปฏิบัติ
ตามกติกาและอนุสัญญา 
สิทธิมนุษยชนระหวาง  
ประเทศ  

-   รอยละที่ลดลงในแตละปของ
ขอทวงติงของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติที่มีตอ
หนวยงานในประเทศเกี่ยวกับ
การไมปฏิบัติตามกติกาและ
อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนที่
ปรากฏในรายงานตอรัฐสภา   

1.   กลุมเปาหมายดานการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู 
-  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
-  หนวยงานของรัฐ (ศธ./ พม./ วธ./ อปท. - กทม./พัทยา) 
 บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายตอไปนี้ 
-  เครือขาย ภาครัฐ เอกชน สตรี ประชาชนทั่วไป (สค.) 
-  นักศึกษาและผูปกครอง และบุคลากรในสังกัด (สนง.กก.อาชีวศึกษา) 
-   หนวยงานภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน/องคกรระหวางประเทศ (ILO, UNICEF, 
 UNESCO)  (สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา- สํานักพัฒนามาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู,
 สํานักนโยบายและแผนการศึกษา, สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, ศูนยพัฒนาการศึกษา
 ตางประเทศ, สํานักประเมินผลการศึกษา) 
-  เครือขายของ พม. (สค.)  
-  ภาครัฐ เอกชน สตรี ประชาชนทั่วไป (สค.) 
 
 
 

4.7.1 ประสานงานระหวางเครือขายทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ 

4.7.2 จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของภาคสวนทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาติ ตางๆ เกี่ยวกับประเด็น
ดานสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง 
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4.7  กลยุทธหลัก:  สงเสริมใหภาคสวนตางๆ มีสวนรวมเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนษุยชนทั้งในระดับชาติ และระหวางประเทศ 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

2.  กลุมเปาหมายดานอาชีพ และแรงงาน 
-  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (อก. / รง. / กษ./ พม. /กต.)  
-  องคกรภาครัฐ ภาคประชาสังคมแ ละประชาชน (กรมองคการระหวางประเทศ) 
-  องคกรดานแรงงาน  เครือขายดานแรงงาน   บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของกับนายจาง  
 ลูกจาง  ฯลฯ  (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) 
 

3.  กลุมเปาหมายดานสาธารณสุข -  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (สธ. / พม. / อปท. - กทม./พัทยา) 

-  สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับของ สธ. 
-  เครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนและองคกรระหวางประเทศ เชน UNICEF ,  
 WHO ฯลฯ และองคกรดานการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง 
 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
 

4.  กลุมเปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (อก./  กษ./ ทส./ พม./อปท. - กทม./พัทยา) 
-  เครือขายจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ ,  
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, สผ.) 
-  ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับดานการจัดการมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ ,  
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, สผ.) 
 
5. กลุมเปาหมายดานที่อยูอาศัย  – บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของกับงานดานที่อยูอาศัย 
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4.7  กลยุทธหลัก:  สงเสริมใหภาคสวนตางๆ มีสวนรวมเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนษุยชนทั้งในระดับชาติ และระหวางประเทศ 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

6.  กลุมเปาหมายดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการคุมครองผูบริโภค 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)) 
-  เครือขายคุมครองผูบริโภคภาคประชาชน (สคบ.) 
 
7.  กลุมเปาหมายดานเสรีภาพการสื่อสารและสื่อมวลชน 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
  (กรมประชาสัมพันธ (นร.02) /สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) / ทก.) 
-  หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนองคกรดานสิทธิมนุษยชน(กรมประชาสัมพันธ) 
 
8.  กลุมเปาหมายดานการเมืองการปกครอง 
-  ผูถูกละเมิดสิทธิดานพลเมืองการเมือง การกระจายอํานาจ 
-   กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (มท./ ยธ./ กต. / กสม.) 
 -  ภาครัฐ ประชาชน ภาคประชาสังคม (กต.) 
-  ทีมสหวิชาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
-  เจาหนาที่รัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ (กต. /  ยธ.) 
 
9. กลุมเปาหมายดานกระบวนการยุติธรรม 
-  กลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด 
 (ยธ. /หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม / สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) / พม.) 
 บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายตอไปนี้ 
-  น. ฝสธ., ผูบริหารระดับกลาง – สูง (กพ. กองทัพบก) 
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4.7  กลยุทธหลัก:  สงเสริมใหภาคสวนตางๆ มีสวนรวมเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนษุยชนทั้งในระดับชาติ และระหวางประเทศ 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก กลุมเปาหมาย  (หนวยงานรับผิดชอบ) ตัวอยางผลผลิต /โครงการสําคัญที่ควรดําเนนิการ 

-  เด็ก/เยาวชน ที่กระทําผิด ผูเสียหาย พยาน และผูที่เกี่ยวของ 
-  ผูปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด (กรมพินิจฯ) 
-  กพ. และครอบครัวของหนวย (กพ.ทบ.) 
 
10.  กลุมเปาหมายดานสิทธิชุมชน  
-  บุคลากรของหนวยงาน  (กรม ปภ.) 

 
หมายเหตุ - ประชากรกลุมเปาหมายตามที่หนวยงานกําหนด (รวมประชากรสัญชาติไทยและคนไรสัญชาติ)     
ศูนยพึ่งได คือหนวยบริการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงของโรงพยาบาล จัดตั้งขึ้นในโรงพยาบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการ
ชวยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงอยางครบวงจร โดยสหวิชาชีพ  (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมไดแก  สนง.ตํารวจแหงชาติ  อัยการสูงสุด   ศาลยุติธรรม  กรมราชทัณฑ  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน   กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ   
สถาบันนิติวิทยาศาสตร  กรมคุมประพฤติ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กรมบังคับคดี  กระทรวงมหาดไทย 



่่บทท ีบทท ี44
การบริหารจัดการเพือ่ขบัเคลือ่นแผนการบริหารจัดการเพือ่ขบัเคลือ่นแผน

ไปส่การปฏิบัติไปส่การปฏิบัติไปสูการปฏบตไปสูการปฏบต
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บทท่ี 4 
การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบติั 

 
กลาวนํา 
 จากการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในชวงป 2544-
2551 ซ่ึงเปนการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนภายใตนโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทแหงชาติดานสิทธิ
มนุษยชน (แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 1) และการจัดเวทีการมีสวนรวมของประชาชนในทุก
ระดับและทุกพื้นท่ี เพื่อรวมกันวิเคราะห SWOT เครือขายการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ท้ัง 
10 ประเด็นสําคัญ รวมท้ังการกําหนดยุทธศาสตรดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวม 4 
ยุทธศาสตรนั้น จําเปนตองอาศัยการดําเนินงานและความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว 
 

