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บทนำ

1.	 กระบวนการ	Universal	Periodic	Review	(UPR)	
 
กระบวนการ Universal Periodic Review หรือ UPR เป็นกลไกภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council – 

HRC) ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ จัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ เพื่อเสนอต่อ HRC อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีข้อยกเว้น และถึงแม้ว่ากระบวนการ UPR จะเป็นกระบวนการโดยสมัครใจ ทุกประเทศก็ได้ร่วมมือเป็นอย่างดีในการทบทวนรอบแรก 

กระบวนการ UPR ถือเป็นกระบวนการของรัฐที่จะทบทวนโดยรัฐกันเอง (Peer Review) โดยรายงานที่ใช้สำหรับการพิจารณาของประเทศหนึ่งจะประกอบด้วย   
3 ฉบับ ได้แก่ รายงานของภาครัฐจำนวน 20 หน้า ซึ่งจัดทำโดยรัฐนั้น ๆ เอง รายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR) 10 หน้า ซึ่งรวบรวมข้อคิดเห็นขององค์กรและโครงการต่าง ๆ ภายใต้ UN ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
คณะกรรมการประจำอนสุญัญาระหวา่งประเทศดา้นสทิธมินษุยชน (Treaty Bodies) ตอ่สถานการณส์ทิธมินษุยชนของประเทศนัน้ไวด้ว้ย และรายงานของภาคประชาสงัคม  
อีก 10 หน้า  

HRC กำหนดใหก้ระบวนการทบทวนสถานการณส์ทิธมินษุยชนในประเทศตา่ง ๆ ในรอบแรกใชเ้วลาทัง้หมด 4 ป ี(ปลีะ 48 ประเทศ) โดยการทบทวนจะดำเนนิการ
โดยคณะทำงาน UPR (Working Group on UPR) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก HRC ทั้งหมด 47 ประเทศ และประเทศอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติแต่ไม่ได้
เป็นสมาชิก HRC ที่เหลือ โดยในรอบแรกนั้น (ระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2554) คณะทำงาน UPR ได้จัดประชุมเพื่อทบทวนสถานการณ์ในประเทศต่าง ๆ ปีละ 3 ครั้ง   
ครั้งละ 2 สัปดาห์ และในการประชุมแต่ละครั้ง จะพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ จำนวน 16 ประเทศ การนำเสนอรายงานจะใช้เวลาทั้งสิ้น   
3 ชั่วโมง โดยรัฐจะมีเวลานำเสนอรายงานเพียง 1 ชั่วโมง อีก 2 ชั่วโมงจะเป็นช่วงเวลาของการซักถามและตอบชี้แจงโดยประเทศอื่น ๆ และในส่วนนี้ ประเทศเหล่านี้
สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศที่ถูกทบทวน และประเทศที่ถูกทบทวนนั้นจะนำข้อเสนอแนะมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะรับนำไปปฏิบัติต่อหรือไม่ 

การพิจารณาข้อเสนอแนะถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของกระบวนการ UPR เพราะการรายงานของประเทศถือเป็นการรายงานสิ่งที่ประเทศนั้น ๆ 
กำลังดำเนินการอยู่หรือจะดำเนินการต่อไป โดยที่จุดประสงค์สำคัญของกระบวนการ UPR ประการหนึ่ง คือ การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังในพื้นที่ การรับฟังข้อคิดเห็นจากประเทศอื่นในรูปข้อเสนอแนะ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่สร้างสรรค์ภายใต้ UPR และ  
หากประเทศนั้น ๆ นำข้อเสนอแนะที่ตนรับไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ ก็จะสมเป้าประสงค์ของกระบวนการ UPR  

โดยสรุป กระบวนการ UPR เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และไม่ได้จบเพียงการนำเสนอรายงานประเทศต่อที่ประชุม HRC เท่านั้น แต่ผลที่แท้จริงของ UPR   
อยู่ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชนตามที่ได้ทบทวนไว้หรือไม่ ขณะเดียวกัน ยังมีการติดตามการนำข้อเสนอแนะที่แต่ละประเทศได้รับไปปฏิบัติ อาทิ 
การนำเสนอรายงานในชว่งครึง่รอบ (Mid-term Review) เพือ่แจง้ความคบืหนา้ของการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะเหลา่นัน้ และการนำเสนอรายงาน UPR ในรอบตอ่ ๆ ไป
ก็จะให้ความสำคัญส่วนหนึ่งกับการติดตามข้อเสนอแนะที่ประเทศต่าง ๆ ได้รับจากรอบก่อนหน้าด้วย 

 
2.	 การนำเสนอรายงานประเทศภายใต้กระบวนการ	UPR	และข้อเสนอแนะและคำมั่นของไทย	

 
2.1	 การเตรียมรายงาน	

การเตรยีมการสำหรบัการทบทวนสถานการณส์ทิธมินษุยชนภายใตก้ระบวนการ UPR ในรอบแรกของไทย ไดเ้ริม่มาตัง้แต ่พ.ศ. 2551 และไดร้บัความรว่มมอื
อย่างดีในการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าไทยเป็นประเทศที่สามารถจัดการหารือที่ครอบคลุมมากที่สุด
ประเทศหนึ่ง 

ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานต่อคณะทำงาน UPR สมัยที่ 12 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศสุดท้ายที่ถูกทบทวนในรอบแรก   
และต่อมาที่ประชุม HRC สมัยที่ 19 ได้รับรองรายงานของคณะทำงาน UPR เกี่ยวกับการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2555 ซึ่งถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทบทวนในรอบแรก 

รายงาน UPR ที่จัดทำโดยรัฐบาลไทยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งมีหัวข้อย่อย ได้แก่ เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุม การอำนวยความยุติธรรม การห้ามการทรมาน (2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมี
หัวข้อย่อย ได้แก่ สิทธิด้านการพัฒนาและการขจัดความยากจน สิทธิในการทำงาน สิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษา (3) สิทธิของกลุ่มเฉพาะ ซึ่งมีหัวข้อย่อย 
ได้แก่ สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิคนพิการ สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิของกลุ่มคนชายขอบ และ (4) การค้ามนุษย์ 



2.2	 ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับ	
เนื่องจากจุดประสงค์สำคัญของกระบวนการ UPR คือ การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังในพื้นที่ ส่วนสำคัญอีกด้านหนึ่ง  

ของกระบวนการ UPR นอกเหนือจากการเสนอรายงานของประเทศนั้น ๆ แล้ว จึงเป็นการพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
กรณีของไทยนั้น ได้รับข้อเสนอแนะจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 172 ข้อ โดยไทยสามารถรับข้อเสนอแนะได้ทันทีจำนวน 100 ข้อ เนื่องจากเป็นเรื่องที่

สอดคล้องกับการดำเนินการของไทยอยู่แล้ว ส่วนข้อเสนอแนะอีก 72 ข้อที่เหลือนั้น ไทยได้ขอนำกลับมาพิจารณาก่อนเพื่อพิจารณาความสอดคล้องหรือรายละเอียด  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ประเทศไทยรับมาปฏิบัติจำนวน 34 ข้อ โดยสรุปแล้ว ไทยรับข้อเสนอแนะมาปฏิบัติทั้งสิ้นจำนวน 134 ข้อ 
และได้ประกาศคำมั่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอีกจำนวน 8 ข้อ โดยข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับเกี่ยวข้องกับสิทธิในด้านต่าง ๆ อาทิ   
การเข้าเป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิของกลุ่มต่าง ๆ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
และการแสดงออก และการต่อต้านการค้ามนุษย์  

อย่างไรก็ดี ขั้นตอนการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยรับรองทั้ง 134 ข้อ รวมทั้งคำมั่นอีก 8 ข้อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น มีความสำคัญ  
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเตรียมรายงานของประเทศ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบท่าทีไทยต่อข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ไทยให้การรับรอง   
รวมทั้งเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศปรับเปลี่ยนคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศภายใต้กลไก UPR เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำ
รายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก UPR และมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในคณะกรรมการฯ จัดทำแผนปฏิบัติตาม  
ข้อเสนอแนะและคำมั่นที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทยจะต้องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ให้การรับรองและคำมั่นโดยสมัครใจ 
นอกจากนี้ ไทยยังประกาศที่จะนำเสนอรายงานครึ่งเทอมให้สหประชาชาติทราบ คือ ภายใน พ.ศ. 2557 ก่อนที่จะเข้าสู่การทบทวนในรอบที่สองใน พ.ศ. 2559 

(อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการ UPR และการนำเสนอรายงาน UPR ของไทยไดท้ีเ่วบ็ไซตก์ระทรวงการตา่งประเทศที ่www.mfa.go.th/humanrights)  
 

3.	 แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กระบวนการ	UPR	
 
ด้วยความสำคัญของการนำข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

อย่างเป็นระบบ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ  
ที่ไทยได้รับและคำมั่นโดยสมัครใจ และกระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ในความร่วมมืออย่างดียิ่ง มา ณ ที่นี้ 

ในการนำเสนอแผนปฏิบัติการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดกลุ่มข้อเสนอแนะตามประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ พร้อมทั้งกิจกรรมที่จะดำเนินการ เพื่อให้
บรรลุข้อเสนอแนะในแต่ละข้อ ตลอดจนกำหนดกรอบเวลาดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ถึง พ.ศ. 2558 ก่อนที่ไทยจะเข้าสู่การทบทวนสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนในประเทศภายใต้กระบวนการ UPR รอบที่สองใน พ.ศ. 2559 รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมและประมวลข้อมูลความคืบหน้ากลางรอบ   
(Mid-term Review) เพื่อเตรียมรายงานให้ HRC รับทราบใน พ.ศ. 2557 ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงยุติธรรม   
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) เนื่องจากการดำเนินงานหลายส่วนสอดคล้องกัน และเพื่อให้  
การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของประเทศในภาพรวมมีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน 

ทั้งนี้ แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ  
และคำมั่นในแต่ละข้อ และกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมสำคัญที่หน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการอยู่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินกิจกรรมอื่นอยู่ด้วย   
ในเวลาเดียวกัน ชื่อหน่วยงานที่ปรากฏอยู่ในฐานะหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นหน่วยงานที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่ามีภารกิจหลักเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ   
จึงอาจไม่สะท้อนหน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

นอกจากนั้น ในการจัดทำแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในฐานะที่ร่วมอยู่ใน  
คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก UPR และกระทรวงการต่างประเทศจะได้ประสานงานกับ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อไป 

กระทรวงการต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กระบวนการ UPR ฉบับนี้ จะเป็น  
เครื่องมือสำคัญในการกำหนดกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้
กระบวนการ UPR และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามผลการดำเนินการของไทย เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ  
คนทุกกลุ่มในประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องต่อพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยต่อไป 



	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก อส. 2556 - 2558 ตรวจสอบพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์   
และพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และดำเนินการผลักดัน
ร่างกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับพันธกรณีดังกล่าวเพื่อไทย
สามารถดำเนินการให้สัตยาบันได้ต่อไป 
* เมื่อเดือนตุลาคม 2556 ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ 

สมยัที ่ 68 พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา ทรงยืน่สตัยาบนัสารตอ่
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ต่อสหประชาชาติแล้ว 
โดยสำหรบัพธิสีารเพือ่ตอ่ตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานนัน้ ยงัอยูร่ะหวา่ง
การพจิารณาความสอดคลอ้งของกฎหมายภายในกบัพนัธกรณภีายใตพ้ธิสีารฯ 

การเข้าเป็นภาคีกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน1 

1.		 การเข้าเป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	
 
1. Ratify the United Nations Convention against Transnational Organised Crime and its Protocols to Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, and against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air 
(Australia) 
 ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน   
ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และ  
ทางอากาศ (ออสเตรเลีย)  

1 2 3 

ภาพโดย	 1 กระทรวงการต่างประเทศ 
 2 แหล่งเดิม 
 3 มูลนิธิโครงการหลวง 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2558 
 
  อส. 

จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปีเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
◆ ดูข้อ 1 
◆ ดำเนินกิจกรรมต่อต้านและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในและระหว่าง  

ประเทศ 
◆ จัดโครงการฝึกอบรมเสริมความรู้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
◆ รณรงค์และสนับสนุนการยกร่างปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงการมีส่วนร่วม  

พิจารณาการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา ข้อตกลง พิธีสาร และปฏิญญา 
◆ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและหน่วยประสานความร่วมมือทั้งด้านการดำเนินคดี  

กับผู้กระทำความผิดและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

2. Accede to the Palermo Protocol and continue improving its implementation of policy and legal framework related to human 
trafficking (Norway) 
 ภาคยานุวัติพิธีสารปาเลอโม และปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกรอบกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง  
ต่อไป (นอร์เวย์)  

3. Study the possibility of ratifying the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 
(CED); the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR-OP2); the Optional 
Protocol to the Convention against Torture (OP-CAT); the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR-OP1); the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (OP-ICESCR); 
the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW); 
and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OP-CRPD) (Argentina) 
  ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ/พิธีสารเลือกรับ
ฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง/พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ/ 
พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง/พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม/อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว/และพิธีสาร  
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (อาร์เจนตินา)  



06

4. Ratify or accede as appropriate to the CED (Uruguay)*** 
 ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติตามความเหมาะสมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (อุรุกวัย)  
 
5. Sign and ratify CED (Spain)*** 
 ลงนามและให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (สเปน)  
 
6. Ratify CED (Austria)*** 
 ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ออสเตรีย)  
 
7. Ratify the CED and investigate all allegations of forced disappearances (France)  
 ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และสอบสวนข้อกล่าวหาทั้งหมดเกี่ยวกับ  
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ฝรั่งเศส)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ 

 หน่วยงานหลัก รง. 2557 - 2558 
 
  พม. 2555 - 2557 
   
 
 
  กคส. 2556 - 2558 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  อส./หน่วยงาน 2557 - 2558 
  ที่เกี่ยวข้อง๏๏๏ 

โครงการศึกษาความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย  
การคุม้ครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว 
◆	 จัดทำคำแปลพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเป็น  

ฉบับภาษาไทย 
◆	 ดำเนินการหารือและจัดการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและศึกษา

ความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฯ 
◆	 ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่าง 

ประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองบคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถกูบงัคบัแลว้ 
ตัง้แต ่พ.ศ. 2551 และไดน้ำผลการศกึษาฯ เขา้สูข่ัน้การพจิารณาความเหมาะสม  
ในการเขา้เปน็ภาคอีนสุญัญาฯ ซึง่คณะกรรมการฯ มมีตเิหน็ควรใหป้ระเทศไทย  
ลงนามในอนุสัญญาฯ และดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาฯ ให้เรียบร้อยก่อนจึงเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ต่อไป 

◆ อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ 2557 สำหรับ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ 1 และ 2 ของ  
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและพิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ 

 ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่าง  
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กคส. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
  
  สตช. 2556 - 2558 
 
  ศอ.บต. 2556 - 2558 

◆	 กคส. ได้เสนอเรื่องการลงนามในอนุสัญญาฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบลงนามในอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 
และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ได้ลงนามใน
อนุสัญญาฯ แล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 

◆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอเสนอแก้กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาฯ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมฯ 
ซึ่งหากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะเสนอเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ต่อไป 

◆ จดัการประชมุคณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมฯ เพือ่ตดิตามความคบืหนา้ 
และพิจารณาการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง 

