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ขอบเขตการด าเนินงาน

1. ระยะเตรียมการ 
(Preparation Phase) 

(30 วนั)

5.1 ศึกษาวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ภายในประเทศ  ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องหรือส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของ กสม. 
5.2 ศึกษาวิเคราะหอ์งคก์ร กสม. และส านักงาน กสม. โดยจะต้องครอบคลมุถึงจดุแขง็ จดุอ่อน ปัญหาอปุสรรคหรือข้อจ ากดั 
และประเดน็ท้าทายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
5.3 ศึกษาวิเคราะหแ์ละประเมินผลสมัฤทธ์ิการด าเนินงานของ กสม. และส านักงาน กสม. ตามยทุธศาสตรค์ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565)

2. ระยะการรวบรวม
และวิเคราะหข้์อมูล

(Analysis Phase) 
(120 วนั)

5.4 วิเคราะหผ์ลการศึกษาในข้อ 5.1 – 5.3 เพ่ือจดัท าบทวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม การคาดการณ์และทิศทางในอนาคต (SWOT) 
และจดัท าข้อเสนอในการก าหนดทิศทางและยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
5.4.1 สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
5.4.2 จดัสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) 
5.4.3 จดัประชุมรบัฟังความคิดเหน็ (ครัง้ท่ี 1 ) จาก กสม. 

3. ระยะการตดัสินใจ
และจดัท า

ยทุธศาสตร์
(Decision-Making 

Phase)
(120 วนั)

5.5 ศึกษาวิเคราะหแ์ละยกร่างยทุธศาสตรค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ.2566 – 2570 (Draft Report)
5.6 จดัประชุมรบัฟังความคิดเหน็ (ครัง้ท่ี 2) จากผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง
5.7 จดัประชุมน าเสนอ “ร่างยทุธศาสตรค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ.2566 – 2570” (Draft Report) ต่อ 
กสม. ผูบ้ริหารและบคุลากรของส านักงาน กสม. 
5.8 วิเคราะหแ์ละปรบัปรงุ ร่างยทุธศาสตรค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ.2566 – 2570” (Draft Report) 
5.9 จดัท าร่างยทุธศาสตรค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ.2566 – 2570” ฉบบัสมบรูณ์ (Final Draft Report)
5.10 จดัท ายทุธศาสตรค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ.2566 – 2570” ฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)



กรอบแนวคิดหลกัในการด าเนินงาน (Conceptual Framework)
เพ่ือการทบทวนและจดัท าแผนยทุธศาสตรข์องคณะกรรมการสิทธิมนนุษยชนแห่งชาติ

กลไกขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตรส์ู่การ
ปฏิบติั

การวางแผนงบประมาณ/ทรพัยากร
และการติดตามประเมินผล

การศึกษา วิเคราะหปั์จจยัน าเข้า

ระบบนิเวศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีกระทบต่อประเทศ
ไทยและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ประเดน็ส าคญั
ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

บริบทองคก์ร และผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา

นโยบายของผูบ้ริหาร

ความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

สร้างพลงัความร่วมมือกบั
ทุกภาคส่วนของสงัคมทุก
ภาคส่วนของสงัคมมี
ความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน 
รวมทัง้เคารพในศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอ

ภาค

ผลลพัธท่ี์คาดหวงัยทุธศาสตรข์อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วตัถปุระสงคห์ลกัและวิสยัทศัน์
(Why)

กลุ่มเป้าหมาย
(Where)

พนัธกิจ เป้าประสงค์
และตวัช้ีวดัระดบัผลลพัธ์

(What)

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา

และโครงการส าคัญ 
(How)

ระดบัความส าคญั งบประมาณ
ผูร้บัผิดชอบ

(When & Who )

การทบทวน/ปรบัเปลีย่น
ระบบการท างาน



นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชดุท่ี 4

1. มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเรว็และเป็นธรรม โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนุนการปฏบิตังิานเพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชน และการแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัทว่งท ีรวมทัง้การแกปั้ญหาการละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กดิจากปัญหาเชงิโครงสรา้งอยา่งเป็นระบบ โดยจะรว่มมอืกบัทกุภาคสว่นไมว่า่จะ
เป็นภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมในการแกไ้ขปรบัปรงุนโยบาย ระเบยีบ กฎหมาย แนวทางการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญและกฎหมายระหวา่งประเทศที่
ประเทศไทยเป็นภาคี

2. ส่งเสริมวฒันธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์การเคารพความแตกต่างในความคดิเหน็ ความเชือ่ เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ ภาษา หรอื
สถานะอื่นใด รวมทัง้การเคารพสทิธแิละเสรภีาพภายใตก้รอบของกฎหมาย อนัจะน าไปสูค่วามปรองดองในสงัคม การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิไมใ่ชถ้อ้ยค าทีแ่สดงถงึการดถููก ดหูมิน่ หรอื
สรา้งความเกลยีดชงั หรอืลดทอนศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องผูอ้ื่น เพือ่ใหท้กุคน ทกุกลุ่มในสงัคม อยูร่ว่มกนัไดโ้ดยสนัติ

3. สร้างและสนับสนุนกระบวนการความรว่มมือขององคก์รเครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ ใหม้คีวามเขม้แขง็ในการขบัเคลื่อนงานดา้นสทิธมินุษยชน โดยรว่มกบัทกุ
ภาคสว่น ทัง้ภาคประชาชน ประชาสงัคม ภาคเอกชน ภาครฐั รวมถงึสถาบนัวชิาการ สือ่มวลชน และคนรุน่ใหม่

4. สร้างความเช่ือมัน่ต่อบทบาทของ กสม. ในระดบัสากล โดยผลกัดนัใหม้กีารแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมายทีย่งัอาจไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการปารสี ในประเดน็หน้าทีแ่ละ
อ านาจของ กสม. ทัง้นี้ เพือ่ให ้กสม. มศีกัยภาพเพิม่มากขึน้ในบทบาทหน้าทีเ่พือ่ความผาสกุของประชาชน ก่อใหเ้กดิความเชือ่มัน่แก่ประชาชนและประชาคมระหวา่งประเทศ จน
สง่ผลให ้กสม. ไดร้บัการปรบัสถานะจากระดบั B กลบัคนืสูส่ถานะ A ซึง่จะชว่ยให ้กสม.ท าหน้าทีเ่พือ่ปกป้องและคุม้ครองสทิธมินุษยชนใหป้ระชาชนไดด้ยีิง่ขึน้ และเป็นการ
เรยีกคนืศกัดิศ์รขีองประเทศไทยในเวทสีทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศดว้ย