 ในการดํา เนินงานและประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน  เพื ่อขับเคลื ่อนภารกิจดาน       
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอยางมีเอกภาพ นั้น ตองมีระบบบริหารจัดการท่ีดี ท้ังเร่ืองการจัดลําดับ
ความสําคัญของภารกิจ ประเด็นดานสิทธิมนุษยชนท่ีดําเนินการในแตละป เร่ืองการกําหนดหนวยงาน
เจาภาพรับผิดชอบและการประสานการดําเนินงานทั้งในระดับภาพรวม ระดับพื้นที่ และสิทธิเฉพาะดาน
ท่ีสําคัญ เร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง กรม และหนวยงานในพื้นท่ี และเร่ืองการวางระบบ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ ซ่ึงมีสาระสําคัญในแตละเร่ืองดังนี้ 
 
4.1 การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบและแนวทางประสานงาน 
 4.1.1 องคกรท่ีเปนอิสระจากฝายบริหาร 
  ในสังคมการปกครองประเทศไทย ยึดถือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนกฎหมาย หรือ
กรอบกติกาหลักในทางการเมืองการปกครองประเทศ  โดยเฉพาะต้ังแตป 2540 เปนตนมา จนถึงป 2549 เปน
ชวงการปกครองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีการจัดต้ังองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญหลายองคกร กําหนดใหมีภารกิจดําเนินงานตรวจสอบการใชอํานาจของฝายตาง ๆ รวมท้ัง
องคกรสงเสริมการเมืองภาคประชาชน  โดยเฉพาะภารกิจสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  รวมถึง
ภารกิจดานสิทธิมนุษยชน  ซ่ึงไดดําเนินงานตอเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดหนวยงานสําคัญท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับภารกิจดาน
สิทธิมนุษยชน คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ซ่ึงปรากฏอยูในหมวด 11 องคกรตาม
รัฐธรรมนูญ สวนท่ี 2 องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ โดยพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
จากผูซ่ึงมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนท่ีประจักษ โดยคํานึงถึง



แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 
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การมีสวนรวมของผูแทนจากองคการดานสิทธิมนุษยชนในภาคเอกชนดวย กสม. มีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ 
ประกอบดวย  
  1) ตรวจสอบและรายงานรวมเสนอมาตรการแกไขท่ีเหมาะสมในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี 
  2) เสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นดวยกับขอรองเรียนวา 
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชน และมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
  3) เสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบกับขอรองเรียนวากฎ คําส่ัง 
หรือการกระทําอ่ืนใดในทางปกครอง กระทบตอสิทธิมนุษยชน และมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
  4) ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย ในกรณีที่เห็นสมควรแกไขปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม 
  5) เสนอแนะนโยบาย และขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ตอรัฐสภา หรือ 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
  6) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรู ดานสิทธิมนุษยชน 
  7) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และ
องคการอ่ืนในดานสิทธิมนุษยชน 
  8) จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณ ดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ นําเสนอ
ตอรัฐสภา 
  โดยบทบาทหนาท่ีของ กสม. ดังกลาว นําไปสูการกําหนดกรอบการทํางานรวมกันระหวาง  
กสม. กับหนวยราชการ  ซ่ึงมีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (กคส.)เปน
หนวยงานเจาภาพในการดําเนินงานเพ่ือปกปองคุมครองและสงเสริมดานสิทธิมนุษยชน  โดยท้ัง กสม.และ 
ยธ.  โดย  กคส.  มีภารกิจรับผิดชอบในเรื่องเดียวกัน กลาวคือ ภารกิจของ กสม.ในขอ 5) ขอ 6) และขอ 7) 
สอดคลองกับการดําเนินงานของ กคส.ท่ีตองทํางานรวมกันในบางกรณี เชน การจัดทําขอเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ตอ คณะรัฐมนตรี การสงเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน และ 
การสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และองคการอื่นในดาน
สิทธิมนุษยชน เปนตน ดังนั้น กสม.  และ ยธ.  โดย  กคส.  จําเปนตองมีระบบการประสานการดําเนินงาน
รวมกันอยางใกลชิด  ทั้งการประสานงานตรวจสอบขอมูลและการดําเนินงานรวมกันในบางภารกิจ
ในลักษณะท่ีสนับสนุนสงเสริมซ่ึงกันและกัน สวนบทบาทหนาท่ีท่ีท้ัง 2 องคกรท่ีแตกตางกันในภารกิจใหญ 
คือ กสม.จะทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลในภาพรวม ติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 เพื่อรายงานตอรัฐสภา และรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตามพันธกรณีระหวางประเทศและ
หลักสิทธิมนุษยชนสากล 
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 4.1.2 องคกรของฝายบริหาร / รัฐบาล 
  ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2550) ยังได
กําหนดประเด็นท่ีเช่ือมโยงกับสิทธิมนุษยชนหลายเร่ือง โดยเฉพาะบทบัญญัติตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ซ่ึงมีประเด็นท่ีสําคัญ รวม  12 ประการ และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในเฉพาะ
แนวนโยบายกฎหมายและการยุติธรรม แนวนโยบายการมีสวนรวมของประชาชน และแนวนโยบายดาน
ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีองคกร หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจเกี่ยวของหลาย
หนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานในระดับกระทรวง  ทบวง  กรม ตางๆ   กระทรวง กรม ท่ีสําคัญประกอบดวย 
  1) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ถือเปนหนวยงานหลักในการดําเนินภารกิจท่ีเกี่ยวของกับ    
สิทธิมนุษยชนมากท่ีสุด  โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการยุติธรรม และเร่ืองพัฒนาองคความรูเพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจแกประชาชนทุกระดับทุกพื้นท่ี โดยมีหนวยงานระดับกรม หรือหนวยงานเทียบเทาใน
สังกัด  สําหรับหนวยงานสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินภารกิจดานสิทธิมนุษยชนในภาพรวม คือ           
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (กคส.) ซ่ึงไดรับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรมใหจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี 2  และอํานวยการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปน
รูปธรรม 
  2) กระทรวงมหาดไทย (มท.) เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจดูแลความสงบเรียบรอยและทําหนาท่ี
บําบัดทุกข บํารุงสุขใหกับประชาชนและชุมชนทุกพื้นท่ี ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน และการกระจายอํานาจ  หนวยงานในสังกัด มท. ท่ีมีบทบาทสําคัญในการดูแลประชาชน ไดแก 
กรมการปกครอง (ปค.) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สถ.) และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง (ยพ.) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนหลายๆ ดาน 
  3) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดเปนหนวยงานสําคัญท่ีมีภารกิจในเร่ืองสุขภาพ และ
อนามัยท่ีดีของประชาชนและชุมชนทุกพื้นท่ี โดยไมเลือกเช้ือชาติ ศาสนา และฐานะความเปนอยู ซ่ึงมีความ
เช่ือมโยงกับการมีสวนรวมของประชาชนและการสาธารณสุขในทุกพื้นท่ี หนวยงานในสังกัด สธ. ท่ีมีบทบาท
สําคัญในการดูแลรักษาประชาชน และอยูใกลชิดประชาชน รวมท้ังมีอิทธิพลตอการคิด และการตัดสินใจ
ของประชาชน คือ กรมอนมมัย กรมสงเสริมและบริการสุขภาพ และกรมควบคุมโรค 
  4) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถือเปนหนวยงานใหญท่ีมีบุคลากรจํานวนมากปฏิบัติงานอยู
ในทุกพื้นท่ีหมูบาน เพื่อใหบริการทางการศึกษาทุกรูปแบบแกประชาชน และชุมชน ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับ
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน การศึกษาและศาสนา หนวยงานในสังกัด ศธ. ท่ีมีบุคลากรปฏิบัติงาน
ครอบคลุมท้ังในพ้ืนท่ีเมืองและพ้ืนท่ีชนบท คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
หนวยงานท่ีมีภารกิจตองรับผิดชอบประชาชนท่ีมักไดรับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนอยู เสมอ คือ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ซ่ึงมีภารกิจใหบริการท่ีเรียกวา การศึกษาตามอัธยาศัย หรือ
การศึกษาตลอดชีวิต 
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  5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.)  แมจะเปนหนวยงานที่มีบุคลากรไมมากในระดับ
เดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ  แตเปนหนวยงานซ่ึงมีภารกิจท่ีเปนวิถีชีวิตโดยสวนใหญของประชาชนคือ 
เกษตรกรรม  ซ่ึงครอบคลุมสาขาการผลิต  และหลากหลายรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ  โดยมีเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานใหบริหารประชาชนในทุกพื้นท่ีตําบล  จึงมีสวนเกี่ยวของกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐท่ีเช่ือมโยง
ไปสูประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญ  เชน  ดานอาชีพและแรงงาน  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
และดานสิทธิชุมชน  เปนตน  หนวยงานในสังกัด กษ. ท่ีมีภารกิจเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนดังกลาว  ไดแก  
กรมสงเสริมการเกษตร  กรมชลประทาน  และกรมปาไม  เปนตน 
    6) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เปนกระทรวงท่ีจัดต้ังข้ึนใหมในชวง
การปฏิรูประบบราชการป 2545 ซ่ึงมีภารกิจโดยตรงในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยดําเนินงาน
ครอบคลุมท้ังในเร่ืองนโยบายและแผน การปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว  การกํากับดูแล  รวมท้ังอํานวยการ
ประสานกับหนวยงานภาครัฐและหนวยงานนอกภาครัฐ  ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โดยมีเครือขายองคกรดานสิ่งแวดลอมรวมปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  ซึ่งเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานที่อยูอาศัยและดานสิทธิชุมชน  หนวยงานในสังกัด ทส. 
ที่มีภารกิจเกี่ยวของเช่ือมโยงกับสิทธิมนุษยชนเหลานี้ไดแก  สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม  (สผ.)  
กรมควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริมส่ิงแวดลอม  เปนตน 
    7) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.)  จัดเปนกระทรวงใหมท่ี
จัดต้ังข้ึนภายหลังการปฏิรูประบบราชการเม่ือป 2545 ชวงเดียวกับการจัดต้ัง ทส.  โดย พม.  เปนหนวยงานท่ี
มีภารกิจทันยุคสมัยเพื่อรองรับกระแสโลกท่ีใหความสําคัญกับเร่ืองความม่ันคงของมนุษย  ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงกับสิทธิมนุษยชน  โดยเฉพาะในกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมคนดอยโอกาส  คนพิการ  ผูสูงอายุ  
เยาวชน  เด็กและสตรี  รวมท้ังชุมชนท่ีจัดต้ังในรูปแบบนิคม  ซ่ึงกระจายอยูในพื้นท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ  
หนวยงานในสังกัด พม. ท่ีมีภารกิจเกี่ยวของและมีบทบาทสําคัญ  ไดแก  กรมพัฒนาสวัสดิการและสังคม  
(พส.)  สํานักงานสตรี  สํานักงานผูดอยโอกาส  (สท.)  และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (พอช.)  ซ่ึงเปน
องคการมหาชนท่ีอยูภายใตการกํากับของ  พม. 
    8) กระทรวงพลังงาน  (พน.)  ถือเปนกระทรวงใหมท่ีจัดต้ังข้ึนภายหลังการปฏิรูประบบ
ราชการเม่ือป 2545 เชนกัน  พน. มีภารกิจโดยตรงดานพลัง  โดยมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบพลังงาน
หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และดาน
สิทธิชุมชน  หนวยงานในสังกัด พน. ท่ีเกี่ยวของโดยตรงหรือดําเนินภารกิจท่ีกระทบกับสิทธิมนุษยชน
ดังกลาวไดแก   สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สพ.) 
    9) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  เปนหนวยงานซึ่งมีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ  จากภารกิจดังกลาวไดสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนในบางดาน  คือ  ดานอาชีพ
และแรงงาน  ดานท่ีอยูอาศัย  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และดานสิทธิชุมชน  หนวยงานใน
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สังกัด อก. ท่ีมีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับปญหาดานสิทธิมนุษยชนดังกลาว  ไดแก  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
การสงเสริมอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ  (กนอ.)  ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจในกํากับของ อก. 
    10) กระทรวงแรงงาน (รง.)  เปนหนวยงานรับผิดชอบภารกิจการสงเสริมและคุมครอง
แรงงานถูกกฎหมายท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีมาทํางานในประเทศไทย  จึงมีสวนเกี่ยวของกับภารกิจ
พลเมืองดานสิทธิมนุษยชน  ดานอาชีพและแรงงาน  หนวยงานในสังกัด รง. ท่ีมีภารกิจและบทบาทเกี่ยวของ
ปญหาสิทธิมนุษยชนดานอาชีพและแรงงาน  ไดแก  กรมจัดหางาน  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
และสํานักงานประกันสังคม  (สปส.)  ซ่ึงเปนหนวยงานในกํากับของ  รง. 
    11) กระทรวงกลาโหม (กห.)  เปนหนวยงานดูแลภารกิจในการปองกันประเทศ  โดยมี
ขาราชการทหารปฏิบัติงานในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ  เพื่อดูแลท้ังการรักษาความม่ันคงภายในและการปกปอง
อํานาจอธิปไตยของประเทศ  โดยหนาที่ตามภารกิจดังกลาวไดเกิดผลเชื่อมโยงไปสูปญหาสิทธิมนุษยชน
บางดาน  โดยเฉพาะดานการรับรูขอมูลขาวสาร  และดานกระบวนการยุติธรรม  หนวยงานในสังกัด กห. 
ท่ีเกี่ยวของ คือ เหลาทัพ  โดยเฉพาะกองทัพบก 
    12) สํานักงานตํารวจแหงชาติ  (สตช.)  เปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน  เนื่องจาก สตช. มีภารกิจการดูแลความสงบเรียบรอยใหกับประชาชนและ
สังคม  โดยเฉพาะการใชอํานาจหนาท่ีในการตรวจคน จับกุมและดําเนินคดีกับผูตองหา  หรือผูตองสงสัย  หรือ
ผูกอเหตุ  ซ่ึงสงผลโดยตรงตอปญหาสิทธิมนุษยชนดานตาง ๆ  โดยเฉพาะดานกระบวนการยุติธรรม        
ดานสิทธิเสรีภาพของการส่ือสารและส่ือมวลชน  และดานการไดรับขอมูลขาวสาร 
    13) กระทรวงการตางประเทศ (กต.)  เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางประเทศ  รวมถึงการดําเนินการตามกฎกติการะหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนภาคีหรือประเทศ
สมาชิก  โดยเฉพาะอนุสัญญาหรือกฎกติกาในรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  หนวยงานในสังกัด กต. 
ท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญกับการดําเนินการตามกฎกติการะหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน คือ กรมสนธิสัญญา
ระหวางประเทศ 
    14)   กระทรวงพาณิชย (พณ.) เปนหนวยงานระดับกระทรวงทีมีสวนเกี่ยวของกับการคา 
การลงทุนและการพาณิชย ตลอดจนการบริการที่เกี่ยวกับการคาและการลุงทุน เชน การประกันภัย เปนตน 
ซ่ึงมีหนวยงานระดับกรมท่ีคอยปฏิบัติหนาท่ีปกปอง คุมครองสิทธิของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ
โดยเฉพาะกรมการคาภายใน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
    15)   สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน คุมครองสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชนของประชาชน รวมท้ังใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย และเผยแพรความรูทางดานสิทธิมนุษยชนและความรูทางกฎหมายแกประชาชน ซ่ึงมีการจัด
โครงสรางหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีใหบริการประชาชนท้ังในกรุงเทพฯ และจังหวัดตางๆ 
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 4.1.3 เครือขายองคกรสิทธิมนุษยชนนอกภาครัฐ 
   นอกจากการดําเนินงานขององคกรท่ีเปนอิสระจากฝายบริหาร (รัฐบาล) ซ่ึงหมายถึงองคกร
อิสระ หรือองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550  และองคกรภาครัฐในฝายบริหาร
ซ่ึงกลาวถึงในระดับกระทรวง  กรมท่ีสําคัญแลว  ยังมีหนวยงานหรือองคกรนอกภาครัฐอีกจํานวนมากท่ีมี
ภารกิจดําเนินงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  ท้ังหนวยงานภายในประเทศและหนวยงานที่เปนองคการระหวาง
ประเทศ  ซ่ึงมีการประสานการดําเนินงานโดยจัดเปนเครือขายยอย ๆ ในแตประเด็นปญหาหรือเครือขาย
ดําเนินงานในลักษณะพ้ืนท่ี  โดยมีองคกรหรือหนวยงานท่ีสําคัญ  เชน 
   1) คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน  (กป.อพช.) 
   2) เครือขายองคกรภาคประชาชนท่ีทํางานดานสิทธิมนุษยชน อาทิ สมาคมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน  (สสส.)  มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก  มูลนิธิเพื่อผูบริโภค  มูลนิธิผูหญิง  มูลนิธิเพื่อนหญิง 
   3) เครือขายองคกรภาคประชาชนท่ีทํางานสิทธิชุมชน อาทิ เครือขายปาชุมชน เครือขายลุมน้ํา 
   4) เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เครือขายปฏิรูปท่ีดิน  
เครือขายสลัมส่ีภาค  สมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต ฯ    
   5) เครือขายองคกรสิทธิมนุษยชนดานแรงงาน อาทิ เครือขายสหภาพแรงงาน  เครือขาย
บูรณาการแรงงาน  และเครือขายแรงงานขามชาติ  เครือขายสมานฉันทแรงงานไทย 
   6) คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปส่ือ 
   