สอบสวนข้อกล่าวหาทั้งหมดเกี่ยวกับการหายสาบสูญโดยถูกบังคับภายใน  
อายุความตามกฎหมาย 
◆ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้  
◆ การประชุมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
◆ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์แจ้งเหตุ ศอ.บต. 
◆ กิจกรรมอำนวยความเป็นธรรมผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม 

8. Sign and ratify promptly the CED (Nicaragua)  
 ลงนามและให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับในทันที (นิการากัว) 
 
9. Sign and ratify the CED at an early stage (Japan)*** 
 ลงนามและให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับโดยเร็ว (ญี่ปุ่น)  
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11. Consider withdrawing its reservations to various human rights instruments (South Africa) 
 พิจารณาถอนข้อสงวนภายใต้ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ (แอฟริกาใต้)  

หมายเหตุ	:	ยังไม่รวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างรอนโยบายของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2558 
 
  กคส. 2556 - 2558 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สมช. 2556 - 2557 
   
 
 
  กต. 2556 - 2558 

10. Consider ratifying the convention on refugees (Brazil)*** 
 พิจารณาการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย (บราซิล)  

รวบรวมข้อมูลและประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐาน รวมถึง
พิจารณาจัดประชุมหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และประเมินถึงผลดี
และผลเสียในการเข้าเป็นภาคีของไทย รวมถึงความเหมาะสมในการกำหนดท่าที  
ของไทยต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ประสานส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและทบทวนท่าทีไทยต่อ  
เรื่องดังกล่าวและจัดทำเอกสารประกอบการหารือ 

ศึกษาสถานการณ์การคุ้มครองเด็กผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวรวมถึง
ความเหมาะสมในการถอนข้อสงวน ข้อ 22 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 สำหรับ  
การศึกษาถอนข้อสงวนภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง  
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ 



1 2 3 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กคส. 2556 - 2558 
   

การเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ... และ  
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ... เพื่อ
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ  
* โดยในร่างกฎหมายดังกล่าวฯ ได้มีการรวมคำนิยาม “การทรมาน” ตาม
อนสุญัญาฯ ไวแ้ลว้ (ปจัจบุนัผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการพฒันากฎหมาย
ของกรมฯ และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ ยธ. แล้ว) 

การปรับปรุงกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ2 

2.	 การปรับปรุงกฎหมายสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ	
 
12. Include a definition of torture into the Criminal Code, in line with Art.1 of the Convention against Torture (CAT) (Austria) 
 รวมคำนิยามของ “การทรมาน” ในประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ 
(ออสเตรีย)  
 
13. Enact legislation criminalizing torture and amend all relevant laws to fully comply with the obligations under CAT (Canada) 
 ออกกฎหมายให้การทรมานเป็นความผิดอาญา และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา
ว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ (แคนาดา)  

ภาพโดย	 1 กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ 
 2 แหล่งเดิม 
 3 United Nations High Commissioner for Refugees 
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14. Review the “Gender Equality Bill” and remove exceptions therein which would allow for discrimination against women, 
consistent with CEDAW (Canada) 
 ทบทวน “ร่าง พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ” และยกเลิกข้อยกเว้นต่าง ๆ ในกฎหมายดังกล่าว ซึ่งอนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรี   
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (แคนาดา) 
 
15. Expedite the drafting and the adoption of the gender equality bill (Brazil) 
 เร่งรัดการยกร่างและรับรอง พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (บราซิล)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กคส. 2556 - 2558 ◆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน  
และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นปรับปรุงแก้ไขร่าง 
พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับประชาชน  
เพื่อประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร   
แผ่นพับ เป็นต้น 

◆ ติดตามพัฒนาการของการรับรองร่าง พ.ร.บ.ฯ 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สผผ.  2557 - 2558 
   
   2556 - 2558 
 
  กคส. 2556 - 2558 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไก
และแผนสิทธิมนุษยชน3 

3.	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน	
 
16. Continue to work to strengthen national human rights and democratic institutions (Nepal) 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง (เนปาล) 

◆ จดัทำเอกสารเผยแพรใ่นรปูแผน่พบัและคูม่อืการประชาสมัพนัธส์ทิธขิัน้พืน้ฐาน  
ของพลเมืองในการเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน 

◆ จัดประชุม อบรม สัมมนานานาชาติเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ประชาธิปไตย และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

◆ จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติงานที่คำนึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนในภาพรวม  

◆ ดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เพือ่ใหก้ฎหมายไทยสอดคลอ้งกบัพนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้นสทิธมินษุยชน  

◆ บรูณาการการทำงานและรว่มมอือยา่งใกลช้ดิกบัหนว่ยงานรฐั หนว่ยงานอสิระ 
และภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง 

◆ กำกบัดแูลการดำเนนิการตามแผนสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิฉบบัที ่ 2 และจดัทำ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 

1 2 3 

ภาพโดย	 1 สำนักงานอัยการสูงสุด 
 2 กระทรวงการต่างประเทศ 
 3 United Nations High Commissioner for Refugees 
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17. Consolidate and strengthen its national human rights infrastructure (Egypt) 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ (อียิปต์)  

18. Continue to develop the capacities of institutions working with persons with disabilities, including educational and health 
institutions (Saudi Arabia) 
 พัฒนาขีดความสามารถของสถาบันด้านคนพิการ รวมทั้งสถาบันทางการศึกษาและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (ซาอุดีอาระเบีย)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สผผ.  2556 
   
  กคส. 

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2558 
 
 
 
 
  ศธ. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สธ. 2556 - 2558 

ประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมืองในการร้องเรียนโดย
ประชาชนเพื่อแสวงหาความยุติธรรม 
ดูข้อ 16 

◆ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายให้มี
ความเข้มแข็ง 

◆ ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการเพื่อ
รับรองการเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

◆ ดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
◆ จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดย  

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้แก่นิสิต/นักศึกษาพิการในระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี 

◆ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 

◆ ติดตามประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ใน 5 ภูมิภาค 

◆ จัดทำระบบฐานข้อมูลคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา 
◆ จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา 
◆ ส่งเสริมด้านสุขภาพของคนพิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กต. 2556 - 2558 
 
 
  กคส. 2556 - 2558 

 หน่วยงานหลัก ศย. 2556 - 2558 
   
   
  กต. 2556 - 2558 
 
 
  สตช. 2556 - 2558 
 
 
  อส. 2556 - 2558 
 

ประสานระหว่างองค์การสหประชาชาติและองค์การระหวา่งประเทศกบัหน่วยงาน  
ภายใน เพื่อจัดประชุม อบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนากฎหมาย  
และสถาบันด้านสิทธิมนุษยชน  
ประสานความรว่มมอืกบัองคก์ารสหประชาชาต ิและองคก์ารระหวา่งประเทศอืน่ ๆ 
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาความรู้และงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ให้ความรู้และมอบทุนการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ 
และข้าราชการตุลาการในการศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชน และจัดการสัมมนา
ในรูปแบบต่าง ๆ  
ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติและประชาคมระหว่าง
ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน 
◆ จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้าน  

สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ 
◆ กำลังศึกษาโครงสร้างเพื่อกำหนดให้มีกองกำกับการกลุ่มงานสิทธิมนุษยชน 
ประสานความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการศึกษาดูงาน เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาของบุคลากรในสังกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  
ในด้านสิทธิมนุษยชน 

19. Continue cooperating with the UN and other international organizations to develop its legal and institutional framework with 
respect to the promotion and protection of human rights in Thailand (Lao People’s Democratic Republic) 
 ให้ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้าง  
เชงิกฎหมายและสถาบนั เพือ่สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนในประเทศไทย (สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) 

20. Call on the international community to support the Thai request to benefit from technical assistance and the sharing of best 
practices in order to strengthen the capacity of Government agencies to effectively enforce laws relating to human rights and to 
improve the structure of law enforcement agencies to be conductive to a right-based working culture (Oman) 
 เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนคำขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการของไทย และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่ม  
ขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้เอื้อต่อวัฒนธรรมการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน (โอมาน)  
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21. Enhance the implementation of the existing laws, policies and mechanisms relating to human rights enshrined in the 
second National Human Rights Plan of Action for the period 2009 - 2013 (Viet Nam) 
 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย นโยบาย และกลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2552 - 2556 (เวียดนาม)  
 
22. Strengthen the implementation of the second National Human Rights Plan of Action by all relevant Government agencies 
(Philippines) 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการอนุวัติแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย 
(ฟิลิปปินส์) 
 
23. Strengthen the implementation of the second National Plan of Action by relevant Government agencies (Cambodia) 
 เสริมสร้างการอนุวัติแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (กัมพูชา)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กคส. 2556 - 2558 ◆ อบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการนำแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ไปใช้ 

◆ จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2   
และฉบับที่ 3 จัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ 

◆ สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนสิทธิมนุษยชน  
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ทุกจังหวัด ทุกประเทศ เพื่อให้นำไปขับเคลื่อนในระดับ
จังหวัด 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2557 
 
   2556 - 2557 
   2557 - 2558      
 
 
   2556 
 
 
 
   2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
  กต. 2556 - 2558 
 
  อส. 2556 - 2558 

24. Continue to work closely with ASEAN to build on the mechanisms of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human 
Rights (AICHR) and the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) to 
promote and protect the rights of the peoples of the ASEAN (Singapore) 
 ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับอาเซียนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างกลไกของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
และคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในอาเซียน (สิงคโปร์) 

◆ จัดประชุมผู้ทำงานด้านเด็กเพื่อจัดทำแผนความร่วมมืออาเซียนว่าด้วย  
การดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

◆ จัดประชุมเด็กอาเซียน ครั้งที่ 3 
◆ จัดทำแนวทางการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
◆ ขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา  

ว่าด้วยสิทธิเด็ก 
◆ ส่งเสริมบทบาทสตรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 
 - โครงการการมีส่วนร่วมของสตรีในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชาคม  

 อาเซียน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ กต. 
◆ สอดแทรกมิติหญิงชายในหลักสูตรการศึกษา  
 - การจัดประชุมระดับภูมิภาคร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของ  

 อาเซยีน (SOM-ED) เรือ่งการสอดแทรกมติหิญงิชายในหลกัสตูรโดยคำนงึถงึ  
 การขจัดอคติทางเพศและภาษาที่แสดงถึงอคติทางเพศ 

 - การจัดพิมพ์หนังสือตัวอย่างที่ดีในเรื่องการสอดแทรกมิติหญิงชายใน  
 หลักสูตร 

 - การจัดประชุมเกี่ยวกับสิทธิเด็กและสิทธิสตรีในการยกร่าง Guideline on   
 preventing domestic violence against women and children 

ประสานงานและดำเนินกิจกรรมตามแผนดำเนินงานของ ACWC พ.ศ. 2555 - 
2559 และแผนการดำเนินงานของ AICHR พ.ศ. 2555 - 2558 
จดัประชมุ/สมัมนาวชิาการกบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีนเกีย่วกบัผลการดำเนนิงาน
และกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องกับอนุสัญญา  
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กรมสอบสวน 2556 - 2558 
  คดีพิเศษ 
 
  ศธ. 2556 - 2558 
 
   2556 
   2556 - 2558 
 
  ยธ. 2556 
 
 

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา
และการฝึกอบรม4 

4.	 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม	
 
25. Continue to promote human rights education, training and capacity building (Philippines)  
 ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการสร้างขีดความสามารถด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง (ฟิลิปปินส์)  

สง่เสรมิการศกึษา การฝกึอบรม และการสรา้งขดีความสามารถดา้นสทิธมินษุยชน 
ในการบรรจุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
พิเศษ 
◆ จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ และฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ทุกกลุ่ม 
◆ จัดทำคู่มือสิทธิมนุษยชนสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
◆ ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ

นักเรียน นักศึกษา 
◆ การประชุม ASEAN Seminar on the Identification of Existing Challenges 

and Gaps in Human Rights Education Programming เพื่อวิเคราะห์  
ช่องว่างเกี่ยวกับสถานะโครงสร้างด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
(TIJ) 

1 2 3 

ภาพโดย	 1 กระทรวงการต่างประเทศ 
 2 UN Women 
 3 กระทรวงการต่างประเทศ 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศย. 2556 - 2558 
   
  กรมสอบสวน 2556 - 2558 
  คดีพิเศษ 
  ศธ. 2556 - 2558 
 
 
  สตช. 2556 - 2558 
   
  อส. 2556 - 2558 
 
 
  กคส. 2556 - 2558 
   
 หน่วยงานรอง กต. 

◆ จดัทำโครงการสมัมนาฝกึอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพและสมรรถนะผูป้ฏบิตังิาน
ด้านมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ  
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยทักษะ  
และความชำนาญของนักนิติวิทยาศาสตร์จะช่วยประกันสิทธิที่จะได้รับ  
การดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมของผู้ต้องหาและเหยื่อในคดีอาญา 

◆ จดัฝกึอบรมและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัพนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้นสทิธมินษุยชน
ให้แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งผลิตเอกสารเผยแพร่ 

  สถาบัน 2556 - 2557 
  นิติวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 หน่วยงานรอง กต. 2556 - 2558 
 

26. Develop and implement plans and strategies to raise awareness about human rights, including at the local and community 
levels, and provide human rights training and education for Government officials in particular law enforcement officials (Egypt) 
 พัฒนาและดำเนินการตามแผนงานและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและชุมชน และ
จัดการฝึกอบรมและการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (อียิปต์)  

ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการในระดับความเชี่ยวชาญต่าง ๆ และบรรจุ
เนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของนิติกร 
จัดการฝึกด้านสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายทุกคน 
◆ แปลคู่มือสิทธิมนุษยชนเป็นภาษาต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
◆ จัดอบรมการทำวิจัยเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ (2 ครั้งต่อปี) 
◆ เพิ่มวิชาสิทธิมนุษยชนเข้าในทุกหลักสูตรการเรียนการสอนของตำรวจ 
◆ เปิดการฝึกอบรมเผยแพร่กฎหมายในด้านสิทธิมนุษยชนตามหน่วยต่าง ๆ   

ในสังกัด 
◆ จัดทำคำแปลและเผยแพร่อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
◆ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนโดยบรรจุไว้ในหลักสูตรอบรม

ภาคบังคับของพนักงานอัยการ 
การอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่าง
สม่ำเสมอ 
ดูข้อ 25 
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27. Call on the international community for a technical assistance to improve human rights awareness and understanding 
throughout the population (Chad) 
 เรยีกรอ้งใหป้ระชาคมระหวา่งประเทศใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิแกไ่ทยเพือ่พฒันาความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจดา้นสทิธมินษุยชน
ของประชาชน (ชาด) 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กคส. 2556 - 2558 
   
  กต. 2556 - 2558 
 
 
   
  ยธ. 2556 - 2558 

ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนความรู้กับ  
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และศึกษาดูงานต้นแบบที่ดีจากประเทศต่าง ๆ  
ประสานความร่ วมมือกับสำนักงานข้ าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ ง
สหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้  
ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและการจัดการซ้อมการนำเสนอรายงานต่อกลไก
ประจำอนุสัญญาต่าง ๆ  
ประสานงานเพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญในสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นที่ปรึกษา
โครงการ วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมสัมมนาอย่าง  
ต่อเนื่อง (TIJ) 



	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กต. 2556 - 2558 
   (ได้ดำเนินการประกาศ 
   เชิญในหลักการแล้ว) 

การเชิญกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติเยือนไทย5 

ประกาศเชิญในหลักการ (Standing Invitation) ต่อกลไกพิเศษและวางแผน  
การรับการเยือนในอนาคต 

5.	 การเชิญกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเยือนไทย	
 
28. Issue a standing invitation for all special procedures (Finland) 
 ประกาศเชิญในหลักการให้กลไกพิเศษทั้งหมดเยือนประเทศ (ฟินแลนด์)  
 
29. Issue a standing invitation to all special procedures’ mandate holders (New Zealand) 
 ประกาศเชิญในหลักการให้ผู้ถืออาณัติกลไกพิเศษทั้งหมดเยือนประเทศ (นิวซีแลนด์)  
 
30. Issue a standing invitation to all mandate holders of the Council (Hungary) 
 ประกาศเชิญในหลักการให้ผู้ถืออาณัติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ทั้งหมดเยือนประเทศ (ฮังการี)  
 
31. Issue a standing invitation to all Special Procedures, and establish a calendar (Spain)  
 ประกาศเชิญในหลักการให้กลไกพิเศษทั้งหมดเยือนประเทศ และจัดปฏิทินการรับการเยือนของกลไกพิเศษต่าง ๆ (สเปน)  

ภาพโดย	 1 UN Photo 
 2 การประปาส่วนภูมิภาค 
 3 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 2 3 
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การส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก6 

6.	 การส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก	
 
32. Consider favourably the request for visits also by other mandate holders, including the UN Special Rapporteur on the 
promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (Norway) 
 พิจารณาคำขอเยือนของผู้ถืออาณัติอื่น ๆ ด้วยดี รวมถึงผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออก (นอร์เวย์)  
 
33. Extend an invitation to the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 
expression (Switzerland) 
 เชิญผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกเยือนประเทศ 
(สวิตเซอร์แลนด์)  
 

1 2 3 

ภาพโดย	 1 กระทรวงการต่างประเทศ 
 2 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
 3 Greenpeace 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กต. 2556 - 2558 
 
 
  ทก. 2556 - 2558 

◆ ประกาศเชิญในหลักการ (Standing Invitation) ต่อกลไกพิเศษและวางแผน
การรับการเยือนร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง  

◆ ดูข้อ 28 - 31 
ร่วมสนับสนุนการสร้างความเข้าใจต่อผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ทก. 2556 - 2558 ◆ ทบทวนกฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550  

 * อยู่ระหว่างการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ซึ่งได้เปิดโอกาสให้  
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่าง
กว้างขวางในทุกมิติ 

◆ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ฯ ต่อประชาชน สื่อมวลชน ภาคสาธารณะ และเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้อง 

35. Ensure that its legislation is consistent with international human rights law pertaining to freedom of expression (New Zealand) 
 ประกนัใหก้ฎหมายของไทยสอดคลอ้งกบักฎหมายระหวา่งประเทศดา้นสทิธมินษุยชนในสว่นทีเ่กีย่วกบัเสรภีาพในการแสดงออก (นวิซแีลนด)์  

34. Invite the Special Rapporteur on freedom of expression, which could also promote the harmonization of the provisions of the 
Computer Crimes Act and their implementation in line with international human rights standards (Hungary)  
 เชิญผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเยือนประเทศ ซึ่งอาจสามารถส่งเสริมข้อบทของ พ.ร.บ. ว่าด้วย  
การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการบังคับใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (ฮังการี) 
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37. Strengthen efforts to ensure adequate legal counseling for all persons charged for violations of the lese-majeste legislation and 
the 2007 Computer Crimes Act (Norway) 
 เพิ่มความพยายามในการประกันให้ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิด  
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายที่เพียงพอ (นอร์เวย์)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศย. 2556 - 2558 
   
 
  สตช.  2556 - 2558 
 
  อส.  2556 - 2558 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศย. 2556 - 2558 
   
  สตช.  2556 - 2558 
 
 
  อส.  2556 - 2558 

36. Ensure public and transparent proceedings in cases concerning violations of the lese-majeste legislation and the 2007 
Computer Crimes Act (Norway) 
 ประกันให้การดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   
พ.ศ. 2550 เป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส (นอร์เวย์)  

ดำเนินการให้มีการเข้าถึงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายในชั้นสอบสวน  
และพจิารณาพพิากษาคดโีดยทนายความอาสาจากสภาทนายความ และทนายตาม  
ทีศ่าลตัง้ใหผู้ต้อ้งหาหรอืจำเลยโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทกุศาลทัว่ราชอาณาจกัร 
ดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายประจำสถานีตำรวจให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา
โดยมีการประสานสภาทนายความให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอ 
ให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางสำนักงานอัยการจังหวัดทั่วประเทศ 

ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงภาระหน้าที่และความสำคัญ  
ที่ต้องอำนวยความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่ 
◆ ดำเนินกิจกรรมจับโจรปล่อยแพะ เสริมสร้างการดำเนินงานของตำรวจ   

เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส 
◆ ประมวลและพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  
(กรณีความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์) 
ประกันให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการสอบสวนร่วมกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้น  
ดำเนินคดีด้วยความเป็นกลาง ละเอียดรอบคอบ และรวดเร็ว 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สศช. 2556 - 2558 
   

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม7 

◆ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  

◆ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมตาม  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

◆ การจัดทำรายงานสภาวะสังคม 

7.	 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	
 
38. Continue to address the inequality and social injustice that has been a factor in fostering social conflict and political unrest 
over the past 2 - 3 years, including in the South (Indonesia) 
 แก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งทางสังคมและความไม่สงบ
ทางการเมืองในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งในภาคใต้ของประเทศไทย (อินโดนีเซีย)  

39. Address further the fundamental structural problem of social inequality and unequal access to opportunities and services of 
the poor and marginalized to enable the people to enjoy their rights as indicated in the reform programme and policies 
(Cambodia) 
 แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมในสังคมและความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสและบริการต่าง ๆ ของ  
คนยากจนและคนชายขอบ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนเองได้ตามที่ระบุไว้ในแผนและนโยบายการปฏิรูปประเทศ (กัมพูชา)  

1 2 3 

ภาพโดย	 1 กองทุนผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
 2 www.oknation.net 
 3 www.interscholarship.com 
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40. Continue applying the strategies and socio-economic development plans of the country, particularly for reducing poverty 
(Cuba) 
 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับใช้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดความยากจน 
(คิวบา)  
 
41. Pursue National Economic and Social Development Plans aiming at supporting the poor and the disadvantaged to ensure 
adequate living standards for all the population (Algeria) 
 ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อมุ่งช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีมาตรฐาน
การดำเนินชีวิตที่เพียงพอ (แอลจีเรีย)  
 
42. Continue increasing and consolidating the successful social programmes developed to date, essential in the fight to reduce 
poverty and social exclusion, on the basis of a fair distribution of wealth that will enable the realization of the highest possible 
welfare for its people (Venezuela)  
 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับแผนงานด้านสังคมที่ประสบผลสำเร็จนับจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็น  
ในการต่อสู้กับความยากจนและการกีดกันทางสังคม บนพื้นฐานของการกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การบรรลุสวัสดิการ  
ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับประชาชน (เวเนซุเอลา)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สศช. 2556 
 
 
 
 
 
 
  พม. 2556 - 2557 

◆ จดัทำยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 - 2561 ประกอบดว้ย 
4 ประเด็น ได้แก่ 1) การเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การลดความเหลื่อมล้ำ   
3) การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4) การสร้างสมดุลและปรับ
ระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ โดยในข้อ 2) การลดความเหลื่อมล้ำ จะมี
หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ (ศธ. สธ. 
พม. สนร. พณ. รง. ยธ. และ กพร.) 

◆ ดูข้อ 38 เพิ่มเติม 
ดำเนินโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของผู้ด้อยโอกาสที่มีการดำเนิน
กิจกรรม ดังนี้ 
 - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครอง  

 พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส พ.ศ. 2556 - 2559 และการขับเคลื่อนกระบวนงาน  
 ด้านผู้ด้อยโอกาสไปสู่การปฏิบัติ 

 - การจัดทำฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส 
 - การจัดทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  

 ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 
 - การพัฒนากลไกระดับชุมชนเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 
 - การปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมต่อผู้ด้อยโอกาสโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พณ.๏๏๏ 2556 - 2558 ◆	 พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสากล 

◆ ส่งเสริม คุ้มครองและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

◆ ส่งเสริมสินค้าเกษตรและสินค้าอาหารของผู้ประกอบการ SMEs 
◆ ดูแลสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย

ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
◆ ลดภาระค่าครองชีพด้วยโครงการต่าง ๆ  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก รง. 2556 - 2558 การคุ้มครองด้านสุขภาพโดยระบบการประกันสังคม 
◆ ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ 

พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 
◆ พิจารณาปรับระบบบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมทุกแห่ง 
◆ ขยายการประกันสังคมและแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 

และ พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 เพื่อเพิ่มสิทธิให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน
และปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว  

◆ พัฒนาระบบประกันสังคมกรณีชราภาพเพื่อให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุ  
ได้รับบำนาญที่เพียงพอและไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนประกัน
สังคม 

การคุ้มครองสิทธิด้านการทำงาน 
◆ การตรวจแรงงานในระบบ/นอกระบบ 
◆ รับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ให้คำปรึกษา ชี้แจง และตอบปัญหาเกี่ยวกับ

สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
◆ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง โดยเฉพาะ

แรงงานหญิง แรงงานนอกระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
◆ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ 

43. Continue with its efforts to promote and protect the right to work, the right to health and the right to education of its people 
in order to maintain an adequate standard of living for all (Brunei Darussalam) 
 ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านการทำงาน สิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษาของประชาชน 
เพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการดำรงชีวิตที่เพียงพอของทุกคน (บรูไนดารุสซาลาม)  
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44. Continue its on-going positive efforts for the promotion and protection of economic, social and cultural rights, and especially 
the priority given to health and education (Cuba) 
 ดำเนนิความพยายามทีด่อียา่งตอ่เนือ่งเพือ่สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม และการใหค้วามสำคญัเปน็พเิศษ  
กับสุขภาพและการศึกษา (คิวบา)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศธ. 2556 - 2558 
  สธ. 

สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการจดัการศกึษาตัง้แตแ่รกเกดิจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ดูข้อ 43 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สธ. 2556 - 2558 
 
 
  ศธ. 2556 
 
   2556 - 2558 

◆ จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองแรงงาน 
◆ รณรงค์และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริการ

แรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี 
◆ ดำเนินการวินิจฉัยกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบการและดำเนินการให้

ลูกจ้างได้รับสิทธิทางกฎหมาย  
◆ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยดำเนิน

ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านการทำงาน 
การบริการจัดหางาน 
◆ ให้บริการจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนะแนวอาชีพ เตรียม

ความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
◆ พิจารณาและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน 
◆ จัดระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคม รวมถึง

แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน 
◆ จัดระบบบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล 
◆ ดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทยในการสร้างความร่วมมือระหว่าง

ผู้เรียนและการวิจัยเพื่อความมั่นคงของการดำรงชีวิตในประเทศไทย 
◆ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2557 
  ศธ. 2556 - 2558 
 
 
  สธ. 
  สศช. 
  มท. สธ. 
  พม. ศธ. 

 หน่วยงานหลัก สศช.  
  พม. 2556 - 2558 

45. Ensure equal access to education, social security, health care and economic opportunities for all, including Muslim women 
and women entering early marriages (Slovenia) 
 ประกันการเข้าถึงการศึกษา ความมั่นคงทางสังคม การดูแลสุขภาพ และโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึง  
สตรีมุสลิมและสตรีที่สมรสก่อนวัยอันควร (สโลวีเนีย)  

อบรมใหค้วามรูแ้กส่ตรใีนเรือ่งสทิธแิละกฎหมายสตรใีนภาคใต้ 
◆ จดัฝกึอบรมและพฒันาอาชพีใหก้บัสตรหีมา้ยทีไ่ดร้บัผลกระทบในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ 
◆ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดขูอ้ 43 
ดขูอ้ 38 
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการ  
ขบัเคลือ่นกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

ดขูอ้ 39 - 42 
◆ สนับสนุนบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงานพัฒนาและคุ้มครอง

พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 
◆ ดำเนินการผลักดันให้เกิดโครงการภูมิปัญญาสร้างอาชีพ เพื่อส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไป 

46. Continue to address remaining social inequalities and unequal access to opportunities and services by the poor and the 
marginalized (Bhutan) 
 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสและบริการต่าง ๆ ของ  
คนยากจนและคนชายขอบ (ภูฏาน)  
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47. Continue improving the health security system to further minimize discrepancies and to provide equitable access   
(Sri Lanka) 
 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและให้มีการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพอย่างเสมอภาค 
(ศรีลังกา)  
 
48. Continue to develop the health system so as to strengthen the enjoyment of the right to health in all segments of society 
(Saudi Arabia) 
 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ (ซาอุดีอาระเบีย)  
 
49. Address the problems of maternal mortality and child malnutrition in remote areas of the country (Slovenia) 
 แก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของมารดาและทุพโภชนาการในเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ (สโลวีเนีย)  
 

50. Continue enhancing the quality of the access to education, including equal access to education for all children (Sri Lanka) 
 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเข้าถึงการศึกษา รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสำหรับเด็กทุกคน   
(ศรีลังกา)  
 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สธ. 

 หน่วยงานหลัก ศธ. 2556 - 2558 

ดูข้อ 43 

◆	 กำหนดนโยบายการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการวิจัย  

◆	 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็น สนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

◆	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
◆	 ดำเนนิโครงการสนบัสนนุทนุการศกึษาลกัษณะตา่ง ๆ ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
◆	 ดูข้อ 18 เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาของเด็กพิการ 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศธ. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 
    

◆	 ให้ทุนการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
◆	 พฒันาศนูยฝ์กึอบรมวชิาชพีในพืน้ทีห่า่งไกลและหนา้ดา่นจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
◆	 จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้ที่พำนักในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบ

ในจังหวัดราชบุรี ตาก และแม่ฮ่องสอน 
◆	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
◆	 ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าเล่าเรียนต่าง ๆ อาทิ โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 

โครงการกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตและทุนการศึกษา  
เฉลิมราชกุมารี 

◆	 ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพระราชดำริ
และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

51. Continue efforts to strengthen the right to education for all, focusing on poor populations in rural and distant areas (Saudi 
Arabia) 
 ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสิทธิด้านการศึกษาสำหรับทุกคน โดยเน้นประชาชนที่ยากจนในพื้นที่ชนบทและพื้นที่  
ห่างไกล (ซาอุดีอาระเบีย)  
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2555 - ต่อเนื่อง 

การส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มต่างๆในสังคม
8 

◆ การส่งเสริมสิทธิคนพิการ  
 - การส่งเสริมการจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน 
 - การเสริมสร้างบทบาทสตรีพิการอย่างเท่าเทียมกันในสังคม 
 - การส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ 
  - การส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ อาทิ บริการล่ามภาษามือ   

 การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ  
  การสนับสนุนอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

8.	 การส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มต่าง	ๆ	ในสังคม		
 
52. Strengthen the implementation of policies and measures to protect social vulnerable groups like women, children, poor 
people, ethnic minorities, migrants (Viet Nam) 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม อาทิ สตรี เด็ก   
คนยากจน กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (เวียดนาม)  
 
53. Continue its efforts in promoting and protecting the human rights of its people, in particular those of vulnerable groups 
(Brunei Darussalam) 
 พยายามส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะสิทธิของกลุ่มเปราะบาง (บรูไนดารุสซาลาม)  

1 2 3 

ภาพโดย	 1 มูลนิธิโครงการหลวง 
 2 UN Photo 
 3 กระทรวงการต่างประเทศ 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

   
 
 
 
 
 
 
   2556 - 2558 
    
    
   2557 
 
 
 
   2558 

 - การส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 
   การช่วยเหลือทางกฎหมาย การจัดหาทนายความให้แก่คนพิการ  
 - การสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคน  

 เข้าถึงประโยชน์ได้ 
 - การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ 
◆ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ 
 - เตรียมการประเมินผลระยะครึ่งแผนฯ โดยจัดทำเครื่องมือติดตามผล และ  

 การเพิ่มศักยภาพฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเพื่อเป็น  
 กลไกในการขับเคลื่อนแผนฯ 

 - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  
 แหง่ชาต ิพ.ศ. 2555 - 2559 ระยะครึง่แผนการพฒันา ปรบัปรงุแผนปฏบิตักิาร   
 และการเพิ่มศักยภาพฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด  
 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนฯ 

  - ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ระยะสิ้นสุดแผน และการจัดทำข้อมูล  
 สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาเด็กและ  
 เยาวชนแห่งชาติ ในระยะต่อไป 

◆ สำหรับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส ดูข้อ 42 
◆ สำหรับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี ดูข้อ 56 - 65 

54. Continue to strengthen the general concept recognizing social and ethnic diversity in Thai society and protect fundamental 
rights (Oman) 
 เสริมสร้างแนวคิดของการยอมรับความหลากหลายทางสังคมและชาติพันธุ์ในสังคมไทย และคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
(โอมาน)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สมช. 2556 - 2558 
 
  พม. 

ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
ในการให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้โยกย้ายถิ่นฐานทุกกลุ่ม 
ดูข้อ 52 - 53 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

  กคส. 2556 - 2558 ◆ การประกนัใหเ้กดิสทิธติามหลกัการของอนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัิ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

◆ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการของอนุสัญญาฯ  
◆ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามหลักการของ

อนุสัญญาฯ  
◆ เผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ใด

ชาติพันธุ์หนึ่ง 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2558 

55. Combat discriminatory practices against children and adolescents belonging to minorities or in a situation of special 
vulnerability (Uruguay) 
 แก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อเด็กและวัยรุ่นที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ (อุรุกวัย)  

พัฒนาระบบเฝ้าระวังชุมชนเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการปฏิบัติที่  
ไม่เป็นธรรมต่อเด็ก โดย 
◆ การสร้างอาสาสมัครและกลุ่มพึ่งพาตนเอง  
◆ การพัฒนาและนำร่องระบบเฝ้าระวังชุมชน 

56. Redouble its efforts to place greater attention on establishing a legal framework to ensure equal access to women’s 
participation in the decision-making process. Indeed, more consideration should be given to women, persons with disabilities and 
other minorities (Republic of Korea)  
 เพิ่มความพยายามในการให้ความสำคัญมากขึ้นกับการจัดทำกรอบกฎหมายเพื่อประกันการเข้าถึงการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการ
ตัดสินใจอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ควรให้การพิจารณาเป็นพิเศษกับสตรี คนพิการ และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ (สาธารณรัฐเกาหลี)  
  
57. Adopt and implement temporary special measures in order to accelerate the realization of women’s de facto equality with 
men in all areas, particularly with regard to women’s participation in decision-making and access to economic opportunities 
(Republic of Moldova) 
 รบัรองและดำเนนิการมาตรการพเิศษชัว่คราวเพือ่เรง่บรรลคุวามเสมอภาคในทางปฏบิตัริะหวา่งหญงิกบัชายในทกุ ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่  
การมีส่วนร่วมของสตรีในการตัดสินใจและการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ (มอลโดวา)  
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58. Adopt all necessary measures to eradicate and eliminate practices and customs which discriminate against women, 
including stereotypes which undermine their social and legal condition and hinder, at the same time, the implementation of 
commitments to the CEDAW (Uruguay) 
 ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อถอนรากและขจัดแนวปฏิบัติและธรรมเนียมประเพณีที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี รวมถึงทัศนคติที่ทำลายเงื่อนไขทาง
สังคมและกฎหมายของสตรี และขณะเดียวกันก็ขัดขวางการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ (อุรุกวัย)  
 
59. Bring about a change in attitudes with a view to eliminating persistent stereotypical attitudes about the roles and 
responsibilities of women and men in the family and in society (Republic of Moldova) 
 สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อทัศนคติเพื่อขจัดทัศนคติทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของสตรีและบุรุษในครอบครัวและสังคม 
(มอลโดวา)  
 
60. Take measures towards modifying those social, cultural and traditional attitudes that are permissive of violence against 
women (Slovenia) 
 ดำเนินมาตรการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคม วัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิมที่เปิดโอกาสต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรี (สโลวีเนีย)  
 
61. Take steps towards modifying those social, cultural and traditional attitudes that were permissive of violence against 
women (Republic of Moldova) 
 ดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคม วัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิมที่เปิดโอกาสต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรี (มอลโดวา)  
 
62. Continue intensifying the efforts to prevent, punish and eradicate all forms of violence against women (Argentina) 
 เพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน ลงโทษ และขจัดการใช้ความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบ (อาร์เจนตินา) 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2558 
 
 
 
   2556 - 2557 
 
   2556 - 2558 
 
   2556 

◆ พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อมีส่วนร่วมทางการเมือง 
◆ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการบริหารงานแก่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่เป็นสตรีทุกจังหวัด 
◆ รณรงค์ กระตุ้น การมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมือง 
◆ ดำเนินการร่วมกับ UNDP เพื่อผลักดันระบบการกำหนดสัดส่วนการให้สตรี  

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 
◆ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของหญิงชายและพัฒนา

องค์กรและกลไกสตรีในหน่วยงานต่าง ๆ  
◆ พัฒนากลไกส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายสู่ระดับจังหวัดเพื่อขยาย  

การดำเนินงานให้ครอบคลุมในพื้นที่ทั่วประเทศ 



34

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

◆ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย และจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

◆ จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอมตาม  
 พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง 

◆ สนับสนุนงบประมาณและวิชาการในการดำเนินงานให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ  
เพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัว 77 จังหวัดและเครือข่ายสหวิชาชีพ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

◆ ปรับปรุงอนุบัญญัติที่ออกตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 

◆ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและการอนุวัติข้อกำหนด
กรุงเทพฯ ในประเทศไทย” (TIJ)  

◆ การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการ  
ที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง 

◆ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “สถานะความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย” (TIJ) 
◆ การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการต้นแบบเพื่อป้องกัน

และตอบสนองต่อการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง เพื่อบรรลุเป้าหมายของ  
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (TIJ)  

   2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
   2556 - 2557 
 
  ยธ. 2555 - 2556   
 
   2556 
 
 
   2556 - 2557 
   2556 

63. Pursue measures aiming at protecting women and addressing the issue of violence against them (Algeria)  
 ดำเนินมาตรการเพื่อคุ้มครองสตรีและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรี (แอลจีเรีย) 
 
64.  Pursue efforts to ensure gender equality and combating violence against women and children (Egypt) 
 ดำเนินงานความพยายามเพื่อประกันความเท่าเทียมทางเพศและขจัดปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก (อียิปต์)  
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2557   
 
   2556 - 2558 
   2557 
 
   2557 - 2561 
 
 
 
   2555 - 2556 
 
   2556 - 2558 
 
   2556 - 2557   
 
 
 
 
 
 
 
 
   2556 - 2557 
 
 
 
 
 
  ยธ. 2556 

65.  Continue to promote and protect the rights of women and children (Bangladesh) 
 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของสตรีและเด็กอย่างต่อเนื่อง (บังกลาเทศ)  

◆ จัดทำแผนการดำเนินงานด้านสิทธิเด็กตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 

◆ ศึกษาสถานการณ์การคุ้มครองเด็กในประเทศไทย 
◆ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดระบบคุ้มครองเด็กระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด 

และระดับประเทศ 
◆ การดำเนินการนำร่องระบบคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดและระดับชุมชน ส่งเสริม

สร้างความตระหนักรู้ของสถานประกอบการเกลือ และส่งเสริมการบริโภค  
สารไอโอดีนในแม่และเด็ก รวมทั้งกระบวนการการติดตามและกำกับดูแล  
สถานประกอบการ 

◆ ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กและเยาวชน และจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ และระดับจังหวัด 

◆ จัดทำหลักสูตรการเลี้ยงดูลูกโดยไม่ใช้ความรุนแรงและอบรมให้แก่พ่อแม่   
ผู้ปกครอง และครู 

◆ สนับสนุนความร่วมมือในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทยใน   
5 ประเด็น ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย การทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ   
การจัดทำระบบข้อมูล การรณรงค์ และการพัฒนากลไก แผน และแนวทาง  
การปฏิบัติงานต่อต้านการละเมิดทางเพศในสถานการณ์ความขัดแย้ง 

◆ วางระบบปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาความรนุแรงตอ่เดก็และสตร ีและความรนุแรง  
ในครอบครัวในชุมชน โดยผลักดันให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดทำกรอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน 

◆ จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
ในที่ทำงาน 

◆ ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้ทั้งในเรื่องสิทธิสตรีและ
สิทธิเด็ก อาทิ การฝึกอบรมทักษะการให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครหญิงไทย  
ในยุโรป การพัฒนาวิทยากรด้านสิทธิเด็กในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 
และการสนับสนุนการผลิตสื่อเผยแพร่เรื่องสิทธิเด็กโดยเด็ก 

◆ ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กและเยาวชน โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามการดำเนินงาน 

การประชุมกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญระหว่างรัฐ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ต้นแบบและ
มาตรการเชิงปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก ในสาขาการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (TIJ) 
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66. Review the legislation and national public policies regarding the rights of the child in the light of the Convention on the 
Rights of the Child and its Optional Protocols (Uruguay) 
 ทบทวนกฎหมายและนโยบายสาธารณะของประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาฯ (อุรุกวัย)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

◆ ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

◆ ยกร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ...   
เพื่อให้ความคุ้มครองเด็ก 

◆ ยกร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์  
ทางการแพทย์ พ.ศ. ... 

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2558   
 
   2551 - 2556 
 
   2551 - 2556 

67. Enhance policy for the protection of children’s rights and strengthen mechanisms currently in place and promote and 
protect the rights of children (South Africa) 
 ส่งเสริมนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก (แอฟริกาใต้)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. ดูข้อ 64 - 65  
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 
  รง.  
   2556 - 2558 
   2556 
 
 
 
 
 
   2556 - 2557 
 
 
 
 หน่วยงานรอง สธ. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
  ยธ. 2556 
 
 
   2556 
 
   2556 - 2557 

68. Adopt all necessary measures to eradicate the abuse and sexual exploitation of children, corporal punishment and to 
combat the worst forms of child labour (Uruguay)*** 
 ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อขจัดการล่วงละเมิดและแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การตีเด็ก และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก  
ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด (อุรุกวัย)  

ดูข้อ 64 - 65 
การป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
◆ รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก 
◆ ขับเคลื่อนกลไกการคุ้มครองเด็กต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติ  

การช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย คณะอนุกรรมการการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ตามแผนระดับชาติฯ คณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่องานอันตรายของ
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์  
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

◆ ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
◆ ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องในการขจัดแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ส่งเสริม

และพัฒนาแรงงานเด็กในสถานประกอบกิจการและพัฒนาองค์ความรู้และ
เสริมสร้างผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานเด็กในรูปแบบสหวิชาชีพ 

◆ จัดให้มีศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)   
ทุกแห่งและโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เพื่อรองรับเด็กและสตรีที่ถูกกระทำ
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ  

◆ ดำเนินการตาม 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  
 - การสร้างระบบป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรง 
 - การพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง 
 - การฟื้นฟูและเยียวยาเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงรวมถึงผู้ที่ได้รับ  

 ผลกระทบและครอบครัวในระยะยาว 
◆ การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ต้นแบบและ

มาตรการเชิงปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (TIJ) 

◆ การประชุมพิจารณาร่าง Legal Analysis and Implementation report on 
Child Sex Tourism ของ UNODC 

◆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรในโครงการ Global Alliance against Child 
Sexual Abuse Online 
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69. Prohibit corporal punishment of children in all settings (Slovenia) 
 ห้ามการลงโทษตีเด็กในทุกรูปการ (สโลวีเนีย) 

70. Strengthen the systems of legal assistance and psycho-social protection so that they are adapted to the particular needs of 
minors and prevent them from becoming again victims of domestic violence (Honduras) 
 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายและการคุม้ครองดา้นจติวทิยาสงัคมใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะ
ของผู้เยาว์ และเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มคนดังกล่าวตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวซ้ำอีก (ฮอนดูรัส)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2558 
 
 
    
 
  ศธ. 2556 - 2558 

 หน่วยงานหลัก ศย. 2556 - 2558 
   
 
 
 
 
 
 
  สตช. 2556 - 2558 
 
 
 
  พม. 2556 - 2558 

◆ จัดโครงการศึกษาสำหรับสาธารณชนและการสร้างความตระหนักต่อสังคม 
ครอบครวัและชมุชนเกีย่วกบัผลเสยีของการลงโทษตอ่รา่งกาย เพือ่เปลีย่นแปลง  
ทัศนคติและส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง 

◆ ศึกษาความเป็นไปได้ในการห้ามการลงโทษเด็กในบ้านและสถานเลี้ยงดู  
ทางเลือก โดยรวมถึงการอบรมสั่งสอนเพื่อให้เกิดวินัย 

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
พ.ศ. 2548 

◆ พัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาสมทบ โดยการ  
จัดอบรม ประชุม และสัมมนาเชิงวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

◆ จัดหลักสูตรอบรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้ความสำคัญต่อจิตวิทยา
สังคมที่พึงมี ในกรณีเกิดความรุนแรงต่อผู้เยาว์ 

◆ ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยเรื่องเด็ก และ  
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น การสอบสวนและพิจารณาคดี
กับเด็ก โดยมีทีมสหวิชาชีพอยู่ด้วย (อาทิ พนักงานอัยการ นักจิตวิทยา   
นักสังคมสงเคราะห์) และการถามคำถามกับผู้เสียหายผ่านนักจิตวิทยา 

◆ จัดทำคู่มือ พ.ร.บ. ความรุนแรงในครอบครัวในเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
◆ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายตามสถาบันและโรงเรียนต่าง ๆ  
◆ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
◆ ดำเนินโครงการเสริมพุทธศาสนาและจริยธรรมเชิงรุก 
◆ จัดกิจกรรมการเยียวยาและบำบัดด้านจิตใจให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ที่เป็นผู้เยาว์ 
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71. Implement more rigorously the existing mechanisms to protect and assist children living and/or working on the streets 
(Republic of Korea) 
 ใช้กลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กที่อาศัยอยู่ และ/หรือทำงานบนท้องถนน (สาธารณรัฐเกาหลี) 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2558 
   2557 
 
   2557 - 2561   

 หน่วยงานหลัก สธ. 2556 - 2558 
 
 
 
