ร่างแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1

ขอบเขตการดาเนินงาน

1. ระยะเตรียมการ
(Preparation Phase)
(30 วัน)

5.1 ศึกษาวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อ
การดาเนิ นงานของ กสม.
5.2 ศึกษาวิ เคราะห์องค์กร กสม. และสานักงาน กสม. โดยจะต้องครอบคลุมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
และประเด็นท้าทายต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 ศึกษาวิ เคราะห์และประเมิ นผลสัมฤทธิ์ การดาเนิ นงานของ กสม. และสานักงาน กสม. ตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565)

2. ระยะการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล
(Analysis Phase)
(120 วัน)

5.4 วิ เคราะห์ผลการศึกษาในข้อ 5.1 – 5.3 เพื่อจัดทาบทวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม การคาดการณ์ และทิ ศทางในอนาคต (SWOT)
และจัดทาข้อเสนอในการกาหนดทิ ศทางและยุทธศาสตร์การดาเนิ นงานของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
5.4.1 สัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth interview)
5.4.2 จัดสัมภาษณ์ กลุ่ม (Focus Group)
5.4.3 จัดประชุมรับฟังความคิ ดเห็น (ครัง้ ที่ 1 ) จาก กสม.

3. ระยะการตัดสินใจ
และจัดทา
ยุทธศาสตร์
(Decision-Making
Phase)
(120 วัน)

5.5 ศึกษาวิ เคราะห์และยกร่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ.2566 – 2570 (Draft Report)
5.6 จัดประชุมรับฟังความคิ ดเห็น (ครัง้ ที่ 2) จากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
5.7 จัดประชุมนาเสนอ “ร่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ.2566 – 2570” (Draft Report) ต่อ
กสม. ผูบ้ ริ หารและบุคลากรของสานักงาน กสม.
5.8 วิ เคราะห์และปรับปรุง ร่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ.2566 – 2570” (Draft Report)
5.9 จัดทาร่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ.2566 – 2570” ฉบับสมบูรณ์ (Final Draft Report)
5.10 จัดทายุทธศาสตร์คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ.2566 – 2570” ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

กรอบแนวคิ ดหลักในการดาเนิ นงาน (Conceptual Framework)
เพื่อการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิ ทธิ มนนุษยชนแห่งชาติ
การศึกษา วิ เคราะห์ปัจจัยนาเข้า
ระบบนิ เวศด้านสิ ทธิ มนุษยชนของไทย

ยุทธศาสตร์ของ
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่กระทบต่อประเทศ
ไทยและสถานการณ์ ด้านสิ ทธิ มนุษยชน

วัตถุประสงค์หลักและวิ สยั ทัศน์
(Why)

ประเด็นสาคัญ
ด้านสิ ทธิ มนุษยชนของไทย

กลุ่มเป้ าหมาย
(Where)

บริ บทองค์กร และผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา

พันธกิ จ เป้ าประสงค์
และตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
(What)

นโยบายของผูบ้ ริหาร

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
และโครงการสาคัญ
(How)

ความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับความสาคัญ งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
(When & Who )

การทบทวน/ปรับเปลีย่ น
ระบบการทางาน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
สร้างพลังความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนของสังคมทุก
ภาคส่วนของสังคมมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงสิ ทธิ มนุษยชน
รวมทัง้ เคารพในศักดิ์ ศรี
ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ
เสรีภาพ และความเสมอ
ภาค

กลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่กู าร
ปฏิ บตั ิ
การวางแผนงบประมาณ/ทรัพยากร
และการติ ดตามประเมิ นผล

นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 4
1. มุ่งเน้ นการคุ้มครองสิ ทธิ มนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็ นธรรม โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชน และการแก้ไขปั ญหาอย่างทันท่วงที รวมทัง้ การแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดจากปั ญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็ นระบบ โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่วา่ จะ
เป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นภาคี
2. ส่งเสริ มวัฒนธรรมการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน การเคารพในศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ การเคารพความแตกต่างในความคิดเห็น ความเชือ่ เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือ
สถานะอื่นใด รวมทัง้ การเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย อันจะนาไปสูค่ วามปรองดองในสังคม การไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ใช้ถอ้ ยคาทีแ่ สดงถึงการดูถูก ดูหมิน่ หรือ
สร้างความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ของผูอ้ ่นื เพือ่ ให้ทกุ คน ทุกกลุ่มในสังคม อยูร่ ว่ มกันได้โดยสันติ
3. สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศ ให้มคี วามเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยร่วมกับทุก
ภาคส่วน ทัง้ ภาคประชาชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงสถาบันวิชาการ สือ่ มวลชน และคนรุน่ ใหม่
4. สร้างความเชื่อมันต่
่ อบทบาทของ กสม. ในระดับสากล โดยผลักดันให้มกี ารแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีย่ งั อาจไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส ในประเด็นหน้าทีแ่ ละ
อานาจของ กสม. ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ กสม. มีศกั ยภาพเพิม่ มากขึน้ ในบทบาทหน้าทีเ่ พือ่ ความผาสุกของประชาชน ก่อให้เกิดความเชือ่ มันแก่
่ ประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศ จน
ส่งผลให้ กสม. ได้รบั การปรับสถานะจากระดับ B กลับคืนสูส่ ถานะ A ซึง่ จะช่วยให้ กสม.ทาหน้าทีเ่ พือ่ ปกป้ องและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้ดยี งิ่ ขึน้ และเป็ นการ
เรียกคืนศักดิศรี
์ ของประเทศไทยในเวทีสทิ ธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย
5. เร่งพัฒนาสานักงาน กสม. ให้มุ่งสู่การเป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง บนฐานคิดในการนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big
Data) มาใช้เป็ นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรูข้ ององค์กร (KM) รวมทัง้ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวติ ของบุคลากรในองค์กรให้ดแี ละมี
ความสุขในการทางาน

