เอกสารประกอบ การจัดทากรอบแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
และแผนปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๖๖/ร่ างแผนฯ(คาของบฯ)ปี ๖๗ ของสานักงานกสม.

แนวทาง/วิธีการจัดทาแผนฯสานักงาน กสม. ประจาปี ๒๕๖๖
• เป็ นปี แรก ของกสม.ชุดที่ ๔ ทีจ่ ะได้จัดทำแผนฯ เป็ นกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนของกสม.
หลังจำกมีประสบกำรณ์กำรบริหำร/ดำเนินงำนมำ ๑ ปี โดยอำศัยกรอบแผนฯทีจ่ ัดทำไว้ก่อนที่
กสม.ชุดนีเ้ ข้ำมำรับงำน และมีส่วนในกำรจัดทำคำของบประมำณปี ๒๕๖๖ ในช่วงท้ำย
• แผนฯ ทีจ่ ะจัดทำประกอบด้วย ๓ แผน (สิน้ สุดกำรประชุมฯจะได้สำระสำคัญของแผนฯ ๓ ฉบับ
ไปทำรำยละเอียดให้สมบูรณ์ตอ่ ไป)
๑. ร่ำงกรอบแผนยุทธศำสตร์ฯ ๕ ปี (จำกยุทธศำสตร์ กสม. ๕ ปี ของนิด้ำ มำพิจำรณำปรับปรุ ง
ในสำระสำคัญ และนำเนือ้ งำนโครงกำร ทีก่ ำหนดไว้ในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ มำทำแผนฯ ปี ๖๖/๖๗)
๒.แผนปฏิบัตงิ ำนประจำปี ๒๕๖๖ (จำกคำของบประมำณปี ๒๕๖๖ และยุทธศำสตร์ฯ ๕ ปี มำ
ปรับปรุ งเพิม่ เติม โดยอำศัยข้อมูล และองค์ควำมรู้ฯ ให้สอดคล้องกับ สถำนกำรณ์ปัญหำ และ
ภำรกิจ นโยบำย กสม.ฯ และผลกำรวิเครำะห์อน่ื ๆ รวมทัง้ ทำร่ำงตัวชีว้ ัดของแผนฯ)
๓. ร่ำงคำของบประมำณ กสม.ปี ๒๕๖๗ (ถ้ำยกร่ำงไว้แล้วก็ปรับปรุ ง)

แนวทาง/วิธีการจัดทาแผนฯสานักงาน กสม. ประจาปี ๒๕๖๖ (ต่ อ)
• แนวทำงกำรจัดทำแผนฯ (planning approach)
• - กำรวำงแผนอย่ำงเป็ นระบบ บูรณำกำร ยึดปั ญหำ/เป้ ำหมำยเป็ นหลัก (Goal oriented & system
approach)

• - เน้นกำรมีส่วนร่วม (participatory approach) และมีกำรบูรณำกำร ข้อมูล องค์ควำมรู้ฯจำก
แหล่งต่ำงๆ
• - จัดทำเป็ นขัน้ ตอน/เป็ นระยะ (step by step approach) มี
๑. กำรเตรียมกำร เตรียมคน เตรียมข้อมูล/ควำมรู้ เตรียมวิธีกำรฯ
๒. จัดประชุมฯ เป็ นระยะ ทีก่ ทม. พัทยำ และกทม.
๓. ได้เอกสำรแผนฯ
- สำหรับใช้เป็ นกรอบแนวทำงในกำรทำงำนในระยะ ๕ ปี (ซึ่งต้องปรับเป็ นระยะต่อไป)
- เป็ นแผนปฎิบัตงิ ำนของเจ้ำหน้ำทีก่ สม.ในปี ๒๕๖๖
- เป็ นเอกสำรคำของบประมำณฯ สำหรับปี ๒๕๖๗ สำหรับเสนอต่อ สงป.รัฐสภำต่อไป
• (สรุ ปเพือ่ หำคำตอบว่ำ กสม.จะทำอะไร ทีไ่ หน เมื่อไหร่ อย่ำงไร โดยใคร ใช้งบฯ/ทรัพยำกรเท่ำไหร่)

ขั้นตอนสาคัญในการจัดทาแผนฯ (โดยนาข้ อมูล องค์ ความรู้มาใช้ ประโยชน์ )
• ๑) ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ (analysis step)

• - วิเครำะห์(กลุ่ม)บุคคล องค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง(stakeholder analysis) เช่น ต้องรู้กลุ่ม เป้ ำหมำย/
ลูกค้ำและควำมต้องกำร ใครเป็ นองค์กรภำคี เครือข่ำย หุน้ ส่วน คู่แข่ง ฝ่ ำยตรงข้ำม จะใช้
ประโยชน์อย่ำงไร (เช่น สภำ ครม.ศำลฯ พรรคกำรเมือง องค์กรภำครัฐ เอกชน CSOs IOs ฯ)
• - วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก เช่น รัฐบำล ก.ม.ฯ (SWOT analysis) ให้รู้จุดแข็ง
จุดอ่อน และ โอกำส ภัยคุกคำม เพือ่ นำไปสู่กำรกำหนดกลยุทธฯ
• - วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ(problem analysis) ด้ำนสิทธิมนุษยชน และปั ญหำทีเ่ กี่ยวข้อง
เช่น ลักษณะของปั ญหำ ขนำดและควำมรุ นแรง สำเหตุและ ผลกระทบฯ ทำให้สำมำรถ
จัดลำดับควำมสำคัญของปั ญหำฯ
• - วิเครำะห์วัตถุประสงค์/เป้ ำหมำย(objective analysis) ในระดับต่ำงๆของกำรแก้ปัญหำ
(ระยะสั้น ระยะยำวฯ) จำก “วิสัยทัศน์ หน้ำทีภ่ ำรกิจ นโยบำยของ ก.ส.ม.
• - วิเครำะห์และกำหนดทำงเลือกของกำรแก้ปัญหำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (alternative
่ ให้ได้แนวทำงทีเ่ หมำะสมของกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆให้บรรลุวัตถุประสงค์
analysis) เพือ

เครื่ องมือแบบฟอร์ ม การวิเคราะห์ บุคคล องค์ กรทีม่ สี ่ วนได้ เสี ย (stakeholder analysis)
ระบุกลุ่มบุคคล
องค์กรฯ
๑. ฝ่ ำยกำรเมือง
-รัฐสภำ
-พกม..(ฝ่ ำยค้ำน)
.กมธ.สิทธิมนุษยชน.
-รัฐบำล/ครม.
(รองฯวิษณุและ
รมว.ยธ.)
๓. ฝ่ ำยตุลำกำร
-ศำลยธ.ปกครอง
๒.องค์กรรัฐ
-สมช.
-กอ.รมน.ทภ.๔สน.
-กรมปค.มท.พม.รง.
.กรมคุ้มครองสิทธิ
- อัยกำรสคช.
๓.ภำคประชำสังคม
-องค์กร....

นิยำม ลักษณะ บทบำท
ของบุคคล องค์กรฯ
-วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ กสม.
-ตรวจสอบการทางานกสม.
-พิจารณาร่างก.ม.ฯ
-ขับเคลื่อนข้อเสนอฯจาก กสม.
-กากับหน่วยงาน,ประเด็นที่เกี่ยว
ข้องกับการทางานของกสม.
-

ศักยภำพในกำรสนับสนุน ผลกระทบที่ มำตรกำรลดแรงต้ำน หรือ หมำยเหตุ
เป็ นกลำงหรือ ต่อต้ำนฯ อำจเกิดขึน้ ให้สนับสนุนงำนสิทธิฯ

กรอบความคิดเชิงระบบในการวิเคราะห์ การทางานด้ านสิ ทธิมนุษยชนของก.ส.ม.
สภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง กำรปกครอง ก.ม. เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประชำกร เทคโนโลยี่ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ทีก่ ระทบต่อกำรทำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน

ปั จจัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

ผลงำน

ผลลัพธ์

(input)

(process)

(output)

(outcome)

ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

ชอบเขตของระบบ

ตัวอย่าง กรอบความคิดเชิงระบบในการดาเนินงานของก.ส.ม.
สภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง กำรปกครอง ก.ม. เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประชำกร เทคโนโลยี่ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ปั จจัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

ผลงำน

(input)

(process)

(output)

(outcome)

-นโยบำย ยุทธศำสตร์ กสม
.- ข้อมูล ควำมรู้/วิชำกำร
-บุคคลำกร
-งบประมำณ อุปกรณ์
-คู่มอื แนวปฏิบตั งิ ำน
-ภำคีเครือข่ำย
-ข้อร้องเรียนจำกปชช.

- ดำเนินงำน/ภำรกิจ กสม.
โดยมีแผนแม่บทฯ แผนฯ
ปี เป็ นกรอบแนวทำง
ดำเนินงำนฯ

กลุ่มเป้ ำหมำย ได้รับควำมรู้
มำกขึน้ มีกำรเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ ควำมรู้ พฤติกรรม

กลุ่มเปรำะบำงเข้ำถึง
สิทธิฯมำกขึน้

ผลลัพธ์

กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผู้ถูกละเมิดได้รับกำรเยียวยำ
ทีร่ ้ำยแรง ลดน้อยลง
มีข้อเสนอเชิงนโยบำย
กำรปฏิบัตสิ ่งไปรัฐบำล

ข้อมูลย้อนกลับ(feedback)

ตัวอย่ าง การใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์ ปัญหาฯ (ผัง problem tree)
ผลกระทบ ๑.

ผล

ผลกระทบ ๒

ผลกระทบ ๓

ผลกระทบ ๔

(effect)

เหตุ

ระบุปัญหำหลัก (core problem)

ปั ญหำทีเ่ กีย่ วข้อง

(Cause)

สำเหตุสำคัญ ๑.

สำเหตุสำคัญ ๒.

สำเหตุสำคัญ ๓.

สำเหตุสำคัญ ๔.

สำเหตุสำคัญ ๕.

ตัวอย่ างการทาผังภูมิ problem tree ในการวิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุฯ :
ช่ วยให้ เห็นความสั มพันธ์ ของปัญหาย่ อยทีเ่ ป็ นสาเหตุ*
ผู้หญิงกระทำควำมผิดคดียำเสพติดฯและถูกคุมขังในเรือนจำมำก
แรงผลักดัน (ควำม
ยำกจน ขำดโอกำส
ภำระครอบครัว หนี้
เพศสภำวะฯ)

แรงดึงดูด (อยำกมี
รำยได้มำก แม้จะผิด
ก.ม. เห็นคนอืน่ รวย ไม่
ถูกจับ และถูกชักจูงฯ)

กำรแก้ไขปั ญหำพืน้ ฐำน
ของรัฐ(ทีเ่ ป็ นปั จจัยผลัก
ดึง) ยังไม่มปี ระสิทธิผล
เท่ำทีค่ วร

กำรปฏิบตั ขิ องจนทฯ.
ทีเ่ ข้มงวด หรือ/และไม่
โปร่งใส ไม่ชอบก.ม.

นโยบำยอำญำ/ยำเสพติด
และ ก.ม.ยำเสพติดที่
เข้มงวด

ควำมไม่รู้ก.ม.

กำรเข้ำถึงควำม
ช่วยเหลือทำงก.ม.ที่
มีคุณภำพ ทันเวลำ
ยังไม่มปี ระสิทธิภำพ

กำรให้ข้อมูลแก่อัยกำร ศำล
โดยกำรสืบเสำะฯมีน้อย

ทำงเลือกอืน่
แทนกำร
จำคุก
มีน้อย

กำรใช้ก.ม.ยำเสพติดของ
กระบวนกำรยธ.ทีแ่ ข็งตัว

กำรมีกระบวนทัศน์เชิงลบต่อ ยำเสพติด ผู้เกีย่ วข้อง และกำรแก้ปัญหำทีเ่ น้นกำรลงโทษ
กำรใช้ประโยชน์ของข้อมูล(กำรประเมินนโยบำย ก.ม.) องค์ควำมรู้ บทเรียนใน/ต่ำงประเทศ ยังมีน้อย

ต.ย. การวิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบเชิงลบของปัญหาผู้ต้องขังหญิงล้นเรื อนจา:ช่ วยให้ เห็นภาพรวม*
กำรใช้ทรัพยำกรเรือนจำสำหรับคุมขังผู้ต้องขังคดีอำญำทีไ่ ม่คุ้มค่ำ
เพรำะไปเบียดบังพืน้ ทีก่ ำรควบคุมผู้ต้องขังคดีอำญำทีร่ ้ำยแรง
คุณภำพชีวิตของผู้ต้องขังยังไม่ดี เพรำะกำร
ให้บริกำรและกำรนิเทศไม่เพียงพอ
ผลกระทบ
สำเหตุ
ผู้ต้องขังคดียำเสพติดเพิม่
มำกขึน้ จำกกำรใช้ก.ม.และ
นโยบำยยำเสพติดทีเ่ ข้มงวด

ลูกหลำนผู้ต้องขังหญิงขำดกำรเลีย้ งดูอบรมอย่ำง
เพียงพอรวมทัง้ พ่อแม่ผู้ต้องขังหญิงทีไ่ ม่มญ
ี ำติอน่ื ดูแล

กำรฟื้ นฟู/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้ต้องขังไม่มปี ระสิทธิผลเท่ำทีค่ วร
เพรำะทรัพยำกรมีจำกัด

มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผู้ต้องขัง (ดูแลไม่ท่วั ถึง)

ผู้ตอ้ งขังหญิงล้นเรือนจำ
มีกำรคุมขังผู้ต้องหำ จำเลยใน
ระหว่ำงพิจำรณำจำนวนมำก, ผู้
ถูกกักขังแทนค่ำปรับและผู้อยู่ใน
ระหว่ำงรอผลกำรตรวจพิสูจน์ยำ
เสพติด

กำรเบีย่ งเบนคดีและ
มำตรกำรทำงเลือก
นอกจำกจำคุกมีน้อย

กำรตัดสินลงโทษทีไ่ ม่ได้
สัดส่วนกับควำมผิด(เพรำะ
ก.ม.แข็งตัวและไม้ปิดโอกำส
ให้ผู้พพ
ิ ำกษำใช้ดุลยพินิจ

Over-criminalisation from criminal and narcotics policies and laws

กำรลดวันลงโทษกำร
นิรโทษกรรมมีน้อย

ตัวอย่ าง การใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์ วตั ถุประสงค์ (ผัง objective tree)
เป้ ำหมำย (Goal)
เป้ ำหมำย

ผลกระทบ ๑.

ผลกระทบ ๒

ผลกระทบ ๓

ผลกระทบ ๔

(end)

วัตถุประสงค์

วิธีกำร

ปั ญหำทีเ่ กีย่ วข้อง

(mean)

ชุดทำงเลือก ๑.

ชุดทำงเลือก ๒.

ชุดทำงเลือก ๓.

ชุดทำงเลือก ๔.

ชุดทำงเลือก ๕.

คัดเลือกชุดทำงเลือกทีเ่ หมำะสม มีพลังเพียงพอ ทีท่ ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขึน้ อยู่กับงบประมำณ เวลำฯ ด้วย

ความสมดุลของการใช้ อานาจ /การบริการของรัฐ ตามหลักความมั่นคงของรัฐกับสิ ทธิมนุษยชน*
กำรเผำไล่ทชี่ ำวกระเหรียงแก่ง
-กำรรักษำพยำบำลคนต่ำงด้ำวทีเ่ ข้ำเมืองโดย
กระจำน กำรสกัดฯจ่ำนิวและคณะ
ผิดก.ม.รวมทัง้ กำรฉีดวัคซีนฯ
ไม่ให้ไปอุทยำนรำชภักดิ์
-กำรให้กำรศึกษำแก่เด็กต่ำงด้ำวฯ
-กำรเยียวยำเหยือ่ ฯทีเ่ ป็ นคนต่ำงด้ำวทีเ่ ข้ำ -กำรชุมนุมฯและกำรสลำยกำรชุมนุม
เมืองโดยผิดก.ม.

