
เอกสารประกอบ การจดัท ากรอบแผนยทุธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๖/ร่างแผนฯ(ค าของบฯ)ปี๖๗ ของส านกังานกสม.



แนวทาง/วธีิการจัดท าแผนฯส านักงาน กสม. ประจ าปี ๒๕๖๖

• เป็นปีแรก ของกสม.ชุดที ่๔ ทีจ่ะไดจ้ัดท ำแผนฯ เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกสม. 
หลังจำกมีประสบกำรณก์ำรบริหำร/ด ำเนินงำนมำ ๑ ปี โดยอำศัยกรอบแผนฯทีจ่ัดท ำไว้ก่อนที่
กสม.ชุดนีเ้ข้ำมำรับงำน และมีส่วนในกำรจัดท ำค ำของบประมำณปี ๒๕๖๖ ในช่วงทำ้ย

• แผนฯ ทีจ่ะจัดท ำประกอบดว้ย ๓ แผน  (สิน้สุดกำรประชุมฯจะไดส้ำระส ำคัญของแผนฯ ๓ ฉบับ 
ไปท ำรำยละเอยีดใหส้มบูรณต์อ่ไป)

๑. ร่ำงกรอบแผนยุทธศำสตรฯ์ ๕ ปี (จำกยุทธศำสตร ์กสม. ๕ ปีของนิด้ำ มำพจิำรณำปรับปรุง
ในสำระส ำคัญ และน ำเนือ้งำนโครงกำร ทีก่ ำหนดไว้ในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ มำท ำแผนฯ ปี๖๖/๖๗)

๒.แผนปฏิบัตงิำนประจ ำปี ๒๕๖๖ (จำกค ำของบประมำณปี ๒๕๖๖ และยุทธศำสตรฯ์ ๕ ปี มำ
ปรับปรุงเพิม่เตมิ โดยอำศัยข้อมูล และองคค์วำมรู้ฯ ใหส้อดคล้องกับ สถำนกำรณปั์ญหำ และ
ภำรกิจ นโยบำย กสม.ฯ และผลกำรวิเครำะหอ์ืน่ๆ รวมทัง้ท ำร่ำงตวัชีวั้ดของแผนฯ)

๓. ร่ำงค ำของบประมำณ กสม.ปี ๒๕๖๗ (ถ้ำยกร่ำงไว้แล้วก็ปรับปรุง)



แนวทาง/วธีิการจัดท าแผนฯส านักงาน กสม. ประจ าปี ๒๕๖๖ (ต่อ)
• แนวทำงกำรจัดท ำแผนฯ (planning approach)
• - กำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ  บูรณำกำร ยึดปัญหำ/เป้ำหมำยเป็นหลัก (Goal oriented & system 

approach)
• - เน้นกำรมีส่วนร่วม (participatory approach) และมีกำรบูรณำกำร ข้อมูล องคค์วำมรู้ฯจำก
แหล่งต่ำงๆ

• - จัดท ำเป็นขัน้ตอน/เป็นระยะ (step by step approach) มี
๑. กำรเตรียมกำร เตรียมคน เตรียมข้อมูล/ควำมรู้ เตรียมวธีิกำรฯ
๒. จัดประชุมฯ เป็นระยะ ทีก่ทม. พัทยำ และกทม.
๓. ได้เอกสำรแผนฯ 

- ส ำหรับใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรท ำงำนในระยะ ๕ ปี(ซึ่งต้องปรับเป็นระยะตอ่ไป)
- เป็นแผนปฎบิัตงิำนของเจ้ำหน้ำทีก่สม.ในปี ๒๕๖๖
- เป็นเอกสำรค ำของบประมำณฯ ส ำหรับปี ๒๕๖๗ ส ำหรับเสนอต่อ สงป.รัฐสภำต่อไป

• (สรุปเพือ่หำค ำตอบว่ำ กสม.จะท ำอะไร ทีไ่หน เมื่อไหร่ อย่ำงไร โดยใคร ใช้งบฯ/ทรัพยำกรเทำ่ไหร่)



ขั้นตอนส าคญัในการจัดท าแผนฯ (โดยน าข้อมูล องค์ความรู้มาใช้ประโยชน์)

• ๑) ขั้นตอนกำรวเิครำะห ์(analysis step)

• - วิเครำะห(์กลุ่ม)บุคคล องคก์รทีเ่กี่ยวข้อง(stakeholder analysis) เช่น ตอ้งรู้กลุ่ม เป้ำหมำย/
ลูกค้ำและควำมตอ้งกำร ใครเป็นองคก์รภำค ีเครือข่ำย หุน้ส่วน คู่แข่ง ฝ่ำยตรงข้ำม จะใช้
ประโยชนอ์ย่ำงไร (เช่น สภำ ครม.ศำลฯ พรรคกำรเมือง องคก์รภำครัฐ เอกชน CSOs IOs ฯ)

• - วิเครำะหส์ภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก เช่น รัฐบำล ก.ม.ฯ (SWOT analysis) ใหรู้้จุดแข็ง 
จุดอ่อน และ โอกำส ภยัคุกคำม เพือ่น ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธฯ

• - วิเครำะหส์ถำนกำรณปั์ญหำ(problem analysis) ดำ้นสิทธิมนุษยชน และปัญหำทีเ่กี่ยวข้อง 
เช่น ลักษณะของปัญหำ ขนำดและควำมรุนแรง สำเหตุและ ผลกระทบฯ ท ำใหส้ำมำรถ
จัดล ำดบัควำมส ำคัญของปัญหำฯ

• - วิเครำะหว์ัตถุประสงค/์เป้ำหมำย(objective analysis) ในระดบัต่ำงๆของกำรแก้ปัญหำ
(ระยะส้ัน ระยะยำวฯ) จำก “วิสัยทศัน ์หน้ำทีภ่ำรกิจ นโยบำยของ ก.ส.ม.

• - วิเครำะหแ์ละก ำหนดทำงเลือกของกำรแก้ปัญหำให้บรรลุวัตถุประสงค ์(alternative 
analysis) เพือ่ใหไ้ดแ้นวทำงทีเ่หมำะสมของกำรใช้ทรัพยำกรตำ่งๆใหบ้รรลุวัตถุประสงค์



เคร่ืองมือแบบฟอร์ม การวเิคราะห์บุคคล องค์กรทีม่ส่ีวนได้เสีย (stakeholder analysis)

ระบุกลุ่มบุคคล 
องคก์รฯ

นิยำม ลักษณะ บทบำท
ของบุคคล องคก์รฯ

ศักยภำพในกำรสนับสนุน 
เป็นกลำงหรือ ต่อต้ำนฯ

ผลกระทบที่
อำจเกดิขึน้

มำตรกำรลดแรงต้ำน หรือ
ใหส้นับสนุนงำนสิทธิฯ

หมำยเหตุ

๑. ฝ่ำยกำรเมือง
-รัฐสภำ
-พกม..(ฝ่ำยค้ำน)
.กมธ.สิทธิมนุษยชน.
-รัฐบำล/ครม. 
(รองฯวษิณุและ
รมว.ยธ.)
๓. ฝ่ำยตุลำกำร

-ศำลยธ.ปกครอง
๒.องคก์รรัฐ
-สมช.
-กอ.รมน.ทภ.๔สน.
-กรมปค.มท.พม.รง.
.กรมคุ้มครองสิทธิ
- อัยกำรสคช.
๓.ภำคประชำสังคม
-องคก์ร....

-วฒุิสภาใหค้วามเห็นชอบ กสม.
-ตรวจสอบการท างานกสม.
-พิจารณารา่งก.ม.ฯ
-ขบัเคลื่อนขอ้เสนอฯจาก กสม.
-ก ากบัหน่วยงาน,ประเด็นที่เก่ียว 
ขอ้งกบัการท างานของกสม.

-



กรอบความคดิเชิงระบบในการวเิคราะห์การท างานด้านสิทธิมนุษยชนของก.ส.ม.

ปัจจัยน ำเข้ำ
(input)

กระบวนกำร
(process)

ผลงำน
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

สภำพแวดล้อมทำงกำรเมอืง กำรปกครอง ก.ม. เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม 
ประชำกร เทคโนโลยี ่ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงประเทศ ทีก่ระทบต่อกำรท ำงำนด้ำนสทิธิมนุษยชน

ชอบเขตของระบบ



ตวัอยา่ง กรอบความคิดเชิงระบบในการด าเนินงานของก.ส.ม.

ปัจจัยน ำเข้ำ
(input)

กระบวนกำร
(process)

ผลงำน
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

ข้อมูลย้อนกลับ(feedback)

สภำพแวดล้อมทำงกำรเมอืง กำรปกครอง ก.ม. เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม 
ประชำกร เทคโนโลยี ่ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงประเทศ

-นโยบำย ยุทธศำสตร ์กสม
.- ข้อมูล ควำมรู้/วิชำกำร
-บุคคลำกร
-งบประมำณ อุปกรณ์
-คู่มอื แนวปฏบิตังิำน
-ภำคเีครือข่ำย
-ข้อร้องเรียนจำกปชช.

กลุ่มเป้ำหมำย ได้รับควำมรู้
มำกขึน้ มกีำรเปลี่ยนแปลง
ทศันคต ิควำมรู้ พฤตกิรรม

กำรละเมดิสิทธิมนุษยชน
ทีร้่ำยแรง ลดน้อยลง

มีข้อเสนอเชิงนโยบำย 
กำรปฏบิัตส่ิงไปรัฐบำล

กลุ่มเปรำะบำงเข้ำถงึ
สิทธิฯมำกขึน้

- ด ำเนินงำน/ภำรกจิ กสม.
โดยมีแผนแม่บทฯ แผนฯ
ปีเป็นกรอบแนวทำง
ด ำเนินงำนฯ ผู้ถูกละเมดิได้รับกำรเยยีวยำ



ตัวอย่าง การใช้เคร่ืองมือการวเิคราะห์ปัญหาฯ (ผงั problem tree)

ระบุปัญหำหลัก (core problem)

สำเหตุส ำคัญ ๑. สำเหตุส ำคัญ ๓. สำเหตุส ำคัญ ๔. สำเหตุส ำคัญ ๕.

ผลกระทบ ๑. ผลกระทบ ๒ ผลกระทบ ๓ ผลกระทบ ๔

สำเหตุส ำคัญ ๒.

ผล
(effect)

เหตุ
(Cause)

ปัญหำทีเ่กีย่วข้อง



ตัวอย่างการท าผงัภูมิ problem tree ในการวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุฯ : 
ช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ของปัญหาย่อยทีเ่ป็นสาเหตุ*

ผู้หญิงกระท ำควำมผิดคดยีำเสพตดิฯและถูกคุมขังในเรือนจ ำมำก

แรงผลักดัน (ควำม
ยำกจน ขำดโอกำส
ภำระครอบครัว หนี้

เพศสภำวะฯ)

แรงดงึดูด (อยำกมี
รำยได้มำก แม้จะผิด

ก.ม. เหน็คนอืน่รวย ไม่
ถูกจับ และถูกชักจงูฯ)

ควำมไม่รู้ก.ม.

กำรเข้ำถงึควำม
ช่วยเหลือทำงก.ม.ที่
มีคุณภำพ ทนัเวลำ
ยังไม่มปีระสิทธิภำพ

กำรปฏบิตัขิองจนทฯ.
ทีเ่ข้มงวด หรือ/และไม่
โปร่งใส ไม่ชอบก.ม.

นโยบำยอำญำ/ยำเสพตดิ
และ ก.ม.ยำเสพตดิที่

เข้มงวด
กำรใช้ก.ม.ยำเสพตดิของ
กระบวนกำรยธ.ทีแ่ข็งตัว

กำรมีกระบวนทศันเ์ชิงลบต่อ ยำเสพตดิ ผู้เกีย่วข้อง และกำรแก้ปัญหำทีเ่น้นกำรลงโทษ

กำรแก้ไขปัญหำพืน้ฐำน
ของรัฐ(ทีเ่ป็นปัจจัยผลัก 
ดงึ) ยังไม่มปีระสิทธิผล

เทำ่ทีค่วร

ทำงเลือกอืน่
แทนกำร
จ ำคุก
มีน้อย

กำรใหข้้อมูลแก่อัยกำร ศำล
โดยกำรสืบเสำะฯมน้ีอย

กำรใช้ประโยชนข์องข้อมูล(กำรประเมินนโยบำย ก.ม.) องคค์วำมรู้ บทเรียนใน/ต่ำงประเทศ ยังมีน้อย



ผู้ตอ้งขังหญิงล้นเรือนจ ำ

ผู้ต้องขังคดยีำเสพตดิเพิม่
มำกขึน้จำกกำรใช้ก.ม.และ
นโยบำยยำเสพตดิทีเ่ข้มงวด

กำรเบีย่งเบนคดแีละ
มำตรกำรทำงเลือก
นอกจำกจ ำคุกมีน้อย

กำรตัดสินลงโทษทีไ่ม่ได้
สัดส่วนกับควำมผิด(เพรำะ
ก.ม.แขง็ตัวและไม้ปิดโอกำส
ให้ผู้พพิำกษำใช้ดุลยพนิิจ

กำรลดวันลงโทษกำร
นิรโทษกรรมมน้ีอย

คุณภำพชีวิตของผู้ต้องขังยังไม่ดี เพรำะกำร
ใหบ้ริกำรและกำรนิเทศไม่เพยีงพอ

กำรฟ้ืนฟู/ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
ผู้ต้องขังไม่มปีระสิทธิผลเทำ่ทีค่วร

เพรำะทรัพยำกรมจี ำกัด

มีกำรละเมดิสิทธิมนุษยชน
ของผู้ต้องขัง (ดูแลไม่ทั่วถงึ)

สำเหตุ

ผลกระทบ

ต.ย. การวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบเชิงลบของปัญหาผู้ต้องขงัหญงิล้นเรือนจ า:ช่วยให้เห็นภาพรวม*

ลูกหลำนผู้ต้องขังหญิงขำดกำรเลีย้งดูอบรมอย่ำง
เพยีงพอรวมทัง้พอ่แม่ผู้ต้องขังหญิงทีไ่ม่มญีำตอิืน่ดูแล

มีกำรคุมขังผู้ต้องหำ จ ำเลยใน
ระหว่ำงพจิำรณำจ ำนวนมำก, ผู้
ถูกกักขังแทนค่ำปรับและผู้อยู่ใน
ระหว่ำงรอผลกำรตรวจพสูิจนย์ำ

เสพตดิ

Over-criminalisation from criminal and narcotics policies and laws

กำรใช้ทรัพยำกรเรือนจ ำส ำหรับคุมขังผู้ต้องขังคดอีำญำทีไ่ม่คุ้มค่ำ
เพรำะไปเบยีดบงัพืน้ทีก่ำรควบคุมผู้ต้องขังคดอีำญำทีร้่ำยแรง



ตวัอย่าง การใช้เคร่ืองมือการวเิคราะห์วตัถุประสงค์ (ผงั objective tree)

วัตถุประสงค์

ชุดทำงเลือก ๑. ชุดทำงเลือก ๓. ชุดทำงเลือก ๔. ชุดทำงเลอืก ๕.

ผลกระทบ ๑. ผลกระทบ ๒ ผลกระทบ ๓ ผลกระทบ ๔

ชุดทำงเลือก ๒.

เป้ำหมำย
(end)

วธิีกำร
(mean)

ปัญหำทีเ่กีย่วข้อง

เป้ำหมำย (Goal)

คัดเลอืกชุดทำงเลอืกทีเ่หมำะสม มพีลังเพยีงพอ ทีท่ ำให้บรรลุวัตถุประสงค ์ขึน้อยู่กับงบประมำณ เวลำฯ ด้วย



ความสมดุลของการใช้อ านาจ /การบริการของรัฐ ตามหลกัความมั่นคงของรัฐกบัสิทธิมนุษยชน*

ควำมสมดุลอยู่ตรงไหน
ในสถำนกำรณต์่ำงๆ

สทิธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ,ก.ม.ภำยใน และพันธะกรณีตำมอนุสัญญำ
สทิธิมนุษยชนทีไ่ทยเป็นสมำชกิ

-กำรรัฐประหำร

กำรใช้ก.ม.พเิศษในจชต.
-กำรปรำบปรำมยำเสพตดิโดยวิธีรุนแรง
-กำรลงทุนในเขตเศรษฐกจิโดยมมีตคิรม.

ไม่ต้องท ำEIA
-กำรคนืพืน้ทีป่่ำฯ

-กำรรักษำพยำบำลคนต่ำงด้ำวทีเ่ข้ำเมอืงโดย
ผิดก.ม.รวมทัง้กำรฉีดวัคซนีฯ

-กำรใหก้ำรศึกษำแก่เดก็ต่ำงด้ำวฯ
-กำรเยยีวยำเหยือ่ฯทีเ่ป็นคนต่ำงด้ำวทีเ่ข้ำ

เมอืงโดยผิดก.ม.

หลักสิทธิมนุษยชนสำกล

ควำมม่ันคงของประเทศ ควำมปลอดภัย ศลีธรรมอันดี
ประโยชนส์ำธำรณะ

สิทธิ เสรีภำพของประชำชน
ควำมม่ันคงของมนุษย์

กำรเผำไล่ทีช่ำวกระเหรียงแก่ง
กระจำน กำรสกัดฯจ่ำนิวและคณะ

ไม่ใหไ้ปอุทยำนรำชภกัดิ์
-กำรชุมนุมฯและกำรสลำยกำรชุมนุม



แนวทำงในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำน

๑. ท ำlist รำยกำรโครงกำร/กจิกรรมฯ ทัง้หมด ทีจ่ะจัดล ำดบัควำมส ำคัญ

๒. ระบุควำมส ำคัญของโครงกำร/กิจกรรมเหล่ำน้ัน โดยพจิำรณำจำกเป้ำหมำย ภำรกิจของกสม.