วัตถุประสงค์หลัก (Purpose)

สร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ เคารพในศักด์ ิ ศรีความเป็ นมนุษย์
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค

วิสยั ทัศน์ (Vision) ปี พ.ศ. 2570
“สร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน”

เป้าหมาย
1. พัฒนาให้มดี ัชนีสิทธิมนุษยชน
2. ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนของประชาชนเพิ่มขึ้น
3. จานวนองค์กรที่มีแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น
4. อัตราการดาเนินการคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระยะเวลามาตรฐานเพิ่มขึ้น

พันธกิจ
1. มุ่งเน้ นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็ นธรรม
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน

3. สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศ
4. สร้างความเชื่อมันต่
่ อบทบาทของ กสม. ในระดับสากล
5. เร่งพัฒนาสานักงาน กสม. ให้ม่งุ สู่การเป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ระบบงานและสมรรถนะที่จาเป็ นในอนาคต

การส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชน

องค์การ

สาธารณช
น/เยาวชน

สร้างผู้นา

การเฝ้ าระวังสถานการณ์ดา้ น
สิทธิมนุ ษยชน
ดัชนี สิทธิ
มนุษยชน

HRIA

ดิ จิทลั

การเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและ
คุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน

การคุม้ ครอง
ด้านสิทธิมนุ ษยชน

การตรวจสอบ

ประสานคุ้มครอง

จัดทาข้อเสนออย่าง
มีส่วนร่วม

การติ ดตาม
นโยบาย

การประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุ ษยชน
สร้างความร่วมมือกับหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในแผนสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

สร้างความร่วมมือกับกลุ่ม
New Social Movement

สร้างชุมชนเครือข่าย
ด้านสิ ทธิ มนุษยชน

ประสานความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศ

การพัฒนาสานักงานกสม. ให้เป็ นองค์การสมรรถนะสูง
ระบบการจัดการ/
บุคลากร/เทคโนโลยี

ความสามารถด้าน
การวิ จยั

กลไกทางการเงิ น

การสื่อสาร
ภาพลักษณ์ /ความ
เข้าใจด้านสิ ทธิ ฯ

ขยายการ
ดาเนิ นงานระดับ
ภูมิภาค

กฎหมาย/ระเบียบ

ภาพรวมยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริ มและประสานความร่วมมือด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.1: ส่งเสริมให้องค์การทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีการดาเนินการ
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.2: สร้างกลไกให้สงั คมเกิดการเรียนรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.3: ส่งเสริมและพัฒนาผูน้ าและชุมชนเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
ในชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.4: สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเฝ้ าระวังสถานการณ์ ด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2.1: พัฒนาดัชนีสทิ ธิมนุษยชนในการเฝ้ าระวังสถานการณ์ดา้ นสิทธิ
มนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2.2: พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2.3: พัฒนาระบบการเฝ้ าระวังสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนอย่างมีส่วน
ร่วมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.1: พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ประสานการคุม้ ครอง และช่วยเหลือเยียวยาผูถ้ ูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.2: พัฒนากระบวนการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย มาตรการ และติดตาม
การดาเนินการตามข้อเสนออย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสานักงานกสม. ให้เป็ นองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.1: พัฒนาระบบการจัดการของสานักงานกสม.ให้เทียบเท่าระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.2: พัฒนาขีดความสามารถและความร่วมมือด้านการวิจยั และการจัดการความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.3: พัฒนากลไกการงบประมาณเพื่อสนับสนุนความคล่องตัวในการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.4: สร้างกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ กสม.และความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.5: ขยายศักยภาพการดาเนินงานระดับภูมภิ าค
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.6: ปรับปรุงข้อกฎหมาย/กฎระเบียบทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน

แผนที่ยทุ ธศาสตร์คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570
วัตถุประสงค์หลัก (Purpose)
สร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค

วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมสิ ทธิ มนุษยชน
จานวนองค์กรทีม่ แี นวปฏิบตั ิ
ด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่ ขึน้

เป้ าหมาย

1. เพิ่มจานวนหน่วยงานที่มีการกาหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนเพิม่ ขึน้

2. เสริมสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนกับภาค
ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเฝ้าระวังสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้นา
ด้านสิทธิมนุษยชนในชุมชน

4. สร้างชุมชนนักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ วิพากษ์นโยบายเพื่อความเข้าใจแก่
สาธารณะ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้

1. พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และแนวปฏิบัติของ
สานักงานรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสานักงานกสม. ให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง

2. พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนสาหรับรับรองการดาเนินงาน
องค์การทั้งภาครัฐ และเอกชน

5. ยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2. เพิ่มจานวนผลการศึกษาที่สานักงาน
กสม. สนับสนุนที่สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณะหรือนาไปสู่การกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติ

6. ยกระดับความร่วมมือกับองค์กรอิสระเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนากลไกการงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนความคล่องตัวในการดาเนินงาน

พัฒนาให้มดี ชั นีสทิ ธิมนุษยชน

3. มีระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมประเด็นและกลุ่มเป้าหมายตาม
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนในการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม
ประเด็นและกลุ่มเป้าหมายตามแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

7. ยกระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้าน
สิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ

4. เสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณะชนที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ กสม.

