
(ผ่านรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศ  ฝ่ายช่วยอำนวยการ  โทร.  13832

ที ่   สม 0007/                                     วันที ่  22  กรกฎาคม 2564

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล) 

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม 0001/ว 1276 ลงวันที่ 19 
กรกฎาคม 2564 แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 11) 
ซึ่งกำหนดให้กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่นของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติทุกราย ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
และให้ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดช่วงปฏิบัติงาน ณ ที่พัก
อาศัย กำหนดเป้าหมายของผลงานที่ชัดเจน และรายงานผลการปฏิบัติตามเป้าหมายในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่
สำนักงานทุกสัปดาห์ นั้น   

ในการนี้ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศขอเสนอเป้าหมายผลงานของเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ ในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 
สิงหาคม 2564 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(นางสาววัลลภา  ศารทประภา) 
ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล

รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

saipin
Placed Image

atchara shayakul
ทราบ

Dell

ฝชอ รวมเรื่อง และ
ช่วยลงใน  note 



                แผนงานกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2564  
 

ที่ แผนงานและกจิกรรม date host ก.ค. 64 ส.ค. 64 

กรป.1 19-23 26-30 2-6 9-13 16 
1 การประชุม GANHRI 2021 (Virtual Meeting)     ผอ.กรป.1/

ทิพย์ธีรา/
เจษฎา           

1.1 จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมเสนอ กสม. เพื่อทราบ               
1.2 เสนอรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุม               
2 การดำเนินงานเพ่ือเตรียมการเข้ารับการประเมินสถานะของ กสม. ใน GANHRI  

  

ผอ.กรป.1/
ทิพย์ธีรา/
เจษฎา           

2.1 รวบรวมข้อมลูและจัดทำร่างสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการเพือ่แก้ไขข้อห่วงกังวลของ SCA  
เสนอผู้บังคับบญัชา (ผอ. สำนัก) เพื่อพิจารณา และเสนอ เลขาธิการ กสม. พิจารณา               

2.2 เสนอร่างข้อมลูความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขข้อห่วงกังวลของ SCA เสนอ กสม. เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ               

3 การพัฒนาคู่มือหรือสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานกรอบความร่วมมือ/การจัดทำรายงานต่าง ๆ   ทิพย์ธีรา/
เจษฎา 

          

3.1 ปรับแก้ไขรา่งคู่มือการดำเนินงานของกรอบความร่วมมือ APF ฉบับปรับปรุง               
3.2 เสนอ ลสม. พิจารณาร่างคู่มือการดำเนินงานของกรอบความร่วมมือ APF ฉบับปรับปรุง        
3.3 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุม่ย่อย และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (หากมี)              
3.4 เสนอร่างคู่มือท่ีได้ปรับปรุง (จากท่ีได้จัดประชุมรับฟัง) แล้ว เสนอ ตอ่ กสม. เพื่อพิจารณา        
4 งานสนับสนนุภารกิจของ กสม. ทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  

  

ผอ.กรป.1/
ทิพย์ธีรา/
เจษฎา/
วรรณภา           

4.1 การรับรองคณะผู้แทนจากหน่วยงาน/องค์การ/สถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย/สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ของต่างประเทศที่มาเยี่ยมเยือน/ประชุม/หารือข้อราชการ    

  

          
 



2 

  

ที่ แผนงานและกจิกรรม date host ก.ค. 64 ส.ค. 64 

กรป.1 19-23 26-30 2-6 9-13 16 
4.1.1 การประชุมหารือกับ RWI เกี่ยวกบัการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ครั้งท่ี ๒ 
1) ประสานรายละเอียดเกีย่วกับการประชุม  
2) ประสานดำเนินการกับ กสม. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสม. 
3) เข้าร่วมประชุม  
4) จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม เสนอ กสม.  

ผอ.กรป.1/
ทิพย์ธีรา/
เจษฎา 

     
4.1.2 การจัดการประชุมหารือระดับสูง (High-Level Dialogue: HLD) ระหว่าง กสม. กับ APF 

1) ประสานรายละเอียดเกีย่วกับการประชุม  
2) ประสานดำเนินการกับ กสม. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสม. 
3) เข้าร่วมประชุม  
4) จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม เสนอ กสม.  