ควำมสมดุลอยู่ตรงไหน
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

สิทธิ เสรีภำพของประชำชน
ควำมมั่นคงของมนุษย์

-กำรรัฐประหำร
กำรใช้ก.ม.พิเศษในจชต.
-กำรปรำบปรำมยำเสพติดโดยวิธีรุนแรง
-กำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจโดยมีมติครม.
ไม่ต้องทำEIA
-กำรคืนพืน้ ทีป่ ่ ำฯ

ควำมมั่นคงของประเทศ ควำมปลอดภัย ศีลธรรมอันดี
ประโยชน์สำธำรณะ

หลักสิทธิมนุษยชนสำกล สิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ,ก.ม.ภำยใน และพันธะกรณีตำมอนุสัญญำ
สิทธิมนุษยชนทีไ่ ทยเป็ นสมำชิก

แนวทำงในกำรจัดลำดับควำมสำคัญของงำน
๑. ทำlist รำยกำรโครงกำร/กิจกรรมฯ ทัง้ หมด ทีจ่ ะจัดลำดับควำมสำคัญ
๒. ระบุควำมสำคัญของโครงกำร/กิจกรรมเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกเป้ ำหมำย ภำรกิจของกสม.
๓. ระบุควำมเร่งด่วนของโครงกำร/กิจกรรม
๔. จัดลำดับควำมสำคัญโดยพิจำรณำจำกควำมสำคัญและควำมเร่งด่วนของงำน
๕. หลีกเลี่ยงกำรจัดลำดับควำมสำคัญทีต่ อ้ งมำแข่งกัน
๖. คำนึงทรัพยำกร/งบประมำณทีใ่ ช้

๗. ทบทวนอีกครั้ง โดยคำนึงถึงควำมเป็ นจริง

1. งำนสำคัญและเร่งด่วน : งานกลุม่ นีจ้ ะเป็ นงานที่ ถ้าไม่ดาเนินการก็จะมีปัญหาหรือเกิดวิกฤตขึน้ อาจเกิดผลกระทบ
มากมายไม่ คุม้ ที่จะรอไว้ก่อน ควรดาเนินการให้เร็วที่สดุ ซึง่ คงตัดสินใจกันไม่ยาก
2. งำนสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน : งานกลุม่ นีม้ กั จะถูกละเลยเพราะเป็ นงานที่ไม่เร่งด่วน แต่มีความสาคัญเรื่องเป้าหมายและ
เป็ นงานที่อยู่ ในแผนงานกลยุทธ์แต่เนื่องจากพอมีเวลา จึงไม่คอ่ ยมีใครหยิบมาทาเท่าไรนักพอเวลาผ่านไปจึงกลายเป็ น งาน
สาคัญที่เร่งด่วนไปทุกที ดังนี ้ งานประเภทนีค้ วรได้รบั ความสนใจอยากต่อเนื่องแล้วดาเนินการตาม แผนที่กาหนดไว้ให้ได้ เช่น
งานด้านการพัฒนา งานนโยบาย งานที่ผนู้ าดาเนินการไว้ให้ผอู้ ่ืน งานที่เป็ น แผนระยะกลางและระยะยาว ผูน้ าที่ดีมกั จะทา
งานประเภทนีไ้ ว้และให้ความสาคัญเพราะถ้าปล่อยเวลา ผ่านไปอาจลืมแล้วไม่ได้ทา สุดท้ายจะส่งผลกระทบกับเป้าหมายได้
3. งำนไม่สำคัญแต่เร่งด่วน : คนส่วนใหญ่ถกู ผลักดันให้ทางานกลุม่ นีม้ ากที่สดุ เพราะเป็ นงานที่แทรกกับงานที่ทาตามแผน
อยูส่ าเหตุ ที่เกิดเหตุการณ์นีเ้ พราะเราไม่คอ่ ยมีแผนงานหรือไม่คอ่ ยไดทาตามแผนทาให้มีงานด่วนเข้ามาได้ เรื่อยๆ ดังนัน้ เรา
ควรปฏิเสธงานด่วนที่เข้ามาบ้าง ถ้าไม่ใช่งานวิกฤตเพื่อให้เราสามารถทางานตามแผนที่วางไว้ ได้ครบ งานประเภทนี ้ เช่น การ
ประชุมที่ไม่ได้นดั หมาย ,งานที่คนอื่นขอร้องให้ทา ,งานที่ลา่ ช้าจากส่วน งานอื่นๆแล้วมาเร่งเรา ,งานที่เราทาได้งานแต่ไม่ได้อยู่
ตามแผน ควรทางานประเภทนีใ้ ห้นอ้ ยลงนะครับจะ ได้มีเวลาทางานสาคัญมากขึน้ ครับ
4. งำนไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน : งานนีถ้ า้ ไม่จาเป็ นก็ควรจัดอยูใ่ นลาดับหลังๆหรือมีช่วงเวลาที่จะดาเนินการให้ชดั เจน เช่น
โทรศัพท์ ทั่วไป ,e-mail ,งานสังสรรค์ , การพูดคุยเรื่องทั่วไป เป็ นต้น เราเสียงเวลากับงานประเภทนีไ้ ป ค่อนข้างมาก จึงมี
เวลาเหลือในการทางานสาคัญน้อย แล้วจะรูส้ กึ ว่างานยุง่ มากแต่ได้ผลผลิตน้อยเหลือเกิน และไม่ได้ตามเป้าด้วย

ตัวอย่ างหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของเนื้องานฯ แบบง่ าย
สำคัญ

ไม่สำคัญ

เร่งด่วน

๑.สำคัญและเร่งด่วน

ไม่
เร่งด่วน

๒.สำคัญและไม่เร่งด่วน ๔. ไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน

๓.เร่งด่วน ไม่สำคัญ

ควำมสำคัญดูที่ เนือ้ งำนนั้น :
- รัฐธรรมนูญ พรป.กสม.
กำหนดให้ทำ
- คำแนะนำจำก สภำฯ
- สอดคล้องนโยบำย กสม.
- แก้ปัญหำฯทีม่ ขี นำด ควำม
รุ นแรงมำก
- อืน่ ๆ
ควำมเร่งด่วน ดูทเ่ี นือ้ งำนนั้น :
- ถ้ำไม่รีบทำ ปั ญหำจะขยำยตัว
ไปมำกและรวดเร็ว
- งำนโครงกำรอืน่ ทีส่ ำคัญ ไม่
สำมำรถทำได้ ต้องรอฯ
- อืน่ ๆ

ขั้นตอนสาคัญในการจัดทาแผนฯ (ต่ อ)
• ๒) ขัน้ ตอนกำรจัดทำเนือ้ หำของแผนฯ (ตำมลักษณะ/ประเภท โครงสร้ำงของแผนฯ)
• ๑. นำผลกำรวิเครำะห์มำจัดทำเนือ้ หำแผนฯระดับต่ำงๆ เช่น แผนแม่บทฯ แผนปฏิบัตงิ ำนประจำปี ซึง่ ต้องกำร
ผลกำรวิเครำะห์ทเี่ หมำะสมกับลักษณะประเภท และโครงสร้ำง/องค์ประกอบของแผนฯ (เช่น แผนแม่บททีใ่ ช้
Log frame app’หรือปกติ,แผนฯปี ร่ำงแผนฯปี ๖๗)
• ๒. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และตัวชีว้ ัดของแผนฯ
• ๓. กำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ โครงกำร ชุดกิจกรรม เพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย (และตัวชีว้ ัด) ใน
ระดับต่ำงๆ
• ๔. กำหนดระยะเวลำกำรดำเนินกำร (ของเนือ้ งำน โครงกำร/กิจกรรม และกำรประสำนกิจกรรม เวลำฯ)
• ๕. กำหนดผู้รับผิดชอบ (หลัก ร่วม/รอง ผู้สนับสนุน ภำคีฯ)
• ๖. กำหนดงบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งทีม่ ำ
• ๗. กำหนดแนวทำงวิธีกำรติดตำม ประเมินผลแผนฯ
• ๘.ทบทวน ปรับปรุ ง
• ๙. นำเสนอผู้มอี ำนำจอนุมัต/ิ ให้ควำมเห็นชอบ

กระบวนการ/ขั้นตอนในการจัดทาแผนฯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

๑. เตรียมกำร
- รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล จำกแหล่งต่ำงๆ (ไม่น้อยกว่ำ ๙+๑(วิจยั ) แหล่ง)
- ประชุมจัดทำข้อมูลบำงรำยกำร เช่น นโยบำย กสม.
- ประสำนติดต่อวิทยำกรภำยนอก หำรือร่วมกัน
- เตรียมกำรเรื่องกระบวนกำรประชุมปฏิบัตงิ ำน เตรียมเอกสำร สือ่ เตรียมสถำนที่ ฯลฯ
๒. ประชุมปฎิบัตกิ ำรฯ ที่ พัทยำ ๒ วัน
- เปิ ด ผู้บริหำรมอบนโยบำย (กสม.เลขำฯกสม.) ให้ข้อมูลทีจ่ ำเป็ น
-ชีแ้ จงแนวทำงวิธีกำรประชุม จัดทำแผน
- นำเสนอข้อมูล และปรับปรุ งข้อมูล
- จัดทำแผนฯ ๕ ปี
- จัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร ปี ๖๖ และร่ำงแผน/คำของบฯปี ๒๕๖๗
- นำเสนอ อภิปรำย แก้ไขร่ำงฯ
๓. ประชุมจัดทำรำยละเอียด ตัวชีว้ ัด (๑-๒ วัน)
๔. เสนอ กสม.เพือ่ ให้ควำมเห็นชอบ และ เผยแพร่ ซักซ้อมควำมเข้ำใจ

ข้อมูลสำหรับใช้จัดทำกรอบแผนฯ ๕ ปี แผนฯ.ปี ๒๕๖๖ และร่ำงคำของบฯ ปี ๒๕๖๗*
๑. ผลกำรดำเนินงำน
ทีผ่ ่ำนมำ
ด้ำนสิทธิมนุษยชน
และด้ำนกำรบริหำร
๕. คำของบฯ ปี
๖๖ ทีผ่ ่ำนสภำฯ
ข้อมูลมีมำก
ต้องวิเครำะห์
สังเครำะห์เอำ
ข้อมูลทีจ่ ำเป็ น
มำใช้ทำแผน

๒.ข้อตกลงระหว่ำงประเทศ/
อนุสัญญำด้ำนสิทธิมนุษชน
ทีเ่ ป็ นภำคีแล้ว และยังไม่เป็ น

๖.คำแนะนำ
จำกรัฐสภำ

๗.ข้อเสนอจำกภำคี
เครือข่ำย และกำรหำ
หุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์
/ปฏิบัตงิ ำนเพิม่ เติม

๓.ยุทธศำสตร์ของ
กสม.(๕ ปี )
๘.ปั ญหำสิทธิมนุษยชนที่
จะเกิดขึน้ จำกกำรเปลีย่ น
แปลงทำงกำรเมือง ก.ม.
เศรษฐกิจ สังคมฯ

๔. ผลกำรศึกษำวิจัย
วิชำกำร
๙.นโยบำย
กสม.ในเรื่อง
กำรบริหำร/
ดำเนินงำน

๑๐.กำรเปลีย่ นแปลงภำยในของ
สนง.กสม(โครงสร้ำงบุคคลำกร

กรอบแผนยุทธศำสตร์ ๕ ปี (๖๖-๗๐) แผนปฎิบัตกิ ำรประจำปี ๒๕๖๖ และร่ำงแผน(คำของบฯ) ปี ๖๗
ของสำนักงำน ก.ส,ม.

กำรเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในกำรจัดทำกรอบแผนฯ ๕ ปี แผนฯปี สำนักงำนกสม.ปี ๒๕๖๖ และร่ำงคำของบฯปี ๖๗*
๑. ผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำ

๒.อนุสัญญำฯที่ กสม.จะต้องผลักดันในปี

๖๖/๖๗ เช่น OP CAT,กำรให้สัตยำบัน
งำนสำคัญทีย่ ังไม่สำเร็จ และ
อนุสัญญำฯอุ้มหำย,ข้อเสนอกำรเป็ นภำคี
งำนทีต่ ้องทำต่อเนื่องในปี ๒๕๖๖/๖๗
อนุสัญญำแรงงำนอพยพ??
(เช่น เตรียมรับพรบ.ฯทรมำน)และกำร และกำรจัดทำและกำรนำเสนอรำยงำนตำม
เพิม่ ประสิทธิผล/ประสิทธิภำพกำรทำงำน กลไกUPRและอนุสัญญำฯอืน่ ทีถ่ งึ เวลำในปี
(จำกกำรติดตำมประเมินผลกำร
๖๖/๖๗ (จำกพันธะกรณีข้อตกลง/อนุสัญญำ
ดำเนินงำนของกสม.)
ด้ำนสิทธิมนุษยชน/หลักกำรปำรีส)

๕.ข้อมูลคำขอ
งบประมำณ ปี ๖๖ ที่
ผ่ำนรัฐสภำฯ (๒๑๖ ล้ำน
บำท โครงกำรอะไรทีต่ ้อง
ทำ ห้ำมยกเลิกฯ)

๖.คำแนะนำ
จำกรัฐสภำ ใน
กำรเสนอรำยงำน
ประจำปี รวม ทัง้
ในเวทีกมธ.ต่ำงๆ

๗.ข้อเสนอจำกภำคีเครือ
ข่ำยทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่ำงๆ
เช่น ขอให้ทำงำนใกล้ชดิ รวดเร็ว
คุ้มครองสิทธิฯปชช.เน้นเรื่อง....
และกำรหำเครือข่ำย หุ้นส่วนทำง
ยุทธศำสตร์ ปฏิบัตงิ ำนเพิม่

๓.ยุทธศำสตร์ของกสม.(๕ ปี )
ซึ่งจัดทำมำจำกกำรวิเครำะห์ปัญหำ
สถำนกำรณ์ กรอบยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทฯ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(สรุ ปจำกรำยงำนของ นิด้ำ)

๘.ปั ญหำด้ำนสิทธิ
มนุษยชน ทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
อันเป็ นผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง
ปกครอง ก.ม. เศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี่ ตปท. ปี ๖๖/๖๗-๗๐

๑๐. ผลกำร
ศึกษำวิจัย วิชำกำร

๔.นโยบำยของกสม.
ชุดที่ ๔ในเรื่องกำร
บริหำร/ดำเนินงำน เช่น
เปิ ดสนง.ภำค
B&HRs, ........ฯลฯ

๙. กำรเปลี่ยน
แปลงภำยในของ
สนง.กสม.ในเรื่อง
โครง สร้ำง,บุคคลำกร
ระบบ/กระบวนกำร
ทำงำนฯ

กรอบแผนยุทธศำสตร์ ๕ ปี (๖๖-๗๐) แผนปฎิบัตกิ ำรประจำปี ๒๕๖๖ และร่ำงแผนฯ(คำของบฯ)ปี ๖๗
ของสำนักงำน ก.ส,ม.

เหลียวหลัง แลหน้า สาหรับการทากรอบแผนฯ๕ ปี แผนฯปี ๖๖ และคาของบฯปี ๖๗
หน้ำทีภ่ ำรกิจของ กสม.
-ตำมก.ม.(รธน.ฯ,พรป.)
-ตำมหลักกำรปำรีส

ภำพฝั น/วิสัยทัศน์
-สังคมไทย
และ กสม.

อนำคต
ในห้วงเวลำต่ำงๆ

ปั จจุบนั

อดีต
ทีผ่ ่ำนมำ
ปั ญหำ
บทเรียน

ควำมสำเร็จ

ปั ญหำสิทธิฯทีส่ ำคัญ
ทีด่ ำรงอยู่ และคำด
ว่ำจะเกิดขึน้

ควำมท้ำทำย

อุปสรรค ข้อจำกัด
ทีส่ ำคัญ

เป้ ำหมำย
ควำมคำดหวังที่
สำคัญจำก
stakeholders:
รัฐสภำ ประชำชน
CSOs ตปท.และ
อืน่ ๆ.......

ต้นทุนทีส่ ำคัญทีม่ อี ยู่ และควรสร้ำงเสริม

นโยบำย กสม.