 4.1.4 แนวทางการประสานงาน 
   เพื่อใหการขับเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดําเนินไปอยาง
มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลเปนรูปธรรมตามท่ีแผนกําหนดไว  จึงไดกําหนดแนวทางการ
ประสานงานภายในระหวางหนวยงานภาครัฐ  และการประสานงานภายนอกระหวางหนวยงานภาครัฐกับ
เครือขายองคกรนอกภาครัฐ  ดังนี้ 
  1) การประสานภายในระหวางหนวยงานภาครัฐ 
   กระทรวงยุติธรรม  (ยธ.)  โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
ใหเปนหนวยงานเจาภาพดําเนินภารกิจเร่ืองสิทธิมนุษยชนซ่ึงครอบคลุมท้ังในดานกําหนดนโยบายและแผน  
และการอํานวยการประสานงานใหทุกภาคสวนรวมดําเนินงานตามที่แผนกําหนดไวใหบรรลุผลสําเร็จ  
จึงจําเปนตองมีกลไกบริหารจัดการและกําหนดแนวทางประสานแผนเพ่ืออํานวยการประสานงานและกํากับ
ดูแลใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินงานรวมกันอยางมีเอกภาพ  ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการแหงชาติวาดวยนโยบายและแผนสิทธิมนุษยชน  โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เปนประธาน  รมว.ยธ.  เปนรองประธาน  กรรมการจากปลัดกระทรวง หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานท่ี
สําคัญ  โดยมีอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนกรรมการและเลขานุการ  กําหนดใหมีอํานาจหนาท่ี  
พิจารณา อนุมัตินโยบายและแผนสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะตอรัฐบาลในการจัดทํา ปรับปรุงกฎหมาย 
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กฎ ระเบียบ รวมท้ังริเร่ิมการศึกษาวิจัยและการบริหารทรัพยากรของรัฐบาลใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนสิทธิมนุษยชน  ตลอดจนมีอํานาจจัดต้ังคณะอนุกรรมการชวยเหลือการปฏิบัติงานท่ีจําเปน  คือ 
    - คณะอนุกรรมการอํานวยการประสานการดําเนินงานตามนโยบายและแผนสิทธิ
มนุษยชน  กําหนดให ปลัด ยธ. เปนประธาน  อนุกรรมการจากผูแทนกระทรวง  กรม  และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  (โดยเฉพาะ  สงป.)  โดยมีอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
    - คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน  กําหนดให
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เปนประธาน  โดยมีรองปลัด  ยธ.  เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
    (2) แนวทางการประสานงาน 
     เพื่อใหการจัดทําแผนในระดับกระทรวง  กรม  มีความชัดเจนและสอดคลองรองรับ
กันทุกหนวยงานตามกรอบนโยบายและแผนสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะตามท่ีกรอบแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี  2  กําหนดไว   กระทรวงยุติธรรมซ่ึงเปนกระทรวงเจาภาพตองปรับปรุงยุทธศาสตรหรือ
แผนของกระทรวงใหมีความชัดเจนในภารกิจดานสิทธิมนุษยชน  และมีแผนงานท่ีสําคัญสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2  เพื่อจัดสรรงบประมาณภาครัฐไดอยางชัดเจน  พรอม
ท้ัง  ประสาน สงป.  กําหนดเปนผลผลิตการใชงบประมาณในเร่ืองสิทธิมนุษยชนดวย  ท้ังนี้เพื่อใหกระทรวง  
กรม  หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ไดมีชองทางดําเนินการปรับแผนงาน โครงการ และเสนอของบประมาณเพ่ือ
ตอบสนองหรือสนับสนุนในผลผลิตเดียวกัน โดยมีการประสานกับองคกรเครือขายนอกภาครัฐอยางใกลชิด  
เพื่อวิเคราะหสถานการณและกําหนดประเด็นปญหารวมกัน 
     สําหรับการจัดทําแผนงาน โครงการของหนวยปฏิบัติท้ังในสวนกลางและในระดับ
พื้นท่ี  ยธ. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดทําเปนคูมือประสานแผนและการปฏิบัติงานใหเปนระบบ           
มีข้ันตอนท่ีเขาใจงายและเช่ือมโยงขอมูลกันไดทุกระดับอยางตอเนื่อง 
  2) การประสานงานภายนอกระหวางภาครัฐกับหนวยงานของภาครัฐ 
   การประสานงานในสวนนี้ตองมีความชัดเจนท้ังการจัดกลไก  ซ่ึงกําหนดใหมีผูแทนของ
เครือขายองคกรนอกภาครัฐ  เขารวมเปนกรรมการและอนุกรรมการในทุกระดับเพื่อการแลกเปล่ียนขอมูล  
การใหขอคิดเห็นเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการติดตามผล  รวมท้ังการเขารวมปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหรือ
ในกรณีปญหาดานสิทธิมนุษยชนเร่ืองเดียวกัน และการพัฒนาระบบแผนงาน โครงการของภาครัฐที่เปด
โอกาสใหเครือขายองคกรนอกภาครัฐเขารวมปฏิบัติงานกับหนวยงานภาครัฐ  โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐดวย 
   ท้ังนี้  ภาครัฐตองเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมขององคกรเครือขายในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการในระดับตาง ๆ  ท่ีบูรณาการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรดําเนินงานท้ัง 4 ยุทธศาสตรของแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี  2  โดยเนนบทบาทท่ีสําคัญแตละภาคสวน  ดังนี้ 
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   1) ภาครัฐ  ตองปรับบทบาทจากผูกํากับ  ดูแล ควบคุม สั่งการ และดําเนินการเองมา
เปนผูประสานสนับสนุน  บริการอํานวยความสะดวก  โดยจัดระบบเปนองคกรเครือขายท่ีดําเนินงานโดย
คํานึงถึงความตองการของประชาชน 
   2) ภาคเอกชน   ตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม  ชุมชน  มีการจัดการท่ี
โปรงใส  เปนธรรมดําเนินภารกิจ  และเขามามีบทบาทรวมใหบริการสังคมและจัดกิจกรรมสรางสรรคอ่ืนๆ 
รวมกับภาครัฐ 
   3) ภาคสถาบันตาง ๆ ไดแก  สถาบันศาสนาซ่ึงจะมีบทบาทเปนแหลงเผยแพร
หลักธรรม  ปลูกฝงทัศนคติการใชหลักธรรมในการดํารงชีวิต  การชวยเหลือเกื้อกูลคนในสังคมและ         
รวมดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน  และสถาบันการศึกษาซ่ึงมีบทบาทเปนแหลงใหความรู  สราง
ศักยภาพและกระบวนการเรียนรูของเด็ก  เยาวชนและคนทุกกลุมวัย  รวมท้ังส่ือซ่ึงจะมีบทบาทในการ
ตรวจสอบเฝาระวัง  เปนส่ือกลางสะทอนขอเท็จจริง  สรางความรูและกระแสสังคมเชิงสรางสรรค 
   4) ภาคชุมชน  ตองมีศักยภาพขีดความสามารถพึ่งพาตนเองได  มีการรวมกลุม
เสริมสรางความเขมแข็งใหสามารถมีบทบาทเขารวมในภารกิจดานสิทธิมนุษยชนทุกข้ันตอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
4.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ 
 ภายใตระบบและการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ  ท่ีกําหนดใหหนวยงานภาครัฐตองจัดทํา
แผนปฏิบัติการในภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีจํากัด โดยเฉพาะการใชจาย
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลคุมคา  จึงกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ  
ดังนี้ 
 4.2.1 แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง  กรม 
  การจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง  กรม หรือหนวยงานเทียบเทานั้น  ตองกําหนด
แผนงาน  โครงการ  วงเงินงบประมาณใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกระทรวง  กรม  และใหมีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับผลผลิต  ผลลัพธ  และตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัดไดท้ังผลผลิตและผลลัพธ  โดยดําเนินการจัดทํา
ตามแบบฟอรมท่ี  สงป.  และสํานักงาน ก.พ.ร.  กําหนด 
 4.2.2 แผนปฏิบัติการของหนวยงานในพื้นท่ี 
  การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานในพ้ืนท่ีหรือหนวยปฏิบัติการนั้น  ตองแสดงรายละเอียด
ของแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  พื้นท่ีเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  งบประมาณท่ีไดรับ  ข้ันตอนวิชาการ
ดําเนินงาน และผลผลิต  รวมท้ังผลลัพธท่ีตองการใหเกิดข้ึน  โดยพิจารณาใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ของกระทรวง  กรม  ท้ังนี้ ใหจัดทําขอมูลตามแบบฟอรมท่ี  สงป. และสํานักงาน ก.พ.ร.  กําหนด 
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4.3 การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (Monitoring and Evaluation) เปนกระบวนการสําคัญใน
การขับเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2552-2556 ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเจาภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายของแผนอยางเปน
รูปธรรม จึงไดกําหนดกรอบการดําเนินการติดตามและประเมินผลใน 2 ประการสําคัญ คือ 
 4.3.1 การพัฒนาระบบและการสรางตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน กลาวคือ จําเปนตอง
ดําเนินการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล รวมท้ังการสรางตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงานใน
ทุกระดับ ซ่ึงตองพิจารณาใหความสําคัญ 4 เร่ือง ประกอบดวย 
  1) การพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐท่ี
มุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานตามแนวทางบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  โดยเนนการสรางมาตรฐานการ
วัดผลงานท่ีชัดเจน สามารถดําเนินการไดงาย และวัดผลไดต้ังแตระดับบุคคล พื้นท่ี และหนวยงาน รวมท้ัง
สามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหวางหนวยงานได 
  2) การพัฒนาเขาสูระบบการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ  
โดยเนนใหทุกหนวยราชการ ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส มีความคุมคา สามารถ
ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม 
  3) การพัฒนาและทําตัวช้ีวัดความสําเร็จท้ังตัวช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธ (Output and 
Outcome Indicators) ตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 ในทุกระดับ ต้ังแตระดับภาพรวมของ     
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการในแตละยุทธศาสตร ตลอดจนความเช่ือมโยงกับแผนหลักท่ีเกี่ยวของ 
เชน แผนบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง / กรม และระดับหนวยงาน โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อเสริมสรางเครือขายในการติดตามและประเมินผลที่เปน
ประโยชนรวมกัน 
  