5. เร่งพฒันาส านักงาน กสม. ให้มุ่งสู่การเป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสงู บนฐานคดิในการน าระบบเทคโนโลยดีจิทิลั และการบรหิารจดัการสารสนเทศระบบคลงัขอ้มลู (Big 
Data) มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการและพฒันาองคค์วามรูข้ององคก์ร (KM) รวมทัง้เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รและคณุภาพชวีติของบุคลากรในองคก์รใหด้แีละมี
ความสขุในการท างาน



วตัถปุระสงคห์ลกั (Purpose)

สร้างพลงัความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนของสงัคมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมทัง้เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค



วิสยัทศัน์ (Vision) ปีพ.ศ. 2570

“สร้างพลงัความร่วมมือกบัทกุภาคส่วนของสงัคมเพ่ือสร้างเสริมวฒันธรรมสิทธิมนุษยชน”

เป้าหมาย

1. พฒันาใหม้ดีัชนีสิทธิมนุษยชน

2. ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนของประชาชนเพิ่มขึ้น

3. จ านวนองค์กรที่มีแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น

4. อัตราการด าเนินการคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระยะเวลามาตรฐานเพิ่มขึ้น



พนัธกิจ

1. มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเรว็และเป็นธรรม

2. ส่งเสริมวฒันธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน

3. สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององคก์รเครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศ

4. สร้างความเช่ือมัน่ต่อบทบาทของ กสม. ในระดบัสากล

5. เร่งพฒันาส านักงาน กสม. ให้มุ่งสู่การเป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสงู



ระบบงานและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในอนาคต

การประสานความรว่มมอืดา้นสทิธมินุษยชน

องคก์าร สาธารณช
น/เยาวชน

ดชันีสิทธิ
มนุษยชน

ดิจิทลั การตรวจสอบ ประสานคุ้มครอง จดัท าข้อเสนออย่าง
มีส่วนร่วม

การติดตาม
นโยบาย

สร้างผู้น า

สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องในแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

สร้างชมุชนเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชน

ประสานความร่วมมือกบัองคก์ร
ต่างประเทศ

การพฒันาส านกังานกสม. ใหเ้ป็นองคก์ารสมรรถนะสงู

ระบบการจดัการ/
บคุลากร/เทคโนโลยี

ความสามารถด้าน
การวิจยั

กลไกทางการเงิน
การส่ือสาร

ภาพลกัษณ์/ความ
เข้าใจด้านสิทธิฯ

ขยายการ
ด าเนินงานระดบั

ภมิูภาค
กฎหมาย/ระเบียบ

HRIA

สร้างความร่วมมือกบักลุ่ม 
New Social Movement

การสง่เสรมิสทิธมินุษยชน
การเฝ้าระวงัสถานการณ์ดา้น

สทิธมินุษยชน
การคุม้ครอง

ดา้นสทิธมินุษยชน

การเสนอแนะมาตรการหรอื
แนวทางในการสง่เสรมิและ
คุม้ครองสทิธมินุษยชน



ภาพรวมยทุธศาสตรค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570

ยทุธศาสตรท่ี์ 1: การส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1.1: ส่งเสรมิใหอ้งคก์ารทัง้ภาครฐัและเอกชนมกีารด าเนินการ
สอดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1.2: สรา้งกลไกใหส้งัคมเกดิการเรยีนรูด้า้นสทิธมินุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1.3: ส่งเสรมิและพฒันาผูน้ าและชุมชนเครอืข่ายดา้นสทิธมินุษยชน
ในชุมชน
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1.4: สรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ

ยทุธศาสตรท่ี์ 2: การเฝ้าระวงัสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2.1: พฒันาดชันีสทิธมินุษยชนในการเฝ้าระวงัสถานการณ์ดา้นสทิธิ
มนุษยชน
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2.2: พฒันากลไกการประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2.3: พฒันาระบบการเฝ้าระวงัสถานการณ์สทิธมินุษยชนอย่างมสี่วน
รว่มดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ

ยทุธศาสตรท่ี์ 3: การคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3.1: พฒันากระบวนการตรวจสอบ ประสานการคุม้ครอง และช่วยเหลอืเยยีวยาผูถู้กละเมดิ
สทิธมินุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3.2: พฒันากระบวนการจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบาย กฎหมาย มาตรการ และตดิตาม
การด าเนินการตามขอ้เสนออย่างมสี่วนรว่ม
ยทุธศาสตรท่ี์ 4: การพฒันาส านักงานกสม. ให้เป็นองคก์ารสมรรถนะสงู
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4.1: พฒันาระบบการจดัการของส านักงานกสม.ใหเ้ทยีบเท่าระดบัสากล
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4.2: พฒันาขดีความสามารถและความรว่มมอืดา้นการวจิยัและการจดัการความรู้
ดา้นสทิธมินุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4.3: พฒันากลไกการงบประมาณเพื่อสนบัสนุนความคล่องตวัในการด าเนินงาน
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4.4: สรา้งกระบวนการสื่อสารภาพลกัษณ์ กสม.และความเขา้ใจดา้นสทิธมินุษยชน
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4.5: ขยายศกัยภาพการด าเนินงานระดบัภูมภิาค
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4.6: ปรบัปรงุขอ้กฎหมาย/กฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
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แผนท่ียทุธศาสตรค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570

วัตถุประสงค์หลัก (Purpose)

สร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค

วิสัยทัศน์ (Vision)

สรา้งพลงัความรว่มมอืกบัทกุภาคส่วนของสงัคมเพื่อสรา้งเสริมวฒันธรรมสิทธิมนุษยชน

พฒันาใหม้ดีชันีสทิธมินุษยชน
ความเขา้ใจดา้นสทิธมินุษยชน

ของประชาชนเพิม่ขึน้
จ านวนองคก์รทีม่แีนวปฏบิตัิ
ดา้นสทิธมินุษยชนเพิม่ขึน้

อตัราการด าเนินการคุม้ครองผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชน
ตามระยะเวลามาตรฐานเพิม่ขึน้

เป้าหมาย

1. เพิ่มจ านวนหน่วยงานท่ีมีการก าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

2. เสริมสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนกับภาค
ประชาชนทุกกลุ่มวัย

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้น า
ด้านสิทธิมนุษยชนในชุมชน

4. สร้างชุมชนนักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนท่ีสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ วิพากษ์นโยบายเพื่อความเข้าใจแก่

สาธารณะ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้

5. ยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

6. ยกระดับความร่วมมือกับองค์กรอิสระเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการ

ด าเนินงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ

7. ยกระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้าน
สิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ 

1. พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนในการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม
ประเด็นและกลุ่มเป้าหมายตามแผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

2. พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนส าหรับรับรองการด าเนินงาน

องค์การท้ังภาครัฐ และเอกชน

3. มีระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครอบคลุมประเด็นและกลุ่มเป้าหมายตาม
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. ยกระดับกระบวนการรับข้อร้องเรียน 
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การ

ประสานความคุ้มครองท่ีมีประสิทธิผล

2. สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบการ
บังคับใช้กฎหมายหรือการด าเนินนโยบาย

จากภาครัฐที่เกี่ยวกับสทิธิมนุษยชนด้วยการ
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าง

เข้มแข็ง

3. ผลักดันให้ Digital Witness ได้รับการ
ยอมรับเป็นพยานวัตถุในการปกปอ้งคุ้มครอง

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และแนวปฏิบัติของ

ส านักงานรัฐบาลดิจิทัล

2. เพิ่มจ านวนผลการศึกษาท่ีส านักงาน 
กสม. สนับสนุนท่ีสามารถเผยแพร่สู่

สาธารณะหรือน าไปสู่การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติ

3. พัฒนากลไกการงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนความคล่องตัวในการด าเนินงาน

4. เสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณะชนท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ กสม.