อัตราการดาเนินการคุม้ ครองผูถ้ ูกละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
ตามระยะเวลามาตรฐานเพิม่ ขึน้

1. ยกระดับกระบวนการรับข้อร้องเรียน
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การ
ประสานความคุ้มครองที่มีประสิทธิผล
2. สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบการ
บังคับใช้กฎหมายหรือการดาเนินนโยบาย
จากภาครัฐที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วยการ
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าง
เข้มแข็ง
3. ผลักดันให้ Digital Witness ได้รับการ
ยอมรับเป็นพยานวัตถุในการปกป้องคุ้มครอง
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กฎหมาย มาตรการให้กับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่เกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
5. พัฒนากลไกการติดตามการดาเนิน
นโยบายที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาค
ส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การคุ้มครองและการ
เสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน
5. ยกระดับความสามารถการส่งเสริม
วัฒนธรรมด้านสิทธิมนุษยชน เฝ้าระวัง
สถานการณ์และดาเนินการด้านการคุ้มครอง
และเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ลดข้อกฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.1: ส่งเสริมให้องค์การทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีการดาเนินการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุ ษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.2: สร้างกลไกให้สงั คมเกิดการเรียนรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.3: ส่งเสริมและพัฒนาผูน้ าและชุมชนเครือข่ายด้านสิทธิมนุ ษยชนในชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.4: สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ
11

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ส่งเสริ มให้องค์การทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีการดาเนิ นการสอดคล้องกับหลักสิ ทธิ มนุษยชน
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

1. เพิม่ จานวนหน่วยงานทีม่ กี ารกาหนด
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชน

1.1 จานวนหน่วยงานราชการ/จังหวัดทีม่ นี โยบาย
หรือแนวทางดาเนินการเกีย่ วกับสิทธิมนุ ษยชน
1.2 จานวนรัฐวิสาหกิจทีม่ นี โยบายหรือแนวทาง
ดาเนินการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
1.3 จานวนภาคเอกชนทีม่ นี โยบายหรือแนวทาง
ดาเนินการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

20/ 15

30/ 25

40/ 35

50/ 50

(หน่วย/ จังหวัด)

(หน่วย/ จังหวัด)

(หน่วย/ จังหวัด)

(หน่วย/ จังหวัด)
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15

20

30

10

15

30

40

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. สร้างมาตรการจูงใจให้หน่วยงานราชการ / จังหวัดโดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ป.ป.ช. กระทรวงมหาดไทย เป็ นต้น เพือ่
ผสานประเด็นสิทธิมนุ ษยชนในการดาเนินนโยบายและประเมินประสิทธิภาพประจาปี

2. สร้างมาตรการจูงใจให้รฐั วิสาหกิจโดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้น เพือ่ ผสานประเด็นสิทธิมนุ ษยชน
ในการประเมินประสิทธิภาพประจาปี
3. สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต เป็ นต้น เพือ่ ส่งเสริมการผสาน
ประเด็นสิทธิมนุ ษยชนในภาคเอกชนโดยมุง่ เน้นทีเ่ อกชนขนาดกลางและขนาดเล็ก
4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สานักงาน ก.พ.ร. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
เป็ นต้น เพือ่ พัฒนากลไกการสนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยงานราชการและเอกชนเพือ่ ให้มกี ารดาเนินการทีส่ อดคล้องกับหลักสิทธิมนุ ษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 สร้างกลไกให้สงั คมเกิ ดการเรียนรู้ด้านสิ ทธิ มนุยชน
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

2. เสริมสร้างความเข้าใจด้านสิทธิ
มนุษยชนกับภาคประชาชนทุกกลุ่มวัย

2.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
ทีม่ คี วามเข้าใจเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
2.2 ร้อยละของจานวนประชาชนทีม่ สี ่วนร่วม
ในการสนับสนุนประเด็นสิทธิมนุษยชน
มีเพิม่ ขึน้
2.3 จานวนสถานศึกษาทีม่ กี ารดาเนินการ
สอดคล้องกับแนวทางการสร้างวัฒนธรรม
สิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

50

60

70

80

30%

40%

50%

60%

20

50

100

150

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ศึกษาและจัดชุดการเรียนรูแ้ ละแผนการเรียนรูด้ า้ นสิทธิมนุ ษยชนทีเ่ หมาะสมของประชาชนกลุม่ เป้ าหมายในแต่ละช่วงวัยตัง้ แต่ปฐมวัยจนถึงผูส้ งู วัย
2. สร้างกลไกการส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนทีเ่ หมาะสมกับประชาชนแต่ละช่วงวัยตัง้ แต่ปฐมวัยจนถึงผูส้ งู วัย ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ศึกษาและจัดทาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุ ษยชนในสถานศึกษา และส่งเสริมให้นาไปใช้ รวมถึงการประเมินผลการใช้รว่ มกับกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ส่งเสริ มและพัฒนาผูน้ าและชุมชนเครือข่ายด้านสิ ทธิ มนุษยชนในชุมชน
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

3. ส่งเสริมและพัฒนาผูน้ าด้านสิทธิมนุษยชนใน
ชุมชน
4. สร้างชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of
Practice)ด้านสิทธิมนุษยชนทีส่ ามารถแลกเปลีย่ น
ความรู้ วิพากษ์นโยบายเพื่อความเข้าใจแก่
สาธารณะ และให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้

3.1 จานวนผูน้ าด้านสิทธิมนุษยชนทีร่ ่วม
ดาเนินการกับ กสม. อย่างสม่าเสมอ (สะสม)
4.1 จานวนชุมชนเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนทีม่ ี
บทบาทกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
สม่าเสมอ