๓. ระบุควำมเร่งดว่นของโครงกำร/กิจกรรม

๔. จัดล ำดบัควำมส ำคัญโดยพจิำรณำจำกควำมส ำคัญและควำมเร่งดว่นของงำน

๕. หลีกเล่ียงกำรจัดล ำดบัควำมส ำคัญทีต่อ้งมำแข่งกัน

๖. ค ำนึงทรัพยำกร/งบประมำณทีใ่ช้

๗.  ทบทวนอกีคร้ัง โดยค ำนึงถงึควำมเป็นจริง





1. งำนส ำคัญและเร่งด่วน : งานกลุม่นีจ้ะเป็นงานที่ ถา้ไมด่  าเนินการก็จะมีปัญหาหรอืเกิดวิกฤตขึน้ อาจเกิดผลกระทบ
มากมายไม ่คุม้ท่ีจะรอไวก้่อน ควรด าเนินการใหเ้รว็ท่ีสดุ ซึง่คงตดัสินใจกนัไมย่าก
2. งำนส ำคัญแต่ไม่เร่งด่วน : งานกลุม่นีม้กัจะถกูละเลยเพราะเป็นงานท่ีไมเ่รง่ดว่น แตมี่ความส าคญัเรื่องเปา้หมายและ
เป็นงานที่อยู ่ในแผนงานกลยทุธแ์ตเ่น่ืองจากพอมีเวลา จงึไมค่อ่ยมีใครหยิบมาท าเทา่ไรนกัพอเวลาผ่านไปจงึกลายเป็น งาน
ส าคญัที่เรง่ดว่นไปทกุที ดงันี ้งานประเภทนีค้วรไดร้บัความสนใจอยากตอ่เน่ืองแลว้ด าเนินการตาม แผนท่ีก าหนดไวใ้หไ้ด ้เช่น 
งานดา้นการพฒันา งานนโยบาย งานท่ีผูน้  าด าเนินการไวใ้หผู้อ่ื้น งานท่ีเป็น แผนระยะกลางและระยะยาว ผูน้  าท่ีดีมกัจะท า 
งานประเภทนีไ้วแ้ละใหค้วามส าคญัเพราะถา้ปลอ่ยเวลา ผ่านไปอาจลืมแลว้ไมไ่ดท้  า สดุทา้ยจะสง่ผลกระทบกับเปา้หมายได้
3. งำนไม่ส ำคัญแต่เร่งด่วน : คนสว่นใหญ่ถกูผลกัดนัใหท้  างานกลุม่นีม้ากท่ีสดุเพราะเป็นงานที่แทรกกบังานที่ท  าตามแผน
อยูส่าเหต ุท่ีเกิดเหตกุารณนี์เ้พราะเราไมค่อ่ยมีแผนงานหรือไมค่อ่ยไดท าตามแผนท าใหมี้งานดว่นเขา้มาได ้เรื่อยๆ ดงันัน้ เรา
ควรปฏิเสธงานดว่นท่ีเขา้มาบา้ง ถา้ไมใ่ช่งานวิกฤตเพ่ือใหเ้ราสามารถท างานตามแผนที่วางไว ้ไดค้รบ งานประเภทนี ้เช่น การ
ประชมุท่ีไมไ่ดน้ดัหมาย ,งานที่คนอ่ืนขอรอ้งใหท้  า ,งานที่ลา่ชา้จากสว่น งานอื่นๆแลว้มาเรง่เรา ,งานท่ีเราท าไดง้านแตไ่มไ่ดอ้ยู่
ตามแผน ควรท างานประเภทนีใ้หน้อ้ยลงนะครบัจะ ไดมี้เวลาท างานส าคญัมากขึน้ครบั
4. งำนไม่ส ำคัญและไม่เร่งด่วน : งานนีถ้า้ไมจ่  าเป็นก็ควรจดัอยูใ่นล าดบัหลงัๆหรอืมีช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการใหช้ดัเจน เช่น 
โทรศพัท ์ทั่วไป ,e-mail ,งานสงัสรรค ์, การพดูคยุเรื่องทั่วไป เป็นตน้ เราเสียงเวลากบังานประเภทนีไ้ป ค่อนขา้งมาก จงึมี
เวลาเหลือในการท างานส าคญันอ้ย แลว้จะรูส้กึวา่งานยุง่มากแต่ไดผ้ลผลตินอ้ยเหลือเกิน และไมไ่ดต้ามเปา้ดว้ย



ตัวอย่างหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาจัดล าดบัความส าคญัของเน้ืองานฯ แบบง่าย

ส ำคัญ ไม่ส ำคัญ

เร่งดว่น

ไม่
เร่งดว่น

๑.ส ำคัญและเร่งด่วน

๔. ไม่ส ำคัญ ไม่เร่งด่วน๒.ส ำคัญและไม่เร่งด่วน

๓.เร่งดว่น ไม่ส ำคัญ

ควำมส ำคัญดูที ่เนือ้งำนน้ัน :
- รัฐธรรมนูญ พรป.กสม. 
ก ำหนดให้ท ำ
- ค ำแนะน ำจำก สภำฯ
- สอดคล้องนโยบำย กสม.
- แก้ปัญหำฯทีม่ขีนำด ควำม
รุนแรงมำก
- อืน่ๆ

ควำมเร่งด่วน ดูทีเ่นือ้งำนน้ัน :
- ถ้ำไม่รีบท ำ ปัญหำจะขยำยตัว
ไปมำกและรวดเร็ว
- งำนโครงกำรอืน่ทีส่ ำคัญ ไม่
สำมำรถท ำได้ ต้องรอฯ
- อืน่ๆ



ขั้นตอนส าคญัในการจัดท าแผนฯ (ต่อ)
• ๒) ขัน้ตอนกำรจัดท ำเนือ้หำของแผนฯ (ตำมลักษณะ/ประเภท โครงสร้ำงของแผนฯ)
• ๑. น ำผลกำรวเิครำะหม์ำจัดท ำเนือ้หำแผนฯระดับต่ำงๆ เช่น แผนแม่บทฯ  แผนปฏบิัตงิำนประจ ำปี ซึง่ต้องกำร
ผลกำรวเิครำะหท์ีเ่หมำะสมกับลักษณะประเภท และโครงสร้ำง/องคป์ระกอบของแผนฯ (เช่น แผนแม่บททีใ่ช้
Log frame app’หรือปกต,ิแผนฯปี ร่ำงแผนฯปี ๖๗)

• ๒. ก ำหนดวัตถุประสงค ์เป้ำหมำย และตัวชีว้ัดของแผนฯ
• ๓. ก ำหนดยุทธศำสตร ์กลยุทธ โครงกำร ชุดกจิกรรม เพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงค ์เป้ำหมำย (และตัวชีว้ัด) ใน
ระดับต่ำงๆ

• ๔. ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำร (ของเนือ้งำน โครงกำร/กจิกรรม และกำรประสำนกจิกรรม เวลำฯ)
• ๕. ก ำหนดผู้รับผิดชอบ (หลัก ร่วม/รอง ผู้สนับสนุน ภำคฯี)
• ๖. ก ำหนดงบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งทีม่ำ
• ๗. ก ำหนดแนวทำงวธิีกำรตดิตำม ประเมนิผลแผนฯ
• ๘.ทบทวน ปรับปรุง
• ๙. น ำเสนอผู้มอี ำนำจอนุมัต/ิให้ควำมเหน็ชอบ



กระบวนการ/ขั้นตอนในการจัดท าแผนฯ
• ๑. เตรียมกำร
• - รวบรวม วเิครำะหข์้อมูล จำกแหล่งตำ่งๆ (ไม่น้อยกว่ำ ๙+๑(วจิยั) แหล่ง)
• - ประชุมจดัท ำข้อมูลบำงรำยกำร เช่น นโยบำย กสม.
• - ประสำนตดิตอ่วทิยำกรภำยนอก หำรือร่วมกัน
• - เตรียมกำรเร่ืองกระบวนกำรประชุมปฏบิัตงิำน เตรียมเอกสำร สือ่ เตรียมสถำนที ่ฯลฯ
• ๒. ประชุมปฎบิัตกิำรฯ ที ่พทัยำ ๒ วัน
• - เปิด ผู้บริหำรมอบนโยบำย (กสม.เลขำฯกสม.) ใหข้้อมูลทีจ่ ำเป็น
• -ชีแ้จงแนวทำงวธีิกำรประชุม จดัท ำแผน
• - น ำเสนอข้อมูล และปรับปรุงข้อมูล
• - จดัท ำแผนฯ  ๕ ปี
• - จดัท ำแผนปฏบิัตกิำร ปี ๖๖ และร่ำงแผน/ค ำของบฯปี ๒๕๖๗ 
• - น ำเสนอ อภปิรำย แก้ไขร่ำงฯ
• ๓. ประชุมจดัท ำรำยละเอยีด ตวัชีว้ัด (๑-๒ วัน) 
• ๔. เสนอ กสม.เพือ่ใหค้วำมเหน็ชอบ และ เผยแพร่ ซักซ้อมควำมเข้ำใจ



กรอบแผนยุทธศำสตร ์๕ ปี(๖๖-๗๐) แผนปฎิบัตกิำรประจ ำปี ๒๕๖๖ และร่ำงแผน(ค ำของบฯ) ปี ๖๗ 
ของส ำนักงำน ก.ส,ม. 

๗.ข้อเสนอจำกภำคี
เครือข่ำย และกำรหำ
หุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร ์
/ปฏบัิตงิำนเพิม่เตมิ

๘.ปัญหำสิทธิมนุษยชนที่
จะเกดิขึน้จำกกำรเปลีย่น 
แปลงทำงกำรเมอืง ก.ม. 
เศรษฐกจิ สังคมฯ

๑๐.กำรเปลีย่นแปลงภำยในของ
สนง.กสม(โครงสร้ำงบุคคลำกร

ข้อมูลส ำหรับใช้จัดท ำกรอบแผนฯ ๕ ปี แผนฯ.ปี ๒๕๖๖ และร่ำงค ำของบฯ ปี ๒๕๖๗*

๔. ผลกำรศกึษำวจัิย
วชิำกำร

๑. ผลกำรด ำเนินงำน
ทีผ่่ำนมำ

ด้ำนสิทธิมนุษยชน
และด้ำนกำรบริหำร

๒.ข้อตกลงระหว่ำงประเทศ/ 
อนุสัญญำด้ำนสทิธิมนุษชน
ทีเ่ป็นภำคแีล้ว และยังไม่เป็น

๙.นโยบำย 
กสม.ในเร่ือง
กำรบริหำร/
ด ำเนินงำน

๓.ยุทธศำสตรข์อง
กสม.(๕ ปี)

๕. ค ำของบฯ ปี
๖๖ ทีผ่่ำนสภำฯ ๖.ค ำแนะน ำ

จำกรัฐสภำ
ข้อมูลมมีำก
ต้องวิเครำะห์
สังเครำะหเ์อำ
ข้อมูลทีจ่ ำเป็น
มำใช้ท ำแผน



๖.ค ำแนะน ำ
จำกรัฐสภำ ใน
กำรเสนอรำยงำน
ประจ ำปี รวม ทัง้
ในเวทกีมธ.ต่ำงๆ

กรอบแผนยุทธศำสตร ์๕ ปี(๖๖-๗๐) แผนปฎิบัตกิำรประจ ำปี๒๕๖๖ และร่ำงแผนฯ(ค ำของบฯ)ปี ๖๗ 
ของส ำนักงำน ก.ส,ม. 

๔.นโยบำยของกสม.
ชุดที ่๔ในเร่ืองกำร

บริหำร/ด ำเนินงำน เช่น 
เปิดสนง.ภำค 

B&HRs, ........ฯลฯ

๗.ข้อเสนอจำกภำคเีครือ 
ข่ำยทีม่ีต่อกสม.ในเวทตี่ำงๆ  
เช่น ขอให้ท ำงำนใกล้ชดิ รวดเร็ว 
คุ้มครองสิทธิฯปชช.เน้นเร่ือง....
และกำรหำเครือข่ำย หุ้นส่วนทำง
ยุทธศำสตร ์ปฏิบัตงิำนเพิม่

๓.ยุทธศำสตรข์องกสม.(๕ ปี)
ซึ่งจัดท ำมำจำกกำรวเิครำะหปั์ญหำ 
สถำนกำรณ ์กรอบยุทธศำสตรช์ำติ

แผนแม่บทฯ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(สรุปจำกรำยงำนของ นิด้ำ)

๒.อนุสัญญำฯที ่กสม.จะต้องผลักดันในปี 
๖๖/๖๗ เช่น OP CAT,กำรให้สัตยำบัน
อนุสัญญำฯอุ้มหำย,ข้อเสนอกำรเป็นภำคี

อนุสัญญำแรงงำนอพยพ??
และกำรจัดท ำและกำรน ำเสนอรำยงำนตำม
กลไกUPRและอนุสัญญำฯอืน่ ทีถ่งึเวลำในปี 
๖๖/๖๗ (จำกพันธะกรณีข้อตกลง/อนุสัญญำ

ด้ำนสิทธิมนุษยชน/หลักกำรปำรีส) 

๑. ผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ
งำนส ำคัญทีย่ังไม่ส ำเร็จ และ 

งำนทีต้่องท ำต่อเน่ืองในปี ๒๕๖๖/๖๗ 
(เช่น เตรียมรับพรบ.ฯทรมำน)และกำร
เพิม่ประสิทธิผล/ประสิทธิภำพกำรท ำงำน

(จำกกำรตดิตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของกสม.)

๘.ปัญหำด้ำนสิทธิ
มนุษยชน ทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ 
อันเป็นผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง
ปกครอง ก.ม. เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี ่ตปท.  ปี๖๖/๖๗-๗๐

๕.ข้อมูลค ำขอ
งบประมำณ ปี ๖๖ ที่
ผ่ำนรัฐสภำฯ (๒๑๖ ล้ำน
บำท โครงกำรอะไรทีต้่อง
ท ำ ห้ำมยกเลิกฯ)

๙. กำรเปลี่ยน 
แปลงภำยในของ
สนง.กสม.ในเร่ือง
โครง สร้ำง,บุคคลำกร
ระบบ/กระบวนกำร
ท ำงำนฯ

กำรเตรียมข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรจัดท ำกรอบแผนฯ ๕ ปี แผนฯปีส ำนักงำนกสม.ปี ๒๕๖๖ และร่ำงค ำของบฯปี๖๗*

๑๐. ผลกำร
ศึกษำวิจัย วิชำกำร



เหลียวหลงั แลหนา้ ส าหรับการท ากรอบแผนฯ๕ ปี แผนฯปี ๖๖ และค าของบฯปี๖๗

ปัจจุบนั

อนำคต
ในหว้งเวลำต่ำงๆ

อดตี
ทีผ่่ำนมำ

ปัญหำ ควำมส ำเร็จ

บทเรียน ควำมทำ้ทำย

นโยบำย กสม.

ภำพฝัน/วิสัยทศัน์
-สังคมไทย
และ กสม.

เป้ำหมำย

แนวทำงด ำเนินงำน 
กำรบริหำรจัดกำร

(แผนงำนปี ๖๖/๖๗-)

หน้ำทีภ่ำรกจิของ กสม.
-ตำมก.ม.(รธน.ฯ,พรป.)

-ตำมหลักกำรปำรีส

ปัญหำสิทธิฯทีส่ ำคัญ
ทีด่ ำรงอยู่ และคำด

ว่ำจะเกดิขึน้

อุปสรรค ข้อจ ำกัด
ทีส่ ำคัญ

ควำมคำดหวังที่
ส ำคัญจำก

stakeholders:
รัฐสภำ ประชำชน 
CSOs ตปท.และ

อืน่ๆ.......

ต้นทุนทีส่ ำคัญทีม่อียู่ และควรสร้ำงเสริม



ขนาดและความรุนแรงของ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

อย่ำเป็นตำบอดคล ำช้ำง - มองใหเ้ป็นระบบ รอบด้ำน ใช้สหวิทยำกำร

อย่ำดแูตย่อดภเูขำน ำ้แข็ง



ข้อมูล ขนาดและความรุนแรงของ ปัญหาการละเมดิสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

๑.สถติ/ิข้อมูลคดลีะเมดิสิทธิมนุษยชน จำกศำลฯ

๓.สถติ/ิข้อมูลกำรร้องเรียนไปยังหน่วยงำนสิทธิฯ (กสม.
ผู้ตรวจกำรฯ กรมคุ้มครองสิทธิฯ NGOs, อืน่ๆ)

กำรส ำรวจผู้ถูก
ละเมดิ/ผู้เข้ำไม่
ถงึสิทธิฯ

มีกำรก ำหนดนิยำม
- ปัญหำสิทธิฯ
- องคป์ระกอบ/ชนิดฯ๒.สถติ/ิข้อมูลกำรไกล่เกลี่ย

กำรคอรัปช่ัน โกงกนิต่ำงๆทีห่ำคนท ำผิดไม่ได้

กำรท ำใหม้ผู้ีเสียชีวิต บำดเจบ็ อุ้มหำย โดยไม่มี
กำรแจ้งควำม หรือจับผู้กระท ำควำมผิดไม่ได้

กำรปล่อยมลพษิสู่ดนิ น ำ้ อำกำศ 
โดยโรงงำน ปชช. หน่วยงำนรัฐ

กำรละเมิดทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
ทีจ่ับกุมผู้กระท ำผิดไม่ได้

กำรละเมดิสิทธิฯ (บลูลี่ เลือกปฎิบตัฯิ)  ต่อกลุ่มผู้
เปรำะบำงฯ เช่น เดก็ ผู้หญิง แรงงำน ผู้พกิำรฯ 
โดยไม่มีกำรร้องเรียน และด ำเนินคด ี

มีกำรก ำหนดวิธีกำรท ำ
ฐำนข้อมูลปัญหำ

- มกีำรค ำนวณเพือ่ให้
ทรำบขนำดของปัญหำ 

- จ ำนวนบุคคลถูกละเมดิ
- ควำมเสียหำยทีเ่กดิขึน้  
- น ำไปสู่กำรตัดสินใจ

ลงทุนงบประมำณแก้ปัญหำ

มีกำรก ำหนดหน่วยงำน
รับผิดชอบในกำรส ำรวจฯ

อืน่ๆ



บุคคล องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ปชช. 

