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แบบรายงานผลการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) 
ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ระดับกรม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ด้านการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะ 
1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
มีสิทธิทางการศึกษาที่ ดีขึ้ นทัด เที ยมกับ 
คนทั่วไปโดยพิจารณาการให้เงินช่วยเหลือ
พิเศษแก่ครูในสถานศึกษาในที่พ้ืนที่ห่างไกล 
ในระดับที่พอเพียงที่สามารถกระจายทรัพยากร
ทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และเพ่ิมแรงจูงใจ
ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนจากครอบครัว 
ที่มีฐานะยากจนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
อาทิ การจัดให้มีโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันฟรีที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ 
และการจัดให้มีการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับ
การศึกษาวิชาสามัญต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า 
สิ่งที่เรียนเป็นประโยชน์ สามารถใช้ประกอบ
อาชีพได้จริง 
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ระดับกรม 

2) ส่งเสริมให้มีการน างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จากรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนในเชิงคุณภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ

อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุน

ในโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

โดยตรงและการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทาง

การศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในครอบครัว และ

การให้การช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาใน

เขตชนบทที่ห่างไกล ตลอดจนกลุ่มนักเรียน

นักศึกษาที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ อาทิ 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติเด็กที่มี

ปัญหาสถานะ และคนพิการ เป็นต้น 

       

3) เร่งปลูกฝัง และสร้างความเข้าใจความตระหนัก
รู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิและหน้าที่ตั้ งแต่ 
วัยเรียน เพ่ือน าไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ลดปัญหา
การกลั่นแกล้ง (Bully) การกลั่นแกล้งทางออนไลน์
(Cyber Bully) การเลือกปฏิบัติ  นอกจากนี้   
ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานศึกษาให้
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ระดับกรม 

เอ้ืออ านวยต่อการเข้าศึกษาของคนพิการ และ
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางร่างกายหรือ
ทางการเรียนรู้  ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับ
ความช่วยเหลือพิ เศษ รวมทั้ ง ขับเคลื่ อน
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 จัดการเรียน
การสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา และ
จัดให้มบีริการให้ค าปรึกษาและบริการอนามัย
เจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานส าหรับผู้รับบริการ 
ซึ่งเป็นวัยรุ่น 
4)  พัฒนาแนวทางการดูแลบุตรหลานของ

แรงงานต่างด้าวในด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ค านึงถึงความสมดุลของการจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแนว

ทางการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้

สอดคล้องกับจ านวนเด็กในพ้ืนที่ ทั้ งหมด 

ทั้งบุตรของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 

ร วมถึ ง พิจารณาสนับสนุนการจั ดระบบ

การศึกษาทางเลือกส าหรับเด็กประชากรกลุ่ม
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ระดับกรม 

เฉพาะหรือเด็กท่ีตกหล่นจากระบบการศึกษา

ของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ 

หน่วยงานร่วม 

 ด้านการเมืองการปกครองและความม่ันคง 

 ข้อเสนอแนะ 
1)ส่งเสริมการบูรณาการการท างานภายใน
หน่วยงานของรัฐ และระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคม เพ่ือให้การออกกฎหมายและการ
ด าเนินนโยบายตอบสนองต่อความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบาง 

       

2)เพ่ิมความพยายามของรัฐบาลในการสร้าง
ความตระหนักรู้ ให้แก่ เจ้ าหน้าที่ รั ฐ และ
สาธารณชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และหน้าที่ 
อาทิ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและกฎหมายเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชน เพ่ือป้องกันการถูก
ละเมิดสิทธิ และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่
ประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผ่านสื่อที่เข้าใจ
ง่ายและทันสมัยการเพ่ิมบทเรียนด้านสิทธิ
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ระดับกรม 

