
สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นการด าเนินงาน 
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องเสวนา ส านักงาน กสม. 
แผนการด าเนนิงานปี 63 ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข การจัดบุคลากรให้เหมาะกันงาน 

กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
1. โครงการงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการคัดเลือกนักสิทธิฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ไม่ส่งผลต่อการส่งเสริมสิทธิฯ ในวงกว้าง 
2. เสียเวลาในการคัดเลือกนักสิทธิฯ และประชุมท าให้ไม่มีเวลา

น าเสนอ เรื่อง รณรงค์ 
- ควรมีแผนรณรงคเ์ฉพาะด้าน เช่น สิทธิของกลุ่มบุคคลเพ่ือมี

เป้าหมายให้เกิดการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนตื่นตัว
ตลอดทั้งปีและต้องการเห็นวันสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนเพ่ือเชิดชู
คุณค่าสิทธิมนุษยชน 

- ควรเพิ่มประเด็น Hot issue ด้านสิทธิฯ 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ 
- วางแผนงานระยะยาว theme , ประชาสัมพันธ์กสม. ชุดใหม่ , 

แผนต่อยอดระหว่าง กพค. กับ กศป. 
- เพ่ิมกิจกรรมที่เข้าถึงประชาชาชนยิ่งขึ้น 

 
1. สังคมไม่ให้ความส าคัญกับนักปกป้องสิทธิฯ 
2. นิยาม “นักปกป้องสิทธิฯ” ไม่ชัดเจน 
3. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับ

รางวัลจาก กสม. ในการท ากิจกรรม HR 
- สร้างชุดความรู้ให้สังคมทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของ

นักปกป้องสิทธิฯ 
- ปรับลดจ านวนรางวัลนักสิทธิฯ เพ่ือให้เกิดความส าคัญ , คุณค่าท่ี

ควรได้รับและเหมาะสมที่สุด 
- ปรับเปลี่ยนวิธีคัดเลือกนักสิทธิฯ ให้เหมาะสม และให้ค านิยาม

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่การรับสมัคร 

 
1.ลดความซ้ าซ้อนในการท าโครงการ 
2.สร้างโครงการที่มีการท างานร่วมกันทุก 

กลุ่มงานร่วมกันเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน 

3.ระดมเจ้าหน้าที ่บุคลากรเพ่ือช่วยกันท างาน
อย่างบูรณาการในแต่ละโครงการ  
(เช่น โครงการเสริมพลัง ข้อ 6 , 6.1 , 6.2 
และ 6.4) 

4.กระบวนการท างานภายในส านักงานมีความ
ล่าช้าโดยไม่จ าเป็น(เสียเวลาในกระบวนการ
ที่ไม่จ าเป็น) ดังนั้นจึงควรน ากระบวนการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายต่อการใช้งานมาใช้ 
รวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการ
ประสานงานร่วมกันระหว่างส านัก และ
ผู้บริหาร 

5.สร้างแรงจูงใจคนท างานในองค์กรเกิดความ
รักต่อองค์กร 

6.การโยกย้ายบุคลากรภายในกลุ่มงานภายใต้
ส านักเดิมเป็นการแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่ง 
แต่ในภาพรวมจะท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
การท างานเช่นเดิม เนื่องจากไม่น าไปสู่
กระบวนการท างานร่วมกัน ภาระงานยังถูก
แยกเป็นส่วน ๆ และจะน าไปสู่ปัญหาในทาง
ปฏิบัติเช่นเดิม ดังนั้นการท างานร่วมกัน
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แผนการด าเนนิงานปี 63 ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข การจัดบุคลากรให้เหมาะกันงาน 
3. โครงการ HREP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จัดท าคู่มือ 5 เล่ม 
 
 
 
 
 
5.การจัดเตรียมโครงการนอกแผน 
 
 
 