๔.ประชำชน

๓.ผู้มีอทิธิพล
ผู้ก่อควำมไม่สงบ

๑.รัฐ/ประโยชนส์ำธำรณะ

เจ้ำหน้ำทีรั่ฐ

๒.องคก์รธุรกิจ

ชีวิต ร่ำงกำย ทรัพยส์ินฯ ปชช.

(-) ทีด่นิ ป่ำไม้ โกงรัฐฯ 

(-),ค้ำมนุษย ์เอำเปรียบ ค่ำจ้ำงไม่เป็น
ธรรม ไม่ปลอดภยั มลพษิจำกโรงงำน,

ชีวิต ร่ำงกำย ทรัพยส์ินจนท.
ควำมสงบ ควำมม่ันคงของรัฐฯ

ซ้อม,อุ้มหำย,จับผิดตัว
,เรียกเงนิ
เลือกปฏบิัติ
ใช้ควำมรุนแรงฯ

(-)

ออกก.ม.,นโยบำยไม่
เหมำะสม

นักกำรเมอืง

เรียกรับประโยชน์

บุกรุกทีฯ่ น ำมำขำยทีม่อืเปล่ำ 
เผำป่ำ ท ำลำยทรัพยส์ิน ฯ

โกง เบยีดบงัทรัพยำกร ประท้วง 
ทีไ่ม่ถูกต้อง ท ำลำยทรัพยส์ิน

ใช้เป็นเคร่ืองมอืฯ

ต้องตัดวงจร
ละเมดิสิทธฯิ



ประเดน็ปัญหาสิทธิมนุษยชนทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้*

• กระบวนกำรยุตธิรรมฯ เช่น ซ้อมทรมำน อุ้มหำย กำรจับผิดตวั กำรชันสูตรฯ ตรวจร่ำงกำย/
จติใจผู้ถูกทรมำนฯ กำรตรวจDNA และปัสสำวะฯโดยไม่ชอบฯ  กำรเยยีวยำผู้ไดรั้บผลกระทบ
เชิงลบฯ ประกันตัว กำรอำยัดตัวฯ ไว้สอบสวนต่อ

• กำรชุมนุมเรียกร้องสิทธิฯ กำรสลำยตวัผู้ชุมนุมโดยไม่สอดคล้องกับหลักสำกลฯซึง่ไทยรับรอง

• สถำนะบุคคล ไร้รัฐ (ท ำใหเ้ป็นข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถงึสิทธิฯ)
• สิทธิชุมชน สิทธิฯในกำรเข้ำถึง/ใช้ทรัพยำกรฯ ทีด่นิทบัซ้อน

• กำรเลือกปฏิบัต ิกำรเข้ำไม่ถงึสิทธิฯ ของกลุ่มเปรำะบำง

• สิทธิของกลุ่มผู้เปรำะบำง เช่น เดก็ สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร คนเร่ร่อน LGBTQ ผู้ตดิเชือ้ฯ
• ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองคก์รธุรกิจฯ)

• อืน่ๆ 



กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยผู้ก่อควำมไม่สงบฯ นอกเหนือจำกกำรละเมิดฯของฝ่ำยจนท.รัฐ



การเปลีย่นแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี่ฯทีส่่งผลต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนและประชาชน*

ธุรกจิ

สถำบันกำรเมอืง
รัฐบำลหน่วยงำน

รัฐ

โควิด/
โรคอุบัตใิหม่

สือ่

อำชญำกร
ผู้มอีทิธิพล

ทรัพยำกรธรรมชำติ
ส่ิงแวดล้อม

โลกร้อน น ้ำท่วม ฝุ่น

กำรขยำยตัว
ของเมอืง

ควำมอ่อนแอของกำร
บังคับใช้ก.ม. 

โลกำภวัิฒน์

ประชำชน

ปัญหำกำรละเมดิสิทธิฯ เทคโนโลยี่

ควำมอ่อนแอของสถำบนั 
กำรเมอืง ระบบรำชกำรฯ

กำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคม สิ่งแวดล้อม

ภยัคุกคำมจำกโควิด ๑๙ (๒๕๖๓-ปัจจุบัน)

Disruptions
(เทคโนโลยีแ่ละอืน่ๆ

กำรละเมดิสิทธิฯจำกธุรกจิ

ต่ำงประเทศ
(สงครำมฯ)



ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในยุคเปลีย่นผ่านฯ

ปัญหำ

ปัญหำเดมิ(ข้อขัดข้อง)
ด้ำนกระบวนกำรยุตธิรรมทำงอำญำ ปัญหำละเมดิสทิธิฯด้ำนเทคโนโลยี่

ดจิติอล (ธุรกจิ สือ่สำร อำชญำกรรม
คอมพวิเตอรฯ์)ปัญหำเดมิ(ข้อขัดข้อง) กำรละเมดิสิทธิ

เดก็ สตรี แรงงำน กลุ่มชำตพินัธ ์

ปัญหำผลกระทบจำกภยัคุกคำม
โรคตดิต่อ สิ่งแวดล้อม

ปัญหำด้ำนกำรแสดงควำมคดิเหน็และ
กำรชุมนุม มเีพิม่ขึน้ (จำกควำมไมพ่อใจ
ต่อฝ่ำยกำรเมอืงในกำรแก้ปัญหำฯ)



เครือข่ายองค์กร(ภาค)ี ทีม่ีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน

ปชช.
กลุ่มเสี่ยง
ผู้ถูกละเมดิ

สิทธิฯ

กรมคุ้มครองสิทธิฯ
สนง.ยธจ.

กรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนฯ

ผู้ตรวจกำร
แผ่นดนิ

กก.รับเร่ืองรำวร้อง
ทุกขข์องกระทรวงฯ
(ศูนยด์ ำรงธรรมฯ)

อัยกำร 
สคช.

ศำล
รัฐธรรมนูญ

ศำลปกครอง

สภำ
ทนำยควำม

ศำลยุตธิรรม

ภำคประชำสังคม/
ปชช .(ส่ือ,NGO,นัก

วชิำกำรฯ)

องคก์รหลักตำมรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐

องคก์รฯตำมก.ม.อืน่

ปัจจุบันมีผลงำนเป็น
ค ำพพิำกษำ ค ำ
วนิิจฉัยฯออก มำมำก
แล้ว เป็นกรอบในกำร
ท ำงำนฯ

ปชช.สำมำรถไปขอ
รับบริกำรจำกองคก์ร
คุ้มครองสิทธิฯเหล่ำนี ้ซึ่งมี
จุดแขง็ จุดอ่อนต่ำงกันไป

จะหำ/ประสำนภำคเีครือข่ำย ใหม้ำ
ท ำงำนคุ้มครองสิทธฯิกบักสม.ดขีึน้

อย่ำงไร

บทบำทของรัฐสภำฯในกำรคุ้มครอง
สิทธิฯร่วมกับ กสม.



ตย.หลกัเกณฑ์ในการจัดล าดบัความส าคญัของภารกจิ/เน้ืองานทีจ่ะด าเนินการในแผนฯ

• สอดคล้องกับ ก.ม. รัฐธรรมนูญฯ พรป.กสม.ฯ ซึง่ระบุภำรกิจหน้ำที/่เนือ้งำนของ กสม.ไว้เช่น 
ตรวจสอบ ท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย ท ำรำยงำนสถำนกำรณป์ระเทศฯ

• เป็นภำรกิจ/เนือ้งำนทีท่ ำใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องกสม. และสอดคล้องนโยบำยและ
ยุทธศำสตรข์องกสม.

• สำมำรถป้องกันและแก้ไขปัญหำทีมี่ ขนำด ควำมรุนแรง และก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยอยำ่งมำก 
ยำกทีจ่ะเยยีวยำ แก่ประเทศ

• ก่อเกิดประโยชนต์อ่ประชำกร พืน้ทีฯ่เม่ือเทยีบกับทรัพยำกร/งบประมำณทีใ่ช้ (ROI/SCB ควำม
คุ้มค่ำฯ)

• ภำรกิจน้ันมีโอกำสทีจ่ะท ำส ำเร็จไดง้ำ่ย รวดเร็ว และใช้ทรัพยำกรน้อย หรือไม่ใช้ เพรำะอำศัย
กำรบูรณำกำรกับภำรกิจของหน่วยงำนอืน่ 

• เป็นภำรกิจทีต่อ้งท ำใหส้ ำเร็จก่อน เพือ่ใหภ้ำรกิจอืน่สำมำรถด ำเนินกำรได้
• เป็นงำนทีส่ ำคัญมำก /ก่อใหเ้กิดประโยชนม์ำก และ มีควำมเร่งดว่นมำก (หำกล่ำช้ำจะเกิด
ควำมเสียหำยมำก)



การน ายทุธศาสตร์ ๕ ปี มาจดัท าเป็นร่างแผนยทุธศาสตร์กสม. ๕ ปี 

น ำยุทธศำสตร ์กสม. มำพจิำรณำปรับใหส้มบรูณ ์สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของ
สถำนกำรณปั์ญหำฯ ปัจจัยภำยนอก และภำยในกสม.ฯ และเพิม่เตมิในส่วนของเนือ้
งำนโครงกำร/งำนฯ โดยค ำนึงทรัพยำกร/งบประมำณ ( ๒๑๙ ล้ำน บวก......................)



• 1. สร้ำงพลังควำมร่วม มอืส่งเสริมวัฒนธรรมสทิธิมนุษยชน

• 1.1: ส่งเสริมให้องคก์ำรทัง้ภำครัฐและเอกชนมกีำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับหลักสทิธิมนุษยชน

• 1.2: สร้ำงกลไกให้สังคมเกดิกำรเรียนรู้ด้ำนสทิธิมนุษยชน

• 1.3: ส่งเสริมและพัฒนำผู้น ำและเครือข่ำยด้ำนสทิธิมนุษยชนทัง้ในและต่ำงประเทศ

• 2. ยกระดับควำมสำมำรถกำรเฝ้ำระวัง สถำนกำรณด์้ำนสิทธิมนุษยชน

• 2.1: พัฒนำดัชนีสิทธฯิและเฝ้ำระวังสถำนกำรณด์้ำนสิทธิฯด้วยเทคโน โลยสีำรสนเทศ

• 2.2: พัฒนำกลไกกำรประเมนิผลกระทบด้ำนสทิธิฯ ส ำหรับรับรองกำรด ำเนินงำนองคก์ำรทัง้ภำครัฐ และ
เอกชน

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



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

3: เพิม่ประสทิธิภำพกำรคุ้มครองและกำรเสนอแนะมำตรกำรด้ำนสทิธิมนุษยชน
3.1: พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน และช่วยเหลอืเยยีวยำผู้ถูกละเมดิสทิธิมนุษยชน
3.2: พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำข้อเสนอแนะเพือ่คุ้มครองสทิธิมนุษยชนและกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ หรือ
ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
4: พัฒนำส ำนักงำนกสม. ให้เป็นองคก์ำรสมรรถนะสูง
4.1: พัฒนำระบบกำรจัดกำรของส ำนักงำน กสม. ให้เทยีบเท่ำระดับสำกล
4.2: สร้ำงกระบวนกำรสือ่สำรและควำมเข้ำใจด้ำนสทิธิมนุษยชน
4.3: ขยำยศักยภำพกำรด ำเนินงำนระดับภูมภิำค



แบบฟอร์มที ่๑   ร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

1. สร้ำงพลังควำมร่วม 
มือส่งเสริมวัฒนธรรม
สิทธิมนุษยชน
1.1: ส่งเสริมให้
องคก์ำรทัง้ภำครัฐ
และเอกชนมกีำร
ด ำเนินกำรสอดคล้อง
กับหลักสิทธิ
มนุษยชน

1. เพิม่จ ำนวน
หน่วยงำนทีม่ี
กำรก ำหนด
นโยบำยและ
แนวปฏบิัติ
ด้ำนสิทธิ
มนุษยชน

1.1 จ ำนวน
หน่วยงำนที่
มีนโยบำย
หรือแนว 
ทำงด ำเนิน
กำรเกีย่วกับ
สิทธิ
มนุษยชน 

1.สร้ำงมำตรกำรจูงใจให้
หน่วยงำนรำชกำร / องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  โดย
สร้ำงควำมร่วมมอืกับหน่วย 
งำนทีก่ ำหนดนโยบำยหรือ
ก ำกับดูแลเกีย่วข้อง 
2.สร้ำงควำมร่วมมอืกับ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่
สร้ำงแรงจูงใจทำงเศรษฐกจิ
ในภำคเอกชน โดยมุ่งเน้นที่
เอกชนขนำดใหญ่ และขนำด

พจิำรณำtime frame/line 
ทุกยุทธศำสตรแ์ละมำตรกำรฯ



ตวัอย่างการก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม (โดยใช้ข้อมูล วชิาการ) 

จนท.รัฐ,ครู
อปท.

เครือข่ำย
ภำคปชค.

(ส่ือ นักวชิำกำร NGO)

๑.ปชช.ทั่วไป/
แกนน ำ

๒.ผู้ถูกละเมดิฯ
๓.กลุ่มเสี่ยง

(นร.นศ.
และผู้เปรำะบำง

อืน่)
๔.เจ้ำหน้ำทีรั่ฐที่
เสี่ยงต่อกำร
ละเมดิสิทธิฯ)

ต้องกำรใหเ้กดิ
กำร

เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรม :
รู้,เคำรพสิทธิ

รู้หน้ำที่
ไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อืน่ เคำรพ

ก.ม.
มีจติอำสำ เฝ้ำ
ระวัง และ

ช่วยเหลือผู้อืน่

ผู้น ำชุมชน

ใช้สื่อมวลชน, social media ใหข่้ำวสำร ควำมรู้

กสม.และองคก์ร
ภำค ี(องคก์รรัฐ

ภำคปชค. 
เอกชน IO)

๑.กำรศึกษำในสถำบันฯ และอบรม
กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ

๓.ผลิตส่ือ นวตกรรมสนับสนุน

๒.เผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู้ ผ่ำนส่ือ
ต่ำงๆ.(ยงิปืนใหญ่ครอบคลุม)

จัดล ำดับควำมส ำคัญของ
พ.ท.เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำยทีม่ศัีกยภำพไปส่งเสริม 

อบรม ท ำกิจกรรม เผยแพร่ต่อกลุ่มปชก.อืน่ๆ
ท ำmapping

แกนน ำกลุ่มนศ.
เยำวชน

๔.สร้ำงศูนยฯ์ และเครือข่ำยตัวคูณ
ระดับภำค จว.พืน้ที่

๕.รณรงค ์เป็นระยะ มีตัวแบบ ต.ย.

เครือข่ำย
ผนึกก ำลังภำค ีบูรณำกำร

Networking 
Synergy integration

สร้ำงนวตกรรม
วจิัย วชิำกำร กำรจัดกำร
ควำมรู้ R&D KM

พัฒนำกลไก องคก์ร/พัฒนำ
บุคลำกร IB  HRD

มีจุดเน้น/focus อะไร 
และแบ่งภำรกิจที่ กสม.ท ำเอง และภำคที ำ 

๘.กลไกอุดหนุน เชือ่มกองทุน
และอืน่ๆ

ขยำยผลต่อ

๖.กำรตลำดเชงิสังคม 
บูรณำกำร ระยะส้ัน ระยะยำว

ยุทธศำสตร์
แนวทำง วิธีกำร

ฐำน บ้ำน, วัดโบสถ/์
มัสยดิ, รร.,สถำน

ประกอบกำร, ชุมชน

มีจุดเน้น focus 
กลุ่มเป้ำหมำย/พท.

กลุ่มเป้ำหมำยแรก
immediate TG

กลุ่มเป้ำหมำยสุดทำ้ย 
ultimate TG

๗.แรงจูงใจ พืน้ที ่องคก์ร บุคคล
ตัวอย่ำง

สอน อบรม

เผยแพร่



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

1.2: สร้ำงกลไก
ใหสั้งคมเกดิกำร
เรียนรู้ด้ำนสิทธิ
มนุษยชน

2. เสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจด้ำน
สิทธิมนุษยชน
กับประชำชน
กลุ่มเสี่ยง

2.1 ร้อยละ
ของปชช.
กลุ่มเสี่ยงที่
มีควำมเข้ำ
ใจเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน

3. สร้ำงควำมร่วมมอืกับ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่
พฒันำกลไกกำรสนับสนุน
ช่วยเหลือหน่วยงำนรำชกำร
และเอกชน เพือ่ใหม้กีำร
ด ำเนินกำรทีส่อดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน 

1.ศึกษำและจัดชุดกำรเรียนรู้
และแผนกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิ
มนุษยชนทีเ่หมำะสมของ
ประชำชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับ
กระทรวงศธ. และกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตรฯ์



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

1.3: ส่งเสริม 
และพฒันำผู้น ำ
และเครือข่ำย
ด้ำนสิทธิ
มนุษยชนทัง้ใน
และต่ำงประเทศ

3. ส่งเสริมและ
พฒันำผู้น ำด้ำน
สิทธิมนุษยชน
ในชุมชน โดย
ร่วมมอืกับภำค
ประชำสังคม

3.1 จ ำนวน
ผู้น ำด้ำนสิทธิ
มนุษยชนที่
ร่วมด ำเนิน
กำรกับกสม. 
อย่ำงสม ่ำ
เสมอ  

2.สร้ำงกลไกกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ และกำรประเมนิผล
ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน
ทีเ่หมำะสมกับประชำชนกลุ่ม
เสี่ยงร่วมกับส่วนรำชกำรภำค  
เอกชน และภำคประชำสังคม 
ทีเ่กีย่วข่อง

1. สร้ำงกระบวนกำรส่งเสริม
และพฒันำผู้น ำด้ำนสิทธิ
มนุษยชนร่วมกับเครือข่ำยทีม่ี
ศักยภำพ จัดใหม้ศูีนยอ์บรม 
เพิม่ศักยภำพ ผู้น ำด้ำนสิทธิ
มนุษยชน



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

2.สร้ำงกลไกกำรคุ้มครองผู้น ำ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนร่วมกับ
เครือข่ำย อ้ำงองิจำกข้อมูลที่
เคยเกดิขึน้ในประเทศ

3. สร้ำงเครือข่ำยของผู้ทีม่ี
ควำมสนใจด้ำนสิทธิมนุษยชน
ได้แก่ นักปฏบิัตกิำรด้ำนสิทธิ
มนุษยชน ผู้น ำด้ำนสิทธิ
มนุษยชน และประชำชนทั่วไป
ทีใ่หค้วำมสนใจด้ำนสิทธิ
มนุษยชน โดยสร้ำงชุมชน 
(Community) หรือ Online 

Community ‘ใหกั้บผู้ใหค้วำม



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี
๖๗

ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอ
บ

4. ยกระดับ
ควำมร่วมมอื
กับกลุ่ม 
Social 
Movement

4.1 จ ำนวน
โครงกำร
ควำมร่วมมอื
กับกลุ่ม 
Social 
Movement 

หรือ โครง
กำรของกลุ่ม
Social 
Movement 

ที ่กสม. 

สนใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน เป็น
ศูนยใ์นกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. เชื่อมโยงกำรท ำงำนกับ
กลุ่ม Social Movement 
ทีส่ ำคัญ ตำมประเดน็ทีแ่ต่ละ
กลุ่มมุ่งเน้น โดยจัดท ำ
ฐำนข้อมูลกำรตดิต่อ กลไก
กำรปรึกษำหำรือเพือ่
พฒันำกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
เปิดช่องทำงในกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
Social Movement



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี
๗๐

ผู้รับผิดชอบ

5. ยกระดับ
ควำมสัมพนัธ์
กับหน่วย งำน
ด้ำนสิทธิ
มนุษยชนของ
ต่ำงประเทศ

5.1 จ ำนวน
โครงกำร
ควำมร่วมมอื
กับหน่วยงำน
ด้ำนสิทธิ
มนุษยชน
ของต่ำงประ
เทศทีป่ระสบ
ควำมส ำเร็จ
ตำม
เป้ำหมำย 
(สะสม)

5.ยกระดับควำมสัมพนัธก์ับ
หน่วยงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ของต่ำงประเทศ โดยจัดท ำ
ควำมร่วมมอืกับหน่วยงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของ
ต่ำงประเทศทีม่คีวำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน จัดใหม้ี
กลไกควำมร่วมมอือย่ำงเป็น
ทำงกำร อำท ิด ำเนินโครงกำร
ร่วมกับหน่วยงำนระหว่ำง
ประเทศ เช่น องคก์ำร
สหประชำชำต ิ(UN) หรือ 
หน่วยงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ในประเทศอืน่ เป็นต้น รวมถงึ
กำรสื่อสำรทีส่ม ่ำเสมอ 



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๑
รำยกำรโครงกำร ส ำคัญ ในกลยุทธ /

แนวทำงฯ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หน่วยงำน
สนับสนุน/ภำคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

๑.โครงการศึกษาและจัดท าแนวนโยบายด้าน

สิทธิมนุษยชนร่วมกับหน่วยงานที่มีบทบาทใน

การก าหนดนโยบายหรือก ากับดูแล
๒.โครงการศึกษา จัดท ามาตรการจูงใจ และ

ส่งเสริมภาคธุรกิจให้มีแนวทางการด าเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน (เน้น SMEs) 
๓.โครงการพัฒนากลไกการเรียนรู ้และองค์

ความรู้ด้านสิทธิฯเพื่อประชาชนกลุ่มเสี่ยง
๔.โครงการพัฒนามาตรฐาน และส่งเสริม

วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา
๕.โครงการเสริมสร้างผู้น าและเครือข่าย

ด้านสิทธิมนุษยชน

พจิำรณำทบทวน ปรับปรุงให้
เหมำะสม



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๑
รำยกำรโครงกำร ส ำคัญ ในกลยุทธ/

แนวทำงฯ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หน่วยงำน
สนับสนุน/ภำคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

พจิำรณำทบทวน 
ปรับปรุง เพิม่เตมิ

โครงกำรฯ



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

2. ยกระดับควำม 
สำมำรถกำรเฝ้ำ
ระวัง สถำนกำรณ์
ด้ำนสิทธิ
มนุษยชน
2.1: พฒันำดัชนี
สิทธิฯและเฝ้ำ
ระวังสถำนกำรณ์
ด้ำนสิทธิฯด้วย
เทคโน โลยี
สำรสนเทศ

1.พฒันำดัชนี
สิทธิมนุษยชน
ในกำรยกระ
ดับควำม
สำมำรถกำร
เฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์
ด้ำนสิทธิฯ
ครอบ คลุม
ประเดน็และ
กลุ่มเป้ำ

1.1 ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ
ของกำรพฒันำ
ดัชนีสิทธิฯที่
ครอบคลุม
ประเดน็และ
กลุ่มเป้ำหมำย
ตำมที กสม.
ก ำหนด

1.พัฒนำดัชนีสิทธิมนุษยชนจำก
โมเดลปัจจัยเส่ียงด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ให้ครอบคลุมประเดน็และ
กลุ่มเป้ำหมำยตำมทีค่ณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำตกิ ำหนด

2.พัฒนำฐำนข้อมูลสถำนกำรณสิ์ทธิ
มนุษยชน ข้อมูลเร่ืองร้องเรียน ร้อง
ทุกขกั์บหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง รวมถงึ
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ทีเ่กี่ยวข้องในกำรพัฒนำระบบ
จัดเก็บข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศในเชงิบูรณำกำร



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

. 1.2 ร้อยละ
ควำมสมบรูณ์
ของระบบเฝ้ำ
ระวังสถำน
กำรณด์้วย
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

3.เปิดช่องทำงใหเ้ครือข่ำยแจง้
เหตุกำรณด์้ำนสิทธิฯผ่ำนระบบ
ดจิทิัล โดยสำมำรถระบุ
รำยละเอยีด เช่น พกัิด แนบ
ภำพถ่ำย VDO คลิปเสียง 

4.พัฒนำ Dashboard แสดง
สถำนกำรณด้์ำนสิทธิฯ ดัชนีสิทธิ
มนุษยชน รำยงำนผลกำร
ประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิ
มนุษยชน (HRIA) ข้อร้องเรียน 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรจดักำร
ประเดน็ด้ำนสิทธิฯหรือข้อ
ร้องเรียนทีม่ีควำมส ำคัญ รวมถงึ
เพิม่ประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และพัฒนำทกัษะของ
บุคลำกรทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง 
5.ส่งเสริมกำรใช้ข้อมูลใน



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
เชงิยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

. 5.ส่งเสริมกำรใช้ข้อมูลใน
Dashboard ออกไปสู่
เครือข่ำยภำยนอกหน่วยงำน
เพือ่ใช้ในกำรเฝ้ำระวัง
สถำนกำรณส์ิทธิฯนร่วมกัน



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร/์

วัตถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

2.2: พฒันำกลไก
กำรประเมินผล
กระทบด้ำนสิทธิฯ

2. พฒันำกลไกกำร
ประเมนิผลกระทบ
ด้ำนสิทธิฯ ส ำหรับ
รับรองกำร
ด ำเนินงำนองคก์ำร
ทัง้ภำครัฐ และ
เอกชน

2.พฒันำกลไก

กำรประเมิน 

ผลกระทบด้ำน

สิทธิฯส ำหรับ

รับรองกำร

ด ำเนิน งำน

องคก์ำรทัง้

ภำครัฐ และ

เอกชน

2.1 ร้อย
ละควำม
ส ำเร็จของ
กำรศึกษำ
และจัดท ำ
เคร่ืองมอื
กำรประ 
เมนิผลกระ 
ทบด้ำน
สิทธิฯ

1.ศึกษำและจัดท ำหลัก
เกณฑก์ำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิทธิฯ(Human Rights 

Impact Assessment : 
HRIA) ส ำหรับกลุ่ม ส่วน
รำชกำร องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  สถำบนักำรศึกษำ 
และภำคเอกชน โดยมุ่งเน้น
ประเดน็สิทธิฯทีม่ผีลกระทบ
ต่อรัฐ (National 

Recommendation 
Tracking Database) 



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

2.2 จ ำนวน
หน่วยงำนที่
น ำเคร่ืองมอื
ไปใช้ในกำร
ประเมนิผล
กระทบด้ำน
สิทธิฯ

2.พฒันำระบบกำรประเมินและ
รับรองหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำม
เกณฑก์ำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิทธิฯ(HRIA)  โดยพฒันำ
หน่วยงำนตรวจรับรอง ผู้ตรวจ
รับรอง และเครือข่ำยสนับสนุน

3.ผนวกกำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชน เข้ำกับ
มำตรกำรจูงใจตำมประเดน็
ยุทธศำสตรท์ี ่1.1 ส่งเสริมให้
องคก์ำรทัง้ภำครัฐและเอกชนมี
กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๒
รำยกำรโครงกำร ส ำคัญ กลยุทธ//แนว

ทำงฯ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หน่วยงำน
สนับสนุน/ภำคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

1.โครงการพัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชน

2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิ

มนุษยชน

3.โครงการพัฒนากระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

HRIA

พจิำรณำทบทวน ปรับปรุงให้
เหมำะสม



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๒
รำยกำรโครงกำร ส ำคัญ กลยุทธ//แนว

ทำงฯ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หน่วยงำน
สนับสนุน/ภำคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

พจิำรณำทบทวน 
ปรับปรุง เพิม่เตมิ

โครงกำรฯ



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

3: เพิม่ประสิทธิภำพ
กำรคุ้มครองและกำร
เสนอแนะมำตรกำร
ด้ำนสิทธิมนุษยชน
3.1: พฒันำกระบวน
กำรจัดกำรเร่ือง
ร้องเรียน และ
ช่วยเหลือเยยีวยำผู้
ถูกละเมดิสิทธิ
มนุษยชน

1.ยกระดับ
กระบวนกำร
ตรวจสอบกำร
ละเมดิสิทธิ
มนุษยชน และ
กำรประสำน
กำรคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
ใหม้ีประสิทธิ
ภำพมำกขึน้

1.1 ร้อยละ
ของกำร
ด ำเนินกำร
ตรวจสอบ
กำรละเมดิ
สิทธิฯได้
ตำมระยะ
เวลำที่
ก ำหนด

1.พฒันำมำตรฐำนกระบวน
กำรรับเร่ืองร้องเรียน และ
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 
กำรประสำนควำมคุ้มครอง
ใหเ้กดิกำรเยยีวยำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยใช้
เทคโนโลยดีจิทิลั พฒันำ
บุคลำกรในกระบวนกำรที่
เกีย่วข้องและเชื่อมโยงกำร
ท ำงำนทุกภำคส่วนที่
เกีย่วข้องเป็นระบบเดยีว



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
เชงิยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

1.2 ร้อยละ
ของกำรประ
สำนกำรคุ้ม
ครองได้ตำม
เวลำ
มำตรฐำน

2.ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบและ
ปกป้องผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนให้เป็นรูปธรรมสากล
และน าไปปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

3.พัฒนากลไกการติดตาม
ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้ง
ทางบวกทางลบจากการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา เรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
เชงิยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

2. พฒันำ
และผลักดัน
ใหห้น่วยงำน
ของรัฐและ
เอกชนน ำ
ข้อเสนอแน
ะของ กสม. 
ไปสู่กำร
ปฏบิตั ิเพือ่
แก้ไขและ
ป้องกันกำร
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

2.1 ร้อยละ
ของ
ข้อเสนอแน
ะจำกกำร
ตรวจสอบที่
หน่วยงำนที่
เกีย่วข้อง
น ำไป
พจิำรณำ
ด ำเนินกำร
(รวมถงึกำร
เยียวยำ)

4.สร้ำงกระบวนกำรมส่ีวน
ร่วมในกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำรด ำเนิน
นโยบำยของภำครัฐใหก้ับทุก
ภำคส่วนอย่ำงเป็นระบบใน
กรอบทีก่ฎหมำยก ำหนด

5.เพิม่ประสิทธิภำพกำร
จัดท ำข้อสังเกตเกีย่วกับ
ผลกระทบทำงสิทธิมนุษยชน
จำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีห่รือ
กำรด ำเนินนโยบำยของ
หน่วยงำนรัฐ และน ำเสนอ
ทำงแก้ไขเพือ่ลดโอกำสทีจ่ะ
เกดิเหตุละเมดิสิทธิ
มนุษยชน



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

3.2: พัฒนำ
กระบวนกำรจัดท ำ
ข้อเสนอแนะเพือ่
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและกำร
แก้ไขกฎหมำย กฎ 
หรือระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง

3. พัฒนำ
กระบวนกำร
จัดท ำ
ข้อเสนอแนะใน
กำรแก้ไขปรับปรุง
ก.ม. กฎระเบยีบ 
หรือค ำส่ังใด ๆ
ให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิ
มนุษยชนให้แก่
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องอย่ำงมี
ส่วนร่วมของ

3.1 จ ำนวน
ข้อเสนอแนะใน
กำรแก้ไข
ปรับปรุงก.ม. 
กฎระเบยีบ หรือ
ค ำส่ังใด ๆ เสนอ
ต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องจำก
กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม
3.2 ร้อยละกำร
น ำข้อเสนอเชงิ
นโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัตจิริง

1.พัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรม
เชิงนโยบาย ก.ม. มาตรการ และกลไก

ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ง าน โ ด ย

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน

ร่วม เช่น Hackathon Policy Lab

Gov. Lab เป็นต้น

2.จั ด ท า  Regulatory Impact 
Assessment รวมถึงก ำหนดแนว

ทำงกำรติดตำมข้อมูลและประสำน

ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐที่

รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์

ของก .ม . เพื่อแก้ไขก .ม .ที่ ส่ งผล

กระทบต่อสิทธิฯในปัจจุบัน เช่น 

กำรรับผู้พ้นโทษเข้ำท ำงำน กำรล้ำง

ทะเบียนประวัติอำชญำกร เป็นต้น



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
เชงิยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

3.พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูล ข้อ
ร้องเรียนและประเมินผล กลไกการ
ติดตามการด าเนินนโยบายร่วมกับ
เ ค รื อ ข่ า ย  เ พื่ อ น า ม า ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพ

4.เชื่อมโยงการท างานกับองค์กรอิสระ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
และจัดท าข้อเสนอแนะการด าเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ โดยสร้ างความ
ร่วมมือทางวิชาการ หรือบูรณาการ
กระบวนการท างาน ฐานข้อมูล การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

5.พัฒนาประสิทธิผลของกระบวนการ
จัดท ารายงานคู่ขนานการประเมิน
ส ถ า น ก า ร ณ ์ส ิท ธ ิม น ุษ ย ช น ข อ ง
ประเทศ และรายงานคู ่ขนานตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศให้ถูกต้อง 
รวดเร็วทันการณ์



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๓
รำยกำรโครงกำร ส ำคัญ กลยุทธ//แนว

ทำงฯ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หน่วยงำน
สนับสนุน/ภำคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

1.โครงการพัฒนามาตรฐานกระบวนการการรับเรื่อง
ร้องเรียน และการประสานความคุ้มครอง ตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียน และกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ วิพากษ์การปฏิบัติ

2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท ารายงาน
ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบทางสิทธิมนุษยชนจากการ

บังคับใช้กฎหมายหรือการด าเนินนโยบายของหน่วยงาน

รัฐ  กระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย 

มาตรการ

3.โครงการติดตามการด าเนินงานท่ีประชาชนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

4.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท ารายงานคู่ขนาน 

5.โครงการ Regulatory Impact Assessment เพื่อ

แก้ไขกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน

พจิำรณำทบทวน ปรับปรุงให้
เหมำะสม



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๓
รำยกำรโครงกำร ส ำคัญ กลยุทธ//แนว

ทำงฯ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หน่วยงำน
สนับสนุน/ภำคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

6.

7.

8.

9.

10.



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
เชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

4: พัฒนำส ำนักงำน
กสม. ให้เป็นองคก์ำร
สมรรถนะสูง
4.1: พัฒนำระบบกำร
จัดกำรของส ำนักงำน
กสม. ให้เทยีบเท่ำ
ระดับสำกล

1.พัฒนาองค์
การตาม

เกณฑ์คุณ
ภาพการ

บริหารจัด
การภาครัฐ 

และแนว

ปฏิบัติของ

ส านักงาน

รัฐบาลดิจิทัล

1.1 ระดับควำม ส ำเร็จ
ในกำรพัฒนำองคก์ำร
เพือ่ให้ได้รับกำรรับรอง
คุณภำพกำรบริหำร
มำตรฐำน
1.2 ร้อยละของ
บุคลำกรทีม่ีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนประจ ำ
ต ำแหน่ง และ
พฤตกิรรมมุ่งหวังตำม
ค่ำนิยมหลักของ
ส ำนักงำน กสม.
1.3 ร้อยละควำมผูกพัน
และทุ่มเทของบุคลำกร
ต่อส ำนักงำน กสม.

1.ศึกษาและน าเครื่องมือเกณฑ์รับรอง
คุณภาพการบริหารระดับสากล เช่น 
PMQA TQA ISO9001 มำเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำองคก์ำร โดย
จัดให้มีคณะท ำงำนขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ

2.จัดท าสถาปัตยกรรมองค์การของ
ส านักงาน กสม. โดยใช้เกณฑ์รับรอง
คุณภาพการบริหารระดับสากลเป็น
แนวทาง เช่น PMQA TQA ISO9001 
หรือแนวทำงของส ำนักงำนรัฐบำล
ดจิทิัล เป็นต้น
3.พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ใน
องค์การโดยสนับสนุนให้บุคลากร

สร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาใหม่ ๆ 

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
เชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

เพื่อพัฒนาการท างานสม่ าเสมอ และ
จั ด ใ ห้ มี ค ลั ง ข้ อ มู ล  ค ว า ม รู้ ข อ ง
ส านักงาน กสม. เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การจัดการความรู้ และสามารถพัฒนา
ไปสู่งานวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อไป
4.จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ดิ จิ ทั ล ข อ ง
ส านักงาน กสม. ให้ครอบคลุมทั้งการ

จัดท าฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์จาก 

Big data กำรพัฒนำโครงสร้ำง

พืน้ฐำนทำงดิจิทัล และระบบควำม

ม่ันคงปลอดภยัทำงไซเบอร ์



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
เชงิ
ยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

5.จัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

ระยะยาวขององค์การ ให้ครอบคลุมทั้ง

กา รปร ะ เ มิ น คว าม ต้ อ ง ก า ร ด้ า น

สมรรถนะ การสร้ างค่านิยม และ

วัฒนธ ร รมอ งค์ ก า ร  อั ต ร า ก า ลั ง 

โครงสร้างการจัดการ และแนวทางการ

พัฒนาการบริหาร และพัฒนาบุคลากร

ให้มีความสามารถในการด าเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ กสม.

