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หมวดที่ 1 การเขา้เปน็ภาคกีฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

1. Ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Portugal); 

  ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (โปรตุเกส) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ. 

(กคส.) 

 ศึกษาความเหมาะสมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฯ ซึ่งหากเห็นชอบจะ

เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป  

2564 - 2568  

 

2. Consider ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (Morocco); 

  พิจารณาการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (โมร็อกโก) 

3. Ratify the Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(Costa Rica); (Cyprus); (Denmark); (France); (Germany); (Norway); (Portugal); (Switzerland); (Togo); (Turkey); 

  ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (คอสตาริกา ไซปรัส 

เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี นอร์เวย์ โปรตุเกส สวิตเซอรแ์ลนด์ โตโก ตุรกี) 

แผนการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและคํามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2568)
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4. Ratify the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

and establish an independent and well-resourced national preventive mechanism as previously recommended (Czech Republic); 

  ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี และจัดตั้งกลไกป้องกัน

การทรมานฯ ระดับชาติที่มีความเป็นอิสระและได้รับทรัพยากรสนับสนุนอย่างดี ตามที่ได้เคยเสนอแนะ (เช็ก) 

5. Ratify the Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 

and pass legislation criminalizing enforced disappearance and torture (New Zealand); 

  ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี และออกกฎหมายซึ่ง

กําหนด โทษอาญาสําหรับการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญและการทรมาน (นิวซแีลนด์)  

6. Consider the ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Peru); 

Consider acceding to the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Malawi); 

 พิจารณาให้สัตยาบัน/เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทกุคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (เปรู) (มาลาวี) 

7. Speed up the ratification process of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 

and other core international human rights conventions (Estonia); 

 เร่งกระบวนการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิ

มนุษยชนหลักอื่น ๆ (เอสโตเนีย) 

8. Ratify the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance (Argentina); (Austria); (France); 

(Costa Rica); (Germany); (Japan); (Mexico); (Senegal); (Slovakia); (Togo); (Yemen); 

 ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (อาร์เจนตินา ออสเตรีย ฝรั่งเศส คอสตาริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น 

เม็กซิโก เซเนกลั สโลวาเกีย โตโก เยเมน)  
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9. Ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and accelerate the enactment of 

the Act on Torture and Enforced Disappearance (Norway); 

 ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และเร่งการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย (นอร์เวย์) 

10. Accede to the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, as well as its Optional 

Protocol, and subsequently adopt a more suitable and ambitious national legal framework to implement these policies (Spain);   

  ภาคยานุวัติอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ รวมถึงพิธีสารเลือกรับ และตามด้วยการจัดทํากรอบกฎหมาย

ภายในประเทศที่เหมาะสมและทะเยอทะยานกว่านี้เพื่อดําเนินการนโยบายเรื่องนี้ (สเปน) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ. 

 (กคส.) 

 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีสารเลือกรับของอนุสญัญาต่อต้านการทรมาน ฯ และ

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับฯ           

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฯ ซึ่งหากเห็นชอบจะ

เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับพิธีสารเลือกรับฯ และอนสุัญญาฯรวมทั้ง

แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีกับภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน 

 จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง  

2564 - 2568  
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11. Consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of  

     Their Families (Morocco); 

   พิจารณาการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสทิธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (โมร็อกโก) 

12. Consider acceding to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families, and advance the ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance (Chile); 

 พิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสทิธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการให้สตัยาบัน

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ชิลี) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานรอง สตช.  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ระบุในอนุสัญญาฯ 

และพิธีสารฯ  

2564 - 2568  

ศอ.บต.  จัดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบในพื้นที่ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ตามระเบียบ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยา       

ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันสืบเนื่องจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 

 สนับสนุนกระบวนการพิจารณากระบวนการออกกฎหมายเพื่อห้ามการทรมานและการบังคับให้สูญหาย  

 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวขอ้ง 

2564 - 2568 
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หน่วยงานหลกั รง.   ศึกษาเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ และประเมินสถานการณ์ และบริบทของประเทศ เพื่อพิจารณา                

ความเป็นไปได้ของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดยหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่าง ๆ 

2564 - 2568  

 

 

2564 - 2568 
สมช.  ให้ความเห็นประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ในบริบทด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องในการร่วมเป็นภาคี

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน  

 

13. Consider to ratify the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol (Sierra Leone); 

  พิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 และพิธีสารฯ ค.ศ. 1967 (เซียร์ราลีโอน) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั สมช.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ   

 จัดจ้างนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เกี่ยวกับผลดี ผลเสีย และความพร้อมของไทยต่อการเข้า

ร่วมเป็นภาคี เพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนดท่าทีของไทยต่อการเข้าร่วมเป็นภาคีต่อไป 

2564 - 2568  

หน่วยงานรอง มท.  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ระบุในอนุสัญญาฯ   2564 - 2568  

 

14. Consider ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition     

of the death penalty (Mongolia); 

พิจารณาการให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งมีเป้าหมายในการยกเลิกโทษประหาร

ชีวิต (มองโกเลีย) 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ.  

(กคส.) 

  

 จัดประชุมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสิทธิมนุษยชนกับโทษประหารชีวิตแก่

สาธารณชน  

 จัดเวทีรับฟังความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต  

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฯ  

2564 - 2568 

หน่วยงานรอง ปปส.  ปรับปรุงบทลงโทษในคดียาเสพติดให้มีความเหมาะสม ได้สดัส่วนกับระดับความร้ายแรงใน              

การกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 รวมทั้งปรับปรุงอัตราโทษ

ที่ใช้ในคดียาเสพติดให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กําหนด ให้การกําหนดโทษ 

ทางอาญาจะต้องใช้เฉพาะในกรณีความผิดรา้ยแรง รวมถึงกําหนดมาตรการอื่นแทนการลงโทษเพื่อ          

ให้ผู้พิพากษาใช้สําหรับการพิจารณาพิพากษาคดีผู้กระทําความผิดฐานเสพหรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง         

ยาเสพติดเพื่อการเสพ  

2564 - 2568 

 

 

 

 

หมวดที่ 2  การปรบัปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 

สิทธิมนุษยชนภาพรวม                                       
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15. Enhance ongoing efforts to review and bring the legislation in line with the commitment to the international human rights 

obligations of Thailand (Turkmenistan); 

ส่งเสริมความพยายามที่ดําเนินอยู่ในการทบทวนและทําให้กฎหมายสอดคล้องกับพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย (เติร์กเมนิสถาน) 

16. Consider reviewing national legislation in line with the international human rights instruments ratified by Thailand (Egypt); 

พิจารณาการทบทวนกฎหมายภายในประเทศเพื่อความสอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยได้ให้สัตยาบัน (อียิปต์) 

17. Continue to take measures to improve national legislation in the field of the promotion and protection of human rights 

(Russian Federation); 

ดําเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนากฎหมายภายในประเทศในสาขาการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน (รัสเซีย) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ.  

(กคส.)  

 ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน 

2564 – 2568 

พม. 

(สค.) 

 

 ดําเนินการทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อนําไปสู่การแก้ไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ  พ.ร.บ. 

ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และ 

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

 จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว กําหนดกรอบ

2564 - 2568 
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เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ 

18. Consider revising its legislation on freedoms of expression and peaceful assembly in alignment with international human rights 

standards (Brazil); 

พิจารณาแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (บราซิล) 

แนวทางในการปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฯ และพิจารณาร่างกฎหมายฯ ที่ได้ปรับปรุงหรือแก้ไข

เพิ่มเติม 

หน่วยงานรอง กต.  ผลักดันการเรยีนรู้และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างไทยกับกลไก                  

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

2564 - 2568 

รง.  ศึกษาและพิจารณาการพัฒนากฎหมายภายในให้สอดคล้องกับกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ (International Labour Organization – ILO) ฉบับต่าง ๆ   

 ทบทวนกฎหมายด้านแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

2564 - 2568 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั สตช.   พิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกและชุมนุมอย่างสงบให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งการฝกึอบรมเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นประจําทุกปี และ

การถอดบทเรียนจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

 กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานโดยคํานึงถึงหลักกฎหมาย ระเบียบแนวทางสากล           

ความจําเป็นของสถานการณ์ การใช้กําลังตามสัดส่วน และการมีเหตุผลและข้อมูลการข่าวที่ยืนยันได้ 

 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565 

โดยครอบคลุมถึงหลักการควบคุมการชุมนุมสาธารณะตามที่สหประชาชาติแนะนํา  

 ดําเนินมาตรการเชิงรุกในการสร้างความตระหนักรู้และดูแลเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการชุมนุม 

 เพื่อมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อเหตุรุนแรง อาทิ การตรวจเยี่ยมตามโรงเรียนและสถานศึกษา 

2564 - 2568 

ดศ.  เสริมประสิทธิภาพในการใช้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อาทิ 

หารือแผนเพื่อพิจารณาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฯ และจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อร้องเรียนหรือข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ พ.ร.บ.ฯ    

2564 - 2568 

หน่วยงานหลกั ยธ.  

(กคส.) 

 ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ

มนุษยชน 

 จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ

ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 

2564 - 2568 
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การต่อต้านการทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ  

19. Continue efforts in revising legislation to be in line with the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (Bahrain); 

พยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลอ้งกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรอืที่ย่ํายี

ศักดิ์ศรี (บาห์เรน) 

20. Adopt national legislation criminalizing torture and enforced disappearance, and recognize the rights of victims (Finland); 

ออกกฎหมายภายในประเทศที่ทําให้การทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญเป็นความผิดทางอาญา และรับรองสิทธิของผู้เสียหาย (ฟินแลนด์) 

21. Enact legislation that criminalizes torture and ill treatment (Zambia); 

ออกกฎหมายที่กําหนดให้การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายเป็นความผิดทางอาญา (แซมเบีย) 

22. Enact legislation criminalizing torture and enforced disappearances (Australia); 

  ออกกฎหมายที่กําหนดให้การทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสญูเป็นความผิดทางอาญา (ออสเตรเลีย) 

23. Align the “Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act” with Thailand’s obligations under 

international law (Italy); 

 ดําเนินการให้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุ้คคลสญูหาย พ.ศ. .... สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กฎหมายระหว่าง

ประเทศ (อิตาลี) 

24. Adopt legislation to implement Thailand’s international human rights commitments on torture and enforced disappearance, and 

investigate and prosecute all alleged cases (Canada); 

  ออกกฎหมายเพื่อดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในเรื่องการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ รวมถึงสอบสวนและ

ดําเนินคดีในทุกคดีที่มีการกลา่วหา (แคนาดา) 
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25. Expedite the process of the legislation outlawing torture and enforced disappearance (Republic of Korea); 

 เร่งพิจารณากระบวนการการออกกฎหมายเพื่อห้ามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญูหาย (สาธารณรัฐเกาหลี) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ

หน่วยงานหลกั ยธ.  

(กคส.) 
 ผลักดันการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้

บุคคลสญูหาย พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ 

 จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าวเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันและ

นําไปปฏิบัติ และจัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระทําให้บุคคลสญูหายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้กฎหมาย รวมทั้งแสวงหาร่วมมอืกับภาคส่วนต่าง ๆ 

เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อาทิ การจัดเสวนาวิชาการระหว่างประเทศ: แนวปฏิบัติที่ดี           

ในการป้องกันการบังคับให้หายสูญหาย (ระดับภูมิภาคอาเซียน) ร่วมกับคณะกรรมการ 

นักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists: ICJ) 

2564 - 2568

สตช.  จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคล

สูญหายแก่เจ้าหน้าที่ 

2564 - 2568

หน่วยงานรอง ยธ.  

(DSI) 
 จัดประชุมและใช้ประโยชน์จากกลไกคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบกรณี 

ถูกกระทําทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสญู (อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน

และมีผูแ้ทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในคณะอนุกรรมการฯ) ซึ่งมีหน้าที่และอํานาจรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ ตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัย และติดตามกรณีถูกกระทําทรมานและถูก

บังคับให้หายสาบสูญ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ 

และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญฯ 

2564 - 2568
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รวมทั้งการปฏิบัติงานและการประสานตามที่คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูก

กระทําทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ มอบหมาย  

 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่องการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายแก่เจ้าหน้าที่เพื่อ

เสริมสร้างความเข้าใจหลักการของร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและ          

การกระทําใหบุ้คคลสญูหาย พ.ศ. .... 

 

 

อส.  ศึกษาและพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฯ แนวปฏิบัติ และระเบียบข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ

สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง  โดยร่วมให้ความคดิเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม          

การทรมานและการกระทําให้บุคคลสญูหาย พ.ศ. .... ในกระบวนการนิติบัญญัติ 

 เสริมประสิทธิภาพการกลั่นกรองข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคลหายสาบสูญในทุกช่องทางให้

สอดคล้องกับหลักของการต่อต้านการทรมานและบังคบับุคคลให้หายสาบสูญ    

 ฝึกอบรมพนักงานอัยการเกี่ยวกับการทรมานและการให้บุคคลสญูหายเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้าใจหลกัการและฐานความผิดตามสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

2564 - 2568

ศอ.บต.  สนับสนุนข้อมลูในการจัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่าง พ.ร.บ. ป้องกัน

และปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสญูหาย พ.ศ..... ผ่านกลไกต่าง ๆ 

2564 - 2568

 

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการดําเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกําไรมาแบ่งปนักัน พ.ศ. ....  

26. Revise the bill on the operations of non-profit organizations to guarantee freedom of association (France); 

   แก้กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรที่ไมแ่สวงหารายได้หรือกําไร เพื่อประกันเสรีภาพในการสมาคม (ฝรั่งเศส) 

27. Critically examine the effect of the repressive Draft Act of Operations of Not-for Profit Organizations (Germany); 

    ศึกษาผลกระทบในลักษณะเป็นการปราบปรามของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดําเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกําไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. …. (เยอรมนี) 
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28. Ensure that the revision of the draft law on the functioning of NGOs is in line with international commitments (Luxembourg); 

 รับรองว่า การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดําเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกําไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(ลักเซมเบิร์ก) 

29. Create and maintain, in law and in practice, an enabling environment for civil society, including by guaranteeing that the draft Law 

governing Operation of Not-for-Profit Organizations (2021) is revised to conform with international norms and good regulatory 

practices relating to the freedom of peaceful assembly and association (Netherlands); 

 สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อภาคประชาสังคมทั้งในด้านกฎหมายและในทางปฏิบัติ โดยรวมถึงการรับรองว่าจะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดําเนินงานของ

องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกําไรมาแบ่งปันกัน (ฉบับปี ค.ศ. 2021) ให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบที่ดีด้านเสรีภาพ         

ในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม (เนเธอร์แลนด์) 

30. Ensure that the adoption of new NGO-legislation will not prevent or impede civil society organisations from operating securely and 

freely (Norway); 

 รับรองว่า การรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดําเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกําไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... จะไม่เป็นการกีดกันหรือขัดขวางองค์กร              

ภาคประชาสังคมในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นอิสระ (นอร์เวย์) 

31. Ensure the proposed NGO law does not impede civil society from undertaking legitimate activities (Australia); 

 รับรองว่า ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดําเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกําไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ.... จะไม่เป็นการขัดขวางองค์กรภาคประชาสังคม            

ในการดําเนินกิจกรรมอันชอบธรรม (ออสเตรเลีย)  

32. Ensure that any potential new legislation governing the operations of the non-profit sector does not restrict the activities of civil 

society in a manner inconsistent with Thailand’s international obligations, ensure all stakeholders are consulted on such 

legislation, and protect and encourage the work of human rights defenders (Canada); 
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 รับรองว่ากฎหมายใหม่ทีม่ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกําไรมาแบ่งปันกันจะไม่จํากัดการดําเนินกิจกรรมของภาคประชาสังคม      

ในทิศทางที่ไมส่อดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย รับรองว่า ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว และคุม้ครอง

และสนับสนุนการทํางานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (แคนาดา) 

33. Revise the Draft Bill on Not-For-Profit Organisations to ensure its full compliance with Thailand’s international human rights 

obligations, including article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Denmark); 

  แก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดําเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ หรือกําไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ                     

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 22 (เดนมาร์ก) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั พม. 

(กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ) 

 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ โดยประมวลและสรุปผลโดยร่วมมือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ผลกระทบของร่าง พ.ร.บ.ฯ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการ

วิเคราะห์ผลกระทบร่าง พ.ร.บ. ฯ  

 เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์ผลกระทบฯ แก่ประชาชนและองค์กรที่

เกี่ยวข้องได้ทราบตามช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ พม. และเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นและ

ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตร ี

2564 - 2565 

  

 

2565 - 2566 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

สคก.  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ฯ ตามที่ พม. เสนอ สคก. จะดําเนินการ ดังนี้  

(1) ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฯ โดยนําสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของ พม. รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ 26 ถึง 33 มาประกอบการ

พิจารณา อีกทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม (ในกรณทีี่มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.ฯ) 

(2) เสนอร่าง พ.ร.บ. ฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาแล้วให้สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรพีิจารณา 

ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ตามกรอบเวลาในการตรวจ 

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ  

หน่วยงานรอง กต.  สนับสนุนข้อมลูในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพันธกรณีและมาตรฐานระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้อง และความเห็นจากประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อประกอบการจัดทําร่าง 

พ.ร.บ.ฯ 

 ชี้แจงสร้างความเข้าใจและตอบข้อสงสัยที่มีเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําร่าง พ.ร.บ.ฯ ของผู้แทน

ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่สนใจ     

2564 - 2568 

มท. รง. ปปง.  ให้ความเห็นและสนับสนุนขอ้มูลในมิติต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทําร่าง พ.ร.บ.ฯ  2564 - 2568 

 

กลุ่มเปราะบาง 

34. Further strengthen legal frameworks related to the protection of women, children, persons with disabilities and other vulnerable 

groups (Kyrgyzstan); 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบด้านกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกับการคุ้มครองสตรี เด็ก คนพิการ และกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ (คีรก์ีซสถาน) 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั พม. 

(ดย. สค. พก.) 

  (ดูข้อ 15 - 17) 

 เสริมประสิทธิภาพและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายฉบับอื่น ๆ ทีส่่งเสริมสิทธิและคุ้มครองสิทธิคนกลุ่มเปราะบาง   

 ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2564) 

 

2564 - 2568 

  

2564  

 

ยธ.  

(กคส.) 

 (ดูข้อ 15 - 17) 

 

 

 

มท.  เสริมประสิทธิภาพของกลไกการดําเนินการและกรอบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะคนในชนบท และพื้นที่ต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในการดูแลของ มท. 

2564 – 2568 

รง.  เสริมประสิทธิภาพและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายด้านแรงงาน 

 พัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงาน และกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้ตอบสนองต่อ             

ความจําเป็นเฉพาะของสตรี เด็ก คนพิการ และกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ 

 ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการวินิจฉัย การรับคําร้อง และการดําเนินคดีด้านอาญา 

2564 - 2568 

2564 – 2568 

 

2564 - 2568 

อส.  ศึกษาผลกระทบจากการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเกณฑ์อายุขั้นต่ําของเด็กที่ไม่ต้องรับ

โทษทางอาญา และร่วมผลักดันการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ..... ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเพิ่มอายุขั้นต่ําในการรับผิดทางอาญา  

 ส่งเสริมประสทิธิภาพในการใช้คู่มือการดําเนินคดีเยาวชนและครอบครัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

และแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวและการประสานงาน        

สหวิชาชีพ และชุมชน  

2564 

 

 

2564 - 2568 
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การขจัดการเลือกปฏิบัติและความรนุแรงทางเพศ 

35. Review the law on gender equality to remove any limitation on protection against gender discrimination (Luxembourg); 

  ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศเพื่อขจัดข้อจํากัดในการคุ้มครองบุคคลจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ (ลักเซมเบิร์ก) 

36. Outlaw and take steps to combat all forms of discrimination on the basis of gender in the workplace, including with regard to 

recruitment and progression, and ensure that the retirement age of women in all sectors is at par with that for men (Botswana); 

 ออกกฎหมายห้ามและดําเนินขั้นตอนเพื่อจัดการกับการเลือกปฏิบัติในทุกรูปบนพื้นฐานทางเพศภาพในสถานทีท่ํางาน ซึ่งรวมถึงในกระบวนการคัดเลือกเข้าทํางาน 

ความก้าวหน้าในการทํางาน และรับรองว่า เกณฑ์อายุเกษียณของสตรีในทุกภาคส่วนกําหนดไว้เท่ากันกับผู้ชาย (บอตสวานา) 

37. Improve the gender equality law to guarantee protection against all forms of violence and discrimination, eliminating existing 

exceptions, in line with the recommendations of the Human Rights Committee (Uruguay); 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศเพื่อประกันการคุ้มครองบุคคลจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ยกเลิกข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่

ยังมีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (อุรุกวัย) 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

 ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทยจัดทําคู่มอืดําเนินคดีเยาวชนและ

ครอบครัวชั้นอุทธรณ์และฎีกา และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว 

พัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการ ผ่านกิจกรรม/โครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้

กฎหมายเพื่อคุ้มครองและต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ 
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หน่วยงานหลกั พม. 

(สค.)  

 ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน

คุ้มครองและขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

 ทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ              

ในการทํางาน (ศปคพ.) และสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงภาคเอกชน         

ในการดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน         

การทํางาน 12 ข้อ (มติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563) อย่างทั่วถึง 

2564 - 2568 

รง.  ร่วมกับ ILO ศึกษาช่องว่างทางกฎหมายภายในประเทศตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 190 ว่าด้วย

ความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการทํางาน ค.ศ. 2019 

 ทบทวนกฎหมายด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ป้องกันการเลือกปฏิบัติ 

รวมถึงสิทธิความเป็นมารดา 

2564 - 2568 

 

2564 - 2568 

 

ยธ. 

(กคส.) 

 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... เข้าสู่กระบวนการพิจารณากฎหมาย   

 จัดประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฯ แก่สาธารณะ       

2564 - 2568 

 

สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์  

38. Ensure that the Protection and Promotion of the Way of Life of Ethnic Groups Act is drafted and implemented in accordance with 

the relevant international human rights law and standards (Romania); 

  รับรองว่า มีการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... และนําไปดําเนินการ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ (โรมาเนีย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 
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หน่วยงานหลกั ยธ. 

(กคส.) 

 ให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนขอ้มูลเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้อง 

2564 – 2568 

หน่วยงานรอง วธ.  จัดทําร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

จากผู้เกี่ยวข้อง โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  พร้อมจัดทํารายงานศึกษาผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 

 นําร่าง พ.ร.บ. ฯ เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญตัิ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฯ 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

2564 

 

สิทธคินพิการ 

39. Strengthen and align its legislation with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, especially regarding access to 

health and education (Costa Rica); 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งและทําให้กฎหมายสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าถึงทางสาธารณสุขและการศึกษา (คอสตารกิา) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั พม. 

(พก.) 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งและทําให้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกับ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  

 ผสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิคนพิการตามมาตรฐานสากล  

2564-2568 

ศธ.  ดูข้อ 147 -151  

สธ.  ดูข้อ 147 -151 

 ร่วมขับเคลื่อนแนวทางให้บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ภายในโรงพยาบาล 

 

2564-2568 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

40. Ensure in national legislation the effective participation of civil society, especially women, in the formulation and application of 

policies and action plans on climate change (Costa Rica); 

  รับรองผ่านกฎหมายภายในประเทศให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะสตรีในการจัดทําและการนําไปปฏิบัติของนโยบายและแผนปฏิบัติการ            

ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (คอสตารกิา) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ทส.  ดําเนินการจัดทําร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ..... ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วประเทศ 

(5 ภูมิภาค) ก่อนเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ

ในหลักการ และเพื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมาย ก่อนเข้าสูก่ารพิจารณา

ของรัฐสภาต่อไป 

 เผยแพร่ร่าง พ.ร.บ.ฯ แก่สาธารณะ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ฯ แก่        

ภาคส่วนต่าง ๆ และเมื่อ พ.ร.บ. ฯ มีผลบังคับใช้แล้ว ดําเนินการจัดกิจกรรมและโครงการ เพื่อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว   

2564 - 2565 

 

 

 

 

 

 

2564 - 2568 

 จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนน 

 ช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพพิการรวมถึงจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการให้ตามสิทธิด้านสุขภาพของ

แต่ละราย 
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หน่วยงานรอง พม.  

(สค.) 

