แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไทยไดตอบรับและใหคํามั่นโดยสมัครใจ
ภายใตกลไก UPR รอบที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2563)
การเขาเปนภาคีกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
1. Continue to consider ratification of international instruments (Pakistan)
พิจารณาการใหสัตยาบันตอตราสารระหวางประเทศอยางตอเนื่อง (ปากีสถาน)
2. Continue its accession to the core international human rights instruments (Azerbaijan)
ดําเนินการเขาเปนภาคีตราสารระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนฉบับหลักๆ อยางตอเนื่อง (อาเซอรไบจาน)
3. Continue the efforts undertaken for the ratification of international human rights instruments and for the harmonization of the national legislation
(Djibouti)
พยายามดําเนินการใหสัตยาบันตอตราสารระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนและปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองอยางตอเนื่อง (จิบูตี)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
กต.

•
•

หนวยงานรอง
4.

หนวยงานตางๆ
เชน ยธ. รง.

•

กิจกรรม
ประสาน/ สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการผลักดันการดําเนินการเพื่อเขาเปนภาคีตราสารระหวาง
ประเทศฉบับตางๆ
แสวงหาความรวมมือกับองคการระหวางประเทศเพื่อสนับสนุนหนวยงานของไทยในการศึกษาเกี่ยวกับ
สาระของตราสารฉบับตางๆ กระบวนการที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศอื่นๆ
ศึกษาเกี่ยวกับอนุสัญญาที่อยูภายใตความรับผิดชอบ และประเมินสถานการณและบริบทของประเทศ
เพื่อพิจารณาความเปนไปไดของการเขาเปนภาคีอนุสัญญานั้นๆ

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

2559 – 2563

Withdraw its interpretative declaration on the ICERD and its reservation to article 4 (South Africa)
ถอนถอยแถลงตีความทั่วไปและขอสงวนตอขอ 4 ของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (แอฟริกาใต)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)
หนวยงานรอง

กต.

•
•
•

กิจกรรม
เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาถอนขอสงวนตอขอ 4 ของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
แจง กต. เพื่อใหดําเนินการถอนขอสงวนตอสหประชาชาติ
ดําเนินการถอนขอสงวนตอสหประชาชาติ

กรอบเวลาดําเนินการ
ดําเนินการแลว (ครม. มีมติ
เห็นชอบ เมื่อ 7 มิ.ย. 2559)
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว (มีผลเมื่อ
7 ต.ค. 2559)

2
5.

Ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Portugal)
ใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (โปรตุเกส)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)

6.

8.
9.
10.

•
•

กรอบเวลาดําเนินการ
2559
2559 – 2561
2561 – 2562

Ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (OP1-ICCPR) (Austria; Poland)
ใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 1 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ออสเตรีย; โปแลนด)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)

7.

•

กิจกรรม
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
จัดประชุมคณะกรรมการฯ
เสนอเรื่องการเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับฯ เขาสูการพิจารณาของ ครม.

•
•
•

กิจกรรม
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 1 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง
จัดประชุมคณะกรรมการฯ
เสนอเรื่องการเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับฯ เขาสูการพิจารณาของ ครม.

กรอบเวลาดําเนินการ
2559
2559 – 2561
2561 – 2562

Consider the ratification of the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT) (Georgia; Kazakhstan)
พิจารณาการใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมาน การประติบัติหรือ การลงโทษอื่น ที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (จอรเจีย;
คาซัคสถาน)
Speed up the study on the possibility of ratifying the OP-CAT (Mozambique)
เรงรัดการศึกษาความเปนไปไดของการใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (โมซัมบิก)
Sign and ratify the OP-CAT (Honduras)
ลงนามและใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (ฮอนดูรัส)
Ratify the OP-CAT (Austria; France; Guatemala; Montenegro; Poland; Portugal; Turkey; Uruguay); Early ratification of the OP-CAT (Norway)
ใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (ออสเตรีย; ฝรั่งเศส; กัวเตมาลา; มอนเตเนโกร; โปแลนด; โปรตุเกส; ตุรกี; อุรุกวัย); ใหสัตยาบันตอ
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ โดยเร็ว (นอรเวย)

3
11.

Ratify the OP-CAT and establish a national preventive mechanism accordingly (Czech Republic); Ratify the OP-CAT and establish an independent,
effective and well-resourced National Preventive Mechanism (Denmark); Ratify the OP-CAT and set up a national preventive mechanism to prevent
torture (Morocco)
ใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ และดําเนินการจัดตั้งกลไกปองกันการทรมานฯ ระดับชาติ (สาธารณรัฐเช็ค); ใหสัตยาบันตอพิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ และจัดตั้งกลไกปองกันการทรมานฯ ระดับชาติ ที่มีความเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ และไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากร
อยางเพียงพอ (เดนมารก); ใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ และจัดตั้งกลไกปองกันการทรมานฯ ระดับชาติ เพื่อปองกันการทรมาน
(โมร็อกโก)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)

12.
13.

15.

•
•

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2564
2559 – 2561
2561 – 2562

Consider ratifying the International Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) (Egypt; Philippines)
พิจารณาการใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว (อียิปต; ฟลิปปนส)
Continue efforts to strengthen legal framework, including considering ratification of ICRMW (Indonesia)
พยายามเสริมสรางความเขมแข็งของกรอบดานกฎหมายอยางตอเนื่อง รวมทั้งพิจารณาการใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
และสมาชิกครอบครัว (อินโดนีเซีย)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
รง. / สมช.
หนวยงานรอง
พม. กต. มท.
14.

•

กิจกรรม
จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตาน
การทนมานฯ
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับฯ
เสนอเรื่องการเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับฯ เขาสูการพิจารณาของ ครม.

•

กิจกรรม
รวมกันศึกษาเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ และประเมินสถานการณและบริบทของประเทศ เพื่อพิจารณา
ความเปนไปไดของการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

Take the necessary measures for the ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
(ICPPED) (Japan)
ดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหสามารถใหสัตยาบันตออนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ญี่ปุน)
Expedite the ratification of the ICPPED signed in 2012 (Kazakhstan); Accelerate the process of ratifying the ICPPED (Togo)
เรงรัดการใหสัตยาบันตออนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งลงนามเมื่อป 2555 (คาซัคสถาน);
เรงกระบวนการการใหสัตยาบันตออนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (โตโก)

4
16.

Ratify the ICPPED (Argentina; Austria; France; Panama; Slovakia); Ratify and accede to ICPPED (Sierra Leone); Immediately ratify the ICPPED (Belgium)
ใหสัตยาบันตออนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (อารเจนตินา; ออสเตรีย; ฝรั่งเศส; ปานามา;
สโลวะเกีย);
ใหสัตยาบันและเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (เซียรราลีโอน); ใหสัตยาบันตออนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับโดยทันที (เบลเยียม)

17.

Ratify the ICPPED and pass national law criminalizing enforced disappearance and torture and recognizing the rights of victims (New Zealand)
ใหสัตยาบันตออนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และผานกฎหมายภายในประเทศที่กําหนดโทษทาง
อาญาสําหรับการหายสาบสูญโดยถูกบังคับและการทรมาน และรับรองสิทธิของผูเสียหาย (นิวซีแลนด)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
กิจกรรม
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ การเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ
(ยธ.)
• เสนอเรื่องการพิจารณาเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการ
บังคับใหหายสาบสูญเขาสูการพิจารณาของ ครม.
จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาฯ เพื่อกําหนดขอบเขตการยอมรับอนุสัญญาฯ
เสนอเรื่องการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ ตามกระบวนการตอสภานิติบัญญัติแหงชาติจนแลวเสร็จ
จัดประชุมเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ ใหสาธารณชนไดรับทราบ
การเสนอกฎหมายรองรับอนุสัญญาฯ (ดูขอ 22 – 29)
•
•
•

18.

กรอบเวลาดําเนินการ
ดําเนินการแลว (ครม. มีมติ
เห็นชอบในหลักการ
เมื่อ 24 พ.ค. 2559)
2559
2559 – 2561
2561 – 2563

Consider ratifying the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (Kazakhstan)
พิจารณาการใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. 1951 (คาซัคสถาน)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สมช.

•

กต.

•

หนวยงานรอง

กิจกรรม
ศึกษา รวบรวมขอมูล และประเมินสถานการณดานการโยกยายถิ่นฐาน รวมถึงการศึกษาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานการบริหารจัดการผูโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติกับประเทศตางๆ เพื่อวิเคราะหถึงผลดี
และผลเสียในการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ ของไทย
ประสานและสอบถามความเห็นในเบื้องตนของสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณากําหนด
ทาทีของไทยตอขอเสนอแนะและประเด็นที่เกี่ยวของในระยะตอไป

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563
2563

5
19.

Ratify the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Uganda)
ใหสัตยาบันตอพิธีสารวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย (ยูกันดา)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
อส.
20.

•

กรอบเวลาดําเนินการ
ดําเนินการแลว (เมื่อป
2556)

Ratify the ILO Convention on Work in Fishing (Romania)
ใหสัตยาบันตออนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยการทํางานในภาคประมง (โรมาเนีย)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
รง.

•
•

•

21.

ดําเนินการเพื่อใหสัตยาบันตอพิธีสารฯ

กิจกรรม

กิจกรรม
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 188
และคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมาย
กําหนดแผนการดําเนินงานความรวมมือกับ ILO ในโครงการ ILO/EU Project โครงการตอตานรูปแบบ
การทํางานที่ไมเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล เพื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบ
บทบัญญัติอนุสัญญาฯ กับกฎหมายภายในประเทศ (Gap Analysis)
จัดการประชุมปรึกษาหารือไตรภาคีระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ผูแทนผูประกอบอาชีพประมง และ
ผูแทนคนงานประมง เพื่อรวมกันพิจารณาจัดทําขอสรุปภายใตอนุสัญญาฯ และยกรางกฎหมายใหสอดคลอง

กรอบเวลาดําเนินการ
ดําเนินการแลว
2559 – 2560
2560

Consider ratifying ILO Convention No.189 (Philippines)
พิจารณาการใหสัตยาบันตออนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 189 (ฟลิปปนส)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
รง.

•

กิจกรรม
รวมกันศึกษาเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ และประเมินสถานการณและบริบทของประเทศไทยเพื่อพิจารณา
ความเปนไปไดของการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ

กรอบเวลาดําเนินการ
2560 – 2563

การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ
22. Ensure that the UN Convention against Torture is fully implemented into the national legislation (Romania)
ประกันใหมีการปฏิบัติตามอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ อยางเต็มรูปแบบในกฎหมายภายในประเทศ (โรมาเนีย)
23. Reform penal laws to define torture in accordance with article 1 of the CAT and declare its non-derogable nature (Spain)
ปฏิรูปกฎหมายอาญาใหนิยามคําวา “ทรมาน” สอดคลองกับขอ 1 ของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ และระบุใหเปนสิทธิที่เลี่ยงละเมิดมิได (สเปน)
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24.
25.

26.
27.

28.
29.

Criminalize in national legislation enforced disappearance in conformity with international standards and ratify the ICPPED (Uruguay)
กําหนดโทษทางอาญาสําหรับการหายสาบสูญโดยถูกบังคับในกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ และใหสัตยาบันตออนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (อุรุกวัย)
Adopt a definition of torture which is fully in compliance with article 1 of the CAT; its inclusion as a specific crime in Thailand’s legislation; and
undertake prompt, thorough and impartial investigation of all allegations of torture and ill-treatment (Slovakia)
กําหนดคํานิยามของการทรมานใหสอดคลองกับขอ 1 ของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ การระบุใหเปนอาชญากรรมเฉพาะในกฎหมายของไทย และดําเนินการ
สอบสวนขอกลาวหาการทรมานและการประติบัติที่โหดรายทั้งหมดอยางครอบคลุมและเปนกลางโดยพลัน (สโลวะเกีย)
Accelerate the adoption process of the Law on the Prevention and Punishment of Torture and Enforced Disappearances (Congo)
เรงกระบวนการรับรองกฎหมายวาดวยการปองกันและลงโทษการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (คองโก)
Enact the Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Bill to criminalize torture in accordance with the Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Canada)
ผาน พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย ซึ่งกําหนดใหการทรมานเปนความผิดอาญาตามอนุสัญญาตอตานการทรมาน
การประติบัติหรือการลงโทษอื่น ที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (แคนาดา)
Define and legally classify enforced disappearance (Spain)
กําหนดนิยามทางกฎหมายของการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (สเปน)
Accelerate the approval of the bill submitted to the Council of Ministers on prevention of enforced disappearances and repression of torture (Chile)
เรงการผานราง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย ซึ่งไดเสนอตอคณะรัฐมนตรี (ชิลี)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)

หนวยงานรอง

•

DSI (ยธ.)

•
•
•
•

อส./ สตช.

•

กิจกรรม
เสนอราง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
เขาสูการพิจารณาของ ครม.

กรอบเวลาดําเนินการ
ดําเนินการแลว (ครม. มีมติ
เห็นชอบในหลักการ เมื่อ
24 พ.ค. 2559)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาราง พ.ร.บ.
ดําเนินการแลว
เสนอราง พ.ร.บ. ใหเขาสูกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
2560
จัดประชุมเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. เพื่อใหทราบโดยทั่วกันและนําไปปฏิบัติ
2559 – 2564
ดําเนินการเพิ่มฐานความผิดทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหายเปนคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมาย
2561 – 2562
วาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ
การสอบสวนและดําเนินคดี ดูขอ 173
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30.

Give priority to the implementation of the Palermo Protocol and the prosecution of persons benefiting from human trafficking (Norway)
ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามพิธีสารปาเลอโม และการลงโทษผูไดรับผลประโยชนจากการคามนุษย (นอรเวย)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
พม.

อส.

•
•

•
•

กิจกรรม
เผยแพรขอมูลและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับพิธีสารฯ ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ
ทบทวนและจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน (เวียดนาม เมียนมา สปป. ลาว และ
กัมพูชา) วาดวยความรวมมือทวิภาคีในการตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และการชวยเหลือ
เหยื่อของการคามนุษย
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินกิจกรรมตอตานและแกไขปญหาการคามนุษยทั้งในและระหวางประเทศ
เปนศูนยกลางขอมูลและหนวยประสานความรวมมือทั้งดานการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดและคุมครอง
ผูเสียหายจากการคามนุษย

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563
2559 – 2560
2559 – 2563
2559 – 2563

31.