แนวทำงดำเนินงำน
กำรบริหำรจัดกำร
(แผนงำนปี ๖๖/๖๗-)

ขนาดและความรุนแรงของ ปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
อย่ำเป็ นตำบอดคลำช้ำง - มองให้เป็ นระบบ รอบด้ำน ใช้สหวิทยำกำร

อย่ำดูแต่ยอดภูเขำนำ้ แข็ง

ข้ อมูล ขนาดและความรุนแรงของ ปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
๑.สถิต/ิ ข้อมูลคดีละเมิดสิทธิมนุษยชน จำกศำลฯ
๒.สถิต/ิ ข้อมูลกำรไกล่เกลี่ย
กำรสำรวจผู้ถูก
ละเมิด/ผู้เข้ำไม่
ถึงสิทธิฯ
กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ
ทีจ่ ับกุมผู้กระทำผิดไม่ได้

๓.สถิต/ิ ข้อมูลกำรร้องเรียนไปยังหน่วยงำนสิทธิฯ (กสม.
ผู้ตรวจกำรฯ กรมคุ้มครองสิทธิฯ NGOs, อืน่ ๆ)
กำรละเมิดสิทธิฯ (บูลลี่ เลือกปฎิบตั ฯิ ) ต่อกลุ่มผู้
เปรำะบำงฯ เช่น เด็ก ผู้หญิง แรงงำน ผู้พกิ ำรฯ
โดยไม่มีกำรร้องเรียน และดำเนินคดี
กำรทำให้มผี ู้เสียชีวิต บำดเจ็บ อุ้มหำย โดยไม่มี
กำรแจ้งควำม หรือจับผู้กระทำควำมผิดไม่ได้

กำรคอรัปชั่น โกงกินต่ำงๆทีห่ ำคนทำผิดไม่ได้
กำรปล่อยมลพิษสู่ดนิ นำ้ อำกำศ
โดยโรงงำน ปชช. หน่วยงำนรัฐ

อืน่ ๆ

มีกำรกำหนดนิยำม
- ปั ญหำสิทธิฯ
- องค์ประกอบ/ชนิดฯ
มีกำรกำหนดวิธีกำรทำ
ฐำนข้อมูลปั ญหำ
มีกำรกำหนดหน่วยงำน
รับผิดชอบในกำรสำรวจฯ
- มีกำรคำนวณเพือ่ ให้
ทรำบขนำดของปั ญหำ
- จำนวนบุคคลถูกละเมิด
- ควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้
- นำไปสู่กำรตัดสินใจ
ลงทุนงบประมำณแก้ปัญหำ

บุคคล องค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการละเมิดสิ ทธิ เสรีภาพ สิ ทธิมนุษยชน ปชช.
ต้องตัดวงจร
ละเมิดสิทธิฯ
(-) ทีด่ นิ ป่ ำไม้ โกงรัฐฯ

๑.รัฐ/ประโยชน์สำธำรณะ

นักกำรเมือง
เจ้ำหน้ำทีร่ ัฐ

เรียกรับประโยชน์
ออกก.ม.,นโยบำยไม่ ซ้อม,อุ้มหำย,จับผิดตัว
,เรียกเงิน
เหมำะสม
๒.องค์กรธุรกิจ
เลือกปฏิบัติ
โกง เบียดบังทรัพยำกร ประท้วง ใช้ควำมรุ นแรงฯ
ทีไ่ ม่ถูกต้อง ทำลำยทรัพย์สิน
(-),ค้ำมนุษย์ เอำเปรียบ ค่ำจ้ำงไม่เป็ น
ธรรม ไม่ปลอดภัย มลพิษจำกโรงงำน,

ใช้เป็ นเครื่องมือฯ
ชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สินจนท.
ควำมสงบ ควำมมั่นคงของรัฐฯ

๓.ผู้มีอทิ ธิพล
ผู้ก่อควำมไม่สงบ

ชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สินฯ ปชช.
บุกรุ กทีฯ่ นำมำขำยทีม่ อื เปล่ำ
เผำป่ ำ ทำลำยทรัพย์สิน ฯ

๔.ประชำชน

ประเด็นปัญหาสิ ทธิมนุษยชนทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ *
• กระบวนกำรยุตธิ รรมฯ เช่น ซ้อมทรมำน อุ้มหำย กำรจับผิดตัว กำรชันสูตรฯ ตรวจร่ำงกำย/
จิตใจผู้ถูกทรมำนฯ กำรตรวจDNA และปั สสำวะฯโดยไม่ชอบฯ กำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ
เชิงลบฯ ประกันตัว กำรอำยัดตัวฯ ไว้สอบสวนต่อ
• กำรชุมนุมเรียกร้องสิทธิฯ กำรสลำยตัวผู้ชุมนุมโดยไม่สอดคล้องกับหลักสำกลฯซึง่ ไทยรับรอง
• สถำนะบุคคล ไร้รัฐ (ทำให้เป็ นข้อจำกัดในกำรเข้ำถึงสิทธิฯ)
• สิทธิชุมชน สิทธิฯในกำรเข้ำถึง/ใช้ทรัพยำกรฯ ทีด่ นิ ทับซ้อน
• กำรเลือกปฏิบัติ กำรเข้ำไม่ถงึ สิทธิฯ ของกลุ่มเปรำะบำง
• สิทธิของกลุ่มผู้เปรำะบำง เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พกิ ำร คนเร่ร่อน LGBTQ ผู้ตดิ เชือ้ ฯ
• ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองค์กรธุรกิจฯ)
• อืน่ ๆ

กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยผู้ก่อควำมไม่สงบฯ นอกเหนือจำกกำรละเมิดฯของฝ่ ำยจนท.รัฐ

การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี่ฯทีส่ ่ งผลต่ อปัญหาสิ ทธิมนุษยชนและประชาชน*
ควำมอ่อนแอของสถำบัน
กำรเมือง ระบบรำชกำรฯ
หน่วยงำน
รัฐ
ควำมอ่อนแอของกำร
อำชญำกร
บังคับใช้ก.ม.
ผู้มอี ทิ ธิพล
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม
โลกร้อน น้ำท่วม ฝุ่ น

กำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคม สิ่งแวดล้อม

กำรขยำยตัว
ของเมือง

สถำบันกำรเมือง
รัฐบำล

กำรละเมิดสิทธิฯจำกธุรกิจ
ธุรกิจ

ปั ญหำกำรละเมิดสิทธิฯ

โลกำภิวัฒน์
เทคโนโลยี่

ประชำชน

Disruptions
(เทคโนโลยีแ่ ละอืน่ ๆ

สือ่

โควิด/
โรคอุบัตใิ หม่

ต่ำงประเทศ
(สงครำมฯ)
ภัยคุกคำมจำกโควิด ๑๙ (๒๕๖๓-ปั จจุบัน)

ปัญหาด้ านสิ ทธิมนุษยชนในยุคเปลีย่ นผ่ านฯ
ปั ญหำด้ำนกำรแสดงควำมคิดเห็นและ
กำรชุมนุม มีเพิม่ ขึน้ (จำกควำมไม่พอใจ
ต่อฝ่ ำยกำรเมืองในกำรแก้ปัญหำฯ)

ปั ญหำเดิม(ข้อขัดข้อง)
ด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรมทำงอำญำ

ปั ญหำ

ปั ญหำเดิม(ข้อขัดข้อง) กำรละเมิดสิทธิ
เด็ก สตรี แรงงำน กลุ่มชำติพนั ธ์

ปั ญหำผลกระทบจำกภัยคุกคำม
โรคติดต่อ สิ่งแวดล้อม

ปั ญหำละเมิดสิทธิฯด้ำนเทคโนโลยี่
ดิจติ อล (ธุรกิจ สือ่ สำร อำชญำกรรม
คอมพิวเตอร์ฯ)

เครื อข่ ายองค์ กร(ภาคี) ทีม่ ีบทบาทในการคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพแก่ ประชาชน
องค์กรหลักตำมรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐
ปั จจุบันมีผลงำนเป็ น
คำพิพำกษำ คำ
วินิจฉัยฯออก มำมำก
แล้ว เป็ นกรอบในกำร
ทำงำนฯ

ผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน

กรมคุ้มครองสิทธิฯ
สนง.ยธจ.

องค์กรฯตำมก.ม.อืน่
ปชช.สำมำรถไปขอ
รับบริกำรจำกองค์กร
คุ้มครองสิทธิฯเหล่ำนี้ ซึ่งมี
จุดแข็ง จุดอ่อนต่ำงกันไป

กรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนฯ

ศำล
รัฐธรรมนูญ

จะหำ/ประสำนภำคีเครือข่ำย ให้มำ
ทำงำนคุ้มครองสิทธิฯกับกสม.ดีขนึ้
อย่ำงไร
ศำลปกครอง
บทบำทของรัฐสภำฯในกำรคุ้มครอง
สิทธิฯร่วมกับ กสม.

ปชช.
กลุ่มเสี่ยง
ผู้ถูกละเมิด
สิทธิฯ

ศำลยุตธิ รรม

สภำ
ทนำยควำม

กก.รับเรื่องรำวร้อง
ทุกข์ของกระทรวงฯ
(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)

อัยกำร
สคช.

ภำคประชำสังคม/
ปชช .(สื่อ,NGO,นัก
วิชำกำรฯ)

ตย.หลักเกณฑ์ ในการจัดลาดับความสาคัญของภารกิจ/เนื้องานทีจ่ ะดาเนินการในแผนฯ
• สอดคล้องกับ ก.ม. รัฐธรรมนูญฯ พรป.กสม.ฯ ซึง่ ระบุภำรกิจหน้ำที/่ เนือ้ งำนของ กสม.ไว้เช่น
ตรวจสอบ ทำข้อเสนอเชิงนโยบำย ทำรำยงำนสถำนกำรณ์ประเทศฯ
• เป็ นภำรกิจ/เนือ้ งำนทีท่ ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกสม. และสอดคล้องนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกสม.
• สำมำรถป้ องกันและแก้ไขปั ญหำทีม่ ี ขนำด ควำมรุ นแรง และก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมำก
ยำกทีจ่ ะเยียวยำ แก่ประเทศ
• ก่อเกิดประโยชน์ตอ่ ประชำกร พืน้ ทีฯ่ เมื่อเทียบกับทรัพยำกร/งบประมำณทีใ่ ช้ (ROI/SCB ควำม
คุ้มค่ำฯ)
• ภำรกิจนั้นมีโอกำสทีจ่ ะทำสำเร็จได้งำ่ ย รวดเร็ว และใช้ทรัพยำกรน้อย หรือไม่ใช้ เพรำะอำศัย
กำรบูรณำกำรกับภำรกิจของหน่วยงำนอืน่
• เป็ นภำรกิจทีต่ อ้ งทำให้สำเร็จก่อน เพือ่ ให้ภำรกิจอืน่ สำมำรถดำเนินกำรได้
• เป็ นงำนทีส่ ำคัญมำก /ก่อให้เกิดประโยชน์มำก และ มีควำมเร่งด่วนมำก (หำกล่ำช้ำจะเกิด
ควำมเสียหำยมำก)

การนายุทธศาสตร์ ๕ ปี มาจัดทาเป็ นร่ างแผนยุทธศาสตร์กสม. ๕ ปี
นำยุทธศำสตร์ กสม. มำพิจำรณำปรับให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำฯ ปั จจัยภำยนอก และภำยในกสม.ฯ และเพิม่ เติมในส่วนของเนือ้
งำนโครงกำร/งำนฯ โดยคำนึงทรัพยำกร/งบประมำณ ( ๒๑๙ ล้ำน บวก......................)

๓.ยุทธศำสตร์ของ กสม.ระยะ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

สร้ำงพลังควำมร่วม มือส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
• 1.1: ส่งเสริมให้องค์กำรทัง้ ภำครัฐและเอกชนมีกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
• 1.2: สร้ำงกลไกให้สังคมเกิดกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน
• 1.3: ส่งเสริมและพัฒนำผู้นำและเครือข่ำยด้ำนสิทธิมนุษยชนทัง้ ในและต่ำงประเทศ
• 2. ยกระดับควำมสำมำรถกำรเฝ้ ำระวัง สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน
• 2.1: พัฒนำดัชนีสิทธิฯและเฝ้ ำระวังสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิฯด้วยเทคโน โลยีสำรสนเทศ
• 2.2: พัฒนำกลไกกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิฯ สำหรับรับรองกำรดำเนินงำนองค์กำรทัง้ ภำครัฐ และ
เอกชน
• 1.

๓.ยุทธศำสตร์ของ กสม.ระยะ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

3: เพิม่ ประสิทธิภำพกำรคุ้มครองและกำรเสนอแนะมำตรกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน
3.1: พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน และช่วยเหลือเยียวยำผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.2: พัฒนำกระบวนกำรจัดทำข้อเสนอแนะเพือ่ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ หรือ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
4: พัฒนำสำนักงำนกสม. ให้เป็ นองค์กำรสมรรถนะสูง
4.1: พัฒนำระบบกำรจัดกำรของสำนักงำน กสม. ให้เทียบเท่ำระดับสำกล
4.2: สร้ำงกระบวนกำรสือ่ สำรและควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน
4.3: ขยำยศักยภำพกำรดำเนินงำนระดับภูมภิ ำค

แบบฟอร์ มที่ ๑ ร่ างกรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

ปี ๖๖

ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

1. สร้ำงพลังควำมร่วม

มือส่งเสริมวัฒนธรรม
สิทธิมนุษยชน
1.1: ส่งเสริมให้
องค์กำรทัง้ ภำครัฐ
และเอกชนมีกำร
ดำเนินกำรสอดคล้อง
กับหลักสิทธิ
มนุษยชน

พิจำรณำtime frame/line
ทุกยุทธศำสตร์และมำตรกำรฯ

่ จำนวน 1.1 จำนวน
1. เพิม

1.สร้ำงมำตรกำรจูงใจให้

หน่วยงำนทีม่ ี
กำรกำหนด
นโยบำยและ
แนวปฏิบัติ
ด้ำนสิทธิ
มนุษยชน

หน่วยงำนรำชกำร / องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดย
สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วย
งำนทีก่ ำหนดนโยบำยหรือ
กำกับดูแลเกีย่ วข้อง
2.สร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
สร้ำงแรงจูงใจทำงเศรษฐกิจ
ในภำคเอกชน โดยมุ่งเน้นที่
เอกชนขนำดใหญ่ และขนำด

หน่วยงำนที่
มีนโยบำย
หรือแนว
ทำงดำเนิน
กำรเกีย่ วกับ
สิทธิ
มนุษยชน

ตัวอย่ างการกาหนดยุทธศาสตร์ การส่ งเสริม (โดยใช้ ข้อมูล วิชาการ)
ใช้ส่อื มวลชน, social media ให้ข่ำวสำร ควำมรู้
มีจุดเน้น/focus อะไร
กลุ่มเป้ ำหมำยแรก
และแบ่งภำรกิจที่ กสม.ทำเอง และภำคีทำ

กสม.และองค์กร
๑.กำรศึกษำในสถำบันฯ และอบรม
ภำคี (องค์กรรัฐ
กลุ่มเป้ ำหมำยต่ำงๆ
ภำคปชค.
๒.เผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู้ ผ่ำนสื่อ
ต่ำงๆ.(ยิงปื นใหญ่ครอบคลุม)
เอกชน IO)
เครือข่ำย
ผนึกกำลังภำคี บูรณำกำร
Networking
Synergy integration

สร้ำงนวตกรรม
วิจัย วิชำกำร กำรจัดกำร
ควำมรู้ R&D KM
พัฒนำกลไก องค์กร/พัฒนำ
บุคลำกร IB HRD

มีจุดเน้น focus
กลุ่มเป้ ำหมำย/พท.

immediate TG

จนท.รัฐ,ครู
อปท.

ฐำน บ้ำน, วัดโบสถ์/
กลุ่มเป้ ำหมำยสุดท้ำย มัสยิด, รร.,สถำน
ประกอบกำร, ชุมชน
ultimate TG

สอน อบรม

๑.ปชช.ทั่วไป/
แกนนำกลุ่มนศ.
แกนนำ
เผยแพร่
เยำวชน
๒.ผู้ถูกละเมิดฯ
๓.ผลิตสื่อ นวตกรรมสนับสนุน
ผู้นำชุมชน
ขยำยผลต่อ ๓.กลุ่มเสี่ยง
๔.สร้ำงศูนย์ฯ และเครือข่ำยตัวคูณ
(นร.นศ.
ระดับภำค จว.พืน้ ที่
เครือข่ำย
และผู้เปรำะบำง
๕.รณรงค์ เป็ นระยะ มีตัวแบบ ต.ย.
ภำคปชค.
อืน่ )
๖.กำรตลำดเชิงสังคม
(สื่อ นักวิชำกำร NGO)
๔.เจ้ำหน้ำทีร่ ัฐที่
บูรณำกำร ระยะสั้น ระยะยำว
๗.แรงจูงใจ พืน้ ที่ องค์กร บุคคล
เสี่ยงต่อกำร
ตัวอย่ำง
ละเมิดสิทธิฯ)
จัดลำดับควำมสำคัญของ
๘.กลไกอุดหนุน เชือ่ มกองทุน
และอืน่ ๆ
พ.ท.เป้ ำหมำย กลุ่มเป้ ำหมำยทีม่ ศี ักยภำพไปส่งเสริม
อบรม ทำกิจกรรม เผยแพร่ต่อกลุ่มปชก.อืน่ ๆ
ยุทธศำสตร์
ทำmapping
แนวทำง วิธีกำร

ต้องกำรให้เกิด
กำร
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม :
รู้,เคำรพสิทธิ
รู้หน้ำที่
ไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อนื่ เคำรพ
ก.ม.
มีจติ อำสำ เฝ้ ำ
ระวัง และ
ช่วยเหลือผู้อนื่

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน
3. สร้ำงควำมร่วมมือกับ

หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
พัฒนำกลไกกำรสนับสนุน
ช่วยเหลือหน่วยงำนรำชกำร
และเอกชน เพือ่ ให้มกี ำร
ดำเนินกำรทีส่ อดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน
1.2: สร้ำงกลไก
ให้สังคมเกิดกำร
เรียนรู้ด้ำนสิทธิ
มนุษยชน

2. เสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจด้ำน
สิทธิมนุษยชน
กับประชำชน
กลุ่มเสี่ยง

2.1 ร้อยละ

ของปชช.
กลุ่มเสี่ยงที่
มีควำมเข้ำ
ใจเรื่องสิทธิ
มนุษยชน

1.ศึกษำและจัดชุดกำรเรียนรู้
และแผนกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิ
มนุษยชนทีเ่ หมำะสมของ
ประชำชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับ
กระทรวงศธ. และกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ฯ

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
วัตถุประสงค์เชิง
ประเด็นยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

2.สร้ำงกลไกกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ และกำรประเมินผล
ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน
ทีเ่ หมำะสมกับประชำชนกลุ่ม
เสี่ยงร่วมกับส่วนรำชกำรภำค
เอกชน และภำคประชำสังคม
ทีเ่ กีย่ วข่อง

1.3: ส่งเสริม
และพัฒนำผู้นำ
และเครือข่ำย
ด้ำนสิทธิ
มนุษยชนทัง้ ใน
และต่ำงประเทศ

3. ส่งเสริมและ
พัฒนำผู้นำด้ำน
สิทธิมนุษยชน
ในชุมชน โดย
ร่วมมือกับภำค
ประชำสังคม

3.1 จำนวน
ผู้นำด้ำนสิทธิ
มนุษยชนที่
ร่วมดำเนิน
กำรกับกสม.
อย่ำงสม่ำ

1. สร้ำงกระบวนกำรส่งเสริม
และพัฒนำผู้นำด้ำนสิทธิ
มนุษยชนร่วมกับเครือข่ำยทีม่ ี
ศักยภำพ จัดให้มศี ูนย์อบรม
เพิม่ ศักยภำพ ผู้นำด้ำนสิทธิ
มนุษยชน

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
วัตถุประสงค์เชิง
ประเด็นยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

2.สร้ำงกลไกกำรคุ้มครองผู้นำ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนร่วมกับ
เครือข่ำย อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่
เคยเกิดขึน้ ในประเทศ

3. สร้ำงเครือข่ำยของผู้ทมี่ ี
ควำมสนใจด้ำนสิทธิมนุษยชน
ได้แก่ นักปฏิบัตกิ ำรด้ำนสิทธิ
มนุษยชน ผู้นำด้ำนสิทธิ
มนุษยชน และประชำชนทั่วไป
ทีใ่ ห้ควำมสนใจด้ำนสิทธิ
มนุษยชน โดยสร้ำงชุมชน
(Community) หรือ Online
Community ‘ให้กับผู้ให้ควำม

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์เชิง ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็ น
ศูนย์ในกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ยกระดับ 4.1 จำนวน 4. เชื่อมโยงกำรทำงำนกับ
กลุ่ม Social Movement
ควำมร่วมมือ โครงกำร
ควำมร่วมมือ ทีส่ ำคัญ ตำมประเด็นทีแ่ ต่ละ
กับกลุ่ม
กับกลุ่ม
กลุ่มมุง่ เน้น โดยจัดทำ
Social
Movement Social
ฐำนข้อมูลกำรติดต่อ กลไก
Movement กำรปรึกษำหำรือเพือ
่
หรือ โครง
พัฒนำกำรดำเนินงำนร่วมกัน
กำรของกลุ่ม เปิ ดช่องทำงในกำรสนับสนุน
Social
กำรดำเนินงำนของกลุ่ม
Movement
Social Movement
ที่ กสม.