 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

กิจกรรมและการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมพลังสตรีและสรา้งความเสมอภาคระหว่างเพศในประเด็น        

ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ รวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัวและชุมชนอย่างถูกต้องและเหมาะสมเมื่อประสบภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมอง

มิติเพศภาวะ 

 เสริมพลังสตรแีละผลกัดันการนํามุมมองมิติเพศภาวะเข้าสู่นโยบายและการดําเนินการในการบริหาร

และจัดการของภาคีเครือข่าย รวมทั้งการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานหลักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ          

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรระหว่างประเทศ 

 ดําเนินการตามแผนงานคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 (ASEAN Committee 

on Women Workplan 2021-2025 – ACW Workplan) ซึ่งมีเป้าหมายครอบคลุมประเด็นมิติ          

เพศภาวะกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  

2564 - 2568 

 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

41. Enact the Data Protection Act soon with a view to respecting the principles of purpose limitation, necessity and data economy 

(Germany); 

 ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็วเพื่อการเคารพหลักการในการจํากัดขอบเขตของวัตถุประสงค์ หลักความจําเป็น และระบบเศรษฐกิจ                           

ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (เยอรมนี) 
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หมวดที่ 3 การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน  

แผนสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ดศ.  ประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565 และ

ประกาศกฎหมายลําดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จํานวน         

4 ฉบับ เมื่อวันที่ 20 มถิุนายน 2565 ได้แก่ (1) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล เรื่อง 

การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565           

(2) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําและเก็บ

รักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลสําหรบัผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2565 (3) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 และ (4) ประกาศคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูล

ส่วนบุคคล เรือ่ง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565 

 จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562  

 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฯ แก่หน่วยงานภาครัฐ 

และหน่วยงานที่สนใจในสื่อสงัคมออนไลน์ 

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2564-2568 
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42. Ensure the full implementation of the 4th National Human Rights Plan (2019-2022) (Romania);  

  รับรองการดําเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562-2565 อย่างครบถ้วน (โรมาเนีย) 

43. Continue efforts to fulfill international obligations for the promotion and protection of human rights by further developing and 

implementing comprehensive national plans and programmes (Democratic People’s Republic of Korea); 

พยายามปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการพัฒนาและปฏิบัติตามแผนและโครงการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่าง

ครอบคลุม (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ.  

(กคส.) 

 จัดประชุมเพื่อทําความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 – 2565 และเผยแพร่ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและสื่อหลากหลาย

รูปแบบแก่ภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนฯ จากหน่วยงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

 จัดทําแผนสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566 – 2569 เพื่อสานต่อนโยบาย                    

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ โดยเมื่อมีการประกาศใช้ จะดําเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และ

สนับสนุนดําเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแผนสิทธิมนุษยชนฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ และ

เผยแพร่แผนสทิธิมนุษยชนฯ สู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่ต่าง ๆ 

2564 – 2565 

 

 

 

2564 - 2568 

หน่วยงานรอง 

พม. 

 

 จัดทําข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และขบัเคลื่อนงาน

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสตรี เด็ก คนพิการ ผูสู้งอายุ และบุคคลที่มี             

ความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่อง 

2564 - 2568 

 

 

2564 – 2565 
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44. Establish a permanent National Mechanism for the Reporting, Implementation, and Follow-up of Recommendations on human 

rights, considering the possibility of receiving cooperation for this purpose within the framework of Sustainable Development Goals 

16 and 17 (Paraguay); 

  จัดตั้งกลไกถาวรระดับชาติสําหรับการรายงานการปฏิบัติและการติดตามผลตามข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการมีความร่วมมอื           

ด้านนี้ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 และเป้าหมายที่ 17 (ปารากวัย) 

 

 จัดการประชุม การอบรม และสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและพันธกรณี

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ร่วมถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสภาเด็ก

และเยาวชน สตรี และคนพิการ อย่างกว้างขวางและสม่ําเสมอ 

  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ.  

(กคส.) 

 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเพื่อติดตามการดําเนินงาน

ตามพันธกรณีและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน  

 หารือร่วมกับภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการดําเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับจากกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

2564 – 2568 

 

สศช.  เสริมสร้างการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการดําเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา         

ที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ (1) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ       

2564 - 2568 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

45. Continue measures with the aim of obtaining the A-level status for the National Human Rights Commission of Thailand (Georgia); 

 ดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยได้รับสถานะในระดับ A (จอร์เจีย) 

46. Consider strengthening the National Human Rights Commission further in accordance with the Paris Principles (India); 

  พิจารณาเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปารีส (อินเดีย) 

47. Accelerate its efforts to strengthen and upgrade the status of its National Human Rights Commission in line with the Paris 

Principles (Mongolia); 

ให้ครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการและเป็นไปตาม

ข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  (3) กํากับการดําเนินงานของหน่วยงานของ

รัฐให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และข้อตกลงหรือความร่วมมือ

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (4) เสนอแนะให้มีการกําหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือ

ปรับปรุงมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน               

(5) กําหนดแนวทางและท่าทีการเจรจาในการประชุมระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และ (6) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติ และการติดตามผลตาม

ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง 
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  เร่งความพยายามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้สอดคล้องกับหลักการปารีส (มองโกเลีย) 

48. Take necessary measures to ensure that the National Human Rights Commission operates in accordance with the Paris Principles 

(Namibia); 

  ดําเนินมาตรการที่จําเป็นในการรับรองว่าคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติมีการดําเนินการอย่างสอดคล้องกับหลักการปารีส (นามิเบีย) 

49. Assess measures to guarantee the effectiveness and independence of the National Human Rights Commission, in accordance with 

the Paris Principles (Peru); 

  ประเมินมาตรการที่จะประกันประสิทธิผลและความเป็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส (เปรู) 

50. Continue to work towards guaranteeing the transparency and independence of the National Human Rights Commission in full 

accordance with the Paris Principles (Republic of Korea); 

  ดําเนินการเพื่อรับรองความโปร่งใสและความเป็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้สอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างสมบูรณ ์(สาธารณรัฐเกาหลี) 

51. Expedite the process of returning the National Human Rights Commission of Thailand to level A status (Sierra Leone); 

     เร่งรัดกระบวนการในการทําให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลับมาได้รับสถานะระดับ A (เซียร์ราลีโอน) 

52. Ensure that the National Human Rights Commission is able to carry out its mandate effectively and independently, and in full 

conformity with the Paris Principles (Zambia); 

  รับรองว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถดําเนินการตามอาณัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอิสระ และสอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างสมบูรณ ์

(แซมเบีย) 

 

53. Take steps to ensure full compliance of the national human rights commission with the Paris Principles (Australia); 

  ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อรับรองความสอดคล้องของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติกับหลักการปารีส (ออสเตรเลีย) 
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54. Consider taking further steps to ensure that the national human rights institution is in conformity with the Principles relating to the 

Status of National Institutions for the promotion and protection of human rights (Paris Principles) (Egypt); 

พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อรับรองว่า สถาบันด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความสอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (หลักการปารีส) (อียิปต์) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ. 

(กคส.) 
 ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงกฎหมาย เช่น ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ... 

 ประชุมหารือร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) อย่างสม่ําเสมอ

เพื่อพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน 

 ร่วมดําเนินกิจกรรมกับ กสม. ในการขับเคลือ่นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สาํคัญ และสนับสนุน

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 

2564 – 2568

กต.  ให้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานความ

ร่วมมือและการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติต่าง ๆ กับ กสม. ประเทศอื่น ๆ รวมถึงกลไกและองค์การ

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความพยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็น

อิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ   

2564 – 2568

กสม.  ผลักดันการปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 

2564 – 2568
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 ประสานงานกับ Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI 

อย่างใกล้ชิด 

 

หมวดที่ 4 การส่งเสริมสิทธมินุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม 

55. Train educational personnel, both in public and private institutions, and review the Basic Education curriculum to promote a 

positive and respectful attitude towards diversity, including sexual orientation and gender identity (Argentina); 

  ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถาบันของรัฐและเอกชนรวมถึงทบทวนหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและให้ความเคารพ                  

ในเรื่องของความหลากหลาย โดยรวมถึงวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (อาร์เจนตินา)  

56. Train public and educational institutions on human rights, with emphasis on the elimination of violence against women and girls, 

especially those from indigenous communities and ethnic and religious minorities (Ecuador); 

  ฝึกอบรมสถาบันของรัฐและสถาบันการศึกษาในเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเน้นการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ   

ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และศาสนา (เอกวาดอร์) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ. 

(กคส.) 

 จัดการประชุม การอบรม และการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและพันธกรณี

ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งให้กับหน่วยงานราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู สตรี และคนพิการอย่างสม่ําเสมอ อีกทั้งเผยแพร่ความรู้ผา่นทางสื่อและ

สิ่งพิมพ์ในหลายช่องทาง  

2564 – 2568 

พม.  

(สค.) 

 ดําเนินการตามแผนงานคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 (ASEAN Committee 

on Women Workplan (2021 - 2025) และเสนอกรอบแนวคิด (concept note) จํานวน 2 

2564 - 2568 
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โครงการเพื่อบรรจุเป็นโครงการที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศนําในการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับเป้าหมายการบูรณาการมิติเพศภาวะ (gender mainstreaming) ได้แก่ (1) การพัฒนาคู่มือ           

การเรียนการสอนเพื่อขจัดอคติทางเพศและการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการศึกษา (Sourcebook 

for the Elimination of Gender Stereotypes and Prejudices in Education Materials in 

Primary and Secondary Levels) และ (2) การพัฒนาแนวทางในการขจัดอคติทางเพศและการใช้

ภาษาเชิงลบในระบบการศึกษา (Guideline on the Elimination of Gender Stereotypes and 

Prejudices in Education System)  

ศธ.  อบรมโปรแกรมครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th 

 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 ร่วมมือกับสถาบัน สื่อเด็ก และเยาวชน และสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จัดทํา

หนังสือ “ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม สันติภาพศึกษา (Peace Education) แนวทางการจัดการศึกษา

เพื่อการเปลี่ยนแปลงสําหรับครูและนักการศึกษา” เพื่อเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  

อย่างเอื้ออาทร และมแีนวคิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ ความเป็นธรรมทางเพศและ 

สีผิวการอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพ รวมถึงแนวทางในการป้องกัน            

ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและการช่วยเหลือ โดยหนังสือดังกล่าวจะเป็นเอกสารสําหรับ              

การขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติภาพศึกษาในสถาบันการศึกษาต่อไป 

 ดําเนินโครงการป้องกันยับยั้งอาชญากรรมอันทารุณโหดร้ายผ่านการศึกษา โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับองค์กร The Documentation Center of 

Cambodia (DC-Cam) โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้าใจ

2564-2568 

 

 

 2564 - 2565 

 

 

 

 

 

 

 

2564-2565 
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57. Include the right to non-discrimination of people of diverse sexual orientations and gender identities in sexual health education 

(Finland); 

นิยามของอาชญากรรมอันทารุณโหดร้าย (Atrocity Crimes) ความสําคัญของการป้องกัน รวมทั้ง

แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาความรู้สําหรับการบูรณาการเรื่องดังกล่าวในหลักสูตรการศึกษาระดับ

ท้องถิ่นและระดับชาติ  

อว.  เผยแพร่และสง่เสริมการเรียนการสอนของหลักสูตรสทิธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐานให้

สถาบันอุดมศึกษานําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี – โท – เอก หรือ

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดการศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกตามความเหมาะสม 

2564 - 2568 

หน่วยงานรอง วธ. 

 

 ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทกัษะวัฒนธรรมที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรม และให้

ความสําคัญกับการยอมรับและอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้ อย่างเท่าทันอคติทางวัฒนธรรม พร้อม

ขับเคลื่อนให้เป็นหลักสูตรพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์มานุษยวิทยา    

สิรินธร (องค์การมหาชน)) 

 จัดการฝึกอบรมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลทั่วไปในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน” 

และแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)  

2564 – 2567 

 

 

 

2565 

มท.  จัดการฝึกอบรมและสมัมนาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่รบั            

การคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ที่อยู่ในภายใต้การดูแลของ มท.   

2564 – 2568 

 

อส.  จัดงานสัมมนาโดยความร่วมมือระหว่าง National Crime Agency (NCA) แห่งสหราชอาณาจักร 

DSI และ TICAC เรื่อง “การขจัดปัญหาความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่

กระทําทางออนไลน์” 

2564 
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 บรรจุสิทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติของบุคคลผู้มีความหลากหลายในด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศไว้ในการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและเพศศึกษา (ฟินแลนด์) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบการดําเนินงาน

หน่วยงานหลัก ศธ.  ปรับปรุงหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหา

เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา ความหลากหลายทางเพศ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโรคติดต่อ             

ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหา            

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

  ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทกัษะชีวิตตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยครอบคลุมถึงบริบทของผู้มี           

ความหลากหลายทางเพศ 

 ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

ธรรมระหว่างเพศตามข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาค

และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตาม พ.ร.บ. ความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ พ.ศ.2558 

2564-2568

พม. 

(สค.) 

 ดูข้อ 55 – 56 

ยธ. 

(กคส.) 
 จัดการประชุม/ อบรม/ สมัมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ

มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ และ

2564 – 2568
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สนับสนุนวิทยากร และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นสิทธิของกลุ่มผู้มี        

ความหลากหลายทางเพศ 

สธ.  เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณะเกี่ยวกับการให้บริการด้าน

สาธารณสุขกับบุคคลทุกเพศทุกวัย ตามสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือสิทธิ        

การรักษาอื่นๆ ตามสิทธิของแต่ละบุคคล 

2564 – 2568

 

หมวดที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธทิางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

58. Continue efforts at human-centered development, including through the 13th National Economic and Social Development Plan 

(Sri Lanka); 

  พยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาที่มุ่งใหค้นเป็นศูนย์กลาง รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ศรีลังกา) 

59. Continue pursuing its socio-economic and development strategies in a way that it would cover all sectors of society 

(Turkmenistan);  

  ดําเนินยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม (เติร์กเมนิสถาน) 

60. Ensure the effective implementation of the 20-Year National Strategy (2018-2037) (Azerbaijan);  

 รับรองการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อย่างมีประสิทธิภาพ (อาเซอร์ไบจาน) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั สศช.  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน   

ตลอดช่วงชีวิต โดยให้ความสาํคัญกับการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมติิและทุกช่วงวัย เน้น              

การส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกัน             

2564-2568 
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ทางสังคมที่ใหค้วามสําคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลมุและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย 

ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม และประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทีใ่ห้ความสําคัญกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกการขับเคลือ่น และสร้างการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ

อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง 

 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่        

หมุดหมายที่ 9 ทําให้ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม         

ที่เพียงพอและเหมาะสม ทีใ่หค้วามสําคัญกับการสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสมีโอกาส

ในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างเฉพาะเจาะจง

ในกลุ่มที่มีข้อจาํกัดด้านศักยภาพและยกระดับความคุ้มครองทางสังคมให้กับคนทุกช่วงวัยให้เพียงพอ 

เหมาะสมรวมทั้งบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม และ

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

ที่ให้ความสําคญักับการพัฒนาคนในทุกมิติ และทุกช่วงวัยเพื่อให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ 

ในอนาคตและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่ม และครอบคลมุทุกพื้นที ่

หน่วยงานรอง พณ.  

(สนค.) 

 ศึกษาและจัดทาํข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน           

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และเกษตรกรให้สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของห่วงโซ่คุณค่าโลกจากแนวโน้มความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมให้

มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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 ศึกษาและจัดทาํข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจในประเทศ

กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย (CLMVT) เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMVT 

สามารถปรับการดําเนินธุรกิจเข้าสู่วิถีความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) และมีขีดความสามารถ

ในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น 

 ศึกษาและจัดทาํข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มความต่อเนื่อง ความยั่งยืนและขนาดของผล       

กระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ CLMVT Forum โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย

และเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายและขับเคลื่อน       

การประชุม CLMVT Forum (นร.)  

 ศึกษาและจัดทาํข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนหลังยุค COVID-19 

และเผยแพรใ่ห้กับวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนําไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน 

และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้สามารถปรับตัวได้ในการดําเนินธุรกิจต่อไป 

 ดําเนินยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุม            

ทุกภาคส่วนของสังคม 

 

 

 

2565 

 

 

 

 พม. 

(สค.) 

 ขับเคลื่อนงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และอยู่ระหว่างจัดทํา 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สค. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ

ดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งครอบคลมุ     

ในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 

และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
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61. Continue efforts to strengthen national programmes and plans designed to achieve SDG1 through the national economic, social 

and development plan with a view to improving the living conditions of the population (Dominican Republic); 

  พยายามอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของแผนและโครงการระดับชาติต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 ผ่านการใช้แผน

เศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา โดยมุ่งพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชากร (โดมินิกัน) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั พณ. 

(กน.) 

 ดําเนินการดูแลราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่

เพียงพอต่อการดํารงชีพ โดยดําเนินการตรวจสอบและกํากับดูแลการค้าสนิค้าเกษตรและออก

มาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 

 เสริมสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค โดยดูแลสนิค้าและ

บริการให้มีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และ มีปริมาณ ที่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ติดตาม

2564 - 2568 

 

 

 

 

 

 ยธ. 

(กคส.) 

 จัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 

- 2570) เผยแพร่และจัดการประชุม อบรม และการสมัมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ

ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ ให้กับหน่วยราชการและภาคสว่นต่าง ๆ 

 จัดการประชุม การอบรม และการสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน พันธกรณี

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนวิทยากร และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ 
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พฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการและตรวจสอบตามข้อเรียกร้องของประชาชน และกํากับดูแล

การชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ ให้มีความถกูต้อง เที่ยงตรง เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย 

 เพิ่มโอกาสและช่องทางให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงสินค้าและบริการทีจ่ําเป็นต่อการครองชีพใน

ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และกระตุ้น/ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ 

COVID-19 โดยจัดกิจกรรมจาํหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพของประชาชนใน

พื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และส่งเสริมการมีรา้นอาหารธงฟ้า เพื่อให้บริการประชาชนในราคา

ประหยัด 

 

 

62. Continue to implement development plans to raise the standard of living of the population (Yemen); 

  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากร (เยเมน) 

63. Continue to promote sustainable economic and social development and to improve people's living standards (China);  

  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง (จีน) 

64. Continue strengthening multidimensional measures for poverty eradication (Cuba); 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการในหลากหลายมิติเพื่อการขจัดความยากจนอย่างต่อเนื่อง (คิวบา) 

65. Continue the efforts to ensure that all citizens enjoy economic and social rights and implement a social security network  that 

includes the poorest groups (Libya); 

ดําเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองว่าประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมได้ และดําเนินการให้มีเครือข่ายสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุม

รวมถึงกลุ่มที่ยากจนที่สุด (ลิเบีย) 
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66. Take measures to reduce the proportion of the population living in poverty in accordance with the Sustainable Development Goals 

1 and 10 and in the same way reduce the economic and social impact that the COVID-19 pandemic has left on vulnerable groups 

(Paraguay); 

  ดําเนินมาตรการเพื่อลดสัดส่วนประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 10 และในทิศทางเดียวกัน 

ดําเนินการ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจาก COVID-19 ทีม่ีต่อกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ (ปารากวัย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ

หน่วยงานหลกั สศช.  ดูข้อ 62-65 

 ดําเนินมาตรการเพื่อลดสัดส่วนประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนรวมไปถึงกลุ่มผูม้ีรายได้น้อย 

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 10 โดยเฉพาะผ่านโครงการ 

ได้แก่ (1)  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ในครอบครัวที่มีรายได้

น้อย โดยปัจจุบันให้เงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน แก่ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ํากว่า 

100,000 บาทต่อคนต่อปี (2) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือ

แก่ผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อปี ผ่านบัตรสวัสดิการประจําตัวผู้มีสิทธิ   

(3) โครงการทุนเสมอภาคภายใต้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นการจัดสรรเงิน

อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย 

 ดําเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ที่ครอบคลมุกลุ่มประชากร

ที่หลากหลาย อาทิ การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรและกลุ่มแรงงานนอกระบบ              

การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่กลุม่เปราะบาง การเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   

การช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า 

2564 – 2568 

 

 

 

 

 

 

 

2564-2565 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

- 38 –  

 

การเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทลั  

67. Strengthen the construction of information infrastructure and narrow the digital divide (China); 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งของการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล และลดช่องว่างทางดิจิทัล (จีน) 

 

 

พม. 

(พก. ดย. ผส. 

และ พส.) 

 ดูข้อ 62 -65  

 ดําเนินมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดตั้งจุดคัด

กรองเฉพาะกิจ ลงพื้นที่สํารวจตรวจเชิงรุก จัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน โดยมีบริการส่ง

ต่อสําหรับคนไร้บ้านที่ติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงส่งกลับภูมิลําเนา ตรวจสุขภาพ ติดตาม        

หาญาติและครอบครัว และจดัหางาน 

 ดําเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มต่าง ๆ ในรูปแบบเงินสงเคราะห์และเงินอุดหนุน 

 ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุม่เป้าหมายโดยการส่งเสริมความรู้และทักษะเชิงธุรกิจออนไลน์แก่

ราษฎรบนพื้นที่สูง 

2564 – 2568 

 

 

 

2564-2565 

สธ.  ดําเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนให้ประชากรกลุ่มเปราะบาง คนต่างชาติและผู้ติดตามให้

ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ทัว่ถึง และเท่าเทยีม 

 การให้บริการวัคซีน จัดหายารักษา และให้การรักษาผู้ป่วย COVID-19 ทุกรายโดยไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่าย 

2564-2565

หน่วยงานรอง มท.  พัฒนานโยบายและมาตรการเพื่อลดผลกระทบของ COVID-19 ต่อประชาชนในระดับ

ท้องถิ่น   

2564 – 2568
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ดศ.  โครงการ Towards ASEAN Regional Analysis: Developing CGE Model for measuring 

Digital Impacts on Economic Growth & Digital Divide and Policy suggestion 

 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสําหรับคนพิการ (Digital Service for Disability : 

D4D) 

 จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทลัชุมชน 

 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (นําร่อง 2 เรือนจํา) 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผูสู้งอายุเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดิจิทัล (จัดทําร่างนโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผูสู้งอายุในยุคดิจิทัล ซึ่ง

ครอบคลุมเนื้อหาประกอบด้วยนโยบาย แนวทาง มาตรการในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของ

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแก่คนพิการและผู้สงูอายุ)  

 จัดทําและดําเนินการตามแผนการยกระดับพื้นที่ Thailand Digital Valley ให้เป็นศูนย์กลาง           

การออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี 

 โครงการ Coding Thailand ยกระดับทักษะกําลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลัเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ สถานศึกษา ใหม้ีความพร้อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล และการพัฒนาประเทศ 

 ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) 

2565 – 2566 

 

2565 – 2566 

 

2564 

2564 

 

2564 

2564 

 

 

 

2564-2568 

 

2564-2568 

 

2564-2568 

 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

- 40 –  

 

นโยบายด้านสงัคมและบริการสาธารณะ  

68. Take measures aimed at ensuring increased efficiency and accountability of public service (Azerbaijan);    

  ดําเนินมาตรการที่มุ่งรับรองการเพิ่มประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของบริการสาธารณะ (อาเซอรไ์บจาน) 

69. Continue strengthening its successful social policies in favour of its people, with emphasis on the most vulnerable (Bolivarian 

Republic of Venezuela); 

     เสรมิสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินนโยบายด้านสังคมที่ประสบผลสําเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเน้นกลุ่มเปราะบางที่สุด (เวเนซเุอลา) 

70. Continue expanding the access and quality of its public health and education services (Cuba); 

      ขยายการเข้าถึงและคุณภาพของบริการสาธารณสุขและบริการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (คิวบา) 

 

 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) 

2564-2565

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนนิงาน 

หน่วยงานหลกั สศช.  ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ผ่านหมุดหมายที่ 9 ให้ประเทศมี

ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสม 

และใหค้วามสาํคัญกับการสนับสนุนให้กลุม่เปราะบางและผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนชั้น

ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างเฉพาะเจาะจงในกลุ่มที่

มีข้อจํากัดด้านศักยภาพ และยกระดับความคุ้มครองทางสังคมให้กับคนทกุช่วงวัยให้เพียงพอ 

เหมาะสม รวมทั้งบูรณาการฐานข้อมลู เพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม 

หมุดหมายที่ 12 ให้ประเทศมกีําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา

2566 – 2568
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แห่งอนาคตที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยเพื่อให้มีสมรรถนะสอดคล้อง

กับความต้องการในอนาคตและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ 

สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่ม และ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมลูค่าสูง ที่

ให้ความสําคญักับการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและ

สุขภาพของคนไทย โดยส่งเสริมให้เกิดการกระจายกําลังคนด้านสุขภาพ และสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระงาน และแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 

สธ.  ดําเนินมาตรการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน

อย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยเน้นกลุ่มเปราะบาง และผ่านความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม

2564 - 2568

ศธ.  ใช้ประโยชน์ของผลการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การพัฒนามาตรฐานสถานศกึษาเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลลัพธ์ทีพ่ึงประสงค์ของการศึกษา (DOE) ระยะที่ 1 และโครงการขับเคลื่อน

การดําเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 

 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่ไมม่ีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญัชาติ

ไทย ซึ่งมีกิจกรรมหลักส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท โดยให้สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา 

ปฏิบัติตามแนวทางการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิเด็กและบุคคลที่

เรียนในสถานศึกษา 

2564 – 2568

                      

 

2564 - 2568 

อว.   ดําเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมความต่อเนื่องในการให้บริการการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน

การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาสําหรับผู้ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ระดับอุดมศึกษา 

2564 - 2568
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พม.  เสริมสร้างระบบจัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มต่าง ๆ ซึง่รวมถึง สวัสดิการ

สําหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ซึ่งขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการแมเ่ลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 

ใน 9 จังหวัดทั่วประเทศสําหรับให้บริการแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 

 โครงการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) 

 จัดตั้งและกํากับการดําเนินศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด 76 

จังหวัด 

 ส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด 76 จงัหวัด 

 โครงการวิจัย “การพัฒนาตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการทําโครงการซีเอสอาร์ของภาคธุรกิจ 

ที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” 

 จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566-

2570) และเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ แก่ภาคส่วนต่าง ๆ   

2564 – 2568

 

 

 

 

 

 

 

 

2566 - 2568 
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71. Continue to implement its plans related to creating job opportunities and encouraging professional activities (Kuwait); 

          ดําเนินแผนต่าง ๆ เพื่อการเพิ่มโอกาสในการทํางานและส่งเสริมกิจกรรมทางสายอาชีพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (คูเวต) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั สศช.  ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที ่12 ไทยมีกําลงัคน

สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตที่ให้ความสําคญักับการพัฒนา

คนในทุกมิติและทุกช่วงวัยเพื่อให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในอนาคตและสามารถเข้าถึง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่ม และครอบคลุมทกุพื้นที่ 

2566 - 2568

ศธ.   โครงการการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สู่การปฏิบัติ  

 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกําลังคนด้านการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา

ประเทศ 

 โครงการศึกษาทักษะที่จําเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทย       

ทุกช่วงวัยในการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption)  

2564 - 2565

 

2564 

 

2564 - 2565 

อว.  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 2564 - 2565
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

พม.