 
6.งานเสริมพลัง 
  6.1 HR Blueprint 
 

1. เนื้อหาในหลักสูตรขาดความหลากหลาย , วิทยากร 
2. ขาดกรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์จริง ที่ส่งเสริมการปกป้อง

คุ้มครองสิทธิฯ 
3. ผู้เข้าอบรมไม่สนใจเรียนรู้อย่างจริงจัง 
4. ขาดการต่อยอดจากผู้เข้ารับการอบรม 
5. หากจะท าโครงการต่อควรจะก าหนดกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ 

(ต่อยอดได้) 
- สร้างคุณค่าให้หลักสูตรให้หลักสูตร 

           ใช้ PR       วิทยากรที่ดึงดูด 
                          ค านึงถึงความหลากหลายและ Balance 

           สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้น่าสนใจ 
- มีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 

1.การผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ในระดับต่าง ๆ อย่างยั่งยืน 
- เจรจาเพ่ือหารือถึงความร่วมมือในระดับนโยบาย หาพื้นที่เพ่ือ

ทดลองใช้   
- เผยแพร่ลงสู่ภูมิภาคโดยอาศัยการด าเนินงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1.ส่วนใหญ่มีนโยบายเร่งด่วนจากผู้บริหารและ กสม. ซึ่งเป็นโครงการ

เร่งด่วน เช่น การจัดงานโต้วาทีอุดมศึกษา 
- ควรพิจารณางบประมาณ จัดตั้งทีม รวมถึงพยายามผลักดันให้

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน 
 
1.ไม่มีองค์ความรู้ที่เป็นความเข้าใจร่วมกันถึงหลักการสิทธิฯ เบื้องต้น 

/ และหลักการในประเด็นสิทธิฯ ต่าง ๆ 

ภายใต้ตัวชี้วัดภาพรวม และลด
กระบวนการซ้ าซ้อนและปรับเปลี่ยน
กระบวนการที่ท าให้เสียเวลาการท างาน จึง
เป็นทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมมากกว่า 
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แผนการด าเนนิงานปี 63 ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข การจัดบุคลากรให้เหมาะกันงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Human rights hack - Rights to… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 KM 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สร้างพิมพ์เขียวหลักการสิทธิฯ รวมถึงหลักในประเด็นสิทธิฯ 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจต่อองค์ความรู้สิทธิมนุษยชนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

- จัดทีมผู้รับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กสส.,กสอ.,กพค.  
และช่วยระดมการท างานร่วมกัน เพื่อการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ องค์ความรู้ และความรวดเร็วเห็นเป้าหมายและ
ตระหนักถึงความส าคัญร่วมกัน 

 
1. เนื้อหา กติกา อนุสัญญา มีความเข้าใจยาก ประชาชนและ

กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดการรับรู้เท่าท่ีควร 
- สร้างเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สามารถน าไปใช้สร้างการรับรู้ สร้าง

ความตระหนักได้อย่างหลากหลาย ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- จัดทีมผู้รับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กสส.,กสอ.,กพค. 
และช่วยระดมการท างานร่วมกัน เพื่อการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ องค์ความรู้ และความรวดเร็ว เห็นเป้าหมายและ
ตระหนักถึงความส าคัญร่วมกัน 

 
1.ไม่มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ของกลุ่มงานในประเด็นสิทธิฯ และ

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นระบบ 
2.ไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอด

ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ได้ 
3.ขาดการส่งเสริมบุคลากรของส านักงาน กสม. ที่เกษียณอายุแล้ว 

มามีส่วนร่วมการส่งเสริมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย 
- จัดท าฐานข้อมูลให้เป็นระบบ 
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แผนการด าเนนิงานปี 63 ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข การจัดบุคลากรให้เหมาะกันงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.4 การสร้างทีมวิทยากรกระบวนการ HR 
 
 

 
 

6.5 การประสานแผนส่งเสริม แผนเครือข่าย และ
แผนสื่อสาร 

- จัดท าองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ ที่จะ
สามารถเผยแพร่ต่อไปได้ ซึ่งสามารถเผยแพร่ได้หลากหลาย
ช่องทาง 