Incorporate key human rights principles in the new constitution in line with the obligations of Thailand under international human rights law (Uganda)
บรรจุหลักการหลักดานสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยสอดคลองกับพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนของไทย (ยูกันดา)
32. Ensure that the constitutional framework is in compliance with its international obligations, in particular under the ICCPR (Switzerland)
ประกันใหกรอบรัฐธรรมนูญมีความสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(สวิตเซอรแลนด)
33. Continue to consider protection and promotion of human rights in the new constitution (Pakistan)
พิจารณาหลักการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยางตอเนื่อง (ปากีสถาน)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กิจกรรม
กรอบเวลาดําเนินการ
หนวยงานหลัก
กต. ยธ.
• รวมใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของใหแก กรธ. ในชวง
ดําเนินการแลว
ยกราง รธน. และราง พ.ร.บ. ประกอบ รธน. ที่เกี่ยวของ
34.
35.

Update the 1936 Law on Prisons and include provisions on alternative sanctions in order to decongest prisons (Morocco)
ปรับปรุง พ.ร.บ. ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และบรรจุขอบทเรื่องมาตรการอื่นแทนการจําคุกเพื่อลดความแออัดของเรือนจํา (โมร็อกโก)
Amend the Prison Act of 1936 with a view to a suitable reform of the Thai penitentiary system (Congo)
แกไข พ.ร.บ. ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 เพื่อใหเกิดการปฏิรูประบบราชทัณฑที่เหมาะสม (คองโก)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
กรมราชทัณฑ
(ยธ.)

•
•

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ. ราชทัณฑ พ.ศ. ...
ยกรางกฎกระทรวง/ ระเบียบกรมราชทัณฑที่ตองออกตามความในราง พ.ร.บ.

กรอบเวลาดําเนินการ
2560
2560 – 2561
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หนวยงานรอง
36.

กรมคุมประพฤติ
(ยธ.)

•
•

ดําเนินการประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นของเจาหนาที่และผูมีสวนเกี่ยวของ
การดําเนินมาตรการอื่นแทนการจําคุก เชน การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัวผูถูกปลอยชั่วคราว

2561 – 2562
2562

Ensure that Section 4 and Section 6 of the Trafficking Victims Protection Act 2008, specifically defining the term “wrongful exploitation”, comply with
Article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, and increase the role of labour
inspectors in identifying victims of human trafficking and prevent abusive working conditions, in line with the recommendations made by the 2012
report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (Greece)
ดําเนินการเพื่อใหคํานิยามของ “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” ในมาตรา 4 และมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 สอดคลองกับ
ขอ 3 ของพิธีสารวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และเพิ่มบทบาทของผูตรวจแรงงานในการคัดแยกเหยื่อของการคา
มนุษยและการปองกันสภาพการทํางานที่กดขี่ ตามขอเสนอแนะของรายงานของผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เมื่อป 2555 (กรีซ)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
พม./ อส.
รง.

•
•

กิจกรรม
ดําเนินการแกไข พ.ร.บ. เพื่อปรับปรุงคํานิยาม “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” ใหเปนไปตามพิธีสารฯ
เพิ่มจํานวนพนักงานตรวจแรงงานใหอยูในอัตราสวนที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล รวมทั้งจัดอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานตรวจแรงงาน

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2561
2559 – 2563

การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน
37. Take further steps to ensure that the National Human Rights Institution is in conformity with the Paris Principles (Egypt)
ดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อประกันวาสถาบันดานสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความสอดคลองกับหลักการปารีส (อียิปต)
38. Adopt appropriate measures of a legislative and political nature, including allocation of financial resources, in order to align its national human rights
institution with the Paris Principles (Honduras)
ดําเนินมาตรการทางกฎหมายและทางการเมืองที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการจัดสรรงบประมาณ เพื่อชวยใหสถาบันดานสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความสอดคลองกับ
หลักการปารีส (ฮอนดูรัส)
39. Continue support the work of the National Human Rights Commission in line with the Paris Principles (Indonesia)
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับหลักการปารีส (อินโดนีเซีย)
40. Ensure the independence of the National Human Rights Commission (Paraguay)
ประกันความเปนอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ปารากวัย)
41. Ensure that the National Human Rights Commission of Thailand is an independent institution and functions in full compliance with the Paris Principles
(Poland)
ประกันใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนสถาบันที่มีความเปนอิสระและปฏิบัติงานโดยสอดคลองกับหลักการปารีสอยางครบถวน (โปแลนด)
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42.
43.
44.
45.
46.
47.

Introduce legal changes to ensure that its National Human Rights Commission is fully compliant with the Paris Principles (New Zealand)
ริเริ่มการปรับปรุงกฎหมายเพื่อประกันใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความสอดคลองกับหลักการปารีสอยางครบถวน (นิวซีแลนด)
Provide the National Human Rights Commission with all the necessary resources in order to guarantee that it is fully compliant with the Paris
Principles (Portugal)
จัดสรรงบประมาณที่จําเปนแกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อประกันความสอดคลองกับหลักการปารีสอยางครบถวน (โปรตุเกส)
Improve the functioning of the National Commission of Human Rights to regain its A status (Senegal)
ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อใหกลับสูสถานะระดับ A (เซเนกัล)
Reform its National Human Rights Commission to regain its A status and promote and protect human rights (Australia)
ปฏิรูปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อใหกลับสูสถานะระดับ A และสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน (ออสเตรเลีย)
Strengthen the National Commission of Human Rights in accordance with the Paris Principles (France)
เสริมสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหมีความสอดคลองกับหลักการปารีส (ฝรั่งเศส)
Continue efforts to strengthen national human rights institutions and mechanisms (Nepal)
พยายามเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันและกลไกดานสิทธิมนุษยชนแหงชาติอยางตอเนื่อง (เนปาล)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)
กต. และหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

•
•

•
•

48.

กิจกรรม
รวมใหขอคิดเห็นตอการปรับปรุงกฎหมาย เชน ราง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ...
ประชุมหารือรวมกับสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอยางสม่ําเสมอเพื่อพัฒนางานดาน
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งผานกลไกคณะกรรมการประสานความรวมมือดานสงเสริมและคุมครองสิทธิ เสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชน ของประชาชน
รวมดําเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนที่
สําคัญ เชน การดําเนินการเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต และการสงเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ

กรอบเวลาดําเนินการ
2559
2559 – 2563
2559 – 2563
2559 – 2563

Develop, enact and implement a national action plan on business and human rights in order to implement the UN Guiding Principles on Business
and Human Rights (Sweden)
พัฒนา รับรอง และบังคับใชแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่อปฏิบัติตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(สวีเดน)

10
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)

•
•
•
•
•

หนวยงานรอง

กต.

•

กรมกิจการเด็กฯ
(พม.)

•

•

49.
50.
51.
52.

กิจกรรม
จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดแนวทางจัดทํา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ศึกษาแนวทางการสงเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ รวมถึงเผยแพรความรูสิทธิมนุษยชนใหกับภาคธุรกิจ
หนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
จัดการหารือของคณะกรรมการฯ เพื่อยกรางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
รับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ และจัดการหารือในภูมิภาคตางๆเพื่อปรับปรุงรางแผนปฏิบัติ
การระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใหมีความสมบูรณ
เผยแพรแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน และ
ภาคสวนตางๆ รับทราบและนําไปปฏิบัติ
แสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีจากตางประเทศเกี่ยวกับการจัดทําและการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําคําแปลเกี่ยวกับหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business
Principles) และขอเสนอแนะ (General Comment) ของคณะกรรมการสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ ฉบับที่
16 เรื่องขอผูกพันของรัฐตอผลกระทบของภาคธุรกิจกับสิทธิเด็ก เพื่อเผยแพรใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
พัฒนาคูมือสิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ และจัดการฝกอบรมผูประกอบการเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

กรอบเวลาดําเนินการ
2559
2559 –2563
2559 – 2561
2562
2563
2559 – 2563
2559 – 2563

Continue implementing the Human Rights Plan of Action and continue training officials on aspects of the Plan (Fiji)
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนและฝกอบรมเจาหนาที่เกี่ยวกับแผนดังกลาวอยางตอเนื่อง (ฟจิ)
Continue to implement the programmes and policies enunciated in the National Human Rights Plan (Philippines)
ปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายที่ระบุไวในแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติอยางตอเนื่อง (ฟลิปปนส)
Implement the third National Human Rights Action Plan (2014-2018) (Senegal)
ปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) (เซเนกัล)
Strengthen the implementation of the third National Human Rights Plan of Action by all relevant Government agencies (Cambodia)
สงเสริมการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 ของทุกหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ (กัมพูชา)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)

•
•
•
•

กิจกรรม
จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผานการฝกอบรมและสื่อหลากหลายรูปแบบ
จัดประชุม/ กิจกรรม เพื่อสงเสริมใหหนวยงานตางๆ ปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563
2559 – 2563
2559 – 2563
2559 – 2563

11
การสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝกอบรม
53. Further expand human rights education and training programmes (Armenia)
ขยายการดําเนินการสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและฝกอบรม (อารเมเนีย)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)/ กต. พม. ศธ.
สตช. กห. อส.
ศาลยุติธรรม
ศธ.
54.

•

•
•

กิจกรรม
จัดการประชุม/ อบรม/ สัมมนา เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหวางประเทศที่
เกี่ยวของใหกับหนวยราชการ และภาคสวนตางๆ รวมทั้งกลุมนักเรียนนักศึกษา สภาเด็กและเยาวชน สตรี
และคนพิการ อยางกวางขวางและสม่ําเสมอ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนผานทางสื่อ/สิ่งพิมพหลากหลายรูปแบบ
บรรจุสาระเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในกลุมสาระเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

2559 – 2563

Redouble Government’s commitment to raising awareness amongst officials and the public at large about human rights and the process of the
Universal Periodic Review (Cuba)
เพิ่มความพยายามของรัฐบาลในการสรางความตระหนักรูใหแกเจาหนาที่รัฐและสาธารณชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการ UPR (คิวบา)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)
กต.

•
•

กิจกรรม
จัดการประชุม/ อบรม/ สัมมนา เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการ UPR ที่เกี่ยวของ
ใหกับหนวยราชการ และภาคสวนตางๆ รวมทั้งกลุมนักเรียนนักศึกษา อยางกวางขวางและสม่ําเสมอ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการ UPR ผานทางสื่อหลากหลายรูปแบบ

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

การสงเสริมและคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
55. Accelerate its efforts to achieve remaining MDG targets, as well as achieve the SDGs (Azerbaijan)
เรงความพยายามเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษที่ยังไมสําเร็จ รวมทั้งบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (อาเซอรไบจาน)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สศช.

•

•

กิจกรรม
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบดวย (1) อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเปาหมายที่ยั่งยืน (2) อนุกรรมการสงเสริมความเขาใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) อนุกรรมการพัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืน
จัดการประชุมชี้แจงเปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรับขอคิดเห็น

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563
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•
•
•

สํานักงานสถิติ
แหงชาติ

•
•
•
•
•

56.

เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทาง
จัดทํา Road map ในแตละเปาหมาย พรอมทั้งรวบรวมขอมูลและสถานการณการพัฒนาในปจจุบัน
วางแนวทางการจัดทําฐานขอมูลกลางของประเทศและการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน รวมทั้งพัฒนาฐานขอมูล
และสถิติของประเทศใหมีความทันสมัย
บูรณาการแนวทางการทํางานของหนวยงานรัฐที่จัดทําฐานขอมูลกลางของประเทศ และหนวยงาน
สนับสนุนตางๆ ใหมีการใชทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณรวมกัน
วางระบบและกลไกการติดตามประเมินผลตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ
จัดตั้งคณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
กําหนดแผนดําเนินงานรวมกับสศช. และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของขอรับขอมูลเพื่อจัดทําตัวชี้วัด SDGs
(17 เปาหมาย) และฐานขอมูลตัวชี้วัด SDGs
ศึกษารายละเอียดดัชนีชี้วัดนานาชาติที่สําคัญ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตัวชี้วัด รวมทั้งเผยแพรขอมูล
ดัชนีชี้วัด SDGs
พิจารณาราง Term of Reference (ToR) สําหรับการจัดตั้ง SDGs Indicators Working Group ของอาเซียน

2559 – 2563

Establish strategies and allocate resources aimed at achievement of SDGs, especially those related to poverty eradication, equal access to
resources, rights to education and health care and rights of the vulnerable groups (Viet Nam)
จัดทํายุทธศาสตรและจัดสรรทรัพยากรโดยมีเปาหมายเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปาหมายที่เกี่ยวกับการขจัดความยากจน การ
เขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียม สิทธิในการศึกษา และสาธารณสุข และสิทธิของกลุมเปราะบาง (เวียดนาม)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สศช.

•
•

หนวยงานรอง

สธ.

•
•
•
•

กิจกรรม
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตรอื่นๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเปนพลังรวมและสนับสนุนการพัฒนา
อาทิ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรการเติบโตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ และยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ
จัดบริการสุขภาพอยางเหมาะสมและทั่วถึง
พัฒนาแนวทางการเสริมสรางสุขภาพของบุคคลทั้งระดับครอบครัวและชุมชน
สรางแรงจูงใจใหมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวและเขาสูระบบประกันสุขภาพใหมากขึ้น
สงเสริมใหมีกองทุนหลักประกันสุขภาพสําหรับกลุมประชากรที่ไมมีหลักประกัน

กรอบเวลาดําเนินการ
2560 – 2563

2559 – 2563
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ศธ.

•

•
•

57.

2559 – 2563

Continue to undertake efforts to narrow the income gap within its society and improve good governance in pursuit of a comprehensive
socioeconomic advancement (Malaysia)
พยายามดําเนินการลดชองวางทางรายไดในสังคมและปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
ครอบคลุม (มาเลเซีย)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สศช.

58.

ดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทําบันทึกขอตกลงสานพลังประชารัฐดานการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผูนํา เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ
และสังคมอยางยั่งยืน
สงเสริมการเขาถึงการศึกษาผานโครงการตางๆ เชน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกันโอกาสทาง
การเรียนรู และโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สงเสริมการเขาถึงการศึกษาของเด็กกลุมตางๆ เชน เด็กพิการ (ดูขอ 143-145) และเด็กติดตามแรงงานตาง
ดาว (ดูขอ 58)

•

กิจกรรม
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

กรอบเวลาดําเนินการ
2560 – 2563

Improve access to health, education and social welfare for vulnerable groups, including for those in rural areas, ethnic minorities, women, migrants
and refugees (Japan)
ปรับปรุงการเขาถึงระบบสาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิการสังคม ของกลุมเปราะบาง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยูในชนบท กลุมชาติพันธุ สตรี ผูโยกยายถิ่นฐาน และผูลี้ภัย
(ญี่ปุน)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สธ.
ศธ.