 
 ดําเนินการฝึกอาชีพแบบครบวงจรผ่านกลไกของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง 8 แห่ง 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวสตรี กลุ่มเปราะบางแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และ

ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลในครอบครัวในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ

ในชุมชนการเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลเพื่อให้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ

ให้สามารถยกระดับสู่ตลาดออนไลน์ 

2564 - 2568

 

สิทธิด้านสาธารณสขุ   

72. Implement measures to provide non-discriminatory universal health coverage (Mauritius); 

    ดําเนินมาตรการเพื่อให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความครอบคลุมโดยไม่เลือกปฏิบัติ (มอริเชียส) 

73. Continue to strengthen its national health system and work in cooperation with the international community to further enhance 

the global pandemic preparedness and response (Pakistan); 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่องและทํางานร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและ            

การตอบสนองต่อโรคระบาดในระดับโลกให้มากขึ้น (ปากีสถาน) 

74. Continue to pursue international cooperation on health matters and strengthen the resilience of its healthcare infrastructure 

(Singapore); 

 ดําเนินความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นสุขภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขให้มีความยืดหยุ่น (สิงคโปร์) 

75. Continue efforts in ensuring the successful implementation of the Universal Health Coverage including in promoting health 

insurance policies (Brunei Darussalam); 
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 ดําเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองการดําเนินการตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประสบความสําเร็จ รวมถึงการสง่เสริมนโยบายประกันสุขภาพ (บรูไน

ดารุสซาลาม) 

76. Continue to strengthen national health system by collaborating with stakeholders to further enhance global pandemic 

preparedness and responses (Malaysia); 

 เสริมความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อส่งเสริมการเตรียมพร้อมและรับมือกับโรคระบาดในระดับโลก 

(มาเลเซีย) 

77. Step up efforts to enable all groups to have equal access to quality health services, especially in the context of combatting the 

COVID-19 pandemic (Qatar); 

 เพิ่มความพยายามในการทําให้คนทุกกลุม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคณุภาพได้อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการต่อสู้กับการระบาดของ 

COVID-19 (กาตาร์) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลัก สธ.  พัฒนาระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และระบบบรกิารสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมติิ

 แก่แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามในครอบครัว ในด้านการตรวจสุขภาพ การประกันสุขภาพ        

โดยมีสิทธิประโยชน์ ครอบคลุม การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟู

สุขภาพ 

 พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรแก่แรงงานต่างด้าว เช่น การพัฒนาสื่อสุขภาพภาษาต่างด้าว 

และการพัฒนาแกนนําต่างด้าว/ผู้ประสานงานทางภาษา/อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 

เพื่อให้ชุมชนต่างด้าวในไทยสามารถประสานงานในด้านสุขภาพกับระบบสาธารณสุขภาครัฐได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2564 - 2568
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 ดําเนินการขึ้นทะเบียนคนไร้รัฐ เพื่อรับประโยชน์ในการรับสิทธิในการให้บริการ                 

ทางการแพทย์ 

 บูรณาการการทํางานแรงงานต่างด้าวกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามประเมินผล

และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพคนต่างด้าว  

 รับประกันให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ตาม

สิทธิการรักษาของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งกลุ่มคนไทยและที่ไมใ่ช่คนไทย โดยในบริบท

ของการต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 ประเทศไทยได้สนับสนุนการรักษาและจัดสรรวัคซีน

ให้แก่ทกุคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

กต.  สนับสนุนการดําเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขทั้งในระดับทวิภาคี 

(โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน) ระดับภูมิภาค และผ่านกรอบพหุภาคี โดยรวมถึงหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า  

 มีบทบาทที่สรา้งสรรค์ในการผลักดันการเจรจาตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียม

ความพร้อมและการตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่ (pandemic treaty) ซึ่งคํานึงถึงมิติด้านสิทธิ

มนุษยชน 

2564-2568

หน่วยงานรอง รง.  สนับสนุนภารกิจการดําเนินงานของ สธ. ในการตรวจรักษาและฉีดวัคซีน COVID-19 แก่

แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในบรเิวณเขตอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง 

 ให้บริการการรกัษาให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 

2564

 

2564-2568 

มท.  รณรงค์และดําเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับผูห้นีภัยการสู้รบจากเมยีนมาในพื่นทีพ่ักพิง

ชั่วคราวฯ บนพื้นฐานของความสมัครใจ และวางแผนการฉีดวัคซีนกระตุ้น 

2564 - 2565

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

- 47 –  

78. Uphold the approach of prioritizing mental health of youth and persons with disabilities with special regard to the impact of the 

COVID-19 pandemic (Hungary); 

  เคารพแนวทางที่ให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตของเยาวชนและคนพิการ โดยคํานึงถึงผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 (ฮังการี) 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั สธ.  ส่งเสริมประสทิธิภาพของการดําเนินการตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2562 ในการดูแลและรักษาเด็กที่มีปัญหาสขุภาพจิต  

 ถอดบทเรียนการดําเนินการต่าม พ.ร.บ.ฯ และประมวลความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ทบทวนและปรับปรุง พ.ร.บ.ฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     

2564-2568

 

2567-2568  

 พม.

(ดย. พก.) 
 ปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พก. และกรมสุขภาพจิต (สธ.) ว่าด้วยระบบ   

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันดูแล ช่วยเหลือ ผูป้่วยโรคจิตที่ไม่มี

ญาติ ไร้ที่อยู่อาศัย มีความพิการที่มีอาการจิตทุเลา ให้ได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ สังคม รวมถึงการดูแลสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง  

 จัดทําและปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) กับกรมสขุภาพจิต (สธ.) เพื่อ พส. ดย. 

ผส. สค. และ พก. (พม.) สามารถดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการทีม่ีอาการทางจิตเวชที่สถานรองรับสังกัด พม.  

 จัดตั้งทีม “เรามีเรา : กลไกฉบัไวเพื่อช่วยเหลือคนพิการในภาวะวิกฤตโควิด-19” โดยระดม             

นักวิชาชีพของ พก. และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือคนพิการและ

ครอบครัวที่ประสบปัญหาภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งรวมถึงปัญหา

สุขภาพจิต อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ ผ่านสายด่วนช่วยเหลือสังคม และสายด่วนคนพิการ 1479 
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สิทธิด้านสาธารณสขุสาํหรับผู้ให้บริการทางเพศ 

79. Guarantee the right to access adequate standard of health services for all, including sex workers (Finland); 

      ประกันสทิธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เพียงพอและมีมาตรฐานสําหรับทุกคน รวมถึงผู้ใหบ้ริการทางเพศ (ฟินแลนด์) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั สธ.  จัดบริการตรวจรักษาให้กับทกุเพศทุกวัยตามสิทธิหลักประกันสุขภาพของแต่ละบุคคล                  

มีการแจกจ่ายถุงยางอนามัยให้รายที่จําเป็น 

2564-2568

พม.  ทบทวนและประเมินผลสมัฤทธิ์ของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 

ตลอดจนจัดทํามาตรการและแนวทางเพื่อการคุ้มครองสทิธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ 

เพื่อให้พนักงานบริการให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ 

 โครงการด้านการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการเพื่อหารือแนวทาง              

ในการคุ้มครองช่วยเหลือพนักงานบริการให้สามารถเข้าถงึสิทธิและสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ รวมทัง้    

การพัฒนาทักษะอาชีพให้กับพนักงานบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับรองรับสถานการณ์            

ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้พนักงานบริการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ รวมทั้ง    

การพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดรับกับสถานการณ์สังคม 

2564 -2568

หน่วยงานรอง รง.  การส่งเสริมให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้รับสิทธิการเข้าถึง

บริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกันโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 

2564-2568

 ดําเนินกิจกรรมในการบําบัดเด็กด้วยดนตรีหรือกิจกรรมสนัทนาการเพื่อเยียวยาจิตใจของเด็กใน

สถานพยาบาล (ดย.) 
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การเขา้ถึงบรกิารสาธารณสขุของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน  

80. Make efforts to guarantee universal access to health services, including sexual and reproductive health, including for regular and 

irregular migrant workers (Uruguay); 

  ดําเนินความพยายามเพื่อประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึง       

    สําหรับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานแบบปกติ และไม่ปกติ (อุรุกวัย) 

81. Facilitate access to sexual and reproductive health services for all, including migrant workers, which includes integrated SGBV 

services, information and education campaigns, and migrant-friendly health services (Malaysia); 

  อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของทุกคน รวมถึงแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน โดยรวมบริการ ข้อมูล และการรณรงค์ใน

การศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาพ และบรกิารสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (มาเลเซีย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั สธ./สปสช.  ระบบบริการที่เป็นมิตรแก่แรงงานต่างด้าว เช่น การพัฒนาสื่อสุขภาพภาษาต่างด้าว และ 

การพัฒนาแกนนําต่างด้าว/ผู้ประสานงานทางภาษา/อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 

เพื่อให้ชุมชนต่างด้าวในไทยสามารถประสานงานในด้านสุขภาพกับระบบสาธารณสุขภาครัฐได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บูรณาการการทาํงานแรงงานต่างด้าวกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวขอ้ง ในการติดตามประเมินผลและ

จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบบริการสขุภาพคนต่างด้าว 

2564 – 2568
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 รับประกันให้แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (3 สัญชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน) ที่มีบัตรสุขภาพ

สามารถใช้บรกิารได้ตามสิทธิของบัตรแต่ละประเภท (โดยสิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสังคม

และกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว รวมถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์)  

 รับประกันให้แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (3 สัญชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน) ที่มีบัตรสุขภาพ 

สามารถใช้บรกิารได้ตามสิทธิของบัตรแต่ละประเภท (โดยสิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสังคม

และกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว รวมถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์)  

 แผนการจัดตั้งกองทุนสุขภาพสําหรับคนไร้รัฐ โดยรับขึ้นทะเบียนคนมีปัญหาสถานะและ

จัดสรรงบประมาณในการดูแล 

 แผนงานจัดระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ โดยการบริหารแบบบูรณาการผ่าน สธ. ระดับ

อําเภอและระดับจังหวัด 

รง.  ส่งเสริมใหผู้้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกสัญชาติ เขา้ถึงวัคซีนและการรักษา COVID-19  

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

 จัดการรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 ใหก้ับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานอย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึงในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งบริเวณเขตอุตสาหกรรม และพื้นที่ชายแดน 

2564 – 2568

มท.  ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้และ

การให้บริการสาธารณสุขทางเพศ รวมทั้งอนามัยเจริญพันธุ์แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจาก                  

เมียนมาที่พํานักอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวฯ   

2564 – 2568
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82. Continue its inclusive COVID-19 vaccination policy to ensure accessible and affordable COVID-19 vaccines and treatments for all, 

including the marginalized and migrant workers’ group (Lao People’s Democratic Republic); 

     ดําเนินนโยบายการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองการเข้าถึงและราคาที่ย่อมเยาของวัคซีนและการรักษา COVID-19 สําหรบัทุกคน รวมถึงกลุ่ม                  

ชายขอบและแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (ลาว) 

83. Provide health care services to migrants, refugees and asylum seekers in detention centres (Iraq);  

  จัดให้มีบริการสาธารณสุขสําหรับผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผูล้ี้ภัย และผูแ้สวงหาที่พักพิง ในสถานกักกันควบคุมตัวต่าง ๆ (อิรัก) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั สตม.  สนับสนุนให้มทีี่ทําการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง โดยมีแพทย์ที่ฏิบัติหน้าประจําในสถานกักตัว

คนต่างด้าวของ สตม. โดยมีหน้าที่ในการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น พร้อมทั้งให้คําปรึกษา

ทางด้านสาธารณสุข ให้แก่ผู้ต้องกัก และจัดให้มียานพาหนะและเจ้าหน้าที่ตํารวจรับผิดชอบ     

ในการนําผู้ต้องกักที่เจ็บป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจในกรณีที่จาํเป็น 

 ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 จัดให้มีการตรวจหาเชื้อ COVID-19  และฉีดวัคซีน

ป้องกันโรค COVID-19 ให้แก่ผู้ต้องกัก 

 จัดทําแผนงานและกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคชายแดน เช่น สนับสนุนวัสดุทางการแพทย์

และเวชภัณฑ์ พัฒนาการเฝ้าระวังโรค ป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน        

จากโรคและภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย 

2564 - 2568

 สธ.  ดําเนินการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้ได้มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ      

ในกรณีข้ามแดนตามช่องทางด่านชายแดนระหว่างประเทศ 

2564 - 2568
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 บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนต่างด้าวตามแนวชายแดนที่มาขอรับการรักษาพยาบาล 

ให้สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมตามกรณี 

 ประสานงานและทํางานกับองค์กรเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ

แก่ชุมชนต่างด้าวทางด้านสุขภาพ 

 จัดทําแผนงาน/กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคชายแดน เช่น สนับสนุนวัสดุทางการแพทย์และ

เวชภัณฑ์ 

 พัฒนาการเฝ้าระวังโรค ป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคและภัย

สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย 

 

การลดอัตราการเสียชีวิตของสตรีที่ตั้งครรภ์  

84. Continue its efforts related to universal health coverage and strengthen its efforts in reducing maternal mortality rates (Bhutan); 

  ดําเนินความพยายามเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพยายามลดอัตราการเสียชีวิตของสตรีที่ตั้งครรภ์ (ภูฏาน) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั สธ. ● จัดบริการรับฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ ตามมาตรฐานของการอนามัยเจริญพันธุ์รวมไปถึงการดูแลใน

กรณีตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

2564 – 2568 

 

หน่วยงานรอง พม.   

(สค.) 
 ขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 

2560 – 2569  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบ

กิจการในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ผ่านกลไก 

2564 – 2568 
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คณะทํางานส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ

และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น 

 

สิทธใินที่ดินและประเด็นสิ่งแวดล้อม 

85. Continue to enhance the participation of local community in land conservation and forest management, including through 

recognizing the local community’s role in the global climate action agenda (Indonesia); 

  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์ที่ดินและการบริหารจัดการป่า รวมถึงการรับรองบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการดําเนินงาน            

ตามวาระเรื่องสภาพภูมิอากาศโลก (อินโดนีเซีย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ทส.  ดําเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ โดยจัดทําเขตบริหารเพื่อ

การอนุรักษ์ใหป้ระชาชนที่อาศัยและทํากินในเขตป่าอนุรักษ์ ตามกฎหมายสามารถมีสทิธิทํากิน

และอยู่อาศัยในชุมชนเดิมของตนเอง ภายใต้บทบัญญัติทีก่ําหนดตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

 ดําเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อสร้างและฟื้นคืนระบบนิเวศต้นน้ําแบบบูรณาการ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ําป่าไหลหลาก

และอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําหลกัของประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนและดําเนินการป้องกันไฟ 

 พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวม

ถึงชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล 

และการค้า เพื่อพัฒนาระบบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ตามมาตรฐานสากล 
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 ส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริม

ให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 บังคับใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด           

พ.ศ. 2562 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดแจ้งการเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด        

เพื่อรองรับสถานะเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ให้มีความชัดเจนขึ้นในทางกฎหมาย และ

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการป่าชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมของป่าชุมชนระดับจังหวัด อันนําไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกัน           

อย่างยั่งยืน 

2564 - 2568

2564 - 2568 

 

2564 - 2568 

หน่วยงานรอง พม.  

(พอช.) 
 ดําเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทให้การสนับสนุนชุมชนให้เกิดแผนการบรหิารจัดการพื้นที่

อย่างมีส่วนร่วมทั้งตําบล โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลกัร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่ 

หน่วยงานเจ้าของที่ดิน หน่วยงานระดับจังหวัด ฯลฯ ผ่านการจัดทําผังและแผนการจัดการทั้ง

ตําบลในทุกมิติ รวมไปถึงแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่ทัง้การ

จัดการที่ดิน การอนุรักษ์ดูแลรักษาฟื้นฟูป่า การจัดการน้ํา การส่งเสริมอาชีพการแปรรูป

ผลผลิต การรวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดี

ยิ่งขึ้น 
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ภัยพิบัติ/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

86. Integrate a rights-based approach in climate mitigation policy and disaster risk reduction plans (Cyprus); 

 บูรณาการแนวทางที่ให้สิทธิเป็นพื้นฐานในแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (ไซปรัส) 

87. Ensure the meaningful participation of women, children, persons with disabilities, and local communities in the development and 

implementation of climate change and disaster risk reduction frameworks (Fiji); 

 รับรองการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของสตรี เด็ก คนพิการ และชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างต่าง ๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (ฟิจิ) 

88. Ensure the effective participation of women in the formulation and implementation of policies and action plans on climate 

change and disaster response and risk reduction (Maldives); 

  รับรองการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของสตรีในการจัดทําและปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการรับมือและ

ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (มัลดีฟส์) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบการดําเนินงาน

หน่วยงานหลกั ทส.  ศึกษาและจัดทาํ Gender Analysis for Climate Policy in Thailand เพื่อระบุ 

entry point สําหรับการบูรณาการเรื่องเพศวิถีในนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศ 

 จัดทําแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการตอบสนองต่อบทบาทหญิงชาย 

(gender-responsive) ภายใต้โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยน

สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย 

2565
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 ดําเนินนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ใช้แนวทางที่คํานึงถึง

กลุ่มเปราะบางต่าง ๆ อาทิ คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นพื้นฐาน   

2564 - 2568

มท.

(ปภ.) 
 ขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ปัจจุบัน ฉบับปี พ.ศ. 2564 – 2570)  

 ดําเนิน กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ครอบคลุมตลอดวงจรภัย

พิบัติโดยคํานึงถึงกลุ่มเปราะบาง  

 ดําเนินนโยบายและมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เช่น การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการออกแบบองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่ม

เปราะบางแต่ละกลุ่ม (เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้โยกย้ายถิ่นฐาน) การให้ความสําคญั

กับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการแจ้งเตือนภัยที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้ง             

การจัดทําคู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งให้ความคุ้มครองและ

ความช่วยเหลือแก่ผู้พักพิงทุกกลุ่มตามมาตรฐานและหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน            

อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  

 ส่งเสริมความร่วมมือภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบ

โต้ความร่วมมือภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้           

ความร่วมมือภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and 

Emergency Response : AADMER) ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการอาเซียน       

2564 - 2568
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ด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management : ACDM) 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทาํและปฏิบัติตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการ

ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อาทิ การดําเนินโครงการ Strengthening the 

Anticipatory Action work and Mainstreaming Gender Equality, Disability and 

Social Inclusion (GEDSI) ซึง่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ

สหประชาชาติ 

หน่วยงานรอง ยธ.

(กคส.) 
 บรรจุประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ

กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 จัดการอบรมให้ความรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับ

ภาคส่วนต่าง ๆ  

2564 – 2568

พม.

(ดย. สค.) 
 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ กิจกรรม และการอบรมให้ความรู้ เพื่อเสริมพลังสตรีและสร้างความเสมอ

ภาคทางเพศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

รวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม            

เมื่อประสบภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ 

 ดําเนินการตามแผนงานคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on 

Women: ACW) พ.ศ. 2564 - 2568 (ASEAN Committee on Women Workplan 

2021-2025 – ACW Workplan 2021 - 2025) ซึ่งมีเป้าหมายครอบคลมุในประเด็นมติิ

เพศภาวะกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการให้การคุ้มครองเด็กในภาวะฉุกเฉิน 

2564 – 2568
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การป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ 

89. Continue to strengthen measures to combat human trafficking, including addressing the vulnerability factors of high-risk groups 

and ensuring provision of adequate support for victims (Philippines); 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการในการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการกับปัจจัยอ่อนไหวต่าง ๆ ของกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และรับรอง

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอ (ฟิลิปปินส์) 

90. Adopt additional measures to strengthen the fight against human trafficking, guarantee the rights of victims and provide them with 

protection and assistance (Qatar); 

 ดําเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการค้ามนุษย์และรับรองสิทธิและให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์ (กาตาร)์ 

91. Take the necessary steps to ensure respect to human rights standards while combating human trafficking (Islamic Republic of Iran); 

 ดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อรับรองการเคารพมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในขณะทีม่ีการดําเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ (อิหร่าน) 

92. Expand the scope of social, health and legal support provided to victims of human trafficking, including through continuing the 

efforts to train a qualified staff to identify the victims and analyze their needs (Syrian Arab Republic); 

  ขยายขอบเขตของความช่วยเหลือทางสังคม สุขภาพ และกฎหมาย ที่ใหก้ับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการดําเนินการผ่านความพยายามที่ต่อเนื่อง                      

ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คัดแยกผู้เสียหายและวิเคราะห์ ความต้องการเฉพาะของผู้เสียหาย (ซีเรีย) 

93. Continue efforts exerted to address human trafficking and forced labour (Tunisia); 

  พยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ (ตูนิเซีย) 
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94. Further step up efforts to combat trafficking in human beings, including by improving law enforcement practices with a view to 

bringing to justice and punishing the perpetrators, as well as by providing victims of trafficking with protection and rehabilitation 

(Belarus); 

  เพิ่มความพยายามในการปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อนําผู้กระทําผิดมาเข้าสูก่ระบวนการยุติธรรมและการลงโทษ  

  อีกทั้งให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (เบลารุส) 

95. Broaden the ongoing efforts and cooperation with other states and stakeholders to continue addressing human trafficking 

(Cambodia); 

  ขยายความพยายามที่มีอยู่และความร่วมมือกับรัฐอื่น ๆ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อดําเนินการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง (กัมพูชา) 

96. Continue fighting human trafficking based on a victim-centred approach, with a special focus on the protection of children from all 

forms of punishment (Croatia); 

  ดําเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของแนวทางให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษต่อการคุ้มครองเด็กจากการลงโทษใน

ทุกรูปแบบ (โครเอเชีย) 

97. Implement a National Referral Mechanism, which adopts a victim-centred approach, and ensure that national guidelines for victim 

identification and screening are uniformly implemented (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); 

  ปฏิบัติตามกลไกการส่งต่อ (การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) ระดับชาติ โดยใช้แนวทางที่มผีู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และรับรองว่า 

 มีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติระดับชาติในการระบุตัวและคัดกรองผู้เสียหาย โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (สหราชอาณาจักร) 

98. Ensure effective investigation on human trafficking and bring to justice the perpetrators and their accomplices (Russian 

Federation); 
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 รับรองให้มีการสืบสวนการคา้มนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ และนําผู้กระทาํผิด และผูส้มรู้ร่วมคิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (รัสเซีย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ

หน่วยงานหลกั พม. 

(สป.) 
 ดําเนินมาตรการเพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ดังนี้  

(1) ขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ National Referral Mechanism (NRM) 

(2) พัฒนาการให้บริการในช่วงระยะเวลาฟื้นฟูไตร่ตรอง Reflection Period โดยจัดตั้งกลไก

คณะทํางานศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย และมี

ข้อเสนอแนะทีจ่ะนําไปสู่กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหาย       

ในระยะสั้น กลาง ยาว และการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่

กระบวนการคัดแยก และการจัดบริการเบื้องต้นสําหรับผู้เสียหาย 

(3) เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญสําหรับผู้ปฏิบัติงาน และสร้างทีมสนับสนุนการดําเนินงานใน

พื้นที่ โดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทําหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ระยะเร่งด่วน เพื่อจัดทําหลักสูตรกลางในการเพิ่ม

ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีความชํานาญเฉพาะ และสามารถเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้  

 ดําเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องผ่านกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการให้เงิน

ช่วยเหลือผู้เสียหายฯ การสนับสนุนการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน (ที่จดทะเบียนด้านการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์) 

2564 - 2568
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สตช.   จัดทําแผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ภายใต้แผนจะมมีาตรการสืบสวนขยายผลมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสวนขยายผล         

การจับกุม เครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ให้ครบทั้งขบวนการ ได้แก่ ผู้นําพา ผู้ค้า ผูใ้ห้ที่พักพิง 

นายจ้าง นายหน้า นายทุน ผู้ให้การสนับสนุน และผู้อยู่เบื้องหลังโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ดําเนินการสืบสวน จับกุมเครือข่าย ขบวนการค้ามนุษย์ โดยจัดชุดปฏิบัติการสืบสวน 

 ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนจับกุมอย่างต่อเนื่อง และประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อย่างใกล้ชิด 

(2) ดําเนินโครงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ 

(3) ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และ

มาตรการทางภาษี โดยบูรณาการข้อมูลทางคดี ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน และทรัพย์สินของ

ผู้เกี่ยวข้องร่วมกับสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อยึดทรัพย์ และดําเนินการด้านภาษีอย่างเข้มงวด 

2564 - 2568

อส.  ดําเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ตาม พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 เพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์และ

รับรองให้มีการสืบสวนสอบสวนคดีอย่างมีประสิทธิภาพและนําตัวผู้กระทําความผิดและผู้สมรู้

ร่วมคิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับรัฐอื่น ๆ เพื่อดําเนินการ

แก้ปัญหาการค้ามนุษย์โดยให้ความสําคัญกับคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และ                 

การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดําเนินคดีและ     

การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

2564 - 2568
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 จัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างพนักงานอัยการ ผู้เสียหาย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทํางาน

ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์  

 เสริมประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ต้องหาที่กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์

อย่างต่อเนื่อง มีการตั้งสํานักงานคดีค้ามนุษย์ เพื่อรับผิดชอบโดยตรง 

ดําเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง และดําเนินการเพิ่มกระบวนการคัดแยก

เหยื่อเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ พร้อมปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

รง.  ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่าง

ด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว 

และความผิดฐาน ค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ  

 ดําเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดําเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและ

แรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

 ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจกรรมกลุม่เสี่ยง 

 ดําเนินกิจกรรมการคัดแยกผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับ ใช้แรงงานหรือบริการ

ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีคุณสมบัติในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยเฉพาะข้อบ่งชี้การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

 พัฒนาและเสรมิสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อบ่งชี้การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

รวมถึงการจัดทําคู่มือการค้นหาข้อบ่งชี้การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้นสําหรับแรงงานในภาค

ประมงและติดตามและประเมินผลการทํางานของทีมสหวิชาชีพทีม โดยชุดตรวจสอบและ
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ประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Flying 

Inspection Team (FIT)) 

 ร่วมมือกับ ILO ดําเนินโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ship to 

Shore Right South East Asia Programme) 

 พัฒนาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 ร่วมมือกับสํานักงานสถิติแห่งชาติและ ILO ดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลการทํางานของเด็ก

ในประเทศไทยเพื่อประเมินสถานการณ์แรงงานเด็กในประเทศไทย 

 

2565-2566 

 

2565 - 2568 

 

 

หน่วยงานรอง ยธ. 