- จัดทีมผู้รับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กสส.,กสอ.,กพค. 
และช่วยระดมการท างานร่วมกัน เพื่อการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ องค์ความรู้ และความรวดเร็วเห็น เป้าหมายและ
ตระหนักถึงความส าคัญร่วมกัน 

 
1.ไม่มีบุคลากรที่มีทักษะในการท ากระบวนการ 
2.สร้างทีมวิทยากรกระบวนการ และมีแผนในการปฏิบัติ 

- เมื่อได้ข้อ 1 และ 2 จะท าให้สามารถน ามาต่อยอดเพ่ือออกแบบ
กิจกรรมการเป็นวิทยากรกระบวนการได้ 

 
1. เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

สสค. โดยแบ่งเป็น 3 แผน คือ ส่งเสริม เครือข่าย สื่อสาร ทั้งนี้แต่
ละแผนดังกล่าวมีการจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมทั้งคนภายใน 
ภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดการรับฟัง
ความเห็นจากประชาชน องค์กร เครือข่าย หน่วยงานภายนอก 
จากทุกภาคส่วน ทั้งนี้แต่ละกลุ่มงานได้น าแผนดังกล่าวมาเป็น
แนวทางในการปรับใช้กับการปฏิบัติซึ่งพบว่าแต่ละแผน มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม เครือข่าย สื่อสาร ที่ควรปรับให้เป็น
เนื้อหาและทิศทางเดียวกัน 
- จัดประชุมเพ่ือบูรณาการหรือผนวกแผนทั้ง 3 ให้เป็นแผนงาน

เดียวของส านักงาน 
- จัดทีมผู้รับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กสส.,กสอ.,กพค. 

และช่วยระดมการท างานร่วมกัน เพื่อการแลกเปลี่ยน
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แผนการด าเนนิงานปี 63 ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข การจัดบุคลากรให้เหมาะกันงาน 
ประสบการณ์ องค์ความรู้ และความรวดเร็ว เห็นเป้าหมายและ
ตระหนักถึงความส าคัญร่วมกัน 

กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย 
1.ขับเคลื่อนแก้ไขประเด็นปัญหาด้านสิทธิฯ จ านวน 6 

ประเด็น (กระบวนการยุติธรรมชายแดนภาคใต้ / 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน / การมีส่วนร่วมในนโยบาย
สาธารณะ / คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ / นักปกป้องสิทธิ 
และ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
โดยโครงการ  “กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อน
และแก้ไขปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชน 6 ภูมิภาค” 

2.น าผลจากเวทีเข้า กสม. บริหาร 
3.การส่งงานต่อ 

3.1 ส านักคุ้มครอง (กลุ่มงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละ
ประเด็นและเจ้าของ CASE) เป็นแกนหลักใน
เรื่ อง เนื้ อหาและข้อมูล เ พ่ือขับ เคลื่ อนการ
แก้ปัญหา 

3.2 ส านักกฎหมาย มีส่วนร่วมในการท าความเห็น/
ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย 

3.3 ส านักเฝ้าระวังฯ มีส่วนร่วมในการรวบรวม 
ติดตามสถานการณ์ จัดท ารายงานที่เกี่ยวข้อง 

3.4 ส านักส่งเสริมฯ 
- กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย เป็น

จุดเชื่อมและตัวกลางประสานงานในเรื่อง
เนื้อหา 

- กลุ่มงานศูนย์ฯ ประสานท างานร่วมกับ
บทบาทในภาควิชาการในพื้นที่/ท ากิจกรรม

 
1. เป้าหมายการท างานร่วมกับเครือข่ายไม่ชัดเจน 
2. การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน 
3. ประเด็นการท างานยังไม่ส่งผลกระทบออกสู่สังคม 