5. ยกระดับความสามารถการส่งเสริม
วัฒนธรรมด้านสิทธิมนุษยชน เฝ้าระวัง

สถานการณ์และด าเนินการด้านการคุ้มครอง
และเยียวยาผู้ท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

พื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ลดข้อกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงาน

4. พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กฎหมาย มาตรการให้กับรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย

5. พัฒนากลไกการติดตามการด าเนิน
นโยบายท่ีได้รับการยอมรับจากทุกภาค

ส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริมและประสานความร่วมมือดา้นสิทธมินษุยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเฝ้าระวังสถานการณ์
ด้านสิทธิมนษุยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การคุ้มครองและการ
เสนอแนะมาตรการดา้นสิทธมินษุยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาส านักงานกสม. ให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง



ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1.1: สง่เสรมิใหอ้งคก์ารทัง้ภาครฐัและเอกชนมกีารด าเนินการสอดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1.2: สรา้งกลไกใหส้งัคมเกดิการเรยีนรูด้า้นสทิธมินุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1.3: สง่เสรมิและพฒันาผูน้ าและชุมชนเครอืขา่ยดา้นสทิธมินุษยชนในชุมชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1.4: สรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ
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ยทุธศาสตรท่ี์ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน



ยทุธศาสตรท่ี์ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1.1 ส่งเสริมให้องคก์ารทัง้ภาครฐัและเอกชนมีการด าเนินการสอดคล้องกบัหลกัสิทธิมนุษยชน

วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

1. เพิม่จ านวนหน่วยงานทีม่กีารก าหนด
นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชน

1.1 จ านวนหน่วยงานราชการ/จงัหวดัทีม่นีโยบาย
หรอืแนวทางด าเนินการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน

20/ 15

(หน่วย/ จงัหวดั)

30/ 25

(หน่วย/ จงัหวดั)

40/ 35

(หน่วย/ จงัหวดั)

50/ 50

(หน่วย/ จงัหวดั)
1.2 จ านวนรฐัวสิาหกจิทีม่นีโยบายหรอืแนวทาง
ด าเนินการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน

8 15 20 30

1.3 จ านวนภาคเอกชนทีม่นีโยบายหรอืแนวทาง
ด าเนินการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน

10 15 30 40

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. สรา้งมาตรการจงูใจใหห้น่วยงานราชการ / จงัหวดัโดยสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังาน ก.พ.ร. ส านกังาน ป.ป.ช. กระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ เพือ่
ผสานประเดน็สทิธมินุษยชนในการด าเนินนโยบายและประเมนิประสทิธภิาพประจ าปี

2. สรา้งมาตรการจงูใจใหร้ฐัวสิาหกจิโดยสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ เป็นตน้ เพือ่ผสานประเดน็สทิธมินุษยชน
ในการประเมนิประสทิธภิาพประจ าปี

3. สรา้งแรงจงูใจทางเศรษฐกจิ โดยสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ธนาคารแหง่ประเทศไทย กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ เป็นต้น เพือ่สง่เสรมิการผสาน
ประเดน็สทิธมินุษยชนในภาคเอกชนโดยมุง่เน้นทีเ่อกชนขนาดกลางและขนาดเลก็

4. สรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังาน ก.พ.ร. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ 
เป็นตน้ เพือ่พฒันากลไกการสนบัสนุน ชว่ยเหลอืหน่วยงานราชการและเอกชนเพือ่ใหม้กีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชน



ยทุธศาสตรท่ี์ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1.2 สร้างกลไกให้สงัคมเกิดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุยชน
วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

2. เสรมิสรา้งความเขา้ใจดา้นสทิธิ
มนุษยชนกบัภาคประชาชนทุกกลุ่มวยั

2.1 รอ้ยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ทีม่คีวามเขา้ใจเรือ่งสทิธมินุษยชน

50 60 70 80

2.2 รอ้ยละของจ านวนประชาชนทีม่สี่วนรว่ม
ในการสนบัสนุนประเดน็สทิธมินุษยชน
มเีพิม่ขึน้

30% 40% 50% 60%

2.3 จ านวนสถานศกึษาทีม่กีารด าเนินการ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการสรา้งวฒันธรรม
สทิธมินุษยชนในสถานศกึษา

20 50 100 150

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. ศกึษาและจดัชุดการเรยีนรูแ้ละแผนการเรยีนรูด้า้นสทิธมินุษยชนทีเ่หมาะสมของประชาชนกลุม่เป้าหมายในแตล่ะชว่งวยัตัง้แต่ปฐมวยัจนถงึผูส้งูวยั

2. สรา้งกลไกการสง่เสรมิการเรยีนรูด้า้นสทิธมินุษยชนทีเ่หมาะสมกบัประชาชนแตล่ะชว่งวยัตัง้แต่ปฐมวยัจนถงึผูส้งูวยั รว่มกบัสว่นราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง

3. ศกึษาและจดัท าแนวทางการสรา้งวฒันธรรมสทิธมินุษยชนในสถานศกึษา และสง่เสรมิใหน้ าไปใช ้รวมถงึการประเมนิผลการใชร้ว่มกบักระทรวงศึกษาธกิาร และ
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม



ยทุธศาสตรท่ี์ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1.3 ส่งเสริมและพฒันาผูน้ าและชมุชนเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในชมุชน
วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

3. สง่เสรมิและพฒันาผูน้ าดา้นสทิธมินุษยชนใน
ชุมชน

3.1 จ านวนผูน้ าดา้นสทิธมินุษยชนทีร่่วม
ด าเนินการกบั กสม. อย่างสม ่าเสมอ (สะสม) 

10 คน 20 คน 40 คน 60 คน

4. สรา้งชุมชนนกัปฏบิตัิ (Community of 
Practice)ดา้นสทิธมินุษยชนทีส่ามารถแลกเปลีย่น
ความรู ้วพิากษ์นโยบายเพื่อความเขา้ใจแก่
สาธารณะ และใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบายต่อ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งได้