6.ส ารวจความผาสุกและความผูกพัน 
และจัดท าแผนการสร้างความผาสุก

และความผูกพันของบุคลากร 



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
เชงิยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

4.2: สร้ำงกระบวนกำร
ส่ือสำรและควำมเข้ำใจด้ำน
สิทธิมนุษยชน

2. สร้ำง
กระบวนกำร
ส่ือสำรเชงิรุก
ต่อพันธกิจ 
กสม.

2.1 ร้อยละ
ของ
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำ
ยทีรั่บรู้
บทบำท 
ภำรกิจ และ
ผลกำร
ด ำเนินงำน
ของ กสม.

1. ปรับรูปแบบและแผนประชาสัมพันธ์

เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจกับ

กลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาแผน / รูปแบบการสื่อสาร

กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม
3. พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารต่อ

สาธารณะโดยน าเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ออนไลน)์ มาใช้ใน

กระบวนการสื่อสารของ กสม.



แบบฟอร์มที ่๑   กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศำสตร์
ประเดน็ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์
เชงิยุทธศำสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

4.3: ขยำยศักยภำพกำร
ด ำเนินงำนระดับภมูิภำค

3. ยกระดับ
ควำมสำมำรถ
กำรส่งเสริม
วัฒนธรรมด้ำน
สิทธิมนุษยชน 
เฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์
และด ำเนินกำร
ด้ำนกำร
คุ้มครองและ
เยยีวยำผู้ทีถู่ก
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนใน
พืน้ทีไ่ด้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

3.1 จ ำนวน
ส ำนักงำน 
กสม. สำขำ
ในภมูิภำค 
(สะสม)

1. พัฒนาส านักงานสาขาให้เป็นศูนย์

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กสม. 

ระดับภูมิภาค โดยเพิ่มขีด

ความสามารถด้านการเฝ้าระวัง / 

ส่งเสริม / คุ้มครองระดับพื้นที่ 

สนับสนุนเทคโนโลยี ข้อมูล

สารสนเทศ เครื่องมือสนับสนุน

การด าเนินงาน
2. ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล 

ความรู้ระหว่างส านักงาน กสม. 

สาขาภูมิภาค และส านักงาน

ส่วนกลาง โดยจัดให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นปัจจัยในการ

ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๔
รำยกำรโครงกำร ส ำคัญ กลยุทธ//แนว

ทำงฯ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หน่วยงำน
สนับสนุน/ภำคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

1. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

ส านักงาน กสม.

- ระบบการจัดการ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- บุคลากร
2.โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ

สื่อสารภาพลักษณ์ของ กสม.
3.โครงการขยายศักยภาพการด าเนินการระดับ

ภูมิภาค
4.

5.

พจิำรณำทบทวน ปรับปรุงให้
เหมำะสม



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๔
รำยกำรโครงกำร ส ำคัญ กลยุทธ//แนว

ทำงฯ
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หน่วยงำน
สนับสนุน/ภำคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐



การจัดท าแผนปฎบิัติงานฯ ประจ าปี ๒๕๖๖



แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตงิานประจ าปี ๒๕๖๖
• ๑. พจิำรณำข้อมูลจำกยุทธศำสตร/์แผนแม่บทฯ ๕ ปี กสม. ในเนือ้งำน/โครงกำรฯ ทีจ่ะด ำเนินงำนในปี 
๒๕๖๖ มำเป็นตัวตัง้

• ๒. น ำข้อมูลจำกกำรเตรียมกำร วเิครำะหฯ์มำพจิำรณำก ำหนดเป็นเนือ้งำนเพิม่เตมิ ถ้ำในแผนฯ ๕ ปี ไม่ได้
ก ำหนดไว้ เช่น 
- กรอบด้ำนต่ำงประเทศ ข้อเสนอแนะจำกรัฐสภำ จำกภำคเีครือข่ำย จำกกำรศึกษำวจิัย 
- จำกกำรวเิครำะห ์สถำนกำรณปั์ญหำทีเ่กดิขึน้ในปี ๒๕๖๖ 
- จำกนโยบำยกสม. และกำรเปลีย่นแปลงภำยในของกสม.ฯ 

(น ำช้อมูลมำเขยีนเป็นโครงกำร/เนือ้งำน ลงกำรด์ ตดิบนบอรด์ อภปิรำยเพือ่สร้ำงควำมเข้ำร่วมกัน)
• ๓.พจิำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญ
• ๔. ก ำหนดระยะเวลำ งบประมำณำ/ทรัพยำกรทีจ่ ำเป้น
• ๕. ก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบ (และบุคคลำกร)
• ๖. ก ำหนด/จัดท ำตัวชีวั้ดฯ
• ๗. ตรวจสอบควำมถูกต้อง และแก้ไข
• ๗. น ำข้อมูลดังกล่ำวมำใส่แบบฟอรม์ แผนปฏบัิตงิำนประจ ำปี



การจัดท าร่างแผนปฎบิัติงาน(ค าของบประมาณ) ประจ าปี ๒๕๖๗

• ๑. พจิำรณำข้อมูลจำกยุทธศำสตร/์แผนแม่บทฯ ๕ ปี กสม. ในเนือ้งำน/โครงกำรฯ ทีจ่ะ
ด ำเนินงำนในปี ๒๕๖๗ มำเป็นตัวตัง้
• ๒. น ำข้อมูลจำกกำรเตรียมกำร วเิครำะหฯ์มำพจิำรณำก ำหนดเป็นเนือ้งำนเพิม่เตมิ ถ้ำใน
แผนฯ ๕ ปี ไม่ได้ก ำหนดไว้ (เช่น กรอบด้ำนต่ำงประเทศ ข้อเสนอแนะจำกรัฐสภำ จำกภำคี
เครือข่ำย จำกกำรศกึษำวจัิย จำกกำรวเิครำะหแ์นวโน้มของสถำนกำรณปั์ญหำทีจ่ะเกดิขึน้
ในปี ๒๕๖๗ จำกนโยบำยกสม. และกำรเปล่ียนแปลงภำยในของกสม.ฯ)
• ๓. พจิำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญ
• ๔. ก ำหนดระยะเวลำ งบประมำณำ/ทรัพยำกรทีจ่ ำเป้น
• ๕. ก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบ (และบุคคลำกร)
• ๖. ก ำหนด/จัดท ำตัวชีวั้ดฯทีจ่ ำเป็นทีต่้องเสนอไปในร่ำงค ำของบประมำณฯปี ๒๕๖๗
• ๗. ตรวจสอบควำมถูกต้อง และแก้ไข
• ๗. น ำข้อมูลดังกล่ำวมำใส่แบบฟอรม์ ร่ำงค ำของบประมำณ/แผนปฏบิัตงิำนประจ ำปี๖๗



ร่างก าหนดการประชุมฯจดัท ากรอบแผนฯ ๕ ปีและแผนฯปี๒๕๖๖/๒๕๖๗ ( ๒๒-๒๔ ก.ย.๒๕๖๕)

• วันพฤหสัที ่๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕
• - ๑๓.๐๐ น.    เดนิทำงถงึสถำนทีจ่ดัประชุม  (เข้ำทีพ่กั.....) รับประทำนอำหำรกลำงวัน
• ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.    พธีิเปิด.กล่ำวรำยงำนโดยเลขำฯ.และกล่ำวเปิด มอบนโยบ ำแผนฯปี๖๖/๖๗ โดย ประธำน กสม.
• ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.   ชีแ้จง (ทีม่ำ วัตถุประสงค)์ แนวทำงกำรประชุมปฏบิัตกิำรจัดท ำแผนฯแบบมีส่วนร่วม
• ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.   กระบวนกำรกำรจัดแผนฯ (แปลงยุทธศำสตรม์ำสู่แผนฯประจ ำปี) และข้อมูลทีใ่ช้

- ซักซ้อม ในกระบวนกำร ขั้นตอนจัดท ำแผนฯ และผลทีไ่ด้จำกกำรประชุมคร้ังนี้
- น ำเสนอข้อมูลในกำรจัดท ำแผน ( ฯลฯ) และเพิม่เตมิ
- จำกยุทธศำสตร ์๕ ปี ของ กสม.พจิำรณำปรับปรุงและจัดท ำร่ำงกรอบแผนฯ ๕ ปี 

(เพือ่ใช้เป็นข้อมูลส ำหรับจัดท ำแผนฯปี ๖๖ และร่ำงแผนฯปี ๖๗)

• วันศุกรท์ี ่๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕
• ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   หำรือเนือ้หำของแผนฯปี ๖๖/๖๗ และหลักเกณฑก์ำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ แล้วจัดล ำดับควำมส ำคัญ

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงำนและบุคคล)  งบประมำณ/ทรัพยำกร    กำรบรูณำกำร       
• ๑๓.๓๐ -๑๗.๐๐ น.  แบง่กลุ่ม จัดท ำรำยละเอยีด และกรอกในแบบฟอรม์



ร่างก าหนดการประชุมจดัท าแผนฯ ๕ ปี และแผนฯปี๒๕๖๖/๖๗ ( ๒๒-๒๔ กนัยายน ๒๕๖๕)

• วันเสำรท์ี ่๒๔ ก.ย.๒๕๖๕

• ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.     น ำเสนอร่ำงแผนปฎิบัตงิำนฯ ปี ๒๕๖๖ และ ๖๗  และกรอบตัวชีวั้ดทีส่ ำคัญ 

• อภปิรำย

• ๑๔.๐๐  - ๑๗.๐๐       เดนิกลำงกลับ

• หมำยเหตุ   :  สือ่ โสตทีใ่ช้ บอรด์ ฟลิปชำรต์ ปำกกำเคม ีกำว เทป ส ำหรับใช้ card system จัดท ำแผน



ขอ้มูลจากการระดมสมองจากส านกัต่างๆ (ยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์)
และตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง



๑. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา งานส าคญัทีย่งัไม่ส าเร็จ และงานทีต้่องท าต่อใน ๕ ปี โดยเฉพาะ ปี ๒๕๖๖/๖๗

- ควรจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จ ตั้งแต่ในขั้นตอนการวางแผนฯ ให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และเนื้องานส าคัญ
ในกรอบแผนฯ ๕ ปี ประเด็นที่ส ำคัญคือ ต้องครอบคลุม ชัดเจน ในแผนปฏิบัติกำร กสม .ประจ ำปี ๒๕๖๖ (และร่างแผน
ฯ/ค าของบประมาณปี ๒๕๖๗ ) โดยตัวชี้วัดฯควรต้องลงไปถึงตัวชี้วัดระดับบุคคล (ท าให้จนท.กสม.แต่ละคนรู้ว่า ตนเองมี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดอะไร ที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของส านักฯและกสม. )
-ควรมีการจัดท า/ปรับปรุงค าบรรยายลักษณะงาน(Job description) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงาน มีการวิเคราะห์
งาน การท ามาตรฐานของงาน และผังการไหลของงาน(work flow chart) ส าหรับใช้ประโยชน์ในการมอบหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การจัดสรรภารกิจแก่บุคลากร การส่งมอบงานแก่บุคลากรที่เข้ามาท างานใหม่ หรือมีการสับเปลี่ยนโยกย้าย
บุคลากรมารับหน้าที่ภารกิจใหม่  ช่วยให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ และเตรียมการที่ดี และยังช่วยให้เกิดการแบ่งภารกิจ 
กระจายงานที่เป็นธรรมช่วยในการพัฒนาบุคคลากร ป้องกันการว่างงานแฝง 

จำกกำรตดิตำม ประเมนิผลกำรท ำงำนในปีทีผ่่ำนมำ จำกกลไกกำรประชุมตดิตำม จำกกำรตดิตำมตัวชีวั้ดฯ  
พบควำมส ำเร็จ อะไรทีไ่ม่ส ำเร็จ ปัญหำอุปสรรค บทเรียนทีส่ ำคัญอะไร ทีจ่ะน ำไปปรับปรุงแนวคดิ นโยบำย 
และยุทธศำสตร ์แนวทำงกำรท ำงำนในอนำคต ในระยะ ๕ ปี โดยเฉพำะในปี พ.ศ.๒๕๖๖ และปีพ.ศ. ๒๕๖๗



๑. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา งานส าคญัทีย่งัไม่ส าเร็จและงานที่ต้องท าต่อใน ๕ ปี โดยเฉพาะ ปี ๖๖/๖๗ (ต่อ)
- น าผลการประเมินตัวชี้วัดผลงานของส านักฯ ฝ่าย/กลุ่มงาน และบุคคลในส านักงาน กสม. ไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
พัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและครอบคลุมมากขึ้น (ท าทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๖)
- ปรับปรุงการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของกสม.ให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพภาพมากขึ้น  เช่น การ
ติดตามความคืบหน้า/ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับผลงาน(output) และผลลัพธ์(outcome/impact) เพื่อให้รู้
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ ท าให้แก้ปัญหาฯอย่างทันท่วงที เพราะที่ผ่านมามีการติดตามการใช้
งบประมาณ(input monitoring)ดีขึ้นมาก(ท าให้การใช้งบประมาณประจ าปีของกสม.เป็นไปตามเป้าหมาย/มาตรฐานฯ ) 
ในส่วนของความคืบหน้าของการด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมฯ ตามกระบวนการ/ขั้นตอน (process monitoring)ก็
ดีขึ้ นแต่การติดตามและประเมินความส าเร็จ /สัมฤทธิผลในระดับผลงาน (output)และผลลัพธ์ /ผลกระทบ 
(outcome/impact)ยังมีจุดที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นนับตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย (ว่าเป็นสิ่งที่ต้องท า/do the right
things) และการจัดท าตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์/เป้าหมายในระดับต่างๆให้สอดคล้องกับ ภารกิจ ยุทธศาสตร์/ นโยบายขอ
งกสม. (เช่น ภารกิจด้านการส่งเสริม เผยแพร่ ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายต่างๆในหลักสูตร/ประเด็นและพื้นที่เป้าหมาย) ท าให้
ยากต่อการประเมินผลลัพธ์ จึงควรพัฒนาตั้งแต่ในขั้นตอนของการจัดท าแผน ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในระดับผลงาน 
(output)และผลลัพธ์ (outcome) มีการออกแบบวิธีการเครื่องมือติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลภายนอก 
ส าหรับการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบที่ส าคัญ ส าหรับการประเมินสัมฤทธิผลของแผนฯ สามารถใช้ข้อมูลจากการติดตาม 



๑. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา งานส าคญัทีย่งัไม่ส าเร็จและงานที่ต้องท าต่อใน ๕ ปีโดยเฉพาะ ปี ๖๖/๖๗ (ต่อ)
- การส่งเสริม ป้องกัน เผยแพร่ ต้องก าหนดเป้าหมายกลุ่มบุคคล/พื้นที่/ประเด็น ให้ชัดเจน และมีการจัดล าดับ
ความส าคัญ ของการส่งเสริม เผยแพร่ อบรม รณรงค์ฯ จัดให้มีหลักสูตรที่เหมาะสม สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่
เป้าหมาย  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ผลกระทบเชิงกว้าง และมีความคุ้มค่า โดยมีการประสานความความร่วมมือกับองค์กร
ภาคีภาครัฐและประชาสังคม (การพัฒนางานด้านส่งเสริมต้องเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๖....) 
- ยังมีช่องว่างของการด าเนินงาน เช่น การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดและจัดท าข้อเสนอแนะ 
อาทิ ระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู และการคุ้มครองสิทธิแรงงาน -พนักงานจ้าง
เหมาบริการ (ท าในปี...........................)
- มีเนื้องานที่ต้องด าเนินงานตามมติที่ประชุมทางวิชาการ ที่ประชุมจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย และการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน เช่น ตามข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย อาทิ การยุติการตั้งครรภ์ การลบทะเบียนประวัติอาชญากร และ
การจ าหน่ายบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียน (ท าในป.ี.................................)
- จัดพมิพ์หนังสือ รวมกฎหมาย และระเบียบที่เกีย่วข้องกบั กสม. และส านักงาน กสม. (ยงัไม่มีการปรับปรุงให้ทนัสมยั)
- จัดท าโครงการถอดบทเรียนผลกระทบต่อผู้เสียหายจากการทรมาน (ยังไม่ม)ี
- จัดท าเครื่องมือการประเมินความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และประเมินผลกับประชาชนทั่วไป (ยังไม่ม)ี



๑. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา งานส าคญัที่ยงัไม่ส าเร็จ และ งานที่ต้องท าต่อเน่ืองฯ (ต่อ)

- จัดท า/พัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐาน สถานการณ์สิทธิมนุษยชน (ในภาพรวม) ของประเทศ หรือเฉพาะพื้นที่ และ 
กลุ่มเป้าหมาย (ท าในปี.........................................)
- การสร้างบุคคลต้นแบบ (Human Rights Idol) ยงัไม่มี ซ่ึงควรจะมี (ท าในปี.........................)
- การจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (ท าในปี..............................)
- การสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (ขยายความ  ท าในปี.............................)
- การสร้างกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนผู้ถูกละเมิดโดยเร็ว และปรับปรุงมาตรฐาน /ระยะเวลาในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ท าในปี.....................................)
- การปรับโครงสร้างองค์กร ส านักงาน กสม. และการเตรียมการปรับย้ายที่ดีเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่น 
(เริ่มปี ๒๕๖๖......................)
- การสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร “RIGHTS” (ท ำต่อเน่ือง ตัง้ปี ๒๕๖๖.............)