•
•

•

กิจกรรม

ดูขอ 56
แกปญหาการเขาถึงการศึกษาของเด็กบางกลุมดวยการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการ เชน การจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานใหกับเด็กติดตามแรงงานทั้งในระบบ (รัฐและเอกชน)
และนอกระบบ (กศน.) เพื่อใหเด็กมีทางเลือก
ดําเนินโครงการสนับสนุนการรูหนังสือโดยสื่อแบบเคลื่อนที่สําหรับเด็กนอกระบบของ UNESCO เพื่อ
สนับสนุนสงเสริมการรูหนังสือและทักษะการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานของเด็กขามชาติ เด็กไรสัญชาติ และ
เด็กชาติพันธุผูดอยโอกาส

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563
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59.

พม.

•

มท.

•

หนวยงานรอง

61.
62.
63.

2559 – 2563
2559 – 2563

Continue efforts to combat Illegal, Unreported, Unregulated fishing, including illegal labour in the fisheries sector, taking into account its human
rights and extraterritorial dimensions (Indonesia)
ดําเนินการปราบปรามการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม รวมทั้งแรงงานผิดกฎหมายในภาคประมงอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงหลัก
สิทธิมนุษยชนและมิติเรื่องอํานาจนอกอาณาเขต (อินโดนีเซีย)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
ศป.มผ.

60.

สงเสริมอาชีพ รายไดครัวเรือน การจัดสวัสดิการ พัฒนาวิถีชุมชน รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงของชุมชน
บนพื้นที่สูงตามแนวชาวแดน
รวมกับองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ใหความชวยเหลือกลุมผูหนีภัยการสูรบฯ ในพื้นที่พักพิง บนพื้นฐาน
ดานมนุษยธรรม เชน การจัดอาหารและวัสดุที่จําเปนเพื่อการยังชีพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแพทย
และสาธารณสุข

•

รง.

•

DSI (ยธ.)

•
•
•
•

กิจกรรม
หนวยงานที่เกี่ยวของ (ศป.มผ./ รง./ กองทัพเรือ/ กรมเจาทา/ กรมประมง) รวมกันตรวจติดตามเรือประมง
ในพื้นที่ตองสงสัย เพื่อตรวจสอบการทําประมงผิดกฎหมาย และดําเนินคดีกับผูกระทําผิด
ตรวจสอบ และออกคําสั่งเพื่อดําเนินคดี นายจางสถานประกอบการและแรงงานตางดาวผิดกฎหมายตาม
แผนการตรวจปกติและการตรวจแบบบูรณาการ
จัดทําหลักเกณฑการกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตใหแรงงานตางดาวเปลี่ยนไปทํางานกับนายจางรายใหม
จัดการประชุมชี้แจงนายจาง ลูกจาง ในสถานประกอบการกิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง
พัฒนากลไกความรวมมือในการดําเนินการตามกฎหมายคุมครองแรงงานทางทะเล
รวมกับทีมสหวิชาชีพตรวจสอบการทําการประมงผิดกฎหมายในบริเวณนานน้ําไทยและทะเลอาณาเขต
รวมทั้งตรวจคน จับกุม และดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับการคามนุษย

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563
2559 – 2563

2559 – 2563

Adopt suitable measures and mechanisms, including the allocation of financial resources to prevent and combat effectively trafficking in persons
(Honduras)
จัดทํามาตรการและกลไกที่เหมาะสม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษยอยางมีประสิทธิภาพ (ฮอนดูรัส)
Further intensify its efforts to combat human trafficking and ensure protection to victims of human trafficking (Iran (Islamic Republic of))
เพิ่มความพยายามในการปราบปรามการคามนุษยและใหความชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย (อิหราน)
Redouble efforts to combat trafficking in persons and smuggling of migrants (Panama)
เพิ่มความพยายามในการปราบปรามการคามนุษยและการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน (ปานามา)
Take all necessary legislative and enforcement measures to eradicate trafficking rings and prosecute perpetrators (Singapore)
ดําเนินมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชที่จําเปนเพื่อปราบปรามขบวนการคามนุษยและลงโทษผูที่เกี่ยวของ (สิงคโปร)
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64.
65.
66.
67.
68.

Strengthen measures to prevent and protect from trafficking in persons (Algeria)
เสริมสรางมาตรการเพื่อปองกันและคุมครองประชาชนจากการคามนุษย (แอลจีเรีย)
Reinforce the fight against human trafficking (France)
เพิ่มความพยายามในการปราบปรามการคามนุษย (ฝรั่งเศส)
Step up efforts and legislation to combat human trafficking (Lebanon)
เพิ่มความพยายามและออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อปราบปรามการคามนุษย (เลบานอน)
Re-enforce all laws related to combatting human trafficking (Libya)
เพิ่มความเขมขนของการบังคับใชกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการปราบปรามการคามนุษย (ลิเบีย)
Redouble efforts to combat forced labour and sexual trafficking (Bolivia (Plurinational State of))
เพิ่มความพยายามในการปราบปรามการใชแรงงานบังคับและการคามนุษยทางเพศ (โบลิเวีย)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
พม.

•

อส.

•
•
•
•
•
•

หนวยงานรอง

DSI (ยธ.)
(ศูนยตอตาน
การคามนุษย)
สตช.

•
•
•

กิจกรรม
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย (เรื่องบทนิยาม
การกําหนดหลักเกณฑการเรียกคาสินไหมทดแทนผูเสียหาย และการกําหนดบทโทษ)
จัดการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย
ทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีคามนุษยระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ (ศาลอาญา อส. สตช. ยธ. และ พม.)
ดําเนินคดีอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปนธรรม โดยมุงคุมครองและเยียวยาผูเสียหายจากการคามนุษย
รวมทั้งดําเนินการเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหาย
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 เพื่อปกปองมิใหผูเสียหายถูกขมขูหรือชักจูงให
กลับเขาสูขบวนการคามนุษย
บังคับใช พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556 ในกรณี
ที่ผูกระทําผิดกระทําการในลักษณะองคกรอาชญากรรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและใหความรูแกขาราชการและผูปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการดําเนินการปราบปรามการคามนุษยใหมีความเขมขนและเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น และจัด
การประชุมสัมมนาทางวิชาการแกประชาชนเพื่อสรางความตระหนักรูและรวมกันปองกันปญหาคามนุษย
ดําเนินการปองกัน ปราบปราม และดําเนินคดีตอผูกระทําผิดในความผิดฐานคามนุษยอยางจริงจัง
ดําเนินโครงการประชุมทวิภาคีรวมกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค เพื่อบูรณาการและแลกเปลี่ยนขอมูลใน
การจับกุมดําเนินคดีผูที่กระทําความผิดฐานคามนุษย
ตรวจสอบ ตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการ เรือประมง สถานที่พักอาศัยของแรงงานประเภทตางๆ
และบริษัทจัดหางาน โดยเนนตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ สัญญาจางแรงงาน สภาพการทํางาน

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2561
2559 – 2563
2559 – 2563

2559 – 2563
2559 – 2563
2559 – 2563
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•
•
•

รง.

•
•
•
•

สํานักงาน
ศาลยุติธรรม

•

กต.

•

•
•
•

และใบอนุญาตทํางาน (กรณีที่เปนแรงงานตางดาว)
ดําเนินการสืบสวน จับกุมเครือขาย/ขบวนการคามนุษย โดยจัดชุดปฏิบัติการสืบสวนลงพื้นที่เพื่อสืบสวน
จับกุมอยางตอเนื่อง และประสานขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด
จัดอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูและความชํานาญในการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย
สงเสริมบทบาทของชุมชนในระดับพื้นที่ซึ่งเขาถึงขอมูลใหแจงเบาะแสแกเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อปราบปรามการคามนุษยอยางเครงครัด
ทําการศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติอนุสัญญากับกฎหมายภายในประเทศ (Gap Analysis) เพื่อพิจารณา
ใหสัตยาบันพิธีสารประกอบอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930
ยกระดับการเขาถึงสิทธิตามกฎหมายและกระบวนการรองเรียน
จัดทําหลักเกณฑเพื่ออนุญาตและคัดเลือกแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) มาเปน
ผูประสานงานดานภาษา
เพิ่มชองทางเลือกในการใหบริการขอมูลขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกขผานสายดวน โดยมีลามภาษา
เมียนมา กัมพูชา และอังกฤษ ใหบริการ และจัดทําเว็บไซตเพื่อรับเรื่องรองเรียนจากแรงงานตางดาว รวม 6
ภาษา
ดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกฎหมายคามนุษยสําหรับผูพิพากษา เพื่อประโยชนตอการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว และเพื่อประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
รวมกับประเทศตางๆ ในกรอบความรวมมือ (เชน Bali Process) พัฒนามาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตอตานการคามนุษย เชน คูมือการเอาผิดทางอาญาสําหรับกรณีการคามนุษยและการลักลอบขนคน
คูมือการคัดแยกและใหความคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย คูมือประเมินระบบการจดทะเบียน
ราษฎร และคูมือการติดตามชองทางไหลเวียนทางการเงินเพื่อตัดเครือขายการคามนุษย
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาหญิงไทยลักลอบไปทํางานในตางประเทศ เพื่อศึกษาปญหาเชิงลึกและจัดทํา
มาตรการปองกัน
จัดทําสื่อวิทยุโทรทัศนและสิ่งพิมพเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามขามชาติและเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับขบวนการคามนุษย
อบรมใหความรูแกกลุมเสี่ยงในการเตรียมตัวเดินทางไปทํางานในตางประเทศอยางปลอดภัยจากการคามนุษย

2559 – 2563

2559 – 2563
2559 – 2563
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69.

Extend for all access to the rights to healthcare, social security, and minimum wage without ethnic distinction or linguistic barriers (Paraguay)
ขยายการเขาถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล การประกันสังคม และคาแรงขั้นต่ํา โดยไมแบงแยกชาติพันธุหรืออุปสรรคทางภาษา (ปารากวัย)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สธ.

รง.

•
•
•
•
•

70.
71.
72.

กิจกรรม
สรางแรงจูงใจใหมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวและเขาสูระบบประกันสุขภาพใหมากขึ้น
จัดทํายุทธศาสตรสุขภาพเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พัฒนาระบบฐานขอมูลดานสุขภาพของแรงงานตางดาวในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และบูรณา
การขอมูลที่จะใชประโยชนรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินนโยบายระบบประกันสังคม ซึ่งแรงงานตางดาวที่เขาสูระบบแลวจะไดรับความคุมครองจากกองทุน
เงินทดแทนและกองทุกประกันสังคมภายใตเงื่อนไขและหลักเกณฑของกฎหมาย
ดําเนินการตามกฎหมายคุมครองแรงงานซึ่งกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา (รวมทั้งคาจาง) สําหรับแรงงานทั้งไทย
และตางดาว

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

2559 – 2563

Continue with its efforts to address the widening inequality and unbalanced distribution of income among people (Bhutan)
พยายามแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําที่เพิ่มขึ้นและการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรมระหวางประชาชนอยางตอเนื่อง (ภูฏาน)
Address the issue of human rights in the pursuit of economic growth in local areas (Nigeria)
แกไขประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเพื่อใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบท (ไนจีเรีย)
Implement measures to promote and protect the rights of peasants and other people working in rural areas (Bolivia (Plurinational State of))
ดําเนินมาตรการเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิของชาวนาและคนที่ทํางานในเขตชนบท (โบลิเวีย)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สศช.
รง.

•

•
•
•

กิจกรรม
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12
สงเสริมสิทธิในการไดรับบริการจากภาครัฐดานการแนะแนวอาชีพ การบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
การใหบริการจัดหางาน และการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
สรางและพัฒนาเครือขายการคุมครองแรงงานนอกระบบ ผานภาคประชาสังคมและอาสาสมัครแรงงาน
ดําเนินโครงการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกแรงงานนอกระบบเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพเสริม หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ในหลักสูตรที่สอดคลองกับอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมในพื้นที่ เพื่อสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เชน การฝกหลักสูตรอาชีพเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต

กรอบเวลาดําเนินการ
2560 – 2563
2559 – 2563
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•

พม.

73.

•

ยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อขยายความคุมครองแกลูกจางในกิจการเกษตรและประมงใหไดรับการคุมครอง
ในระบบประกันสังคม
ดําเนินมาตรการสนับสนุนทางการเงินใหกลุมเปราะบางตางๆ เชน เงินอุดหนุนสําหรับเด็กแรกเกิด และ
เบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายสําหรับครัวเรือนที่ยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงตอ
ความยากจน และเพื่อสรางหลักประกันทางรายไดใหแกผูที่ไมมีรายไดหรือมีรายไดนอย

2559 – 2563

Increase its efforts to ensure the right to the highest attainable standard of health also to sex workers by ensuring them access to health care and
services and comprehensive sexuality education (Finland)
เพิ่มความพยายามในการประกันสิทธิในการมีสุขภาพที่ไดมาตรฐานสูงสุดของผูคาบริการทางเพศ โดยประกันการเขาถึงการรักษาพยาบาล บริการตางๆ และเพศศึกษา
(ฟนแลนด)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สธ.

กิจกรรม
กรอบเวลาดําเนินการ
• ดําเนินการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุเพื่อใหประชาชนทุกเพศทุกวัยไดรับการคุมครองและ
2559 – 2563
เขาถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เสมอภาค
และทั่วถึง
สธ./ พม.
• ขับเคลื่อน พ.ร.บ. การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
2559 – 2563
การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา และการจัดใหมีบริการใหคําปรึกษาและบริการ
อนามัยการเจริญพันธุที่ไดมาตรฐานสําหรับผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุน
หนวยงานรอง
รง.
• ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมสิทธิประโยชนเรื่องการสงเสริม
2559 – 2563
สุขภาพและปองกันโรค
74. Continue its efforts to ensure that the universal health care scheme covers disadvantaged groups, including persons with disabilities and persons
living in remote rural areas that still face obstacles in accessing basic health-care services (State of Palestine)
พยายามประกันใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาครอบคลุมกลุมผูดอยโอกาสอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงคนพิการและคนที่อาศัยในเขตชนบทที่ยังเผชิญกับอุปสรรคใน
การเขาถึงบริการรักษาพยาบาล (ปาเลสไตน)
75. Continue to develop the health system through the strengthening of the right to enjoy health for all segments of the society (Iraq)
พัฒนาระบบสาธารณสุขอยางตอเนื่อง ดวยการสงเสริมสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลของทุกภาคสวนในสังคม (อิรัก)
76. Facilitate access to health services for all the population in the Thai territory (Madagascar)
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการดานสุขภาพสําหรับประชากรทุกคนในประเทศไทย (มาดากัสการ)
77. Further strengthen measures to ensure equal access to health services for all, while giving special attention to the needs of children, women and
the elderly (Sri Lanka)
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เสริมสรางมาตรการเพื่อประกันการเขาถึงบริการดานสุขภาพที่เทาเทียมสําหรับทุกคน โดยใหความสนใจเปนพิเศษตอความตองการของเด็ก สตรี และผูสูงอายุ (ศรี
ลังกา)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สธ.
หนวยงานรอง
กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
(พม.)