4.1 จ านวนชุมชนเครอืขา่ยดา้นสทิธมินุษยชนทีม่ี
บทบาทกจิกรรมดา้นสทิธมินุษยชนอย่าง
สม ่าเสมอ

16 24 35 60

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. สรา้งกระบวนการสง่เสรมิ พฒันาผูน้ าดา้นสทิธมินุษยชนรว่มกบัเครอืขา่ยทีม่ศีกัยภาพ จดัใหม้ศีูนยอ์บรม เพิม่ศกัยภาพ ผูน้ าด้านสทิธมินุษยชน

2. สรา้งกลไกการคุม้ครองผูน้ าดา้นสทิธมินุษยชนรว่มกบัเครอืขา่ย อา้งองิจากขอ้มลูทีเ่คยเกดิขึน้ในประเทศ

3. สรา้งเครอืขา่ยของผูท้ีม่คีวามสนใจดา้นสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ นกัปฏบิตักิารดา้นสทิธมินุษยชน ผูน้ าดา้นสทิธมินุษยชน และประชาชนทัว่ไปทีใ่หค้วามสนใจดา้น
สทิธมินุษยชน โดยสรา้งชุมชน (Community) กลุม่ ชมรมทีม่ปีฏสิมัพนัธร์ว่มกนัใหก้บัผูใ้หค้วามสนใจเรื่องสทิธมินุษยชน เป็นศูนย์ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สรา้ง
ความเขา้ใจ และสรา้งขอ้เสนอแนะในการด าเนินการดา้นสทิธมินุษยชน

4. สรา้ง Online Community เชน่ Facebook group  Line group  LINE OpenChat Discord  รวมถงึการสรา้งกระดานสนทนาบนเวบ็ไซต ์กสม. ใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
ในการแลกเปลีย่นขอ้มลู เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร และระดมความเหน็ และจดัใหม้กีาร สง่ขา่วสาร กจิกรรมในกลุม่อยา่งต่อเน่ือง



ยทุธศาสตรท่ี์ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1.4 สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ
วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

5. ยกระดบัความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในแผนสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

5.1 จ านวนโครงการความร่วมมอืกบัสว่นราชการ/ภาคเอกชนที่
เกีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งวฒันธรรมสทิธมินุษยชนทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย (สะสม)

4 6 8 10

5.2 จ านวนโครงการความร่วมมอืกบักลุ่ม Social Movement 
หรอื โครงการของกลุ่ม Social Movement ที ่กสม. สนบัสนุนที่
ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย (สะสม)

4 6 8 10

6. ยกระดบัความร่วมมอืกบัองคก์รอสิระ
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสว่นราชการใหม้ี
ประสทิธภิาพ

6.1 จ านวนโครงการความร่วมมอืกบัองคก์รอสิระในการพฒันา
ประสทิธภิาพการตรวจสอบการด าเนินงานของสว่นราชการที่
ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย (สะสม)

4 6 8 10

7. ยกระดบัความสมัพนัธก์บัหน่วยงาน
ดา้นสทิธมินุษยชนในต่างประเทศ 

7.1 จ านวนโครงการความร่วมมอืกบัหน่วยงานดา้นสทิธิ
มนุษยชนในต่างประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย
โครงการ(สะสม)

4 6 8 10

7.2 จ านวนบทความ งานวจิยัดา้นสทิธมินุษยชน สทิธมินุษยชน
ศกึษาของส านกังาน กสม. หรอืทีส่ านกังาน กสม. สนบัสนุนไดล้ง
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ (สะสม)

1 2 3



ยทุธศาสตรท่ี์ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชน

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. ตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิวเิคราะปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินการตามแผนสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิให้
ขอ้เสนอแนะ / สนบัสนุน / เสรมิศกัยภาพใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหร้ว่มมอืกนัด าเนินการตามแผนฯใหไ้ด้

2. เชื่อมโยงการท างานกบักลุม่ Social Movement ทีส่ าคญั ตามประเดน็ทีแ่ตล่ะกลุม่มุง่เน้น โดยจดัท าฐานขอ้มลูการตดิต่อ กลไกการปรกึษาหารอืเพือ่
พฒันาการด าเนินงานรว่มกนั เปิดชอ่งทางในการสนบัสนุน การด าเนินงานของกลุม่ Social Movement

3. สรา้งเวท ี/ แพลตฟอรม์ ในการตดิต่อสื่อสารรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ยกระดบัความสมัพนัธ์

4. เชื่อมโยงการท างานกบัองคก์รอสิระในการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานรฐั โดยสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการ หรอื
บรูณาการกระบวนการท างาน ฐานขอ้มลู การแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ

5. ยกระดบัความสมัพนัธก์บัหน่วยงานดา้นสทิธมินุษยชนในต่างประเทศ โดยจดัท าความรว่มมอืกบัหน่วยงานดา้นสทิธมินุษยชนในต่างประเทศทีม่คีวาม
เชีย่วชาญเฉพาะดา้น จดัใหม้กีลไกความรว่มมอือยา่งเป็นทางการ อาท ิด าเนินโครงการรว่มกบัหน่วยงานระหวา่งประเทศ เชน่ UN หรอื หน่วยงาน
ดา้นสทิธมินุษยชนในประเทศอื่น เป็นตน้ รวมถงึการสื่อสารทีส่ม ่าเสมอ ก าหนดนโยบาย แนวปฏบิตัริว่มกนัอยา่งเป็นรปูธรรม 

6. เผยแพรค่วามรู ้ศกัยภาพในการจดัการดา้นสทิธมินุษยชนของไทย โดยน าเสนอบทความทีม่จีากการท าวจิยัเกีย่วกบัสถานการณ์สทิธมินุษยชนใน
ประเทศออกสูส่าธารณะ / ในเวทรีะดบันานาชาต ิอยา่งสม ่าเสมอ

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1.4 สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ



ยทุธศาสตรท่ี์ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชน

รายการโครงการส าคญั
รายการโครงการส าคญั หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณ (ล้านบาท)

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

โครงการศกึษาและจดัท ามาตรฐานและส่งเสรมิให้
หน่วยราชการ/ จงัหวดั/รฐัวสิาหกจิมแีนวปฏบิตัดิา้น
สทิธมินุษยชน

ส านกัส่งเสรมิการเคารพสทิธิ
มนุษยชน 1 1.5 1.5 1.5 1.5

โครงการศกึษา จดัท ามาตรการจงูใจ และส่งเสรมิภาค
ธุรกจิมแีนวทางการด าเนินงานดา้นสทิธมินนุษยชน 
(เน้น SMEs)

ส านกัส่งเสรมิการเคารพสทิธิ
มนุษยชน 1 1 2 3 3

โครงการพฒันากลไกการเรยีนรู ้และองคค์วามรูด้้าน
สทิธมินุษยชนเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวยั

ส านกัส่งเสรมิการเคารพสทิธิ
มนุษยชน 1 0.5 0.5 0.5

โครงการพฒันามาตรฐาน และส่งเสรมิวฒันธรรมสทิธิ
มนุษยชนในสถานศกึษา

ส านกัส่งเสรมิการเคารพสทิธิ
มนุษยชน 1 1 2 5 5

โครงการเสรมิสรา้งผูน้ า และเครอืขา่ยดา้นสทิธิ
มนุษยชน

ส านกัส่งเสรมิการเคารพสทิธิ
มนุษยชน 

2 2 2 2 2

โครงการเผยแพรค่วามรู ้ศกัยภาพในการจดัการดา้น
สทิธมินุษยชนของไทย

ส านกักจิการ กสม., ส านกัสทิธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5



ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2.1: พฒันาดชันสีทิธมินุษยชนในการเฝ้าระวงัสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2.2: พฒันากลไกการประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2.3: พฒันาระบบการเฝ้าระวงัสถานการณ์สทิธมินุษยชนอยา่งมสีว่นรว่มดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ

18

ยทุธศาสตรท่ี์ 2: ด้านการเฝ้าระวงัสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน



ยทุธศาสตรท่ี์ 2: ด้านการเฝ้าระวงัสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2.1 พฒันาดชันีสิทธิมนุษยชนในการเฝ้าระวงัสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

1. พฒันาดชันีสทิธมินุษยชนในการ
เฝ้าระวงัสถานการณ์ดา้นสทิธิ
มนุษยชนครอบคลุมประเดน็และ
กลุ่มเป้าหมายตามแผนสทิธมินุษยชน
แห่งชาติ

1.1 รอ้ยละความส าเรจ็ของการพฒันาดชันีสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาตทิีค่รอบคลุมประเดน็และ
กลุ่มเป้าหมายตามแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

40 80 100

1.2 รอ้ยละความสมบรูณ์ของขอ้มลูดชันีสทิธิ
มนุษยชนใหค้รอบคลุมประเดน็และกลุ่มเป้าหมาย
ตามแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

25 50 100

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. พฒันาโมเดลปัจจยัความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนใหค้รอบคลุมความเสีย่งส าคญัในทุกมติ ิ(Risk) เชื่อมโยงไปยงัสาเหตุของความเสีย่งดา้นสทิธิ
มนุษยชน (Causes) และผลกระทบของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ (Consequences) เพือ่พฒันาระบบเฝ้าระวงัสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชน

2. พฒันาดชันีสทิธมินุษยชนจากโมเดลปัจจยัเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน ใหค้รอบคลุมประเดน็และกลุม่เป้าหมายตามแผนสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ



ยทุธศาสตรท่ี์ 2: ด้านการเฝ้าระวงัสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2.2 พฒันากลไกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

2. พฒันากลไกการประเมนิผลกระทบ
ดา้นสทิธมินุษยชนส าหรบัรบัรองการ
ด าเนินงานองคก์ารทัง้ภาครฐั และ
เอกชน

2.1 รอ้ยละความส าเรจ็ของการศกึษาและจดัท า
กลไกการประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน

50 100

2.2 จ านวนหน่วยงานทีผ่่านการประเมนิผล
กระทบดา้นสทิธมินุษยชน

10 20 30

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. ศกึษาและจดัท าหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษชน (Human Rights Impact Assessment: HRIA) โดยมุง่เน้นกลุม่ สว่นราชการ จงัหวดั 
สถาบนัการศกึษา และภาคเอกชนขนาดกลาง

2. พฒันาระบบการประเมนิและรบัรองหน่วยงานต่าง ๆ ตามเกณฑก์ารประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน (HRIA)  โดยพฒันาหน่วยงานตรวจรบัรอง ผูต้รวจ
รบัรอง และเครอืขา่ยสนบัสนุน

3. ผนวกการประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษชน เขา้กบัมาตรการจงูใจตามประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1.1 สง่เสรมิใหอ้งคก์ารทัง้ภาครฐัและเอกชนมกีารด าเนินการ
สอดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชน



ยทุธศาสตรท่ี์ 2: ด้านการเฝ้าระวงัสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2.3 พฒันาระบบการเฝ้าระวงัสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

3. มรีะบบเฝ้าระวงัสถานการณ์ดา้นสทิธิ
มนุษยชนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ
ครอบคลุมประเดน็และกลุ่มเป้าหมายตาม
แผนสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

3.1 รอ้ยละความสมบรูณ์ของระบบเฝ้าระวงั
สถานการณ์ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ

25 50 75 100

3.2 จ านวนเครอืขา่ยภายนอกทีน่ าขอ้มลู
จาก Dashboard ไปใชใ้นการเฝ้าระวงั
สถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชน (สะสม)

3 เครอืขา่ย 5 เครอืขา่ย 5 เครอืขา่ย 3 เครอืขา่ย

3.3 รอ้ยละความพงึพอใจในระบบเฝ้าระวงั
สถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชน

รอ้ยละ 65 รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 75 รอ้ยละ 65

3.4 จ านวนประชาชนทีม่สี่วนรว่มในการ
แจง้ขอ้มลูสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชน

50 คน 100 คน > 100 คน 50 คน



ยทุธศาสตรท่ี์ 2: ด้านการเฝ้าระวงัสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. บรูณาการฐานขอ้มลูขอ้มลูสถานการณ์สทิธมินุษยชน ขอ้มลูขอ้รอ้งเรยีน รอ้งทุกขก์บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาระบบจดัเกบ็ขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนของประเทศในเชงิบรูณาการ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลทีถู่กตอ้ง รวดเรว็ และไม่
ซ ้าซอ้น

2. เปิดชอ่งทางใหป้ระชาชนทุกภาคสว่นแจง้เหตุการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนผา่นระบบดจิทิลั โดยสามารถระบุรายละเอยีด เชน่ พกิดั แนบภาพถ่าย VDO 
คลปิเสยีง (เชื่อมโยงกบักลยทุธ ์1.3 สรา้งผูน้ าและชุมชนเครอืขา่ยดา้นสทิธมินุษยชนในชุมชน)

3. พฒันา Dashboard แสดงสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชน, ดชันีสทิธมินุษยชน, รายงานผลการประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน (HRIA) ขอ้
รอ้งเรยีน ความกา้วหน้าในการจดัการประเดน็ดา้นสทิธมินุษยชนหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีม่คีวามส าคญั

4. เพิม่ประสทิธภิาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และพฒันาทกัษะของบุคลากรทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 

5. สง่เสรมิการใชข้อ้มลูใน Dashboard ออกไปสูเ่ครอืขา่ยภายนอกหน่วยงานเพือ่ใ่ชใ้นการเฝ้าระวงัสถานการณ์รว่มกนั ภายหลงัจากมี Dashboard