 4.3.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงเครือขายประสานขอมูลระหวางหนวยงาน
ในทุกระดับ  ต้ังแตระดับนโยบาย ไปจนถึงระดับพื้นท่ี ซ่ึงจําเปนตองพิจารณาดําเนินการท่ีสําคัญ 2 เร่ือง 
ประกอบดวย 
  1)  การพัฒนาระบบฐานขอมูลของหนวยงานระดับตางๆ  โดยเนนขอมูลท่ีทันสมัย ถูกตอง
เปนท่ีเช่ือถือและไดมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบจัดการไมซับซอน รวดเร็ว เพื่อใชประโยชนรวมกันในการ
วางแผนสนับสนุนดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ ท้ังการสงเสริม และการเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย ตลอดจนการใชขอมูลเพื่อการติดตามการขับเคล่ือนนโยบาย แผนงาน และการใชจาย
งบประมาณท่ีเกี่ยวของ 
  2)  การเสริมสรางเครือขายขอมูลดานสิทธิมนุษยชน  โดยกําหนดใหกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ รวมกับสถาบันการศึกษา หรือที่ปรึกษาที่มีความชํานาญ เพื ่อจัดทําฐานขอมูลสําหรับการ
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วางแผนและการติดตามประเมินผลในระดับตางๆ และพัฒนาเครือขายขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อ
ประสานการขับเคล่ือนภารกิจดานสิทธิมนุษยชน รวมกัน ท้ังภาครัฐและภาคสวนอ่ืนๆ 
 