•
•

•

78.

79.
80.

กิจกรรม

ดูขอ 56 และ 58
สงเสริมการมีบัตรประจําตัวคนพิการ และขับเคลื่อน พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล รวมทั้งปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนา คสช.
ที่ 58/2559 ซึ่งใหคนพิการตาม พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่เปนผูประกันตนตาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติดวย
จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับบริการทางการแพทยของคนพิการให
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ (เชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรคนพิการ)

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

Accelerate its efforts to achieve the targets on reducing infant mortality rate and achieving universal health care scheme, including improving of the
maternal health in remote areas (Bhutan)
เรงความพยายามในการบรรลุเปาหมายการลดอัตราการตายของทารก และการบรรลุการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงสุขภาพของมารดาใน
เขตชนบท (ภูฏาน)
Continue the reduction of maternal and infant mortality rates, and continue with the national plan for the development of children and youth (Bahrain)
พยายามดําเนินการลดอัตราการตายของมารดาและทารกอยางตอเนื่อง และบังคับใชแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติตอไป (บาหเรน)
Reduce infant mortality rate and improve maternal health care in remote areas (Nigeria)
ลดอัตราการตายของทารกและปรับปรุงการรักษาสุขภาพของมารดาในเขตชนบท (ไนจีเรีย)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สธ.

•

•

หนวยงานรอง

กรมกิจการเด็กฯ

•

กิจกรรม
พัฒนาระบบบริการงานอนามัยแมและเด็กในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกระดับใหมีมาตรฐาน
โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแมปลอดภัย และมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูก เพื่อดูแลมารดาและ
ทารกอยางตอเนื่องตั้งแตตั้งครรภจนถึงหลังคลอดจนอายุ 5 ป โดยจัดบริการสุขภาพ ไดแก (1) บริการ
ฝากครรภคุณภาพ (2) หองคลอดคุณภาพ (3) หอผูปวยหลังคลอด (4) คลีนิกเด็กสุขภาพดี
สรางระบบเชื่อมตอการดําเนินงานดานอนามัยแมและเด็กระหวางสถานบริการสาธารณสุขและชุมชนในเขต
พื้นที่ชนบท ผานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และทีมหมอครอบครัว
เพื่อดูแลแมและเด็กในชุมชนเชิงรุก
ดําเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อใหเด็กแรกเกิดในครัวเรือนที่ยากจนและครัวเรือน

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

2559 – 2563
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(พม.)
81.

ที่เสี่ยงตอความยากจนไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ เขาถึงบริการทางสาธารณสุข ซึ่งจะสามารถสงเสริมให
เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาอยางตอเนื่องในชวงวัยอื่นๆ ตอไป

Reinforce the harm reduction measures targeting drug users in order to avoid adverse health effects, including increased HIV infections and
hepatitis (Colombia)
เพิ่มมาตรการลดอันตรายจากการใชยาสําหรับกลุมผูเสพเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบที่เพิ่มขึ้น
(โคลอมเบีย)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สธ.

•
•

ป.ป.ส.

•
•
•
•

•

82.
83.
84.

กิจกรรม
ใหความรูเพื่อสรางความเขาใจความตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองตอการปองกันการติดเชื้อ
HIV/AIDS, Hepatitis B และ C ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขึ้นไป
จัดบริการตรวจเลือดหา HIV, Hepatitis B และ C และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยสมัครใจ (Voluntary
counselling and testing – VCT) ใหผูใชสารเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป
จัดบริการเมทาโดน (Methadone) ระยะยาวในโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป ตามบริบทพื้นที่ที่มีปญหา
จัดบริการเข็มและอุปกรณที่สะอาดในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขึ้นไป
ผลักดันรางประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยคํานึงถึงสัดสวนความพอดีของการกําหนดโทษในคดียาเสพติด
(ปจจุบัน อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งไดกําหนด
มาตรการลดอันตรายจากยาเสพติดเปนมาตรการทางเลือกหนึ่ง โดยจะปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ ให
เอื้ออํานวยตอการบําบัดทางเลือก และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดําเนินโครงการนํารองในจังหวัดที่มีปญหาผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีด โดยใหผูใชยาเสพติดไดเขาถึงบริการ
สุขภาพ ลดการแพรกระจายของเชื้อโรคที่ติดตอทางเลือด ตลอดจนนําผูใชยาเสพติดใหเขาสูการบําบัด

กรอบเวลาดําเนินการ
2560 – 2563

2559 – 2560

Continue the policy of providing education for all, and work towards strengthening and developing the education sector in the country (Kuwait)
ดําเนินนโยบายการศึกษาถวนหนาอยางตอเนื่อง และดําเนินการเพื่อเสริมสรางและพัฒนาดานการศึกษาของประเทศ (คูเวต)
Continue efforts to implement the policy of Education for All, especially children, at all levels (Qatar)
พยายามบังคับใชนโยบายการศึกษาถวนหนา โดยเฉพาะเด็กในทุกระดับ (กาตาร)
Continue to strengthen measures to provide education of good quality, including the progressive expansion of compulsory education and enrolment
for both girls and boys (United Arab Emirates)
เสริมสรางมาตรการในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงการขยายการศึกษาภาคบังคับและการเขาเรียนของเด็กหญิงและชาย (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส)
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85.
86.
87.

88.
89.
90.

Continue to pursue successful education programmes for all with an emphasis on the most vulnerable segments of its population (Venezuela
(Bolivarian Republic of))
ดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับทุกคน โดยใหความสําคัญกับประชากรในกลุมเปราะบางที่สุด (เวเนซุเอลา)
Continue its efforts to ensure that all children have access to education at all levels and all categories (Brunei Darussalam)
พยายามประกันใหเด็กทุกคนเขาถึงการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง (บรูไนดารุสซาลาม)
Continue its efforts to ensure that all children have access to free basic education, and to improve the overall quality of education, including by
ensuring that teachers are well trained and fully qualified (State of Palestine)
พยายามประกันใหเด็กทุกคนเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจาย และปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของการศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงการประกันวาครูทุก
คนไดรับการฝกอบรมอยางดีและมีคุณสมบัติครบถวน (ปาเลสไตน)
Ensure equal access to education of vulnerable people including women, children and persons with disabilities (Lao People’s Democratic Republic)
ประกันการเขาถึงการศึกษาโดยเทาเทียมสําหรับกลุมเปราะบาง ซึ่งรวมถึงสตรี เด็ก และคนพิการ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
Continue and pursue its efforts to enable children to complete their education and protect them from exploitation, and adopt environmentally
sustainable development (Yemen)
ดําเนินการและพยายามสงเสริมใหเด็กสําเร็จการศึกษา และคุมครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน และสงเสริมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (เยเมน)
Achieve the remaining target of boys and girls primary and secondary education, and address the quality and inequality in education (Nigeria)
พยายามบรรลุเปาหมายที่เหลือในการจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมสําหรับเด็กชายและหญิง และแกไขปญหาคุณภาพและความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (ไนจีเรีย)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
ศธ.

หนวยงานรอง

พม.

•
•

•
•

กิจกรรม
ดําเนินนโยบายการศึกษาถวนหนา และสงเสริมใหเด็กทุกกลุมเขาถึงการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เชน การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารการศึกษา การสราง
ระบบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนองคกรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การสรางนวัตกรรมในการ
ทํางานเพื่อการใหบริการที่ดีทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ สงเสริม
การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม และการประสานงานกับเครือขายการพัฒนาการศึกษา
ระหวางโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ ภาคเอกชน และองคกรสังคมอื่นๆ
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการเฉพาะ (เชน เด็กพิการ ดูขอ 143 – 145)
ดําเนินการรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษาสําหรับคนพิการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรอินชอน และการ
จัดการศึกษาอยางเทาเทียมตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

2559 – 2563
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91.

Implement in totality, once adopted, the 12th National Plan for the Economic and Social Development (2017-2021) and the 20 Years National Strategy
(Cuba)
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป อยางเต็มที่ ภายหลังการประกาศใช (คิวบา)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สศช.

•
•
•
•
•
•
•

92.

กิจกรรม
จัดทําแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ โดยใชหลักการตลาดสรางความตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
จัดทําคูมือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เผยแพรแกภาคีการพัฒนา
สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนเฉพาะดาน
และแผนปฏิบัติการ
สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีพัฒนาตางๆ
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ
เสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

กรอบเวลาดําเนินการ
2560 – 2563
2560 – 2561
2560 – 2563

Monitor enforcement of environmental legislation to protect the rights of local communities and prevent environmental degradation (Maldives)
ติดตามการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมเพื่อคุมครองสิทธิของชุมชนทองถิ่นและปองกันภาวะสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม (มัลดีฟส)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
ทส.

•
•

•

•

กิจกรรม
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ อาทิ พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535/ พ.ร.บ.
สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558/ พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เชน การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมาย/แผนแมบทดานสิ่งแวดลอมฉบับใหมๆ การสนับสนุน
บทบาทของชุมชนในการอนุรักษ/ฟนฟูทรัพยากร/ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การเผยแพรขอมูลและ
สงเสริมการติดตามขอมูลใหแกสาธารณชน และสรางกลไกเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
ดําเนินการจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินปาไมและการเพิ่มพื้นที่ปาไม เชน ออกกฎหมายเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการปาชุมชน การกําหนดเขตพื้นที่ปาไม และการแกปญหา/ยับยั้งการบุกรุกปาไม (เชน สงเสริม
บทบาทของชุมชนในการเฝาระวัง การพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ การสงเสริมใหภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบตอ
สังคม)
พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยการปรับปรุงขั้นตอนและสรางกรอบการพิจารณา

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563
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•

รายงานใหมีมาตรฐานและความกระชับมากขึ้น รวมถึงปฏิรูปกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดสวนเสียตั้งแตเริ่มโครงการและในทุกขั้นตอน ตลอดจนเพิ่มกลไกการเปดเผยรายงาน
เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดงายและสะดวกมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศโดยกลไกคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหงชาติ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนที่ดินให
เกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรม และยั่งยืน

การสงเสริมและคุมครองสิทธิของกลุมตางๆ ในสังคม
93. Effectively implement the Protection of Vulnerable Persons Act to ensure better protection for its vulnerable population (Brunei Darussalam)
บังคับใช พ.ร.บ. การคุมครองคนไรที่พึ่ง อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประกันความคุมครองที่ดีขึ้นสําหรับประชากรในกลุมเปราะบาง (บรูไนดารุสซาลาม)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
พม.

94.
95.

•
•
•

กิจกรรม
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. 2560 – 2564
พัฒนาธัญบุรีโมเดล สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี
จัดทําบันทึกความเขาใจกับเทศบาลนคร 29 แหง และเมืองพัทยา เพื่อรวมกันพัฒนาระบบคุมครองดูแล
คนไรที่พึ่งและคนขอทาน

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563
2559
2559

Continue its efforts to ensure adequate protection for vulnerable persons living in difficult conditions (United Arab Emirates)
พยายามประกันการใหความคุมครองที่เพียงพอแกกลุมเปราะบางในสภาวะลําบากอยางตอเนื่อง (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส)
Continue its efforts in strengthening policies and measures to promote and protect the human rights of its people, in particular those of vulnerable
groups such as women, children, poor people, and migrants (Cambodia)
พยายามเสริมสรางนโยบายและมาตรการเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง เชน สตรี เด็ก คนยากจน และ
ผูโยกยายถิ่นฐาน (กัมพูชา)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
พม.
มท.

•
•

การดูแลกลุมเปราะบาง ดูขอ 58
การดูแลผูโยกยายถิ่นฐาน ดูขอ 58

กิจกรรม

กรอบเวลาดําเนินการ
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96.

Continue its efforts aimed at strengthening the development of children and youth (Kuwait)
พยายามดําเนินการเพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง (คูเวต)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมกิจการเด็กฯ
(พม.)

97.

98.

•

กรอบเวลาดําเนินการ
2560 – 2563
2559 – 2563

Ensure birth registration for all children born on its territory, especially those who are not registered due to the economic status of their parents,
ethnicity and immigration status (Namibia)
ประกันการจดทะเบียนเกิดสําหรับเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่ไมไดจดทะเบียนเนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจของพอแม ชาติพันธุ และสถานะ
การเขาเมือง (นามิเบีย)
Further strengthen efforts towards birth registration for all, with a view to effectively reaching out to disadvantaged and vulnerable groups (Turkey)
เพิ่มความพยายามในการจดทะเบียนเกิดสําหรับทุกคน เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมผูดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตุรกี)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
มท.

99.

•

กิจกรรม
จัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 และการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน
เผยแพรความตระหนักรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กและอนุสัญญาที่เกี่ยวของใหแกภาคสวนตางๆ

•
•

กิจกรรม
รณรงคและประชาสัมพันธการจดทะเบียนเกิดใหกับเด็กทุกกลุมอยางทั่วถึง
ดําเนินโครงการอื่นๆ ที่ชวยแกไขปญหาสถานะ เชน รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ศธ.) ดําเนินโครงการกําหนดสถานะใหแกบุคคลไรสัญชาติ ซึ่งชวยแกปญหาสถานะของนักเรียนและ
นักศึกษาที่ไมมีสัญชาติไทย

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

Establish a special unit for the protection of children’s rights (Uganda)
จัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อคุมครองสิทธิเด็ก (ยูกันดา)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมกิจการเด็กฯ
(พม.)