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2.3 พฒันาระบบการเฝ้าระวงัสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ



ยทุธศาสตรท่ี์ 2: ด้านการเฝ้าระวงัสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

รายการโครงการส าคญั

รายการโครงการส าคญั หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

โครงการศกึษาและจดัท าโมเดลความเสีย่งดา้น
สทิธมินุษยชน

ส านกัเฝ้าระวงัและ
ประเมนิสถานการณ์
สทิธมินุษยชน

2

โครงการพฒันาดชันีสทิธมินุษยชน ส านกัเฝ้าระวงัและ
ประเมนิสถานการณ์
สทิธมินุษยชน

3 2

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการเฝ้า
ระวงั

ส านกัดจิทิลัมนุษยชน
4 15 6 9

โครงการพฒันากระบวนการประเมนิผลกระทบ
ดา้นสทิธมินุษยชน HRIA

ส านกัเฝ้าระวงัและ
ประเมนิสถานการณ์
สทิธมินุษยชน

ส านกัคุม้ครอง
2 2 2



ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3.1: พฒันากระบวนการตรวจสอบ ประสานการคุม้ครอง และชว่ยเหลอืเยยีวยาผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3.2: พฒันากระบวนการจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบาย กฎหมาย มาตรการ และตดิตามการด าเนนิการตามขอ้เสนออยา่งมสีว่นรว่ม

24

ยทุธศาสตรท่ี์ 3: การคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน



ยทุธศาสตรท่ี์ 3: การคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3.1:พฒันากระบวนการตรวจสอบ ประสานความคุ้มครองผูถ้กูละเมิดสิทธิมนุษยชน

วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

1. ยกระดบักระบวนการรบัขอ้รอ้งเรยีน การ
ตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน การประสานความคุม้ครองทีม่ ี
ประสทิธผิล

1.1รอ้ยละของการด าเนินการรบัเรื่อง
รอ้งเรยีน และตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนไดต้าม
เวลามาตรฐาน

75 80 85 90 95

1.2 รอ้ยละของการประสานการคุม้ครองได้
ตามเวลามาตรฐาน

75 80 85 90 95

2. สนบัสนุนกระบวนการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าที่
หรอืการด าเนินนโยบายจากภาครฐัทีเ่กีย่วกบัสทิธิ
มนุษยชนดว้ยการมสี่วนรว่มจากภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
อยา่งเขม้แขง็

2.1 รอ้ยละของขอ้เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าไปแกไ้ข
และลดการเกดิซ ้า (Corrective and 
Preventive Action)

90 90 90 95 95

3. ผลกัดนัให ้Digital Witness ไดร้บัการยอมรบัเป็น
พยานวตัถุในการปกป้องคุม้ครองผูถู้กละเมดิสทิธิ
มนุษยชน

3.1 Digital Witness ไดร้บัการยอมรบัเป็น
พยานวตัถุในการปกป้องคุม้ครองผูถู้กละเมดิ
สทิธมินุษยชน

น าเสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก
พจิารณา

ไดร้บัการ
ยอมรบั



ยทุธศาสตรท่ี์ 3: การคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. พฒันามาตรฐานกระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน และตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน การประสานความคุม้ครองใหเ้กดิการเยยีวยาอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยใช้
เทคโนโลยดีจิทิลั พฒันาบุคลากรในกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งและเชื่อมโยงการท างานทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเป็นระบบเดยีว

2. ประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่เพือ่พฒันากระบวนการตรวจสอบและปกป้องผูถู้กละเมดิสทิธใิหเ้ป็นรปูธรรมสากลและน าไปปฏบิตัิ
เป็นมาตรฐาน

3. พฒันากลไกการตดิตามผลลพัธ ์และผลกระทบทัง้ทางบวกทางลบจากการด าเนินการแกไ้ขปัญหา เรื่องรอ้งเรยีน รอ้งทุกข์

4. สรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มในการตรวจสอบ/วพิากษ์การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการด าเนินนโยบายของภาครฐัใหก้บัทุกภาคสว่นอยา่งเป็นระบบในกรอบ
ทีก่ฎหมายก าหนด

5. เพิม่ประสทิธภิาพการจดัท าขอ้สงัเกตเกีย่วกบัผลกระทบทางสทิธมินุษยชนจากการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืการด าเนินนโยบายของหน่วยงานรฐั และ
น าเสนอทางแกไ้ขเพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุละเมดิสทิธมินุษยชน

6. ผลกัดนัใหภ้าครฐัทีเ่กีย่วขอ้งเหน็ถงึประโยชน์ของการน า Digital Witness มาใชเ้ป็นพยานวตัถุในการปกป้องคุม้ครองผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3.1:พฒันากระบวนการตรวจสอบ ประสานความคุ้มครองผูถ้กูละเมิดสิทธิมนุษยชน



ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3.2: พฒันากระบวนการจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย มาตรการ และติดตามการด าเนินการตามข้อเสนออย่างมีส่วนร่วม

วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

4. พฒันาขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย กฎหมาย 
มาตรการใหก้บัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กดิจากกระบวนการมสีว่น
ร่วมของประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

4.1 จ านวนขอ้เสนอเชงินโยบาย กฎหมาย 
มาตรการจากกระบวนการมสีว่นร่วมทีไ่ดน้ าเสนอ
ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

2 ขอ้เสนอ 4 ขอ้เสนอ 4 ขอ้เสนอ

5. พฒันากลไกการตดิตามการด าเนินนโยบายที่
ไดร้บัการยอมรบัจากทุกภาคสว่น

5.1 รอ้ยละการน าขอ้เสนอเชงินโยบายไปสูก่าร
ปฏบิตัจิรงิ

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100

ยทุธศาสตรท่ี์ 3: การคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. พฒันากระบวนการสรา้งนวตักรรมเชงินโยบาย กฎหมาย มาตรการ และกลไกการตดิตามการด าเนินงานโดยประชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมสี่วนรว่ม เช่น Hackathon, Policy Lab, Gov. 
Lab เป็นตน้

2. จดัท า Regulatory Impact Assessment รวมถงึก าหนดแนวทางการตดิตามขอ้มลูและประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย เพื่อแกไ้ข
กฎหมายทีส่่งผลกระทบต่อสทิธมินุษยชนในปัจจบุนั เช่น การรบัผูพ้น้โทษเขา้ท างาน การลา้งทะเบยีนประวตัอิาชญากร เป็นตน้ โดย กสม. เป็นผูน้ ารว่มกบัเครอืข่าย

3. พฒันากระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลู ขอ้รอ้งเรยีนและประเมนิผล กลไกการตดิตามการด าเนินนโยบายรว่มกบัเครอืข่าย เพื่อน ามาปรบัปรงุประสทิธภิาพ