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

10 คน

20 คน

40 คน

60 คน

16

24

35

60

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. สร้างกระบวนการส่งเสริม พัฒนาผูน้ าด้านสิทธิมนุ ษยชนร่วมกับเครือข่ายทีม่ ศี กั ยภาพ จัดให้มศี ูนย์อบรม เพิม่ ศักยภาพ ผูน้ าด้านสิทธิมนุ ษยชน
2. สร้างกลไกการคุม้ ครองผูน้ าด้านสิทธิมนุ ษยชนร่วมกับเครือข่าย อ้างอิงจากข้อมูลทีเ่ คยเกิดขึน้ ในประเทศ

3. สร้างเครือข่ายของผูท้ ม่ี คี วามสนใจด้านสิทธิมนุ ษยชน ได้แก่ นักปฏิบตั กิ ารด้านสิทธิมนุ ษยชน ผูน้ าด้านสิทธิมนุ ษยชน และประชาชนทัวไปที
่ ใ่ ห้ความสนใจด้าน
สิทธิมนุ ษยชน โดยสร้างชุมชน (Community) กลุม่ ชมรมทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์รว่ มกันให้กบั ผูใ้ ห้ความสนใจเรื่องสิทธิมนุ ษยชน เป็ นศูนย์ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สร้าง
ความเข้าใจ และสร้างข้อเสนอแนะในการดาเนินการด้านสิทธิมนุ ษยชน
4. สร้าง Online Community เช่น Facebook group Line group LINE OpenChat Discord รวมถึงการสร้างกระดานสนทนาบนเว็บไซต์ กสม. ให้เป็ นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลีย่ นข้อมูล เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร และระดมความเห็น และจัดให้มกี าร ส่งข่าวสาร กิจกรรมในกลุม่ อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 สร้างความร่วมมือกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

5. ยกระดับความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

6. ยกระดับความร่วมมือกับองค์กรอิสระ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของส่วนราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
7. ยกระดับความสัมพันธ์กบั หน่วยงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

5.1 จานวนโครงการความร่วมมือกับส่วนราชการ/ภาคเอกชนที่
เกีย่ วข้องกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนทีป่ ระสบ
ความสาเร็จตามเป้ าหมาย (สะสม)
5.2 จานวนโครงการความร่วมมือกับกลุ่ม Social Movement
หรือ โครงการของกลุ่ม Social Movement ที่ กสม. สนับสนุนที่
ประสบความสาเร็จตามเป้ าหมาย (สะสม)
6.1 จานวนโครงการความร่วมมือกับองค์กรอิสระในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบการดาเนินงานของส่วนราชการที่
ประสบความสาเร็จตามเป้ าหมาย (สะสม)

4

6

8

10

4

6

8

10

4

6

8

10

7.1 จานวนโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในต่างประเทศทีป่ ระสบความสาเร็จตามเป้ าหมาย
โครงการ(สะสม)
7.2 จานวนบทความ งานวิจยั ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุ ษยชน
ศึกษาของสานักงาน กสม. หรือทีส่ านักงาน กสม. สนับสนุนได้ลง
ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (สะสม)

4

6

8

10

1

2

3

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 สร้างความร่วมมือกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ วิเคราะปั ญหา / อุปสรรคในการดาเนินการตามแผนสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ให้
ข้อเสนอแนะ / สนับสนุ น / เสริมศักยภาพให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้รว่ มมือกันดาเนินการตามแผนฯให้ได้
2. เชื่อมโยงการทางานกับกลุม่ Social Movement ทีส่ าคัญ ตามประเด็นทีแ่ ต่ละกลุม่ มุง่ เน้น โดยจัดทาฐานข้อมูลการติดต่อ กลไกการปรึกษาหารือเพือ่
พัฒนาการดาเนินงานร่วมกัน เปิ ดช่องทางในการสนับสนุ น การดาเนินงานของกลุม่ Social Movement
3. สร้างเวที / แพลตฟอร์ม ในการติดต่อสื่อสารร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ยกระดับความสัมพันธ์
4. เชื่อมโยงการทางานกับองค์กรอิสระในการเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยสร้างความร่วมมือทางวิชาการ หรือ
บูรณาการกระบวนการทางาน ฐานข้อมูล การแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ

5. ยกระดับความสัมพันธ์กบั หน่วยงานด้านสิทธิมนุ ษยชนในต่างประเทศ โดยจัดทาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสิทธิมนุ ษยชนในต่างประเทศทีม่ คี วาม
เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน จัดให้มกี ลไกความร่วมมืออย่างเป็ นทางการ อาทิ ดาเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น UN หรือ หน่วยงาน
ด้านสิทธิมนุ ษยชนในประเทศอื่น เป็ นต้น รวมถึงการสื่อสารทีส่ ม่าเสมอ กาหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ริ ว่ มกันอย่างเป็ นรูปธรรม
6. เผยแพร่ความรู้ ศักยภาพในการจัดการด้านสิทธิมนุ ษยชนของไทย โดยนาเสนอบทความทีม่ จี ากการทาวิจยั เกีย่ วกับสถานการณ์สทิ ธิมนุ ษยชนใน
ประเทศออกสูส่ าธารณะ / ในเวทีระดับนานาชาติ อย่างสม่าเสมอ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชน
รายการโครงการสาคัญ
รายการโครงการสาคัญ

หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

หน่ วยงานสนับสนุน

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2566

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

โครงการศึกษาและจัดทามาตรฐานและส่งเสริมให้
หน่วยราชการ/ จังหวัด/รัฐวิสาหกิจมีแนวปฏิบตั ดิ า้ น
สิทธิมนุษยชน
โครงการศึกษา จัดทามาตรการจูงใจ และส่งเสริมภาค
ธุรกิจมีแนวทางการดาเนินงานด้านสิทธิมนนุษยชน
(เน้น SMEs)
โครงการพัฒนากลไกการเรียนรู้ และองค์ความรูด้ ้าน
สิทธิมนุษยชนเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย

สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน

1

1.5

1.5

1.5

1.5

สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน

1

1

2

3

3

สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน

1

0.5

0.5

0.5

โครงการพัฒนามาตรฐาน และส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิ
มนุษยชนในสถานศึกษา

สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน

1

1

2

5

5

โครงการเสริมสร้างผูน้ า และเครือข่ายด้านสิทธิ
มนุษยชน
โครงการเผยแพร่ความรู้ ศักยภาพในการจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชนของไทย

สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน
สานักกิจการ กสม., สานักสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ

2

2

2

2

2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการเฝ้ าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2.1: พัฒนาดัชนีสทิ ธิมนุษยชนในการเฝ้ าระวังสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2.2: พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2.3: พัฒนาระบบการเฝ้ าระวังสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนอย่างมีสว่ นร่วมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

18

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการเฝ้ าระวังสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาดัชนี สิทธิ มนุษยชนในการเฝ้ าระวังสถานการณ์ ด้านสิ ทธิ มนุษยชน
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์
1. พัฒนาดัชนีสทิ ธิมนุษยชนในการ
เฝ้ าระวังสถานการณ์ดา้ นสิทธิ
มนุษยชนครอบคลุมประเด็นและ
กลุ่มเป้ าหมายตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์
1.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาดัชนีสทิ ธิ
มนุษยชนแห่งชาติทค่ี รอบคลุมประเด็นและ
กลุ่มเป้ าหมายตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1.2 ร้อยละความสมบูรณ์ของข้อมูลดัชนีสทิ ธิ
มนุษยชนให้ครอบคลุมประเด็นและกลุ่มเป้ าหมาย
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

40

80

100

25

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

50

100

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโมเดลปั จจัยความเสีย่ งด้านสิทธิมนุ ษยชนให้ครอบคลุมความเสีย่ งสาคัญในทุกมิติ (Risk) เชื่อมโยงไปยังสาเหตุของความเสีย่ งด้านสิทธิ
มนุ ษยชน (Causes) และผลกระทบของความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ (Consequences) เพือ่ พัฒนาระบบเฝ้ าระวังสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน
2. พัฒนาดัชนีสทิ ธิมนุ ษยชนจากโมเดลปั จจัยเสีย่ งด้านสิทธิมนุ ษยชน ให้ครอบคลุมประเด็นและกลุม่ เป้ าหมายตามแผนสิทธิมนุษ ยชนแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการเฝ้ าระวังสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนากลไกการประเมิ นผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชน
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

2. พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบ 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการศึกษาและจัดทา
ด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับรับรองการ กลไกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ดาเนินงานองค์การทัง้ ภาครัฐ และ
2.2 จานวนหน่วยงานทีผ่ ่านการประเมินผล
เอกชน
กระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

พ.ศ.2567

50

100

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

10

20

30

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ศึกษาและจัดทาหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุ ษชน (Human Rights Impact Assessment: HRIA) โดยมุง่ เน้นกลุม่ ส่วนราชการ จังหวัด
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนขนาดกลาง
2. พัฒนาระบบการประเมินและรับรองหน่วยงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRIA) โดยพัฒนาหน่วยงานตรวจรับรอง ผูต้ รวจ
รับรอง และเครือข่ายสนับสนุ น
3. ผนวกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษชน เข้ากับมาตรการจูงใจตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.1 ส่งเสริมให้องค์การทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีการดาเนินการ
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุ ษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการเฝ้ าระวังสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 พัฒนาระบบการเฝ้ าระวังสถานการณ์ สิทธิ มนุษยชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

3. มีระบบเฝ้ าระวังสถานการณ์ดา้ นสิทธิ
มนุษยชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมประเด็นและกลุ่มเป้ าหมายตาม
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

3.1 ร้อยละความสมบูรณ์ของระบบเฝ้ าระวัง
สถานการณ์ดว้ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ

25

50

75

100

3.2 จานวนเครือข่ายภายนอกทีน่ าข้อมูล
จาก Dashboard ไปใช้ในการเฝ้ าระวัง
สถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน (สะสม)
3.3 ร้อยละความพึงพอใจในระบบเฝ้ าระวัง
สถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน
3.4 จานวนประชาชนทีม่ สี ่วนร่วมในการ
แจ้งข้อมูลสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน

3 เครือข่าย

5 เครือข่าย

5 เครือข่าย

3 เครือข่าย

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 65

50 คน

100 คน

> 100 คน

50 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการเฝ้ าระวังสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 พัฒนาระบบการเฝ้ าระวังสถานการณ์ สิทธิ มนุษยชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. บูรณาการฐานข้อมูลข้อมูลสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน ข้อมูลข้อร้องเรียน ร้องทุกข์กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้านสิทธิมนุ ษยชนของประเทศในเชิงบูรณาการ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว และไม่
ซ้าซ้อน