ปี ๖๖ ปี
๖๗

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอ
บ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

5. ยกระดับ
ควำมสัมพันธ์
กับหน่วย งำน
ด้ำนสิทธิ
มนุษยชนของ
ต่ำงประเทศ

5.1 จำนวน

5.ยกระดับควำมสัมพันธ์กับ
หน่วยงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ของต่ำงประเทศ โดยจัดทำ
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของ
ต่ำงประเทศทีม่ คี วำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน จัดให้มี
กลไกควำมร่วมมืออย่ำงเป็ น
ทำงกำร อำทิ ดำเนินโครงกำร
ร่วมกับหน่วยงำนระหว่ำง
ประเทศ เช่น องค์กำร
สหประชำชำติ (UN) หรือ
หน่วยงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ในประเทศอืน่ เป็ นต้น รวมถึง

โครงกำร
ควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำน
ด้ำนสิทธิ
มนุษยชน
ของต่ำงประ
เทศทีป่ ระสบ
ควำมสำเร็จ
ตำม
เป้ ำหมำย
(สะสม)

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙

ปี ผู้รับผิดชอบ
๗๐

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
รำยกำรโครงกำร สำคัญ
๑.โครงการศึกษาและจัดทาแนวนโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชนร่วมกับหน่วยงานที่มีบทบาทใน
การกาหนดนโยบายหรือกากับดูแล
๒.โครงการศึกษา จัดทามาตรการจูงใจ และ
ส่งเสริมภาคธุรกิจให้มีแนวทางการดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน (เน้น SMEs)
๓.โครงการพัฒนากลไกการเรียนรู้ และองค์
ความรู้ด้านสิทธิฯเพื่อประชาชนกลุ่มเสี่ยง
๔.โครงการพัฒนามาตรฐาน และส่งเสริม
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา
๕.โครงการเสริมสร้างผู้นาและเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชน

ในกลยุทธ /
แนวทำงฯ

หน่วยงำน
หน่วยงำน ปี ๖๖ ปี ๖๗
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภำคี

พิจำรณำทบทวน ปรับปรุ งให้
เหมำะสม

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
รำยกำรโครงกำร สำคัญ

ในกลยุทธ/
แนวทำงฯ

๖.

๗.
๘.
๙.
๑๐.

พิจำรณำทบทวน
ปรับปรุ ง เพิม่ เติม
โครงกำรฯ

หน่วยงำน
หน่วยงำน ปี ๖๖ ปี ๖๗
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภำคี

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

2. ยกระดับควำม
สำมำรถกำรเฝ้ ำ
ระวัง สถำนกำรณ์
ด้ำนสิทธิ
มนุษยชน
2.1: พัฒนำดัชนี
สิทธิฯและเฝ้ ำ
ระวังสถำนกำรณ์
ด้ำนสิทธิฯด้วย
เทคโน โลยี
สำรสนเทศ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

1.พัฒนำดัชนี
สิทธิมนุษยชน
ในกำรยกระ
ดับควำม
สำมำรถกำร
เฝ้ ำระวัง
สถำนกำรณ์
ด้ำนสิทธิฯ
ครอบ คลุม
ประเด็นและ

1.1 ร้อยละ
ควำมสำเร็จ
ของกำรพัฒนำ
ดัชนีสิทธิฯที่
ครอบคลุม
ประเด็นและ
กลุ่มเป้ ำหมำย
ตำมที กสม.
กำหนด

1.พัฒนำดัชนีสิทธิมนุษยชนจำก
โมเดลปั จจัยเสี่ยงด้ำนสิทธิมนุษยชน
ให้ครอบคลุมประเด็นและ
กลุ่มเป้ ำหมำยตำมทีค่ ณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติกำหนด
2.พัฒนำฐำนข้อมูลสถำนกำรณ์สิทธิ
มนุษยชน ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์กับหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึง
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ทีเ่ กี่ยวข้องในกำรพัฒนำระบบ
จัดเก็บข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชนของ

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์
.

วัตถุประสงค์เชิง ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์

1.2 ร้อยละ
ควำมสมบูรณ์
ของระบบเฝ้ ำ
ระวังสถำน
กำรณ์ด้วย
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน
3.เปิ ดช่องทำงให้เครือข่ำยแจ้ง
เหตุกำรณ์ด้ำนสิทธิฯผ่ำนระบบ
ดิจทิ ัล โดยสำมำรถระบุ
รำยละเอียด เช่น พิกัด แนบ
ภำพถ่ำย VDO คลิปเสียง
4.พัฒนำ Dashboard แสดง
สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิฯ ดัชนีสิทธิ
มนุษยชน รำยงำนผลกำร
ประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิ
มนุษยชน (HRIA) ข้อร้องเรียน
ควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดกำร
ประเด็นด้ำนสิทธิฯหรือข้อ
ร้องเรียนทีม่ ีควำมสำคัญ รวมถึง
เพิม่ ประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และพัฒนำทักษะของ
บุคลำกรทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้อง

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

.

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิงยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

5.ส่งเสริมกำรใช้ข้อมูลใน
Dashboard ออกไปสู่
เครือข่ำยภำยนอกหน่วยงำน
เพือ่ ใช้ในกำรเฝ้ ำระวัง
สถำนกำรณ์สิทธิฯนร่วมกัน

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์/

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

2.2: พัฒนำกลไก
กำรประเมินผล
กระทบด้ำนสิทธิฯ
2.1 ร้อย
2. พัฒนำกลไกกำร 2.พัฒนำกลไก
ละควำม
ประเมินผลกระทบ กำรประเมิน
สำเร็จของ
ด้ำนสิทธิฯ สำหรับ ผลกระทบด้ำน
กำรศึกษำ
รับรองกำร
สิทธิฯสำหรับ และจัดทำ
ดำเนินงำนองค์กำร
เครื่องมือ
รับรองกำร
้ทังภำครัฐ และ
กำรประ
ด
ำเนิ
น
งำน
เอกชน
เมินผลกระ
องค์กำรทัง้
ทบด้ำน
ภำครัฐ และ
สิทธิฯ
เอกชน

1.ศึกษำและจัดทำหลัก
เกณฑ์กำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิทธิฯ(Human Rights
Impact Assessment :
HRIA) สำหรับกลุ่ม ส่วน

รำชกำร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ สถำบันกำรศึกษำ
และภำคเอกชน โดยมุ่งเน้น
ประเด็นสิทธิฯทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อรัฐ (National
Recommendation

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
วัตถุประสงค์เชิง ตัวชีว้ ัดระดับ
ประเด็นยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์

2.2 จำนวน
หน่วยงำนที่
นำเครื่องมือ
ไปใช้ในกำร
ประเมินผล
กระทบด้ำน
สิทธิฯ

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

2.พัฒนำระบบกำรประเมินและ
รับรองหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำม
เกณฑ์กำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิทธิฯ(HRIA) โดยพัฒนำ
หน่วยงำนตรวจรับรอง ผู้ตรวจ
รับรอง และเครือข่ำยสนับสนุน
3.ผนวกกำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชน เข้ำกับ
มำตรกำรจูงใจตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้
องค์กำรทัง้ ภำครัฐและเอกชนมี
กำรดำเนินกำรสอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
รำยกำรโครงกำร สำคัญ

กลยุทธ//แนว หน่วยงำน
หน่วยงำน ปี ๖๖ ปี ๖๗
ทำงฯ
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภำคี

1.โครงการพัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชน

2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชน
3.โครงการพัฒนากระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
HRIA

พิจำรณำทบทวน ปรับปรุ งให้
เหมำะสม

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
รำยกำรโครงกำร สำคัญ

กลยุทธ//แนว หน่วยงำน
หน่วยงำน ปี ๖๖ ปี ๖๗
ทำงฯ
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภำคี

พิจำรณำทบทวน
ปรับปรุ ง เพิม่ เติม
โครงกำรฯ

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

3: เพิม่ ประสิทธิภำพ
กำรคุ้มครองและกำร
เสนอแนะมำตรกำร
ด้ำนสิทธิมนุษยชน
3.1: พัฒนำกระบวน
กำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน และ
ช่วยเหลือเยียวยำผู้
ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

1.ยกระดับ
กระบวนกำร
ตรวจสอบกำร
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และ
กำรประสำน
กำรคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
ให้มีประสิทธิ
ภำพมำกขึน้

1.1 ร้อยละ
ของกำร
ดำเนินกำร
ตรวจสอบ
กำรละเมิด
สิทธิฯได้
ตำมระยะ
เวลำที่
กำหนด

1.พัฒนำมำตรฐำนกระบวน
กำรรับเรื่องร้องเรียน และ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
กำรประสำนควำมคุ้มครอง
ให้เกิดกำรเยียวยำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั พัฒนำ
บุคลำกรในกระบวนกำรที่
เกีย่ วข้องและเชื่อมโยงกำร
ทำงำนทุกภำคส่วนที่
เกีย่ วข้องเป็ นระบบเดียว

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิงยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

1.2 ร้อยละ
ของกำรประ
สำนกำรคุ้ม
ครองได้ตำม
เวลำ
มำตรฐำน

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

2.ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบและ
ปกป้องผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนให้เป็นรูปธรรมสากล
และนาไปปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
3.พัฒนากลไกการติดตาม
ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้ง
ทางบวกทางลบจากการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหา เรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิงยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

2. พัฒนำ
และผลักดัน
ให้หน่วยงำน
ของรัฐและ
เอกชนนำ
ข้อเสนอแน
ะของ กสม.
ไปสู่กำร
ปฏิบตั ิ เพือ่
แก้ไขและ
ป้ องกันกำร
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

2.1 ร้อยละ
ของ
ข้อเสนอแน
ะจำกกำร
ตรวจสอบที่
หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
นำไป
พิจำรณำ
ดำเนินกำร
(รวมถึงกำร
เยียวยำ)

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

4.สร้ำงกระบวนกำรมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละกำรดำเนิน
นโยบำยของภำครัฐให้กับทุก
ภำคส่วนอย่ำงเป็ นระบบใน
กรอบทีก่ ฎหมำยกำหนด
5.เพิม่ ประสิทธิภำพกำร
จัดทำข้อสังเกตเกีย่ วกับ
ผลกระทบทำงสิทธิมนุษยชน
จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีห่ รือ
กำรดำเนินนโยบำยของ
หน่วยงำนรัฐ และนำเสนอ
ทำงแก้ไขเพือ่ ลดโอกำสทีจ่ ะ
เกิดเหตุละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

3.2: พัฒนำ

3. พัฒนำ
กระบวนกำร
จัดทำ
ข้อเสนอแนะใน
กำรแก้ไขปรับปรุ ง
ก.ม. กฎระเบียบ
หรือคำสั่งใด ๆ
ให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิ
มนุษยชนให้แก่
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องอย่ำงมี
ส่วนร่วมของ

3.1 จำนวน
ข้อเสนอแนะใน
กำรแก้ไข
ปรับปรุ งก.ม.
กฎระเบียบ หรือ
คำสั่งใด ๆ เสนอ
ต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องจำก
กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม
3.2 ร้อยละกำร
นำข้อเสนอเชิง
นโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัตจิ ริง

1.พัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรม
เชิงนโยบาย ก.ม. มาตรการ และกลไก
ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ด ย
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม เช่น Hackathon Policy Lab
Gov. Lab เป็ นต้น
2.จั ด ท า Regulatory Impact
Assessment รวมถึงกำหนดแนว
ทำงกำรติดตำมข้อมูลและประสำน
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐ ที่
รั บผิดชอบกำรประเมินผลสั มฤทธิ์
ของก.ม.เพื่ อ แก้ ไ ขก.ม.ที่ ส่ ง ผล
กระทบต่ อ สิ ท ธิ ฯ ในปั จจุ บั น เช่ น
กำรรับผู้พ้นโทษเข้ำทำงำน กำรล้ำง
ทะเบียนประวัติอำชญำกร เป็ นต้ น

กระบวนกำรจัดทำ
ข้อเสนอแนะเพือ่
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและกำร
แก้ไขกฎหมำย กฎ
หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิงยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

3.พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูล ข้อ
ร้ อ งเรี ย นและประเมิ น ผล กลไกการ
ติ ด ตามการด าเนิ น นโยบายร่ ว มกั บ
เ ค รื อ ข่ า ย เ พื่ อ น า ม า ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพ
4.เชื่อมโยงการทางานกับองค์กรอิสระ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
และจัดทาข้อเสนอแนะการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงานรั ฐ โดยสร้ า งความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ หรื อ บู ร ณาการ
กระบวนการท างาน ฐานข้ อ มู ล การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
5.พัฒนาประสิทธิผลของกระบวนการ
จั ด ท ารายงานคู่ ข นานการประเมิ น
ส ถ า น ก า ร ณ ์ส ิท ธ ิม น ุษ ย ช น ข อ ง
ประเทศ และรายงานคู ่ข นานตาม
พัน ธกรณีร ะหว่า งประเทศให้ถูก ต้อ ง
รวดเร็วทันการณ์

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
รำยกำรโครงกำร สำคัญ
1.โครงการพัฒนามาตรฐานกระบวนการการรับเรื่อง
ร้องเรียน และการประสานความคุ้มครอง ตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน และกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ วิพากษ์การปฏิบัติ
2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทารายงาน
ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบทางสิทธิมนุษยชนจากการ
บังคับใช้กฎหมายหรือการดาเนินนโยบายของหน่วยงาน
รัฐ กระบวนการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย
มาตรการ
3.โครงการติดตามการดาเนินงานที่ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทารายงานคู่ขนาน
5.โครงการ Regulatory Impact Assessment เพื่อ
แก้ไขกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน

กลยุทธ//แนว หน่วยงำน
หน่วยงำน ปี ๖๖ ปี ๖๗
ทำงฯ
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภำคี

พิจำรณำทบทวน ปรับปรุ งให้
เหมำะสม

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
รำยกำรโครงกำร สำคัญ
6.
7.
8.
9.
10.

กลยุทธ//แนว หน่วยงำน
หน่วยงำน ปี ๖๖ ปี ๖๗
ทำงฯ
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภำคี

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิง
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์

4: พัฒนำสำนักงำน 1.พัฒนาองค์
กสม. ให้เป็ นองค์กำร การตาม
สมรรถนะสูง
เกณฑ์คุณ
4.1: พัฒนำระบบกำร
ภาพการ
จัดกำรของสำนักงำน
บริหารจัด
กสม. ให้เทียบเท่ำ
การภาครัฐ
ระดับสำกล
และแนว
ปฏิบัติของ
สานักงาน
รัฐบาลดิจิทัล

1.1 ระดับควำม สำเร็จ
ในกำรพัฒนำองค์กำร
เพือ่ ให้ได้รับกำรรับรอง
คุณภำพกำรบริหำร
มำตรฐำน
1.2 ร้อยละของ
บุคลำกรทีม่ ีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนประจำ
ตำแหน่ง และ
พฤติกรรมมุ่งหวังตำม
ค่ำนิยมหลักของ
สำนักงำน กสม.
1.3 ร้อยละควำมผูกพัน
และทุ่มเทของบุคลำกร
ต่อสำนักงำน กสม.