  พม. 2556 - 2558 

◆ ศึกษาสถานการณ์การคุ้มครองเด็กในประเทศไทย 
◆ จัดทำข้อมูลเสนอเชิงนโยบายการจัดระบบคุ้มครองเด็กระดับพื้นที่ ระดับ

จังหวัด และระดับประเทศ 
◆ ดำเนินการนำร่องระบบคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดและระดับชุมชน 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน “สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์” เพื่อให้
ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงบริการอนามัย  
การเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  
เสมอภาค และทั่วถึง 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีทุกกลุ่มอย่างไม่เลือกปฏิบัติ 

72. Increase its efforts to address the human rights challenges faced by all sex workers (Finland) 
 เพิ่มความพยายามในการแก้ไขความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนที่ผู้ค้าบริการทางเพศยังคงประสบ (ฟินแลนด์)  

หมายเหตุ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดำเนินงานร่วมกันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเรื่องนี้ 
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73. Apply a comprehensive sexual and reproductive health and rights approach to guarantee access of all sex workers, as well 
as their clients and clients’ spouses and partners, to adequate health services and sexual education (Finland) 
 ดำเนินงานด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์อย่างครอบคลุม และใช้แนวทางด้านสิทธิเพื่อประกันให้ผู้ค้าบริการทางเพศ   
ผู้ใช้บริการทางเพศและคู่สมรสสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและเพศศึกษาที่เพียงพอ (ฟินแลนด์)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สธ. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน่วยงานรอง รง. 2556 - 2558 

◆ ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติเพื่อให้  
ทุกเพศทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศที่ดี โดยคำนึงถึง
สิทธิประชาชน โดยยึดหลักความสมัครใจ เสมอภาค และทั่วถึง 

  - เสริมสร้างครอบครัวใหม่และเด็กรุ่นใหม่ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ 
  - ส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยมีพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพ  

 ทางเพศที่เหมาะสมและปลอดภัย 
  - พัฒนาระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศที่มีคุณภาพ  

 และมีประสิทธิภาพ 
 - พัฒนาระบบบริหารจัดการงานอนามัยและเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ  

 แบบบูรณาการ 
 - พัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพ  

 ทางเพศโดยผลักดันร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ พ.ศ. ...   
 และร่วมผลักดันร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์  
 และสุขภาพทางเพศ พ.ศ. ... ของภาคประชาชน 

 - พัฒนาและการจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี อนามัยการเจริญพันธุ์และ  
 สุขภาพทางเพศ 

◆ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน “สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์”   
เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงบริการ
อนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน เสมอภาค และทั่วถึง 

ขยายความคุ้มครองด้านประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ โดยการ 
◆ จัดหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ 
◆ รณรงค์ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบได้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
◆ ผลักดันให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบ 
◆ ศกึษาแนวทางในการเพิม่ชอ่งทางการชำระเงนิใหค้รอบคลมุพืน้ทีช่นบทหา่งไกล 
◆ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตามข้อเสนอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สตช. 2556 - 2558 

 หน่วยงานหลัก รง. 2556 - 2558 

การคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
และผู้แสวงหาที่พักพิง9 

กวดขันการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยได้รับ  
การตรวจสอบจากหน่วยงานตามที่กฎหมายบัญญัติ  

◆ การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว  
 - ตรวจแรงงานต่างด้าว 
 - รับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องเรียน 

9.	 การคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐานและผู้แสวงหาที่พักพิง	
 
74. Take measures with a view to preventing and combating of arbitrary arrest, violence, abuse and exploitation of migrants (Brazil) 
 ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจับกุมคุมขังตามอำเภอใจ การใช้ความรุนแรง การละเมิดและการแสวงประโยชน์จาก  
ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (บราซิล)  

75. Strengthen law enforcement in order to provide adequate protection, guarantee the minimum wage and work safety, and to 
ensure equal access to health services and justice for migrant workers (Indonesia)  
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานอย่างเพียงพอ ประกันค่าแรงขั้นต่ำ และ
ความปลอดภัยในการทำงาน และประกันการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและความยุติธรรมของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
(อินโดนีเซีย)  

1 2 3 

ภาพโดย	 1 United Nations High Commissioner for Refugees 
 2 แหล่งเดิม 
 3 แหล่งเดิม 
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76.  Continue to focus its efforts on ensuring full protection of the human rights for all migrant and foreign workers, particularly 
to enhance their safety and welfare (Myanmar) 
 เน้นความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อประกันการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และแรงงานต่างชาติทุกคนอย่างเต็มที่   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความปลอดภัยและสวัสดิการสำหรับกลุ่มคนดังกล่าว (เมียนมาร์)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

    
 
 
 
 
  สธ. 2556 - 2558 

 หน่วยงานหลัก รง. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
   2557 

 - ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง  
 แรงงาน 

◆ ดำเนินโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 
300 บาท 

◆ คุ้มครองด้านประกันสังคมให้แก่แรงงานต่างด้าว 
◆ ผลักดันยุทธศาสตร์สาธารณสุขแรงงานต่างด้าว 
 - จัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 
 - จัดระบบประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 
 - สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 
 - พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว 
◆ พัฒนาระบบบริหารจัดการและเครือข่าย 

◆ การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว  
 - ตรวจแรงงานต่างด้าว 
 - รับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องเรียน 
 - ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ และตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย  

 คุ้มครองแรงงาน 
◆ ดำเนินความพยายามในการส่งเสริมสวัสดิการสำหรับแรงงานต่างด้าวและ

ครอบครัวนอกเหนือจากที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด 
◆ โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ

ที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว  
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78. Continue efforts in protecting the interests of migrant workers, including through appropriate legislative measures (Nepal)  
 ดำเนนิความพยายามอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่คุม้ครองผลประโยชนข์องแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐาน รวมถงึผา่นทางมาตรการทางกฎหมายทีเ่หมาะสม (เนปาล) 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก รง. 

 หน่วยงานหลัก รง. 
 
  สมช. 

◆ ดูข้อ 75 - 79 
◆ ปัญหาการค้ามนุษย์ ดูข้อ 89 - 93  

79. Strengthen the legal rights framework and enforcement of these rights for migrants, asylum seekers and victims of 
trafficking (Canada)  
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้แสวงหา
ที่พักพิง และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (แคนาดา) 

◆ ดูข้อ 75 - 79 
◆ ปัญหาการค้ามนุษย์ ดูข้อ 89 - 93 
◆ ดูข้อ 54 

77. Continue its efforts to promote and protect rights of migrants (Bangladesh) 
 ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (บังกลาเทศ)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สมช. 2556 - 2558 
 
  รง. 2556 
 
  ศธ. 2556 - 2558 
 
   2556 
  สธ.  
  สตช. 2556 - 2558 

ติดตามการดำเนินตามยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ   
ในการให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้โยกย้ายถิ่นฐานทุกกลุ่ม 
◆ พิจารณาและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน 
◆ การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ดูข้อ 75 - 76 
◆ จดัฝกึอบรมอาชพีใหค้นไทยทีย่า้ยถิน่พำนกัในตา่งประเทศใหส้ามารถมงีานทำ 

และได้รับการรับรองสมรรถนะอาชีพ 
◆ ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง Refugee 
ดูข้อ 75 
ประสานกับ IOM ในการจัดส่งชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปลี้ภัย  
ในประเทศนั้น ๆ โดยคำนึงถึงการดำเนินการภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
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80. Establish a long term policy for addressing migrant workers (United Kingdom) 
 จัดทำนโยบายระยะยาวเกี่ยวกับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (สหราชอาณาจักร)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก รง. 2556 
   2556 - 2558 
 
 
  กต. 2556 - 2558 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สตช. 2556 - 2558 
 
  สมช. 2556 - 2558 

ประกันให้มีการคุ้มครองสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐานตามกฎหมายอาญาและ  
 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
◆ ทบทวน ปรับปรุงมาตรการ/แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์   

โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและอธิปไตยของรัฐ 
◆ ชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ

ตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
◆ ชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ IOM และ ICRC รวมทั้ง

ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล เพื่อแสวงหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 

81. Ensure migrants found at sea are afforded the full measures of protection they are entitled to under international law (New 
Zealand) 
 ประกันให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่พบในทะเลได้รับมาตรการการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามที่ควรจะได้รับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
(นิวซีแลนด์)  

◆ พิจารณาและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน 
◆ สนับสนุนให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี  

ความเป็นมนุษย์ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง บริษัทจัดหางาน   
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ศึกษาและเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับ  
การโยกย้ายถิ่นฐาน 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สมช. 2556 - 2558 

 หน่วยงานหลัก สมช. 2556 - 2558 

กรณีผู้หนีภัยการสู้รบ 
◆ ส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือประเทศที่สาม  

โดยความสมัครใจ และคำนึงถึงความปลอดภัยและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนษุย ์ภายใตก้รอบการดำเนนิการของยทุธศาสตรแ์กป้ญัหาผูห้ลบหนเีขา้เมอืง
ทั้งระบบ 

◆ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของไทยที่ เกี่ยวข้องใน  
การประสานงาน UNHCR และเมยีนมาร ์เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการสง่กลบั  
ผู้หนีภัยการสู้รบ 

กรณีผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮีนจา 
◆ เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมในการดูแลเรื่อง

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การรักษาพยาบาล ที่พักชั่วคราว สิ่งของต่าง ๆ  
 ◆ สนับสนุนให้มีการหารือกับหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้อง องค์กร

ระหว่างประเทศ อาทิ IOM UNHCR ICRC รวมทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบ
จากปญัหาผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานทางทะเล เพือ่หาแนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสม 

◆ ส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือประเทศที่สาม  
โดยความสมัครใจ และคำนึงถึงความปลอดภัยและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนษุย ์ภายใตก้รอบการดำเนนิการของยทุธศาสตรแ์กป้ญัหาผูห้ลบหนเีขา้เมอืง
ทั้งระบบ 

◆ สนับสนุนการหารือกับหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้อง องค์การระหว่าง
ประเทศ และประเทศในภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหา 

82. Ensure respect for the principle of non-refoulement with respect to asylum seekers and refugees; avoid a premature move 
to close camps on the Western border while conditions for voluntary, safe and dignified return do not exist; and meet the 
protection needs of vulnerable peoples, such as the Rohingya, in accordance with international law (Canada)*** 
 ประกันการเคารพหลักการไม่ผลักดันกลับในกรณีของผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้ลี้ภัย/หลีกเลี่ยงการปิดพื้นที่พักพิงบริเวณชายแดนตะวันตก
ก่อนเวลาอันสมควร ในขณะที่เงื่อนไขสำหรับการกลับโดยสมัครใจ ปลอดภัย และสมศักดิ์ศรียังไม่พร้อม/ดูแลความต้องการด้านความคุ้มครอง
ของกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ อาทิ กลุ่มชาวโรฮีนจา โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ (แคนาดา)  

83. Refrain from the refoulement of asylum-seekers (Brazil) 
 งดเว้นการผลักดันกลับผู้แสวงหาที่พักพิง (บราซิล)  
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สมช. 2556 - 2558 มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และกำชับไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้แสวงหาที่พักพิง ทั้งนี้   
อาจมีแนวทางดำเนินการเพิ่มเติมจากนโยบายที่ได้จากการหารือเกี่ยวกับการให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย 

84. Facilitate the access to asylum procedures in order to guarantee an international protection to asylum seekers 
(Switzerland)*** 
 อำนวยความสะดวกการเข้าถึงขั้นตอนการแสวงหาที่พักพิงเพื่อประกันการคุ้มครองระหว่างประเทศแก่ผู้แสวงหาที่พักพิง (สวิตเซอร์แลนด์) 

85. Continue to strengthen cooperation with the High Commissioner for Refugees as well as donors and non-governmental 
organizations in order to provide necessary humanitarian aid and fundamental rights’ protection to the displaced people hosted 
by the Kingdom of Thailand (Qatar) 
 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ รวมถึงประเทศผู้บริจาค และ
องค์กรเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็น และคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้หนีภัยที่ประเทศไทยให้ที่พักพิง (กาตาร์)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก สมช. 2556 - 2558 
 
 
  กต. 2556 - 2558 
 
  มท. 2556 - 2558 

ใหส้ทิธขิัน้พืน้ฐานตามหลกัสทิธมินษุยธรรม และสนบัสนนุใหอ้งคก์ารระหวา่งประเทศ
และองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลภายใต้กรอบการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
รว่มหารอืในโอกาสตา่ง ๆ รว่มกบัสำนกังานขา้หลวงใหญผู่ล้ีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิ
รวมถึงประเทศผู้บริจาค และองค์กรพัฒนาเอกชน 
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริม กำกับ และติดตามเพื่อ  
สร้างความร่วมมืออันดีกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ  
รวมถึงประเทศผู้บริจาค และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมที่จำเป็นและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้หนีภัยฯ 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2558 

ปัญหาการค้ามนุษย์10 

ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศต้นทางและปลายทางของการค้ามนุษย์ ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี และตามแนวชายแดน 

10.	 ปัญหาการค้ามนุษย์	
 
86. Continue with its on-going efforts to address its human trafficking situation which has implications beyond Thailand’s 
borders (Singapore) 
 ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขสถานการณ์การค้ามนุษย์ซึ่งมีนัยเกินกว่าขอบเขตพรมแดนของไทย (สิงคโปร์)  

87. Continue cooperating closely with neighbouring countries in combating and suppressing trafficking in persons, particularly 
women and girls and in addressing the situation of irregular migrants, refugees and asylum-seekers (Malaysia) 
 ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก และเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่พักพิง (มาเลเซีย)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2558 
 
  สตช. 2556 - 2558 
 
 

◆ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการภายใต้ MOU ที่ได้ลงนามทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

◆ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูล กฎหมาย และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 

◆ ปราบปรามจับกุม/ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1 2 3 

ภาพโดย	 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 2 UN Photo 
 3 http://cosasia.org/ 



48

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

  สตช.   
  สมช. 2556 - 2558 
 
 
 
 หน่วยงานรอง กรมสอบสวน ดำเนินการแล้ว 
  คดีพิเศษ 
   2556 

88. Step up the fight against trafficking to which some foreign populations have fallen victim and ensure that no measures 
which are contrary to human rights are taken against them (France) 
 เร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งมีประชากรต่างชาติบางกลุ่มตกเป็นผู้เสียหาย และประกันว่าจะไม่มีการใช้มาตรการใด ๆ ที่ขัดต่อหลัก  
สิทธิมนุษยชนกับกลุ่มคนเหล่านี้ (ฝรั่งเศส) 

89. Continue to strengthen its efforts to combat trafficking and abuses of labour rights, particularly against vulnerable migrants 
(New Zealand) 
 เพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐาน  
ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง (นิวซีแลนด์)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. ดูข้อ 86 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม.  
  รง. 2556 - 2558 
   2556 

ดูข้อ 86 
◆ ดำเนินโครงการให้ความคุ้มครองและป้องกันการบังคับใช้แรงงาน 
◆ พิจารณาและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน โครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 
3 กิจกรรม คือ 

 -	 ตรวจแรงงานในกิจกรรมประมงทะเลและในเรือประมงทะเล 
 -	 จัดประชุมคณะทำงาน 
 -	 ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

◆ จัดทำและดำเนินตามแผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 
◆ เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกระดับ และเสริมสร้าง  

การพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเพือ่นบา้น เพือ่เปน็การปอ้งกนั
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติเข้ามาในไทย โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์
แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 

◆ ประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและตำรวจเมียนมาร์เกี่ยวกับ
เสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ 

◆ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีการกระทำความผิด  
ฐานค้ามนุษย์ 



49

90. Continue its efforts in combating trafficking as well as in the rehabilitation of victims of trafficking (Pakistan) 
 ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งการฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ปากีสถาน)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รง.  