•

กิจกรรม
การจัดตั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อเปนหนวยงานหลักในการกําหนดนโยบาย กํากับดูแล และ
ประสานการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน

กรอบเวลาดําเนินการ
ดําเนินการแลว

25
100. Continue its efforts to implement the policies and strategies for the Prevention and Responses to Violence against Children and Youth (Sudan)
พยายามดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง (ซูดาน)
101. Ensure effective implementation of recent measures to prevent and contrast violence against children, both online and offline (Italy)
ดําเนินการตามมาตรการเพื่อปองกันและขจัดความรุนแรงตอเด็กทั้งในและนอกระบบอินเตอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ (อิตาลี)
102. Effectively implement its Policies and Strategies for the Prevention and Responses to Violence against Children and Youth (2015-2021) to prevent
and curb violence against children, including at the provincial level (Singapore)
ปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2558 – 2564) อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและ
จัดการปญหาความรุนแรงตอเด็ก ซึ่งรวมถึงการดําเนินการในระดับจังหวัด (สิงคโปร)
103. Take further legal proceedings to prevent violence against children, young people and tackle it, and intensify efforts to address child labour (Bahrain)
ดําเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก เยาวชน รวมทั้งเพิ่มความพยายามในการจัดการปญหาการใชแรงงานเด็ก (บาหเรน)
104. Carry out measures to prohibit corporal punishment of children in all settings, including the home (Bolivia (Plurinational State of))
ดําเนินมาตรการเพื่อหามการลงโทษตีเด็กในทุกบริบท รวมทั้งในบาน (โบลิเวีย)
105. Prohibit corporal punishment of children in all settings (Slovenia)
หามการลงโทษตีเด็กในทุกบริบท (สโลวีเนีย)
106. Adopt legislation prohibiting corporal punishment of children in all settings (Madagascar)
ออกกฎหมายหามการลงโทษตีเด็กในทุกบริบท (มาดากัสการ)
107. Explicitly prohibit in law any form of corporal punishment or other cruel or degrading punishment of children in all settings (Sweden)
ออกกฎหมายหามการลงโทษตีเด็กหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรมตอเด็กในทุกบริบทอยางชัดเจน (สวีเดน)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมกิจการเด็กฯ
(พม.)
หนวยงานรอง

สธ.

•
•
•
•
•

ศธ.

•

กิจกรรม
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติในการปองกันและแกไขความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน
สงเสริมการดําเนินงานอบรมเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กโดยไมใชความรุนแรงในทุกสภาพแวดลอม
ดําเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
สงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ดําเนินงานภายใตศูนยพึ่งได ในการใหบริการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงอยางครบวงจร โดย
ครอบคลุมทั้งดานการแพทยและสาธารณสุข ดานกฎหมายและดานสวัสดิการสังคม ประสานหนวยงาน
ชวยเหลือดานกฎหมายและดานสวัสดิการสังคมอื่นๆ ที่จําเปน รวมทั้งดําเนินมาตรการปองกัน ดวยการคัด
กรองเด็กที่มีความเสี่ยงจากความรุนแรงและการลวงละเมิดทางเพศ
รวมกับ UNICEF จัดทํารางกรอบนโยบายระดับชาติวาดวยการปกปองคุมครองเด็กในสถานศึกษา เพื่อเปน
กรอบดําเนินงานในการปกปองคุมครองเด็กจากความรุนแรงและการลวงละเมิดทุกรูปแบบ เพื่อใหเด็กมี

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

2559 – 2563

2559 – 2560

26

สํานักงาน
ศาลยุติธรรม

•

•
•

•

กระทรวงดิจิทัลฯ
(ดท.)
TIJ

•
•
•

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทั้งทางรางกายและจิตใจ และมีความสุขในการเรียนรูในสถานศึกษาที่มี
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรตนแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติวาดวยการขจัดความรุนแรงตอ
เด็กในสาขาการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาผานกลไกคณะอนุกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนําของประธานศาลฏีกาวาดวยแนวทางการปฏิบัติตอพยานที่เปนเด็กใน
คดีอาญา
ใหความคุมครองและชวยเหลือเด็กที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมไมวาจะในฐานะผูเสียหาย
พยานหรือผูตองหา/จําเลย ไมใหไดรับความรุนแรงจากการเขามามีสวนรวมดังกลาว ในศาลชั้นตนทุกศาล
จัดทําและเผยแพรคูมือกระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และคูมือกระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในศาลจังหวัดหรือศาลแขวง (เกี่ยวกับเด็กที่เปน
พยานหรือผูเสียหายในศาลผูใหญ)
ดําเนินโครงการเผยแพรความรูดานกฎหมายใหแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา รวมทั้งฝกอบรมผูที่มีสวน
เกี่ยวของ เชน ผูใหคําปรึกษาแนะนํา ผูประนีประนอมคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
จัดทําคูมือการปกปองเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน (สําหรับ 4 กลุมเปาหมาย ไดแก (1) เด็กและ
เยาวชน (2) ผูปกครอง/ สถาบันการศึกษา/ ผูดูแล (3) ผูประกอบการ และ (4) หนวยงานรัฐ)
ผลักดันการนํายุทธศาสตรตนแบบและมาตรการในทางปฏิบัติของสหประชาชาติที่เกี่ยวของมาปฏิบัติ
สงเสริมการพัฒนาขอมูลเชิงประจักษเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน

2559 – 2563

2560 – 2563
2559 – 2563

108. Take concrete measures to eliminate child labour and child sex tourism (Kyrgyzstan)
ดําเนินมาตรการอยางเปนรูปธรรมเพื่อขจัดปญหาการใชแรงงานเด็กและการทองเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก (คีรกีซสถาน)
109. Take concrete measures to combat child sex tourism (Maldives)
ดําเนินมาตรการอยางเปนรูปธรรมเพื่อปราบปรามการทองเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก (มัลดีฟส)
110. Adopt concrete measures to eradicate child labour, abuse and sexual exploitation of children, including its involvement in sexual tourism (Panama)
จัดทํามาตรการที่เปนรูปธรรมเพื่อขจัดปญหาการใชแรงงานเด็ก การกดขี่ และการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก รวมทั้งในการทองเที่ยวทางเพศ (ปานามา)
111. Multiply efforts to combat child sex tourism, especially by adopting a comprehensive regulatory framework (Turkey)
เพิ่มความพยายามในการปราบปรามการทองเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํากรอบขอบังคับที่ครอบคลุม (ตุรกี)
112. Take necessary measures to better combat sexual exploitation of children (Algeria)
ดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อปราบปรามการแสวงหาการใชประโยชนทางเพศจากเด็กใหดียิ่งขึ้น (แอลจีเรีย)
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หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมกิจการเด็กฯ
(พม.)/ อส.

หนวยงานรอง

•

รง.
TIJ

•
•

สตช.

•
•
•

•

กิจกรรม
สงเสริมการดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (อาทิ พ.ร.บ. ความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. 2555 ระเบียบผูประสานงานกลางใหความชวยเหลือและการขอ
ความชวยเหลือตามกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. 2556)
แรงงานเด็ก ดูขอ 117 – 121
ศึกษาแบบอยางที่ดีเกี่ยวกับมาตรการขจัดปญหาการทองเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชนจากเด็กเพื่อนําไปสู
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนาโครงการสรางเสริมศักยภาพของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ตรวจสอบและตรวจตราสถานบริการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อปองกันไมใหมีเด็กเขาไปใชบริการ
และไมใหมีการทองเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กโดยเด็ดขาด
ตรวจสอบสถานที่ที่มีการใชแรงงานเด็กทุกประเภทกิจการอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
ดําเนินการกวดขัน และจับกุมผูกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี โดยเฉพาะคดีทารุณกรรมหรือทําราย
รางกาย จิตใจ คดีเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก คดีครอบครองและเผยแพรวัตถุหรือสื่อ
ลามก และคดีความผิดเกี่ยวกับแรงงาน
รวมมือกับตํารวจสากล (INTERPOL) ในการแบงปนขอมูลอาชญากรระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงผูที่มีประวัติ
การกระทําผิดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

2559 – 2563
2559 – 2563

113. Step up the fight against child pornography to better protect children (Congo)
เพิ่มความพยายามในการแกไขปญหาสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อเพิ่มความคุมครองใหแกเด็ก (คองโก)
114. Continue its efforts to eradicate child sex tourism including through strengthening the relevant penal legislative frameworks (Egypt)
คงความพยายามขจัดปญหาการทองเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก รวมทั้งดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของกรอบกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของ
(อียิปต)
115. Continue in its efforts to prevent, punish and eradicate forced labour, labour exploitation, including the issue of trafficking in persons, particularly for
women and children who are involved in cases of sex tourism and pornography (Ecuador)
คงความพยายามปองกัน ลงโทษ และขจัดปญหาการใชแรงงานบังคับ การแสวงหาประโยชนดานแรงงาน รวมทั้งการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็กในกรณี
การทองเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศและสื่อลามกอนาจาร (เอกวาดอร)
116. Continue to strengthen the works towards preventing and combatting child pornography and human trafficking, as well as implement assistance
programmes for victims (Argentina)
เสริมสรางความเขมแข็งของการดําเนินการเพื่อปองกันและปราบปรามสื่อลามกอนาจารเด็กและการคามนุษย รวมทั้งใหความชวยเหลือผูเสียหาย อยางตอเนื่อง
(อารเจนตินา)
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หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมกิจการเด็กฯ
(พม.)

หนวยงานรอง

กระทรวงดิจิทัลฯ
(ดท.)

•
•
•
•

•
•

สตช.

•

กิจกรรม
สงเสริมการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 เรื่องสื่อ
ลามกอนาจารเด็ก
เสริมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับสิทธิเด็ก แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม ดวยการอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการดูแลชวยเหลือในกรณีที่ผูเสียหายเปนเด็ก
จัดการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย
ปองกันและปราบปรามมิใหมีการละเมิดสิทธิเด็กอันเกี่ยวกับขอมูลที่มีลักษณะลามกอนาจาร ภายใต
อํานาจแหง พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เชน การดําเนินการระงับ
การแพรหลายขอมูลที่ไมเหมาะสม และประสานงาน สตช. (กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี) เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
ใหความรวมมือในการตรวจสอบพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอันเกี่ยวเนื่องกับ
การละเมิดสิทธิเด็ก
สรางเครือขายลูกเสือบนอินเตอรเน็ต (Cyber Scout) เพื่อสรางความตระหนักในการใช ICT อยาง
สรางสรรค และสรางกลุมสังคมออนไลนที่มีจิตสํานึกในจริยธรรม คุณธรรม โดยจะตรวจตรา สอดสอง และ
รายงานเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน เว็บไซตลามกอนาจาร อบายมุข การพนัน และสิ่งผิดกฎหมาย
ดูขอ 108 – 112

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

2559 – 2563

117. Guarantee effective implementation of regulation to eliminate abusive child labour practices, including measures to ensure that children remain in
the educational system (Mexico)
ประกันใหมีการดําเนินการตามกฎระเบียบเพื่อขจัดปญหาการใชและการกดขี่แรงงานเด็กอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงมาตรการเพื่อประกันใหเด็กคงอยูในระบบ
การศึกษา (เม็กซิโก)
118. Continue to mitigate and address issues concerning the worst forms of child labour and provide appropriate rehabilitation for the victims (Malaysia)
คงการบรรเทาและแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายและชวยเหลือฟนฟูผูเสียหายอยางเหมาะสม (มาเลเซีย)
119. Continue to step up its protection of children’s rights and eliminate child labour (China)
เพิ่มความพยายามในการคุมครองสิทธิเด็กและขจัดปญหาการใชแรงงานเด็กอยางตอเนื่อง (จีน)
120. Strengthen Government measures to eradicate forced labour, especially to prevent either child or enforced labour in the specific sectors of fishing
and canning companies, as well as to ensure that employers violating labour rights are duly prosecuted (Albania)
เสริมสรางมาตรการของภาครัฐในการขจัดปญหาการใชแรงงานบังคับ เพื่อคุมครองเด็กหรือแรงงานบังคับในภาคประมงและอุตสาหกรรมอาหารกระปอง รวมทั้ง
ประกันวานายจางที่ละเมิดสิทธิแรงงานจะถูกดําเนินคดี (แอลเบเนีย)
121. Take concrete measures to eradicate child labour, and ensure boys and girls primary and secondary school completion (Kazakhstan)
ดําเนินมาตรการอยางเปนรูปธรรมเพื่อขจัดปญหาการใชแรงงานเด็ก และประกันใหเด็กชายและหญิงจบการศึกษาระดับประถมและมัธยม (คาซัคสถาน)

29
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
รง.

•
•
•
•
•
•

หนวยงานรอง

ศธ.
สตช.

•
•
•

กิจกรรม
เรงรัด ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามกลไกการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงาน และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ตรวจคุมครองแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในกิจกรรมกลุมเสี่ยง
จัดทําโครงการอบรมเผยแพรนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ดําเนินโครงการศึกษาวิเคราะหสภาพงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อนําขอมูลมาประกอบการ
พัฒนากฎหมายและมาตรฐานในประเทศ
รวมมือกับสํานักงานสถิติแหงชาติ และ ILO ดําเนินโครงการสํารวจขอมูลการทํางานของเด็กในประเทศไทย
เพื่อประเมินสถานการณแรงงานเด็กในประเทศไทย และพัฒนาฐานขอมูล
แกไข พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเพิ่มบทลงโทษสําหรับ 3 ฐานคดีความผิด (กรณีการใช
แรงงานเด็ก งานอันตรายสําหรับเด็ก และสถานที่หามทํางานสําหรับเด็ก)
เรื่องการศึกษา ดูขอ 82-90
ตรวจสอบสถานที่ที่มีการใชแรงงานเด็กทุกประเภทกิจการอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
ดําเนินการกวดขัน และจับกุมผูกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี โดยเฉพาะคดีทารุณกรรมหรือทําราย
รางกาย จิตใจ คดีเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก คดีครอบครองและเผยแพรวัตถุหรือสื่อ
ลามก และคดีความผิดเกี่ยวกับแรงงาน

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

2559 – 2563

122. Criminalize the recruitment and participation of children in armed forces and non-state armed groups (Panama)
กําหนดโทษทางอาญาสําหรับการคัดเลือกและการมีสวนรวมของเด็กในกองกําลังติดอาวุธหรือกลุมติดอาวุธที่ไมใชรัฐ (ปานามา)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
มท.

•

กิจกรรม
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการชวยเหลือเจาพนักงานของหนวยกําลังคุมครองและ
รักษาความสงบเรียบรอยในหมูบาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ชรบ. มีอายุไมต่ํากวา 18 ป ในวันที่สมัครเขารับการฝกอบรม

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

123. Ensure that the minimum age of marriage is 18 for both boys and girls (Sierra Leone)
ดําเนินการปรับอายุขั้นต่ําของการสมรสสําหรับเด็กชายและหญิงใหเทากับ 18 ป (เซียรราลีโอน)
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กิจกรรม

กรอบเวลาดําเนินการ
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หนวยงานหลัก

กรมกิจการเด็กฯ
(พม.)
ยธ.

•
•

ศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเพื่อกําหนดอายุขั้นต่ํา
การแตงงานเปน 18 ป
เสนอเรื่องการแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหสํานักงานกิจการยุติธรรมศึกษา
รายละเอียด กอนเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติพิจารณาตอไป

ดําเนินการแลว
2559 – 2563

124. Eliminate the legal provision that states that the age limit of marriage could be lowered to 13 years old in cases where children were sexually
abused and could consequently marry the perpetrators (Timor-Leste);
ยกเลิกขอบทของกฎหมายที่ระบุวาสามารถปรับลดอายุขั้นต่ําของการสมรสใหเปน 13 ป กรณีที่เด็กถูกลวงละเมิดทางเพศและสามารถสมรสกับผูที่ลวงละเมิดได (ติมอรเลสเต)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมกิจการเด็กฯ
(พม.)
ยธ.