สรุปผลการด าเนินงานของก.ส.ม.ในปี ๒๕๖๕ (จากการตดิตาม ประเมนิผลภายในฯ)
สภำพแวดล้อมทำง กำรเมอืง กำรปกครอง ก.ม. เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรมประชำกร เทคโนโลยี ่ตปท.

((+) รัฐบำลมเีสถยีรภำพ ควำมขัดแย้งไม่รุนแรงฯ ( - ) กำรเมอืงยังไม่เป็นปชต.นัก ภำครัฐมจุีดอ่อน โควิดระบำด, เศรษฐกจิไม่ดฯี)

- กสม.มคีวำมรู้ ประสบกำรณ์
หลำกหลำย มีนโยบำยเชิงรุก
- มบุีคลำกรใหม่ เพิม่ขึน้จำก
เดมิ ทีม่บีทเรียนมำกขึน้
- งบประมำณ + สะสมไว้
- มภีำคเีครือข่ำย ศูนยฯ์ใน
มหำวิทยำลัย
-ข้อร้องเรียนจำกปชช.

ควำมพอใจของภำค/ี 
ปชช.เพิม่ขึน้

มีข้อเสนอเชิงนโยบำย/ 
กำรปฏบิัต ิเสนอรัฐบำล 
หน่วยงำนมำกขึน้

กลุ่มเปรำะบำง เข้ำถึง
สิทธิฯมำกขึน้

-ด ำเนินงำนยดึแผนเป็นหลัก
-ตดิตำม ก ำกับกำรใช้งบฯได้ดี

-ยดึหยุ่น สำมำรถปรับเพิม่
โครงกำรดีๆ DRT เช่น สมัชชำฯ

-ปรับวิธีท ำงำน เชิงรุก รวดเร็ว
ใกล้ชิดกับภำค ีและประชำชน/
กลุ่มเปรำะบำงมำกขึน้....

กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน 
ตรวจสอบ ประสำนฯ ท ำ
ได้มำกขึน้ เร็วขึน้

ผลงำนสู่ปชช.ภำคมีำกขึน้

ข้อมูลย้อนกลับ(feedback)

ประเดน็กำรละเมดิสิทธิฯ
บำงด้ำน จำกจนท.รัฐ
บำงกลุ่ม/พืน้ที ่เร่ิมลดลง

ผลลัพธ์
(outcome)

ผลงำน
(output)

กระบวนกำร
(process)

ปัจจัยน ำเข้ำ
(input)



สรุปผลการด าเนินงานทีผ่่านมา

ควำมส ำเร็จ /ส่ิงดีๆ ทีเ่กดิขึน้
• กำรตดิตำม ก ำกับกำรใช้งบประมำณ
• ควำมยดืหยุ่นในกำรปรับแผน/โครงกำรฯ เช่น จัด
สมัชชำ เกดิผลงำน ผลกระทบเชิงบวกมำก

• จัดเวทวีิชำกำรและอืน่ๆ หำรือกับภำคเีครือข่ำยหลำย
คร้ัง ได้ข้อสรุป ข้อทีด่ไีปด ำเนิน งำนต่อ

• กำรแก้ไขปัญหำทีเ่กดิขึน้ มำปรำกฏควำม ส ำเร็จในปี
นี ้จำกควำมพยำยำม และเงือ่นไข (กำรปรับสถำนะ 
กำรจัดกำรงำนค้ำงฯ พรบ.ต่อต้ำนกำรทรมำนฯ )

• มกีำรสรุปบทเรียน ปรับปรุงวิธีท ำงำนมำกขึน้
• กำรยอมรับจำก stakeholdersมำกขึน้ เช่น สภำฯ 
ภำคเีครือข่ำยใน ตปท.

• มบุีคลำกรเพิม่ขึน้ มโีครงสร้ำง ระบบงำนดขีึน้
• ฯลฯ

ควรปรับปรุง/ด ำเนินกำร
• ระบบ/ฐำนข้อมูล และขับเคลื่อนสู่องคก์รดจิติอล
• กำรตดิตำม ประเมนิ ผลงำน และผลลัพธ ์โดยเฉพำะใหม้ีกำร
ประเมนิผลภำยนอกในประเดน็ส ำคัญ

• น ำผลกำรศึกษำวิจัยฯมำใช้ประโยชนม์ำกขึน้
• กำรก ำหนดเป้ำหมำย กำรท ำตัวชีวั้ด ต้องสะทอ้นยุทธศำสตร์ เนือ้งำน
ทีส่ ำคัญของ กสม. (เพือ่วัดในสิ่งทีต่้องวัด เพือ่ปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน ตอบสังคม ไม่เลือกท ำดัชนีทีง่ำ่ยๆ) 

• ตัวชีวั้ดควรลงถงึระดับบุคคล น ำผลกำรประเมนิผลไปใช้ประโยชน์
มำกขึน้ ในกำรบริหำรและพฒันำบุคคล

• เคร่ืองมอืประเมนิควำมตระหนัก ควำมรู้กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ
• ดัชนีด้ำนสิทธิมนุษยชน มำตรฐำนทีส่ ำคัญ ผลกำรประชุมวิชำกำรฯ
• กลยุทธแนวทำงกำรส่งเสริมฯในกลุ่มเป้ำหมำย ประเดน็ พืน้ที่
• กำรตรวจสอบและรำยงำนข้อเทจ็จริงฯกำรละเมิดและจัดท ำ
ข้อเสนอแนะฯ เร่ืองระบบขนส่งสำธำรณะของคนพกิำร กำรก่อสร้ำง
รถไฟฟ้ำสำยสีชมพ ูกำรคุ้มครองสิทธิแรงงำน-พนักงำนจ้ำงเหมำ
บริกำร ฯลฯ



๒) กรอบความร่วมมือต่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (ท าอะไรในปี ๖๖/๖๗-๗๐)

ข้อตกลง อนุสัญญำสิทธิฯ
• เสนอใหไ้ทยรับ Op CAT (ท ำปีอะไร.........................)
• กำรใหสั้ตยำบันอนุสัญญำฯอุ้มหำย (CPPED)

• ท ำปี..........
• กำรเป็นภำคีอนุสัญญำแรงงำนอพยพฯ(ICMW)

• ท ำปี..........
• กำรเป็นภำคีอนุสัญญำ ILO 87,98 ท ำปี......
• กำรเป็นภำคีอนุสัญญำฯผู้ลีภ้ยั ท ำปี...
• ร่าง C. BHR ท าปี.........
• ร่าง  C. ผู้สูงอายุ  ท าปี...........
• .......................................................

ปฏบิตัติำมพนัธกรณีทีเ่ป็นภำคี
• กำรท ำรำยงำนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ท ำปี........................

• กำรน ำเสนอรำยงำนฯตำมกลไก UPR ท ำปี ....  
• กำร จัดท ำรำยงำนและเสนอรำยงำนฯตำม
อนุสัญญำฯ(Treaty bodies) เช่น

- CEDAW ปี…….....
- CAT ปี 2024…. ..

• GANRHI กำรประเมนิสถำนะฯ  ท ำปี...................
• APF กำรพัฒนำบุคลำกร โครงสร้ำง วิธีกำรท ำงำน   
ท ำปี.......

• กำรท ำหน้ำทีป่ระธำน SEAN
ท ำปี................................



๒. ประเด็นภารกจิ/เน้ืองานในด้าน กรอบข้อตกลงระหว่างประเทศ และอนุสัญญาฯที ่กสม.จะต้อง
ด าเนินงาน ใน ๕ ปี โดยเฉพาะในปี ๖๖/๖๗

- การผลักดัน OP CAT (ท าในปี.............................)
- อนุสัญญาฯแรงงานอพยพ/โยกย้ายและผู้ติดตาม ที่ไทยยังไม่เป็นภาคี แต่มีการศึกษาโดยกระทรวงแรงงานฯและ

นักวชิาการต่างๆถึง ข้อดแีละความท้าทาย/ภาระ และการเตรียมการของประเทศไทย เม่ือจะเข้าเป็นภาคี (ท าใน ปี...............)
- อนุสัญญา ILO๘๗ และ ๙๘    โดยถูกตดิตามจาก UNและภาคี

- อนุสัญญาสถานะผู้ลีภ้ัย (แม้ในทางปฏิบัติ ประเทศไทยได้ดูแลผู้หนีภัยสงครามฯ จากสงครามอนิโดจีน และเหตุการณ์
ในเมยีนมาร์ โดยมศูีนย์ฯ ร่วมกบัองค์กรระหว่างประเทศมานานหลายสิบปีแล้วกต็าม ) 

- การจัดท ารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประเทศไทย และการน าเสนอรายงานฯที่UN ตามกลไก UPR (ปี..........)
- การจัดท ารายงานตามอนุสัญญา (Treaty bodies) เช่น CEDAW ปี……… CAT ปี 2024…. และการไปประชุมเสนอ

รายงานฯ ใน ๕ ปี เช่น ........................
- ร่าง C. BHR

- ร่าง C. ผู้สูงอายุ

กสม.จะต้องด ำเนินงำนอะไรตำมกรอบข้อตกลงฯและอนุสัญญำด้ำนสทิธิมนุษยชนฯ (๙ ฉบับ) และอืน่ๆ
เช่น อนุสัญญำฯILO อนุสัญญำฯสถำนะผู้ลีภ้ัย เป็นต้น



• ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างพลงัความรว่มมือ “ส่งเสริม” วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถการ “เฝ้าระวัง” สถานการณ์ด้านสทิธิมนุษยชน
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการ “คุ้มครอง” และการเสนอแนะมาตรการด้านสทิธิมนุษยชน
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาส านักงาน กสม. ให้เป็น “องค์กรสรรถนะสูง”

(ดูเอกสารประกอบ)

๓. ยุทธศำสตรข์อง กสม.ระยะ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐*

จัดท ำโดยคณำจำรยจ์ำกสถำบันบัณฑติพัฒนบริหำรศำสตร ์กสม.เหน็ชอบเมือ่ ๒๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๕

ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร ์ในแต่ละยุทธศำสตร ์มปีระเดน็ทำงยุทธศำสตร ์วัตถุประสงคเ์ชงิยุทธศำสตร ์
ดัชนีวัดระดับยุทธศำสตร ์ และกลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ และข้อเสนอชุดโครงกำรฯ เพือ่ใช้
เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนในระยะ ๕ ปี และมีกำรทบทวน ท ำ mid term review ให้ทันต่อ
สถำนกำรณฯ์



หน้าทีรั่ฐในด้านสิทธิมนุษยชน และขอบเขต เน้ือหายุทธศาสตร์ กสม. ๕ ปี*

๔. กำรบริหำรจัดกำรใหเ้ป็นองคก์รสมรรถนะสูง
(โครงสร้ำงองคก์รในส่วนกลำง ภำค  ระบบงำน สื่อสำร องคก์รdigital พฒันำศะกยภำพฯ)

๑. ส่งเสริม
(ภำค ีเครือข่ำย ผู้น ำ 

ป้องกัน เผยแพร่ อบรม)

๓.คุ้มครอง 
(ละเมดิ ตรวจสอบ ประสำน

ไกล่เกลี่ย)

๓. ท ำให้เกดิผลในทำงปฏิบัติ (Fulfill)ในด้ำนก.ม./นโยบำยและปฏิบัติ

๑. เคำรพสทิธิฯ(Respect) ไม่แทรกแซง
๒. คุ้มครองสทิธิฯ (Protect) ไม่ให้ปชช.ถูกละเมดิ

หน้ำทีข่องรัฐ มกีลไกตำม
กฎบัตรUN

มกีลไกตำม
อนุสัญญำฯ

๒.เฝ้ำระวัง
(มตีัวชี ้เคร่ืองมอืเฝ้ำระวัง กลไก

ประเมนิ ใช้ IT)

เยยีวยำ
(ประสำน)

)



• 1. สร้ำงพลังควำมร่วมมือ “ส่งเสริม“ วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
• 1.1: ส่งเสริมให้องคก์ำรทัง้ภำครัฐและเอกชน มกีำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับหลักสทิธิมนุษยชน

• 1.2: สร้ำงกลไกให้สังคมเกดิกำรเรียนรู้ด้ำนสทิธิมนุษยชน

• 1.3: ส่งเสริมและพัฒนำผู้น ำ และเครือข่ำยด้ำนสทิธิมนุษยชน ทัง้ในและต่ำงประเทศ

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

จัดท ำโดยคณำจำรยจ์ำกสถำบันบัณฑติพัฒนบริหำรศำสตร ์และกสม.เหน็ชอบเมือ่ ๒๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร ์ในแต่ละยุทธศำสตร ์มปีระเดน็ทำงยุทธศำสตร ์วัตถุประสงคเ์ชงิยุทธศำสตร ์ดัชนีวัด
ระดับยุทธศำสตร ์ และกลยุทธ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ และข้อเสนอชุดโครงกำรฯ เพือ่ใช้เป็นกรอบ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในระยะ ๕ ปี และมีกำรทบทวน ท ำ mid term review ให้ทันต่อสถำนกำรณฯ์

จัดท ำโดยคณำจำรยจ์ำกสถำบันบัณฑติพัฒนบริหำรศำสตร ์และกสม.เหน็ชอบเมือ่ ๒๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๕ 



๓. ยุทธศำสตรข์อง กสม.ระยะ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ต่อ)

2. ยกระดบัควำมสำมำรถกำร “เฝ้ำระวัง” สถำนกำรณด์้ำนสิทธิมนุษยชน
2.1: พัฒนำดัชนีสิทธฯิและเฝ้ำระวังสถำนกำรณด์้ำนสิทธิฯด้วยเทคโนโลยสีำรสนเทศ
2.2: พัฒนำกลไกกำรประเมนิผลกระทบด้ำนสทิธิฯ ส ำหรับรับรองกำรด ำเนินงำนองคก์ำรทัง้ภำครัฐ และเอกชน

3: เพิม่ประสิทธิภำพกำร “คุ้มครอง“ และกำรเสนอแนะมำตรกำรดำ้นสิทธิมนุษยชน
3.1: พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน และช่วยเหลอืเยยีวยำผู้ถูกละเมดิสทิธิมนุษยชน
3.2: พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำข้อเสนอแนะเพือ่คุ้มครองสทิธิมนุษยชนและกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ หรือระเบยีบ
ทีเ่กีย่วข้อง

4: พัฒนำส ำนักงำนกสม. ใหเ้ป็น “องคก์ำรสมรรถนะสูง”
4.1: พัฒนำระบบกำรจัดกำรของส ำนักงำน กสม. ให้เทยีบเท่ำระดับสำกล
4.2: สร้ำงกระบวนกำรสือ่สำรและควำมเข้ำใจด้ำนสทิธิมนุษยชน
4.3: ขยำยศักยภำพกำรด ำเนินงำนระดับภูมภิำค



๔. การศึกษา วิจัย และ KM

ส านักงาน กสม. ได้ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และ
เผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน มาต้ังแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้รวบรวมผลงานวิจัย
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 90 เรื่อง โดยมีเรื่องที่ด าเนินการในช่วงปี 2560-ปัจจุบัน ดังนี้

- คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน(Human Rights Due Diligence Handbook)ของธุรกิจการโรงแรม
- รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม
- กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน

-หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล-สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเก
อญอ) กับการด าเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินท ากินและที่
อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ



๕. ข้อมูลค าของบประมาณ/ร่างแผนฯ ปี ๖๖ ที่ผ่านรัฐสภา   (โครงการอะไรทีต้่องท า ห้ามยกเลกิ)

โครงการอะไรที่ต้องท าหรือ
ห้ามยกเลิก * ประกอบด้วย 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
2. แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ (ส านักงาน
ในภูมิภาค)
3. แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาบริการประชาชนและ
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
(แผนงานดิจิทัล) 
4.แผนงานบูรณาการขับ 
เคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้



๔. การศึกษา วิจัย และ KM (ต่อ)
-สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการด าเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ
-แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562
-ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติกับที่ดินเอกชนทับ
ซ้อนกัน และกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการทวงคืนผืนป่า
-ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
-แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย:กรณีแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
-การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนของประเทศ
-ข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
-เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย-

เน้นกำรน ำผลกำรศึกษำวิจัยไปใช้ประโยชนม์ำกขึน้ ในกำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย ก.ม. กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนฯ



๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจ าปี รวมทั้งในเวทต่ีางๆ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่การแกไ้ขปญัหาและพฒันาประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

1.1 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- ควรมีกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในประเด็น การเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สิทธิในที่อยู่อำศัย สิทธิในที่ดิน
ท ำกิน และสิทธิพลเมือง ตลอดจนเสรีภำพขั้นพื้นฐำนในกำรชุมชนอย่ำงสันติ เป็นต้น

- ควรปรับแนวทางท ำงำนเชิงรุก ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
โดยเฉพาะ ประเด็นการละเมิดสิทธิเด็ก /กลุ่มผู้เปราะบาง ที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

- กรณีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสังคมในวงกว้าง ควรเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาสังคม เพ่ือวางแผน/ก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ เช่น ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน   



๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจ าปี รวมทั้งในเวทีกมธ.ต่างๆ

1.2 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ “ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน”

- การแสดงท่าทีและการออกแถลงการณ์ของ กสม. ในกรณีต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง ควรค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ 
และขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฯ และก.ม.ที่เกี่ยวข้อง และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- ส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์

1.3 การพัฒนาส านักงาน กสม. สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

- ควรพัฒนากลไกการปฏิบัติหน้าที่ โดยร่วมมือช่วยเหลือกันกับองค์กรอิสระอื่น (แจ้งให้ทราบ ถ้าอยู่ในอ านาจหน้าที่
ขององค์กรอิสระอื่น) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และมีเครือข่ายในการด าเนินงานร่วมกัน อันสอดคล้องกับ
มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ (มีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เครือข่าย)

- ส านักงาน กสม.พื้นที่ภาคใต้ ควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานทางวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน 



๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจ าปี รวมทั้งในเวทีกมธ.ต่าง

2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

2.1 หน้าที่และอ านาจของ กสม. ในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ในกรณี ที่มี
การรายงาน สถานการณ์เกี่ยวกับสทิธิมนุษยชนในประเทศโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๗ (๔) ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามหลักการปารีส 