4.4    ความแตกตางของการติดตามผลกับการประเมินผล 

 
 การติดตามผล (Monitoring) หมายถึง การติดตามความกาวหนาในการนําทรัพยากร (บุคลากร 
งบดําเนินงาน และงบลงทุน) เขาสูกระบวนการดวยการบริหารจัดการ เพื่อใหไดผลผลิตครบถวนตาม
แผนภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใชขอมูลจากระบบขอมูลพื้นฐาน (Database System) เพื่อการจัดทํา
รายงานติดตามผล (Monitoring Reporting) 

 
Inputs  Activities  Outputs 

 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะหตรวจสอบความกาวหนาและผลสําเร็จใน
ระดับตางๆ โดยจําแนกรูปแบบของการประเมินผลได 3 แบบ ไดแก 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency 
Evaluation) ซ่ึงเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกิจกรรมท่ีจะนําสงผลผลิต (Outputs) 
โดยศึกษากระบวนการจัดทํากิจกรรมตางๆ วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด มีรูปแบบดังนี้ 

 
Activities  Outputs 

 
(2) การประเมินผลที่ไดรับจากการใหบริการ ซึ่งเนนการวิเคราะหประสิทธิผล (Effectiveness) 

โดยศึกษาวา ผลผลิตท่ีไดนั้นสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของเปาหมายการใหบริการหรือไม และ
ประชาชนไดรับประโยชนอยางไรจากผลลัพธ (Outcomes) ท่ีเกิดจากการใหบริการนั้น 

 
Outputs  Outcomes 

 
(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนการวิเคราะหผลท่ีไดรับตอเนื่องจากการวิเคราะห

ผลลัพธ โดยศึกษาวาผลท่ีไดรับจากการบรรลุวัตถุประสงคสามารถเปนสวนหนึ่งท่ีจะไปชวยสนบัสนุนการ
บรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตรไดหรือไม เพียงใด 

 
Outcomes  Impact 
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4.5 แนวทางการออกแบบระบบการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามผล (Monitoring) เปนการศึกษากระบวนการนําทรัพยากรมาดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหเกิดผลผลิต โดยมองจากการจัดหาทรัพยากรวามีความครบถวน และนําเขา
กระบวนการจัดทํากิจกรรมในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม ถาไมมีความครบถวนในระยะเวลาท่ีกําหนดจะมี
ผลตอความสําเร็จในระดับผลผลิตมากนอยเพียงใด การติดตามผลนั้นสามารถดําเนินการเปนรายเดือน 

 

 ในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน รูปแบบของการประเมินผลม ี3 รูปแบบ ไดแก 
(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ  (Efficiency 

Evaluation) ซ่ึงเนนผลผลิตของหนวยงานท่ีสัมพันธกับกระบวนการจัดทํากิจกรรมและทรัพยากร
นําเขากระบวนการจัดทํากิจกรรม และมีประเด็นท่ีตองพิจารณาเฉพาะในรูปแบบนี้ การประเมินผล
กระบวนการนั้นสามารถดําเนินการเปนรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อการจัดทํากิจกรรมส้ินสุดลง 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
Evaluation) ซ่ึงเนนผลลัพธของหนวยงานท่ีสัมพันธกับผลผลิตของหนวยงาน และมีประเด็นท่ี
ตองพิจารณาเฉพาะในรูปแบบนี้ การประเมินผลโครงการสามารถดําเนินการเม่ือส้ินสุดโครงการ
แลวระยะหนึ่งข้ึนอยูกับประเภทของโครงการ 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ซ่ึงเนนผลลัพธของหนวยงานวาชวยในการ
ตอบสนองความสําเร็จตามเปาประสงคของยุทธศาสตรมากนอยเพียงใด  

 
 

------------------------------------------ 
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กฤตยา อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ).  รัฐไทยกับการปรับเปล่ียนนโยบายเอดสและอนามัยเจริญพันธุในกลุม 

แรงงานขามชาติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550. 
 
โครงการอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเพ่ือตอตานการคาเด็กและหญิง สํานักแรงงานระหวางประเทศ. งานทาทาย 

ท่ีลุมแมน้ําโขง ทํางานหามรุงหามค่ํา สภาพแรงงานเด็กขามชาติท่ีแมสอด ประเทศไทย, 2549. 
 
คณะกรรมการการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน (สสส.).  สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญา 

สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่สําคัญ : มูลนิธิฟริดริค แอแบรท (FES), 2547.  
 
คณะอนุกรรมการดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.   

รายงานการศึกษาตามโครงการศึกษากฎหมายท่ีขัดแยงหรือไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและ
ขอตกลงระหวางประเทศในประเด็นกลุมคนชายขอบ : เอกสารอัดสําเนา, 2546. 

 
คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง. รายงานการประชุม. ฉบับอัดสําเนา, 14  ส.ค.2551. 
 
ชัยฤทธ์ิ ยนเปยม. ลําดับเหตุการณฟองกระบวนการแปลงทักษิณเปนทุน. วารสารราชดําเนิน (ธันวาคม  

2548). 
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ตุลสถิตย ทับทิบ. การคุกคามส่ือในรอบป 2549. รายงานประจําป 2549 สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ 
แหงประเทศไทย. 

 
นวลนอย ตรีรัตน และกนกศักดิ์ แกวเทพ. เสรีภาพส่ือไทยในยุคเศรษฐกิจการเมืองผูกขาด. กรุงเทพฯ,  

2547. 
 
บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ.  จับชีพจรการเคล่ือนไหวแรงงาน ป 2548. กรุงเทพมหานคร :  

บริษัท โปรโตไทป จํากัด, 2549. 
 
บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ. วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน. กรุงเทพมหานคร :  

บริษัท โปรโตไทป จํากัด, 2545. 

แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, Citizen Report :สิทธิพลเมือง 
สิทธิผูบริโภค 2549-2550 , พิมพคร้ังท่ี 1, 2551. 

พงศเทพ วิวรรธนะเดช. แรงงานนอกระบบภาคเกษตร: สิทธิและสวัสดิการของเกษตรกร พันธะสัญญาและ
รับจาง. โครงการสรางเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ (เกษตรกร พันธะสัญญาและ/หรือรับจาง),
2550. 

  
มนทกานต์ิ  เช่ือมจิต. สตรีกับการถูกทําใหเปนเหยื่อในหนังสือพิมพ และชีวิตหลังผานพน วิทยานิพนธ 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 
 
วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ .  การวางแผนกลยุทธ : ศิลปะการกําหนดแผนองคกรสูความเปนเลิศ   :  

บริษัท อินโนกราฟฟกส จํากัด, 2546. 

วิทยา  กุลสมบูรณ และวรรณา ศรีวิทยานุภาพ,รายงานสุขภาพคนไทย ในสวนตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย เร่ือง
การคุมครองผูบริโภค, 2549. 

วิลาสินี  พิพิธกุลและคณะ. รายงานสถานการณดานสิทธิเสรีภาพส่ือมวลชนในรอบป 2546. กรุงเทพฯ 
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, 2547. 
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ศิริพร สโครบาเนค และวรัญญา เกื้อนุน . ชนชั้น ชายขอบ เพศสภาพ และภัยพิบัติ กรณีสึนามิกับผลกระทบ
ตอผูหญิง  .  มูลนิธิผูหญิง, 2550. 

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย กรุงเทพฯ.  รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาองค
ความรูเก่ียวกับองคกรเครือขายและระบบฐานขอมูลองคกรเครือขายภาคประชาชน  เสนอสํานักงาน
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิเอกสารอัดสําเนา, 2551. 

 
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ. รายงานผลการศึกษา ระยะท่ี 1 (ฉบับแกไข) การ

จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติในประเทศไทย ฉบับท่ี 2 กิจกรรมท่ี 1 การวิเคราะหสถานการณดาน
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย, 2550. 

 
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ.  เอกสารชุดประกอบความรู ประเด็นสิทธิ

มนุษยชนท่ีเชื่อมโยงกับปฏิญญาสากล สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนฉบับตางๆ กับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 

ศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค.  สรุปสถานการณและสถิติกรณีรองเรียนของศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค ประจําป 
2548 และ 2549. 

สุภิญญา กลางณรงค. ความหมายของเสรีภาพ : 3 ปการตอสู คดีหม่ินชินคอรปฯ  กรณีศึกษาการปดปากภาค
สังคม.  สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย. 

 
สํานักคณะกรรมการขอมูลขาวสาร.  รายงานโครงการวิจัยปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร,  2547 
 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , องคกรสาธารณประโยชนในประเทศไทย : 2546. 
 
สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

กรุงเทพฯ.  รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฎิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
ฉบับท่ี 4-5 (ฉบับรวม) . 

 
สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.  

แผนพฒันาสตรี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 
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สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, รายงานประจําป 2549. 
 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ.  รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของทางราชการ พ.ศ. 2540. สถิติเร่ืองรองเรียนและอุทธรณในปงบประมาณ 2550. 
 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ.  สรุปยอคําวินิจฉัยเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย  

เลม 2 ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ป 2547-2548, 2549. 
 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ.  สรุปยอคําวินิจฉัยเก่ียวกับการตรวจสอบการใชอํานาจ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานของรัฐของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ป 2542-2548, 2549. 

 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ.  สรุปยอคําวินิจฉัยเก่ียวกับขอมูลขาวสารที่อยูในความ

ครอบครองขององคกรอิสระ ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ป 2547-2548, 
2549. 