•
•

กิจกรรม
ศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา (ในสวนของความผิดเกี่ยวกับเพศ)
เสนอเรื่องการแกไขปรับปรุงกฎหมายอาญาใหสํานักงานกิจการยุติธรรมศึกษารายละเอียด กอนเสนอให
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติพิจารณาตอไป

กรอบเวลาดําเนินการ
ดําเนินการแลว
2559 – 2563

125. Continue to provide adequate human and financial resources to fully implement its domestic laws protective of women’s rights (Philippines)
ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณเพื่อใหสามารถบังคับใชกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิของสตรีไดอยางเต็มที่ (ฟลิปปนส)
126. Continue to adopt gender-responsive policies and programmes to cultivate a conducive environment for women’s development and empowerment
(Malaysia)
ดําเนินการออกนโยบายและแผนงานที่คํานึงถึงมิติเพศสภาพอยางตอเนื่อง เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและการเสริมพลังสตรี (มาเลเซีย)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมกิจการสตรีฯ
(พม.)

•
•
•

กิจกรรม
ผลักดันใหสํานักงบประมาณจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติหญิงชาย
เผยแพรและฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติหญิงชายใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
(หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น)
จัดทําคูมือการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติหญิงชายสําหรับหนวยงานภาครัฐ

127. Effectively implement the Gender Equality Act of 2015 (South Africa)
บังคับใช พ.ร.บ. ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 อยางมีประสิทธิภาพ (แอฟริกาใต)

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

31
128. Prevent discrimination in all cases without taking consideration of grounds such as religious beliefs or national security (Spain)
ปองกันการเลือกปฏิบัติในทุกกรณี โดยไมมีขอยกเวน เชน เหตุผลทางศาสนา หรือความมั่นคงของชาติ (สเปน)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมกิจการสตรีฯ
(พม.)

•
•
•
•
•

กิจกรรม
ผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อปรับเจตคติของคนในสังคมใหเขาใจและยอมรับความเสมอภาคและความเทาเทียม
ระหวางเพศ
ขับเคลื่อนมาตรการกลไกในการคุมครองและพิทักษสิทธิจากการถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศสภาพ รวมทั้ง
บูรณาการการดําเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
คุมครองและพิทักษสิทธิสตรีและผูที่มีความหลากหลายทางเพศ
พัฒนากลไกศูนยประสานงานดานความเสมอภาคทางเพศในหนวยงานภาครัฐ และสนับสนุนองคกรเครือขาย
ในการดําเนินงานสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ
พิจารณาทบทวนขอบทของกฎหมายที่เปนอุปสรรค/ขอยกเวนหรือทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ระหวางเพศ

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

129. Advance women’s empowerment, and greater representation of women in all sectors (Lao People’s Democratic Republic)
ผลักดันเรื่องการเสริมพลังสตรีและการมีสวนรวมของสตรีใหมากขึ้นในทุกภาคสวน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
130. Promote a culture of equality through the equal participation of all members of the society and, in particular the participation of women in rural areas
(Djibouti)
สงเสริมวัฒนธรรมความเทาเทียมผานการมีสวนรวมอยางเทาเทียมของสมาชิกทุกคนในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมของกลุมสตรีในชนบท (จิบูตี)
131. Take measures to enhance women’s participation in public and political decision-making (India)
ดําเนินมาตรการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจสาธารณะและทางการเมือง (อินเดีย)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมกิจการสตรีฯ
(พม.)

•
•
•
•
•

กิจกรรม
ขับเคลื่อนการเสริมสรางสถานภาพสตรีใหมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ดวยการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาสตรีฯ
ดําเนินการฝกอบรมเพื่อเสริมพลังและศักยภาพสตรีใหมีสวนรวมในระดับตัดสินใจดานเศรษฐกิจและ
การเมือง รวมทั้งสงเสริมบทบาทของสตรีในชุมชนและทองถิ่น
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และเสริมสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจ
พัฒนาศักยภาพสตรีใหมีสวนรวมจัดการปญหาความขัดแยงในชุมชนและมีบทบาทในกระบวนการสราง
สันติภาพในพื้นที่สถานการณความขัดแยง
สงเสริมการใชประโยชนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 - 2563
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132. Continue its efforts to eliminate discrimination against women (Bangladesh)
พยายามขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีอยางตอเนื่อง (บังกลาเทศ)
133. Continue to strengthen measures to effectively reduce discrimination and all forms of violence against women (Chile)
คงการเสริมสรางมาตรการเพื่อลดการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงตอสตรีในทุกรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ (ชิลี)
134. Continue to work at the provincial level to execute memoranda of understanding to combat violence against women and children (Fiji)
ดําเนินการตามบันทึกความเขาใจเพื่อขจัดความรุนแรงตอสตรีและเด็กในระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง (ฟจิ)
135. Establish an effective policy and legal framework to prevent and contrast all forms of discrimination and violence against women, including domestic
violence, in order to ensure that women victims of violence receive adequate support and offenders are brought to justice (Italy)
จัดทํานโยบายและกรอบทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบและความรุนแรงตอสตรี รวมทั้งความรุนแรงภายในบาน
เพื่อประกันวาสตรีที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรงจะไดรับการสนับสนุนที่เพียงพอและผูกระทําผิดไดรับการลงโทษ (อิตาลี)
136. Step up efforts to effectively combat violence against women and children (Kazakhstan)
เพิ่มความพยายามในการขจัดความรุนแรงตอสตรีและเด็กอยางมีประสิทธิภาพ (คาซัคสถาน)
137. Intensify efforts to promote policies in the area of prevention, sanction and eradication of all forms of violence against women, including measures
aimed at promoting their rights regardless of its religion, race, sexual identity or social condition (Mexico)
เพิ่มความพยายามในการสงเสริมนโยบายดานการปองกัน การลงโทษ และการขจัดความรุนแรงตอสตรีในทุกรูปแบบ รวมถึงมาตรการที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
สิทธิของสตรี โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางศาสนา เชื้อชาติ การแสดงออกทางเพศ หรือสภาพทางสังคม (เม็กซิโก)
138. Further address all forms of gender-based violence and abuses by revising the relevant provisions of the Penal Code, Criminal Procedure Code
and Domestic Violence Victim Protection Act (Kyrgyzstan)
ดําเนินการแกไขปญหาความรุนแรงและการกดขี่ทางเพศในทุกรูปแบบเพิ่มเติมดวยการทบทวนขอบทที่เกี่ยวของในประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และ พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว (คีรกีซสถาน)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมกิจการสตรีฯ
(พม.)

•
•
•
•
•
•

กิจกรรม
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีและความรุนแรงในครอบครัว
ขยายพื้นที่ดําเนินงานโครงการชุมชน/สถานที่เปนมิตรและปลอดภัยสําหรับผูหญิง (ในเขต กทม.)
เสริมสรางความรูเรื่องสิทธิและกฎหมายในการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรีและบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ ใหแกภาคสวนตางๆ
จัดทําสื่อ/คูมือการสงเสริมการขจัดความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
เสริมสรางความเขมแข็งใหกลไกศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ เพื่อให
สามารถคุมครองและพิทักษสิทธิสตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ
อบรมเตรียมความพรอมและเพิ่มทักษะใหแกสตรีเกี่ยวกับการปองกันการถูกลอลวง/ลวงละเมิดทางเพศ

กรอบเวลาดําเนินการ
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หนวยงานรอง

กรมกิจการเด็กฯ
(พม.)
สธ.

กระทรวงดิจิทัลฯ
(ดท.)
TIJ

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

รวมทั้งการใชชีวิตทั้งในและตางประเทศ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการแกไขปญหาความรุนแรงทางเพศ
ความรุนแรงตอเด็ก ดูขอ 100 – 107
พัฒนาความเขมแข็งของระบบบริการศูนยพึ่งไดเพื่อชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงอยางครบวงจร
และครอบคลุมโรงพยาบาลในสังกัด สธ. ทั่วประเทศ
พัฒนาฐานขอมูลการใหบริการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง
พัฒนาระบบคัดกรองและแนวทางการปฏิบัติงานดานการคุมครองเด็กของหนวยงานดานสาธารณสุข
จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการใชสื่อดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทาทันแกสตรีและผูสูงวัย ซึ่งรวมถึง
การศึกษาและวิเคราะหสถานการณดานสื่อดิจิทัล รวมทั้งสภาพการใชงานสื่อออนไลน ปญหา และอุปสรรค
(เชน การถูกลอลวง)
สรางองคความรูเกี่ยวกับสถานการณการมีสวนรวมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของสตรี
พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการสนับสนุนการเขาถึงความยุติธรรมของสตรี
สรางความตระหนักเกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมตอภาคประชาสังคม
ดําเนินโครงการสรางเสริมความตระหนักรูเรื่องการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของผูหญิงและสงเสริม
ภาพลักษณขององคกรตอภาคประชาสังคม

2559 – 2563

2561 – 2563
2559 – 2563

139. Continue to address the promotion and protection of the rights of persons with disabilities by reducing stigma and discrimination against them in the
society (Iran (Islamic Republic of))
แกไขปญหาเรื่องการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการอยางตอเนื่อง ดวยการลดตราบาปและการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในสังคม (อิหราน)
140. Raise public awareness on the rights of persons with disabilities (Sudan)
สรางความตระหนักรูของสาธารณะเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ (ซูดาน)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
กรมสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ (พม.)

•
•
•
•

•

กิจกรรม
สรางความตระหนักรูเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางเจตคติเชิงสรางสรรคแกคนพิการ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
สงเสริมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ อาทิ การมีบัตรประจําตัวคนพิการ การคุมครองการเขาถึงสิทธิ การ
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การสงเสริมอาชีพและการจางงาน และ
การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
สงเสริมการจางงานคนพิการ โดยเฉพาะการจางงานคนพิการในหนวยงานภาครัฐ และในชุมชน

กรอบเวลาดําเนินการ
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หนวยงานรอง

สธ.

•
•
•

พัฒนาแผนการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 และผลักดันแผนสูการปฏิบัติงานในพื้นที่
ทั่วประเทศ
พัฒนาแผนจัดการภัยพิบัติดานการแพทยและสาธารณสุขสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 – 2564 และผลักดัน
สูการปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ
ดําเนินการใหหนวยงานในสังกัด/บริษัทที่ทํางานกับ สธ. จางงานคนพิการ

2559 – 2563

141. Promote implementation of the Fourth National Plan on Empowerment of Persons with Disabilities 2012-2016 (Qatar)
สงเสริมการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 (กาตาร)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
(พม.)
หนวยงานรอง กระทรวงดิจิทัลฯ
(ดท.)

•
•
•
•

กิจกรรม
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 4
เตรียมการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564
เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ เพื่อสรางความตระหนักและ
สงเสริมการปฏิบัติตามแผนของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
พัฒนาสังคมผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสในสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เชน การจัดซื้ออุปกรณและ
เครื่องมือดาน ICT สําหรับใหคนพิการใชประโยชน การบริหารจัดการเว็บไซตสําหรับคนพิการ รวมทั้ง
สงเสริมใหมีการพัฒนาเว็บไซตตามมาตรฐาน W3C

กรอบเวลาดําเนินการ
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2559 – 2563
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142. That Thailand’s legislative reforms in relation to persons with disabilities be backed by a more effective system of implementation and monitoring (New
Zealand)
ประกันใหการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการไดรับการสนับสนุนโดยการบังคับใชและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (นิวซีแลนด)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
(พม.)

•

•

กิจกรรม
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม Concluding Observations ของคณะกรรมการวาดวยสิทธิคนพิการ (CRPD)
ผานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคนพิการภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ และ
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
แกไข ม. 15 ของ พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ใหสอดคลองกับพันธกรณี
ภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ และขอเสนอแนะตาม Concluding Observations

143. Take effective steps to address educational needs of disabled children (India)
ดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการดานการศึกษาของเด็กพิการอยางมีประสิทธิภาพ (อินเดีย)

กรอบเวลาดําเนินการ
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144. Continue to develop the capacity of special institutions that take care of persons with disabilities, including those health and education institutions (Iraq)
พยายามเสริมสรางขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาเฉพาะที่ดูแลคนพิการ ซึ่งรวมถึงสถาบันดานสุขภาพและการศึกษา (อิรัก)
145. Ensure inclusive and free primary education for all children, including those with disabilities (Maldives)
ประกันการจัดการศึกษาระดับประถมที่ครอบคลุมโดยไมคิดคาใชจายสําหรับเด็กทุกคน รวมทั้งเด็กพิการ (มัลดีฟส)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
ศธ.

สธ.
กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
(พม.)

กิจกรรม
• ดําเนินนโยบายการศึกษาถวนหนา และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (inclusive education)
• จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษเพื่อใหเด็กทารก/ เด็กเล็กพิการทุกคนไดรับการบริการ
ชวยเหลือระยะแรกเริ่ม
• สํารวจและจัดทําฐานขอมูลอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสราง เพื่อดําเนินการสรางและยกระดับ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่คํานึงถึงเด็ก/คนพิการ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมปลอดภัย
• พัฒนาการบริการอื่นๆ สําหรับนักเรียนที่พิการ อาทิ ลามภาษามือสําหรับเด็กหูหนวก รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ
สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และความชวยเหลืออื่นๆ
• เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เกี่ยวของใหแกครูการศึกษาพิเศษและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
การเสริมสรางขีดความสามารถของสถาบันดานสุขภาพ
• ผลักดันการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ 2 (โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ 1, 3 และ 5)
• สงเสริมการมีบัตรประจําตัวคนพิการ และจัดรวบรวมฐานขอมูลคนพิการใหครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อ
ประกันการเขาถึงสิทธิของเด็กพิการไดอยางเต็มที่

กรอบเวลาดําเนินการ
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2559 – 2563
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146. Review its labour and migration laws to accommodate the demands for cheap, low or semi-skilled labour and thereby provide for safe migration
options (Bangladesh)
ทบทวนกฎหมายดานแรงงานและการโยกยายถิ่นฐาน เพื่อรองรับอุปสงคแรงงานราคาถูกและทักษะต่ําหรือกึ่งมีทักษะ และเพื่อจัดใหมีทางเลือกของการโยกยายถิ่นฐาน
ที่ปลอดภัย (บังกลาเทศ)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
รง.