(DSI) 
 จัดทําแผนการทํางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าทีจ่ากองค์กรภาคประชาสังคม 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงเงินค่าชดเชยใน

ระหว่างที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ 

 เสริมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิดและดําเนินการต่อผู้เสียหายและ

พยาน ตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่า

เทียมกันปราศจากการเลือกปฏิบัติ  

 ดําเนินความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International 

Organization for Migration: IOM) จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ใหม้ีความรู้ 

ความสามารถในการคัดแยกผูเ้สียหาย  

 ดําเนินการเชิงรุก โดยใช้ข้อมลูจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ขยายผลการสืบสวนเพื่อให้สามารถ

จับกุมผู้กระทําความผิดได้มากขึ้น และสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มาอยู่

ในความคุ้มครองดูแลของเจ้าหน้าที่และนําเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูก่อนส่งคืนกลับสู่สังคม  
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 บูรณาการการทํางานร่วมกับตํารวจกัมพูชา มีการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร เพื่อนํามา

วิเคราะห์เป็นเบาะแสในการสืบสวนจับกุมผู้กระทําความผิดการค้ามนุษย์  

 จัดประชุมทวิภาคีระหว่างกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับตํารวจกองคดี

การค้ามนุษย์ของกัมพูชาปีละ 2 ครั้ง (โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ)   

 จัดประชุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามนุษย์ (TIPNET) ระหว่างเจ้าหน้าที่กองคดีการค้า

มนุษย์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน NGO เป็นประจําทุกปี เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ

ความร่วมมือ สร้างการเป็นหุ้นส่วนเครือข่ายพันธมิตรในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์       

ในทุกมิติ  

 ดําเนินงานร่วมกับหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security 

Investigations (HSI) สหรัฐอเมริกา จัดการฝึกอบรมการจัดการ การคุ้มครองผู้เสียหาย          

ตามมาตรฐานสากลใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 ดําเนินโครงการอาเซียน-ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN – ACT)                   

ให้การสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรมการประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในภูมิภาคอาเซียน

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนการค้ามนุษยข้ามชาติ  

 ร่วมกับพนักงานอัยการ เพื่อให้การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เริ่มในกระ

บวนการสืบสวน จับกุม การสอบสวนและการสั่งฟ้องคดีค้ามนุษย์มีประสทิธิภาพมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กต.  สนับสนุนการดําเนินความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านประเทศ

พันธมิตร และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางอาญาอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

2564 - 2568
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แรงงานประมง 

99. Take all necessary steps to immediately end forced labour and human rights abuses in the fishing industry, including by providing 

medical and social security services to migrant workers in the industry (Indonesia); 

 ดําเนินขั้นตอนที่จําเป็นทั้งหมดในการยุติการใช้แรงงานบังคับและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมงโดยทันที รวมถึงการจัดให้บริการทางการแพทย์และ  

สวัสดิการสังคมแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมดังกล่าว (อินโดนีเซีย)  

100. Take additional steps to further protect and promote rights of all workers, including fishermen (Cambodia); 

   ดําเนินขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองและสง่เสริมสิทธิแรงงานทุกคนมากขึ้น โดยรวมถึงแรงงานประมง (กัมพูชา) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบการดําเนินงาน 

หน่วยงานหลกั รง.  ดําเนินโครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เป็นศูนย์บริการให้คําปรึกษา 

แนะนําและช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาการทํางานในประเทศไทยประสานให้

ความช่วยเหลือ 

 ดําเนินการตรวจเรือประมง ณ ศูนย์ควบคมุการแจ้งเรือเข้าออก  (Port In and Port Out 

Control Center (PIPO)) 

 ดําเนินการตรวจทางทะเลร่วมกับทีมชุดปฏิบัติการทางทะเลจับกุมผู้กระทําความผิด

กฎหมายประมง (Special Arrest Team (SAT)) 

2564 - 2568
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  ติดตามและประเมินผลการทํางานของทีมสหวิชาชีพทีมโดยชุดตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Flying Inspection Team 

(FIT)) 

  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อาทิ พนักงานตรวจแรงงาน และเพิ่มสหวิชาชีพ ล่าม

แปลภาษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ PIPO ร่วมกับ ILO 

 ดําเนินโครงการสิทธิจากเรือสูฝ่ั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ship to Shore Rights 

South East Asia Programme) 

 พัฒนาและปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการตรวจแรงงานฉบับใหม่ ร่วมกับ ILO ให้สอดคลอ้ง

กับมาตรฐานสากล หรืออนุสญัญาที่เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ 

 สนับสนุนการแปลสัญญาจ้างแรงงานประมงเป็นภาษาของแรงงานต่างชาติเจ้าของภาษา 

ร่วมกับ IOM 

 

2564 - 2567 

 

2564 – 2568 

หน่วยงานรอง ยธ.

(DSI) 
 ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและองค์กรภาคประชาสังคมดําเนินการตรวจสอบการทํา

การประมงที่ต้องสงสัยว่ามีการทําผิดกฎหมาย โดยการตรวจค้น จับกุมผูก้ระทําความผิด 

รวมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ผู้เสียที่ตกเป็นเหยื่อ

การค้ามนุษย์ (รวมถึงแรงงานประมง)  

 ดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน เพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับ 

การค้ามนุษย์ 

2564-2568

สธ.

 
 ดําเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน รวมถึงตรวจสภาพแวดล้อมในเรือประมงทะเลตามคู่มือ     

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานประมงทะเล ปี 2560 ซึ่งจัดทําโดยกรมควบคุมโรค 

2564-2568
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สิทธิด้านการศกึษา  

101. Continue to provide basic education for all (Kuwait); 

    ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับทุกคนอย่างต่อเนื่อง (คูเวต) 

102. Continue efforts in ensuring access to education in order to increase school enrolment rates at all levels (Algeria); 

    ดําเนินความพยายามเพื่อรับรองการเข้าถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการลงทะเบียนเข้าศึกษาในทุกระดับ (แอลจีเรีย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบการดําเนินงาน 

หน่วยงานหลกั ศธ.  โครงการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

 ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและพัฒนากําลังคน 

 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิสู่การปฏิบัติ  

 โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ           

คนไทย 4.0 

 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

 โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (กิจกรรมหลักขับเคลือ่นนโยบายการ

แก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา) โดยการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางการแก้ปัญหา เด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น

เพื่อพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1 

 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ และสถานประกอบการ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

2564 - 2565

2565 

2565 

2564 

 

2564 - 2565 

 

2564 - 2568 

 

 

 

2564 - 2568 
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องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตาม

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

 โครงการการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน “พาน้องกลับมาเรียน” ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทุกเขตที่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและติดตามนักเรียนที่ตกหล่นและออกจาก

โรงเรียนกลางคัน โดยช่วยเหลือเด็กที่ติดตามพบตัว แต่ยังไม่กลับเข้าระบบการศึกษาโดยบูรณาการ

กับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ปรับปรุง และพัฒนาต้นแบบแนวทางการเฝ้าระวัง ติดตาม และ

ช่วยเหลือ 

 

2564 - 2565 

อว.  ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเทา่เทียมกัน ไม่เลือก

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

2564 - 2568

 

หมวดที่ 6 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธขิองกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

แผนสง่เสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สงัคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยฉบับปี พ.ศ. 2561 – 2564   

103. Fully implement and consider renewing the 2018-2021 Plan to Promote Coexistence under a Multicultural Society in                                         

Thailand (Bahamas); 

   ปฏิบัติตามอย่างเต็มที่และพิจารณาปรับปรุงแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยฉบับปี พ.ศ. 2561-2564 (บาฮามาส) 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั สมช.    ดําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อ

พิจารณาปรับปรุงแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยฉบับปี             

พ.ศ. 2561-2564   

 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อจัดทํารายงานการศึกษา

ปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยรวมทั้งให้

ข้อเสนอแนะหรือมาตรการเชิงนโยบาย ตลอดจนแนวทางการดูแลทุกกลุ่มในสังคมที่มีความหลากหลาย        

ทางวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐ  

 ประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

จากเอกสารวิชาการ บทความ ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ เพื่อจัดทํา (ร่าง) แผนการส่งเสริมการ        

อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุขของคนทุกกลุ่มในชาติอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับ

กลุ่มเปราะบางกลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง และกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เป็นกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการสําคัญ (Flagship Project) อาทิ โครงการจัดทํา

ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ โครงการจัดตั้งศูนย์สันติวิธีเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม         

พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และอาจจะเกิดขึ้นในระยะ

ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

มีสันติวัฒนธรรม สามารถอยูร่่วมกันอย่างสันติสุข” 

2564

 

 

2565 

 
 

 

2566-2568 

 

 

 

 

2566 - 2568 

หน่วยงานรอง วธ.

 
 พิจารณาให้ความเห็นและสนับสนุนข้อมูลในการจัดทํา (ร่าง) แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้

สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยฉบับปี พ.ศ. 2566 – 2570  

2564 - 2565
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104. Develop a national plan against sexual and gender-based violence and bring its perpetrators to justice (France);  

     จัดทําแผนพัฒนาระดับชาติเพื่อต่อต้านความรุนแรงทางเพศและเหตุแห่งเพศภาพ และนําตัวผู้กระทําความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (ฝรั่งเศส) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบการดําเนินงาน

หน่วยงานหลกั พม.  

(สค.) 
 ผลักดันประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนและกระทําชําเราและการล่วงละเมิด

ทางเพศให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานสําหรับทุกภาคส่วน และ

สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อแก้ไขป้องกันการล่วงละเมิด

ทางเพศ รวมถึงแก้ไขปัญหาทีเ่กี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ 

  จัดทํา (ร่าง) และสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรี

ของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

 จัดทํา (ร่าง) และสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา           

ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570 ภายใต้บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคลใน

ครอบครัวระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ    

2564 - 2568

 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง

ในการจัดการปัญหากลุ่มชาติพันธุ์  (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)) 

 โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งภายใต้

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สป. วธ.) 
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สตช. ● จัดทําและดําเนินการตามแผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ทุกปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทําความรุนแรง

ต่อเด็ก เยาวชน และสตร ีและปราบปราม โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยมีการสืบสวนขยายผลการจับกุมไปยังตัวการร่วม ผู้สนับสนุน และผู้อยู่

เบื้องหลังการกระทําผิด และการเพิ่มประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาให้

ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2565-2568

 

 สิทธิกลุ่มเปราะบาง  

 105. Enhance measures to safeguard access to benefits, welfare, and social security for underprivileged and vulnerable groups  

(Viet Nam); 

  ส่งเสริมมาตรการเพื่อประกันการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสวัสดิการสังคม สําหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ (เวียดนาม) 

106. Continue to strengthen the social security system and to further protect the rights of vulnerable groups (China); 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสวัสดิการสังคม และใหค้วามคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (จีน) 

107. Continue to implement additional measures to promote the human rights of women, children and persons with disabilities by 

improving their access to social services, including health care and education, particularly in rural areas (Japan); 

  ดําเนินมาตรการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมสทิธิมนุษยชนของสตรี เด็ก และคนพิการ โดยปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางสังคมต่าง ๆ รวมถึงบริการสาธารณสุข

และการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท (ญี่ปุ่น) 
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108. Continue implementation of social-oriented policies aimed at further improving the well-being of specific groups, including 

children, women, older persons, persons with disabilities and migrant workers (Democratic People’s Republic of Korea); 

 ปฏิบัติตามนโยบายด้านสังคมที่มุ่งพัฒนาปรับปรุงความเป็นอยู่ของกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ ซึง่รวมถึงเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) 

109. Take further measures on strengthening the protection of the rights of children, women and persons with disabilities 

(Turkmenistan); 

  ดําเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิทธิของเด็ก สตรี และคนพิการ (เติร์กเมนิสถาน) 

110. In line with Thailand’s international commitments, strengthen efforts to protect the rights of persons who are marginalized and 

most vulnerable, including women, migrant workers, children, and LGBTI persons, while also taking steps to foster their fuller 

inclusion and to increase women’s participation in decision-making (Canada); 

  โดยสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย เสรมิสร้างความเข้มแข็งของความพยายามปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนชายขอบและคนในกลุ่มเปราะบางมาก

ที่สุด ซึ่งรวมถึงสตรี แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน เด็ก และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในขณะเดียวกันดําเนินขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการรวมและเพิ่มการมีส่วนรว่ม

ของสตรีในกระบวนการตัดสินใจให้สมบูรณม์ากยิ่งขึ้น (แคนาดา) 

111. Continue to uphold human rights in the design and provision of Covid-19 pandemic counter measures, particularly the rights of 

children and persons with disabilities (Indonesia); 

  เคารพสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาออกแบบและออกมาตรการต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเด็กและสิทธิคนพิการ 

(อินโดนีเซีย)   
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบการดําเนินงาน

หน่วยงานหลกั พม.   ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กกําพร้าในสถานการณ์ COVID-19 2564 - 2565
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(ดย. พก. สค. 

ผส.) 
 ปฐมพยาบาลเยียวยาจิตสังคม และฟื้นฟูจิตใจให้กับเด็กและครอบครัวร่วมกับกรม

สุขภาพจิต (สธ.)  

 เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ซึ่งได้ระบุในมาตรา 11 ว่า ผู้สงูอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนใน

ด้านต่าง ๆ 

 ดําเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนสังคมสงูวัยคนไทยอายุยืน เพื่อให้ผูสู้งอายุมีหลักประกัน

ในการดําเนินชีวิตใน 4 มิติ + 1 ด้าน ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสภาพแวดล้อม มิติสขุภาพ มิติ

สังคม และด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยดําเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาทิ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ

ให้เหมาะสมและปลอดภัย สง่เสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ ความรู้ที่เหมาะสม และ   

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึง เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจ สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี และเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน

ภาวะยากลําบาก 

 พัฒนา Application “Gold by DOP” เพื่อช่วยผู้สูงอายุในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า

สู่วัยสูงอายุ ส่งเสริมความเข้าใจในการดํารงชีวิตประจําวัน และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

กฎหมาย กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ พร้อมทั้งใหค้วามช่วยเหลือใน

สถานการณ์ฉุกเฉินได้ 

 รับสมัครและฝกึอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ที่เชี่ยวชาญด้าน

ผู้สูงอายุ (อพมส.) เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับ

พื้นที่  

2564 - 2565

 

2564 - 2568 
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 กํากับดูแลการทํางานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบล เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการ

บริการสวัสดิการสังคมสําหรบัประชาชนทุกช่วงวัย 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัว อาทิ ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายในการ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรแีละบุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ และมีระบบสนับสนุน 

ในการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีการขับเคลื่อนการจัดตั้ง

ศูนย์บริการแมเ่ลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (ดูข้อ 68 - 70) 

 ฝึกอบรมเพื่อเสริมพลังและศกัยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจด้านเศรษฐกิจและ

การเมืองรวมทั้งส่งเสริมบทบาทของสตรีในชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งพัฒนาทักษะในการ

ประกอบอาชีพและเสริมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจของสตรี 

สศช.  ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกัน

ทางสังคม ที่มุง่เน้นการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับคนทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส

และกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วยแผนย่อย ได้แก่ (1) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ

หลักประกันทางเศรษฐกิจ สงัคม และสุขภาพ เน้นการขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ํา

ให้กับทุกคนอย่างเหมาะสมและชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอสภาวะ

ความยากจน และสร้างหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน (2) มาตรการเจาะจง

กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุน

ช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงและเหมาะสม 

ส่งเสริมและจดัหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับประชากรกลุ่มต่าง ๆ ส่งเสริมความร่วมมือ

ในระดับชุมชนในการจัดระบบคุ้มครองทางสังคมใหแ้ก่สมาชิกของตน และสนับสนุนการพัฒนา

และนําใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดสวัสดิการและหลักประกัน          

ทางสังคมอย่างบูรณาการ 

2564 - 2568
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 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที ่9 ไทยมี            

ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม   

ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น โดยการให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่าง

เฉพาะเจาะจง สร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนผ่านระบบการให้เงิน

อุดหนุนเพื่อสนับสนุนการเลีย้งดูเด็กให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากร          

ที่จําเป็นแก่เด็กวัยเรียน ยกระดับความคุ้มครองทางสงัคมให้กับคนทุกช่วงวัยให้เพียงพอ 

เหมาะสม และบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครอง              

ทางสังคม 

 

2565 - 2568 

 

รง.  ฝึกอบรมแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งทีศู่นย์แรกรับเขา้ทํางานและสิ้นสุดการจ้าง      

โดยการอบรมครอบคลุมถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงาน

โยกย้ายถิ่นฐาน  

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน แก่

แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน แกนนําหรือตัวแทน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและช่องทางการติดต่อกับ

ภาครัฐพร้อมทัง้รับและวินิจฉยัคําร้อง ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและบริเวณจุดผ่านแดนสําคัญ  

 ดําเนินโครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน โดยเป็นศูนย์บริการให้

คําปรึกษา แนะนําและช่วยเหลือแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานทีป่ระสบปัญหาการทํางานในประเทศ

ไทย 

2564 - 2568

 

 

 

 

 

 

 

 

2564 - 2565 
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 ร่วมมือกับ ILO ดําเนินโครงการความปลอดภัยและยุติธรรมสิทธิและโอกาสของแรงงาน

โยกย้ายถิ่นฐานสตรีในภูมิภาคอาเซียน (Safe & Fair: Realizing women migrant worker’s 

rights and opportunities in the ASEAN region Project) 

สธ.  ให้บริการด้านสุขภาพแก่คนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ตามสิทธิหลักประกัน

สุขภาพของแต่ละบุคคล โดยสามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิไว้ 

2564 - 2568

ศธ.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบายการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของทุกกลุ่มเป็นเวลา 

12 ปี โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท 

2564 - 2568

หน่วยงานรอง สมช.  ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริหารจัดการการระบาดของ COVID-19 ภายใต้ศูนย์

ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) โดยมีกิจกรรมที่รวมถึงการผลักดัน

แผนการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กอายุ 5 – 11 ปี โดยกําหนดให้มีการค้นหารายชื่อและเก็บตกบุคคล

ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และให้สถานศึกษาเฝ้าระวัง พร้อมทั้งดําเนินการฉีดวัคซีนให้แก่เด็ก อีกทั้ง

ผลักดันแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแก่เด็ก โดยเฉพาะการปรับแนวทางจากการเรียน

ออนไลน์มาเป็นการเปิดเรียนตามปกติ ซึ่งสถานศึกษาต้องกําหนดแผนเผชิญเหตุและเตรียม

ความพร้อมหากเกิดการระบาดของโรคในสถานศึกษา              

2564 - 2568

อส.  ให้ความรู้ทางกฎหมายและสทิธิขั้นพื้นฐาน แก่เด็กและเยาวชนที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ

เด็กทั่วประเทศ 

 จัดทําโครงการบูรณาการการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้บูรณาการการทํางานร่วมกันในการ

แก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคให้สามารถกลับ

เข้าสู่สังคมและดํารงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2564 - 2565

 

 

2565 
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 ทําการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางปฏิรูปมาตรการคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวน เพื่อให้รองรับ

กับบริบทในประเทศ อีกทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และพันธกรณภีายใต้สนธิสัญญา

ระหว่างประเทศ  

 จัดการประชุมคู่ขนานในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ    

ความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 30 เรื่องการประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง

และเด็กที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 

 

2564 

 

การปกป้องสทิธิสตรีและการเสริมพลังสตรีทางเศรษฐกิจและการเมือง  

112. Continue efforts to protect women and girls, as well as children, and include them in National Development Plans (Algeria); 

     ดําเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสตรี เด็กหญิง และเด็ก อีกทั้งรวมกลุ่มคนดังกล่าวอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศต่าง ๆ (แอลจีเรีย) 

113. Continue efforts to enhance women’s economic empowerment and their representation in public and political life (Bangladesh); 

      ดําเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเสรมิพลังทางเศรษฐกิจของสตรี และการเป็นตัวแทนของสตรีในด้านสาธารณะและในทางการเมือง (บังกลาเทศ) 

114. Continue necessary measures to promote the representation of women in the politics and decision-making levels (Nepal); 

    ดําเนินมาตรการที่จําเป็นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการมีผู้แทนสตรีในทางการเมืองและในระดับการตัดสินใจ (เนปาล) 

 

 

115. Take further measures to improve women’s access to employment and safe working conditions (Bulgaria); 

    ดําเนินมาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการจ้างงานและสภาพการทํางานที่ปลอดภัยสําหรับสตรี (บัลแกเรีย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบการดําเนินงาน



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

- 78 –  

หน่วยงานหลกั พม.

(สค.) 
 ดําเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทและมสี่วนร่วมทางการเมืองในระดับตัดสินใจ

โดยมี การจัดโครงการและกจิกรรมให้แก่สตรีและอาสาสมัครสตรี ผ่านการเสริมสร้างให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ รวมถึงมีทัศนคติเชิงบวกและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น             

ในการเป็นผู้นํา/ แกนนํา และมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจทัง้ในระดับชุมชนและประเทศ 

 ผลักดันมาตรการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสาํคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครอง 

สนับสนุน และอํานวยความสะดวกให้ผู้หญิงสามารถเข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ           

ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างกลไกการพัฒนาเด็กเพื่อลดภาระให้กับผู้หญิงที่ทํางาน 

 จัดการอบรมฝึกอาชีพแบบครบวงจร ผ่านกลไกของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ โดยคํานึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ใหแ้ก่เยาวสตรี 

กลุ่มเปราะปาง แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประชาชนทั่วไปหรือบุคคล           

ในครอบครัวในหลักสูตรต่าง ๆ 

 จัดทําคู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ         

ในการทํางาน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย คํานิยาม 

รูปแบบ ลักษณะพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และแนวทางการป้องกันไม่ให้

เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และผู้สนใจ 

2564 – 2568

 รง.  โครงการพัฒนาพลังสตรีพลิกวิกฤตเศรษฐกิจไทย โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับกฎหมายการใช้แรงงานหญิง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานสตรี โดยมี

เป้าหมายให้สตรีได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

2564 – 2568

 

 

 

2564 – 2565 
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  ร่วมกับ ILO ดําเนินโครงการความปลอดภัยและยุติธรรมสิทธิและโอกาสของแรงงานต่าง

ด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน (Safe & Fair: Realizing women migrant worker’s rights 

and opportunities in the ASEAN region Project) 

  ร่วมกับ ILO ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบการ (Women 

in STEM Workforce Readiness and Development Programme) 

 ดําเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกํากับดูแลสถานประกอบการ เพื่อ

รับประกันสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยต่อลูกจ้างทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดอัตราการประสบอุบัติเหตุและอันตรายจากการทํางานติดตาม

สถานการณ์การประสบอันตรายจากการทํางานของแรงงานสตรี 

 

2564 - 2568 

หน่วยงานรอง มท.  มาตรการสนับสนุนบทบาทสตรีในทางการเมืองและในระดับการตัดสินใจในระดับจังหวัด 

และระดับท้องถิ่น อาทิ การเพิ่มสัดส่วนของสตรีในตําแหน่งงานบริหารส่วนท้องถิ่น 

2564 - 2568

 

 

 

การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ 

116. Continue with legislative and policy measures for the progressive realization of gender equality, and to address gender-based 

discrimination (India); 
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 ดําเนินมาตรการทางกฎหมายและทางนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อการบรรลุความก้าวหน้าในด้านความเท่าเทียมทางเพศ และแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง

เพศภาพ (อินเดีย)  

 117. Take further action to strengthen national mechanisms that contribute to greater gender equality, as well as to promote and 

protect the rights and the well-being of women and girls (Dominican Republic); 

ดําเนินการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกระดับชาติที่นําไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศที่มากขึ้น และส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและความเป็นอยู่ของสตรีและ

เด็กหญิง (สาธารณรัฐโดมินิกัน) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั พม.