- เห็นควรใช้ 6 ประเด็น ประสานงานกับเครือข่ายเพ่ือปรับปรุง
กฎหมายแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน โดยใช้เวทีภูมิภาคเป็น
จุดเริ่มต้นและขับเคลื่อนประเด็นร่วมกัน 

- ร่วมออกแบบวิธีการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน/สื่อสารองค์กร ออกสู่
สาธารณะในแต่ละประเด็น 

- น าข้อมูลจากเวที ขยายความร่วมมือเครือข่ายจัดเก็บข้อมูล
บุคคล/องค์กรในแต่ละประเด็นสิทธิมนุษยชนจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดการณ์ได้รองรับในวันจัด
งาน เช่น (walk out / การประท้วง จลาจล เป็นต้น) 

- ควรมีวิธีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ รู้จัก
การมีอยู่และสถานะของ กสม. (ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐหลาย
แห่งยังไม่รู้จักว่ามีหน่วยงานนี้ในประเทศไทย) 

- ควรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับได้หากสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศเปลี่ยนแปลง 

 

 
นางสาวละไมมาด มาตรศรี นักวิชาการ 
สิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ มีความสนใจงาน 
ส านักกฎหมาย 
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แผนการด าเนนิงานปี 63 ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข การจัดบุคลากรให้เหมาะกันงาน 
เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการแก้ไขกฎหมาย
ตามประเด็นสิทธิ 6 ประเด็น 

- กลุ่มงานส่งเสริม ถอดบทเรียนสิ่งที่พ้ืนที่
ต้องการน าไปออกแบบกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจแต่แต่ละประเด็นให้เกิด
การรณรงค์ ฯลฯ ในพ้ืนที่ 

- กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ออกแบบวิธีการ
สื่อสารสู่ สาธารณะ หรือความคืบหน้าใน 
แต่ละประเด็น 

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
1.โครงการผลิตรายการวิทยุ (วิทยุจุฬาฯ) 
2.โครงการจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ 
3.โครงการผลิตสื่อออนไลน์  

- คลิปสั้นส่งเสริมสิทธิฯ 
- โปสเตอร์/อินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้) 

4.โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
- หนังสือเล่ม/แผ่นพับ 
- สื่อสนับสนุน เช่น พัด ปากกา ถุงผ้า ฯลฯ 

5.ข่าวประชาสัมพันธ์/แถลงการณ์ 
6.โครงการประกวดภาพถ่าย 
7.โครงการสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) เพ่ือการ

เผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
 

 
โครงการผลิตรายการวิทยุ (วิทยุจุฬาฯ) 
1. มีอุปสรรคในการจัดหาวิทยากร/กสม. ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นประจ า

ในทุกสัปดาห์ 
2. ขาดการวางแผนการสื่อสาร เช่น การก าหนดประเด็นเนื้อหาการ

วางตัวบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้า 
3. ขาดการประเมินผล (วัดเรตติ้ง) ผู้ฟัง เนื่องด้วยข้อจ ากัดของสถานี

วิทยุ 
- กลุ่มงานต้องวางแผนการด าเนินงานวิทยุอย่างเป็นระบบ

ร่วมกัน ทั้งการก าหนดประเด็นเนื้อหาล่วงหน้า โดยอาจมี
ประเด็นร้อนแทรกได้บ้างในแต่ละสัปดาห์ 

- แก้ไขสัญญาจ้างรายการวิทยุจากเดิมเพ่ือลดข้อจ ากัดที่เคยมี 
ดังนี้  ๑) เปลี่ยนจากรูปแบบการสัมภาษณ์อย่างเดียวเป็น
รูปแบบการให้ความรู้อ่ืนๆ ด้วย เช่น การแนะน าหนังสือ เพ่ือ
ลดอุปสรรคในการจัดหาวิทยากร ๒) ก าหนดให้สถานีวิทยุมี
การรายงานผลจ านวนผู้ ฟังจาก  Facebook live ทุกครั้งที่
ออกอากาศ 