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

1.ศึกษาและนาเครื่องมือเกณฑ์รับรอง
คุ ณ ภาพการบริ ห ารระดั บ สากล เช่ น
PMQA TQA ISO9001 มำเป็ น
แนวทำงในกำรพัฒนำองค์กำร โดย
จัดให้มีคณะท ำงำนขับ เคลื่อนกำร
ดำเนินงำนอย่ำงเป็ นระบบ
2.จั ด ท าสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ารของ
สานักงาน กสม. โดยใช้เ กณฑ์รับรอง
คุ ณ ภาพการบริ ห ารระดั บ สากลเป็ น
แนวทาง เช่น PMQA TQA ISO9001
หรือแนวทำงของสำนั กงำนรั ฐบำล
ดิจทิ ัล เป็ นต้น
3.พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ใน
องค์ ก ารโดยสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากร
สร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาใหม่ ๆ
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิง
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน
เพื่อพัฒนาการทางานสม่าเสมอ และ
จั ด ใ ห้ มี ค ลั ง ข้ อ มู ล ค ว า ม รู้ ข อ ง
สานักงาน กสม. เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การจัดการความรู้ และสามารถพัฒนา
ไปสู่ ง านวิ จั ย ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย
ต่อไป
4.จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ดิ จิ ทั ล ข อ ง
สานักงาน กสม. ให้ครอบคลุมทั้งการ
จัดทาฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์จาก
Big data กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พืน้ ฐำนทำงดิจิทัล และระบบควำม
มั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิง
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

5.จั ด ท าแผนการบริ ห ารและพั ฒ นา
บุ ค ลากรที่ ต อบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์
ระยะยาวขององค์การ ให้ครอบคลุมทั้ง
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ด้ า น
สมรรถนะ การสร้ า งค่ า นิ ย ม และ
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร อั ต ร า ก า ลั ง
โครงสร้างการจัดการ และแนวทางการ
พัฒนาการบริหาร และพัฒนาบุคลากร
ให้ มี ค วามสามารถในการด าเนิ น งาน
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ กสม.
6.สารวจความผาสุกและความผูกพัน
และจั ด ท าแผนการสร้ า งความผาสุ ก
และความผูกพันของบุคลากร

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิงยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

4.2: สร้ำงกระบวนกำร
2. สร้ำง
สื่อสำรและควำมเข้ำใจด้ำน กระบวนกำร
สื่อสำรเชิงรุ ก
สิทธิมนุษยชน
ต่อพันธกิจ
กสม.

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

2.1 ร้อยละ 1. ปรับรูปแบบและแผนประชาสัมพันธ์
ของ
เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ประชำชน
กลุม่ เป้าหมาย
กลุ่มเป้ ำหมำ
2. พัฒนาแผน / รูปแบบการสื่อสาร
ยทีร่ ับรู้
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม
บทบำท
ภำรกิจ และ 3. พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารต่อ
สาธารณะโดยนาเทคโนโลยี
ผลกำร
ดำเนินงำน
สารสนเทศ (ออนไลน์) มาใช้ใน
ของ กสม.
กระบวนการสื่อสารของ กสม.

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิงยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน

4.3: ขยำยศักยภำพกำร
ดำเนินงำนระดับภูมิภำค

3. ยกระดับ
ควำมสำมำรถ
กำรส่งเสริม
วัฒนธรรมด้ำน
สิทธิมนุษยชน
เฝ้ ำระวัง
สถำนกำรณ์
และดำเนินกำร
ด้ำนกำร
คุ้มครองและ
เยียวยำผู้ทถี่ ูก
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนใน
พืน้ ทีไ่ ด้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

1. พัฒนาสานักงานสาขาให้เป็นศูนย์
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กสม.
ระดับภูมิภาค โดยเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการเฝ้าระวัง /
ส่งเสริม / คุ้มครองระดับพื้นที่
สนับสนุนเทคโนโลยี ข้อมูล
สารสนเทศ เครื่องมือสนับสนุน
การดาเนินงาน
2. ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล
ความรู้ระหว่างสานักงาน กสม.
สาขาภูมิภาค และสานักงาน
ส่วนกลาง โดยจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นปัจจัยในการ
กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3.1 จำนวน
สำนักงำน
กสม. สำขำ
ในภูมิภำค
(สะสม)

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔
รำยกำรโครงกำร สำคัญ

กลยุทธ//แนว หน่วยงำน
หน่วยงำน ปี ๖๖ ปี ๖๗
ทำงฯ
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภำคี

1. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
สานักงาน กสม.
- ระบบการจัดการ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บุคลากร
2.โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารภาพลักษณ์ของ กสม.
3.โครงการขยายศักยภาพการดาเนินการระดับ
ภูมิภาค
4.
5.

พิจำรณำทบทวน ปรับปรุ งให้
เหมำะสม

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔
รำยกำรโครงกำร สำคัญ

กลยุทธ//แนว หน่วยงำน
หน่วยงำน ปี ๖๖ ปี ๖๗
ทำงฯ
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภำคี

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

การจัดทาแผนปฎิบัติงานฯ ประจาปี ๒๕๖๖

แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัตงิ านประจาปี ๒๕๖๖
• ๑. พิจำรณำข้อมูลจำกยุทธศำสตร์/แผนแม่บทฯ ๕ ปี กสม. ในเนือ้ งำน/โครงกำรฯ ทีจ่ ะดำเนินงำนในปี
๒๕๖๖ มำเป็ นตัวตัง้
• ๒. นำข้อมูลจำกกำรเตรียมกำร วิเครำะห์ฯมำพิจำรณำกำหนดเป็ นเนือ้ งำนเพิม่ เติม ถ้ำในแผนฯ ๕ ปี ไม่ได้
กำหนดไว้ เช่น
- กรอบด้ำนต่ำงประเทศ ข้อเสนอแนะจำกรัฐสภำ จำกภำคีเครือข่ำย จำกกำรศึกษำวิจัย
- จำกกำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ปัญหำทีเ่ กิดขึน้ ในปี ๒๕๖๖
- จำกนโยบำยกสม. และกำรเปลีย่ นแปลงภำยในของกสม.ฯ
(นำช้อมูลมำเขียนเป็ นโครงกำร/เนือ้ งำน ลงกำร์ด ติดบนบอร์ด อภิปรำยเพือ่ สร้ำงควำมเข้ำร่วมกัน)
• ๓.พิจำรณำจัดลำดับควำมสำคัญ
• ๔. กำหนดระยะเวลำ งบประมำณำ/ทรัพยำกรทีจ่ ำเป้ น
• ๕. กำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบ (และบุคคลำกร)
• ๖. กำหนด/จัดทำตัวชีว้ ัดฯ
• ๗. ตรวจสอบควำมถูกต้อง และแก้ไข
• ๗. นำข้อมูลดังกล่ำวมำใส่แบบฟอร์ม แผนปฏิบัตงิ ำนประจำปี

การจัดทาร่ างแผนปฎิบัติงาน(คาของบประมาณ) ประจาปี ๒๕๖๗
• ๑. พิจำรณำข้อมูลจำกยุทธศำสตร์/แผนแม่บทฯ ๕ ปี กสม. ในเนือ้ งำน/โครงกำรฯ ทีจ่ ะ
ดำเนินงำนในปี ๒๕๖๗ มำเป็ นตัวตัง้
• ๒. นำข้อมูลจำกกำรเตรียมกำร วิเครำะห์ฯมำพิจำรณำกำหนดเป็ นเนือ้ งำนเพิม่ เติม ถ้ำใน
แผนฯ ๕ ปี ไม่ได้กำหนดไว้ (เช่น กรอบด้ำนต่ำงประเทศ ข้อเสนอแนะจำกรัฐสภำ จำกภำคี
เครือข่ำย จำกกำรศึกษำวิจัย จำกกำรวิเครำะห์แนวโน้มของสถำนกำรณ์ปัญหำทีจ่ ะเกิดขึน้
ในปี ๒๕๖๗ จำกนโยบำยกสม. และกำรเปลี่ยนแปลงภำยในของกสม.ฯ)
• ๓. พิจำรณำจัดลำดับควำมสำคัญ
• ๔. กำหนดระยะเวลำ งบประมำณำ/ทรัพยำกรทีจ่ ำเป้ น
• ๕. กำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบ (และบุคคลำกร)
• ๖. กำหนด/จัดทำตัวชีว้ ัดฯทีจ่ ำเป็ นทีต่ ้องเสนอไปในร่ำงคำของบประมำณฯปี ๒๕๖๗
• ๗. ตรวจสอบควำมถูกต้อง และแก้ไข
• ๗. นำข้อมูลดังกล่ำวมำใส่แบบฟอร์ม ร่ำงคำของบประมำณ/แผนปฏิบัตงิ ำนประจำปี ๖๗

ร่ างกาหนดการประชุมฯจัดทากรอบแผนฯ ๕ ปี และแผนฯปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ( ๒๒-๒๔ ก.ย.๒๕๖๕)
•
•
•
•
•

วันพฤหัสที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕
่ กั .....) รับประทำนอำหำรกลำงวัน
- ๑๓.๐๐ น. เดินทำงถึงสถำนทีจ่ ดั ประชุม (เข้ำทีพ
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. พิธีเปิ ด.กล่ำวรำยงำนโดยเลขำฯ.และกล่ำวเปิ ด มอบนโยบำแผนฯปี ๖๖/๖๗ โดย ประธำน กสม.
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. ชีแ้ จง (ทีม่ ำ วัตถุประสงค์) แนวทำงกำรประชุมปฏิบัตกิ ำรจัดทำแผนฯแบบมีส่วนร่วม
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. กระบวนกำรกำรจัดแผนฯ (แปลงยุทธศำสตร์มำสู่แผนฯประจำปี ) และข้อมูลทีใ่ ช้
- ซักซ้อม ในกระบวนกำร ขั้นตอนจัดทำแผนฯ และผลทีไ่ ด้จำกกำรประชุมครั้งนี้
- นำเสนอข้อมูลในกำรจัดทำแผน ( ฯลฯ) และเพิม่ เติม
- จำกยุทธศำสตร์ ๕ ปี ของ กสม.พิจำรณำปรับปรุ งและจัดทำร่ำงกรอบแผนฯ ๕ ปี
(เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนฯปี ๖๖ และร่ำงแผนฯปี ๖๗)

• วันศุกร์ที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕
• ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หำรือเนือ้ หำของแผนฯปี ๖๖/๖๗ และหลักเกณฑ์กำรจัดลำดับควำมสำคัญ แล้วจัดลำดับควำมสำคัญ
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงำนและบุคคล) งบประมำณ/ทรัพยำกร กำรบูรณำกำร
• ๑๓.๓๐ -๑๗.๐๐ น. แบ่งกลุ่ม จัดทำรำยละเอียด และกรอกในแบบฟอร์ม

ร่ างกาหนดการประชุมจัดทาแผนฯ ๕ ปี และแผนฯปี ๒๕๖๖/๖๗ ( ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕)
• วันเสำร์ที่ ๒๔ ก.ย.๒๕๖๕
• ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นำเสนอร่ำงแผนปฎิบตั งิ ำนฯ ปี ๒๕๖๖ และ ๖๗ และกรอบตัวชีว้ ัดทีส่ ำคัญ
•
อภิปรำย
• ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐

เดินกลำงกลับ

• หมำยเหตุ : สือ่ โสตทีใ่ ช้ บอร์ด ฟลิปชำร์ต ปำกกำเคมี กำว เทป สำหรับใช้ card system จัดทำแผน

ข้อมูลจากการระดมสมองจากสานักต่างๆ (ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์)
และต้องตรวจสอบความถูกต้อง

๑. ผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมา งานสาคัญทีย่ งั ไม่ สาเร็จ และงานทีต่ ้ องทาต่ อใน ๕ ปี โดยเฉพาะ ปี ๒๕๖๖/๖๗
จำกกำรติดตำม ประเมินผลกำรทำงำนในปี ทีผ่ ่ำนมำ จำกกลไกกำรประชุมติดตำม จำกกำรติดตำมตัวชีว้ ัดฯ
พบควำมสำเร็จ อะไรทีไ่ ม่สำเร็จ ปั ญหำอุปสรรค บทเรียนทีส่ ำคัญอะไร ทีจ่ ะนำไปปรับปรุ งแนวคิด นโยบำย
และยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรทำงำนในอนำคต ในระยะ ๕ ปี โดยเฉพำะในปี พ.ศ.๒๕๖๖ และปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ควรจัดทาตัวชี้วัดความสาเร็จ ตั้งแต่ในขั้นตอนการวางแผนฯ ให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และเนื้องานสาคัญ
ในกรอบแผนฯ ๕ ปี ประเด็นที่สำคัญคือ ต้องครอบคลุม ชัดเจน ในแผนปฏิบัติกำร กสม.ประจำปี ๒๕๖๖ (และร่างแผน
ฯ/คาของบประมาณปี ๒๕๖๗ ) โดยตัวชี้วัดฯควรต้องลงไปถึงตัวชี้วัดระดับบุคคล (ทาให้จนท.กสม.แต่ละคนรู้ว่า ตนเองมี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดอะไร ที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของสานักฯและกสม. )
-ควรมีการจัดทา/ปรับปรุงคาบรรยายลักษณะงาน(Job description) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงาน มีการวิเคราะห์
งาน การทามาตรฐานของงาน และผังการไหลของงาน(work flow chart) สาหรับใช้ประโยชน์ในการมอบหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การจัดสรรภารกิจแก่บุคลากร การส่งมอบงานแก่บุคลากรที่เข้ามาทางานใหม่ หรือมีการสับเปลี่ยนโยกย้าย
บุคลากรมารับหน้าที่ภารกิจใหม่ ช่วยให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ และเตรียมการที่ดี และยังช่วยให้เกิดการแบ่งภารกิจ
กระจายงานที่เป็นธรรมช่วยในการพัฒนาบุคคลากร ป้องกันการว่างงานแฝง

๑. ผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมา งานสาคัญทีย่ งั ไม่ สาเร็จและงานที่ต้องทาต่ อใน ๕ ปี โดยเฉพาะ ปี ๖๖/๖๗ (ต่ อ)
- นาผลการประเมินตัวชี้วัดผลงานของสานักฯ ฝ่าย/กลุ่มงาน และบุคคลในสานักงาน กสม. ไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
พัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและครอบคลุมมากขึ้น (ทาทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๖)
- ปรับปรุงการติดตามความคืบหน้าของการดาเนินงานของกสม.ให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพภาพมากขึ้น เช่น การ
ติดตามความคืบหน้า/ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับผลงาน(output) และผลลัพธ์(outcome/impact) เพื่อให้รู้
ความก้ า วหน้ า และปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ส าคั ญ ท าให้ แ ก้ ปั ญ หาฯอย่ า งทั น ท่ ว งที เพราะที่ ผ่ า นมามี ก ารติ ด ตามการใช้
งบประมาณ(input monitoring)ดีขึ้นมาก(ทาให้การใช้งบประมาณประจาปีของกสม.เป็นไปตามเป้าหมาย/มาตรฐานฯ )
ในส่วนของความคืบหน้าของการดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรมฯ ตามกระบวนการ/ขั้นตอน (process monitoring)ก็
ดี ขึ้ น แต่ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ความส าเร็ จ /สั ม ฤทธิ ผ ลในระดั บ ผลงาน (output)และผลลั พ ธ์ / ผลกระทบ
(outcome/impact)ยังมีจุดที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นนับตั้งแต่การกาหนดเป้าหมาย(ว่าเป็ นสิ่งที่ต้อ งทา/do the right
things) และการจัดทาตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์/เป้าหมายในระดับต่างๆให้สอดคล้องกับ ภารกิจ ยุทธศาสตร์/ นโยบายขอ
งกสม. (เช่น ภารกิจด้านการส่งเสริม เผยแพร่ ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายต่างๆในหลักสูตร/ประเด็นและพื้นที่เป้าหมาย) ทาให้
ยากต่อการประเมินผลลัพ ธ์ จึงควรพัฒนาตั้งแต่ในขั้นตอนของการจัดทาแผน กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในระดับผลงาน
(output)และผลลัพธ์ (outcome) มีการออกแบบวิธีการเครื่องมือติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลภายนอก

๑. ผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมา งานสาคัญทีย่ งั ไม่ สาเร็จและงานที่ต้องทาต่ อใน ๕ ปี โดยเฉพาะ ปี ๖๖/๖๗ (ต่ อ)
- การส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น เผยแพร่ ต้ อ งก าหนดเป้ า หมายกลุ่ ม บุ ค คล/พื้ น ที่ / ประเด็ น ให้ ชั ด เจน และมี ก ารจั ด ล าดั บ
ความสาคัญ ของการส่งเสริม เผยแพร่ อบรม รณรงค์ ฯ จัดให้มีหลักสูตรที่เหมาะสม สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ผลกระทบเชิงกว้าง และมีความคุ้มค่า โดยมีการประสานความความร่วมมือกับองค์กร
ภาคีภาครัฐและประชาสังคม (การพัฒนางานด้านส่งเสริมต้องเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๖....)
- ยังมีช่องว่างของการดาเนินงาน เช่น การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดและจัดทาข้อเสนอแนะ
อาทิ ระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู และการคุ้มครองสิทธิแรงงาน-พนักงานจ้าง
เหมาบริการ (ทาในปี...........................)
- มีเนื้องานที่ต้องดาเนินงานตามมติที่ประชุมทางวิชาการ ที่ประชุมจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย และการปรับปรุงการ
ดาเนินงาน เช่น ตามข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย อาทิ การยุติการตั้งครรภ์ การลบทะเบียนประวัติอาชญากร และ
การจาหน่ายบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียน (ทาในปี..................................)
- จัดพิมพ์หนังสื อ รวมกฎหมาย และระเบียบที่เกีย่ วข้ องกับ กสม. และสานักงาน กสม. (ยังไม่ มีการปรับปรุ งให้ ทนั สมัย)
- จัดทาโครงการถอดบทเรียนผลกระทบต่อผู้เสียหายจากการทรมาน (ยังไม่ม)ี
- จัดทาเครื่องมือการประเมินความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และประเมินผลกับประชาชนทั่วไป (ยังไม่ม)ี

๑. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา งานสาคัญที่ยงั ไม่ สาเร็จ และ งานที่ต้องทาต่ อเนื่องฯ (ต่ อ)
- จั ด ท า/พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด มาตรฐาน สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (ในภาพรวม) ของประเทศ หรื อ เฉพาะพื้ น ที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย (ทาในปี.........................................)
- การสร้างบุคคลต้นแบบ (Human Rights Idol) ยังไม่ มี ซึ่งควรจะมี (ทาในปี .........................)
- การจัดทาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (ทาในปี..............................)
- การสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (ขยายความ ทาในปี.............................)
- การสร้างกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนผู้ถูกละเมิดโดยเร็ว และปรับปรุงมาตรฐาน/ระยะเวลาในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ทาในปี.....................................)
- การปรับโครงสร้างองค์กร สานักงาน กสม. และการเตรียมการปรับย้ายที่ดีเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่น
(เริ่มปี ๒๕๖๖......................)
- การสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร “RIGHTS” (ทำต่อเนื่อง ตัง้ ปี ๒๕๖๖.............)