(สค.)  
 ขับเคลื่อนงานภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 อาทิ การส่งเสริม

ประสิทธิภาพของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศขึ้น เพื่อช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยา 

หรือบรรเทาทกุข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลอืกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) และเสริม

ประสิทธิภาพในการทํางานของ วลพ. โดยการปรับลดระยะเวลาดําเนินการพิจารณาและการวินิจฉัย 

คําร้องการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศของ วลพ. ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน 

 พิจารณาทบทวนข้อบทกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

และการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ  

 จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ ผ่านกลไกผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender 

Equality Officer: CGEO) และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal Point: 

GFP) 

2564 - 2568
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ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1325 เรื่อง “สตรี สันติภาพ และความมั่นคง” 

118. Carry out actions aimed at increasing the representation of women in public life, in accordance with resolution 1325 “women, 

peace and security” (Angola); 

  ดําเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการมีผู้แทนของสตรีในด้านสาธารณะ โดยสอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1325 เรื่อง 

“สตรี สันติภาพ และความมั่นคง” (แองโกลา) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

 พม.

(สค.) 
 ส่งเสริมการปฏิบัติตามวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง (Women Peace and 

Security: WPS) ด้วยการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ

2564 - 2565

 

 ผลักดันและส่งเสริมการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender Responsive 

Budgeting: GRB) ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรวมถึงการจัดทําและเสนอคู่มือ GRB เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

เห็นชอบ และเผยแพร่คู่มือให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการมุมมองเพศภาวะ 

เข้าสู่กระบวนการจัดการงบประมาณทั้งรายรับและรายจา่ย 

หน่วยงานรอง อส.  จัดทําคําแปลและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุงในการขจัด 

ความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The Updated 

Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against 

Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice - MSPM on VAW)  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป  

2564 - 2565
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ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง พ.ศ. 2560 – 2564 และทบทวนผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางดังกล่าวผ่านการศึกษาข้อมูล และจัดการหารือกับภาคส่วน 

ต่าง ๆ  เพื่อจัดทาํร่างแผนปฏิบัติการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 

 ส่งเสริมใหค้วามเชื่อมโยงประเด็น WPS กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยเฉพาะ

เป้าหมายที่ 15 และเป้าหมายที่ 16 

 พัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและมีบทบาทในการ

ตัดสินใจในกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่สถานการณ์ความขัดแย้ง 

 

 

2564 - 2568 

กห.

(กองทัพไทย) 
 สนับสนุนเจ้าหน้าที่สตรีให้มีบทบาทและมสี่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษา

สันติภาพร่วมกับสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง  

 สนับสนุนนโยบายของสหประชาชาติเรื่องการมีเจ้าหน้าที่สตรีในภารกิจในอัตราส่วนไม่ต่ํากว่า  

ร้อยละ 20 โดยผลักดันให้มีเจ้าหน้าที่สตรีเพิ่มมากขึ้นในทุกหน่วยร้อยละ 2.9 ในปี 2565-2566 

2564 - 2568

 

2565 - 2566 

กต.  ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนเพื่อปฏิบัติตามวาระ WPS ในระดับทวิภาคีและพหุ

ภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบอาเซียน และสนับสนุนการผลักดันวาระดังกล่าวในกรอบ

สหประชาชาติ 

2564 - 2568

หน่วยงานรอง  ศอ.บต.  สนับสนุนศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเป็นศูนย์กลาง       

ในการประสานงาน ระดมความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 ยกร่างและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้      

พ.ศ. 2564-2570 พร้อมผลักดันการดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนุบสนุนให้สตรี 

2564 - 2568
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มีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพ อาทิ มาตรการคุ้มครองสตรีและเด็ก สรา้งผู้นําสตรีเพื่อแก้ไข

ความขัดแย้งระดับชุมชน และพัฒนาตัวแทนสตรีในการเสนอปัญหาและมุมมองของสตรีใน 

ทุกระดับ 

 

การขจัดความรุนแรงทางเพศ ความรนุแรงในครอบครัว 

119. Step up efforts to prevent and combat all forms of violence against women and to ensure that cases of violence against women 

are fully investigated and perpetrators prosecuted (Senegal); 

ยกระดับความพยายามในการป้องกันและจัดการกับความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบและรับรองว่า กรณีความรุนแรงต่อสตรีจะได้รับการสืบสวนอย่างเต็มที่และมี

การนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ (เซเนกัล) 

120. Continue efforts aimed at combatting violence against women and girls, establishing gender equality, and supporting women's 

empowerment (Tunisia); 

  ดําเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งจัดการกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง สร้างความเท่าเทียมทางเพศ และสนับสนุนการเสรมิสร้างพลังสตรี 

(ตูนิเซีย) 

121. Redouble its efforts to prevent and address all forms of violence against women (Zambia); 

เพิ่มความพยายามในการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ (แซมเบีย) 

122. Take further measures to combat all forms of violence and discrimination against women and children, including domestic 

violence (Italy); 

ดําเนินมาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อจัดการกับความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กในทุกรูปแบบ รวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (อิตาลี) 

123. Continue to strengthen measures aimed at reducing gender-based violence against women and girls, in particular domestic 

violence and sexual violence (Chile); 
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 เสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการเพื่อลดความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศต่อสตรีและเด็กหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรง

ทางเพศ (ชิลี)  

124. Address the high cases of sexual and gender-based violence against girls and women through a solid, preventive regulatory 

framework focused on comprehensive reparation for victims (Costa Rica); 

จัดการกับกรณีจํานวนมากที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาพต่อสตรีและเด็กหญิง ผ่านกรอบกฎระเบียบที่เข้มแข็งและเพื่อ             

การป้องกัน โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูชดเชยต่อผู้เสียหายอย่างครอบคลุม (คอสตาริกา) 

125. Further strengthen its efforts regarding the provision of essential services and support of victims of sexual and gender-based 

violence (Hungary); 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งของความพยายามในการให้บริการที่จําเป็นและความช่วยเหลือที่มากยิ่งขึ้นต่อผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงด้วยเหตุ            

ทางเพศภาพ (ฮังการี) 

126. Increase significantly investment in the fight against gender based-violence, especially with regard to the creation of a solid and 

reliable network of care for victims with full respect for their freedom (Spain); 

  เพิ่มการลงทุนมากยิ่งขึ้นในการต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเชื่อถือได้เพื่อดูแลผู้เสียหาย                 

โดยเคารพในเสรีภาพของผู้เสียหายอย่างเต็มที่ (สเปน) 

127. Step up efforts to increase participation of women in political and public life, and take concrete steps to prevent and address all 

forms of violence against women and girls, including sexual and domestic violence (Czech Republic); 

ยกระดับความพยายามเพื่อเพิ่มการมีส่วนรว่มของสตรีในทางการเมืองและสาธารณะ และดําเนินขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรง

ต่อสตรี และเด็กหญิงในทุกรปูแบบ รวมถึงความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว (เช็ก) 
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128. Redouble efforts to combat violence against children and young people, as well as prevent and address domestic violence in 

accordance with the provisions of Sustainable Development Goal 5 (Paraguay); 

  เพิ่มความพยายามในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและคนวัยเยาว์ รวมถึงป้องกันและจัดการกับปัญหาความรุนแรงภายในบ้าน โดยให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 5 (ปารากวัย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานหลกั กรอบการดําเนินงาน

 พม.

 (สค. ดย.) 
 ผลักดันประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนและกระทําชําเราและการล่วงละเมิด

ทางเพศ เป็นวาระแห่งชาติและจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรีของประเทศ 

พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่านการขอรับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570 

(ดูข้อ 104) 

 ทบทวนกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศและความ

รุนแรงในครอบครัว 

 เสริมทักษะและสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองของสตรีในสถานการณ์ความ

รุนแรง และจัดทําช่องทางให้คําปรึกษาออนไลน์ คือ ระบบเพื่อนครอบครัว: Family Line 

สําหรับสมาชิกครอบครัวที่ประสบปัญหา ต้องการขอรับคําปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

จาก สค. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บแอพพลิเคชั่น www.เพื่อน

ครอบครัว.com (2) Line Platform โดยระบบเพื่อนครอบครัวมีห้องให้คําปรึกษาออนไลน์ที่

หลากหลาย เช่น ห้องให้คําปรึกษาสารพันปัญหาครอบครวั ความรุนแรงในครอบครัว 

กฎหมายด้านครอบครัว ศูนย์บริการแม่เลีย้งเดี่ยว  

2564 - 2568
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 จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งจัดทําสื่อ

และคู่มือจัดการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้และเข้าใจการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวกให้แก่ พ่อ 

แม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลในสถานดูแลสังกัด พม. ทั่วประเทศ 

2564-2566

 

สตช.  จัดทําและส่งเสริมการปฏิบัติตามแผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สาํนักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทุกปีงบประมาณ โดยเน้นการดําเนินมาตรการป้องกันกรณีการกระทําความรุนแรง 

ต่อเด็ก เยาวชน และสตรมีาตรการปราบปรามโดยการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผล 

มาตรการสืบสวนเพื่อขยายผลไปสู่การจับกุมผู้มีส่วนร่วมทัง้หมด และเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การอํานวยความยุติธรรมให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2564 - 2568

หน่วยงานรอง สธ.  ให้บริการสาธารณสุขแก่เด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงแบบ one stop service ที่ศูนย์พึ่ง

ได้ในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 901 แห่ง และประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ 

เพื่อดูแลในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2564 - 2568

อส.  ดูข้อ 116-117

 ส่งเสริมการให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการขจัดความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรง

ในครอบครัว และรณรงค์เพื่อต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว โดยจัดการประกวดโครงการ

ระหว่างสํานักงานอัยการภาค แต่ละภาค เพื่อให้ความรู้ต่อประชาชนในเรื่องนี้ 

 ร่วมสอบสวนคดีเกี่ยวกับเยาวชนกรณีเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด กรณีที่อ้างเยาวชน

เป็นพยาน และเป็นผู้เสียหายในคดี เข้าร่วมสอบปากคําผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และพยาน และ 

จัดบุคลากรที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองเด็กและสตรีและการขจัด              

การใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพื่อควบคุมคดีที่เกิดกับเด็กและสตรีให้มกีารสืบสวนที่เข้มงวด

เพื่อลงโทษผู้กระทําผิดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

2564 - 2565 

 

 

2564 - 2568 
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 ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัด               

ความรุนแรงทางเพศและในครอบครัว เผยแพร่ข่าวสารให้ตระหนักถึงการต่อต้านการใช้ความ

รุนแรง 

2564 - 2565

TIJ  ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ

สตรี 

  พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรี 

 ส่งเสริมใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องนํามาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องไปใช้ในทางปฏิบัติ 

อาทิ ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัด                

ความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United 

Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence 

against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice) 

2564 – 2568

 

 

 

 

การขลบิอวัยวะเพศหญิง  

129. Strengthen its efforts to abolish the continued practice of genital circumcision (Timor-Leste); 

    เสริมสร้างความเข้มแข็งในความพยายามยกเลิกแนวปฏิบัติที่ยังมีอยู่ในการขลิบอวัยวะเพศหญิง (ติมอร์-เลสเต) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 
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หน่วยงานหลกั พม. 

(สค.) 
 ร่วมมือกับหน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรทางศาสนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขลิบอวัยวะเพศหญิง 

2564 - 2568

สธ.  ดําเนินมาตรการห้ามมิให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งให้บริการขลิบอวัยวะเพศหญิง ทั้งนี้         

ในกรณีทีม่ีผู้ได้รับอันตรายจากการดําเนินการดังกล่าวสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลทั่ว

ประเทศ 

2564 - 2568

 

สิทธเิด็ก 

130. Pursue the efforts aiming at promoting the rights and welfare of children (Lebanon); 

     ดําเนินความพยายามโดยมุ่งส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของเด็ก (เลบานอน) 

131. Ensure that wide-ranging policies and measures granting proper protection for children in vulnerable situation are enhanced    

(Romania); 

    รับรองว่า นโยบายและมาตรการที่มีขอบขา่ยกว้างที่ให้การคุ้มครองที่เหมาะสมกับเด็กในสถานการณ์เปราะบางนั้นได้รับการส่งเสริม (โรมาเนีย) 

132. Continue the gradual expansion of the child support grant scheme for poor or close to poverty families (Kuwait); 

     ขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป สําหรับครอบครัวยากจน หรือใกล้เคียงเข้าสู่ภาวะยากจนอย่างต่อเนื่อง (คูเวต) 

133. Continue to provide adequate human and financial resources, including children’s rights training for government agencies and  

law enforcement authorities, to fully implement its domestic laws and international obligations to protect the rights of the child 

(Philippines); 

  จัดหาทรัพยากรบุคคลและการเงินที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงสําหรับการฝึกอบรมด้านสิทธิเด็กสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อดําเนินการตาม

กฎหมายภายในประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศในการคุ้มครองสทิธิเด็กอย่างเต็มที่ (ฟิลิปปินส)์ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบการดําเนินงาน

หน่วยงานหลกั พม.

(ดย.) 
 จัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐาน

ที่ให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้เสีย โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ

เด็กโดยไม่คํานึงถึงสถานะการเข้าเมืองตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

 ดูข้อ 62-65 และข้อ 66 

 บริหารจัดการสวัสดิการสังคมสําหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน  

 ดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิด้านต่าง ๆ ของเด็ก           

โดยเฉพาะที่จะได้รับความคุ้มครองทางสังคมแบบก้าวหน้าสําหรับเด็ก แก่พ่อ แม ่ผู้ปกครอง 

และผู้ดูแล   

2565 - 2568

 

 

 

 

หน่วยงานรอง TIJ  ส่งเสริมการนํามาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องไปใช้ อาทิ ยุทธศาสตร์ต้นแบบและ

มาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกัน

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 

ในการปกป้องเด็กจากความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี และ

กระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน      

 ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 

2564 - 2568

ยธ. 

(กคส.) 
 จัดการประชุม/ อบรม/ สัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและพันธกรณี

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยราชการ และภาคส่วนต่างๆ 

 สนับสนุนวิทยากร และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน 

2564 - 2568
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อส.  จัดทําคําแปลและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่า

ด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  

 โครงการบูรณาการการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้บูรณาการการทํางานร่วมกันใน

การแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคให้สามารถ

กลับเข้าสู่สังคมและดํารงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จัดฝึกอบรมพนักงานอัยการให้มีความรู้ลกึซึ้งและตระหนักในกฎหมายคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนเพื่อให้บุคลากรดังกล่าว เข้มงวดการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีอันเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

รวมทั้งจัดการฝึกอบรมพนักงานอัยการในเรื่องสิทธิเด็กต่ออัยการจังหวัดที่กําลังออกไปดํารง

ตําแหน่ง 

 เสริมประสิทธิภาพของดําเนินการตาม พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่ง

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. 2555 เพื่อปกป้องเด็กให้อยู่ในสถานการณ์และ

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการดูแลเด็กตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่ง

ในการลักพาตัวเด็กข้ามชาติ (Convention on the Civil Aspects of International Child 

Abduction)  

 โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิเด็กสําหรบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาค

ส่วนต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่ม นักเรยีน นักศึกษา 

ส่งพนักงานอัยการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพพนักงานอัยการและ       

ทีมสหวิชาชีพในการดําเนินคดีอาชญากรรมต่อเด็ก (การล่วงละเมิดเด็กและความรุนแรงใน

ครอบครัว) 

2564 - 2568
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สิทธิด้านการศกึษาของเด็กกลุ่มต่าง ๆ  

134. Continue promoting the right to education for all, including ethnic groups and foreign and migrant workers’ children (Lao 

People’s Democratic Republic); 

 ส่งเสริมสทิธิการศึกษาสําหรับทุกคน รวมถึงเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กต่างชาติ และเด็กลูกของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (ลาว) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ศธ.   ดําเนินโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญัชาติ

ไทย (กิจกรรมหลักส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท) 

  ดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มเป้าหมายชาติพันธุ์ รวมถึงการดําเนินโครงการความร่วมมือกับ UNICEF ด้านการศึกษาในชนบท  

2564 - 2565

 

หน่วยงานรอง พม.  

(ดย.) 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐาน 2564 - 2566

 

การยุติการลงโทษโดยการตีเด็ก   

135. Prohibit corporal punishment of children in all settings (Slovenia); 

    ห้ามการลงโทษตีเด็กในทุกกรณี (สโลวีเนีย) 
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136. Explicitly prohibit in law any form of corporal punishment or other cruel or degrading punishment of children in all settings,                             

including in schools and at home, as previously recommended (Sweden); 

มีกฎหมายที่ชัดเจนห้ามการลงโทษโดยการตี หรือการลงโทษที่โหดร้ายหรือย่ํายีศักดิ์ศรีต่อเด็กในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงที่โรงเรียนและที่บ้าน ดังที่ได้เคยเสนอแนะก่อน 

หน้านี้ (สวีเดน) 

137. Prohibit all forms of corporal punishment against children and make this legislation known to the public (Angola); 

ห้ามการลงโทษตีเด็กในทุกรปูแบบและออกเป็นกฎหมายให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะ (แองโกลา) 

138. Abolish corporal punishment by law and in practice, by enacting specific national legislation prohibiting corporal punishment in  

all environments (Israel); 

 ห้ามการลงโทษตีเด็ก โดยการออกกฎหมายและในทางปฏิบัติ โดยมีการออกกฎหมายภายในประเทศเป็นการเฉพาะเพื่อห้ามการลงโทษตีเด็ก  

      ในทุกสภาพแวดล้อม (อิสราเอล) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั พม. 

 (ดย.) 
  อบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวกให้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

  ดําเนินมาตรการต่าง ๆ อาทิ การจัดการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็ก เพื่อยุติการลงโทษตีเด็ก 

และการลงโทษอื่น ๆ ที่โหดร้ายและย่ํายีศกัดิ์ศรีเด็กในสถานดูแลเด็กของ พม.   

2564 - 2567

2564 - 2568 

 

ศธ.  โครงการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียน (กิจกรรมการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก) 2564 - 2566

หน่วยงานรอง สธ.   ดําเนินการรักษาเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทําร้าย ทีโ่รงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ

และเสริมประสิทธิภาพของศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลโรงพยาบาล ให้การประสานงานช่วยเหลือเยียวยา

ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 

2564 - 2568



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

- 93 –  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

TIJ  ศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กในบริบทต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่ข้อเสนอแนะ                

เชิงนโยบายในการจัดการกับปัญหาความรุนแรง 

 พัฒนาข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 

2564 - 2568

 

การแสวงหาประโยชนท์างเพศจากเด็ก 

139. Continue to implement policies to raise awareness, prosecute perpetrators and adequately protect children and women from 

sexual exploitation and gender-based violence in conformity with the relevant national laws and international treaties, to which 

Thailand is a party (Malawi); 

ปฏิบัติตามนโยบายในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ดําเนินคดีต่อผู้กระทําผิด และใหก้ารคุ้มครองทีเ่พียงพอกับเด็กและสตรีจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและ

ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาพ โดยให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและสนธิสญัญาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี (มาลาวี) 

140. Take effective measures to prevent the sexual exploitation of minors (Russian Federation); 

   ดําเนินมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ (รัสเซีย) 

141. Step up efforts to eradicate child labour, abuse and sexual exploitation of children, including their involvement in   sexual 

tourism (Slovakia); 

ยกระดับความพยายามเพื่อขจัดปัญหาแรงงานเด็ก การกดขี่เด็กเอารัดเอาเปรียบและการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ซึ่งรวมถงึการนําเข้าไปพัวพันกับ                      

การท่องเที่ยวทางเพศ (สโลวาเกีย) 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาการดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั พม. 

 (ดย.) 
 ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินการตาม พ.ร.บ. 

ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ไขปัญหาสตรีจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และความรุนแรงด้วยเหตุ

แห่งเพศสภาพ 

 อบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนและภาคีเครือข่าย            

การดําเนินงานประเด็นการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 

 เผยแพร่และอบรมเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ตลอดจนมาตรการคุ้มครองแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

นายจ้างและอุตสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานเด็ก รวมถึงเสริมสรา้งความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 

รวมทั้งภาคประชาสังคมเพื่อป้องกันและช่วยเหลือเหยื่อจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ 

 เผยแพร่และอบรมเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ตลอดจนมาตรการคุ้มครองแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

นายจ้างและอุตสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานเด็ก  รวมถึงเสริมสรา้งความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 

รวมทั้งภาคประชาสังคมเพื่อป้องกันและช่วยเหลอืเหยื่อจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ 

2564 – 2568 

 

 

 

2564 – 2566 

 

 

 

 

 

 

รง.  ดําเนินโครงการรณรงค์ในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน เพื่อสร้าง 

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็ก แก่นายจ้างและสถานประกอบการ 

 พัฒนาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 ร่วมมือกับสํานักงานสถิติแห่งชาติ และ ILO ดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลการทํางานของเด็ก

ในประเทศไทยเพื่อประเมินสถานการณ์แรงงานเด็กในประเทศไทย 

 ยกระดับการตรวจคุ้มครองแรงงานเด็ก และแรงงานต่างชาติในกลุ่มเสี่ยง 

2564 – 2568 

 

 
 

 

2565 - 2566 

 

2564 - 2568 
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สตช.  ดูข้อ 104 

หน่วยงานรอง สธ.  สนับสนุนกระบวนการคุ้มครองและดูแลเด็กและสตรีที่เป็นเหยื่อจากการแสวงหาประโยชน์ 

ตลอดจนการอํานวยความยุติธรรม อาทิ การตรวจประเมินอายุทางคดีของเด็กที่ถูกแสวงหา

ประโยชน์จากการค้ามนุษย์ กรณีที่ไม่สามารถระบุอายุได้ชัดเจนที่โรงพยาบาลของรัฐ และให้

ความช่วยเหลือทางจิตเวชแก่เด็กและสตรีที่ตกเป็นเหยื่อ โดยผสานความร่วมมือกับหน่วยงาน   

ที่เกี่ยวข้อง 

2564 - 2568 

อส.  ส่งเสริมประสทิธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กอย่าง

เคร่งครัด  

 เข้าร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเด็ก และสนับสนุนช่องทางให้ประชาชน

ยื่นคําร้องขอความช่วยเหลือกรณีเกิดความรุนแรงในครอบครัว 

 จัดงานสัมมนาร่วมมือกับ National Crime Agency (NCA) แห่งสหราชอาณาจักร DSI และ 

TICAC เรื่อง “การขจัดปัญหาความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก”        

 จัดการประชุมคู่ขนาน (Side Event) ร่วมกับสหราชอาณาจักรในช่วงการประชุม

คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ) ครั้งที่ 

31 หัวข้อ “Elimination of Online Child Sexual Abuse and Exploitation” 

 ฝึกอบรมพนักงานอัยการให้มีความรู้กฎหมายทุกประเภทที่คุ้มครองแรงงานเด็ก คุ้มครอง        

การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กเพื่อคุ้มครองคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริม    

การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 

2564 – 2568 

 

2564 - 2568 

 

2564 

 

2565 

 

 

2564 – 2568 

 

 

2564 - 2568 
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 ให้ความรู้แก่สาธารณะชนถึงการใช้แรงงานเด็ก การกดขี่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ดําเนินคดี

ต่อผู้กระทําความผิดทางเพศต่อเด็ก และแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในความผิดทางเพศ และ

ความผิดฐานคา้มนุษย์ 

ดส.  โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและส่งเสริม           

การตระหนักรู้ของเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ 

2564 - 2567 

TIJ  ศึกษาสถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก อันนําไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

 ขยายผลจากโครงการศึกษาวิจัยของสถาบันฯ เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและตอบสนองกับ

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2564 - 2568 

 

 

 

 

การสมรสก่อนวัยอันควรและการบังคบัสมรส  

142. Take all necessary measures, both in law and in practice, to combat violence against women and child early and forced marriage 

(Latvia); 

ดําเนินมาตรการที่จําเป็นทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติ เพื่อจัดการกับความรุนแรงต่อสตรีและปัญหาการสมรสก่อนวัยอันควรและการบังคับสมรส (ลัตเวีย) 

143. Continue to address concerns about the prevalence of early and forced child marriage and unions (Bahamas); 

 แก้ไขความห่วงกังวลต่อเรื่องปัญหาการสมรสและการอยู่กินก่อนวัยอันควรและการบังคับ (บาฮามาส) 
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144. Ensure that children cannot be legally married, especially to the perpetrators of rape and other forms of sexual violence and 

abuse (Croatia); 

รับรองว่าเด็กไม่สามารถสมรสตามกฎหมายได้ โดยเฉพาะการสมรสกับผูก้ระทําผิดข่มขนืและรูปแบบอื่นของความรุนแรงและการกดขี่ทางเพศ (โครเอเชีย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ

หน่วยงานหลกั พม. 