◆ ดำเนินการฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยการ  
 - จัดกิจกรรมให้การเยียวยารักษาด้านร่างกายจิตใจ 
 - จัดกิจกรรมอาชีวบำบัดตามความสนใจ ความถนัด และความเหมาะสม 
 - จัดกิจกรรรมส่งเสริมทักษะชีวิตผู้เสียหาย 
 - เตรียมความพร้อมก่อนและหลังการคืนสู่ภูมิลำเนาและสังคม 
 - จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ  
 - ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัด

กิจกรรมให้แก่ผู้เสียหายฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ มีทักษะใน  
การดำรงชีวิตยิ่งขึ้น 

◆ ดูเพิ่มเติมข้อ 2 
ดูข้อ 89 

91. Take capacity-building measures to strengthen the response of law enforcement authorities on human trafficking, including, 
inter	alia, through the increase of budget and the appropriate training of personnel (Japan) 
 ดำเนินการเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมถึงการเพิ่มงบประมาณและจัดการ
ฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม (ญี่ปุ่น) 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก รง.  
  สตช. 2556 - 2558 
 
  อส. 2556 - 2558 

ดูข้อ 89 - 93 
จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายทั้งภายในและภายนอก
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ 
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93. Increase efforts to effectively prevent trafficking in human beings for purposes of sexual exploitation and forced labour, 
including child prostitution (Republic of Moldova) 
 เพิ่มความพยายามในการป้องกันการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศและใช้แรงงานบังคับ รวมถึงการค้าประเวณีเด็ก (มอลโดวา)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก รง.  
  สตช. 2556 - 2558 
  อส. 2556 - 2558 

ดูข้อ 89 
สืบสวน ปราบปราม จับกุม โดยเคร่งครัด 
ตั้งศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและหน่วย
ประสานความร่วมมือทั้งด้านการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและคุ้มครอง  
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กก.๏๏๏ 2556 - 2558 
 
 
 
  รง. 

◆ สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โดยการฝึกอบรมและสร้าง
วิทยากรสิทธิเด็กในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว 

◆ ดำเนินโครงการตำรวจท่องเที่ยวและออกตรวจเป็นประจำ 
◆ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมเครือข่ายการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ 
ดูข้อ 89 

94. Adopt all necessary measures to tackle the root causes of the problems of child prostitution, sexual tourism, use of children 
in pornography and trafficking in women, stepping up its efforts to improve the economic situation (Uruguay) 
 ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขรากเหง้าของปัญหาการค้าประเวณีเด็ก การท่องเที่ยวเพื่อบริการทางเพศ สื่อลามกเด็ก และการค้าสตรี   
รวมทั้งเพิ่มความพยายามในการปรับปรุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (อุรุกวัย)  

 
	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กก.๏๏๏ 

  วธ. 
ดูข้อ 93 
◆ ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมให้แก่

สังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 

92. Consolidate the enforcement of the law concerning human trafficking, particularly in cases of sexual and labour exploitation, 
which are two very sensitive issues in the country (Nicaragua)  
 บังคับใช้กฎหมายด้านการค้ามนุษย์ให้เข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและแรงงาน ซึ่งเป็นประเด็น  
ที่ละเอียดอ่อนในประเทศไทย (นิการากัว)  
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 
 
 
 
  สศช. 
  พม. 2557 - 2561 

95. Seriously address the issues of child pornography and human trafficking in girls and boys for sexual purposes, including by 
encouraging police and border forces to strengthen efforts at fighting these phenomena as well as seeking accountability where 
lack of state efforts at prosecution could amount to human rights violations (Sweden)  
 แก้ไขปัญหาสื่อลามกเด็กและการค้ามนุษย์ทั้งเด็กหญิงและชายเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศอย่างจริงจัง รวมทั้งการสนับสนุนให้ตำรวจ  
และเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนเพิ่มความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ตลอดจนหาความรับผิดชอบในกรณีที่รัฐขาดความพยายามใน  
การดำเนินคดีซึ่งเท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (สวีเดน) 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก วธ. 2556 - 2558 
   
   
 
 
 
 
 
  
  สตช. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 
  พม. 

◆ การพัฒนากลไกและมาตรการเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาทิ การจัด
ระดับความเหมาะสมของสื่อ (Rating) ทุกประเภท การกำหนดเงื่อนไขด้าน  
สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์และการกำหนดกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหา  
เด็กติดเกม เป็นต้น 

◆ ดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมถึง “การรู้เท่าทันสื่อ” 
◆ ดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านสื่อ และลดพื้นที่เชิงลบ

ด้านสื่อในสังคม 
◆ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม 
◆ การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
◆ ติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมูลนิธิต่าง ๆ  
◆ สืบสวน ปราบปราม จับกุมเชิงบูรณาการกับหน่วยงานรองที่เกี่ยวข้อง 
◆ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสื่อลามก และการค้ามนุษย์ 
◆ ดำเนินโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชน 
◆ ดำเนินกิจกรรม “ป้องกันปราบปรามตลาดมนุษย์” 
◆ ดำเนินการสืบสวนหาข่าวโดยการลงพื้นที่เสี่ยง 
ดูข้อ 2 และ 94 

◆ ดำเนินกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้องค์ความรู้วัฒนธรรมการใช้สื่อที่ถูกต้อง 
เหมาะสม 

◆ ดำเนินกิจกรรมปลูกจิตสำนึกของความเป็นไทยและสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
ในการดำเนินชีวิต 

ดูข้อ 38 
ดำเนินการนำร่องระบบคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดและระดับชุมชน 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กอ.รมน. 2556 - 2558 
 
 
 
 
  ศอ.บต. 2556 

สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้11 

11. สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
 
96. Continue to accelerate efforts to resolve the situation in the Southern Border Provinces and ensure the reconciliation 
remains a priority (South Africa) 
 เร่งความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกันการให้ความสำคัญลำดับต้นกับการสร้าง
ความปรองดองต่อไป (แอฟริกาใต้) 

◆ ดำเนนิกจิกรรม “ประชารว่มใจทำความดเีพือ่แผน่ดนิ” เพือ่สง่เสรมิการอยูร่ว่มกนั
อย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยให้ความรู้ความเข้าใจหลักศาสนาและ
กฎหมายอย่างถูกต้อง  

◆ ดำเนินกิจกรรม “ประสานใจเพื่อสันติ” เพื่อเป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นของหลายภาคส่วน 

◆ สื่อสาร/สร้างความเข้าใจกับเยาวชนในด้านการจัดการความขัดแย้งและ  
ความรุนแรงด้วยกระบวนการสันติวิธีตามหลักการอิสลาม 

◆ เปิดเวทีเสรีในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาและ
พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ในประเดน็การจดัการความขดัแยง้ ความรนุแรง 
และข้อเสนอแนะแนวทางสันติวิธีในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม  
พหุวัฒนธรรม 

◆ สื่อสาร/สร้างความเข้าใจกับเยาวชนในด้านการจัดการความขัดแย้งและ  
ความรุนแรงด้วยกระบวนการสันติวิธีตามหลักการอิสลาม 

1 2 3 

ภาพโดย	 1 กระทรวงสาธารณสุข 
 2 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 3 http://blog.one22.com 
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97. Strengthen efforts to find a solution to the unrest in the southern border areas and ensure that justice is achieved for all 
sides (Qatar) 
 เพิ่มความพยายามเพื่อหาวิธีการแก้ไขความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และประกันว่าทุกฝ่ายจะได้รับความยุติธรรม (กาตาร์)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

    
 
 
 
 
  สตช. 2556 - 2558 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กอ.รมน. 2556 - 2558 
 
  ศอ.บต. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
  สตช. 2556 - 2558 
 
  อส. 2557 - 2558 
 
 
 
  ศย. 2556 - 2558 
   

◆ เปิดพื้นที่พูดคุยในทุกระดับ ระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่างและ
อุดมการณ์แตกต่างจากรัฐเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
พัฒนาไปสู่การยุติความรุนแรงในที่สุด 

◆ ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความสมานฉันท์ 
◆ ดำเนินโครงการสานวัฒนธรรม สานสายใยสัมพันธ์ 
กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรม 
คำนึงถึงความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัต ิและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

◆ เปิดศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ 
◆ จัดตั้งสำนักการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
◆ ปฏิรูป และเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหา และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
◆ เสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล 
◆ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ 
◆ การประชุมเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
◆ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์แจ้งเหตุ ศอ.บต.  
◆ กิจกรรมอำนวยความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม 
สนับสนุนอำนวยการประสานงานดำเนินการตามมาตรการความมั่นคงเรื่อง 
การสนับสนุนให้มีพื้นที่ปลอดภัย และติดตั้งกล้องวงจรปิดเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานหรือบุคลากรผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ  
และมีความเหมาะสมโดยเฉพาะ เพื่อรับผิดชอบคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงและ
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปเพื่อความยุติธรรม ความมั่นคง 
และความสมานฉันท์ 
◆ จดัตัง้โครงการสง่เสรมิประสทิธภิาพงานยตุธิรรมศาลในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
◆ ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จัดสัมมนาอบรมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ 
◆ จัดทำหนังสือ เพื่อเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ศาล ข้าราชการศาลยุติธรรมและ  

ตุลาการ 
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98. Continue monitoring and assessing closely the implementation of the Master Plan for the Administration of Justice, and the 
Strategic Plan for Development of Justice Process in the Southern Border Provinces of Thailand (Malaysia) 
 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดต่อการดำเนินการตามแผนแม่บทการอำนวยความยุติธรรมและ  
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มาเลเซีย)  

99. Investigate allegations of human rights abuses by all parties in the southern border provinces of Thailand (Australia) 
 สอบสวนข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย (ออสเตรเลีย)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กอ.รมน. 2556 
 
  ศอ.บต. 2556 - 2558 
 
  สตช. 2556 - 2558 
 
  ยธ. 2556 

จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิพากษ์ร่างแผนแม่บทฯ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 
และการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 2556 - 2559 
บังคับใช้มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต ้  
พ.ศ. 2553 
ร่วมปฏิบัติงานในคณะกรรมการอำนวยการนโยบายบริหารและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ดำเนินการตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 7/2556 ลงวันที่   
25 มกราคม 2556 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบังคับใช้กฎหมายและ
การบริหารกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และข้อเท็จจริงที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกไม่ได้รับ  
ความเป็นธรรม พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กอ.รมน. 2556 
 
   2556 - 2561 
  ศอ.บต. 2556 - 2558 
 
  สตช. 2556 - 2558 

◆ ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
ตั้งแต่ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน 

◆ เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน 
บังคับใช้มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต ้  
พ.ศ. 2553 
สอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม ตามคำสั่ง สตช. ที่ 419/2556 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเพื่อให้มี  
ความสอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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100. Take immediate steps to improve the situation in Southern Thailand so the special security laws can be lifted (United 
Kingdom)  
 ดำเนินการทันที เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ในภาคใต้ของไทยเพื่อนำไปสู่การยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง   
(สหราชอาณาจักร) 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

◆ การผ่อนถ่ายกำลังทหารออกจากพื้นที่บางส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ส่วนราชการพลเรือนและกำลังประจำถิ่น 

◆ ยกเลิก พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เมื่อสถานการณ์เข้าสู่
ภาวะปกติ และส่งมอบพื้นที่ให้กับส่วนราชการปกติบริหารราชการต่อไป 

◆ ส่งเสริม สนับสนุนผู้นำศาสนา ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น 
ผู้นำจิตวิญญาณ ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน พลังมวลชนให้มีบทบาทใน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างงานสร้างอาชีพให้มีรายได้ รวมถึง   
การปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ 

◆ สนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่ม
เยาวชน เพื่อทำกิจกรรมด้านสันติสุขในชุมชน 

◆ สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กร คณะกรรมการหมู่บ้าน วัด มัสยิด เป็นองค์กร
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

◆ ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมือง  
ให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ระเบิดรุนแรงหรือกรณีระเบิดพร้อมกันหลายจุด  
ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ศาสนสถาน 
ศาสนบุคคล บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดจำนวน  
การก่อเหตุลง  

◆ ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาพูดคุยและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการศึกษารูปแบบการปกครองท้องถิ่น
ในรูปแบบพิเศษที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ภายใต้รัฐธรรมนูญ     

◆ พัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน หรือยุติธรรมทางเลือกให้เข้มแข็ง  
โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขในพื้นที่โดยเฉพาะมิติ
ด้านศาสนา 

ดำเนนินโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2555 - 2557  

 หน่วยงานหลัก กอ.รมน. 2556 - 2558 
 
 
 
  ศอ.บต. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สมช. 2556 - 2557 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

การอำนวยความยุติธรรม12 

12.	 การอำนวยความยุติธรรม 
 
101. Continue to take measures to ensure that alleged human rights violations by the police and security services are properly 
investigated and prosecuted (Austria) 
 ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อประกันว่าข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตำรวจและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจะได้รับ  
การสอบสวนและดำเนินคดีอย่างเหมาะสม (ออสเตรีย)  

 หน่วยงานหลัก ศย. 2555 - 2558 
   
  อส. 2556 - 2558 
 
 
 
 
  สตช. 2556 - 2558 
 
 
  สผผ. 2556 - 2558 
   
  กอ.รมน. 2555 - 2556 

ดำเนินงานตามหลักกฎหมาย ดำรงความเป็นอิสระขององค์กรและมีระบบ  
ตรวจสอบอย่างโปร่งใส 
◆ พิจารณาสำนวนการสอบสวนตามหลักกฎหมายด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง

และโปร่งใส 
◆ จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อรับผิดชอบ

ดูแลคดีให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นความอิสระและ  
ความเป็นกลาง 

สอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม ตามคำสั่ง สตช. ที่ 419/2556 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเพื่อให้มี  
ความสอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย  
ความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความถูกต้องและความยุติธรรม 
ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

1 2 3 

ภาพโดย	 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 2 http://myyala.blogspot.com/  
 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
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102. Promptly investigate all allegations of human rights violations, including in the three southernmost provinces, and bring 
perpetrators to justice (Canada) 
 สอบสวนข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมดโดยพลัน รวมทั้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ 
(แคนาดา)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศย. 2556 - 2558 
   
 
 
  ศอ.บต. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 
  อส. 2556 - 2558 
 
  สตช. 2556 - 2558 
   
 
  กอ.รมน. 2556 - 2561 

◆ จดัตัง้โครงการสง่เสรมิประสทิธภิาพงานยตุธิรรมศาลในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
◆ ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ 
◆ จดัทำหนงัสอืเผยแพรเ่พือ่เปน็แนวทางการปฏบิตัใินการแกป้ญัหาความรนุแรง

ในภาคใต้ 
◆ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาความเป็นจริงในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
แขนงต่าง ๆ มาสนับสนุนในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

◆ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งการให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย 
รวดเร็ว และเป็นธรรมทุกเรื่อง 