4. พฒันาประสทิธผิลของกระบวนการจดัท ารายงานคู่ขนานการประเมนิสถานการณ์สทิธมินุษยชนของประเทศ และรายงานคู่ขนานตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศใหถู้กตอ้ง รวดเรว็ทนัการณ์



ยทุธศาสตรท่ี์ 3: การคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน

รายการโครงการส าคญั
รายการโครงการส าคญั หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณ (ล้านบาท)

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570
โครงการพฒันามาตรฐานกระบวนการการรบั
เรือ่งรอ้งเรยีน และการประสานความคุม้ครอง 
ตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน และกระบวนการมสี่วน
รว่มในการตรวจสอบ วพิากษ์การปฏบิตัิ

ส านกัคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชน, ส านกัมาตรฐาน
และตดิตามการคุม้ครอง
สทิธมินุษยชน ส านกังาน 
กสม. พืน้ทีภ่าคใต ้

1.5 1 1 1 1

โครงการพฒันาประสทิธภิาพการจดัท ารายงาน
ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัผลกระทบทางสทิธมินุษยขน
จากการบงัคบัใขก้ฎหมายหรอืการด าเนิน
นโยบายของหน่วยงานรฐั กระบวนการจดัท า
ขอ้เสนอเชงินโยบาย กฎหมาย มาตรการ

ส านกักฎหมาย

0.5

โครงการตดิตามการด าเนินงานทีป่ระชาชนและ
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมสี่วนรว่ม

ส านกัมาตรฐานและตดิตาม
การคุม้ครองสทิธมินุษยชน

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัท ารายงาน
คู่ขนาน

ส านกัสทิธมินุษยขน
ระหว่างประเทศ

0.25 0.25

โครงการ Regulatory Impact Assessment 
เพื่อแกไ้ขกฎหมายทีส่่งผลกระทบต่อสทิธิ
มนุษยชนในปัจจบุนั

ส านกักฎหมาย
1.5 1.5 1.5 1.5



ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4.1: พฒันาระบบการจดัการของส านกังานกสม.ใหเ้ทยีบเทา่ระดบัสากล

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4.2: พฒันาขดีความสามารถและความรว่มมอืดา้นการวจิยัและการจดัการความรูด้า้นสทิธมินุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4.3: พฒันาระบบงบประมาณหรอืเงือ่นไขการใชง้บประมาณทีเ่ป็นอสิระ

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4.4: สรา้งกระบวนการสือ่สารภาพลกัษณ์ กสม.และความเขา้ใจดา้นสทิธมินุษยชน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4.5: ขยายศกัยภาพการด าเนินงานระดบัภมูภิาค

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4.6: ปรบัปรงุขอ้กฎหมาย/กฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนนิงาน

29

ยทุธศาสตรท่ี์ 4: ด้านการพฒันาส านักงานกสม. ให้เป็นองคก์ารสมรรถนะสงู



ยทุธศาสตรท่ี์ 4: ด้านการพฒันาส านักงานกสม. 
ให้เป็นองคก์ารสมรรถนะสงู

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4.1: พฒันาระบบการจดัการของส านักงานกสม.ให้เทียบเท่าระดบัสากล
วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

1. พฒันาองคก์รตามเกณฑ์
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
และแนวปฏบิตัขิองส านกังาน
รฐับาลดจิทิลั

1.1 ไดร้บัการรบัรองคุณภาพการบรหิารตาม
มาตรฐานสากล เช่น PMQA TQA ISO9001 เป็นตน้

ไดร้บัการ
รบัรอง

1.2 รอ้ยละของบุคลากรทีม่สีมรรถนะตามมาตรฐาน
ประจ าต าแหน่ง

75 80 85 90

1.3 รอ้ยละความผกูพนัของบุคลากรต่อส านกังาน 
กสม.

70 75 80 85

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. จดัท าสถาปัตยกรรมองคก์รของส านกังาน กสม. โดยใชเ้กณฑร์บัรองคุณภาพการบรหิารระดบัสากลเป็นแนวทาง เชน่ PMQA TQA ISO9001 เป็นตน้

2. พฒันากระบวนการจดัการความรูใ้นองคก์รโดยสนบัสนุนใหบุ้คลากรสรา้งสรรคแ์นวทางการพฒันาใหม ่ๆ จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นรูเ้พือ่พฒันาการท างาน
สม ่าเสมอ และจดัใหม้คีลงัขอ้มลู ความรูข้อง กสม.เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการจดัการความรูข้องศูนยฯ์ และสามารถพฒันาไปสูง่านวจิยั ขอ้เสนอเชงินโยบายต่อไป

3. จดัท าแผนพฒันาดจิทิลัของส านกังาน กสม. ใหค้รอบคลุมทัง้การจดัท าฐานขอ้มลู การใชป้ระโยชน์จาก Big data การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางดจิทิลั และ
ระบบความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์

4. จดัท าแผนการบรหิารและพฒันาบุคลากรทีต่อบสนองต่อยทุธศาสตรร์ะยะยาวขององคก์ร ใหค้รอบคลุมทัง้การประเมนิความตอ้งการดา้นสมรรถนะ อตัราก าลงั 
โครงสรา้งการจดัการ และแนวทางการพฒันาการบรหิาร และพฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถในการด าเนินงานสนบัสนุนยทุธศาสตรข์อง กสม.

5. ส ารวจความผาสุกและความผกูพนั และจดัท าแผนการสรา้งความผาสุกและความผกูพนัของบุคลากร



ยทุธศาสตรท่ี์ 4: ด้านการพฒันาส านักงานกสม. 
ให้เป็นองคก์ารสมรรถนะสงู

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4.2: พฒันาความร่วมมือด้านงานวิชาการและการจดัการความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

2. เพิม่จ านวนผลการศกึษาทีส่ านกังาน 
กสม. สนบัสนุนทีส่ามารถเผยแพรสู่่
สาธารณะหรอืน าไปสู่การก าหนดแนว
ทางการปฏบิตัิ

2.1 จ านวนผลการศกึษาทีส่ านกังาน กสม. 
สนบัสนุน.เผยแพรสู่่สาธารณะหรอืน าไปสู่
การก าหนดแนวทางการปฏบิตัิ (สะสม)

4 6 8

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. สรา้งความรว่มมอืดา้นวชิาการกบัสถาบนัการศกึษา หรอืสถาบนัวชิาการระดบัประเทศ และต่างประเทศ โดยก าหนดเป้าหมาย และนโยบายดา้นวชิาการรว่มกนั 
สรา้งแรงจงูใจใหน้กัวจิยัในสถาบนัการศกึษา หรอืสถาบนัวจิยัระดบัประเทศ และต่างประเทศสรา้งผลงานวจิยัในประเดน็ที ่กสม. ใหค้วามส าคญั

2. ใหก้ารสนบัสนุนการศกึษาดา้นสทิธมินุษยชนกบัสถาบนัวชิากร, องคก์รภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม

3. สรา้งกลไกการแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้และงานวชิาการดา้นสทิธมินุษยชนทัง้ระดบัภมูภิาคและระดบัประเทศ



ยทุธศาสตรท่ี์ 4: ด้านการพฒันาส านักงานกสม. 
ให้เป็นองคก์ารสมรรถนะสงู

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4.3: พฒันากลไกการงบประมาณเพ่ือสนับสนุนความคล่องตวัในการด าเนินงาน

วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

3. พฒันากลไกการงบประมาณเพื่อ
สนบัสนุนความคล่องตวัในการด าเนินงาน

3.1 รอ้ยละความส าเรจ็ของการศกึษา
แนวทางการงบประมาณเพื่อสนบัสนุน
ความคล่องตวัในการด าเนินงานของ
ส านกังาน กสม. 