(ดย.) 
 เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกและกฎหมายในภาพรวมในการดูแล ปกป้อง และ

คุ้มครองเด็กจากความรุนแรง   

 ผสานความร่วมมือกับเครือขา่ยสภาเด็กทั่วประเทศ ในการดําเนินกิจกรรม I decide 

ซึ่งจัดการอบรมออนไลน์ให้เด็กสามารถเป็นผู้พิทักษ์สทิธิ สามารถปกป้องตัวเองและชุมชนได้ 

 ผลักดันการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ.....  เพื่อเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ําของการแต่งงานได้จาก 17 ปี เป็น 18 ปี  และแก้ไข           

เรื่องกรณีผู้ใช้อํานาจปกครองทําโทษบุตร 

 ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรศาสนาในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการสมรสก่อนวัยอันควร 

2564 - 2568

หน่วยงานรอง อส.  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยในมาตรา 1448 ได้กําหนดไว้

อย่างเคร่งครัดว่า บุคคลจะทาํการสมรสได้ต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ อีกทั้งบิดามารดา  

ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ใช้อํานาจปกครองไม่สามารถให้ความยินยอมได้ และหากมีเหตุ

จําเป็นต้องขออนุญาตศาลเท่านั้น ซึ่งสํานักงานอัยการได้พิจารณาการดําเนินงานภายใต้

หลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการสมรสตามกฎหมาย รวมถึงการสมรสแบบบังคับและในวัยเยาว์ 

2564 - 2568
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สิทธผิูสู้งอายุ  

 ดําเนินคดีต่อผู้กระทําผิดฐานกระทําความรุนแรงต่อครอบครัวและกระทาํผิดต่อเด็ก

 จัดพนักงานอัยการที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายคุ้มครองและขจัดความรุนแรงในครอบครัว

เพื่อควบคุมคดีความรุนแรงในครอบครัวใหม้ีการสั่งคดีอย่างเข้มงวดให้สมดังเจตนารมณ์ 

ของกฎหมายที่มุ่งขจัดความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและสตรี 

 เผยแพร่ความรู้ให้สาธารณะทราบ และต่อต้านการใช้กําลังบังคับจนสังคมยอมรับ 

สตช.  เพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาผ่านการขับเคลื่อน

ศูนย์พิทักษ์เด็กและครอบครัวของ สตช. โดยเน้นการคุ้มครองอย่างมีระบบ และดําเนินการให้

ความช่วยเหลือเด็กอย่างมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประสิทธิภาพ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา    

2564 - 2568

สธ.  จัดบริการให้คาํปรึกษาและช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทํารุนแรงทั้ง

ทางด้านร่างกายและจิตใจ ผ่านศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสาธารณสุข ทีใ่ห้บริการที่ทุก

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 ดําเนินมาตรการเพื่อเสริมประสิทธิภาพของการใช้กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคําปรึกษาทางเลือกในการยุติการ

ตั้งครรภ์) เพื่อช่วยเหลือสตรีหรือเด็กที่เป็นเหยื่อความรุนแรงอย่างเป็นระบบ 

 ขยายสิทธิประโยชน์ที่สตรีพึงได้ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างต่อเนื่องโดยครอบคลุม

ถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ 

2564 - 2568
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145. Pursue the efforts made aiming at protecting elderly people (Lebanon); 

  ดําเนินความพยายามที่มุ่งใหค้วามคุ้มครองผู้สูงอายุ (เลบานอน) 

146. Implement a holistic strategy to ensure the economic empowerment of older persons (Singapore); 

  ดําเนินการตามยุทธศาสตร์แบบองค์รวมเพื่อรับรองการเสริมพลังทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ (สิงคโปร์) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบการดําเนินงาน 

 พม.  

(ผส.) 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง

มาตรา 11 ระบุว่า ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การสง่เสริมและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 

 เสริมประสิทธิภาพการดําเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อผลักดันการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 (2545 -2564) และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ รวมถึง

ดําเนินการหารือรับฟังความคิดเห็นภาคส่วนต่าง ๆ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ สตรี

ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุพิการ เพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุ ฉบับที่ 3  

 จัดทําแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2580) รองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

ทุกมิติ ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีการขับเคลื่อนแบ่งเป็น 

2 ระยะ คือ แผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนใน 5 ปีแรก (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ

ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2566-2580) 

 ดําเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา ผ่านบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300

 ดําเนินงานตามข้อเสนอของสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติในการเสริมทักษะอาชีพใหม่หรืออาชีพ

ทางเลือกและรายได้ของผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึงการดําเนินโครงการต่าง ๆ ที่เสริมสร้างโอกาสใน 

การจ้างงานและทักษะอาชีพของผู้สูงอายุ อาทิ  โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ภายใต้กิจกรรม

2564 - 2568
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อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนสูงวัย (Care Befriend) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ (up skill) 

อาชีพออนไลน์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สร้างพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าของผู้สูงอายุ

ผ่านช่องทางออนไลน์และเสริมประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

สําหรับผู้สูงอายุ (ศพอส.) 

 เสริมประสิทธิภาพของการพิจารณามาตรการด้านสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาทิ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยให้กู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพและ

สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการให้แก่กลุ่ม / ชุมชน / องค์กรที่ทํางานด้านผู้สูงอายุ ผ่านกองทุน

ผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

สิทธคินพิการ  

147. Further implement measures to promote and protect the rights of persons with disabilities (Georgia); 

     ดําเนินมาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ (จอร์เจีย) 

148. Consider initiatives to ensure promotion and protection of the rights of persons with disabilities (India); 

     พิจารณาข้อริเริ่มเพื่อรับรองการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ (อินเดีย) 

149. Amend legislation to prohibit discrimination against persons with disabilities without exceptions (Montenegro); 

     แก้ไขกฎหมายเพื่อห้ามการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยไม่มีข้อยกเว้น (มอนเตเนโกร) 
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150. Continue its efforts towards the protection of rights of persons with disabilities and ethnic minorities (Nepal); 

     ดําเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิคนพิการและชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ (เนปาล) 

151. Simplify procedures for persons with disabilities to access the disability grant (Maldives); 

  ลดความซับซ้อนของขั้นตอนในการเข้าถึงเงินทุนสําหรับคนพิการ (มัลดีฟส์) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั พม.

(พก.) 
 ดําเนินการจัดทําร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อ

ยกเลิกข้อยกเว้นให้การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชน์สาธารณะ      

ในมาตรา 15 วรรคสาม ไมถ่อืว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  

 เสริมประสิทธิภาพในการให้บริการคนพิการในด้านต่าง ๆ  อาทิ การแก้ไขการวินิจฉัยการประเมิน

และคํานิยามความพิการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การพัฒนาสถานะบุคคลด้านทะเบียน

ราษฎรและสญัชาติให้กับคนพิการไร้รากเหง้าในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ    

 ดําเนินมาตรการเพื่อพัฒนาระบบการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ อาทิ การลดเอกสาร

ประกอบการยื่นคําขอ การจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการแบบดิจิทัล การยื่นขอในรูปแบบออนไลน์ 

ร่วมมือกับกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิตให้บริการออกบัตรประจําตัวคนพิการ 

ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ  

 เสริมประสิทธิภาพของการให้สวัสดิการโดยการเชื่อมโยงข้อมูลสทิธิสวัสดิการคนพิการ 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

2564 - 2568 
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 ขับเคลื่อนการใช้แอปพลิเคชัน “พม. รู้จักคณุ” เพื่อสํารวจข้อมูลคนพิการ (เริ่มจากจังหวัดพิษณุโลก 

ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

 พัฒนาและส่งเสริมการเข้าถึงเงินทุนของคนพิการ อาทิ การทําแอพลิเคชันกองทุนส่งเสริม         

ความเสมอภาคคนพิการ การให้กู้ยืมเงินฉุกเฉิน 10,000 บาท (โดยไม่มีผูค้้ําประกัน ไมม่ีดอกเบี้ยผ่อน

ชําระหนี้ภายใน 2 ปี ปลอดชําระหนี้ในปีแรก)  

 ดําเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการทางช่องทางต่าง ๆ รวมทั้ง  

สื่อออนไลน์ และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความตระหนักรู้ถึงสิทธิและความเสมอภาค 

ของคนพิการ สร้างมุมมองในเชิงบวกต่อคนพิการและความพิการ รวมทั้งการพัฒนาทักษะ 

แก่เจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการที่มารับบริการกับหน่วยงานของ

ภาครัฐและภาคเอกชน (รวมถึงธนาคาร) 

 เสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 

: เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ ในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นส่งเสริมการจ้างงาน การส่งเสริม

วิสาหกิจเพื่อสังคม การส่งเสริมสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีและเด็กพิการ ผ่านนโยบาย 

โครงการ และแผนงานต่าง ๆ 

ยธ. 

(กคส.) 
 เสนอร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. เข้าสู่กระบวนการพิจารณา

กฎหมายตามลําดับ และจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ เพื่อใหท้ราบโดยทั่ว

กัน และนําไปปฏิบัติ 

2564 - 2568 

มท.  ดําเนินการจัดทําโครงการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับคนทีม่ีปัญหาเรื่องสถานะบุคคล 

เพื่อประโยชน์ในการออกเอกสารประจําตัวและขอรับสิทธิต่าง ๆ ในอนาคต อาทิ สิทธิการ

รักษาพยาบาล และสทิธิการศึกษา  

2564 - 2568 
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โครงการเร่งรัดให้สญัชาติแก่กลุ่มต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 .... สําหรับผู้ที่ไม่ได้เกิดใน

ประเทศไทย 

หน่วยงานรอง ศธ.  เสริมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของคนพิการผ่านตาม พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสําหรับคน

พิการ พ.ศ. 2551 และ 2556 รวมถึงการจัดทําแผนการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ ฉบับที่ 4 (2565-

2567) 

 ดําเนินมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิทางการศึกษาคนพิการและกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ  

การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพิ่มความพยายามในการส่งเสริม               

/การจัดการเรียนการสอน โดยการเพิ่มการเข้าถึงให้แก่คนพิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศผ่านโครงการปักหมุด กศน. 

2564 - 2568 

สธ.  มีการจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของคนพิการในระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติสําหรับคน

พิการ (ท.74) เพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มมีาตรฐาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ 

2564 - 2568 

อว.  สถาบันอุดมศึกษารับคนพิการเข้าศึกษา มกีารจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล         

ให้สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็นพิเศษของนิสิตนักศึกษาพิการแต่ละบุคคล  

จัดให้มีเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

สําหรับคนพิการ รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตนักศึกษาพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้

ตามความเหมาะสม 

2564 - 2568 

พณ.

(DIP) 
 เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องให้แก่ผูท้ี่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อ

ประโยชน์ของคนพิการตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

2564 - 2568 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

- 104 –  

เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์

ได้ พ.ศ. 2562   

สมช.  ส่งเสริมนโยบายและการดําเนินมาตรการในการจัดทําถิ่นที่อยู่และทะเบียนประวัติแก่คนกลุ่มน้อย 

เพื่อนําไปสู่การพัฒนาสถานะและการขอรับสิทธิด้านต่าง ๆ ได้ อาทิ การจัดทําหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

กําหนดสถานะและสิทธิของคนที่อพยพเข้ามาและอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานและไม่สามารถ

เดินทางกลับได้ 

2564 - 2568 

รง.  ให้ความคุ้มครองแรงงานทุพพลภาพเนื่องจากการทํางาน เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุน

ทดแทนและเขา้ถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ด้านอาชีพตลอดจนด้านจิตใจและสังคม ผ่าน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ของสํานักงานประกันสังคม ประชาสัมพันธ์และเผยแพรข่อ้มูลการจ้าง

งานคนพิการ 

2564 - 2568 

 

สิทธเิด็กพิการ 

152. Further strengthen measures to advance the rights of children with disabilities (Sri Lanka); 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องสิทธิของเด็กพิการ (ศรีลังกา) 

153. Consider adopting a strategy to combat stereotypes against children with disabilities and raise awareness of the rights with 

children with disabilities (State of Palestine); 

 พิจารณาใช้ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับเจตคติแบบเหมารวมต่อเด็กพิการ และเพิ่มความตระหนักรู้ด้านสิทธิของเด็กพิการ (รัฐปาเลสไตน์) 

154. Adopt a strategy to combat stereotypes against children with disabilities and to strengthen their protection (Togo); 

  ดําเนินยุทธศาสตร์ในการจัดการกับเจตคติแบบเหมารวมต่อเด็กพิการและเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับการคุ้มครองเด็กพิการ (โตโก) 
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155. Develop a strategy to combat negative stereotypes about children with disabilities; raise awareness about their rights and 

strengthen the provision of assistance services appropriate to the age and type of disability (Argentina); 

  พัฒนายุทธศาสตร์เพื่อจัดการกับเจตคติแบบเหมารวมเชิงลบต่อเด็กพิการ เพิ่มความตระหนักรู้ด้านสิทธิ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้บรกิารช่วยเหลือ             

ที่เหมาะสมต่ออายุและรูปแบบของความพิการ (อาร์เจนตินา) 

156. Adopt urgent actions to combat all forms of discrimination, violence, institutionalization and abandonment of children with 

disabilities (Ecuador); 

ดําเนินการอย่างเร่งด่วนในการจัดการกับการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง การกักขัง และการทอดทิ้งเด็กพิการในทุกรปูแบบ (เอกวาดอร์) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั พม.

(พก.) 
 ขยายและดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2560-2564 

ขยายต่อถึงปี 2565) โดยมีมาตรการในการดูแลสตรีและเด็กพิการในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนา

ศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ การ

เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

นโยบาย พันธกรณีระหว่างประเทศ ตลอดจนสิทธิสวัสดิการเกี่ยวข้อง และการส่งเสริมเจตคติที่ดี

และสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้สตรีพิการเขา้ถึงการมีงานทําทั้งในสถานประกอบการ และ

หน่วยงานภาครัฐรวมถึงการประกอบอาชีพ และรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต และเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร สื่อสาธารณะ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม  

 จัดทําและปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 – 2570  

 และจัดตั้งคณะทํางานจัดทําแนวทางการช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งถูกกระทาํด้วยความรุนแรงและ

2564

 

 

 

 

 

 

 

2566 - 2568 

2565 - 2568 
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คดีทางเพศร่วมกับภาคประชาสังคม หน่วยงานด้านยุติธรรม เพื่อคุ้มครองเด็กและสตรีพิการที่

ถูกกระทําความรุนแรง 

 ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเพื่อศึกษาเรื่องเกณฑ์ 

การประเมินความพิการและความเป็นไปได้ในการจัดระดับการให้เบี้ยความพิการ ศึกษาและ

ปรับปรุงบริการสังคม/สวัสดิการสังคมสําหรับเด็กพิการที่มีอยู่ให้มีประสทิธิภาพและสามารถ

เข้าถึงได้มากขึ้น และพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการและสิทธิ

สวัสดิการสําหรับคนพิการ 

2564 - 2566 

หน่วยงานรอง ศธ.  ดูข้อ 147-151 

สธ. ● จัดบริการตรวจประเมินความพิการ ช่วยเหลือดําเนินการให้ออกบัตรคนพิการเพื่อให้ได้รับ

สิทธิหลักประกันหลักประกันสุขภาพคนพิการ (ท.74) 

2564 - 2568

 ยธ. 

(กคส.) 

● เสนอร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... เข้าสู่กระบวนการพิจารณา

กฎหมายตามลําดับ 

● จัดประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และนําไป

ปฏิบัติ 

2564 - 2568

 

สิทธคินพิการในการทํางานและการศึกษา  

157. Take measures to facilitate greater participation and representation of persons with disabilities in the work force (Israel); 

  ดําเนินมาตรการเพื่ออํานวยความสะดวกในการเพิ่มการมีส่วนร่วมและการมีผู้แทนของคนพิการในสถานที่ทํางานให้มากยิ่งขึ้น (อิสราเอล) 

158. Intensify efforts in providing quality educational opportunities for persons with disabilities of all ages, including raising awareness 

of the rights of children with disabilities (Azerbaijan); 
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  เพิ่มความพยายามในการให้โอกาสในการศกึษาที่มีคุณภาพสําหรับคนพิการในทุกช่วงวัย ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กพิการ 

(อาเซอร์ไบจาน) 

159. Ensure that persons with disabilities continue to enjoy the same privileges in schools as well as at the workplace (Brunei 

Darussalam); 

  รับรองว่า คนพิการสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในโรงเรียนและสถานทีท่ํางานได้เช่นกันและอย่างต่อเนื่อง (บรูไนดารุสซาลาม) 

 

160. Step up efforts to end discrimination towards children with disabilities and ensure their full access to inclusive education 

(Bulgaria); 

  เพิ่มความพยายามในการยุติการเลือกปฏิบัติต่อเด็กพิการ และรับรองการเข้าถึงการศึกษาอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วม (บัลแกเรีย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ

หน่วยงานหลกั พม.

(พก.) 
 ประเมินจัดอันดับสถานที่ที่มกีารจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการของสถานที่

สาธารณะต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สถานที่ท่องเที่ยว/สวนสาธารณะ ขนส่ง

สาธารณะ ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลแก่คนพิการตาม “โครงการ

ให้บริการฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวก ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อ

ทุกคน” โดยการใช้แพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและ

ผู้สูงอายุ (ทํางานร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 

Programme: UNDP) มท. คค.) 

2564 - 2568

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

- 108 –  

 ส่งเสริมให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ที่มีลูกจ้างมากกว่า 

100 คนขึ้นไป จ้างงานคนพิการตามสัดส่วนใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาใหแ้ก่คนพิการเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ 

วัยก่อนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้คนพิการ

สามารถเลือกรับการศึกษาหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรวม การเรียนเฉพาะความพิการ และ           

การเรียนตามอัธยาศัย 

 ดําเนินการและรับประกันสิทธิในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้จากสวัสดิการและ           

ความช่วยเหลืออื่นจากรัฐในเรื่องการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ ในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือ

การศึกษานอกระบบ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกตาม                

ความเหมาะสม 

 ดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาของเด็กพิการจํานวน 2  ฉบับ 

ได้แก่ บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสําหรบัคนพิการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การจัดการศึกษาทางไกล 

 ศธ.  จัดทําโครงการ กศน. ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 2564 - 2565

 รง. ● การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทํา  
● จัดทําแผนการฝึกอบรมด้านทักษะ ยกระดับฝีมือแรงงานให้แก่คนพิการดําเนินกิจกรรมร่วมกับ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ Young Futuremakers เพื่อส่งเสริมการมีงาน

2564 - 2568

2564 - 2568 
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ทําของเยาวชนหญิง และเยาวชนพิการ ผ่านการพัฒนาทักษะ และกิจกรรมจัดหางาน (2564 -

2566) 

หน่วยงานรอง อว.  โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา

และระดับปริญญาตร ี

2564 - 2568

  

 

 

 

สิทธิกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

161. Take the necessary steps to combat discrimination and violence against women and children, and on the basis of sexual 

orientation and gender identity (Fiji); 

  ดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อจัดการกับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อสตรีและเด็กอันมีเหตุบนพื้นฐานของวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ (ฟิจิ) 

162. Combat discrimination based on sexual orientation and gender identity, especially in education, employment and  

       health (Mexico); 

     ปราบปรามการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา การจ้างงาน และสาธารณสุข (เม็กซิโก) 

163. Further develop policies to ensure full enjoyment of rights and equality to LGBTQI persons (Israel); 

   พัฒนานโยบายต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกันการใช้สิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มผูม้ีความหลากหลายทางเพศ (อิสราเอล) 

164. Maintain efforts to promote and protect the rights of LGBTIQ + people (Chile); 

   คงความพยายามในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (ชิลี) 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่ยงานหลัก พม.  ขับเคลื่อนงานภายใต้ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และทบทวนข้อบท

กฎหมาย  (ดูข้อ 116 - 117) 

 เสนอกรอบแนวคิด 2 โครงการ เพื่อบรรจุแผนงานคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี พ.ศ. 

2564 – 2568 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการบูรณาการมิติเพศภาวะ (gender 

mainstreaming) (ดูข้อ 55 - 56) และขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในบริบทของประเทศไทย  

จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับ     

สิทธิสตรีและสทิธิเด็ก เพื่อนําไปสู่การเลือกปฏิบัติและการกระทําความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 

2564 - 2568

ยธ.

(กคส.) 
 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ

บุคคล พ.ศ. ....  

 จัดประชุมหรือกิจกรรมเพื่อสง่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคและความ

เท่าเทียมทางเพศ รวมถึงร่าง พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับ และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคสว่น 

 จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับวิถีทางเพศ

และอัตลักษณท์างเพศ และผสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติด้วย

เหตุแห่งเพศ วิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ 

2564 - 2568

หน่วยงานรอง ศธ.  รับประกันความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

วิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ    

2564 - 2568
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 พิจารณาบรรจุเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศลงในหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดับ

ต่าง ๆ และดําเนินมาตรการเพื่อนําไปสู่การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ วิถีทางเพศ

และอัตลักษณท์างเพศ ในสถานศึกษา 

สธ.  ให้บริการด้านสุขภาพแก่บุคคลทุกเพศทุกวัย  อย่างเท่าเทียม ตามสิทธิพึงมีพึงได้ในระบบ

หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 

2564 - 2568

รง.  ดําเนินมาตรการและโครงการต่าง ๆ เพื่อสง่เสริมและผลกัดันให้ผู้ประกอบการ และ

นายจ้าง คัดเลือกบุคลากร และจ้างงานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ วิถีทาง

เพศ และอัตลกัษณ์ทางเพศ    

 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ และโครงการมหกรรมอาชีพ ที่ครอบคลุมคน

หลายกลุ่ม 

 กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศให้กับประชาชนวัยแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2564 - 2568

 

        การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและสทิธิของกลุ่มชาติพันธุ ์

165. Strengthen efforts in eliminating all forms of racial discrimination (Nigeria); 

     เสริมสร้างความพยายามในการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ไนจีเรีย) 

166. Continue efforts to promote and protect ethnic, religious and linguistic minorities (Turkey); 

     ดําเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและคุม้ครองชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษา (ตุรกี) 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ.

(กคส.) 
 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... เข้าสู่กระบวนการพิจารณากฎหมาย

ตามลําดับ และจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ และส่งเสริมการนําไป

ปฏิบัติ 

 จัดการประชุม การอบรม การสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับ

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติให้กับทุกภาคส่วน  

2564 – 2568 

หน่วยงานรอง มท.

(ปค.) 
 ดําเนินการพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ใหส้ถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิน่ที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาใน

ราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานาน ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

 ดําเนินการและติดตามการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 

ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกําหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการสถานะและสิทธิบุคคล

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 และอนมุัติหลักเกณฑ์การกําหนดสถานะและสิทธิของ

บุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานาน ตามที่ สมช. เสนอ โดยครอบคลุมกลุม่บุคคลที่ได้รับ            

การสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติไว้ถึงปี 2542 (กลุ่มเลข6) และกลุ่มทีส่ํารวจภายใต้ยุทธศาสตร์             

การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลระหว่างปี 2548 - 2554 (กลุม่เลข 0 และ กลุ่มเลข 89) 

รวมทั้งบุคคลทีต่กหล่นจากการสํารวจจัดทําทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีที่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหา

สถานะและสทิธิของบุคคลในอดีต ซึ่งได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติตาม ม.19/2 แห่ง พ.ร.บ.

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ ม.38 ว.2 แห่ง พ.ร.บ.        

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 อื่น ๆ (เลข 0 กลุ่ม 00)   

2564 – 2568  
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

วธ.

(กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม) 

 

 

 

(ศูนย์มานุษยวิทยา

สิรินธร (องค์การ

มหาชน)) 

 แต่งตั้งและสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และคณะทํางานขับเคลื่อน

สนับสนุนนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเป็น          

การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 

of Human Rights: UDHR) และมาตรา ๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กําหนดให้ "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สทิธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ        

ความคุ้มครอง" 

 จัดทําร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

จากผู้เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทํารายงานศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ และนํา

ร่าง พ.ร.บ. ฯ เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฯ แก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

2565 -2568

 สมช.   จัดทําและขับเคลื่อน (ร่าง) แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย

ฉบับปี พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม              

พหุวัฒนธรรม  

 ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําฐานข้อมูลกลุม่ชาติพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อใช้เป็น

ฐานข้อมูลกลางในการจัดการปัญหากลุ่มชาติพันธุ์  

2565 -2568
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แรงงานโยกยา้ยถิ่นฐาน 

167. Streamline cooperation processes in order to guarantee that migrant workers can access the rights provided in applicable laws,  

from their countries of origin to those of destination, in order to avoid problems such as debt bondage and the worst forms of 

child labour in accordance with Sustainable Development Goal 8 and international labour standards (Paraguay); 

พัฒนากระบวนการส่งเสริมความร่วมมือให้กระชับเพื่อประกันว่า แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานสามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งในประเทศต้นทาง

และประเทศปลายทาง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแรงงานขัดหนี้และแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 8 

และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ (ปารากวัย) 

168. Strengthen efforts in protection of the rights of migrants and members of their families (Nigeria); 

   เสริมสร้างความเข้มแข็งในความพยายามคุ้มครองสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว (ไนจีเรีย) 

169. Further promote the rights of migrant workers by guaranteeing their access to essential services (Sri Lanka); 

     เพิ่มการส่งเสริมสทิธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานโดยประกันการเข้าถึงบริการที่จําเป็นต่าง ๆ (ศรลีังกา) 

170. Continue efforts aimed at ensuring that migrant workers have access to legal and social protection (Tunisia); 

      ดําเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองว่า แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานสามารถเขา้ถึงความคุ้มครองทางกฎหมายและสังคม (ตูนิเซีย) 

171. Intensify efforts to protect the human rights of migrant workers (Turkey); 

     เพิ่มความพยายามในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (ตุรกี) 

172. Continue proactive efforts to ensure that migrant workers can access rights as prescribed by applicable laws, including universal 

health coverage, access to information and proper documentation (Viet Nam); 

ดําเนินความพยายามเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองว่า แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานสามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

เข้าถึงข้อมูลและการทําเอกสารอย่างเหมาะสม (เวียดนาม) 
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173. Continue efforts to ensure the welfare of migrant workers, including extending social security to them, particularly in the context   

of the onslaught of the COVID-19 pandemic (Bangladesh); 

         ดําเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองสวัสดิการของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งรวมถึงการขยายการให้สวัสดิการสังคมกับกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะในบริบท   

ของการระบาดของ COVID-19 (บังกลาเทศ) 

174. Continue to deploy proactive efforts to ensure that migrant workers can access the rights provided in the applicable regulations 

(Colombia); 

ดําเนินความพยายามเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองว่า แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานสามารถเข้าถึงสิทธิที่ใหต้ามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โคลอมเบีย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาการดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั รง.  จัดกิจกรรม/โครงการที่ให้ความรู้แก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเกี่ยวกับสิทธิและบริการที่

จะได้รับตามกฎหมาย ทั้งก่อนเริ่มงาน ระหว่างการทํางาน และหลังจากจบสัญญา อาทิ  

การอบรมให้ความรู้แรงงานข้ามชาติที่ศูนย์แรกรับเข้าทํางานและสิ้นสุดการจ้าง รณรงค์

ประชาสัมพันธ์สิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย  คุม้ครองแรงงานและช่องทางการติดต่อกับภาครัฐ 

พร้อมทั้งรับและวินิจฉัยคําร้องให้คําปรึกษาและแนะนําในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและบริเวณ

จุดผ่านแดนสําคัญ  

 โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เป็นศูนย์บริการให้คําปรึกษา แนะนาํ 

และช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาการทํางานในประเทศไทย 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว แก่แรงงาน 

ต่างด้าวแกนนําหรือตัวแทน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

2564 - 2568

 

 

 

 

 

2564 – 2565 
 

2564 - 2567 

2564 - 2567 
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 ดําเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของแรงงาน

โยกย้ายถิ่นฐานให้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมให้นายจ้างเคารพสิทธิและปฏิบัติตาม

กฎหมายร่วมกับ ILO ในการดําเนินโครงการเพื่อส่งเสริมสทิธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน  

ทั้งในประเทศและในภูมิภาค อาทิ โครงการส่งเสริมและคุม้ครองแรงงานข้ามชาติ (TRIANGLE 

in ASEAN)  

 โครงการความปลอดภัยและยุติธรรมสิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาค

อาเซียน (Safe & Fair: Realizing women migrant worker’s rights and opportunities in 

the ASEAN region Project) โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ship 

to Shore Rights South East Asia Programme) 

สธ.  ดูข้อ 80 -82 

พม. (ดย.)  ดูข้อ 130 -133 

 ศธ.  ดูข้อ 134 

หน่วยงานรอง สมช.  สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน         

ทั้งที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมายสามารถเขา้ถึงการบริการทางสาธารณสุขและ

บริการขั้นพื้นฐานในรูปแบบต่างๆ  

 สนับสนุนภารกิจของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในการกําหนดแนวทางการดูแล

แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างการระบาดของ COVID -19 โดยคํานึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพ 

ของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเป็นสําคัญ อาท ิการอนุญาตให้พํานักและทาํงานในประเทศไทย 

ได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ การอนุญาตให้แรงงานที่เข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย

2564-2568
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สามารถมาขออนุญาตทํางานได้ รวมถึงการแก้ไขข้อขัดข้องในการนําเข้าแรงงานข้ามชาติ  

การตรวจคัดกรองโรคและการจัดหาวัคซีน การอํานวยความสะดวก และการสนับสนุนกระบวน

การจัดทําเอกสารประจําตัวแก่แรงงานข้ามชาติ 

สปสช.  ดูข้อ 81-82 

 

กลุ่มคนไรร้ัฐไร้สัญชาติ 

175. Take additional specific measures to ensure the effective implementation of the right to nationality of stateless children born in 

Thailand and ensure their inclusion in society (Angola); 

ดําเนินมาตรการเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อรับรองการปฏิบัติในเรื่องสิทธิในการได้รับสัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และรับรองว่า

เด็กเหล่านี้ได้รับการรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (แองโกลา) 

176. Make additional efforts in providing documentation on the birth of children, which would reduce the risk of statelessness for 

them (Serbia); 

เพิ่มความพยายามในการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเกิดของเด็ก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความไร้รัฐไร้สญัชาติ (เซอร์เบีย) 

177. Continue to promote the human rights of stateless persons, particularly in education, social protection, and access to birth 

registration (Kyrgyzstan); 

ดําเนินการส่งเสริมสทิธิมนุษยชนของบุคคลไร้รฐัอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ความคุม้ครองทางสังคม และการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิด (ครี์กีซสถาน) 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ

หน่วยงานหลกั มท. 

(ปค.) 
 กําหนดให้งานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลเป็น 1 ใน 10 โครงการสําคัญของ                 

กรมการปกครอง (Flagships) อย่างต่อเนื่อง  โดยดําเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อเร่งรัด         

การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลซึ่งไมม่ีสัญชาติในประเทศไทย อาท ิ

สนับสนุนบุคลากรเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มกีลุ่มเป้าหมายเป็นจํานวนมาก และ

ในพื้นที่ห่างไกล   

 ดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้านสัญชาติ โดยการพัฒนาปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีต่อเนื่อง อาทิ การยื่นคําร้องผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดทําระบบ 

E-tracking เพื่อติดตามสถานะการยื่นคําร้องได้ด้วยตนเอง 

 จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐ สถาบันการศกึษา องค์กรระหว่าง

ประเทศ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนงานสัญชาติและสถานะบุคคล 

 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแจ้งเกิด กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ

ในการรับแจ้งการเกิดเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยให้กับนายทะเบียนและเจ้าพนักงาน 

ที่เกี่ยวข้องของสาํนักทะเบียนทั่วประเทศ โดยเน้นย้ําว่า เด็กที่เกิดในประเทศไทยสามารถแจ้ง

การเกิดได้และมีสิทธิได้รับเอกสารรับรองการเกิดตามข้อเท็จจริง ณ ขณะที่เด็กเกิด เพื่อให้เด็ก

ทุกคนที่เกิดในประเทศไทยได้รับเอกสารรับรองการเกิดที่ถูกต้อง 

 สนับสนุนงานและร่วมรณรงค์กับสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 

(UNHCR) ในการรณรงค์ “IBelong” เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลก 

2564 - 2565

 

 

 

 

2565 

 

 

2565 

 

2564 – 2568 

 

 

2564 – 2568   

ศธ.  ดําเนินมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อให้เด็กที่ไมม่ีทะเบียนราษฎร

หรือสัญชาติไทยสามารถเข้าถงึการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับเด็กกลุ่มอื่น ๆ และ 

เป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท  อาทิ โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่ไม่มี

2564 – 2568 
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หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญัชาติไทย โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคล     

ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญัชาติไทย และโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบุคคล  

 แสวงหาและดําเนินความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์การระหว่างประเทศ

และภาคประชาสังคม เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กกลุ่มดังกล่าว อาทิ จัดทํารายงาน

กรณีศึกษาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กข้ามชาติ “ไร้เส้นกั้นการศึกษา” ร่วมกับ UNICEF 

จัดทําโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะความเป็นพลเมืองโลก            

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเด็กได้รับผลกระทบจากการโยกย้าย และจดัทําคู่มือแนว

ปฏิบัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่ไมม่ีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไมม่ี

สัญชาติไทยร่วมกับ UNICEF และ สวก. และจัดทําหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน

ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญัชาติไทย ใน 4 ภาษา (ไทย พม่า อังกฤษ เขมร) 

ร่วมกับ UNICEF 

สมช.  ศึกษาปัญหากลุ่มบุคคลที่มีปัญหาและไมส่ามารถเข้าถึงสถานะทางทะเบียน 6 กลุ่ม 

ซึ่งรวมถึงข้อเท็จจริงสถานการณ์ ข้อกฎหมาย/พันธกรณีระหว่างประเทศหรือนโยบาย            

โดยจัดตั้งและขับเคลื่อนภารกิจของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง กรณีกลุ่มผูม้ีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ซึ่งจะจัดทํา

ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย นโยบาย และการดําเนินที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว        

สามารถพัฒนาสถานะบุคคลและเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตได้ 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที ่

(เครือข่ายสถานะและสิทธิของบุคคล) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

2564 -2565

 

 

 

 

 

2565 - 2568 
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178. Implement legal measures to ensure proper protection of refugees and asylum-seekers (Ukraine); 

 ดําเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อรับรองการคุ้มครองผู้ลีภ้ัยและผู้แสวงหาที่พักพิงอย่างเหมาะสม (ยูเครน) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั มท.  ให้การดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ตามหลักมนุษยธรรม 

โดยร่วมมือกับประเทศผู้ใหแ้ละองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

2564-2568

สมช.  ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 

- 2565) โดยสนับสนุนการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบและบูรณาการ 

และทบทวนแผนปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมประสิทธิภาพของการดําเนินงาน           

ในด้านดังกล่าวต่อไป 

 จัดทําและสนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ กรณีบุคคล 

ชาวเมียนมาเดินทางเข้าไทยตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจาก

2564 -2565

 

 

 

2564 -2565 

 

ของบุคคลในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และนําประเด็นดังกล่าวมาประมวล เพื่อพิจารณา

มาตรการแก้ไขปัญหาของกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป     

หน่วยงานรอง สธ.  ขยายการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้แก่ของเด็ก 

ไร้รัฐไร้สญัชาติ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ผ่านกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มปีัญหาสถานะและสิทธิ

2564 -2568

 

พม.  ดําเนินการพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎรของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไรท้ี่พึ่ง

 ส่งเสริมการเขา้ถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล   

(ดําเนินการร่วมกับ สปสช.) 

2564 -2568
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สถานการณ์ความไม่สงบในเมยีนมา (SOP) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางประสานการปฏิบัติ

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบ 

ชาวเมียนมา (ผภสม.) ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองภายในเมียนมา เมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2564 โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมตามพันธกรณีภายใต้

กฎหมายระหว่างประเทศของไทย 

 สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาผูห้นีภัยการสู้รบจากเมียนมา 

 (พ.ศ. 2562-2565 ) เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายในการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจาก

เมียนมา (ผภร.) และทบทวนแนวทางฯ ใหม้ีความสอดคลอ้งกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

 

2564 - 2568 

 พัฒนาและวางระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยสอดคล้องกับระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรวี่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่

สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลําเนาได้ พ.ศ. 2562 

2564 - 2568

 

179. Stop immediately the return of refugees from Myanmar in view of the severe risk that it implies for their lives and integrity in the 

current circumstances of that country (Spain); 

ยุติการส่งกลับผู้ลี้ภัยจากเมียนมาโดยทันที โดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อชีวิตและศักดิ์ศรี ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศดงกล่าว (สเปน) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินงาน 

หน่วยงานหลกั สมช.  ดําเนินมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบ (ผภสม.) ที่อพยพเข้าไทย        

ตามแนวชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในเมียนมา 

ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ โดยจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวและพื้นที่       

2564 - 2568
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พักรอ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือดูแลตามหลักมนุษยธรรม อาทิ อาหารและปัจจัยที่จําเป็น

สําหรับการดํารงชีวิต การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ระบบสุขาภิบาล และการวางกําลังเพื่อ

คุ้มครองพื้นที่ และจัดหายานพาหนะและอํานวยความสะดวกให้กับ ผภสม. ที่ประสงค์เดินทาง

กลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ ตามหลักการไม่ผลกัดันกลับ (non - refoulement)  

 สนับสนุนนโยบายการดูแลผูห้นีภัยการสู้รบ (ผภร.) ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 9 แห่งตาม 

แนวชายแดนตามหลักมนุษยธรรม อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ในประเทศต้นทางจะมี

ความสงบและเอื้ออํานวยต่อการส่ง ผภร. เดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจในอนาคตต่อไป 

 

หมวดที่ 7 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธพิลเมืองและสทิธิทางการเมือง 

180. Take concrete measures to guarantee civil society space (Sierra Leone); 

ดําเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประกันให้มีพื้นที่ของภาคประชาสังคม (เซียร์ราลีโอน) 

181. Promote and protect the right to freedom of expression and media freedom, as well as the safety of journalists (Latvia); 

 ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพของสื่อ รวมถึงความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว (ลัตเวีย) 

182. Ensure that laws and policies on the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association comply with relevant 

international human rights standards (Republic of Korea); 

รับรองว่า กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับสิทธิในการมีเสรภีาพในการแสดงออก การชุมนุมโดยสงบ และการสมาคม สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้อง (สาธารณรัฐเกาหลี) 

183. Enhance its efforts in ensuring that all citizens have the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly in 

compliance with the article 19 and 20 of the Universal Declaration of Human Rights (Timor-Leste);  
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ส่งเสริมความพยายามในการรับรองให้ประชากรทุกคนมีสิทธิในการมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม  และการชุมนุมอย่างสงบ โดยสอดคล้องกับปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขอ้ที่ 19 และ 20 (ติมอร-์เลสเต) 

184. Uphold its international obligations regarding the rights to freedom of expression and peaceful assembly (Australia); 

ยึดมั่นในพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิในการมเีสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ (ออสเตรเลีย) 

185. Improve the human rights situation, including by ensuring the freedom of expression (Japan); 

ปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมถึงการรับรองเสรีภาพในการแสดงออก (ญี่ปุ่น) 

186. Improve the capacity of police, security forces and other law enforcement agencies to carry out their work while respecting the   

rights of people to freedom of assembly and expression, and civil society space (Malawi); 

  ปรับปรุงขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้ปฏิบัติงานโดยเคารพสิทธิในการมีเสรีภาพของ

ประชาชนในการชุมนุมและการแสดงออก รวมถึงการมีพื้นที่ของภาคประชาสังคม (มาลาวี) 

187. Ensure that the right to freedom of expression and opinion and the freedom of assembly are fully respected and protected, 

including in the context of a state of emergency (Czech); 

รับรองว่า สิทธิในการมีเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น อีกทั้งการชุมนุมโดยสงบ ได้รับการเคารพและคุ้มครอง รวมถึงในบริบทของสถานการณ์

ฉุกเฉิน (เช็ก) 

188. Ensure the protection of civic space and human rights defenders, including youth, members of civil society, lawyers, media, and 

academics, so that they can operate freely and fully exercise the rights to freedom of expression, including online, and freedom 

of peaceful assembly and association (United Kingdom) 

รับรองการคุ้มครองพื้นที่ภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงเยาวชน สมาชิกภาคประชาสังคม นักกฎหมาย สื่อ และนักวิชาการ เพื่อให้กลุ่ม
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ดังกล่าวสามารถดําเนินงานได้อย่างเสรีและใช้สิทธิในการมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงในรูปแบบออนไลน์ และเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ

และการสมาคม (สหราชอาณาจักร) 

189. Ensure that rights of freedom of expression, opinion, and peaceful assembly are not unduly restricted by cybersecurity laws and 

its criminal code (New Zealand); 

รับรองว่า สิทธิในการมีเสรีภาพในการแสดงออก แสดงความคิดเห็น และชุมนุมอย่างสงบ จะไม่ถูกจํากัดอย่างไม่สมควรด้วยกฎหมายความมั่นคงปลอดภัย                  

ทางไซเบอร์ และประมวลกฎหมายอาญา (นิวซีแลนด์) 

190. Create a safe and enabling environment to exercise the rights to peaceful assembly and freedom of expression and prevent 

attacks and intimidation against human rights defenders (Italy); 

สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการใช้สิทธิในการชุมนุมอย่างสันติและเสรีภาพในการแสดงออก และป้องกันการทําร้ายและการข่มขู่นักปกป้องสิทธิ

มนุษยชน (อิตาลี) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาการดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั สตช.  ดูข้อ 18 

ยธ.  จัดประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะเสรีภาพในการ

แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น และการชุมนุมอย่างสงบให้แก่ทกุภาคสว่น รวมถึงเจ้าหน้าที่

บังคับใช้กฎหมาย 

 ศึกษาแนวและแลกเปลี่ยนปฏิบัติที่ดี/ กฎหมายของประเทศอื่นๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อนํามาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทย 

2564 - 2568
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ศธ.  จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนอย่างสม่ําเสมอเพื่อส่งเสริมการแสดง

ความเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ และให้เด็กและเยาวชนมีส่วนในการแสดง           

ความคิดเห็นต่อมาตรการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง    

2564 - 2568

ดศ.  ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง พ.ร.บ. ว่าด้วย           

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพื่อใหค้วามคุ้มครอง

ประชาชนโดยรวมในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย และสอดคล้องกับ

พันธกรณีของไทยภายใต้สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

2564 - 2568

อส.  จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ทบทวนและทิศทาง” 

(Seminar on Revisiting the Thai Computer Crime Act) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

 ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

และในชุมชนทีเ่ข้ามาขอคําปรึกษาทางกฎหมายผ่านการทําบันทึกข้อตกลง 

 ดําเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ตามรัฐธรรมนูญในเรื่องเสรีภาพ การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพ           

ในการชุมนุม โดยเสนอให้สํานักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณา เพื่อความรอบคอบและ   

ความถูกต้อง 

 จัดฝึกอบรมพนักงานอัยการทุกระดับชั้นให้มีความรู้และตระหนักในคุณค่าของสิทธิ

มนุษยชน และให้มีความตระหนักในการสั่งคดี โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่

ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย 

2565

 

 

 

 

2564 - 2568 
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กต.  ศึกษาและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี/ กฎหมายของประเทศอื่นๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อนํามาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทย 

2564 - 2568

 

หมวดที่ 8 กระบวนการยุติธรรม 

โทษประหารชีวิต  

191. Continue to review and discuss the relevance of the death penalty to Thailand, with a view to consider the imposition of a 

moratorium on the death penalty and its complete abolition (Fiji); 

ทบทวนและหารืออย่างต่อเนื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทยเพื่อมุ่งพิจารณาการระงับการใช้โทษประหารชีวิต และการยกเลิกโทษประหาร

ชีวิตโดยสมบูรณ์ (ฟิจิ) 

192. Take further action toward the abolition of the death penalty (New Zealand); 

ดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อมุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต (นิวซีแลนด์) 

193. Ensure the continuation of the process aimed at abolishing the death penalty (Romania); 

รับรองความต่อเนื่องของกระบวนการที่มุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต (โรมาเนีย) 

194. Take necessary steps towards the full abolition of the death penalty (Slovakia); 

ดําเนินขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างสมบูรณ์ (สโลวาเกีย) 

195. Continue reviewing the use of the death penalty for all crimes (Timor-Leste); 

ทบทวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้โทษประหารชีวิตในทุกฐานความผิดทางอาญา (ติมอร์-เลสเต) 

196. Take steps towards the abolition of the death penalty such as considering joining the Second Optional Protocol to                              

the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty (Brazil); 
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ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อการยกเลิกโทษประหารชีวิต เช่น การพิจารณาเข้าเป็นภาคีต่อพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ ๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองโดยมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต (บราซิล) 

197. Conduct awareness-raising campaigns with the aim of educating the public on human rights and alternatives to death penalty 

(Croatia); 

   จัดให้มีการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อมุ่งให้ความรู้แก่สาธารณะในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและวิธีการลงโทษอื่นแทนโทษประหารชีวิต (โครเอเชีย) 

198. Strengthen public awareness campaigns on the death penalty, with a view to the prompt ratification of the Second 

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty 

(Uruguay); 

สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องโทษประหารชีวิต เพื่อการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ ๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองโดยเร็ว โดยมุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต (อุรุกวัย) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ. 

(กคส.) 

 

● จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและทบทวนฐานความผิดที่มีโทษ

ประหารชีวิต และพิจารณาความเป็นไปได้ของการปรับเปลี่ยนและยกเลกิโทษประหารชีวิตในบางฐาน

ความผิด โดยเฉพาะในคดียาเสพติด 

● จัดสํารวจความคิดเห็นของสาธารณะ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของประชาชน

เกี่ยวกับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ของโทษประหารชีวิต 

2564 – 2568 

หน่วยงานรอง อส. ● ร่วมมือกับ UNODC และสํานักงานต่างประเทศ ในการจัดประชุมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาโทษ

ประหารชีวิตในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน  

2564 – 2565

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

- 128 –  

สิทธผิู้ต้องขงั  

199. Reform the penitentiary system in order to ensure humane conditions of detention in accordance with international 

      standards (Russian Federation); 

    ปฏิรูประบบเรือนจําเพื่อรับรองว่าสถานที่คุมขังมีสภาพความเป็นอยู่อย่างมีมนุษยธรรมโดยสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ (รัสเซีย) 

200. Improve conditions for detainees and sentenced persons to ensure their right to humane treatment in detention (Ukraine); 

   พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและนักโทษเพื่อรับรองสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมขณะถูกคุมขัง (ยูเครน) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กิจกรรม  กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ.

(กรมราชทัณฑ์) 
 ดําเนินมาตรการและโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตาม

แนวทางมาตรฐานสากล อาทิ การขับเคลือ่นการดําเนินงานและพัฒนาเรือนจําต้นแบบตาม

ข้อกําหนดแมนเดลา ในเรือนจําเป้าหมาย 5 แห่ง ทั่วประเทศ และจะขยายโครงการเพื่อให้

ครอบคลุมเรือนจําเป้าหมาย 10 แห่งต่อปีอย่างต่อเนื่อง  และการขับเคลื่อนเรือนจําต้นแบบ

ตามข้อกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) และคัดเลือกเรอืนจําต้นแบบฯ เพื่อขยายผลไปยัง

เรือนจําระดับจังหวัดและอําเภอ 

 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ต้องขงัเข้าใหม่อบรมให้ข้อมูลแก่ผู้ต้องขังใหม่ เพื่อทําความเข้าใจและ

แนะนําวิธีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางเรือนจํา หรือการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขัง

อื่นๆ ในเรือนจาํ เพื่อให้มีความเข้าใจ สามารถยอมรับและปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข 

 ดําเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสทิธิของผู้ต้องขัง และพัฒนาและปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในเรือนจํา อาทิ การลดความแออัดของเรือนจํา การยกระดับสุขภาวะและ          

การรักษาพยาบาล  การดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อเร่งการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ผู้ต้องขัง

2564 – 2568
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การดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง การพักการลงโทษกรณีปกติในกรณีต่าง ๆ การลดวันต้องโทษจําคุก 

การพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง การอบรมตามศาสนาต่าง ๆ  

 ดําเนินมาตรการ กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งผสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 

เพื่อสร้างโอกาสในการทํางานและเสริมทักษะด้านอาชีพของผู้ต้องขังขณะอยู่ในเรือนจํา และ

เตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ อาทิ การส่งเสริมการศึกษาจนถึงระดับ 

อุดมศึกษา การส่งเสริมการจา้งงานผู้ต้องขังในสถานประกอบการโดยการจัดทําข้อตกลงกับ

สถานประกอบการ การฝึกวิชาชีพ การพัฒนาผู้ต้องขังสู่ภาคอุตสาหกรรม การจัดอบรมวิชาชีพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ การอบรมภาษาต่างประเทศ  

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมราชทัณฑ์ให้สามารถปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม              

โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง 

หน่วยงานรอง ยธ.

(กคส.) 
 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ

ส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเคารพสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้อง 

2564-2568

 

การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของสตรี  

201. Undertake actions to strengthen women's access to justice, in particular for rural, indigenous women and those  

       belonging to ethnic and religious minorities and women with disabilities (Peru); 

       ดําเนินการเพื่อเสริมสรา้งการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีในชนบท สตรีชนพื้นเมืองดั้งเดิม สตรีที่มาจากคนกลุ่มน้อย                   

       ทางชาติพันธุ์และศาสนา และสตรีพิการ (เปรู) 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาการดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ.  ดําเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของสตรี และการช่วยเหลือ

ทางกฎหมาย อาทิ การจัดใหม้ีล่ามแปลภาษา การมีนักสงัคมสงเคราะห์ จิตแพทย์ หรอื

ผู้เชี่ยวชาญ   

 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติต่อผู้เสียหาย โจทก์ โดยคํานึงถึงเพศ

สภาพ พื้นฐานทางศาสนา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม  

 มาตรการมอบเงินความช่วยเหลือเหยี่อ โดยผ่านการดําเนินงานของกองทุนยุติธรรม 

2564-2568

หน่วยงานรอง พม.  

(สค.) 
 เสริมสร้างความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี 

 ดาํเนินการตามพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558  
 ส่งเสริมมาตรการและนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และกฎหมาย 

2564-2568

TIJ  เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ของสตรี 

 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรี 

สนับสนุนการอนุวัติ United Nations Model Strategies and Practical Measures on the 

Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and 

Criminal Justice (ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วย           

การขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา)        

ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางสําหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง           

ในการปกป้องสตรีจากความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรบิทของ              

การดําเนินคดีทางอาญา 

2564-2568
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อส.  จัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ 

ความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 30 เรื่องการประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง

และเด็กที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 จัดทําคําแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุงในการขจัด 

ความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 

2564

  

  

2564 – 2565 

 

หมวดที่ 9 การอํานวยความยุติธรรม 

202. Adopt measures preventing abuse and other ill-treatment by law enforcement authorities (Ukraine); 

   มีมาตรการป้องกันการกดขี่และการปฏิบัติที่โหดร้ายอันเกิดจากผู้บังคับใช้กฎหมาย (ยูเครน) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ. 