 
 
ปัญหาด้านบุคลากร 
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและช านาญ

เฉพาะด้าน เช่น การถ่ายภาพ การท า
กราฟิก การเขียน content  

- บุคลากรน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน ท าให้ไม่
มีเวลาฝึกฝนหรือถ่ายทอดทักษะที่จ าเป็นให้แก่
กัน 

ข้อเสนอ/แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร 
- เพ่ิม/รับบุคลากรที่มีทักษะความช านาญ

เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท  
- ผู้บริหารที่ดูแลงานด้านสื่อต้องมีความเข้าใจ

ธรรมชาติของการสื่อสาร ตรวจแก้งานได้ 
- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มงาน ให้ขึ้นตรง

ต่อเลขาธิการ เพ่ือความรวดเร็ว/คล่องตัวใน
การสื่อสาร 
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แผนการด าเนนิงานปี 63 ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข การจัดบุคลากรให้เหมาะกันงาน 
- ไม่จ าเป็นต้องสัมภาษณ์เฉพาะผู้บริหาร กสม. วิทยากร หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผู้ได้รับ
รางวัลนักปกป้องสิทธิฯ  ในงานวันสิทธิฯ หรือพัฒนาเจ้าหน้าที่
ส านักงานให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเด็นเพ่ือสามารถ 
เป็นวิทยากรได ้

- ในอนาคตอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการวิทยุ จากการจ้าง
สถานีวิทยุกระแสหลัก เป็นการจัดรายการโดยส านักงานเอง 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น ๆ เช่น Podcast โดยให้
บุคลากรที่มีความรู้ในแต่ละด้านของส านักงานฯ ร่วมถ่ายทอด
องค์ความรู้  

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
1. ยังมีหนังสือเก่าหลายเล่มที่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ถูกต้อง 

และยังมีหนังสือต้องห้ามเผยแพร่ ถูกเก็บไว้/ควรจ าหน่ายออกตาม
ระบบ 

2. หนังสือส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมเบิกไปใช้งาน เป็นหนังสือที่ย่อย
ข้อมูลแล้ว และง่ายต่อการเข้าใจ เช่น การ์ตูนหลากหลายคือหนึ่ง
เดียว หนังสือสิทธิของเธอ สิทธิฉัน สิทธิของเรา/ควรมีการย่อย
และผลิตเพ่ิมในประเด็นสิทธิด้านอ่ืน ๆ ด้วย โดยขอความร่วมมือ
จากกลุ่มงานอื่นในส านักฯ ช่วยในเรื่องการย่อยเนื้อหาและให้ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนร่วมใน
การจัดท า 

3. ชุดนิทรรศการหลายชุดเก่าและสภาพไม่ด ี
ปรับปรุงหนังสือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/ถูกต้อง/เข้าใจง่าย 
- จัดท าชุดนิทรรศการใหม ่
- ควรมีการจ าหน่ายออก/ท าลายหนังสือเก่าและหนังสือต้องห้าม 

(ซึ่งส านักส่งเสริมฯ ไม่ได้เป็นผู้ผลิต แต่รับฝากไว้) 
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แผนการด าเนนิงานปี 63 ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข การจัดบุคลากรให้เหมาะกันงาน 
โครงการสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) เพื่อการเผยแพร่
ข่าวสารสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

- นอกจากสื่อมวลชนแล้วควรเชิญผู้มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์ 
อ่ืน ๆ ร่วมลงพ้ืนที่เรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องสิทธิ เช่น บล็อกเกอร์ 
ชื่อดัง เพจอีจัน เพจอีเจี๊ยบ เพ่ือสร้างการรับรู้ เรื่องสิทธิไปใน
สังคมกลุ่มอื่น ๆ 

- สถานที่ที่จะพาสื่อมวลชนไป Press Tour ควรเป็นสถานที่ที่มี
การละเมิดสิทธิชุมชนและยังไม่เป็นข่าว 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนางานในภาพรวม  
1.จัดท าโครงการยุทธศาสตร์ที่บูรณาการการท างานร่วมกับกลุ่มงาน