ควรมีการขยายความมาตรา ๒๖ (๔) พรป.กสม. ปี ๖๐ ว่า การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
โดยไม่ชักช้า เป็นกรณีที่รายงานฯไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม  ให้กสม.ชี้แจงข้อเท็จจริง ไม่ใช่ชี้แจงแทน
ฝ่ายรัฐบาล  ให้ กสม. ท าความเข้าใจกับ CSOs ด้วย ( ส.ส.น่าจะยังไม่เขา้ใจความเป็นอิสระของกสม.ฯ)



2.2 ข้อจ ากัดด้านกฎหมายในกรณีที่ กสม. เห็นสมควรมีหน้าที่ในการไกล่เกลีย่ประนีประนอม
ข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน 

สนับสนุนให้ กสม. มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนได้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติม
พรป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อบัญญัติ หน้าที่ในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนไว้ให้ชัดเจนด้วย นอกจากนี้ 
ควรมีการก าหนดกรณีที่มิให้น ามาไกล่เกลีย่ประนีประนอมข้อพิพาทไว้ด้วยในกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วง
ละเมิดและการคุกคามทางเพศ กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดอาญาแผ่นดิน และกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการ
กระท ารุนแรงต่อเด็ก เป็นต้น (สนับสนุนกสม.มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ โดยแก้ไขพรอะรป.กสม.ปี ๖๐ ก าหนดให้
ชัดเจนว่า เรื่องอะไรที่ไกล่เกลี่ยได้ อะไรไกล่เกลี่ยไม่ได้)

หมายเหตุ: ข้อมูลจากการแถลงรายงานประจ าปี 2564

๖.ข้อเสนอแนะจำกรัฐสภำ ในกำรเสนอรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ในเวทกีมธ.ต่ำงๆ (ต่อ)



๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจ าปี รวมทั้งในเวทีต่างๆ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน

1.1 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(1) ควรมีกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิต่อชีวิตของบุคคล เสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล เช่น การเข้าถึง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิในที่ดินท ากิน และสิทธิพลเมืองตลอดจนเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการชุมชน
อย่างสันติ เป็นต้น

(2) ควรปรับแนวทางท างานเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็น การละเมิดสิทธิเด็กที่มี
การเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง กสม. ควรลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที

(3) ในกรณีที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสังคมในวงกว้าง ควรเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาสังคม เพื่อวางแผน/ก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ เช่น ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน   



๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจ าปี รวมทั้งในเวทีต่างๆ (ต่อ)

(1) การแสดงท่าทีและการออกแถลงการณ์ของ กสม. ในกรณีต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมือง 
ควรค านึงถึงสิทธิเสรีภาพและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย และควรท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้ชุมนุม
ให้ทราบถึงขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2) ควรส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์

1.3 การพัฒนาส านักงาน กสม. สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

(1) ความร่วมมือ กสม. และส านักงาน กสม. ควรพัฒนากลไกการปฏิบัติหน้าที่โดยร่วมมือกับองค์กรอิสระอื่น (แจ้งให้ทราบเมื่อ
เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอืน่) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่และมีเครือข่ายในการด าเนินงานร่วมกัน
อันสอดคล้องกับมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ

(2) การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ควรมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ
หน่วยงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการท างานร่วมกัน 

1.2 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน



๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจ าปี รวมทั้งในเวทต่ีางๆ (ต่อ)

2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน 

2.1 หน้าที่และอ านาจของ กสม. ในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ในกรณี
ที่มีการรายงานสถานการณเ์ก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๗ (๔) ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามหลักการปารีส 

ควรมีการขยายความมาตรา ๒๖ (๔) แห่งพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า กรณีที่มี
การรายงานสถานการณส์ิทธิมนุษยชนในประเทศทีไ่ม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมเป็นการชี้แจงขอ้เท็จจรงิ
ไม่ได้ชี้แจงแทนฝ่ายบริหารรวมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจกับภาคประชาสังคม



2.2 ข้อจ ากัดด้านกฎหมายในกรณีที่ กสม. เห็นสมควรมีหน้าที่ในการไกล่เกลีย่ประนีประนอม
ข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน 

สนับสนุนให้ กสม. มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนได้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อบัญญัติหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนไว้ให้ชัดเจนด้วย 
นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดกรณีที่มิให้น ามาไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทไว้ด้วยในกรณีร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดอาญาแผ่นดิน และกรณีร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระท ารุนแรงต่อเด็ก เป็นต้น

หมายเหตุ: ข้อมูลจากการแถลงรายงานประจ าปี 2564

๖.ข้อเสนอแนะของรัฐสภำในกำรเสนอรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ในเวทตีำ่งๆ (ตอ่)



๗. ข้อเสนอจากภาคเีครือข่ายทีม่ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางท างานกบัเครือข่าย
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)
- ท างานใกล้ชิดกับ CSOs และประชาชนมากกว่านี้  และมีความรวดเ ร็ว ให้ภาคีทราบความคืบหน้าของ

การท างาน (เร่ิมตั้งแต่ปี....................................... )
- เสริมพลังเครือข่ายสิทธิชุมชนในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเฝ้าระวังสถานการณ์ (ปี............................)
- GANRHI การประเมินสถานะ (ปี.....................................)
- APF การพฒันาบุคลากร โครงสร้าง วธีิการท างาน (ปี............................................)
- การท าหน้าที่ประธาน SEANF (ปี...................................................)
- ศาลปกครองร่วมมือด าเนินการ เช่น 1) แลกเปลีย่นประสบการณ์ และพฒันาบุคลากรส านักงาน กสม. 2) เป็นวิทยากรให้
ความรู้ประชาชน/ประชาสังคม และ 3) สัมมนาวิชาการประเด็นการเลือกปฏิบัติ ธุรกิจข้ามพรมแดน สิทธิที่ดิน และสิทธิ
ชุมชน
- ประสาน สนับสนุน มหาวิทยาลัยบูรพา/มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เช่น ร่วมพัฒนาหลักสูตรธุรกิจสิทธิมนุษยชน 
- AICHA/WWF ร่วมด า เ นินการ  เ ช่น  1)  พัฒนาบุคลากรส า นักงาน กสม .  เกี่ ยวกับ  HRDD และการลงทุน
ข้ามพรมแดน 2) ปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศ และการลงทุนข้ามพรมแดน และ 3) สัมมนาวิชาการภายในและ
ระหว่างประเทศ



๗. ข้อเสนอจากภาคเีครือข่ายทีม่ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางท างานกบัเครือข่าย
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)

- สสส. /สช. ร่วมด าเนินการ เช่น 1) พัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะการประเมิน (HRIA, HIA, SEA, CHIA and 
EIA) 2) ตรวจสอบรายกรณี ประเด็นสิทธิชุมชนและส่ิงแวดล้อมและการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และ 3) พัฒนาองค์ความรู้
และข้อเสนอแนะสิทธิชุมชน ส่ิงแวดล้อม และ Climate Change
- คณะท างาน ETO Watch/ สมัชชาองค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม เครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ร่วมด าเนินการ เช่น 1) พัฒนาศักยภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และเปลี่ยนวิชาการ 2) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการเฝ้า
ระวงัสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และ 3) การปกป้องสิทธิชุมชน สิทธิทีด่นิ และสิทธิส่ิงแวดล้อม
- การสร้าง/พัฒนาเครือข่าย อาทิ Networking, strategic partner and strategic alliance (ระบุ, ให้ช่วยท าอะไร)



๗. ข้อเสนอจากภาคเีครือข่ายทีม่ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางท างานกบัเครือข่าย
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่ได้จากเวทีสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ “มติสมัชชาสิทธิมนุษยชน” (เอกสารประกอบ) ดังนี้

ห้องย่อยที่ 1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

หัวข้อที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทรมาน

ข้อมติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และภาคประชาสังคม ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

หัวข้อที่ 2 การบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร

ข้อมติ ร่วมกันขับเคลื่อนให้มีระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรและผลักดันกฎหมายให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน โดยสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม



๗. ข้อเสนอจากภาคเีครือข่ายทีม่ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางท างานกบัเครือข่าย
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)

ห้องย่อยที่ 2 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิทางส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงภาคประชาชนและชุมชน ควรด าเนินการดังนี้

1.1 เร่งปรับปรุงกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เพื่อให้รับรอง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิทางสิ่งแวดลอ้ม
ตลอดจนสร้างกลไกทางนโยบายใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมทุกระดับอย่างแท้จริง 

1.2 ทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบ โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น และประกันสิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงเกิดการบูรณาการ
ระบบการประเมินทั้งระบบ และควรพิจารณาน าหลักการและแนวทางของการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน (HRIA/HRDD) ผนวกเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการประเมินผลกระทบเหล่านั้นด้วย

1.3 เร่งผลักดันให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มีสภาพบังคับในการใช้ออกแบบและจัดท านโยบายและแผนงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

1.4 รับรองในกฎหมายและในทางปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในทุก
ขั้นตอน 



๗. ข้อเสนอจากภาคเีครือข่ายทีม่ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางท างานกบัเครือข่าย
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)

1.5 กระจายอ านาจให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. กสม. โดยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ควรด าเนินการดังนี้

2.1 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อมในมิติข้ามพรมแดน โดยผลักดันให้มีการน าการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน 
มาใช้ประเมินผลกระทบผลกระทบสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน โดยร่วมมือกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (AICHR) และความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEANF)

2.2 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิชุมชนให้กระจายออกไปในกว้างขวางขึ้น รวมถึงมุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือเสริมพลังให้กับประชาชนและชุมชน

ห้องย่อยที่ 3 สถานะบุคคล

น าบทเรียนการแก้ไขปัญหาบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิที่ประสบความส าเร็จทั้งในส่วนของคนไทยพลัดถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ 
และผู้ตกส ารวจหรือถูกจ าหน่ายชื่อจากทะเบียน รวมถึงคนไร้รัฐไปปรับใช้เพื่อเร่งรัดกระบวนการก าหนดสถานะแก่ผู้ที่ยังมีปัญหา
และขจัดความไร้รัฐให้หมดไป (zero statelessness) ร่วมกับภาคีเครือข่าย



๗. ข้อเสนอจากภาคเีครือข่ายทีม่ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางท างานกบัเครือข่าย
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)

ห้องย่อยที่ 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง

ข้อมตินี้มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อท้ังด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ในอนาคต เพื่อให้ทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถรับมือกับภาวะ
วิกฤตได้

ห้องย่อยที่ 5 ประเด็นความหลากหลายทางเพศ

ข้อมติ ร่วมผลักดันการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและการสื่อสารสาธารณะเพ่ือขจัดอคติและสร้างการยอมรับ
ในความหลากหลาย รวมทั้งเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิ ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์



๘.ปัญหาสิทธิมนุษยชนทีจ่ะเกดิขึน้จากการเปลีย่น แปลงทางการเมือง ก.ม. เศรษฐกจิ สังคมฯ

• . Scenario ทำงกำรเมอืง และอืน่ๆ : if…………then (the worse scenario) ในปี ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

• ๑. ด้ำนกำรเมอืง กรณีกำรด ำรงต ำแหน่งของนำยกรัฐมนตรี

• หำกวันที ่๓๐ กันยำยน ศกนี ้ศำลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัยว่ำ นำยกรัฐมนตรี พล อ.ประยุทธฯ์ ด ำรงต ำแหน่งยงัไม่ครบ ๘ 
ปี คำดว่ำ จะมกีำรชุมนุมประทว้งในหลำยพืน้ที ่โดยเฉพำะจำกกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีไ่ม่พอใจรัฐบำล และกำรเมือง ก.ม.
รัฐธรรมนูญฯ ทีเ่อือ้ตอ่กำรสบืตอ่อ ำนำจ และอำจขยำยตวัเชือ่มโยงประเดน็อืน่เช่น กระบวนกำรยุตธิรรม กำรเลอืก
ปฏบิัต ิเศรษฐกจิฯ อำจเกดิควำมรุนแรง มีกำรหำ้มกำรชุมนุม (กระทบตอ่สิทธิทำงกำรเมือง) มกีำรใช้ก ำลังเข้ำ
ควบคุม เสีย่งตอ่กำรละเมดิสทิธิมนุษยชนมำก รวมทัง้กระทบตอ่สภำพเศรษฐกจิ กำรด ำรงชวีติของประชำชน

• - หำกศำลรัฐธรรมนูญ วนิิจฉัยว่ำ นำยกรัฐมนตรี(น.ร.ม.) ด ำรงต ำแหน่งครบ ๘ ปีแล้ว ตอ้งหำตวับุคคลทีม่ำด ำรง
ต ำแหน่งใหม่ และในทีสุ่ด candidate ตวัผู้ทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่ง น.ร.ม.จำกพรรคกำรเมอืง ไม่เป็นทีย่อมรับจำก
ประชำชนฯ อำจมกีำรชุมนุมประทว้งใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่

• - กรณีทีม่กีำรเลอืกตัง้ในปี ๒๕๖๖ คำดว่ำจะมปีระเดน็ปัญหำเร่ืองควำมโปร่งใสในกำรจดักำรเลอืกตัง้ โดยฝ่ำยทีคุ่ม
อ ำนำจ คงพยำยำมใช้วธีิกำรสกัดฝ่ำยค้ำน  (ซึง่ระยะนีเ้ร่ิมเหน็ควำมขัดแยง้ของพกม.ฝ่ำยรัฐบำลในหลำยประเดน็เช่น 
ร่ำงพรบ.กัญชำฯ กำรจะส่งผู้สมัครลงในพืน้ทีท่ีพ่กม.เดมิเคยชนะกำรเลอืกตัง้ฯ) จะกระทบกบักำรท ำงำนของกสม.



๘.ปัญหาสิทธิมนุษยชนทีจ่ะเกดิขึน้จากปัจจัยทางการเมือง ก.ม. เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยีฯ่ (ต่อ)

• ๒.ประเดน็ภัยคุกคำมทำงด้ำนสุขภำพ /โรคระบำด หำกไวรัสโควิดมกีำรกลำยพันธุ ์หรือกลับมำระบำดอีก แม้
กระทรวงสธ.จะมปีระกำศส่ังยกเลกิโควดิ ๑๙ ออกจำกโรคอันตรำย เป็นโรคตดิต่อทีต่้องเฝ้ำระวัง ตัง้แต่ ๑ ตค.
๖๕ เป็นต้นไป ย่อมส่งกระทบต่อกำรด ำรงชวีติและกำรเข้ำถงึ/ใช้สิทธฯิของประชำชน โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง 
ทัง้ในด้ำนเศรษฐกจิ  สังคม จงึควรเน้นกำรเฝ้ำระวัง โรคอุบัตใิหม่ และภำวะฉุกเฉินทีคุ่กคำมต่อสทิธิมนุษยชน
กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ในระดับพืน้ที ่กำรพึง่ตนเองในกำรจัดกำรต่อภัยคุกคำมเหล่ำนีใ้นเบือ้งต้น (เช่น ควำม
ม่ันคงทำงอำหำรฯ) และกำรประสำนควำมร่วมมอืเป็นเครือข่ำย กำรดูแลกลุ่มเปรำะบำง (เช่น ผู้สูงอำยุฯเป็น
พเิศษ) กำรปรับแก้กฎระเบยีบทีแ่ขง็ตัว กำรบริหำรจัดกำรทีย่ดืหยุ่นคล่องตัว

• ๓. ประเดน็ด้ำนสิง่แวดล้อมอันเป็นผลจำกภำวะโลกร้อน และกำรกระท ำของมนุษย ์ปัญหำมลพษิข้ำมพรมแดน
(ควันจำกกำรเผำป่ำในอนิโดนีเซยี และเผำเศษวัสดุกำรเกษตรจำกเมยีนมำร ์ ลำวฯ ) ปัญหำอุทกภัย/น ำ้ท่วม 
ซึง่มสีำเหตุส ำคัญจำกปัจจัย. ๑ มนี ำ้เข้ำมำในพืน้ที ่(น ำ้ฝน น ำ้เหนือลงมำ และน ำ้ทะเลหนุน) มำกกว่ำกำร
ระบำยน ำ้ออก (แม่น ำ้ ล ำคลอง ท่อระบำยน ำ้ ตืน่เขนิ อุดตัน กำรก่อสร้ำงปิดทำงระบำยน ำ้ ฯ) ๒.สภำพพืน้ทีลุ่่ม 
ต ่ำกว่ำระดับน ำ้ทะเล กำรยุบตัวของพืน้ดนิ ปัญหำฝุ่น PM 2.5 (ไฟป่ำ/เผำป่ำ เผำเศษวัสดุกำรเกษตร ฝุ่น
ก่อสร้ำง ควันท่อไอเสยีรถ ควันจำกโรงงำนฯ) ซึง่กระทบต่อสทิธิฯหลำยด้ำน เช่น กำรอยู่ในสภำพแวดล้อมทีด่ฯี 



๘.ปัญหาสิทธิมนุษยชนทีจ่ะเกดิขึน้จากปัจจัยทางการเมือง ก.ม. เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยีฯ่ (ต่อ)

• ๔. ประเดน็สทิธิชุมชน ทีท่ ำกนิฯ จำกนโยบำย ก.ม. กำรบังคับใช้ก.ม.ทีไ่ม่เหมำะสม มแีนวโน้มทวคีวำมรุนแรงขึน้

• ๕. ควำมเหลือ่มล ำ้/ช่องว่ำงทำงเศรษฐกจิ อันเป็นผลจำกกำรพฒันำและบริหำรประเทศในหลำยรัฐบำลทีผ่่ำนมำ 
และมปัีจจยัซ ำ้เตมิในช่วงรัฐบำลทีผ่่ำนมำ  จะส่งผลกระทบตอ่ประชำชน โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง ไดแ้ก่ คนจน 
คนเร่ร่อนในเมอืง คนไร้สถำนะ แรงงำน ผู้พกิำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยตดิเชือ้ฯ เดก็ ผู้หญิง /แม่เลีย้งเดีย่ว ผู้จบกำรศกึษำ
ใหม่ทีห่ำงำนท ำไม่ได้