(กคส.) 
 จัดการอบรมและสร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานสากล สทิธิมนุษยชน 

หลักนิติธรรม หลักการการเขา้ถึงสิทธิในด้านต่าง ๆ อาทิ การติดต่อครอบครัว การเข้าถึงทนาย 

การมีมาตรการเฉพาะกรณีของเด็ก หรือผู้เยาว์ อีกทั้งการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิธีสาร

มินนิโซตา และพิธีสารอิสตันบูล เพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย   

 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการอุ้มหายและการกระทําให้บุคคลสญูหาย พ.ศ. 

.... ให้มีผลบังคบัใช้ 

2564-2568
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สตช.  ดําเนินมาตรการป้องกันการปฏิบัติที่โหดร้ายในพื้นที่รับผดิชอบของ สตช. อาทิ การตรวจ

ร่างกายและสภาพจิตใจก่อนและหลังถูกกักกันตัว การติดกล้องวงจรปิดในสถานีตํารวจ  

การติดตามหรือตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย 

 รณรงค์และส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการทางการปกครอง และกฎหมาย (พ.ร.บ. ตํารวจ

แห่งชาติ พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 79 (3) การกระทําผิดวินัยร้ายแรง) อย่างเคร่งครัด 

2564-2568

อส.  ประชาสัมพันธ์และเสริมประสิทธิภาพของช่องทางการร้องเรียนกรณีการใช้อํานาจทาง

กฎหมายของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ว่าช่องทางสายด่วน หรือช่องทางร้องเรียนทางไปรษณีย์  

 ดําเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งสํานวนคดีของพนักงานอัยการให้แล้วเสร็จภายใน

กําหนดเวลา 

 เข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ ยื่นคําร้องขอไต่สวนต่อศาล และร่วมทําสํานวนการสอบสวน 

รวมถึงดําเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ที่กดขี่และปฏิบัติที่โหดร้ายต่อประชาชนอย่างสม่ําเสมอ 

 ดําเนินการอํานวยความยุติธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้มี             

การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจัดฝึกอบรมบุคลากร

ผู้ใช้กฎหมายให้ตระหนักถึงโทษที่กฎหมายบัญญัติกรณีเจา้หน้าที่ใช้อํานาจโดยมิชอบตามหน้าที่ 

2564 – 2568

 

 

 

 

 

2564 - 2565 

หน่วยงานรอง ศอ.บต.  กิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ถกูต้องและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเคารพ             

สิทธิมนุษยชน 

2566

กห. 

(กรมพระ

ธรรมนูญ) 

 ร่วมกับ กคส. (ยธ.) จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการ

ป้องกันการทรมานและบังคับให้สญูหายให้กับกําลังพลนายทหารเหล่าพระธรรมนูญเพื่อให้นํา

ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ใหก้ับกําลังพลในหน่วย กห. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารมีความตระหนักถึง

สิทธิมนุษยชนบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2564 - 2568
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จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎการใช้กําลัง (Rule of Engagement) ให้กับ

กําลังพลที่จะต้องบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Officer) ในภารกิจต่างๆ เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เจ้าหน้าทีท่หารกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

การป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการบังคับบคุคลให้หายสาบสูญ  

203. Advance in the establishment of an independent mechanism for the prevention and repression of torture and enforced 

       disappearances (Chile); 

  ผลักดันให้เกิดความคืบหน้าในการจัดตั้งกลไกอิสระในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการบังคับบุคคลให้หายสาบสญู (ชิลี) 

204. Set up an independent mechanism for the prevention and suppression of torture and enforced disappearances, and 

       reinforce the training of law enforcement officials and military (Afghanistan);  

   จัดตั้งกลไกอิสระเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคบับุคคลให้สูญหายและจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผูบ้ังคับใช้กฎหมายและทหาร   

       (อัฟกานิสถาน) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ. 

(กคส.)  
 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ 

และอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทกุคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ รวมถึง

มาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  

 ดําเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้อง

ทุกข์กรณีถูกกระทําทรมานและถูกบังคับใหสู้ญหาย และกลไกเพื่อต่อต้านการทรมานและบังคับสูญหาย

ภายใต้คณะกรรมการฯ   

     2564 - 2568
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 ให้ความร่วมมอืกับ กสม. ในการตรวจสอบข้อกล่าวหาการทรมาน

หน่วยงานรอง กห. 

(กรมพระธรรมนูญ) 
 ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ยธ. (กคส.) และ สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จัดการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญาทั่วไป และการป้องกัน

การทรมานและบังคับให้สูญหายให้กับกําลงัพลนายทหารพระธรรมนูญเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่อง

ดังกล่าว และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง       

นําความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับกําลังพลในหน่วย กห.  

 จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎการใช้กําลัง (Rule of Engagement) ให้กับ

กําลังพลที่จะต้องบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Officer) ในภารกิจต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้

เจ้าหน้าที่ทหารกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2564 - 2568

สตช.  ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ยธ. (กคส.) จัดการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ           

สิทธิมนุษยชน และการป้องกันการทรมานและบังคับให้สญูหายให้กับเจา้หน้าที่เพื่อสร้างความตระหนัก

รู้เรื่องดังกล่าว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

2564 - 2568

 

        นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

205. Take measures to foster a safe, respectful and enabling environment for civil society and human rights defenders,  

       specially women human rights defenders, free from persecution, intimidation and harassment (Latvia); 

   ดําเนินมาตรการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ใหเ้กียรติ และเอื้อต่อภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะนักปกป้องสิทธิ 

       มนุษยชนที่เป็นสตรี ให้ปราศจากการถูกประหัตประหาร การข่มขู ่และการคุกคาม (ลัตเวีย) 
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206. Ensure the protection of human rights defenders, including through prompt and thorough investigation of attacks     

        (Norway); 

   รับรองการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสอบสวนกรณีการถูกทําร้ายที่รวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วน (นอร์เวย์) 

207. Protect human rights defenders, including under a gender perspective, and investigate any reported cases of 

       intimidation, harassment and attacks against them (Austria); 

   คุม้ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงจากมุมมองทางมิติเพศภาพ และดําเนินการสืบสวนการรายงานกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับการข่มขู่ คกุคาม และ 

       การทํารา้ยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (ออสเตรีย) 

208. Take further steps to ensure a safe and enabling environment for human rights defenders, stop all forms of  

        harassment, violence, and intimidation against them and ensure prompt, transparent and independent investigation 

        into all reported cases (Chezh); 

    ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อรับรองให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออํานวยสําหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ยุติการล่วงละเมิด ความรนุแรง และ 

        การคุกคาม ในทุกรูปแบบและรับรองว่า จะมีการสอบสวนที่รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นอิสระในทุกคดีที่ได้รับการรายงาน (เช็ก) 

209. Enact legal protection against SLAPP cases (Belgium); 

     ให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายในกรณีการถูกฟ้องปิดปาก (เบลเยียม) 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ.

 (กคส.) 
 พัฒนามาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมกับ

บริบทของประเทศไทย และให้ความช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตามภารกิจ  

 ส่งเสริมประสทิธิภาพของมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตามแผนปฏิบัติการ

ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2562 - 2565 ) และผลกัดันให้มีการบรรจุ

ประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  

 จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 ดําเนินความร่วมมือกับ UNDP ในการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรการเพื่อ

ป้องกันการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic Litigation 

Against Public Participation: SLAPP) และสนับสนุนให้หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ใช้

ประโยชน์จากการศึกษาดังกล่าว  

2564 - 2568 

สตช.   จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจา้หน้าที่ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ            

การปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น การจัดการชุมนุม การแสดงออกทางด้านสิทธิมนุษยชน การป้องกัน

การฟ้องคดีโดยไม่สุจริต เพื่อกลั่นแกล้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น รวมถึงสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับกรณีที่มีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ   

2564 - 2568

อส.  จัดการฝึกอบรมพนักงานอัยการทุกระดับชั้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและใหใ้ช้ดุลพินิจในการสั่งฟ้อง

คดีโดยตระหนักในพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก 

 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน รวมทั้งให้ความรู้แก่        

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับบริการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐ กระบวนการประกันตัว         

การบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ 

2564 - 2568
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานรอง ศย.  ดําเนินมาตรการเพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดเกี่ยวกับในการบังคับใช้

กฎหมายเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วน

ร่วมของสาธารณชน (Strategic Litigation Against Public Participation: SLAPP) 

2564 - 2568

พม. (สค.)  ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี 

จัดทํา และสนับสนุนการปฏิบัติตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรีของประเทศ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

2564 - 2568

 

หมวดที่ 10 ธรุกิจกับสิทธิมนุษยชน  

210. Sustain efforts in implementing the business and human rights agenda (Pakistan); 

     คงความพยายามในการปฏิบัติตามวาระเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (ปากีสถาน) 

211. Continue efforts to address business-related human rights abuses in conformity with the Guiding principles on Business  

       and Human Rights (State of Palestine); 

   พยายามอยา่งต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ 

       กับสทิธิมนุษยชน (รัฐปาเลสไตน์)  

212. Continue its efforts to promote human rights in the business sector (Iraq); 

      ดําเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ (อิรัก) 

213. Pursue promoting mandatory measures for business to conduct human rights due diligence (Bahrain); 

     ส่งเสริมการมีมาตรการบังคับสําหรับบริษัทในการจัดทาํการตรวจสอบและประเมินผลด้านสิทธิมนุษชน (บาห์เรน) 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ.  

(กคส.) 
 ขับเคลื่อนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) 

 จัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2566 - 2570)  

 ส่งเสริมและกํากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ       

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนผ่านกลไก

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

 ผลักดันให้หน่วยงานที่กํากับดูแลภาคธุรกิจดําเนินการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการ

ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชน 

 จัดการประชุม การอบรม การสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงผลิตสือ่ประชาสัมพันธ์

หลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ 

 ศึกษาความเป็นไปได้ในการมีกฎหมายหรือมาตรการเชิงบังคับในการให้ภาคธุรกิจดําเนินธุรกิจด้วย

ความเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

2564 - 2568 

หน่วยงานรอง พม.  ร่วมขับเคลื่อนงานภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 

2562-2565) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผล รวมถึงประเมินการดําเนินงาน 

 ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ดําเนินตามมาตรการในการป้องและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือ               

การคุกคามทางเพศในการทํางาน อาทิ การติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรที่ได้ร่วมประกาศ

2564 - 2568
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

เจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และการจัดทําและเผยแพร่คู่มือการดําเนินงานตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ  

 พัฒนากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมกลุ่มแรงงานนอก

ระบบ เพื่อขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

 

2564 – 2565 

 

 

        หมวดที่ 11 ความรว่มมือกับประชาคมระหว่างประเทศ  

214. Adopt an open, merit-based process when selecting national candidates for UN Treaty Body elections (United Kingdom 

       of Great Britain and Northern Ireland); 

จัดให้มีกระบวนการการคัดเลือกผู้แทนระดับชาติสําหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประจําสนธิสัญญาของสหประชาชาติอย่างเปิดเผยและบนพื้นฐานของ

ความสามารถ (สหราชอาณาจักร) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั กต.  ติดตามและสนับสนุนการสมัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งสมาชิกคณะกรรมการประจําสนธิสัญญา 

และองค์การระหว่างประเทศบนพื้นฐานของคุณสมบัติและความสามารถ ในขณะเดียวกัน ใช้โอกาส

ในการเสริมสรา้งความตระหนักต่อสาธารณะและภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการฯ 

และองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสหประชาชาติ  

 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหารอืกับองค์การหุ้นส่วนด้านสิทธิมนุษยนชนต่าง ๆ             

ในการสรรหา คัดเลือก และสนับสนุนผูส้มคัรสําหรับการเลือกตั้ง 

2564 - 2568
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานรอง ยธ.

(กคส.) 

สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพิจารณากระบวนการการคัดเลือกผู้แทนระดับชาติสําหรับ            

การเลือกตั้งคณะกรรมการประจําสนธิสัญญาที่รับผิดชอบอย่างเปิดเผยและบนพื้นฐานของ

ความสามารถ 

2564 – 2568

พม.  สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพิจารณากระบวนการการคัดเลือกผู้แทนระดับชาติสําหรับ            

การเลือกตั้งคณะกรรมการประจําสนธิสัญญาที่ตนรับผิดชอบอย่างเปิดเผยและบนพื้นฐานของ

ความสามารถ 

2564 – 2568

 

215. Continue its cooperation with the Human Rights Council and its mechanisms, including the Special Procedures 

        (Pakistan); 

    ร่วมมือกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ และกลไกต่าง ๆ รวมถึงกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ อย่างต่อเนื่อง (ปากีสถาน) 

216. Consider endorsing requests from a number of Special Procedures of the Human Rights Council for visiting the country 

        (Belarus); 

   พิจารณาอนุมัติคําขอเยือนประเทศไทยจากกลไกพิเศษต่าง ๆ ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ (เบลารุส) 

217. Continue to cooperate actively and constructively with OHCHR and other mechanisms responsible for the promotion 

       and protection of human rights (Morocco); 

ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง แข็งขัน และสร้างสรรค์ กับสํานักงานข้าหลวงใหญเ่พื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และกลไกต่าง ๆ ที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับ                               

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (โมร็อกโก) 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กิจกรรม 
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หน่วยงานหลกั กต.  ให้ความร่วมมอืกับกลไกพิเศษต่าง ๆ ภายใต้คณะมนตรีสทิธิมนุษยชนฯ โดยรวมถึงการ

หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตอบรับการเยือนอย่างเป็นทางการของอาณัติตาม   

ที่เห็นพ้องกัน การพบหารือแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวปฏิบัติที่ดี การเยือนอย่างไม่เป็น

ทางการ การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อร้องเรียนและแบบสอบถามต่าง ๆ เพื่อ

ประโยชน์ในการจัดทํารายงานของกลไกพิเศษฯ  

 ส่งเสริมความร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เช่น สํานักงานข้าหลวง

ใหญส่ิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง      

สหประชาชาติ และคณะกรรมการประจําสนธิสัญญา อาทิ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ

ด้านสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานและภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

 สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม

พันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการจัดทํารายงานต่อคณะกรรมการ

ประจําสนธิสัญญาฯ และการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ 

2564 – 2568 

ยธ.  

(กคส.) 

 สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เช่น สํานักงาน

ข้าหลวงใหญ่สทิธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ และคณะกรรมการประจําสนธิสัญญา 

2564 – 2568 

พม.  สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เช่น สํานักงาน

ข้าหลวงใหญ่สทิธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ และคณะกรรมการประจําสนธิสัญญา 

2564 – 2568 

        หมวดที่ 12 ประเด็นสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ 
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        อาชญากรรมทางไซเบอร ์ 

218. Enhance the frameworks to prevent the exploitation of cyberspace to commit criminal activities (Syrian Arab Republic);   

   ส่งเสริมให้มกีรอบต่าง ๆ เพื่อป้องกันการใช้พื้นที่ทางไซเบอร์เพื่อก่ออาชญากรรม (ซีเรีย) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลัก ดศ.  เสริมประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-

Fake News Center Thailand) และศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัย 

(Cooperation Security Operation Center: CSOC) 

 แสวงหาและดําเนินความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศ                

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์  

 จัดตั้งและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมทางออนไลน์จัดกิจกรรมเพื่อฝกึอบรมและสร้างความตระหนักรู้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ 

ในรูปแบบต่าง ๆ อาท ิการจัดทําบันทึกความเข้าใจ การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน          

กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเป้าหมายที่ตกเป็นเหยื่ออย่างต่อเนื่อง 

2564 - 2568 

 

สตช. 

 

 ดําเนินมาตรการเพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประสานงานระหว่างกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 แสวงหาและผสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงิน และ

ภาคเอกชนที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อาทิ การร่วมมือ

กับบริษัท AIS เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยห่างไกลภัยไซเบอร์ กําหนดมาตรการป้องกัน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีการทําธุรกรรมทางการเงินร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 

การจัดบรรยายให้กับสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์เกี่ยวกับรูปแบบการทําคอนเทนต์ 

2564 - 2568 
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 พัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ และเพิ่มช่องทางการแจ้งความผ่านระบบออนไลน์  อาทิ         

สายด่วน 1441 หรือ ศปอส.ตร. สายตรง 081-866-3000 หรือทาง 

www.thaipoliceonline.com อีกทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลมิจฉาชีพ 

อาทิ เว็บไซต์ www.blacklistseller.com 

 เสริมประสิทธิภาพของการสืบสวนจับกุมเครือข่ายกระบวนการ แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ โดยจัด

ชุดปฏิบัติการสืบสวนในสื่อสงัคมออนไลน์และลงพื้นที่เพื่อสืบสวนจับกุมอย่างต่อเนื่อง และ

ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด      

 จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความชํานาญในการตรวจสอบ และบังคับใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ด่านหน้าหน่วยปฐมภูมิที่รับแจ้ง เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการติดตามคนร้าย

และติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสยีหาย  

 จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในกับสาธารณชนคนทั่วไป เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและมี

แนวทางการตรวจสอบและปอ้งกันในเบื้องต้น 

อส.  สนับสนุนให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการอบรม หรือการสมัมนา พร้อมทัง้แสวงหาและจัดทํา  

ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานอัยการการสืบพยานหลักฐาน     

ในระบบดิจิทัล 

 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินคดีต่อผู้กระความผิดทางคอมพิวเตอร์ (cybercrime) 

และผสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดีและร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

2564 – 2568 
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หน่วยงานรอง กต.  สนับสนุนการดําเนินความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และ

ผ่านกรอบพหุภาคี โดยเฉพาะในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐเฉพาะกิจเพื่อจัดทํา

อนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมว่าด้วยการต่อต้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชญากรรม (Ad Hoc Committee to Elaborate a 

Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information 

and Communications Technologies for Criminal Purposes - AHC) โดยประสานท่าที

กับหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2564-2568 

 TIJ  เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในประเทศไทย ตลอดจนกรอบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2564-2568 
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คํามั่นโดยสมัครใจ  

Thailand will:  

ประเทศไทยจะ 

1. Take steps towards revising legislation to be in line with international human rights instruments, including CAT and ICPPED 

ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลอ้งกับตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดรา้ย         

ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ.

(กคส.) 
 ดูข้อ 19-25 

 

2. Study the possibility to become party to additional international instruments, including ILO Convention No. 189            

ศึกษาความเป็นไปได้ของการเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศเพิ่มเติม รวมทั้งอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 189 (ว่าด้วยแรงงานทํางานบ้าน) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั รง.  ศึกษาเกี่ยวกับตราสารระหว่างประเทศเพิ่มเติม รวมทั้งอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 189  พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์และบริบทประเทศ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของ          

การเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศเพิ่มเติมต่าง ๆ  

 

2564 - 2568 
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3. Submit a midterm update on the implementation of the accepted recommendations and continue to engage with all sectors 

including on issues related to UPR recommendations that are not accepted  

จัดทํารายงานระยะกลางรอบ (midterm update) เพื่อรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ รวมทั้งจะหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

รวมถึงในประเด็นตามข้อเสนอแนะที่ไทยไมไ่ด้ตอบรับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั กต.  จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดทํารายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตาม        

ข้อเสนอแนะภายใต้กลไก UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ อย่างสม่ําเสมอ เพื่อ

ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและคํามั่นโดยสมัครใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 รวบรวมข้อมูลการดําเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทํารายงานระยะกลางรอบ เพื่อ

รักษาพลวัตรของการดําเนินการและเพื่อติดตามพัฒนาการของการดําเนินการตามข้อเสนอแนะและ

คํามั่นต่าง ๆ  

2564 - 2566

ยธ.

(กคส.) 
  จัดเวทีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและคํามั่นโดย

สมัครใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปประกอบการจัดทํารายงานระยะกลางรอบ 

 จัดเวทีหารือกับภาคประชาสังคมอย่างสม่ําเสมอเพื่อร่วมกันติดตามและประเมินความคืบหน้า 

ของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและคํามั่นโดยสมัครใจของหน่วยงานภาครัฐ 

2564 - 2566

 

4. Strengthen the health system and universal health coverage (UHC) scheme to promote the right to health for all and promote 

international and multilateral cooperation for effective pandemic preparedness and response 
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เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขและหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิในสขุภาพอย่างทั่วถึง และผลักดันความร่วมมือระหว่าง

ประเทศและพหุภาคีเพื่อการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั สธ.  ดูข้อ 72 -77  

สปสช.  เสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 -2565  เพื่อให้คนทกุกลุ่มในประเทศได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพ 

อย่างถ้วนหน้า  

2564 – 2568

หน่วยงานรอง กต.  ดูข้อ 72 -77 

 

5. Enhance cooperation to end statelessness and promote the human rights of stateless persons particularly in the areas of education, 

social protection, and access to birth registration and granting of nationality and civil rights 

ดําเนินความร่วมมือในการขจัดความไร้รัฐและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไร้รฐั ไรส้ัญชาติ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา การคุ้มครองทางสังคม              

การเข้าถึงบริการในการจดทะเบียนเกิดและทะเบียนราษฎรของคนไร้รัฐไร้สญัชาติ และการพิจารณาให้สัญชาติและสิทธิความเป็นพลเมือง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั มท.  ดูข้อ 175 – 177 

หน่วยงานรอง ศธ.  ดูข้อ 175 – 177  

สมช.   ดูข้อ 175 – 177 

พม.  ดูข้อ 175 – 177 
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6. Strengthen the promotion of human rights education and raising public awareness on human rights, including to provide intensive 

education and training for government officers on the Minnesota Protocol on Investigation on Potentially Unlawful Death (2016) 

and the Istanbul Protocol : manual on the effective investigation an documentation of torture and other cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment in order to support the efforts in implementation of the obligations under CAT, while 

promoting cooperation with civil society and other countries in the implementation of the National Human Rights Plan, National 

Action Plan on Business and Human Rights, and accepted recommendations from the UPR 

เร่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการสรา้งความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งจะเพิ่มความเข้มข้นในการศึกษาและจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้

เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับพิธีสารมินนิโซตา (Minnesota Protocol on Investigation on Potentially Unlawful Death (2016)) และพิธีสารอิสตันบูล (Istanbul 

Protocol : manual on the effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment) เพื่อเสริมความพยายามในการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี 

โดยเฉพาะการป้องกันการทรมาน และจะสง่เสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนปฏิบัติ

การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะที่ได้ตอบรับจากกระบวนการ UPR รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่าง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ.

(กคส.) 
 การต่อต้านการทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ ดูข้อ 2-10 ข้อ 19-25 และข้อ 203-204  และ

เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดูข้อ 210 – 212  

 จัดการอบรมและสร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานสากล สทิธิมนุษยชน 

หลักนิติธรรม หลักการการเขา้ถึงสิทธิในด้านต่าง ๆ อาทิ การติดต่อครอบครัว การเข้าถึงทนาย การมี

2564 - 2568   
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มาตรการเฉพาะกรณีของเด็ก หรือผู้เยาว์ อีกทั้งการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิธีสารมินนิโซตา และ

พิธีสารอิสตันบูล เพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย  

 จัดเวทีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและคํามั่นโดยสมัครใจ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปประกอบการจัดทํารายงาน UPR  

 จัดเวทีหารือกับภาคประชาสังคมอย่างสม่ําเสมอเพื่อร่วมกันติดตามและประเมินความคืบหน้า 

ของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและคํามั่นโดยสมัครใจของหน่วยงานภาครัฐ 

 จัดการประชุม การอบรม การสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งผลิตสือ่ประชาสัมพันธ์

หลากหลายรูปแบบ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศ            

ที่เกี่ยวข้องให้กับทุกภาคส่วน 

หน่วยงานรอง กห.

(กรมพระธรรมนูญ) 
 ดูข้อ 203-204 

 

สตช.  จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการทรมานและ

บังคับให้สูญหายให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 

เพื่อเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจ   

2564 -2568 

กต.  จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดทํารายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตาม         

ข้อเสนอแนะภายใต้กลไก UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ อย่างสม่ําเสมอ  

เพื่อติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและคํามั่นโดยสมัครใจจากหน่วยงาน          

ที่เกี่ยวข้อง 

 สนับสนุนการดําเนินความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และผ่าน

กรอบพหุภาคีเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกรง่ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย  

2564 -2568 
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7. Consider introducing mandatory measures for businesses to conduct human rights due diligence 

  พิจารณาแนวทางส่งเสริมมาตรการบังคับสําหรับภาคธุรกิจในการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั ยธ.

(กคส.) 
 ผลักดันให้หน่วยงานที่กํากับดูแลภาคธุรกิจดําเนินการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการ

ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชน 

 ศึกษาความเป็นไปได้ในการมีกฎหมายหรือมาตรการเชิงบังคับในการให้ภาคธุรกิจดําเนินธุรกิจด้วย

ความเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

2564 - 2568 

 

8. Reaffirm our standing invitation to special procedures of the Human Rights Council  

ยืนยันการประกาศ standing invitation ต่อกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม กรอบเวลาดําเนินการ 

หน่วยงานหลกั กต. ยธ. (กคส.) 

พม.  
 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคําขอเยือนไทยของกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติ 

2564 - 2568  

 

***************************************************************************** 