2. เปิ ดช่องทางให้ประชาชนทุกภาคส่วนแจ้งเหตุการณ์ดา้ นสิทธิมนุ ษยชนผ่านระบบดิจทิ ลั โดยสามารถระบุรายละเอียด เช่น พิกดั แนบภาพถ่าย VDO
คลิปเสียง (เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ 1.3 สร้างผูน้ าและชุมชนเครือข่ายด้านสิทธิมนุ ษยชนในชุมชน)
3. พัฒนา Dashboard แสดงสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน, ดัชนีสทิ ธิมนุ ษยชน, รายงานผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุ ษยชน (HRIA) ข้อ
ร้องเรียน ความก้าวหน้าในการจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนหรือข้อร้องเรียนทีม่ คี วามสาคัญ
4. เพิม่ ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาทักษะของบุคลากรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
5. ส่งเสริมการใช้ขอ้ มูลใน Dashboard ออกไปสูเ่ ครือข่ายภายนอกหน่วยงานเพือ่ ใ่ ช้ในการเฝ้ าระวังสถานการณ์รว่ มกัน ภายหลังจากมี Dashboard

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการเฝ้ าระวังสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชน
รายการโครงการสาคัญ
รายการโครงการสาคัญ
โครงการศึกษาและจัดทาโมเดลความเสีย่ งด้าน
สิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาดัชนีสทิ ธิมนุษยชน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเฝ้ า
ระวัง
โครงการพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน HRIA

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักเฝ้ าระวังและ
ประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน
สานักเฝ้ าระวังและ
ประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน
สานักดิจทิ ลั มนุษยชน

หน่ วยงานสนับสนุน

สานักเฝ้ าระวังและ
ประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

สานักคุม้ ครอง

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2566

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

9

2

3

2

4

15

6

2

2

2

พ.ศ.2570

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.1: พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ประสานการคุม้ ครอง และช่วยเหลือเยียวยาผูถ้ ูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.2: พัฒนากระบวนการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย มาตรการ และติดตามการดาเนินการตามข้อเสนออย่างมีสว่ นร่วม

24

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1:พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ประสานความคุ้มครองผูถ้ กู ละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

1. ยกระดับกระบวนการรับข้อร้องเรียน การ
1.1ร้อยละของการดาเนินการรับเรื่อง
ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน การประสานความคุม้ ครองทีม่ ี ร้องเรียน และตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนได้ตาม
ประสิทธิผล
เวลามาตรฐาน
1.2 ร้อยละของการประสานการคุม้ ครองได้
ตามเวลามาตรฐาน
2. สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าที่ 2.1 ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการ
หรือการดาเนินนโยบายจากภาครัฐทีเ่ กีย่ วกับสิทธิ
ตรวจสอบทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนาไปแก้ไข
มนุษยชนด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง และลดการเกิดซ้า (Corrective and
อย่างเข้มแข็ง
Preventive Action)
3. ผลักดันให้ Digital Witness ได้รบั การยอมรับเป็ น 3.1 Digital Witness ได้รบั การยอมรับเป็ น
พยานวัตถุในการปกป้ องคุม้ ครองผูถ้ ูกละเมิดสิทธิ
พยานวัตถุในการปกป้ องคุม้ ครองผูถ้ ูกละเมิด
มนุษยชน
สิทธิมนุษยชน

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

75

80

85

90

95

75

80

85

90

95

90

90
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นาเสนอ
หน่วยงาน
ภายนอก
พิจารณา

ได้รบั การ
ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1:พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ประสานความคุ้มครองผูถ้ กู ละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนามาตรฐานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การประสานความคุม้ ครองให้เกิดการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั พัฒนาบุคลากรในกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องและเชื่อมโยงการทางานทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นระบบเดียว
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ เพือ่ พัฒนากระบวนการตรวจสอบและปกป้ องผูถ้ ูกละเมิดสิทธิให้เป็ นรูปธรรมสากลและนาไปปฏิบตั ิ
เป็ นมาตรฐาน

3. พัฒนากลไกการติดตามผลลัพธ์ และผลกระทบทัง้ ทางบวกทางลบจากการดาเนินการแก้ไขปั ญหา เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
4. สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ/วิพากษ์การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการดาเนินนโยบายของภาครัฐให้กบั ทุกภาคส่วนอย่างเป็ นระบบในกรอบ
ทีก่ ฎหมายกาหนด
5. เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทาข้อสังเกตเกีย่ วกับผลกระทบทางสิทธิมนุ ษยชนจากการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือการดาเนินนโยบายของหน่วยงานรัฐ และ
นาเสนอทางแก้ไขเพือ่ ลดโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
6. ผลักดันให้ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องเห็นถึงประโยชน์ของการนา Digital Witness มาใช้เป็ นพยานวัตถุในการปกป้ องคุม้ ครองผูถ้ ูกละเมิดสิทธิมนุ ษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2: พัฒนากระบวนการจัดทาข้อเสนอเชิ งนโยบาย กฎหมาย มาตรการ และติ ดตามการดาเนิ นการตามข้อเสนออย่างมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

4. พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎหมาย
มาตรการให้กบั รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ กิดจากกระบวนการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
5. พัฒนากลไกการติดตามการดาเนินนโยบายที่
ได้รบั การยอมรับจากทุกภาคส่วน

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

4.1 จานวนข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย
มาตรการจากกระบวนการมีสว่ นร่วมทีไ่ ด้นาเสนอ
ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

2 ข้อเสนอ

4 ข้อเสนอ

4 ข้อเสนอ

5.1 ร้อยละการนาข้อเสนอเชิงนโยบายไปสูก่ าร
ปฏิบตั จิ ริง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.

พัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย กฎหมาย มาตรการ และกลไกการติดตามการดาเนินงานโดยประชาชนและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เช่น Hackathon, Policy Lab, Gov.
Lab เป็ นต้น

2.