• ๖. ภยัคุกคำมทำงไซเบอร ์เช่น กำรหลอกลวงกลุ่มเปรำะบำงฯ กำรคุกคำม ละเมดิสทิธิฯ ส่วนตวั มแีนวโน้มเพิม่ขึน้

• ๗. Technology disruption และปัจจยัทำงเศรษฐกจิ กำรเมืองฯ จะส่งผลกระทบตอ่กลุม่แรงงำนฯ แม้มีข่ำว
กำรลงทุนในกำรผลติรถยนตพ์ลังงำนไฟฟ้ำ และแบตเตอร่ี จำกประเทศจนี ทีจ่.ระยอง และจำกประเทศอืน่ๆ

• . (พจิำรณำเพิม่เตมิ ในประเดน็สทิธิฯ กลุ่มเป้ำหมำย และพืน้ที ่ทีม่คีวำมเสีย่งตอ่กำรละเมดิสทิธิฯ จำก mega 
trend แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมฯ ฉบับที ่๑๔ )



ปัญหาจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางสังคม เทคโนโลยี ่ต่อประชาชน

ธุรกจิ

สถำบนัสังคม
กำรเมืองฯ

รัฐบำล

โควิด/โรคอืน่ๆ

สือ่

หน่วยงำน
รัฐ

ทรัพยำกรธรรมชำติ
ส่ิงแวดล้อม

โลกร้อน น ้ำท่วม ฝุ่น

กำรขยำยตัว
ของเมอืง (คน
จนเมอืงเพิม่)

ควำมอ่อนแอของกำร
บังคับใช้ก.ม. กำร
เลือกปฏบิัตฯิ

โลกำภวัิฒน์

ประชำชน

ปัญหำกำรละเมดิสิทธิฯ เทคโนโลยี่

ควำมอ่อนแอของสถำบนั
ทำงสังคม กำรเมอืงฯ

กำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคม สิ่งแวดล้อม

ภัยคุกคำมจำกโควดิ ๑๙ 
(๒๕๖๓-ปัจจุบัน)

Disruptions
(เทคโนโลยีแ่ละอืน่ๆ

กำรละเมดิสิทธิฯจำกธุรกจิ

ต่ำงประเทศ
(สงครำมฯ)



๘.ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อนัเป็นผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางการเมืองปกครอง 
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บทวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Mega Trend) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

โดยบริบทการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่จะส่งผล/มีอิทธิพลท าให้สถานะของประเทศที่เป็นอยู่เกิดการเปลี่ยนไป และน าไปสู่
การปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งในแผนฯ 13 ประเทศไทยได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญ ดังนี้

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในหลายมิติ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การใช้นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ
สมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพและอินเทอร์เน็ตในการยกระดับภาคการเกษตรและบริการทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในภาคการศึกษาและการสื่อสารมวลชน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ สาธารณะ
ของภาครัฐ เป็นต้น



๘.ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อนัเป็นผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางการเมืองปกครอง 
เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี ่ตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิทธิฯ กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีฯ่)เพ่ือท ารายละเอยีดแผนฯ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โครงสร้างประชากรของโลกมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าปี 
2593 ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 120 จนมีจ านวนถึง 1.5 พันล้านคน ส่งผลให้สัดส่วนประชากร
วัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสูส่ังคมสูงวัยจะน ามาซึ่งความต้องการสินค้าและบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลให้ ภาคการผลิตและบริการส่วนหนึ่งมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น อาทิ ยาและ
เวชภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจบริการ สุขภาพ บริการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ
1. รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการใหม่ ๆ เช่น หุ่นยนต์ส าหรับการดูแลและ นวัตกรรมของใช้

ภายในบ้านส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล

1) การเพิ่มขึ้นของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมเมืองตลอดจนการเผชิญกับมลพิษ
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเพิ่มข้ึนของความเครียดจากการท างานและความวิตกกังวลในการใช้ชีวิต

2) กระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลใหค้วามต้องการอาหารและผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น



๘.ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อนัเป็นผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางการเมืองปกครอง 
เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี ่ตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิทธิฯ กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีฯ่)เพ่ือท ารายละเอยีดแผนฯ
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น ส่งผลให้หลายภูมิภาคต้องเผชิญกับ

ความผันผวนของภูมิอากาศในระดับความรุนแรงที่มากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น อาทิ ความร้อน ภาวะฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง และพายุ 
ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ อันจะสร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยภาคการเกษตรจะ
ได้รับความเสียหายมากกว่าภาคการผลิตอื่น เนื่องจากต้องพึ่งพาสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติ การแพร่ระบาด
ของโรคตามฤดูกาลมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าในหลายพ้ืนที่ของโลก

ความเปราะบางทางสังคม แนวโน้มส าคัญซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อวิถีทางสังคมในอนาคต มีพื้นฐานมาจากความแตกแยกในสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเหลื่อมล้ า ประกอบกับผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลก ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อถือใน
การบริหารจัดการภาครัฐ จนเกิดเป็นกระแสความไม่พอใจในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลจากการกระท าของคนรุ่นก่อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความไม่เป็น
ธรรมในสังคม ความสามารถของรัฐในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยจะพบสถานการณ์ความไม่สงบในรูปแบบที่รุนแรงขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น มีการสร้างข่าวปลอม
และเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่แนบเนียนขึ้นด้วยการใช้สื่อสังคมบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อภาครัฐ บ่มเพาะความคิด
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ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ต่อต้านสถาบันการปกครองเดิม จนเกิดเป็นกระแสนิยมในการไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในรูปแบบต่าง 
ๆ กระทั่งขัดขวางการด าเนินงานของรัฐ จนถึงขั้นปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงโดยอ้างความชอบธรรมของประชาชน ตอกย้ า
ความแตกแยกทางสังคมระหว่างผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง ซึ่งเป็นการลดคุณค่าของเสรีภาพ การสื่อสารสาธารณะ ประชาสังคม 
และหลักนิติธรรมให้อ่อนแอลง ส่งผลให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 



๙. นโยบายของกสม.ชุดที ่๔ ในเร่ืองการบริหาร/ด าเนินงาน 

เป้ำหมำย

อ ำนำจหน้ำที ่ของกสม.ตำม ก.ม.(๑๐ ข้อ)
(รัฐธรรมนูญ ปี๖๐ ม.๒๔๗,พรป.กสม.ปี ๖๐ (ม.๒๖,๒๗)

วิสัยทศัน์

กสม.ชุดที ่๑ กสม.ชุดที ่๒ กสม.ชุดที่ ๓
กสม.ชุดที ่๔



๙. นโยบายของกสม.ชุดที ่๔ ในเร่ืองการบริหาร/ด าเนินงาน ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ 

เป้ำหมำย กสม.

พันธกิจของกสม.ตำม ก.ม.

วิสัยทศัน์

กสม.ชุดที่ ๑ กสม.ชุดที่ ๒ กสม.ชุดที่ ๓ กสม.ชุดที ่๔

นโยบำย
กสม.ชุดที ่๔

นโยบำย
ปี๖๖/๖๗

เป้ำหมำย 
ปี ๖๖/๖๗

กสม.จัดท ำนโยบำยบริหำร/
ด ำเนินงำน ปี๖๖/๖๗......

พจิำรณำจำกข้อมูล จำกแหล่งต่ำงๆ :
ผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ,ข้อเสนอ

จำกรัฐสภำ ภำคเีครือข่ำย, 
ยุทธศำสตร ์๕ ปี,กรอบอนุสัญญำ
HRs,ปัญหำสิทธิฯ ปี๖๖/๖๗ กำร
เปลีย่นแปลงสวล. ภำยนอก/ภำยใน,

เหตุกำรณส์ ำคัญทีจ่ะเกดิฯ



๙. นโยบายของกสม.ชุดที ่๔ ส าหรับจัดท าแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖/๒๕๖๗

๑. การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน จะเน้นประเด็นสิทธิฯอะไร 

• ในกรอบสิทธพิลเมืองและการเมือง (ICCPR) 

• ในกรอบสิทธิเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESC)

( หัวข้อ/เรื่อง................กลุม่เปา้หมาย................พืน้ที่ใด.................เป็นพเิศษหรอืไม่ ...เพราะอะไร)

• ด้านต่างประเทศ จะผลักดันอะไร OP CAT? อนุสัญญาแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและผูต้ิดตาม 

ILO ๘๗,๙๘ ?  อนุสัญญาฯผู้ลี้ภัย?

๒. กำรบริหำรจัดกำรของ(ส ำนักงำน) กสม.:
• กำรบริหำรภำยใน เช่น โครงสร้ำง ระบบงำน บุคลำกรฯ   ส ำนักงำนกสม.ภำค..........
• กำรท ำงำนกับองคก์รภำคเีครือข่ำย เช่น ศูนยฯ์ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ ภำค.ี............



ตัวอย่างการน า SWOT Analysisมาปรับใช้ในปี ๒๕๖๖
โอกำส (Opportunity)

(ปชช.เร่ิมตระหนัก,เครือข่ำยเพิม่ มกี.ม.ใหม่เอิอ้
ฯ กระแสโลกหนุน...........................),

ภยัคุกคำม (Threat)
(ควำมขัดแย้งทำงกำรเมอืง โควิดอำจกลับมำ 

เศรษฐกจิไม่ฟ้ืนตัว ภำวะโลกร้อนเกดิน ำ้ทว่ม...)
จุดแขง็(Strength)

(กสม.มีควำมรู้ ปสก.ทุ่มเท 
มีจนท.เพิม่,ผู้บริหำรมี
คุณภำพ มีสนง.ภำค.,มี
ทุนเดมิจำกเวทสีมัชชำ 

วชิำกำรต่ำงๆ

จุดอ่อน (Weakness)

(มีหน้ำทีแ่ต่อ ำนำจ มี
ข้อจ ำกัด สภำพบังคับน้อย
ยังใช้ศักยภำพของจนท.
ไม่ได้เตม็ที,่งบฯจ ำกัด

สวล.ภำยใน

สวล.ภำยนอก

SO

WO

ST

WT -เลี่ยงจุดอ่อน หำหุน้ส่วน
ยุทธศำสตรแ์ละภำคเีครือข่ำย 
มำร่วมท ำงำน ในช่วงทีม่ภียัคุกคำม
-เน้นทีก่ลุ่มเปรำะบำง

-ผลักดัน ใหม้กี.ม.ล ำดับรอง แนวปฏบิัติ
ของพรบ.ทรมำนฯและอืน่ๆ โดยเร็ว

-พฒันำระบบงำนส ำคัญในช่วงมีควำม
วุ่นวำยทำงกำรเมือง
-กำรเฝ้ำระวัง ส่งเสริม ตรวจสอบฯ-น ำข้อสรุป/ข้อเสนอแนะทีด่จีำกเวทตี่ำงๆมำด ำเนินกำร

-เร่งรัดพฒันำสมรรถนะสนง.กสม.ทีส่ ำคัญ (บุคลำกร ระบบเฝ้ำระวัง กำรตรวจสอบ ส่งเสริม IT KM)

-พฒันำกำรท ำงำนองคก์รอสิระทีม่หีน้ำที่
อ ำนำจและเครือข่ำยCSOsทีม่ศัีกยภำพ



๑๐.กำรเปล่ียนแปลงภำยในของสนง.กสม.ในเร่ืองโครงสร้ำง,บุคคลำกร ระบบ/กระบวนกำรท ำงำนฯ

- ปรับโครงสร้างของส านักงาน กสม./บุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กสม.

- ขยายส านักงาน กสม. ในภูมิภาค 

- น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการคุ้มครองและเยียวยาด้านสิทธิมนุษยชน

- ปรับปรุงให้มีระบบฐานข้อมูลในการท างานเพิ่มขึ้นและต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้
- เน้นเรื่อง Digital transformation สร้างบุคลากรภายในให้มี Digital literacy ท่ีจ าเป็น

- ทบทวนและปรับปรุงแผนระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องและมีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกัน

- พัฒนาระบบงานให้เทียบเท่าระดับสากล

- ภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ ต้องเรียงล าดับความส าคัญของงาน ท างานที่เกิด impact

- การพัฒนาบุคลากรของส านักงาน กสม. ในระดับต่าง ๆ โดยมีแนวทางการพัฒนาภายใน-ภายนอก และพัฒนาตัวเอง

- พัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบ เฝ้าระวังสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน 

- การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (HRDD and UNGPs) 

-



๑๐.กำรเปล่ียนแปลงภำยในของสนง.กสม.ในเร่ืองโครงสร้ำง,บุคคลำกร ระบบ/กระบวนกำรท ำงำนฯ

- กรณีศึกษาการด าเนินการตรวจสอบของต่างประเทศ รวมทั้งค าพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชน

- พัฒนาบุคลากรโดยการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนสถาบันสิทธิมนุษยชน

- การจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง

องค์กรดิจิทัล

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

- พัฒนาระบบใหม่ เช่น 1) ระบบเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 2) ระบบส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเครือข่าย 

3) ระบบแผนงานและงบประมาณ และ 4) ระบบการติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ กสม. 

- การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร(EA) ท าให้มีแผนขององค์กรในระยะยาวในการพัฒนาระบบดิจิทัลไปสู่แผนปฏิบัติการปี67-70

- พัฒนาระบบเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์ (ต่อยอดจากปี 2566) (Big Data) และพัฒนาระบบ ERP (คลัง+พัสดุ เพื่อไป
เชื่อมกับระบบ ERP แผนและงบประมาณต้องเชื่อมกับระบบ DPIS)



๑๐.กำรเปล่ียนแปลงภำยในของสนง.กสม.ในเร่ืองโครงสร้ำง,บุคคลำกร ระบบ/กระบวนกำรท ำงำนฯ

- การพัฒนาบุคลากรของส านักงาน กสม. ในระดับต่าง ๆ โดยมีแนวทางการพัฒนาภายใน-ภายนอก และพัฒนาตัวเอง
- พัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบ เฝ้าระวังสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน 
- การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (HRDD and UNGPs) 
- กรณีศึกษาการด าเนินการตรวจสอบของต่างประเทศ รวมทั้งค าพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชน
- พัฒนาบุคลากรโดยการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนสถาบันสิทธิมนุษยชน
- การจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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) ระบบติดตามงานของส านักงาน 
- 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 
ไปสู่แผนปฏิบตัิการปี 67-70
- พฒันาระบบเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์ (ต่อยอดจากปี 2566) (Big Data) และพฒันาระบบ ERP (คลัง+พสัดุ เพ่ือไปเช่ือมกบัระบบ 
ERP แผนและงบประมาณต้องเช่ือมกบัระบบ DPIS) 



- คู่มอืประเมนิผลด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกจิกำร
โรงแรม/ สถำบันวิจัยและใหค้ ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์(สว.มธ.)

- รำยกำรตรวจสอบ (checklist) ทีเ่กีย่วข้องกับธุรกจิกำรโรงแรม/ สถำบันวจิัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์(สว.มธ.)

- รำยงำนกำรศกึษำวจัิย เร่ือง กฎหมำยว่ำด้วยควำมเสมอภำคและกำรไม่เลอืกปฏบัิติ
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล
- รายงานฉบับสมบูรณ์ สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการด าเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนใน

พื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ
- รายงานฉบับสมบูรณ์ สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการด าเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนใน

พื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ

รายชื่องานวิจัยส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน ปี 2560-2564   ที่ต้องน าไปใช้ประโยชน์



- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562/ มูลนิธิสถำบันวจัิยเพือ่กำรพัฒนำประเทศไทย
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
- รายงานศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)/ 

สถำบันวจิัยและให้ค ำปรึกษำแห่งมหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์(สว.มธ.) ,๒๕๖๑,จัดท าโดย พิภพ อุดร, สฤณี อำ
ชวำนันทกุล, ธิตมิำ อุรพพีัฒนพงศ ์/ สฤณี อำชวำนันทกุล

- เอกสารเรื่องข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติกับที่ดิน
เอกชนทับซ้อนกัน และกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการทวงคืนผืนป่าตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที ่14 มถุินำยน 2557 และที ่66/2557 ลงวันที ่17 มถุินำยน 2557/ คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ

- คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม/ สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.) 

- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,๒๕๖๑, คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ธีระวุฒ ิ
เตม็สิริวัฒนกุล, ธนำชัย สุนทรอนันตชัย, และดนัยภัทร โภควณิช



- รายงานศึกษาวิจัยการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน/ สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.),๒๕๖๑, จัดท าโดย พิภพ อุดร, สฤณี อำชวำนันทกุล, ธิตมิำ อุรพพีัฒนพงศ์
/ สฤณี อำชวำนันทกุล

- รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับย่อ) โครงกำรแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิของแรงงำนข้ำมชำตใิน
ประเทศไทย : กรณีแรงงำนข้ำมชำตใินอุตสำหกรรมสัตวปี์ก,๒๕๖๒, วิโรจน์ ณ ระนอง และวุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์ 

- รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : 
นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศ/ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
๒๕๖๒. หัวหน้าโครงการ นณริฏ พิศลยบุตร, นักวจัิย, บุญวรำ สุมะโน, และจรัิฒน์ สุริยะโชตชิยำงกูล

- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ

ของผู้สูงอาย:ุ กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอาย,ุ ๒๕๖๒ นักวิจัย ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์, พชัรวรรณ นุชประยูร และฌำ

นิทธิ ์สันตะพนัธุ ์; จัดท ำโดย สถำบนับณัฑติพฒันบริหำรศำสตร ์
- เอกสารสื่อเผยแพร่บทสรุปการศึกษา "เหลียวหลังแลหน้ำ 2 ทศวรรษ สทิธิมนุษยชนในสังคมไทย“,๒๕๖๕

ผศ.ดร. พันธธ์ีรำ นำคอุไรรัตน,์อำจำรยห์น่ึงนยำ ไหลงำม,นำยธนภัทร ลือวำนิช,นำยวัลลภ ภุมรำ,
นำงสำวกัญญำณัช เวลำแจ้ง