สรุปผลการดาเนินงานของก.ส.ม.ในปี ๒๕๖๕ (จากการติดตาม ประเมินผลภายในฯ)
สภำพแวดล้อมทำง กำรเมือง กำรปกครอง ก.ม. เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประชำกร เทคโนโลยี่ ตปท.
((+) รัฐบำลมีเสถียรภำพ ควำมขัดแย้งไม่รุนแรงฯ ( - ) กำรเมืองยังไม่เป็ นปชต.นัก ภำครัฐมีจุดอ่อน โควิดระบำด, เศรษฐกิจไม่ดฯี )

ปั จจัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

ผลงำน

ผลลัพธ์

(input)

(process)

(output)

(outcome)

- กสม.มีควำมรู้ ประสบกำรณ์
หลำกหลำย มีนโยบำยเชิงรุ ก
- มีบุคลำกรใหม่ เพิม่ ขึน้ จำก
เดิม ทีม่ บี ทเรียนมำกขึน้
- งบประมำณ + สะสมไว้
- มีภำคีเครือข่ำย ศูนย์ฯใน
มหำวิทยำลัย
-ข้อร้องเรียนจำกปชช.

-ดำเนินงำนยึดแผนเป็ นหลัก
-ติดตำม กำกับกำรใช้งบฯได้ดี
-ยึดหยุ่น สำมำรถปรับเพิม่
โครงกำรดีๆ DRT เช่น สมัชชำฯ

กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบ ประสำนฯ ทำ
ได้มำกขึน้ เร็วขึน้

กลุ่มเปรำะบำง เข้ำถึง
สิทธิฯมำกขึน้

ผลงำนสู่ปชช.ภำคีมำกขึน้

-ปรับวิธีทำงำน เชิงรุ ก รวดเร็ว
ใกล้ชิดกับภำคี และประชำชน/
กลุ่มเปรำะบำงมำกขึน้ ....

มีข้อเสนอเชิงนโยบำย/
กำรปฏิบัติ เสนอรัฐบำล
หน่วยงำนมำกขึน้

ข้อมูลย้อนกลับ(feedback)

ประเด็นกำรละเมิดสิทธิฯ
บำงด้ำน จำกจนท.รัฐ
บำงกลุ่ม/พืน้ ที่ เริ่มลดลง
ควำมพอใจของภำคี/
ปชช.เพิม่ ขึน้

สรุปผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมา
ควำมสำเร็จ /สิ่งดีๆทีเ่ กิดขึน้
• กำรติดตำม กำกับกำรใช้งบประมำณ
• ควำมยืดหยุ่นในกำรปรับแผน/โครงกำรฯ เช่น จัด
สมัชชำ เกิดผลงำน ผลกระทบเชิงบวกมำก
• จัดเวทีวิชำกำรและอืน่ ๆ หำรือกับภำคีเครือข่ำยหลำย
ครั้ง ได้ข้อสรุ ป ข้อทีด่ ไี ปดำเนิน งำนต่อ
• กำรแก้ไขปั ญหำทีเ่ กิดขึน้ มำปรำกฏควำม สำเร็จในปี
นี้ จำกควำมพยำยำม และเงือ่ นไข (กำรปรับสถำนะ
กำรจัดกำรงำนค้ำงฯ พรบ.ต่อต้ำนกำรทรมำนฯ )
• มีกำรสรุ ปบทเรียน ปรับปรุ งวิธีทำงำนมำกขึน้
• กำรยอมรับจำก stakeholdersมำกขึน้ เช่น สภำฯ
ภำคีเครือข่ำยใน ตปท.
• มีบุคลำกรเพิม่ ขึน้ มีโครงสร้ำง ระบบงำนดีขึน้
• ฯลฯ

ควรปรับปรุ ง/ดำเนินกำร
• ระบบ/ฐำนข้อมูล และขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจติ อล
• กำรติดตำม ประเมิน ผลงำน และผลลัพธ์ โดยเฉพำะให้มีกำร
ประเมินผลภำยนอกในประเด็นสำคัญ
• นำผลกำรศึกษำวิจัยฯมำใช้ประโยชน์มำกขึน้
• กำรกำหนดเป้ ำหมำย กำรทำตัวชีว้ ัด ต้องสะท้อนยุทธศำสตร์ เนือ้ งำน
ทีส่ ำคัญของ กสม. (เพือ่ วัดในสิ่งทีต่ ้องวัด เพือ่ ปรับปรุ งกำร
ดำเนินงำน ตอบสังคม ไม่เลือกทำดัชนีทงี่ ำ่ ยๆ)
• ตัวชีว้ ัดควรลงถึงระดับบุคคล นำผลกำรประเมินผลไปใช้ประโยชน์
มำกขึน้ ในกำรบริหำรและพัฒนำบุคคล
• เครื่องมือประเมินควำมตระหนัก ควำมรู้กลุ่มเป้ ำหมำยต่ำงๆ
• ดัชนีด้ำนสิทธิมนุษยชน มำตรฐำนทีส่ ำคัญ ผลกำรประชุมวิชำกำรฯ
• กลยุทธแนวทำงกำรส่งเสริมฯในกลุ่มเป้ ำหมำย ประเด็น พืน้ ที่
• กำรตรวจสอบและรำยงำนข้อเท็จจริงฯกำรละเมิดและจัดทำ
ข้อเสนอแนะฯ เรื่องระบบขนส่งสำธำรณะของคนพิกำร กำรก่อสร้ำง
รถไฟฟ้ ำสำยสีชมพู กำรคุ้มครองสิทธิแรงงำน-พนักงำนจ้ำงเหมำ
บริกำร ฯลฯ

๒) กรอบความร่ วมมือต่ างประเทศด้ านสิ ทธิมนุษยชน (ทาอะไรในปี ๖๖/๖๗-๗๐)
ข้อตกลง อนุสัญญำสิทธิฯ
• เสนอให้ไทยรับ Op CAT (ทำปี อะไร.........................)
• กำรให้สัตยำบันอนุสัญญำฯอุ้มหำย (CPPED)
• ทำปี ..........

• กำรเป็ นภำคีอนุสัญญำแรงงำนอพยพฯ(ICMW)
• ทำปี ..........
• กำรเป็ นภำคีอนุสัญญำ ILO 87,98 ทำปี ......
• กำรเป็ นภำคีอนุสัญญำฯผู้ลภี้ ยั ทำปี ...
• ร่ าง C. BHR ทาปี .........
• ร่ าง C. ผู้สูงอายุ ทาปี ...........
• .......................................................

ปฏิบตั ติ ำมพันธกรณีทเ่ี ป็ นภำคี
• กำรท ำรำยงำนสถำนกำรณ์สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
ประเทศไทย ทำปี ........................
• กำรนำเสนอรำยงำนฯตำมกลไก UPR ทำปี ....
• กำรจั ด ท ำรำยงำนและเสนอรำยงำนฯตำม
อนุสัญญำฯ(Treaty bodies) เช่น
- CEDAW ปี …….....
- CAT ปี 2024…. ..
• GANRHI กำรประเมินสถำนะฯ ทำปี ...................
• APF กำรพัฒนำบุคลำกร โครงสร้ำง วิธีกำรทำงำน
ทำปี .......
• กำรทำหน้ำทีป่ ระธำน SEAN
ทำปี ................................

๒. ประเด็นภารกิจ/เนื้องานในด้ าน กรอบข้ อตกลงระหว่ างประเทศ และอนุสัญญาฯที่ กสม.จะต้ อง
ดาเนินงาน ใน ๕ ปี โดยเฉพาะในปี ๖๖/๖๗
กสม.จะต้องดำเนินงำนอะไรตำมกรอบข้อตกลงฯและอนุสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนฯ (๙ ฉบับ) และอืน่ ๆ
เช่น อนุสัญญำฯILO อนุสัญญำฯสถำนะผู้ลภี้ ัย เป็ นต้น
- การผลักดัน OP CAT (ทาในปี .............................)
- อนุ สัญญาฯแรงงานอพยพ/โยกย้ ายและผู้ติดตาม ที่ไทยยังไม่ เป็ นภาคี แต่ มีการศึ กษาโดยกระทรวงแรงงานฯและ
นักวิชาการต่ างๆถึง ข้ อดีและความท้ าทาย/ภาระ และการเตรียมการของประเทศไทย เมื่อจะเข้ าเป็ นภาคี (ทาใน ปี ...............)
- อนุสัญญา ILO๘๗ และ ๙๘ โดยถูกติดตามจาก UNและภาคี
- อนุสัญญาสถานะผู้ลภี้ ัย (แม้ ในทางปฏิบัติ ประเทศไทยได้ ดูแลผู้หนีภัยสงครามฯ จากสงครามอินโดจีน และเหตุการณ์
ในเมียนมาร์ โดยมีศูนย์ ฯ ร่ วมกับองค์ กรระหว่ างประเทศมานานหลายสิ บปี แล้ วก็ตาม )
- การจัดทารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประเทศไทย และการนาเสนอรายงานฯที่UN ตามกลไก UPR (ปี ..........)
- การจัดทารายงานตามอนุสัญญา (Treaty bodies) เช่ น CEDAW ปี ……… CAT ปี 2024…. และการไปประชุ มเสนอ
รายงานฯ ใน ๕ ปี เช่ น ........................
- ร่ าง C. BHR
- ร่ าง C. ผู้สูงอายุ

๓. ยุทธศำสตร์ของ กสม.ระยะ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐*
จัดทำโดยคณำจำรย์จำกสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ กสม.เห็นชอบเมือ่ ๒๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๕
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ ในแต่ละยุทธศำสตร์ มีประเด็นทำงยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ดัชนีวัดระดับยุทธศำสตร์ และกลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน ระยะเวลำ และข้อเสนอชุดโครงกำรฯ เพือ่ ใช้
เป็ นกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนในระยะ ๕ ปี และมีกำรทบทวน ทำ mid term review ให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ฯ

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างพลังความร่วมมือ “ส่งเสริม” วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถการ “เฝ้าระวัง” สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการ “คุ้มครอง” และการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสานักงาน กสม. ให้เป็น “องค์กรสรรถนะสูง”
(ดูเอกสารประกอบ)

หน้ าทีร่ ัฐในด้ านสิ ทธิมนุษยชน และขอบเขต เนื้อหายุทธศาสตร์ กสม. ๕ ปี *
มีกลไกตำม
กฎบัตรUN

มีกลไกตำม
อนุสัญญำฯ

หน้ำทีข่ องรัฐ

๑. เคำรพสิทธิฯ(Respect) ไม่แทรกแซง
๒. คุ้มครองสิทธิฯ (Protect) ไม่ให้ปชช.ถูกละเมิด
๓. ทำให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ (Fulfill)ในด้ำนก.ม./นโยบำยและปฏิบัติ

๑. ส่งเสริม

๒.เฝ้ ำระวัง

๓.คุ้มครอง

(ภำคี เครือข่ำย ผู้นำ
ป้ องกัน เผยแพร่ อบรม)

(มีตัวชี้ เครื่องมือเฝ้ ำระวัง กลไก
ประเมิน ใช้ IT)

(ละเมิด ตรวจสอบ ประสำน
ไกล่เกลี่ย)

๔. กำรบริหำรจัดกำรให้เป็ นองค์กรสมรรถนะสูง
(โครงสร้ำงองค์กรในส่วนกลำง ภำค ระบบงำน สื่อสำร องค์กรdigital พัฒนำศะกยภำพฯ)

เยียวยำ
(ประสำน)
)

๓.ยุทธศำสตร์ของ กสม.ระยะ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
จัดทำโดยคณำจำรย์จำกสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ และกสม.เห็นชอบเมือ่ ๒๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๕
จัดทำโดยคณำจำรย์จำกสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ และกสม.เห็นชอบเมือ่ ๒๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๕
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ ในแต่ละยุทธศำสตร์ มีประเด็นทำงยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ดัชนีวัด
ระดับยุทธศำสตร์ และกลยุทธ/แนวทำงกำรดำเนินงำน ระยะเวลำ และข้อเสนอชุดโครงกำรฯ เพือ่ ใช้เป็ นกรอบ
แนวทำงกำรดำเนินงำนในระยะ ๕ ปี และมีกำรทบทวน ทำ mid term review ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ฯ
• 1.

สร้ำงพลังควำมร่วมมือ “ส่งเสริม“ วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน

• 1.1: ส่งเสริมให้องค์กำรทัง้ ภำครัฐและเอกชน มีกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
• 1.2: สร้ำงกลไกให้สังคมเกิดกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน
• 1.3: ส่งเสริมและพัฒนำผู้นำ และเครือข่ำยด้ำนสิทธิมนุษยชน ทัง้ ในและต่ำงประเทศ

๓. ยุทธศำสตร์ของ กสม.ระยะ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ต่อ)
2. ยกระดับควำมสำมำรถกำร “เฝ้ ำระวัง” สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน

2.1: พัฒนำดัชนีสิทธิฯและเฝ้ ำระวังสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิฯด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.2: พัฒนำกลไกกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิฯ สำหรับรับรองกำรดำเนินงำนองค์กำรทัง้ ภำครัฐ และเอกชน

3: เพิม่ ประสิทธิภำพกำร “คุ้มครอง“ และกำรเสนอแนะมำตรกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน
3.1: พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน และช่วยเหลือเยียวยำผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.2: พัฒนำกระบวนกำรจัดทำข้อเสนอแนะเพือ่ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ หรือระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

4: พัฒนำสำนักงำนกสม. ให้เป็ น “องค์กำรสมรรถนะสูง”
4.1: พัฒนำระบบกำรจัดกำรของสำนักงำน กสม. ให้เทียบเท่ำระดับสำกล
4.2: สร้ำงกระบวนกำรสือ่ สำรและควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน
4.3: ขยำยศักยภำพกำรดำเนินงำนระดับภูมภิ ำค

๔. การศึกษา

วิจัย และ KM

สานักงาน กสม. ได้ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และ
เผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน มาตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้รวบรวมผลงานวิจัย
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 90 เรื่อง โดยมีเรื่องที่ดาเนินการในช่วงปี 2560-ปัจจุบัน ดังนี้
- คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน(Human Rights Due Diligence Handbook)ของธุรกิจการโรงแรม
- รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม
- กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน

-หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอานาจศาล-สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเก
อญอ) กับการดาเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทากินและที่
อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ

๕. ข้ อมูลคาของบประมาณ/ร่ างแผนฯ ปี ๖๖ ที่ผ่านรัฐสภา (โครงการอะไรทีต่ ้ องทา ห้ ามยกเลิก)
โครงการอะไรที่ต้องทาหรือ
ห้ามยกเลิก * ประกอบด้วย
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ (สานักงาน
ในภูมิภาค)
3. แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชนและ
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
(แผนงานดิจิทัล)
4.แผนงานบูรณาการขับ
เคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔. การศึกษา วิจัย และ KM (ต่ อ)
-สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดาเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ
-แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562
-ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติกับที่ดินเอกชนทับ
ซ้อนกัน และกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการทวงคืนผืนป่า
-ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
-แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย:กรณีแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
-การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนของประเทศ
-ข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
-เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเน้นกำรนำผลกำรศึกษำวิจัยไปใช้ประโยชน์มำกขึน้ ในกำรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำย ก.ม. กำรปรับปรุ งกำรดำเนินงำนฯ