จัดทา Regulatory Impact Assessment รวมถึงกาหนดแนวทางการติดตามข้อมูลและประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย เพื่อแก้ไข
กฎหมายทีส่ ่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในปั จจุบนั เช่น การรับผูพ้ น้ โทษเข้าทางาน การล้างทะเบียนประวัตอิ าชญากร เป็ นต้น โดย กสม. เป็ นผูน้ าร่วมกับเครือข่าย

3.

พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูล ข้อร้องเรียนและประเมินผล กลไกการติดตามการดาเนินนโยบายร่วมกับเครือข่าย เพื่อนามาปรับปรุงประสิทธิภาพ

4.

พัฒนาประสิทธิผลของกระบวนการจัดทารายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศ และรายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศให้ถูกต้อง รวดเร็วทันการณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน
รายการโครงการสาคัญ
รายการโครงการสาคัญ

หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

หน่ วยงานสนับสนุน
พ.ศ.2566

โครงการพัฒนามาตรฐานกระบวนการการรับ
เรือ่ งร้องเรียน และการประสานความคุม้ ครอง
ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน และกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ วิพากษ์การปฏิบตั ิ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทารายงาน
ข้อสังเกตเกีย่ วกับผลกระทบทางสิทธิมนุ ษยขน
จากการบังคับใข้กฎหมายหรือการดาเนิน
นโยบายของหน่วยงานรัฐ กระบวนการจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย มาตรการ
โครงการติดตามการดาเนินงานทีป่ ระชาชนและ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทารายงาน
คู่ขนาน
โครงการ Regulatory Impact Assessment
เพื่อแก้ไขกฎหมายทีส่ ่งผลกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนในปั จจุบนั

สานักคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชน, สานักมาตรฐาน
และติดตามการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน สานักงาน
กสม. พืน้ ทีภ่ าคใต้
สานักกฎหมาย

1.5

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

1

1

1

1

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0.25

0.25
1.5

1.5

1.5

0.5

สานักมาตรฐานและติดตาม
การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
สานักสิทธิมนุษยขน
ระหว่างประเทศ
สานักกฎหมาย

1.5

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาสานักงานกสม. ให้เป็ นองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.1: พัฒนาระบบการจัดการของสานักงานกสม.ให้เทียบเท่าระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.2: พัฒนาขีดความสามารถและความร่วมมือด้านการวิจยั และการจัดการความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.3: พัฒนาระบบงบประมาณหรือเงือ่ นไขการใช้งบประมาณทีเ่ ป็ นอิสระ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.4: สร้างกระบวนการสือ่ สารภาพลักษณ์ กสม.และความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.5: ขยายศักยภาพการดาเนินงานระดับภูมภิ าค

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.6: ปรับปรุงข้อกฎหมาย/กฎระเบียบทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
29

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาสานักงานกสม.
ให้เป็ นองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1: พัฒนาระบบการจัดการของสานักงานกสม.ให้เทียบเท่าระดับสากล
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

1. พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และแนวปฏิบตั ขิ องสานักงาน
รัฐบาลดิจทิ ลั

พ.ศ.2567

1.1 ได้รบั การรับรองคุณภาพการบริหารตาม
มาตรฐานสากล เช่น PMQA TQA ISO9001 เป็ นต้น
1.2 ร้อยละของบุคลากรทีม่ สี มรรถนะตามมาตรฐาน
ประจาตาแหน่ง
1.3 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อสานักงาน
กสม.

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

ได้รบั การ
รับรอง
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.

จัดทาสถาปั ตยกรรมองค์กรของสานักงาน กสม. โดยใช้เกณฑ์รบั รองคุณภาพการบริหารระดับสากลเป็ นแนวทาง เช่น PMQA TQA ISO9001 เป็ นต้น

2. พัฒนากระบวนการจัดการความรูใ้ นองค์กรโดยสนับสนุ นให้บุคลากรสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาใหม่ ๆ จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นรูเ้ พือ่ พัฒนาการทางาน
สม่าเสมอ และจัดให้มคี ลังข้อมูล ความรูข้ อง กสม.เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการจัดการความรูข้ องศูนย์ฯ และสามารถพัฒนาไปสูง่ านวิจยั ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป
3. จัดทาแผนพัฒนาดิจทิ ลั ของสานักงาน กสม. ให้ครอบคลุมทัง้ การจัดทาฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์จาก Big data การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางดิจทิ ลั และ
ระบบความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์
4. จัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทีต่ อบสนองต่อยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กร ให้ครอบคลุมทัง้ การประเมินความต้องการด้านสมรรถนะ อัตรากาลัง
โครงสร้างการจัดการ และแนวทางการพัฒนาการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มคี วามสามารถในการดาเนินงานสนับสนุ นยุทธศาสตร์ของ กสม.
5. สารวจความผาสุกและความผูกพัน และจัดทาแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาสานักงานกสม.
ให้เป็ นองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2: พัฒนาความร่วมมือด้านงานวิ ชาการและการจัดการความรู้ด้านสิ ทธิ มนุษยชน
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

2. เพิม่ จานวนผลการศึกษาทีส่ านักงาน
กสม. สนับสนุนทีส่ ามารถเผยแพร่สู่
สาธารณะหรือนาไปสู่การกาหนดแนว
ทางการปฏิบตั ิ

พ.ศ.2567

2.1 จานวนผลการศึกษาทีส่ านักงาน กสม.
สนับสนุน.เผยแพร่ส่สู าธารณะหรือนาไปสู่
การกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ (สะสม)

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

4

6

8

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาการระดับประเทศ และต่างประเทศ โดยกาหนดเป้ าหมาย และนโยบายด้านวิชาการร่วมกัน
สร้างแรงจูงใจให้นกั วิจยั ในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจยั ระดับประเทศ และต่างประเทศสร้างผลงานวิจยั ในประเด็นที่ กสม. ให้ความสาคัญ
2. ให้การสนับสนุ นการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนกับสถาบันวิชากร, องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. สร้างกลไกการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ และงานวิชาการด้านสิทธิมนุ ษยชนทัง้ ระดับภูมภิ าคและระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาสานักงานกสม.
ให้เป็ นองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3: พัฒนากลไกการงบประมาณเพื่อสนับสนุนความคล่องตัวในการดาเนิ นงาน
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์
3. พัฒนากลไกการงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนความคล่องตัวในการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์
3.1 ร้อยละความสาเร็จของการศึกษา
แนวทางการงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ความคล่องตัวในการดาเนินงานของ
สานักงาน กสม.