 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ.  เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ “ 1 ทศวรรษ : 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารกับการสรางความโปรงใสในสังคมไทย”,  2551. 
 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. กรณีศึกษาเร่ือง การละเมิดสิทธิแรงงานดานการรวมตัว 

และการเจรจาตอรองรวม. พิมพคร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา, 2548. 
 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพฯ .  รายงานผลการตรวจสอบกรณีเร่ืองรองเรียน

ของกลุมชาติพันธุ และภาคผนวก (รายงานท่ี 128/2551) . 
 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพฯ.  แผนยุทธศาสตรการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.2545-2550. 
 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพฯ.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2545-2550. 
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สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพฯ.  รายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยป 2544-2546 และ 2547-2549.  

 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพฯ .  รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนปญหาท่ีดิน : 

พื้นท่ีประสบภัยธรณีพิบัติสึนามิ, มีนาคม 2549 
 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพฯ.  รายงานการศึกษาขอมูลเชิงวิชาการ กรณีปญหา

เหมืองแรเพื่อกําหนดขอเสนอเชิงนโยบาย. 
 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพฯ.  รายงานสถานการณการละเมิดสิทธิในการ

จัดการท่ีดินและปา ป 2545-2548. 
 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพฯ.  เสียงจากประชาชน  การตอสูเพื่อสิทธิในท่ีดิน  

กรณีรองเรียน 2545-2550   “ท่ีดินสาธารณะและที่ราชพัสดุ”, 2551. 
 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพฯ .  เสียงจากประชาชน  การตอสูเพื่อสิทธิในท่ีดิน  

กรณีรองเรียน 2545-2550  “ท่ีดินเอกชน”, 2551. 
 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพฯ .  เสียงจากประชาชน  การตอสูเพื่อสิทธิในท่ีดิน  

กรณีรองเรียน 2545-2550   และบทเรียนการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการท่ีดิน
และปา , 2551. 

 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพฯ  .  สถานการณดานสิทธิชุมชนกับฐานทรัพยากร

ในสถานการณสากล ปพ.ศ.2547-2548. 
 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพฯ.  สถิติการรับเร่ืองรองเรียนปพ.ศ.2547-2550.  
 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน, สถานการณแรงงาน ป 2548 (มกราคม 2548 - ธันวาคม 

2548) ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2. 
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน, สถานการณแรงงาน ป 2549 (มกราคม 2549 - ธันวาคม 
2549) ปท่ี 2 ฉบับท่ี 5. 

 
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) รายงานผล

การดําเนินงานของประเทศไทย ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (ฉบับท่ี 2) เสนอตอคณะกรรมการ
สิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ. 

 
สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2548. 
  
สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.2549. 
 
สํานักศึกษาและวิจัยการจางแรงงานท่ีเลวราย. รายงานการศึกษาเร่ือง การละเมิดสิทธิแรงงานในระบบ 

จ าง เหมาค าแรง  ในอุตสาหกรรมเค ร่ืองใช ไฟฟ า  อิ เลคทรอนิคส  ยานยนต  และโลหะ . 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท โปรโตไทป จํากัด, 2549. 

 
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  รายงานการศึกษาติดตาม

ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน (แผนแมบทสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบบัท่ี 1), 2549. 

 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สํานักงานโครงการบานม่ันคง  กรุงเทพ. ผลการสํารวจขอมูลชุมชนแออัด 

สิงหาคม 2551. 
 
สถาบันรามจิตติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมคุณภาพ (สสส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.).   สมุดขอมูลรายตัวบงชี้/รายจังหวัดรายงานสภาวการณเด็กและเยาวชนป 2548-2549. 
 
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย.   แถลงการณ 

รวมเนื่องในวันเสรีภาพส่ือมวลชนโลก - สถานการณส่ือมวลชนไทยในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 
2549 ยุคการสรางอาณาจักรแหงความกลัวและความเกลียดชัง. 
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สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย.  แถลงการณสถานการณส่ือมวลชนไทย ในวันเสรีภาพ
ส่ือมวลชนโลก ยุคแหงการบั่นทอนความนาเชื่อถือส่ือมวลชนไทย : 3 พฤษภาคม 2548. 

 
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย (2550). หนังสือรายงานประจําป 2549 ฉบับหมาเฝาบานกับ 

สุนัขจรจัด. 
 
สุริยา  วีรวงศ และคณะ. รายงานผลการศึกษาสถานการณสิทธิมนุษยชนดานสิทธิชุมชน ระหวางป พ.ศ.  

2548-2550. เอกสารประกอบการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2.  
 
สุริยา  วีรวงศ และคณะ. รายงานผลการศึกษาสถานการณสิทธิมนุษยชนดานอาชีพ และแรงงาน ระหวางป  

พ.ศ. 2548-2550. เอกสารประกอบการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2. 
 
สุริยา  วีรวงศ และคณะ. รายงานผลการศึกษาสถานการณสิทธิมนุษยชนดานสิทธิผูบริโภค ระหวางป  

พ.ศ. 2548-2550. เอกสารประกอบการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2. 
 
สุริยา  วีรวงศ และคณะ. รายงานผลการศึกษาสถานการณสิทธิมนุษยชนในเสรีภาพการส่ือสารและ 

ส่ือมวลชน ระหวางป พ.ศ. 2548-2550. เอกสารประกอบการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2. 
 
อัทธายุ อมาตยกุล. “การจางงาน และการคุมครองแรงงานคนพิการตามกฎหมายไทย: ศึกษาภายใตกรอบ

อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ และกฎหมายตางประเทศ.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549. 

 
อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์. ปดหูปดตาปดปาก :  สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองส่ือ. กรุงเทพฯ, 2548. 
 
เอกสารประกอบการประชุม โครงการเวทีรับฟงขอเสนอแนะของภาคประชาชนและภาควิชาการในการ

จัดการปญหาความไรสถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย  
เวทีท่ี 4 : ปญหาความไรสถานะและสิทธิของคนไรเอกสารพิสูจนตน  
เวทีท่ี 5 : ปญหาความไรสถานะและสิทธิของคนไรรัฐไรสัญชาติในสถาบันการศึกษาไทย  
เวทีท่ี 6 : ปญหาความไรสถานะและสิทธิของกลุมชาติพันธุและคนบนพื้นท่ีสูง 
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Handbook on the National Human Rights Plans of Action (UN), 29 August 2002. 
Human Rights Praxis: A Resource Book for Study, Action and Reflection by D.J. Ravindran.  

(เอกสารสําเนา ฉบับราง เอกสารคนควาเพื่อการเรียนรูปฏิบัติการ และการพิเคราะหของ 
นักสิทธิมนุษยชนโดย ด.ีเจ. ราวินดรัน  
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