๖.ข้ อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจาปี รวมทั้งในเวทีต่างๆ
1. ข้อเสนอแนะเพือ่ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงาน
1.1 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ควรมีกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในประเด็น การเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สิทธิในที่อยู่อำศัย สิทธิในที่ดิน
ทำกิน และสิทธิพลเมือง ตลอดจนเสรีภำพขั้นพื้นฐำนในกำรชุมชนอย่ำงสันติ เป็นต้น

- ควรปรับแนวทางทำงำนเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
โดยเฉพาะ ประเด็นการละเมิดสิทธิเด็ก /กลุ่มผู้เปราะบาง ที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- กรณีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสังคมในวงกว้าง ควรเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาสังคม เพื่อวางแผน/กาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ เช่น ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน

๖.ข้ อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจาปี รวมทั้งในเวทีกมธ.ต่ างๆ
1.2 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ “ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน”

- การแสดงท่าทีและการออกแถลงการณ์ของ กสม. ในกรณีต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง ควรคานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
และขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฯ และก.ม.ที่เกี่ยวข้อง และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์
1.3 การพัฒนาสานักงาน กสม. สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
- ควรพัฒนากลไกการปฏิบัติหน้าที่ โดยร่วมมือช่วยเหลือกันกับองค์กรอิสระอื่น (แจ้งให้ทราบ ถ้าอยู่ในอานาจหน้าที่
ขององค์กรอิสระอื่น) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และมีเครือข่ายในการดาเนินงานร่วมกัน อันสอดคล้องกับ
มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ (มีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เครือข่าย)

- สานักงาน กสม.พื้นที่ภาคใต้ ควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานทางวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน

๖.ข้ อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจาปี รวมทั้งในเวทีกมธ.ต่ าง
2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
2.1 หน้าที่และอานาจของ กสม. ในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ในกรณี ที่มี
การรายงาน สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๗ (๔) ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอานาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามหลักการปารีส
ควรมีการขยายความมาตรา ๒๖ (๔) พรป.กสม. ปี ๖๐ ว่า การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
โดยไม่ชักช้า เป็นกรณีที่รายงานฯไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม ให้กสม.ชี้แจงข้อเท็จจริง ไม่ใช่ชี้แจงแทน
ฝ่ายรัฐบาล ให้ กสม. ทาความเข้าใจกับ CSOs ด้วย ( ส.ส.น่าจะยังไม่เข้าใจความเป็นอิสระของกสม.ฯ)

๖.ข้อเสนอแนะจำกรัฐสภำ ในกำรเสนอรำยงำนประจำปี รวมทัง้ ในเวทีกมธ.ต่ำงๆ (ต่อ)
2.2 ข้อจากัดด้านกฎหมายในกรณีที่ กสม. เห็นสมควรมีหน้าที่ในการไกล่เกลีย่ ประนีประนอม
ข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน
สนับสนุนให้ กสม. มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนได้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติม
พรป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อบัญญัติ หน้าที่ในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนไว้ให้ชัดเจนด้วย นอกจากนี้
ควรมีการกาหนดกรณีที่มิให้นามาไกล่เกลีย่ ประนีประนอมข้อพิพาทไว้ด้วยในกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วง
ละเมิดและการคุกคามทางเพศ กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดอาญาแผ่นดิน และกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการ
กระทารุนแรงต่อเด็ก เป็นต้น (สนับสนุนกสม.มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ โดยแก้ไขพรอะรป.กสม.ปี ๖๐ กาหนดให้
ชัดเจนว่า เรื่องอะไรที่ไกล่เกลี่ยได้ อะไรไกล่เกลี่ยไม่ได้)
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๖.ข้ อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจาปี รวมทั้งในเวทีต่างๆ
1.

ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงาน

1.1
(1)

(2)

(3)

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ควรมีกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิต่อชีวิตของบุคคล เสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล เช่น การเข้าถึง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิในที่ดินทากิน และสิทธิพลเมืองตลอดจนเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการชุมชน
อย่างสันติ เป็นต้น
ควรปรับแนวทางทางานเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็น การละเมิดสิทธิเด็กที่มี
การเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง กสม. ควรลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที
ในกรณีที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสังคมในวงกว้าง ควรเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาสังคม เพื่อวางแผน/กาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ เช่น ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน

๖.ข้ อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจาปี รวมทั้งในเวทีต่างๆ (ต่ อ)
1.2 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
(1)

(2)

การแสดงท่าทีและการออกแถลงการณ์ของ กสม. ในกรณีต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง
ควรคานึงถึงสิทธิเสรีภาพและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย และควรทาความเข้าใจกับประชาชนและผู้ชุมนุม
ให้ทราบถึงขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ควรส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์

1.3 การพัฒนาสานักงาน กสม. สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
(1)

(2)

ความร่วมมือ กสม. และสานักงาน กสม. ควรพัฒนากลไกการปฏิบัติหน้าที่โดยร่วมมือกับองค์กรอิสระอื่น (แจ้งให้ทราบเมื่อ
เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอืน่ ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่และมีเครือข่ายในการดาเนินงานร่วมกัน
อันสอดคล้องกับมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ
การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ควรมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ
หน่วยงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน

๖.ข้ อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจาปี รวมทั้งในเวทีต่างๆ (ต่ อ)
2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
2.1 หน้าที่และอานาจของ กสม. ในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ในกรณี
ที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๗ (๔) ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอานาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามหลักการปารีส
ควรมีการขยายความมาตรา ๒๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า กรณีที่มี
การรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศทีไ่ ม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริง
ไม่ได้ชี้แจงแทนฝ่ายบริหารรวมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจกับภาคประชาสังคม

๖.ข้อเสนอแนะของรัฐสภำในกำรเสนอรำยงำนประจำปี รวมทัง้ ในเวทีตำ่ งๆ (ต่อ)
2.2 ข้อจากัดด้านกฎหมายในกรณีที่ กสม. เห็นสมควรมีหน้าที่ในการไกล่เกลีย่ ประนีประนอม
ข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน
สนับสนุนให้ กสม. มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนได้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อบัญญัติหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนไว้ให้ชัดเจนด้วย
นอกจากนี้ ควรมีการกาหนดกรณีที่มิให้นามาไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทไว้ด้วยในกรณีร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดอาญาแผ่นดิน และกรณีร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระทารุนแรงต่อเด็ก เป็นต้น
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๗. ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทางานกับเครื อข่ าย
อย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)
- ท างานใกล้ ชิ ด กั บ CSOs และประชาชนมากกว่ านี้ และมี ค วามรวดเร็ ว ให้ ภาคี ท ราบความคื บ หน้ าของ
การทางาน (เริ่มตั้งแต่ ปี....................................... )
- เสริมพลังเครือข่ายสิทธิชุมชนในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเฝ้าระวังสถานการณ์ (ปี............................)
- GANRHI การประเมินสถานะ (ปี .....................................)
- APF การพัฒนาบุคลากร โครงสร้ าง วิธีการทางาน (ปี ............................................)
- การทาหน้าที่ประธาน SEANF (ปี ...................................................)
- ศาลปกครองร่ วมมือดาเนินการ เช่ น 1) แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และพัฒนาบุคลากรสานักงาน กสม. 2) เป็ นวิทยากรให้
ความรู้ ประชาชน/ประชาสั งคม และ 3) สั มมนาวิชาการประเด็นการเลือกปฏิบัติ ธุรกิจข้ ามพรมแดน สิ ทธิที่ดิน และสิ ทธิ
ชุ มชน
- ประสาน สนับสนุน มหาวิทยาลัยบูรพา/มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เช่น ร่วมพัฒนาหลักสูตรธุรกิจสิทธิมนุษยชน
- AICHA/WWF ร่ วมด าเนิ น การ เช่ น 1) พั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก งาน กสม. เกี่ ย วกั บ HRDD และการลงทุ น
ข้ ามพรมแดน 2) ปรั บปรุ งกฎหมายระหว่ างประเทศ และการลงทุนข้ ามพรมแดน และ 3) สั มมนาวิชาการภายในและ
ระหว่ างประเทศ

๗. ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทางานกับเครื อข่ าย
อย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)
- สสส. /สช. ร่วมดาเนินการ เช่น 1) พัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะการประเมิน (HRIA, HIA, SEA, CHIA and
EIA) 2) ตรวจสอบรายกรณี ประเด็นสิ ทธิชุมชนและสิ่ งแวดล้ อมและการเผยแพร่ ต่อสาธารณะ และ 3) พัฒนาองค์ ความรู้
และข้ อเสนอแนะสิ ทธิชุมชน สิ่ งแวดล้ อม และ Climate Change
- คณะทางาน ETO Watch/ สมัชชาองค์ กรเอกชนด้ านสิ่ งแวดล้ อม เครื อข่ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุ ษยชน
ร่ วมดาเนินการ เช่ น 1) พัฒนาศั กยภาพ ประชุ มเชิ งปฏิบัติการ และเปลี่ยนวิชาการ 2) ส่ งเสริ มสิ ทธิมนุ ษยชนในการเฝ้ า
ระวังสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน และ 3) การปกป้ องสิ ทธิชุมชน สิ ทธิทดี่ นิ และสิ ทธิสิ่งแวดล้ อม
- การสร้าง/พัฒนาเครือข่าย อาทิ Networking, strategic partner and strategic alliance (ระบุ, ให้ ช่วยทาอะไร)

๗. ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทางานกับเครื อข่ าย
อย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่ได้จากเวทีสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ “มติสมัชชาสิทธิมนุษยชน” (เอกสารประกอบ) ดังนี้
ห้องย่อยที่ 1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

หัวข้อที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทรมาน
ข้อมติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และภาคประชาสังคม ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
หัวข้อที่ 2 การบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร

ข้อมติ ร่วมกันขับเคลื่อนให้มีระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรและผลักดันกฎหมายให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน โดยสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม

๗. ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทางานกับเครื อข่ าย
อย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)
ห้องย่อยที่ 2 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิทางสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงภาคประชาชนและชุมชน ควรดาเนินการดังนี้
1.1 เร่งปรับปรุงกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เพื่อให้รับรอง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิทางสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสร้างกลไกทางนโยบายใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมทุกระดับอย่างแท้จริง
1.2 ทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบ โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น และประกันสิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงเกิดการบูรณาการ
ระบบการประเมินทั้งระบบ และควรพิจารณานาหลักการและแนวทางของการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน (HRIA/HRDD) ผนวกเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการประเมินผลกระทบเหล่านั้นด้วย

1.3 เร่งผลักดันให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

มีสภาพบังคับในการใช้ออกแบบและจัดทานโยบายและแผนงานด้าน

1.4 รับรองในกฎหมายและในทางปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในทุก
ขั้นตอน

๗. ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทางานกับเครื อข่ าย
อย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)
1.5 กระจายอานาจให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กสม. โดยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ควรดาเนินการดังนี้

2.1 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อมในมิติข้ามพรมแดน โดยผลักดันให้มีการนาการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน
มาใช้ประเมินผลกระทบผลกระทบสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน โดยร่วมมือกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (AICHR) และความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEANF)
2.2 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิชุมชนให้กระจายออกไปในกว้างขวางขึ้น รวมถึงมุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเสริมพลังให้กับประชาชนและชุมชน

ห้องย่อยที่ 3 สถานะบุคคล
นาบทเรียนการแก้ไขปัญหาบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิที่ประสบความสาเร็จทั้งในส่วนของคนไทยพลัดถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์
และผู้ตกสารวจหรือถูกจาหน่ายชื่อจากทะเบียน รวมถึงคนไร้รัฐไปปรับใช้เพื่อเร่งรัดกระบวนการกาหนดสถานะแก่ผู้ที่ยังมีปัญหา
และขจัดความไร้รัฐให้หมดไป (zero statelessness) ร่วมกับภาคีเครือข่าย

๗. ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทางานกับเครื อข่ าย
อย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)
ห้องย่อยที่ 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง

ข้อมตินี้มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ในอนาคต เพื่อให้ทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถรับมือกับภาวะ
วิกฤตได้
ห้องย่อยที่ 5 ประเด็นความหลากหลายทางเพศ
ข้อมติ ร่วมผลักดันการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและการสื่อสารสาธารณะเพื่อขจัดอคติและสร้างการยอมรับ
ในความหลากหลาย รวมทั้งเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิ ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์

๘.ปัญหาสิ ทธิมนุษยชนทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ น แปลงทางการเมือง ก.ม. เศรษฐกิจ สั งคมฯ
• . Scenario ทำงกำรเมือง และอืน่ ๆ : if…………then (the worse scenario) ในปี ๒๕๖๖ -๒๕๖๗
• ๑. ด้ำนกำรเมือง กรณีกำรดำรงตำแหน่งของนำยกรัฐมนตรี
• หำกวันที่ ๓๐ กันยำยน ศกนี้ ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ นำยกรัฐมนตรี พล อ.ประยุทธ์ฯ ดำรงตำแหน่งยังไม่ครบ ๘
ปี คำดว่ำ จะมีกำรชุมนุมประท้วงในหลำยพืน้ ที่ โดยเฉพำะจำกกลุ่มคนรุ่นใหม่ทไี่ ม่พอใจรัฐบำล และกำรเมือง ก.ม.
รัฐธรรมนูญฯ ทีเ่ อือ้ ต่อกำรสืบต่ออำนำจ และอำจขยำยตัวเชือ่ มโยงประเด็นอืน่ เช่น กระบวนกำรยุตธิ รรม กำรเลือก
ปฏิบัติ เศรษฐกิจฯ อำจเกิดควำมรุ นแรง มีกำรห้ำมกำรชุมนุม (กระทบต่อสิทธิทำงกำรเมือง) มีกำรใช้กำลังเข้ำ
ควบคุม เสีย่ งต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนมำก รวมทัง้ กระทบต่อสภำพเศรษฐกิจ กำรดำรงชีวติ ของประชำชน
• - หำกศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ำ นำยกรัฐมนตรี(น.ร.ม.) ดำรงตำแหน่งครบ ๘ ปี แล้ว ต้องหำตัวบุคคลทีม่ ำดำรง
ตำแหน่งใหม่ และในทีส่ ุด candidate ตัวผู้ทจี่ ะมำดำรงตำแหน่ง น.ร.ม.จำกพรรคกำรเมือง ไม่เป็ นทีย่ อมรับจำก
ประชำชนฯ อำจมีกำรชุมนุมประท้วงให้มกี ำรเลือกตัง้ ใหม่
• - กรณีทมี่ กี ำรเลือกตัง้ ในปี ๒๕๖๖ คำดว่ำจะมีประเด็นปั ญหำเรื่องควำมโปร่งใสในกำรจัดกำรเลือกตัง้ โดยฝ่ ำยทีค่ ุม
อำนำจ คงพยำยำมใช้วธิ ีกำรสกัดฝ่ ำยค้ำน (ซึง่ ระยะนีเ้ ริ่มเห็นควำมขัดแย้งของพกม.ฝ่ ำยรัฐบำลในหลำยประเด็นเช่น
ร่ำงพรบ.กัญชำฯ กำรจะส่งผู้สมัครลงในพืน้ ทีท่ พ
ี่ กม.เดิมเคยชนะกำรเลือกตัง้ ฯ) จะกระทบกับกำรทำงำนของกสม.