ผอ.กรป.1/
ทิพย์ธีรา/
เจษฎา 

     
4.2 งานแปลเอกสาร/ข้อมลู/ข่าว/แถลงการณ์ ฯลฯ  

  

ผอ.กรป.1/
ทิพย์ธีรา/
เจษฎา           

5 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

  

ผอ.กรป.1/
ทิพย์ธีรา/
เจษฎา/
วรรณภา           

5.1 การตรวจรับงานจ้างการแปลเอกสารแนวปฏิบัติของ GANHRI ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเข้ารับ 
การประเมินสถานะของ กสม. เปน็ภาษาไทย     

ผอ.กรป.1/
ทิพย์ธีรา           

5.2 การดำเนินการจัดจ้างการแปลเอกสารคูม่ือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Guide to Strategic Planning)  
ของ APF เป็นภาษาไทย 

 

ผอ.กรป. 1 
/เจษฎา 

/วรรณภา      
5.3 การอบรมหลักสตูรสิทธิในสิ่งแวดล้อมและสถาบันสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ (หลักสูตรออนไลน์) 

  

ผอ.กรป.1/
ทิพย์ธีรา/
เจษฎา 

  
        

 
  

 
     

หมายเหตุ : ข้อ 5.1 ขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ ครั้งท่ี 2 ถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564                
 



host
กรป. 2 19-23 26-30 2-6 9-13 16

1

1.1 เตรียมการศึกษาประเด็นและประสานส านักต่าง ๆ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส าคัญของ กสม. ในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2564
พรชัย

อณิชภทัร

1.2 จัดท าร่างสารัตถะและทา่ทปีระกอบการประชุม TWG
พรชัย

อณิชภทัร

1.3
การเตรียมการอนุมัติขอจัดการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุม เอกสารประกอบการประชุม ธรุการประชุม และการประสานกับสมาชิก 
SEANF

พรชัย
อณิชภทัร

2

2.1 เตรียมการ/จัดการประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group) เพื่อรับฟงัความคิดเหน็ต่อร่างคู่มือฯ (ในวนัที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) พรชัย
อณิชภทัร

2.2 ปรับร่างคู่มือฯ ตามความเหน็ที่ได้รับจากการประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group) พรชัย
อณิชภทัร

2.3 ท าบนัทกึเสนอเลขาธกิาร กสม. เพื่อพจิารณาน าเข้าที่ประชุม กสม.ด้านบริหาร พรชัย
อณิชภทัร

2.4 เสนอร่างคู่มือฯ ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เพื่อให ้กสม. พจิารณา พรชัย
อณิชภทัร

3

3.1
 
ปรับปรุงแผนงานในการขับเคล่ือนตามข้อเสนอของเลขาธกิาร กสม.

พรชัย
อณิชภทัร

3.2 เสนอแผนงานในการขับเคล่ือนต่อเลขาธกิาร กสม. เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
พรชัย

อณิชภทัร

3.3 เตรียมการขับเคล่ือนการปฏบิติัตามแผนงานฯ
พรชัย

อณิชภทัร

แผนงานกลุ่มงานความร่วมมอืสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2 ระหว่างวันที ่19 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2564

ที่ แผนงานและกิจกรรม
date

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ครัง้ที่ 2/2564

การปรบัปรงุและพัฒนาคู่มือหรอืเอกสารการด าเนินงานของกรอบความรว่มมือ SEANF เพ่ือเผยแพรแ่ละใช้ประโยชน์

ส.ค. 64

การขับเคลื่อนผลการประชุมของ SEANF สู่การปฏบิตัิที่เปน็รปูธรรมของส านักงาน กสม.

ก.ค. 64



 2
host

กรป. 2 19-23 26-30 2-6 9-13 16
ที่ แผนงานและกิจกรรม

date ส.ค. 64ก.ค. 64

4

เช่น งานแปลเอกสาร/ข้อมูล/ข่าว/แถลงการณ์/การจัดท าสรุปผลการประชุมต่าง ๆ ฯลฯ
พรชัย

อณิชภทัร
ธติิพงศ์

งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 



host

กพม. 19-23 26-30 2-6 9-13 16

1.1 เพิ่มเติมและปรับปรุงขอมูลในรางรายงานคูขนานการปฏิบัติตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม (ICESCR) ตามความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กพม.

1.2 ยกรางเสนอเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กพม.

1.3 ศึกษาและรวบรวมขอมูลในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเพิ่มเติมรางรายงานคูขนานฯ กพม.

1.4 หมายเหต:ุ เนื่องจากตองมีการปรับแกตัวชี้วัดเรื่องนี้ จึงอยูระหวางพิจารณาเสนอถอยคําใหเหมาะสมตอไป กพม.

2.1 วางแนวทางพื้นฐานในการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ประเทศไทยจะไดรับจากกระบวนการ Universal 

Periodic Review รอบที่ 3 โดยรวบรวมขอมูลและขอเสนอแนะที่ประเทศไทยไดรับจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง

สหประชาชาติ

กพม.

1) รวบรวมขอมูล/ขอเสนอแนะที่ประเทศไทยไดรับจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ กพม.

2) วางแนวทางการจัดเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะห กพม.

3) จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ กพม.

4) วิเคราะหและจัดกลุมประเด็นและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ

ดานสิทธิมนุษยชน

กพม.