50 100

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. ศกึษาแนวทางการจดัการงบประมาณเพือ่สนบัสนุนความคลอ่งตวัในการด าเนินงานของส านกังาน กสม. และสอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นอสิระในการด าเนินการ

2. พฒันาโครงสรา้งการบรหิารจดัการ กระบวนการการด าเนินงานตามกลไกการงบประมาณใหม่



ยทุธศาสตรท่ี์ 4: ด้านการพฒันาส านักงานกสม. 
ให้เป็นองคก์ารสมรรถนะสงู

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4.4: สร้างกระบวนการส่ือสารภาพลกัษณ์ กสม.และความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

4. เสรมิสรา้งความเขา้ใจของสาธารณะชนที่
ถูกตอ้งเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนและ กสม.

4.1 รอ้ยละของประชาชนทีม่คีวามเขา้ใจ
บทบาท ภารกจิ และรบัรูผ้ลงานของ กสม.

50 60 70 80

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. ปรบัรปูแบบและแผนประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจกบักลุม่เป้าหมาย

2. ก าหนด Brand Position ของ กสม. 

3. พฒันาแผน/รปูแบบการสื่อสารกบักลุม่เป้าหมายเฉพาะกลุม่

4. พฒันากลยทุธ ์Influencer Marketing



ยทุธศาสตรท่ี์ 4: ด้านการพฒันาส านักงานกสม. 
ให้เป็นองคก์ารสมรรถนะสงู

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4.5 ขยายศกัยภาพในการด าเนินการระดบัภมิูภาค

วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

5. ยกระดบัความสามารถการส่งเสรมิ
วฒันธรรมดา้นสทิธมินุษยชน เฝ้าระวงั
สถานการณ์และด าเนินการดา้นการคุม้ครอง
และเยยีวยาผูท้ีถู่กละเมดิสทิธมินุษยชนใน
พืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

5.1 จ านวนส านกังาน กสม. สาขาใน
ภมูภิาค (สะสม)

2 3 4

5.2 รอ้ยละความส าเรจ็ของการขบัเคลื่อน

แผนงานของส านกังาน กสม. สาขาใน
ภมูภิาค

80 85 90 95 95

5.3 รอ้ยละของโครงการความรว่มมอืระหว่าง

ส านกังาน กสม. สาขา    ในภมูภิาคกบั
เครอืขา่ยในภมูภิาค  ทีป่ระสบความส าเรจ็
ตามเป้าหมาย

80 80 80 80

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1. พฒันาส านกังานสาขาใหเ้ป็นศูนยข์บัเคลื่อนยทุธศาสตรข์อง กสม. ระดบัภมูภิาค โดยเพิม่ขดีความสามารถดา้นการเฝ้าระวงั/สง่เสรมิ/คุม้ครองระดบัพืน้ที ่
สนบัสนุนเทคโนโลย ีขอ้มลูสารสนเทศ เครื่องมอืสนบัสนุนการด าเนินงาน

2. สง่เสรมิใหเ้กดิการแบง่ปันขอ้มลู ความรูร้ะหวา่งส านกังาน กสม. สาขาภมูภิาค และส านกังานสว่นกลาง โดยจดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และคน้หาแนวปฏบิตัิ
ทีด่เีพือ่เป็นปัจจยัในการก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน หรอืแนวนโยบาย

3. สรา้งกลไกการท างานรว่มกบัเครอืขา่ยระดบัภมูภิาคทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม



ยทุธศาสตรท่ี์ 4: ด้านการพฒันาส านักงานกสม. 
ให้เป็นองคก์ารสมรรถนะสงู

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4.6: ปรบัปรงุข้อกฎหมาย/กฎระเบยีบท่ีเป็นอปุสรรคต่อการด าเนินงาน

วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

6. ลดขอ้กฎหมาย/กฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงาน

6.1 รอ้ยละของขอ้กฎหมาย หรอื
กฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินการของ กสม. ไดร้บัการแกไ้ข

40 60 80

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา

1.ส ารวจขอ้กฎหมายและประเมนิผลกระทบของขอ้กฎหมาย/กฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน (Regulatory Impact Assessment) 

2. ประสานความรว่มมอืในการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้กฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 



ยทุธศาสตรท่ี์ 4: ด้านการพฒันาส านักงานกสม. 
ให้เป็นองคก์ารสมรรถนะสงู

รายการโครงการส าคญั
รายการโครงการส าคญั หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณ (ล้านบาท)

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570

โครงการยกระดบัคุณภาพการบรหิารจดัการส านักงาน
กสม.

- ระบบการจดัการ

- เทคโนโลยสีารสนเทศ

- บุคลากร

ส านกับรหิารกลาง, ส านกัดจิทิลั
มนุษยชน 

ทุกหน่วย

5 5 5 7 7

โครงการพฒันาความรว่มมอืดา้นการวจิยั ส านกักจิการ กสม. 1 1 1 1 1
โครงการพฒันากระบวนการจดัการความรูด้า้นสทิธิ
มนุษยชน

ส านกับรหิารกลาง
0.5 0.5 0.5 1.5 1.5

โครงการศกึษาระบบกลไกการงบประมาณเพื่อรกัษา
หลกัการความเป็นอสิระ

ส านกักจิการ กสม. 
1 1

โครงการพฒันาระบบการประชาสมัพนัธแ์ละสื่อสาร
ภาพลกัษณ์ของ กสม.

ส านกัส่งเสรมิการเคารพสทิธิ
มนุษยขน

1.5 1 1 1 1

โครงการขยายศกัยภาพการด าเนินการระดบัภมูภิาค ส านกับรหิารกลาง ส านกังานภมูภิาค 14 5 14 5 14
โครงการปรบัปรงุขอ้กฎหมาย/กฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงาน

ส านกักฎหมาย
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5