๘.ปัญหาสิ ทธิมนุษยชนทีจ่ ะเกิดขึน้ จากปัจจัยทางการเมือง ก.ม. เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยีฯ่ (ต่ อ)
• ๒.ประเด็นภัยคุกคำมทำงด้ำนสุขภำพ /โรคระบำด หำกไวรัสโควิดมีกำรกลำยพันธุ ์ หรือกลับมำระบำดอีก แม้
กระทรวงสธ.จะมีประกำศสั่งยกเลิกโควิด ๑๙ ออกจำกโรคอันตรำย เป็ นโรคติดต่อทีต่ ้องเฝ้ ำระวัง ตัง้ แต่ ๑ ตค.
๖๕ เป็ นต้นไป ย่อมส่งกระทบต่อกำรดำรงชีวติ และกำรเข้ำถึง/ใช้สิทธิฯของประชำชน โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง
ทัง้ ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม จึงควรเน้นกำรเฝ้ ำระวัง โรคอุบัตใิ หม่ และภำวะฉุกเฉินทีค่ ุกคำมต่อสิทธิมนุษยชน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในระดับพืน้ ที่ กำรพึง่ ตนเองในกำรจัดกำรต่อภัยคุกคำมเหล่ำนีใ้ นเบือ้ งต้น (เช่น ควำม
มั่นคงทำงอำหำรฯ) และกำรประสำนควำมร่วมมือเป็ นเครือข่ำย กำรดูแลกลุ่มเปรำะบำง (เช่น ผู้สูงอำยุฯเป็ น
พิเศษ) กำรปรับแก้กฎระเบียบทีแ่ ข็งตัว กำรบริหำรจัดกำรทีย่ ดื หยุ่นคล่องตัว
• ๓. ประเด็นด้ำนสิง่ แวดล้อมอันเป็ นผลจำกภำวะโลกร้อน และกำรกระทำของมนุษย์ ปั ญหำมลพิษข้ำมพรมแดน
(ควันจำกกำรเผำป่ ำในอินโดนีเซีย และเผำเศษวัสดุกำรเกษตรจำกเมียนมำร์ ลำวฯ ) ปั ญหำอุทกภัย/นำ้ ท่วม
ซึง่ มีสำเหตุสำคัญจำกปั จจัย. ๑ มีนำ้ เข้ำมำในพืน้ ที่ (นำ้ ฝน นำ้ เหนือลงมำ และนำ้ ทะเลหนุน) มำกกว่ำกำร
ระบำยนำ้ ออก (แม่นำ้ ลำคลอง ท่อระบำยนำ้ ตืน่ เขิน อุดตัน กำรก่อสร้ำงปิ ดทำงระบำยนำ้ ฯ) ๒.สภำพพืน้ ทีล่ ุ่ม
ต่ำกว่ำระดับนำ้ ทะเล กำรยุบตัวของพืน้ ดิน ปั ญหำฝุ่ น PM 2.5 (ไฟป่ ำ/เผำป่ ำ เผำเศษวัสดุกำรเกษตร ฝุ่ น
ก่อสร้ำง ควันท่อไอเสียรถ ควันจำกโรงงำนฯ) ซึง่ กระทบต่อสิทธิฯหลำยด้ำน เช่น กำรอยู่ในสภำพแวดล้อมทีด่ ฯี

๘.ปัญหาสิ ทธิมนุษยชนทีจ่ ะเกิดขึน้ จากปัจจัยทางการเมือง ก.ม. เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยีฯ่ (ต่ อ)
• ๔. ประเด็นสิทธิชุมชน ทีท่ ำกินฯ จำกนโยบำย ก.ม. กำรบังคับใช้ก.ม.ทีไ่ ม่เหมำะสม มีแนวโน้มทวีควำมรุ นแรงขึน้
• ๕. ควำมเหลือ่ มลำ้ /ช่องว่ำงทำงเศรษฐกิจ อันเป็ นผลจำกกำรพัฒนำและบริหำรประเทศในหลำยรัฐบำลทีผ่ ่ำนมำ
และมีปัจจัยซำ้ เติมในช่วงรัฐบำลทีผ่ ่ำนมำ จะส่งผลกระทบต่อประชำชน โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง ได้แก่ คนจน
คนเร่ร่อนในเมือง คนไร้สถำนะ แรงงำน ผู้พกิ ำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเชือ้ ฯ เด็ก ผู้หญิง /แม่เลีย้ งเดีย่ ว ผู้จบกำรศึกษำ
ใหม่ทหี่ ำงำนทำไม่ได้
• ๖. ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ เช่น กำรหลอกลวงกลุ่มเปรำะบำงฯ กำรคุกคำม ละเมิดสิทธิฯ ส่วนตัว มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
• ๗. Technology disruption และปั จจัยทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองฯ จะส่งผลกระทบต่อกลุม่ แรงงำนฯ แม้มีข่ำว
กำรลงทุนในกำรผลิตรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ ำ และแบตเตอรี่ จำกประเทศจีน ทีจ่ .ระยอง และจำกประเทศอืน่ ๆ
• . (พิจำรณำเพิม่ เติม ในประเด็นสิทธิฯ กลุ่มเป้ ำหมำย และพืน้ ที่ ทีม่ คี วำมเสีย่ งต่อกำรละเมิดสิทธิฯ จำก mega
trend แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ ๑๔ )
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๘.ปัญหาด้ านสิ ทธิมนุษยชน ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ อันเป็ นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองปกครอง
เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี่ ตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิ ทธิฯ กลุ่มเป้ าหมาย พืน้ ทีฯ่ )เพื่อทารายละเอียดแผนฯ
บทวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Mega Trend) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
โดยบริบทการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่จะส่งผล/มีอิทธิพลทาให้สถานะของประเทศที่เป็นอยู่เกิดการเปลี่ยนไป และนาไปสู่
การปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งในแผนฯ 13 ประเทศไทยได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในหลายมิติ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การใช้นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ
สมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพและอินเทอร์เน็ตในการยกระดับภาคการเกษตรและบริการทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในภาคการศึกษาและการสื่อสารมวลชน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ สาธารณะ
ของภาครัฐ เป็นต้น

๘.ปัญหาด้ านสิ ทธิมนุษยชน ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ อันเป็ นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองปกครอง
เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี่ ตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิ ทธิฯ กลุ่มเป้ าหมาย พืน้ ทีฯ่ )เพื่อทารายละเอียดแผนฯ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โครงสร้างประชากรของโลกมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าปี
2593 ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 120 จนมีจานวนถึง 1.5 พันล้านคน ส่งผลให้สัดส่วนประชากร
วัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสูส่ ังคมสูงวัยจะนามาซึ่งความต้องการสินค้าและบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลให้ ภาคการผลิตและบริการส่วนหนึ่งมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น อาทิ ยาและ
เวชภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจบริการ สุขภาพ บริการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ
1. รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการใหม่ ๆ เช่น หุ่นยนต์สาหรับการดูแลและ นวัตกรรมของใช้
ภายในบ้านสาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล
1) การเพิ่มขึ้นของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมเมืองตลอดจนการเผชิญกับมลพิษ
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของความเครียดจากการทางานและความวิตกกังวลในการใช้ชีวิต
2) กระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้ความต้องการอาหารและผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น

๘.ปัญหาด้ านสิ ทธิมนุษยชน ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ อันเป็ นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองปกครอง
เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี่ ตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิ ทธิฯ กลุ่มเป้ าหมาย พืน้ ทีฯ่ )เพื่อทารายละเอียดแผนฯ
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น ส่งผลให้หลายภูมิภาคต้องเผชิญกับ
ความผันผวนของภูมิอากาศในระดับความรุนแรงที่มากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น อาทิ ความร้อน ภาวะฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง และพายุ
ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ อันจะสร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยภาคการเกษตรจะ
ได้รับความเสียหายมากกว่าภาคการผลิตอื่น เนื่องจากต้องพึ่งพาสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติ การแพร่ระบาด
ของโรคตามฤดูกาลมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้าในหลายพื้นที่ของโลก
ความเปราะบางทางสังคม แนวโน้มสาคัญซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อวิถีทางสังคมในอนาคต มีพื้นฐานมาจากความแตกแยกในสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเหลื่อมล้า ประกอบกับผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อถือใน
การบริหารจัดการภาครัฐ จนเกิดเป็นกระแสความไม่พอใจในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลจากการกระทาของคนรุ่นก่อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความไม่เป็น
ธรรมในสังคม ความสามารถของรัฐในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยจะพบสถานการณ์ความไม่สงบในรูปแบบที่รุนแรงขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น มีการสร้างข่าวปลอม
และเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่แนบเนียนขึ้นด้วยการใช้สื่อสังคมบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อภาครัฐ บ่มเพาะความคิด

๘.ปัญหาด้ านสิ ทธิมนุษยชน ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ อันเป็ นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองปกครอง
เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี่ ตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิ ทธิฯ กลุ่มเป้ าหมาย พืน้ ทีฯ่ )เพื่อทารายละเอียดแผนฯ
ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ต่อต้านสถาบันการปกครองเดิม จนเกิดเป็นกระแสนิยมในการไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในรูปแบบต่าง
ๆ กระทั่งขัดขวางการดาเนินงานของรัฐ จนถึงขั้นปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงโดยอ้างความชอบธรรมของประชาชน ตอกย้า
ความแตกแยกทางสังคมระหว่างผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง ซึ่งเป็นการลดคุณค่าของเสรีภาพ การสื่อสารสาธารณะ ประชาสังคม
และหลักนิติธรรมให้อ่อนแอลง ส่งผลให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง
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๙. นโยบายของกสม.ชุดที่ ๔ สาหรับจัดทาแผนฯ ปี งบประมาณ ๒๕๖๖/๒๕๖๗
๑. การดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน จะเน้นประเด็นสิทธิฯอะไร
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( หัวข้อ/เรื่อง................กลุม่ เป้าหมาย................พืน้ ที่ใด.................เป็นพิเศษหรือไม่ ...เพราะอะไร)
• ด้านต่างประเทศ จะผลักดันอะไร OP CAT? อนุสัญญาแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและผูต้ ิดตาม
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• กำรทำงำนกับองค์กรภำคีเครือข่ำย เช่น ศูนย์ฯร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ ภำคี.............
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มำร่วมทำงำน ในช่วงทีม่ ภี ยั คุกคำม
-เน้นทีก่ ลุ่มเปรำะบำง

(กสม.มีควำมรู้ ปสก.ทุ่มเท
มีจนท.เพิม่ ,ผู้บริหำรมี
่ จี ำกเวทีต่ำงๆมำดำเนินกำร
คุณภำพ มีสนง.ภำค.,มี -นำข้อสรุ ป/ข้อเสนอแนะทีด
ทุนเดิมจำกเวทีสมัชชำ
-เร่งรัดพัฒนำสมรรถนะสนง.กสม.ทีส่ ำคัญ (บุคลำกร ระบบเฝ้ ำระวัง กำรตรวจสอบ ส่งเสริม IT KM)
วิชำกำรต่ำงๆ

จุดอ่อน (Weakness)
(มีหน้ำทีแ่ ต่อำนำจ มี
ข้อจำกัด สภำพบังคับน้อย
ยังใช้ศักยภำพของจนท.
ไม่ได้เต็มที,่ งบฯจำกัด

WO

-พัฒนำกำรทำงำนองค์กรอิสระทีม่ หี น้ำที่
อำนำจและเครือข่ำยCSOsทีม่ ศี ักยภำพ

๑๐.กำรเปลี่ยนแปลงภำยในของสนง.กสม.ในเรื่องโครงสร้ำง,บุคคลำกร ระบบ/กระบวนกำรทำงำนฯ
- ปรับโครงสร้างของสานักงาน กสม./บุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กสม.
- ขยายสานักงาน กสม. ในภูมิภาค
- นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการคุ้มครองและเยียวยาด้านสิทธิมนุษยชน
- ปรับปรุงให้มีระบบฐานข้อมูลในการทางานเพิ่มขึ้นและต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้
- เน้นเรื่อง Digital transformation สร้างบุคลากรภายในให้มี Digital literacy ที่จาเป็น
- ทบทวนและปรับปรุงแผนระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องและมีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกัน
- พัฒนาระบบงานให้เทียบเท่าระดับสากล

- ภายใต้ข้อจากัดของงบประมาณ ต้องเรียงลาดับความสาคัญของงาน ทางานที่เกิด impact
- การพัฒนาบุคลากรของสานักงาน กสม. ในระดับต่าง ๆ โดยมีแนวทางการพัฒนาภายใน-ภายนอก และพัฒนาตัวเอง

- พัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบ เฝ้าระวังสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
- การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (HRDD and UNGPs)

๑๐.กำรเปลี่ยนแปลงภำยในของสนง.กสม.ในเรื่องโครงสร้ำง,บุคคลำกร ระบบ/กระบวนกำรทำงำนฯ
- กรณีศึกษาการดาเนินการตรวจสอบของต่างประเทศ รวมทั้งคาพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชน
- พัฒนาบุคลากรโดยการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนสถาบันสิทธิมนุษยชน

- การจัดทาฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง
องค์กรดิจิทัล

- พัฒนาระบบเดิม (ปี 2566) เช่น 1) ระบบรับเรื่องร้องเรียน 2) ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน และ 3) ระบบบริหารงานบุคคล
- พัฒนาระบบใหม่ เช่น 1) ระบบเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 2) ระบบส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเครือข่าย

3) ระบบแผนงานและงบประมาณ และ 4) ระบบการติดตามการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของ กสม.
- การจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร(EA) ทาให้มีแผนขององค์กรในระยะยาวในการพัฒนาระบบดิจิทัลไปสู่แผนปฏิบัติการปี67-70
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์ (ต่อยอดจากปี 2566) (Big Data) และพัฒนาระบบ ERP (คลัง+พัสดุ เพื่อไป
เชื่อมกับระบบ ERP แผนและงบประมาณต้องเชื่อมกับระบบ DPIS)

๑๐.กำรเปลี่ยนแปลงภำยในของสนง.กสม.ในเรื่องโครงสร้ำง,บุคคลำกร ระบบ/กระบวนกำรทำงำนฯ
- การพัฒนาบุคลากรของสานักงาน กสม. ในระดับต่าง ๆ โดยมีแนวทางการพัฒนาภายใน-ภายนอก และพัฒนาตัวเอง
- พัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบ เฝ้าระวังสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
- การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (HRDD and UNGPs)
- กรณีศึกษาการดาเนินการตรวจสอบของต่างประเทศ รวมทั้งคาพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชน
- พัฒนาบุคลากรโดยการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนสถาบันสิทธิมนุษยชน
- การจัดทาฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง
- องค์กรดิจิทัล
- พัฒนาระบบเดิม (ปี 2566) เช่น 1) ระบบรับเรื่องร้องเรียน 2) ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน และ 3) ระบบบริหารงานบุคคล
- พั ฒ น า ร ะ บ บ ใ ห ม่ เ ช่ น 1 ) ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ก า ร ณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น 2 ) ร ะ บ บ ส่ ง เ ส ริ ม
สิทธิมนุษยชนและเครือข่าย 3) ระบบแผนงานและงบประมาณ และ 4) ระบบติดตามงานของสานักงาน
- ก า ร จั ด ท า ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม อ ง ค์ ก ร ( EA) ท า ใ ห้ มี แ ผ น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ใ น ร ะ ย ะ ย า ว ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล
ไปสู่ แผนปฏิบตั ิการปี 67-70
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์ (ต่ อยอดจากปี 2566) (Big Data) และพัฒนาระบบ ERP (คลัง+พัสดุ เพื่อไปเชื่ อมกับระบบ
ERP แผนและงบประมาณต้ องเชื่ อมกับระบบ DPIS)

รายชื่องานวิจัยสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ปี 2560-2564 ที่ต้องนาไปใช้ประโยชน์
- คู่มอื ประเมินผลด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจกำร
โรงแรม/ สถำบันวิจัยและให้คำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (สว.มธ.)

- รำยกำรตรวจสอบ (checklist) ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจกำรโรงแรม/ สถำบันวิจัยและให้คำปรึกษำแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (สว.มธ.)
- รำยงำนกำรศึกษำวิจัย เรื่อง กฎหมำยว่ำด้วยควำมเสมอภำคและกำรไม่เลือกปฏิบัติ
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอานาจศาล
- รายงานฉบับสมบูรณ์ สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดาเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนใน
พื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ
- รายงานฉบับสมบูรณ์ สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดาเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนใน
พื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ

- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562/ มูลนิธิสถำบันวิจัยเพือ่ กำรพัฒนำประเทศไทย
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
- รายงานศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)/
สถำบันวิจัยและให้คำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (สว.มธ.) ,๒๕๖๑,จัดทาโดย พิภพ อุดร, สฤณี อำ
ชวำนันทกุล, ธิตมิ ำ อุรพีพัฒนพงศ์ / สฤณี อำชวำนันทกุล
- เอกสารเรื่องข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติกับที่ดิน
เอกชนทับซ้อนกัน และกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการทวงคืนผืนป่าตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2557 และที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2557/ คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
- คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม/ สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.)
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,๒๕๖๑, คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ธีระวุฒิ
เต็มสิริวัฒนกุล, ธนำชัย สุนทรอนันตชัย, และดนัยภัทร โภควณิช

- รายงานศึกษาวิจัยการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน/ สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.),๒๕๖๑, จัดทาโดย พิภพ อุดร, สฤณี อำชวำนันทกุล, ธิตมิ ำ อุรพีพัฒนพงศ์
/ สฤณี อำชวำนันทกุล
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับย่อ) โครงกำรแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงำนข้ำมชำติใน
ประเทศไทย : กรณีแรงงำนข้ำมชำติในอุตสำหกรรมสัตว์ปีก,๒๕๖๒, วิโรจน์ ณ ระนอง และวุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์
- รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน :
นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศ/ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
๒๕๖๒. หัวหน้าโครงการ นณริฏ พิศลยบุตร, นักวิจัย, บุญวรำ สุมะโน, และจิรัฒน์ สุริยะโชติชยำงกูล
- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
ของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ, ๒๕๖๒ นักวิจัย ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์, พัชรวรรณ นุชประยูร และฌำ
นิทธิ์ สันตะพันธุ ์ ; จัดทำโดย สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

- เอกสารสื่อเผยแพร่บทสรุปการศึกษา "เหลียวหลังแลหน้ำ 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย“,๒๕๖๕
ผศ.ดร. พันธ์ธีรำ นำคอุไรรัตน์,อำจำรย์หนึ่งนยำ ไหลงำม,นำยธนภัทร ลือวำนิช,นำยวัลลภ ภุมรำ,
นำงสำวกัญญำณัช เวลำแจ้ง