วางแนวนโยบายให้ดูแลการสืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วยความรวดเร็วสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาล 
สอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม ตามคำสั่ง สตช. ที่ 419/2556 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเพื่อให้มี  
ความสอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
◆ ร่วมมือกับองค์กรสิทธิมนุษยชน และ ศอ.บต. ในการตรวจสอบข้อกล่าวหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
◆ เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน 
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104. Increase efforts to tackle corruption and impunity of State officials (Slovenia) 
 เพิ่มความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและการไม่ลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิด (สโลวีเนีย)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก อส. 2556 - 2558 
  ป.ป.ช. 2556 - 2558 

ดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
◆ ดำเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งตามยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปราม  

การทุจริต 
◆ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
◆ ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต

ในวงราชการและการเมือง  
◆ ดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 

103. Address the issue of impunity in certain cases and for certain parts of Thai society, not least by strengthening the 
independence of the Office of Prosecutor and the independence of the judiciary (Sweden) 
 แก้ไขปัญหาการลอยนวลของผู้กระทำผิดในคดีต่าง ๆ และต่อภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทย โดยการเสริมสร้างความเป็นอิสระของ
สำนักงานอัยการและตุลาการ (สวีเดน)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศย. 2556 - 2558 
   
  อส. 2556 - 2558 
 
 
  สผผ. 2556 - 2558 
   

ดำเนินงานตามหลักกฎหมาย ดำรงความเป็นอิสระขององค์กรและมีระบบ  
ตรวจสอบอย่างโปร่งใส 
ดำเนินนโยบายความเป็นอิสระ เป็นกลาง และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เน้นมาตรการดูแลและตรวจสอบสำนวนการสอบสวน
อย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำผิด 
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้ เกิด  
ความถูกต้องยุติธรรม 
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105. Ensure all allegations of extra-judicial killings by security personnel over the past ten years are fully investigated and the 
perpetrators brought to justice (New Zealand) 
 ประกันให้มีการสอบสวนอย่างเต็มที่ทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในช่วงสิบปี  
ที่ผ่านมา และนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ (นิวซีแลนด์)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก อส. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
  ศอ.บต. 2556 - 2558 
 
  กอ.รมน 2556 - 2561 
  สตช. 2556 -2558 

106. Take measures to request, without delay, the Armed Forces, security forces and other governmental bodies to cooperate 
fully with official investigations on human rights abuses in any part of the national territory, as an integral part of the necessary 
establishment of a culture of responsibility on human rights among public authorities and state agents (Spain) 
 ดำเนินมาตรการโดยไม่ล่าช้าเพื่อขอให้กองทัพ กองกำลังความมั่นคง และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ  
การสอบสวนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบ  
ด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สเปน)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศย. 2556 - 2558 
   
 
  อส. 2556 - 2558 
 
 
  สตช. 2556 - 2558 

◆ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการในระดับความเชี่ยวชาญต่าง ๆ  
◆ บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ในหลักสูตร

พัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรม และข้าราชการตุลาการ 
ดำเนินการต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการประสานความร่วมมือต่อ
หน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล การดำเนินการ 
การแก้ไขปัญหาและการเยียวยา 
มีการจัดอบรมพนักงานสอบสวนระดับต่าง ๆ เพิ่มความรู้ในด้านสิทธิมนุษยชน 

ในกรณีอัยการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ 
ร่วมทำสำนวนชันสูตร ยื่นคำร้องขอไต่สวนต่อศาล และร่วมทำสำนวน  
การสอบสวน สำหรับการตายที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้  
ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ กำชับให้ดำเนินการด้วย
ความโปร่งใส และมีความเป็นภาวะวิสัย ตามหลักนิติธรรม 
ดำเนินงานตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2553 
เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน 
กำกับดูแลให้คณะพนักงานสืบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนร่วมกับพื้นที่
ดำเนินการอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

  ศอ.บต. 2556 - 2558 
 
 
  กอ.รมน. 2556 

107. Take all the necessary measures to fight against impunity for the perpetrators of human rights violations (France)*** 
 ดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาการลอยนวลของผู้ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฝรั่งเศส)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศย. 2556 - 2558 
   
 
 
 
  อส. 2556 - 2558 
 
  ศอ.บต. 2556 
 
  กอ.รมน. 2556 
 
 
 หน่วยงานรอง สถาบัน 2556 - 2557 
  นิติวิทยาศาสตร์ 

◆ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ  
◆ มอบทุนการศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชน การพิจารณาคดีทางอาญา   

ณ ต่างประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ 
◆ บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ในหลักสูตร

พัฒนาศักยภาพนิติกร 
ดำเนินนโยบายความเป็นอิสระ เป็นกลาง และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
บังคับใช้มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้   
พ.ศ. 2553 
◆ จัดประชุมสัมมนาสำหรับหน่วยงานและเครือข่ายด้านกระบวนการยุติธรรม 
◆ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
◆ จัดทำโครงการสัมมนาฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ  

ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยทักษะ
และความชำนาญของนักนิติวิทยาศาสตร์จะช่วยประกันสิทธิที่จะได้รับ  
การดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมของผู้ต้องหา และเหยื่อในคดีอาญา 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกองกำลังความมั่นคง และ
หน่วยงานของรัฐอื่นรวมทั้งภาคเอกชนสอบสวนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศย. 2556 - 2558 
   
 
 
  อส. 2556 
 
  ศอ.บต. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กอ.รมน. 2556 - 2561 
  อส. 2556 - 2558 
 
 
 
 
  สตช. 2556 - 2558 

108. Implement all the legal measures that can reveal the truth, punish those who are guilty and grant compensation to the 
victims in order to put an end to impunity (Switzerland) 
 ใช้มาตรการทางกฎหมายทั้งหมดที่สามารถเปิดเผยความจริง ลงโทษผู้ที่กระทำความผิด และให้การชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย   
เพื่อยุติการลอยนวลของผู้กระทำความผิด (สวิตเซอร์แลนด์)  

◆ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งด้านข้อกฎหมาย หลักการชดเชยผู้ได้รับ
ความเสียหาย และทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ศาล ข้าราชการศาลยุติธรรมและ
ข้าราชการตุลาการ (ผู้พิพากษา)  

◆ บรรจุเนื้อหาเพื่อพัฒนากฎหมายเพื่อมิปล่อยให้ผู้กระทำความผิดลอยนวล 
◆ ร่วมกับสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ต้องขัง

คดีอาญาที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง (68 ล้านบาท) 
◆ พัฒนาระบบและแนวทางปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา

วิถีชีวิตของประชาชน และเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
 ◆ พัฒนาระบบการช่วยเหลือเยียวยาแก่บุคคลทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง 

รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 
◆ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน  

ภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ และประกอบพิธีอุมเราฮฺ  
◆ โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
◆ โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
◆ เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน 
◆ อบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติหน้าที่  

ในทิศทางที่สอดคล้องและส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน 
◆ แนะนำผู้ที่ได้รับความเสียหายให้ทราบถึงหน่วยงานและช่องทางการได้รับ  

การเยียวยาตามกฎหมาย และประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่  
รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชย 

◆ อบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนปราบปราม และฝ่ายสอบสวน ให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และแนวทางการตัดสินของศาล 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศย. 2556 - 2558 
   
 
 
 
 
  ยธ. 2556 - 2557 

กระบวนการยุติธรรม13 

◆ เสริมความเข้มแข็งให้ระบบเมื่อคดีและเหยื่อผู้เยาว์เข้ามาสู่ศาล โดยการมี
กิจกรรมจัดหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

◆ จัดหลักสูตรอบรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้ความสำคัญต่อจิตวิทยา
สังคมที่พึงมี ในกรณีเกิดความรุนแรง 

◆ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
◆ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “สถานะความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย”   

โดยการสำรวจ การจัดเก็บข้อมูล เพื่อเป็นงานวิจัยขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ  
การประเมินผลในประเทศไทย ขอบเขตของปัญหา ความจำเป็นในการปรับ 
แก้ไขกฎหมาย และมาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กฎหมาย รวมทั้งความต้องการ  
ด้านการฝึกอบรม และความช่วยเหลือทางเทคนิค 

13.		กระบวนการยุติธรรม 
 
109. Further accelerate the reform of the justice system to ensure equal treatment for all citizens while continuing to pay specific 
attention to women and children (Lebanon) 
 เร่งปฏิรูประบบยุติธรรมเพื่อประกันการปฏิบัติต่อพลเรือนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ความสนใจเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องต่อสตรีและเด็ก 
(เลบานอน) 

1 2 3 

ภาพโดย	 1 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 3 www.omyim.com 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

   2556 - 2558 
   

◆ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติกำหนดนโยบายและ
แนวทางการพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมในเชิงระบบของภาพรวม 
และกำหนดมาตรการและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้ระบบบริหารงาน
ยุติธรรมสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศย. 2556 - 2558 
   

◆ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเข้มข้นในด้านการพัฒนาศักยภาพราชการ
ศาลยุติธรรมและผู้พิพากษา โดยมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรอบรมต่าง ๆ 
ประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ 

◆ จัดหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
◆ มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ 

110. Accelerate the reform of the judicial system in order to ensure good governance and equality of treatment of people from 
different social classes (Qatar) 
 เร่งปฏิรูประบบตุลาการเพื่อประกันธรรมาภิบาลและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนทุกชนชั้นในสังคม (กาตาร์)  

111. Continue to develop the judicial system in order to ensure respect for, and protection of, citizens’ rights (Oman) 
 พัฒนาระบบตุลาการอย่างต่อเนื่องเพื่อประกันการเคารพและคุ้มครองสิทธิของพลเรือน (โอมาน) 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศย.  
   

ดูข้อ 20, 26 และ 110 

112. Address as a matter of priority the conditions in Thai prisons and detention centres, including the expansion on the 
necessary infrastructure, prison personnel, as well as the improvement of inmates’ access to medical care and legal counsel 
(Slovakia) 
 ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาพเรือนจำและสถานกักตัว รวมถึงการขยายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จำเป็น เพิ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 
และปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลด้านการรักษาพยาบาลและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายของนักโทษ (สโลวาเกีย) 
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113. Take effective measures to improve access by all prisoners to legal advice, health and education services (Austria) 
 ดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านสุขภาพและการศึกษาของนักโทษ 
(ออสเตรีย)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กรมราชทัณฑ์ 
   

ดูข้อ 112 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กรมราชทัณฑ์ 2556 - 2558 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2557 
  สตช. 2556 - 2558 
  สผผ. 2556 
   

◆ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังอย่างเพียงพอและเหมาะสมและให้  
คำปรึกษาด้านสุขภาพ 

◆ เชื่อมต่อกับเครือข่ายสถานบริการภายนอกเรือนจำ เพื่อให้สามารถดูแล  
ผู้ต้องขังได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  

◆ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการควบคุมและป้องกันโรค โดยการคัดกรองและ
ประเมินภาวะสุขภาพผู้ต้องขังแรกรับทุกราย 

◆ ให้บริการคลินิกคลายเครียดและตรวจประเมินภาวะสุขภาพจิต พร้อมทั้ง
ดำเนินการสร้างเครือข่ายในเรือนจำด้วยการจัดอบรมผู้ต้องขังช่วยเหลืองาน
ด้านสุขภาพจิต  

 ◆ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อให้
บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ต้องขัง 

◆ ดำเนินการปรับปรุงสภาพ และที่ตั้งของเรือนจำ/ทัณฑสถานต่าง ๆ ทั้งหมด
ตามแผนแม่บทในการพัฒนาปรับปรุงเรือนจำ/ทัณฑสถานในสังกัด 

◆ ก่อสร้างเรือนจำเพื่อทดแทนเรือนจำที่มีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรม 
จัดทำมาตรฐานสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ 
รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ถูกจองจำ ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์  
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114. Consider developing a system of alternative sentencing to effectively reduce the number of women and children held in 
prison (Austria) 
 พิจารณาการพัฒนาระบบการลงโทษทางเลือกเพื่อลดจำนวนสตรีและเด็กในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพ (ออสเตรีย) 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ยธ. 2556 
 
 
 
   2556 - 2558 

◆ เตรียมการเพื่อดำเนินโครงการนำร่อง Electronic Monitoring (EM)  
ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้อุปกรณ์ควบคุมผู้ถูกคุมประพฤติที่เป็นเด็กแทนการเข้า
สถานพินิจ ตามกฎกระทรวงยุติธรรมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุก  
โดยวิธีการอื่นที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556  

◆ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบังคับใช้มาตรา 89 แห่งประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550 ซึ่งระบุมาตรการกักขัง  
ผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ  

* กระบวนการยุติธรรมของไทยได้นำแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาใช้เพื่อเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก อาทิ 
การประชุมกลุ่มครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมเยาวชน 

115. Review its penitentiary policy to become more gender-sensitive and child-friendly, taking on board the interests of   
mother-prisoners and their minor children (Slovakia) 
 ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับทัณฑสถานเพื่อให้มีความอ่อนไหวต่อมิติด้านเพศและเป็นมิตรกับเด็กมากขึ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ  
ผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรและเด็กที่เป็นบุตรของผู้ต้องขังดังกล่าว (สโลวาเกีย)  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กรมราชทัณฑ์ 2556 - 2558 
   
 
 
  ยธ. 2555 
 
 
   2555 
 
 
   2556 - 2558 

ดำเนินการตามข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง  
ในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง ซึ่งมีข้อกำหนด
ในการดำเนินการที่คำนึงถึงผลประโยชน์และเคารพสิทธิของผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตร
และเด็กที่เป็นบุตรของผู้ต้องขังดังกล่าว 
◆ โครงการจัดทำคำแปล “คู่มือการจัดการและการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติ

ต่อผู้กระทำความผิดหญิง” ของ UNODC โดยสำนักกิจการในพระดำริ  
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

◆ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ  
นำข้อกำหนดกรุงเทพฯ ไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาในประเทศไทย” โดย  
สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

◆ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้การดูแลบุตรของผู้ต้องขังครอบคลุม  
ในหลายด้าน 
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119. Ensure separation of juvenile offenders from adult inmates (Slovakia) 
 ประกันให้มีการแยกเด็กที่กระทำความผิดออกจากผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่ (สโลวาเกีย) 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม./ยธ. 2556 
 
   2556 - 2558 

◆ ศึกษาผลการขยายอายุขั้นต่ำของเด็กในการรับโทษทางอาญาจาก 10 ปีเป็น 
12 ปี 

◆ วางรูปแบบและพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองสวัสดิภาพตาม พ.ร.บ.   
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ขอเพิ่มอายุความรับผิดทาง
อาญาต่อไป 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ยธ. 2556 - 2558 กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและ  
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

116. Consider raising (from 7 years old) the minimum age of criminal responsibility (Brazil) 
 พิจารณาเพิ่มอายุขั้นต่ำ (จาก 7 ขวบ) ในการรับผิดทางอาญา (บราซิล)  
 
117. Raise the minimum age of criminal responsibility to at least 12 years, in line with the recommendations by the Committee 
on the Rights of the Child (Austria); 
 เพิ่มอายุขั้นต่ำของการรับผิดทางอาญาให้เป็นอย่างน้อย 12 ปี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก (ออสเตรีย)  
 