มนุษยชนในระดับการศึกษาภาคบังคับการจัด
กิจกรรมระดับชุมชน การส่งเสริมเวทีด้าน 
สิทธิมนุษยชนของผู้เรียนในสถาบันการศึกษา 
3)ควรจะมีมาตรการด าเนินการจัดการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นเท็จอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสื่อ
หลักของสังคม ถือเป็นการละเมิดสิทธิทาง
ปัญญาในการรับรู้ข้อเท็จจริงทางการเมือง 
มิ ใช่ข้อมูลที่ปลุกปั่นยุยงซึ่ งท า ให้การใช้ 
สิทธิทางการเมืองผิดพลาดเสียหายต่อตนเอง 
และผู้อ่ืนด้วย 

       

4) ให้ความส าคัญกับภาคประชาชนในการคิด 
การวางแผนและการด าเนินการโดยภาครัฐ
เป็นฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชนหรือ
สนับสนุนส่งเสริม มากกว่าให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมตามที่รัฐก าหนดและถือเป็นการใช้
สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการ
สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ระดับกรม 

 กลุ่มผู้สูงอายุ 

 ข้อเสนอแนะ 
1) เร่งจัดล าดับความส าคัญของการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน โดยเน้นการจัดสรร
งบประมาณในด้านที่จ าเป็นที่ค านึงถึงความ
จ ากัดของทรัพยากรที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  
ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสถานะของประเทศ
ไปสู่สั งคมผู้สู งอายุ  และให้ความส าคัญกับ
แผนงานหรือโครงการที่ ช่ วยกระตุ้ นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้มาก ควบคู่ไปกับ
การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านต่าง ๆ 
เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และ
สวัสดิการสังคมที่ เป็นประโยชน์กับกลุ่ ม
ผู้สูงอายุและกลุ่มวัยแรงงาน ตลอดจนเร่งรัด
มาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ของประเทศ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค เป็นต้น 

       

2) จัดหามาตรการจูงใจให้มีการดูแลผู้สูงอายุ 
อาทิ การให้สิทธิประโยชน์ในเชิงภาษีเพื่อจูงใจ
แรงงานที่มีความรู้และทักษะในการดูแล
ผู้สูงอายุ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ระดับกรม 

ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาและคิดค้น
นวัตกรรมเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุต่าง ๆ ที่ไม่
ต้องพ่ึงพาแรงงานมนุษย์ และการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของ
ผู้สูงอายุฉบับต่าง ๆ ให้สามารถจ่ายค่าตอบแทน
ที่จ าเป็นให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พ่ึงพาตนเอง
ไม่ได้พิจารณาศึกษาการปรับอัตราเบี้ยยังชีพ
ผู้สู งอายุให้ เพียงพอต่อค่าครองชีพ อาทิ  
ปัญหาสุขภาพและโรคประจ าตัว พ้ืนที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับ
ภาระค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นที่ผู้สูงอายุต้องแบกรับ
อย่างแท้จริง  
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดนโยบาย 
หรือมาตรการเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้สูงอายุ มีการปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนให้บูรณาการกับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกฝนทักษะด้านเทคโนโลยี
ที่จ าเป็นแก่ผู้ก าลังจะเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ 
ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ทัศนคติแห่งการ
เรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ระดับกรม 

4) จัดหามาตรการส่งเสริมการออม ส่งเสริมการ
ออมภาคบังคับ เพ่ือให้ทุกคนมีความมั่นคง
ทางการเงินหลังเกษียณ สามารถด ารงชีพได้ 
การช่วยเหลือส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุ
ให้รองรับกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป 

       

5) ด าเนินการให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ
ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมอย่างทั่วถึง อาทิ บริการ
ด้านสาธารณสุข การฝึกการประกอบอาชีพ  
การได้รับความคุ้มครองจากการกระท าทารุณกรรม 
การแสวงประโยชน์ การถูกทอดทิ้ง และการได้รับ
เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน เป็นต้น 

       

 
**หมายเหตุ ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรม/โครงการ รองรับครบทุกด้าน/กลุ่ม 

 
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้รายงาน  

      (...............................................................................)  

ต าแหน่ง.................................................................. ........ 