•
•

กิจกรรม
ปฏิบัติตาม พ.ร.ก. การนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลําดับรอง
แตงตั้ง คกก. ยกราง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ และ พ.ร.บ. แรงงานวิสาหกิจสัมพันธ เพื่อสงเสริมสิทธิดาน
แรงงานในระบบแรงงานสัมพันธของประเทศไทย และมีความสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานสากลของ
ILO รวมทั้งพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการใหสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

กรอบเวลาดําเนินการ
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147. Put in place legislations to protect migrant workers from abuse and exploitation (Uganda)
ออกกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงานตางดาวจากการกดขี่และการแสวงหาประโยชน (ยูกันดา)
148. Continue its efforts to protect the rights of migrants and foreign workers, particularly to further enhance their safety and welfare (Myanmar)
พยายามคุมครองสิทธิของผูโยกยายถิ่นฐานและแรงงานตางชาติอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเสริมสรางความปลอดภัยและสวัสดิการ (เมียนมา)
149. Continue the progressive measures taken to promote the rights of migrant workers and their health (Sri Lanka)
ดําเนินมาตรการที่กาวหนาเพื่อสงเสริมสิทธิและสุขภาพของแรงงานตางดาวอยางตอเนื่อง (ศรีลังกา)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
รง.

•
•
•
•

•

สธ.

•
•
•
•
•

กิจกรรม
ดําเนินโครงการสงเสริมการบริหารจัดการดานแรงงานอยางเปนมาตรฐานใหกับแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
อบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงานแกแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางและพัฒนาเครือขายคุมครองแรงงานตางดาว แกแรงงานตางดาว แกนนํา
หรือตัวแทน และองคกรที่เกี่ยวของ
รณรงคประชาสัมพันธสิทธิหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน และชองทางการติดตอกับภาครัฐ พรอมทั้ง
รับและวินิจฉัยคํารอง ใหคําปรึกษาและแนะนํา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและบริเวณจุดผานแดนสําคัญ
เพื่อใหแรงงานโยกยายถิ่นฐานไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
แตงตั้งคณะกรรมการยกราง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ และ พ.ร.บ. แรงงานวิสาหกิจสัมพันธ เพื่อสงเสริมสิทธิ
ดานแรงงานในระบบแรงงานสัมพันธของประเทศไทยและมีความสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานสากลของ
ILO รวมทั้งพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการใหสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98
ใหบริการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวเพื่อคัดกรองผูที่ปวยใหไดรับการรักษา และใหผูทํางานมีสภาพ
รางกายที่พรอมตอการทํางาน
ใหบริการดานสุขภาพที่ครบทั้ง 4 มิติ ไดแก การปองกันและควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ
พัฒนาและยกระดับระบบประกันสุขภาพแกแรงงานตางดาวใหดียิ่งขึ้น
พัฒนาระบบบริการที่เปนมิตรแกแรงงานตางดาว เชน จางพนักงาน/มีอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาวชวย
ในการปฏิบัติงาน เพื่อสรางการเขาถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และนําขอมูลมาใชเปนขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับการจัดระบบ
บริการที่เหมาะสมตอไป

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

2559 – 2563
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การสงเสริมและคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
150. Encourage public debate on the draft Constitution (Republic of Korea)
สนับสนุนการถกแถลงของสาธารณะเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ (สาธารณรัฐเกาหลี)
151. Ensure that the right to freedom of expression is fully respected and its exercise facilitated, including with respect to the drafting and adopting of the
new Constitution (Czech Republic)
ประกันใหมีการเคารพสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกและการอํานวยความสะดวกสําหรับการใชสิทธิ รวมทั้งในบริบทของการยกรางและการรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม
(สาธารณรัฐเช็ค)
152. Respect fully press freedom and freedom of expression in accordance with international law (Guatemala)
เคารพเสรีภาพของสื่อและเสรีภาพในการแสดงออกอยางเต็มที่ ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ (กัวเตมาลา)
153. Further improve its human rights situation, including by ensuring civil and political rights such as freedom of expression and political activities (Japan)
ปรับปรุงสถานการณสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม รวมทั้งประกันสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เชน เสรีภาพในการแสดงออกและกิจกรรมทางการเมือง (ญี่ปุน)
154. Enhance the rights of expression and opinion (Lebanon)
สงเสริมสิทธิในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น (เลบานอน)
155. Fully respect freedom of press and expression (Republic of Korea)
เคารพเสรีภาพของสื่อและเสรีภาพในการแสดงออกอยางเต็มที่ (สาธารณรัฐเกาหลี)
156. Bring national legislation on freedom of expression in compliance with international law (Albania)
ดําเนินการปรับใหกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ (แอลเบเนีย)
157. Adopt rules and programmes to ensure freedom of expression and opinion (Chile)
จัดทํากฎเกณฑและแผนงานเพื่อประกันเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น (ชิลี)
158. Ensure the protection of freedom of opinion and expression (France)
ประกันใหมีการคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก (ฝรั่งเศส)
159. Guarantee the rights to freedom of expression and assembly and ensure an inclusive debate among all stakeholders with regard to the upcoming
referendum and the enactment of a new constitution (Austria)
รับรองเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม และประกันใหมีการถกแถลงตอกระบวนการประชามติและการรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่เปดใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกฝายมีสวนรวม (ออสเตรีย)
160. Take measures to ensure the rights of peaceful assembly, freedom of expression and freedom of assembly, especially in the context of peaceful
protests (Costa Rica)
ดําเนินมาตรการเพื่อประกันสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของการประทวงโดยสงบ
(คอสตาริกา)
161. Invigorate measures to safeguard the freedoms of press, speech, and broad participation from various sectors in political and public life (Colombia)
เสริมสรางมาตรการเพื่อคุมครองเสรีภาพของสื่อ คําพูด และการมีสวนรวมอยางกวางขวางของภาคสวนตางๆ ทั้งในกิจกรรมทางการเมืองและสาธารณะ (โคลอมเบีย)
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หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สตช.

•

•

ทุกหนวยงาน

•

กต. / ยธ.

•
•

กิจกรรม
จัดทําคูมือเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจเขาใจอํานาจหนาที่ในการดูแล
ความสงบเรียบรอยของประชาชนในการใชเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม รวมทั้งสรางความรู
ความเขาใจเรื่องสิทธิในการชุมนุมใหแกประชาชน
จัดการอบรมเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงานดานการจัดการกับการชุมนุมและฝูงชน โดยรวมมือกับ
องคกรตางๆ (อาทิ OHCHR)
จัดเวทีหารือ/เวทีสาธารณะอยางสม่ําเสมอเพื่อสงเสริมการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ อยาง
สรางสรรค (เชน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึงเปาหมายดานสิทธิมนุษยชน) โดยดําเนินการทั้งใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน
ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี/ กฎหมายของประเทศอื่นๆ เกี่ยวกับการสงเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อ
นํามาปรับใชกับบริบทของประเทศไทย

กรอบเวลาดําเนินการ
2559

2559 – 2563

2559 – 2563

กระบวนการยุติธรรม
162. Review the imposition of death penalty for offences related to drug trafficking (Slovenia)
ทบทวนการใชโทษประหารชีวิตในฐานความผิดดานยาเสพติด (สโลวีเนีย)
163. Reconsider the abolition of the death penalty as a sentence for various crimes (Ecuador)
พิจารณาการยกเลิกการใชโทษประหารชีวิตในฐานความผิดตางๆ (เอกวาดอร)
164. Take steps towards abolishing the death penalty (Georgia)
ดําเนินการเปนขั้นตอนเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต (จอรเจีย)
165. Take measures to abolish the death penalty (Madagascar); Take measures aimed at abolishing the death penalty (Togo); Take concrete steps
towards abolishing the death penalty (Brazil)
ดําเนินมาตรการเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต (มาดากัสการ); ดําเนินมาตรการเพื่อมุงสูการยกเลิกโทษประหารชีวิต (โตโก); ดําเนินการเปนขั้นตอนอยางเปนรูปธรรม
เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต (บราซิล)
166. Commute the death sentences with a view to abolishing the death penalty (France)
ลดระดับการใชโทษประหารชีวิตเพื่อที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตตอไป (ฝรั่งเศส)
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หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)
หนวยงานรอง

ป.ป.ช.

•
•
•

กิจกรรม
จัดประชุมผูเชี่ยวชาญและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทบทวนฐานความผิดที่มีโทษประหารชีวิต เชน ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
เสนอความเห็นตอ ครม. พิจารณายกเลิกโทษประหารชีวิตในฐานความผิดบางฐาน
พิจารณาประเด็นการยกเลิกโทษประหารชีวิตประกอบการยกราง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต

กรอบเวลาดําเนินการ
2560 – 2561
2562 – 2563
2559 – 2560

167. Raise the age of criminal responsibility to 12 or above (Sierra Leone)
เพิ่มอายุขั้นต่ําของการรับผิดทางอาญาใหเปน 12 ป หรือมากกวานั้น (เซียรราลีโอน)
168. Increase the minimum age of criminal responsibility in line with internationally accepted norms, and ensure that children who are deprived of their
liberty are separated from adult prisoners (Uruguay)
เพิ่มอายุขั้นต่ําของการรับผิดทางอาญาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับระหวางประเทศ และประกันใหมีการแยกเด็กที่ถูกจํากัดเสรีภาพออกจากผูตองขัง
ที่เปนผูใหญ (อุรุกวัย)
169. Raise the minimum age of criminal responsibility (Chile)
เพิ่มอายุขั้นต่ําของการรับผิดทางอาญา (ชิลี)
170. Bring the age of criminal responsibility of minors to 12 years (France)
ปรับอายุขั้นต่ําของการรับผิดทางอาญาของผูเยาวใหเปน 12 ป (ฝรั่งเศส)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมกิจการเด็กฯ
(พม.)
ยธ.

•

•

•

กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและ
เยาวชน
(ยธ.)

•

กิจกรรม
พิจารณาดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย อาทิ พ.ร.บ. วิธีเกี่ยวกับการกักขังตามประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รางแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (เพิ่ม
เกณฑอายุขั้นต่ํากรณีเด็กกระทําความผิดทางอาญา)
เสนอเรื่องการแกไขปรับปรุงกฎหมายใหสํานักงานกิจการยุติธรรมศึกษารายละเอียด วิเคราะหผลกระทบ
รวมทั้งเตรียมความพรอมดานอื่นๆ กอนเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
พิจารณาตอไป
พิจารณาและเสนอแกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอายุขั้นต่ําของการรับผิดทางอาญาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
ไดรับการยอมรับระหวางประเทศ
รวมวางแนวทางกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการปฏิบัติตอเด็กที่ตองหาวากระทําการอันกฎหมาย
บัญญัติวาเปนความผิดและอายุยังไมถึงเกณฑตองโทษทางอาญา

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563
2559 – 2563
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171. Address harsh living conditions in immigration detention centres (India)
แกปญหาสภาพความเปนอยูที่ยากลําบากในหองกักตรวจคนเขาเมือง (อินเดีย)
172. Establish a policy that allows to decrease the high levels of overcrowding conditions in detention centres (Paraguay)
จัดทํานโยบายเพื่อลดสภาพความแออัดของหองกัก (ปารากวัย)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สตม.

•

•
•

กิจกรรม
ปฏิบัติตอเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรมอยางเหมาะสม สรางหลักประกันใหมีการแยกเด็กทีกระทํา
ผิดออกจากผูตองขังที่เปนผูใหญ และศึกษาความเปนไปไดในการไมกักตัวเด็กที่ติดตามมารดาโยกยายถิ่น
ฐานแบบไมปกติในระหวางรอการสงกลับ
สรางหองกักตรวจคนเขาเมืองแหงใหม บริเวณคลอง 5 จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งพิจารณาสถานที่อื่นที่
เหมาะสม (เชน หองกักสันติบาล) เพิ่มเติมเพื่อลดปญหาความแออัด
เผยแพรความเขาใจดานสิทธิมนุษยชนใหบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของ

กรอบเวลาดําเนินการ
2560 – 2563

การอํานวยความยุติธรรม
173. Promptly investigate and prosecute all allegations of torture and extrajudicial killings (New Zealand)
สอบสวนและดําเนินคดีขอกลาวหาดานการทรมานและการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดโดยพลัน (นิวซีแลนด)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สตช.

•
•
•
•

หนวยงานรอง

อส.

•

ศอ.บต.

•
•

กิจกรรม
จัดทําสถิติการทรมานและบังคับใหบคุ คลสูญหาย ตามราง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ...
เขารวมเปนคณะทํางานอนุวัติการกฎหมายใหเปนไปตามอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ
เรงสอบสวนและดําเนินคดีตอผูกระทําผิด
การพัฒนาระบบสารสนเทศอาชญากรรมตํารวจ เพื่อใหหนวยงานที่มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวน
สามารถบันทึกจัดเก็บและเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลกลางเดียวกัน และสามารถประสานงานแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงาน รวมถึงติดตามผลไดอยางรวดเร็ว
เขารวมการชันสูตรพลิกศพ ยื่นคํารองขอไตสวนตอศาล และรวมทําสํานวนการสอบสวน สําหรับกรณีที่
สงสัยวาอาจเขาขายการสังหารนอกกระบวนยุติธรรม
เพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการเรงรัดการทําสํานวนและการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
ดําเนินการอํานวยความเปนธรรมในการสอบสวนขอเท็จจริง โดยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
ซึ่งมีองคประกอบจากหนวยงานของรัฐ ภาคประชาสังคม ผูนําศาสนาในพื้นที่ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

2559 – 2563
2559 – 2563
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กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)

•
•
•

สนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง CT Scan (แผนการตรวจโดยคอมพิวเตอร) เพื่อใชในการชันสูตรพลิกศพ
ติดตามการดําเนินคดีทรมานตามกลไกที่กําหนดไวในราง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ...
จัดฝกอบรมเกี่ยวกับราง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ.
... ใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

2560
2560 – 2563
2560 – 2563

174. Make efforts to address the issue of enforced disappearance, such as ensuring accountability (Republic of Korea)
พยายามแกไขปญหาการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ เชน การมีหลักประกันเรื่องความรับผิด (สาธารณรัฐเกาหลี)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)

•

ดูขอ 14 – 17, 22 – 29 และ 173

กิจกรรม

กรอบเวลาดําเนินการ

175. Ensure that human rights defenders in Thailand are treated in accordance with the UN General Assembly Declaration on Human Rights Defenders
(New Zealand)
ประกันวานักปกปองสิทธิมนุษยชนไดรับการปฏิบัติโดยสอดคลองกับปฏิญญาสมัชชาสหประชาชาติวาดวยนักปกปองสิทธิมนุษยชน (นิวซีแลนด)
176. Protect the human rights defenders and investigate any reported cases of intimidation, harassment and attacks against them (Luxembourg)
คุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนและสอบสวนคดีการขมขู การคุกคาม และการทํารายบุคคลเหลานี้ (ลักเซมเบิรก)
177. Stop all forms of harassment and intimidation of human rights defenders and effectively implement measures aimed at preventing violence and
crimes against them (Czech Republic)
หยุดการคุกคามและการขมขูนักปกปองสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ และจัดทํามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันความรุนแรงและการกออาชญากรรมตอบุคคล
เหลานี้ (สาธารณรัฐเช็ค)
178. Investigate and ensure justice to all reported cases of intimidation, harassment and attacks of human rights defenders and journalists (Botswana)
สอบสวนและอํานวยความยุติธรรมในกรณีการขมขู การคุกคาม และการทํารายนักปกปองสิทธิมนุษยชนและผูสื่อขาว (บอสวานา)
179. That all alleged attacks on human rights defenders are promptly and thoroughly investigated, and that perpetrators are held accountable (Norway)
ประกันใหมีการสอบสวนขอกลาวหาการทํารายนักปกปองสิทธิมนุษยชนโดยพลันและอยางถี่ถวน และนําผูกระทําผิดมาลงโทษ (นอรเวย)
180. Ensure that the rights of the human rights defenders are properly respected and perpetrators are brought to justice (Romania)
ประกันใหมีการเคารพสิทธิของนักปกปองสิทธิมนุษยชน และนําผูกระทําผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม (โรมาเนีย)

42
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)

•
•
•
•

สตช.