2.2 จัดกลุมประเด็นเพื่อติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเชิงสรุปที่ไดรับจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง

สหประชาชาต/ิคณะกรรมการประจําสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน

กพม.

2.3 จัดทําตารางแสดงการวางแนวทางพื้นฐานในการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ประเทศไทยจะไดรับ

จากกระบวนการ Universal Periodic Review

กพม.

แผนงานกลุมงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ระหวางวันที่ 19 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2564

ส.ค.-64

1. การจัดทํารายงานคูขนานตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: 

ICESCR)

2. การขับเคลื่อนสาระของรายงานคูขนานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3

ก.ค.-64
ที่ แผนงานและกิจกรรม date



host

กพม. 19-23 26-30 2-6 9-13 16

3.1 เตรียมการและจัดประชุมผานระบบออนไลนรวมกับสํานักที่เกี่ยวของ กพม.

3.2 ปรับเนื้อหาของรางคูมือฯ ตามความเห็นของที่ประชุมรวมกับสํานักที่เกี่ยวของ กพม.

3.3 เสนอรางคูมือฯ ตอเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระในที่ประชุม กสม. ดานบริหาร กพม.

3.4 เสนอรางคูมือฯ ตอที่ประชุม กสม. ดานบริหาร กพม.

4.1 รวบรวมขอมูล/ขอสังเกตเชิงสรุป/ขอเสนอแนะที่ประเทศไทยไดรับจากคณะกรรมการประจําสนธิสัญญา

ดานสิทธิมนุษยชน/คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ

กพม.

4.2 จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพื่อจัดกลุมประเด็นสําหรับการติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ

กพม.

3. การพัฒนาคูมือการดําเนินงานของกลุมงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

แผนงานกลุมงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ระหวางวันที่ 19 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2564

ที่ แผนงานและกิจกรรม date
ก.ค.-64 ส.ค.-64

5. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การแปลขาวกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนที่ปรากฎใน facebook ระหวางวันที่ 21 - 

31 กรกฎาคม 2564 และการติตตามมติ hrc อยางใกลชิด

4. วางแนวทางพื้นฐานในการติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน



19-23 ก.ค. 26-30 ก.ค. 2-6 ส.ค 9-16 ส.ค.

ภารกิจงานสนับสนุน/ประสานงานส่วนกลาง (ฝ่ายช่วยอ านวยการ)  ได้แก่ ตลอดช่วง

1. งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 - งานตรวจสอบ/ส ารวจเอกสาร/การรับ-ส่ง หนังสือในระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

 - งานประสานและติดตามการด าเนินการตามส่ังการของ ผอ.สรป. และส่วนกลางของส านักฯ

2. งานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 - ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล/การติดตาม/การสรุป

รายงานผลเบิกจ่ายเงิน/

 - แผนงานโครงการพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจด้านการต่างประเทศ ได้แก่ ปรับแก้

แบบสอบถาม/น าส่งบันทึกแจ้งเวียน/ รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการท างาน

 - การจัดท าข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียงของส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตอบภายในวันท่ี 5 ส.ค. 64)

3. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 - การเก็บข้อมูล/หลักฐานผลงานเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2/2564 และข้อมูล/หลักฐานผลงานตาม

ค ารับรอง ปี พ.ศ. 2564

 - การประสานและเสนอร่างค ารับรองฯ ปี พ.ศ. 2565

4. งานบุคลากร

 -  งานบุคลากรของส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานกลางท่ี ก.ส. 

ก าหนด ได้แก่  การตรวจสอบมาปฏิบัติงาน, การส่งเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯ ของ ขรก. และ พนง.ราชการ

เป้าหมายการปฏิบัติงาน ณ ท่ีบ้านพักอาศัยของฝ่ายช่วยอ านวยการ 

ในการสนับสนุนภารกิจงานของส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ช่วงวันท่ี 19 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 16  สิงหาคม 2564

ภารกิจและกิจกรรม วันท่ี
ก.ค.-64 ส.ค.-64

หมายเหตุ



19-23 ก.ค. 26-30 ก.ค. 2-6 ส.ค 9-16 ส.ค.

ในการสนับสนุนภารกิจงานของส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ช่วงวันท่ี 19 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 16  สิงหาคม 2564

ภารกิจและกิจกรรม วันท่ี
ก.ค.-64 ส.ค.-64

หมายเหตุ

 -  การจัดท าร่างบันทึกน าส่ง/สรุปเป้าหมายการปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย ของข้าราชการและพนักงานราชการของ

ส านัก และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย

 -  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการได้รับการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการในส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

งานประสาน/อ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

 - การเก็บข้อมูลการแปลเอกสารต่างๆ ของส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 - งานแจ้งเวียนสอบถาม/เพ่ือทราบ/พิจารณาในเมล์กลาง สรป.และเมลเจ้าหน้าท่ี
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