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

พ.ศ.2567

50

100

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ศึกษาแนวทางการจัดการงบประมาณเพือ่ สนับสนุนความคล่องตัวในการดาเนินงานของสานักงาน กสม. และสอดคล้องกับหลักความเป็ นอิสระในการดาเนินการ

2. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ กระบวนการการดาเนินงานตามกลไกการงบประมาณใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาสานักงานกสม.
ให้เป็ นองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4: สร้างกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ กสม.และความเข้าใจด้านสิ ทธิมนุษยชน
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

4. เสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณะชนที่
ถูกต้องเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนและ กสม.

4.1 ร้อยละของประชาชนทีม่ คี วามเข้าใจ
บทบาท ภารกิจ และรับรูผ้ ลงานของ กสม.

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ปรับรูปแบบและแผนประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเข้าใจกับกลุม่ เป้ าหมาย

2. กาหนด Brand Position ของ กสม.
3. พัฒนาแผน/รูปแบบการสื่อสารกับกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะกลุม่
4. พัฒนากลยุทธ์ Influencer Marketing

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาสานักงานกสม.
ให้เป็ นองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 ขยายศักยภาพในการดาเนิ นการระดับภูมิภาค
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

5. ยกระดับความสามารถการส่งเสริม
5.1 จานวนสานักงาน กสม. สาขาใน
วัฒนธรรมด้านสิทธิมนุษยชน เฝ้ าระวัง
ภูมภิ าค (สะสม)
สถานการณ์และดาเนินการด้านการคุม้ ครอง 5.2 ร้อยละความสาเร็จของการขับเคลื่อน
และเยียวยาผูท้ ถ่ี ูกละเมิดสิทธิมนุ ษยชนใน
แผนงานของสานักงาน กสม. สาขาใน
พืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภูมภิ าค

พ.ศ.2567

2

80

5.3 ร้อยละของโครงการความร่วมมือระหว่าง
สานักงาน กสม. สาขา ในภูมภิ าคกับ
เครือข่ายในภูมภิ าค ทีป่ ระสบความสาเร็จ
ตามเป้ าหมาย

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสานักงานสาขาให้เป็ นศูนย์ขบั เคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กสม. ระดับภูมภิ าค โดยเพิม่ ขีดความสามารถด้านการเฝ้ าระวัง/ส่งเสริม/คุม้ ครองระดับพืน้ ที่
สนับสนุ นเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือสนับสนุ นการดาเนินงาน
2. ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปั นข้อมูล ความรูร้ ะหว่างสานักงาน กสม. สาขาภูมภิ าค และสานักงานส่วนกลาง โดยจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และค้นหาแนวปฏิบตั ิ
ทีด่ เี พือ่ เป็ นปั จจัยในการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน หรือแนวนโยบาย
3. สร้างกลไกการทางานร่วมกับเครือข่ายระดับภูมภิ าคทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาสานักงานกสม.
ให้เป็ นองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6: ปรับปรุงข้อกฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงาน
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

ค่าเป้ าหมาย
พ.ศ.2566

6. ลดข้อกฎหมาย/กฎระเบียบทีเ่ ป็ นอุปสรรค 6.1 ร้อยละของข้อกฎหมาย หรือ
ต่อการดาเนินงาน
กฎระเบียบทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินการของ กสม. ได้รบั การแก้ไข

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

40

60

80

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.สารวจข้อกฎหมายและประเมินผลกระทบของข้อกฎหมาย/กฎระเบียบทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน (Regulatory Impact Assessment)

2. ประสานความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาสานักงานกสม.
ให้เป็ นองค์การสมรรถนะสูง
รายการโครงการสาคัญ
รายการโครงการสาคัญ
โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสานักงาน
กสม.
-

ระบบการจัดการ

-

เทคโนโลยีสารสนเทศ

- บุคลากร
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจยั
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรูด้ า้ นสิทธิ
มนุษยชน
โครงการศึกษาระบบกลไกการงบประมาณเพื่อรักษา
หลักการความเป็ นอิสระ
โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ภาพลักษณ์ของ กสม.
โครงการขยายศักยภาพการดาเนินการระดับภูมภิ าค
โครงการปรับปรุงข้อกฎหมาย/กฎระเบียบทีเ่ ป็ นอุปสรรค
ต่อการดาเนินงาน

หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

หน่ วยงานสนับสนุน

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ.2566

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

5

5

5

7

7

1

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

1.5

1.5

1

1

1.5

1

1

1

1

14

5

14

5

14

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

สานักบริหารกลาง, สานักดิจทิ ลั ทุกหน่วย
มนุษยชน

สานักกิจการ กสม.
สานักบริหารกลาง

สานักกิจการ กสม.
สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยขน
สานักบริหารกลาง
สานักกฎหมาย

สานักงานภูมภิ าค