•
•

อส.

•
•
•

กิจกรรม
จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และนักวิชาการเพื่อพิจารณามาตรการคุมครอง
นักปกปองสิทธิมนุษยชนที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ยกรางมาตรการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน
ผลักดันมาตรการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนใหมีผลบังคับใชตามกฎหมาย
จัดการประชุมเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับมาตรการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนใหแกเจาหนาที่บังคับ
ใชกฎหมายและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ผลักดันใหมีการกําหนดมาตรการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนในแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4
กําชับหนวยปฏิบัติใหดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการเพื่อปองกันการงดเวนโทษแกผูกระทําผิด รวมทั้งหาก
ไดรับการแจงหรือรองขอ รีบดําเนินการตรวจสอบและสงเจาหนาที่เขาคุมครองความปลอดภัยใหแกนักปกปอง
สิทธิมนุษยชน ในระหวางการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่รับผิดชอบ
การสอบสวน ดูขอ 173
จัดสรรบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชนเพื่อรับผิดชอบดูแลคดีใหเปนไปตามหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยมุงเนนความอิสระและความเปนกลาง
วางแนวนโยบายใหดูแลการสืบสวนสอบสวนเปนไปดวยความรวดเร็วสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2560
2560
2561 – 2562
2562 – 2563
2561 – 2563

181. Ensure that impartial, independent and transparent investigations into all allegations of human rights violations by security forces are conducted,
in particular in the South of the country, and that those responsible are brought to justice (Switzerland)
ประกันใหมีการดําเนินการสอบสวนขอกลาวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทําโดยเจาหนาที่ความมั่นคง อยางเปนกลาง อิสระ และโปรงใส โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคใตของประเทศ และนําผูกระทําผิดมาลงโทษ (สวิตเซอรแลนด)
182. Create an independent body to investigate all torture allegations, including in Thailand’s Deep South, and bring perpetrators to justice (Canada)
จัดตั้งหนวยงานอิสระเพื่อตรวจสอบขอกลาวหาการทรมานทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในจังหวัดชายแดนภาคใต และนําผูกระทําผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม (แคนาดา)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สตช.

•
•
•

กอ.รมน.

•

กิจกรรม

การสอบสวน ดูขอ 173
จัดทําฐานขอมูลคดีและผลกระทบจากสถานการณความรุนแรงในลักษณะบูรณาการ เพื่อประโยชนใน
การทบทวนการดําเนินคดี และการชวยเหลือเยียวยา
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่องเพื่อแกไขสถานการณความไม
สงบ เชน การใชแนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท และตํารวจชุมชน (Community Policing)
ฝกอบรมและใหความรูเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินการสอบปากคํา การควบคุมตัว และ
การอํานวยความสะดวกแกผูตองหาหรือผูตองสงสัยในคดีกอความไมสงบ ใหเปนไปตามสิทธิของผูตองหา

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

2559 – 2563
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ศอ.บต.

•
•
•

ยธ.

•
•

DSI (ยธ.)

•

หรือผูตองสงสัย ตามที่ รธน. และกฎหมายกําหนดไว
ดําเนินการอํานวยความเปนธรรมในการสอบสวนขอเท็จจริง โดยการตั้งคณะทํางานติดตามขอกลาวหา ซึ่ง
มีองคประกอบจากหนวยงานของรัฐ ภาคประชาสังคม ผูนําศาสนาในพื้นที่ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย
จัดทําฐานขอมูลการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่
รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งดําเนินการชดเชยเยียวยา
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยผานศูนยอํานวยความเปนธรรม
ภาคประชาชนระดับตําบล (Keadilan Center)
สงเสริมการใหความรูดานสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน แกเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย รวมถึงเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ใหความรวมมือกับ กสม. ในการตรวจสอบขอกลาวหาการทรมาน เชน การใหเขาตรวจเยี่ยมเรือนจําและ
หองกักตางๆ
ดูขอ 29

2559 – 2563

2559 – 2563

183. Condemn and investigate all violence against journalists, inform UNESCO of the actions taken to prevent the killing of journalists and notify
UNESCO of judicial inquiries conducted (Netherlands)
ประณามและสอบสวนความรุนแรงตอผูสื่อขาว แจงองคการยูเนสโกเกี่ยวกับผลการดําเนินการเพื่อปองกันการสังหารผูสื่อขาว รวมทั้งรายงานผลการพิจารณาคดี
ใหแกองคการยูเนสโก (เนเธอรแลนด)
184. Inform UNESCO on the actions taken to prevent the impunity of the perpetrators of the killings of journalists, and notify UNESCO of the status of
the judicial inquiries conducted (Austria)
แจงองคการยูเนสโกเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อปองกันการลอยนวลของผูกระทําผิดในคดีสังหารผูสื่อขาว และรายงานองคการยูเนสโกสถานะของการพิจารณาคดี
(ออสเตรีย)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สตช.

•

กิจกรรม
พยายามผลักดันใหเกิดความคืบหนาของคดีและรายงานพัฒนาการอยางตอเนื่อง

กรอบเวลาดําเนินการ
2559-2563

44
185. In line with the rules 83-85 of the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, “the Nelson Mandela rules”, to create an external,
independent inspection body that has access to all categories of prisoners in all places of detention that are under the Ministry of Justice (United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
ดําเนินการตามขอ 83 – 85 ของมาตรฐานขั้นต่ําแหงสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง หรือ “ขอกําหนดแมนเดลา” ซึ่งกําหนดใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบ
ภายนอกที่เปนอิสระที่สามารถเขาถึงผูตองขังทุกประเภทในเรือนจําทุกแหงที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม (สหราชอาณาจักร)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
กรมราชทัณฑ
(ยธ.)
หนวยงานรอง กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)

•
•

กิจกรรม
ใหความรวมมือกับองคกรอิสระ เชน กสม. และผูตรวจการแผนดิน ในการดําเนินการตรวจเยี่ยมเรือนจําเชิง
กัลยาณมิตร หรือตรวจสอบกรณีไดรับขอรองเรียนจากผูตองขัง
เตรียมการจัดตั้งและสนับสนุนการทําหนาที่เปนกลไกระดับชาติเพื่อปองกันการทรมาน (National
Preventive Mechanism – NPM) ของ กสม. ภายหลังการเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ตอตานการทรมานฯ

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563
2561 – 2563

ความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ
186. Continue its active engagement with the human rights mechanisms of UN for the promotion and protection of human rights (Azerbaijan)
คงความรวมมืออยางแข็งขันกับกลไกดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน (อาเซอรไบจาน)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
กต.

•

กิจกรรม
กระชับความรวมมือกับกลไกดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เชน OHCHR กลไกพิเศษของคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ และ Treaty bodies เชน การสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับดาน
สิทธิมนุษยชนและพันธกรณีภายใตอนุสัญญาฉบับตางๆ ใหแกหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ/
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามพันธกรณี เชน การจัดทํารายงานตอคณะกรรมการประจําอนุสัญญาฯ
และการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไดรับ

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

การติดตามผลของกระบวนการ Universal Periodic Review
187. Engage civil society in the follow-up implementation process of the UPR recommendations (Poland)
ใหภาคประชาสังคมมีสวนรวมในกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของกระบวนการ UPR (โปแลนด)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)/ กต.

•

กิจกรรม
จัดการประชุมเพื่อเผยแพรผลการนําเสนอรายงานของไทยตามกลไก UPR รอบที่ 2 เพื่อใหภาคประชา
สังคมรับทราบ

กรอบเวลาดําเนินการ
2559

45
•
•

กต.

•

จัดการประชุมระดับภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเผยแพรผลการนําเสนอรายงานของไทยตามกลไก UPR รอบที่
2
จัดการหารือรวมกับภาคประชาสังคมเปนประจําทุกป เพื่อรวมกันติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากกลไก UPR รอบที่ 2 และคํามั่นโดยสมัครใจ
จัดพิมพเอกสารที่เกี่ยวของกับการนําเสนอรายงานของไทย และแผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ เพื่อ
เผยแพรใหทุกภาคสวน รวมทั้งภาคประชาสังคม

2560 – 2561
2559 – 2563
2559 – 2560

คํามั่นโดยสมัครใจ
Thailand will:
ประเทศไทยจะ
1.

become party to ICPPED, ICCPR-OP1, OP-CAT, Marrakesh Treaty, ILO Convention No. 188, and study the possibility to become party to ICRMW.
ไทยจะเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 1 ของกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่น ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม
หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี สนธิสัญญามารราเคช และอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 วาดวยการทํางานในภาคการประมง และจะศึกษา
ความเปนไปไดของการเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)
รง.
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
(พม.)

•
•
•
•
•

ICPPED ดูขอ 14-17
ICCPR-OP1 ดูขอ 6
OP-CAT ดูขอ 7-11
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ดูขอ 20
ICRMW ดูขอ 12-13

กิจกรรม

กรอบเวลาดําเนินการ
2562
2562
2562

•

รวมกับ พณ. ในการดําเนินการเพื่อเขาเปนภาคีสนธิสัญญามารราเคช
o จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของกับการแกไข พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ในสวนที่แกไข
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์สําหรับคนพิการ)
o พณ. ดําเนินการปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. ดังกลาว และนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายวาดวย
ลิขสิทธิ์ และ ครม.
o ดําเนินการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาเมื่อมีการแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสนธิสัญญาเรียบรอยแลว
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2.

take steps towards revising legislations to be in line with our international human rights obligations and recommendations by treaty bodies, namely,
ไทยจะปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับตราสารระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําอนุสัญญา เชน
• the Criminal Code, to increase the minimum age of criminal responsibility to 12 years of age,
ประมวลกฎหมายอาญา (ในสวนของการเพิ่มอายุขั้นต่ําของการรับผิดทางอาญาใหเปนอยางนอย 12 ป)
• the Civil and Commercial Code regarding the restrictions for certain persons with disabilities to enter into marriage,
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (เรื่องการหามการสมรสสําหรับคนพิการบางประเภท)
• Penitentiary Act 1936,
พ.ร.บ. ราชทัณฑ พ.ศ. 2479
• Section 17 of Gender Equality Act 2015,
มาตรา 17 ของ พ.ร.บ. ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558
• Section 15 of the Persons with Disabilities Empowerment Act 2007
มาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมกิจการเด็กฯ
(พม.)/ ยธ.
กรมราชทัณฑ
(ยธ.)
กรมกิจการสตรีฯ
(พม.)
กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
(พม.)

•

กิจกรรม
การเพิ่มอายุขั้นต่ําของการรับผิดทางอาญา ดูขอ 167-170

•

พ.ร.บ. ราชทัณฑ ดูขอ 34-35

•

พ.ร.บ. ความเทาเทียมระหวางเพศ ดูขอ 127 – 128

•

ดําเนินการปรับปรุงแกไข ม. 15 ของ พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ให
สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ
จัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟงและรวบรวมขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (เรื่องการหามการสมรสสําหรับคนพิการบางประเภท) และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของแกไข
กฎหมายดังกลาว

•

กรอบเวลาดําเนินการ
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3.

submit a midterm update on the implementation of the accepted recommendations.
ไทยจะจัดทํารายงานระยะกลางรอบ (midterm update) เพื่อรายงานการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไดรับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
กต.

หนวยงานรอง

4.

กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)

•
•
•

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2561
2561
2559 – 2563

continue to promote human rights education and raise public awareness.
ไทยจะสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการสรางความตระหนักรูดานสิทธิมนุษยชน

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.) กต. พม. ศธ.
5.

•

กิจกรรม
จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดทํารายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ภายใตกลไก UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ อยางสม่ําเสมอ เพื่อติดตามความ
คืบหนาของการปฏิบัติตามขอเสนอแนะและคํามั่นโดยสมัครใจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวบรวมขอมูลการดําเนินการจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํารายงานระยะกลางรอบ
จัดเวทีในภูมิภาคตางๆ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะและคํามั่นโดยสมัครใจจากหนวยงานใน
ภูมิภาค
จัดเวทีหารือกับภาคประชาสังคมอยางสม่ําเสมอเพื่อรวมกันติดตามและประเมินความคืบหนาของ
การปฏิบัติตามขอเสนอแนะและคํามั่นโดยสมัครใจของหนวยงานภาครัฐ

•

ดูขอ 53

กิจกรรม

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

กิจกรรม

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

promote human rights principles and practices in the business sector.
ไทยจะสงเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)
หนวยงานรอง
กต.

•

ดูขอ 48

•

ดูขอ 48
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6.

promote cooperation with civil society and the international community in the follow-up of the implementation of the National Human Rights Plan
and recommendations from the UPR.
ไทยจะสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคประชาสังคม และความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศในการติดตาม (follow-up) การปฏิบัติตาม
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และขอเสนอแนะที่ไดรับจากกระบวนการ UPR

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กรมคุมครองสิทธิฯ
(ยธ.)/ กต.
7.

•

ดูขอ 187

กิจกรรม

กรอบเวลาดําเนินการ
2559 – 2563

reaffirm our standing invitation to all special procedures of the Human Rights Council.
ไทยยืนยันการประกาศให Standing Invitation ตอกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก กต. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

•

กิจกรรม
รวมกันพิจารณาและตอบรับ/เชิญใหผูเสนอรายงานพิเศษเยือนประเทศ
*****

กรอบเวลาดําเนินการ