118. Raise the minimum age of criminal responsibility to at least 12 years, as recommended by the CRC, and enforce 
compulsory segregation of juveniles from adults in detention (Slovenia) 
 เพิ่มอายุขั้นต่ำของการรับผิดทางอาญาให้เป็นอย่างน้อย 12 ปี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก และต้องแยกเด็ก  
ที่ถูกควบคุมตัวออกจากผู้ใหญ่ (สโลวีเนีย)  
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กระบวนการปรองดอง14 

14.	 กระบวนการปรองดอง	
 
120. Build on reconciliation among different sectors in the society, based on the principles of democracy, rule of law and 
tolerance, in order to facilitate the political and social stability and economic development (Viet Nam) 
 สรา้งความปรองดองระหวา่งภาคสว่นตา่ง ๆ ในสงัคม บนพืน้ฐานของหลกัการประชาธปิไตย นติธิรรม และขนัตธิรรม เพือ่นำไปสูเ่สถยีรภาพ
ทางการเมืองและสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (เวียดนาม)  
  
121. Strengthen its efforts to build reconciliation among the social strata in the society, based on the principles of democracy 
and the rule of law (Lao People’s Democratic Republic) 
 เพิ่มความพยายามในการสร้างความปรองดองระหว่างทุกชนชั้นในสังคมบนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตยและนิติธรรม (สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว)  
 
122. Continue its efforts to build reconciliation among different sectors in the society, based on the principles of democracy and 
the rule of law (Bhutan) 
 ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปรองดองระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม บนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตยและ
นิติธรรม (ภูฏาน)  
 
123. Maintain its prioritisation of the reconciliation processes required to support positive human rights outcomes in the areas of 
personal liberty, including freedom of expression and freedom from reprisal and extra judicial punishment (New Zealand) 
 ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับกระบวนการปรองดอง ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนผลลัพธ์เชิงบวกด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับเสรีภาพ
ของบุคคล รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพจากการถูกแก้แค้น และการลงโทษนอกกระบวนการยุติธรรม (นิวซีแลนด์)  
 

1 2 3 

ภาพโดย	 1 www.parliament.go.th 
 2 กระทรวงการต่างประเทศ 
 3 www.parliament.go.th 



68

124. Pursue the process of reconciliation (Lebanon)  
 ดำเนินกระบวนการปรองดองต่อไป (เลบานอน)  
 
125. Continue pursuing efforts aimed at national reconciliation, including through the implementation of the recommendations of 
the Truth and Reconciliation Commission of Thailand (Malaysia) 
 ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปรองดองในชาติ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) (มาเลเซีย)  
 
126. Strengthen the independence, effectiveness and resources of the Truth for Reconciliation Commission (Norway)*** 
 เสริมสร้างความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และทรัพยากรของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 
(คอป.) (นอร์เวย์)  
 
127. Provide the Truth for Reconciliation Commission of Thailand with all the material resources to ensure its independence and 
effectiveness (Spain)*** 
 จัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เพื่อประกัน  
ความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการทำงานของ คอป. (สเปน)  
 
128. Ensure the rights of victims and families to justice and an effective remedy in law and ensure that the Truth and 
Reconciliation Commission be granted sufficient powers to complete its job effectively (United Kingdom) 
 ประกันสิทธิของผู้เสียหายและครอบครัวในการเข้าถึงความยุติธรรมและการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และประกันว่า  
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ได้รับอำนาจเพียงพอที่จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(สหราชอาณาจักร)  
 
129. Fully fund the TRCT’s budget and staffing and to ensure it has sufficient powers and access to information to undertake its 
mandate (Australia) 
 ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเต็มที่แก่ คอป. และประกันให้ คอป. มีอำนาจเพียงพอ และสามารถเข้าถึงข้อมูล  
เพื่อดำเนินงานตามอาณัติ (ออสเตรเลีย)  
 
130. Provide the TRCT with necessary power, sufficient resources, and the continued independence it requires to be effective 
(United States) 
 ให้อำนาจที่จำเป็นและทรัพยากรอย่างเพียงพอแก่ คอป. และให้ คอป. ยังคงความเป็นอิสระซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
(สหรัฐอเมริกา)  
 
131. Ensure full cooperation with the TRCT by all branches of the Government (United States) 
 ประกันให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยให้ความร่วมมือกับ คอป. อย่างเต็มที่ (สหรัฐอเมริกา)  
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ยธ. 2554 - 2555 
   (ดำเนินการแล้ว) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สปน.๏๏๏ 2555 เป็นต้นไป 

132. Permit the TRCT full access to assistance from the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 
other UN agencies, foreign governments and human rights organizations (United States) 
 อนุญาตให้ คอป. เข้าถึงความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หน่วยงานอื่น ๆ   
ของสหประชาชาติ รัฐบาลต่างประเทศ และองค์กรต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชน (สหรัฐอเมริกา) 

◆ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ คอป. ทั้งด้านงบประมาณ (รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 77 ล้านบาท) และบุคลากร (คณะกรรมการและเลขานุการ คอป. 
รวม 12 คน ที่ปรึกษา คอป. รวม 6 คน คณะอนุกรรมการต่าง ๆ รวม 116 คน 
เจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำหมุนเวียน รวม 48 คน) อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา
ดำเนินงาน 2 ปี  

◆ ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ คอป. ได้ประสานความร่วมมือ
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 160 หน่วยงาน (หน่วยงาน
ด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
และจิตใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรง
และความไม่สงบ และหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน) และบุคคลต่าง ๆ กว่า 
450 คน 

◆ ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ คอป. ได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศใน
การส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการทำงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ด้านภาพถ่ายและวีดิทัศน์ ด้านอาวุธ ด้านการจัดการ ด้านการวิเคราะห์  
ความขดัแยง้ และดา้นการคน้หาความจรงิ เปน็ตน้ นอกจากนี ้ตลอดระยะเวลา
การดำเนินงาน คอป. ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานจากประเทศต่าง ๆ และ
องค์การระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและรับทราบการดำเนินงานของ คอป. 
เป็นระยะ ๆ กว่า 22 ครั้ง 

แต่งตั้งและกำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการประสานและติดตามผล  
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ คอป. (ปคอป.) เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของ คอป. อาทิ การจัดเวทีประชาเสวนา 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กคส. 2556 - 2558 
   
 
  กต. 2556 - 2558 

การติดตามผลของกระบวนการ
UniversalPeriodicReview15 

15.	การติดตามผลของกระบวนการ	Universal	Periodic	Review	
 
133. Enable the participation of civil society and NGOs also in the follow-up process to this review (Austria) 
 ให้ภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามผลของการทบทวนครั้งนี้ (ออสเตรีย)  

◆ กคส. จะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดเวทีติดตามการดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการทบทวนรายงานตามกลไก UPR โดยเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

◆ ประชาสัมพันธ์กระบวนการ UPR และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง 

◆ นำเอกสารเผยแพร่กระบวนการ UPR ที่ได้จัดพิมพ์แล้วเผยแพร่ให้กับ
สาธารณะ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ UPR ผ่านทางเว็บไซต์  

◆ เปิดรับความคิดเห็นของภาคประชาสังคมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  
◆ เปิดโอกาสให้ผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ

กำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ภายใต้กลไก UPR ตามรูปแบบและโอกาสที่เหมาะสม 

ภาพโดย	 1 http://phaoechi.blogspot.com 
 2 กระทรวงการต่างประเทศ 
 3 แหล่งเดิม 

1 2 3 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กต. 2556 - 2558 
 
   ดำเนินการแล้ว 
 
 
   ดำเนินการแล้ว 
 
   ดำเนินการแล้ว 
 
  กคส. ดำเนินการแล้ว 
   2556 - 2558 

◆ ประชาสัมพันธ์กระบวนการ UPR และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง 

◆ ดำเนินการแปลข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลไก UPR และจัดทำเอกสาร  
เผยแพร่กระบวนการ UPR ที่ได้จัดพิมพ์แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมทั้ง  
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ UPR ผ่านทางเว็บไซต์  

◆ จัดทำแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับฯ และตีพิมพ์เผยแพร่  
ต่อสาธารณชน 

◆ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่กระบวนการ UPR เป็นหนังสืออักษรเบรลล์และ  
จัดทำเป็นหนังสือเสียง 

◆ จัดเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลไก UPR แก่ภาคส่วนต่าง ๆ  
◆ ดำเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ UPR ต่อสาธารณชน 

134. Translate into Thai and make public the recommendations received during its UPR and broadly engage civil society in   
the process of follow-up and implementation of accepted recommendations (Canada) 
 แปลข้อเสนอแนะที่ได้รับในช่วงการทบทวนภายใต้กลไก UPR เป็นภาษาไทย และเผยแพร่ข้อเสนอแนะดังกล่าวสู่สาธารณะ และให้  
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับการรับรองไปปฏิบัติ (แคนาดา) 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก รง. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
  กคส. 2556 - 2558 
   

◆ ประชาสัมพันธ์สร้างความตื่นตัว และให้ความรู้แก่บุคลากร นายจ้าง ลูกจ้าง 
องค์การแรงงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

◆ ปรับปรุงและแก้ไข พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ. แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 

◆ จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 
ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 

◆ เสนอเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. 
◆ ปัจจุบัน กคส. อยู่ระหว่างการรอเสนอแก้กฎหมายภายในประเทศให้

สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม  
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ซึ่งหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะเสนอเข้าเป็น
ภาคีต่อไป 

◆ เรยีกประชมุคณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมฯ เปน็ระยะ ๆ เพือ่ตดิตาม
ความคืบหน้า และพิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสม 

คำมั่นโดยสมัครใจ

คำมั่นโดยสมัครใจ	
 
1. ไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจา
ต่อรอง 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก พม. ดำเนินการแล้ว 
 
   ดำเนินการแล้ว 
 
   ดำเนินการแล้ว 
 
 
   2556 - 2558 
 
  กคส. ดำเนินการแล้ว 
   

2. ไทยจะถอนข้อสงวนต่อข้อ 16 ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ เรื่องสิทธิและความเสมอภาคในครอบครัว
และการสมรส และจะถอนถ้อยแถลงตีความข้อ 6 เรื่องโทษประหารชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่กระทำผิด และข้อ 9 เรื่องการนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่
การพิจารณาคดีโดยพลันของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และข้อ 19 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของ  
คนพิการ เรื่องเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานและการถือสัญชาติของเด็กพิการ 

◆ ถอนข้อสงวนต่อข้อ 16 ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ทุกรูปแบบ เรื่องสิทธิและความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส 

◆ ถอนถ้อยแถลงตีความข้อ 6 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง เรื่องโทษประหารชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่กระทำผิด 

◆ ถอนถ้อยแถลงตีความข้อ 9 ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง เรื่องการนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่การพิจารณาคดีโดยพลัน 

◆ ดำเนินกระบวนการเพื่อถอนถ้อยแถลงตีความข้อ 18 ตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ เรื่องเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานและการถือสัญชาติ  
ของเด็กพิการ 

◆ กคส. ได้เสนอเรื่องการถอนคำแถลงตีความของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 6 วรรค 5 และข้อ 9 วรรค 3   
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  
การถอนถ้อยแถลงตีความดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 

◆ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้นำส่งตราสาร
ถอนคำแถลงตีความของไทยไปยังสำนักเลขาธิการสหประชาชาติแล้ว และ
ต่อมาสำนักเลขาธิการสหประชาชาติได้แจ้งเวียนการถอนคำแถลงตีความ  
ของไทยให้ประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทราบ   
โดยให้การถอนคำแถลงตีความของไทยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 
เป็นต้นไป 
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	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กคส. 
   
   2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2556 - 2558 
 
 
 
 
  พม. 2556 -2558 
 
   2551 - 2556 
 
   2551 - 2556 

◆ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	และการปฏิบัติ	หรือการลงโทษที่โหดร้าย	
ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศร ี

 - เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ... และร่าง 
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ... 
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ  

  * โดยในร่างกฎหมายดังกล่าวฯ ได้มีการรวมคำนิยาม “การทรมาน” ตาม
อนุสัญญาฯ ไว้แล้ว (ปัจจุบันผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายของกรมฯ และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ ยธ. แล้ว) 

◆ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย	 
ถูกบังคับ 

 - กคส. ได้เสนอเรื่องการลงนามในอนุสัญญาฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบลงนามในอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2554 และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก   
ได้ลงนามในอนุสัญญาฯ แล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 

 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอเสนอแก้กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาฯ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมฯ 
ซึ่งหากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะเสนอเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ต่อไป 

 - จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมฯ เพื่อติดตาม  
ความคืบหน้า และพิจารณาการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง 

◆ ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ 
พ.ร.บ. การส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

◆ ยกร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ...   
เพื่อให้ความคุ้มครองเด็ก 

◆ ยกร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. ... 

3. ไทยจะปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายอาญาให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองเด็กและสตรีได้ดียิ่งขึ้น 
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4. ไทยจะประกาศให้ Standing Invitation ต่อกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กต. ดำเนินการแล้ว ประกาศให้ Standing Invitation ต่อกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ 

5. ไทยจะเร่งปฏิรูประบบยุติธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใช้กฎหมาย 

6. ไทยจะพัฒนาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน และจะเพิ่มความพยายามในการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบแรงงานทั้งระบบ 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ยธ. 2556 - 2557 
 
   2556 - 2557 

◆ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างหลักนิติธรรมและความเชื่อมั่น  
ในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย” (TIJ)  

◆ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อรองรับ  
การทำงานของ “เครือข่ายยุติธรรม” ประจำชุมชน 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก รง. 2556 - 2558 
 หน่วยงานรอง สธ. 2556 - 2558 

ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานเข้มข้น 
◆ ผลักดันยุทธศาสตร์สาธารณสุขแรงงานต่างด้าว 
 - จัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 
 - จัดระบบประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 
 - สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 
 - พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว 
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7. ไทยจะส่งเสริมสิทธิด้านการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและเด็กชายขอบ เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับ  
เด็กอื่น ๆ  

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก ศธ. 2556 - 2558 ◆ จดัฝกึอบรมอาชพีใหแ้กป่ระชาชนตามแนวชายแดนและเยาวชนในสถานพนิจิ
และคุ้มครองเด็ก กรมราชทัณฑ์ ตลอดจนคนพิการ 

◆ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส และพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา  
พื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

◆ ส่งเสริมการรู้หนังสือให้แก่เด็กทั้งคนไทยและต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ และ  
เด็กในชุมชนแออัด  

◆ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ คนไร้สัญชาติ และแรงงาน 
◆ สนับสนุนด้วยการอุดหนุนด้านการเงินและปัจจัยครอบคลุมเป้าหมายเฉพาะ

โรงเรียนในระบบ และโรงเรียนสามัญทั่วไป ในอัตราเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
◆ ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการโดยการให้ความรู้ และเพิ่มทักษะแก่ผู้บริหาร 

ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 
◆ ส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรด้วยการเป็นศูนย์ข้อมูลและประสานบุคลากร

เฉพาะทาง รวมถึงพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์ข้อมูลเฉพาะทางในภูมิภาค 
◆ ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐาน ด้วยการจัดทำ พัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบสามัญทั่วไป ระดับ
อาชีวศึกษา และโรงเรียนนอกระบบ 

 

8. ไทยจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กิจกรรม	 กรอบเวลาดำเนินการ	

 หน่วยงานหลัก กคส. 2556 - 2558 
   

◆ กคส. อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผลการอนุวัติตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 2  

◆ ปัจจุบัน กคส. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ทั้งนี้ 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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