อ่ืนในส านัก (อาจมีเป้าหมาย/ตัวชี้วัดร่วมกัน) โดยกลุ่มงานสื่อสาร
องค์กรสนับสนุนภารกิจด้านการสื่อสาร/น าสื่อมวลชนลงพ้ืนที่ 

2.มีการบริหารจัดการความรู้ภายในกลุ่ม (KM) ส ารวจว่าเรามีอะไร 
เราขาดอะไร เพ่ือถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน 
เช่น การถ่ายภาพ การเขียนข่าว 

3.ควรมีการวางแผนการสื่อสารในระยะยาว ตั้งเป้าหมายการสื่อสาร 
และสื่อสารประเด็นไปในทุกแพลตฟอร์ม เช่น ภายใน 7 ปี  
ต้องการเห็นการสื่อสารที่ส าเร็จในเรื่องใด โดยอาจต้องขอความ
ชัดเจนจากผู้บริหาร และมีข้อเสนอว่าเป้าหมายนั้นจะต้องไม่แตก
เรื่องและหลายประเด็นจนเกินไปซึ่งจะท าให้การสื่อสารไม่เป็น
เอกภาพและไม่บรรลุผล ตัวอย่าง สถาบันสิทธิฯ ออสเตรเลียมี
เป้าหมายรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติมาต่อเนื่อง
ยาวนานหลายปี และประสบความส าเร็จ โดยการตั้งเป้าหมายนั้น
ควรมาจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการแก้ไขในสังคม มิใช่เพียง
เป้าหมายตามภารกิจงานของผู้บริหารแต่ละยุคสมัย 
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แผนการด าเนนิงานปี 63 ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข การจัดบุคลากรให้เหมาะกันงาน 
4.ทุกกลุ่มงานที่มีองค์ความรู้ในแต่ละมิติร่วมกันออกแบบเนื้อหาสื่อที่

สร้างสรรค์ เช่น การจัดท าการ์ดเกมส์สิทธิมนุษยชน การจัดท า
หนังสือ เป็นต้น 

5.ออกแบบสื่อที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น หนังสือ
เสียง/อักษรเบรลล์ส าหรับคนตาบอด 

6. การสื่อสารภายสื่อสังคมออนไลน์ควรเพ่ิมเนื้อหาสาระ และลด
กิจกรรมผู้บริหาร 

7.จัดท าห้อง/ระบบฐานข้อมูลสื่อทั้งหมดเพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นของ
ทั้งบุคคลในส านักงานฯ และบุคคลภายนอก 

8.ควรท าให้คนรู้จักส านักงาน กสม. ให้มากขึ้น  
 

กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิฯ 
1.โครงการการประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

2.โครงการการสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค (สัมมนาร่วม 6 ศูนย์) 

3.ประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคแต่ละ
ศูนย์ฯ ศูนย์ฯ ละ 1 ครั้ง 

4 . จั ดอบรม เ จ้ า หน้ าที่ ป ร ะจ า ศู นย์ ศึ กษ า แล ะ
ประส าน ง านด้ า นสิ ท ธิ มนุ ษยชน ในภู มิ ภ าค 
ณ ส านักงาน กสม. 

5.โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ กิจกรรม 

 
1.ด้านการบริหารจัดการ 

1.1 การจัดท าหนังสือเชิญ การขออนุมัติ และการเตรียมการมี
ความล่าช้า เนื่องจากความไม่แน่นอนของการเตรียมการเรื่อง
ประเด็น ก าหนดการ และผู้เข้าร่วมในพ้ืนที่ 
- ควรมีการก าหนดกรอบเวลาแต่ละข้ันตอนในการด าเนินการ

ให้มีความชัดเจน และน าไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.2 การเบิกจ่าย และการรายงานค่าใช้จ่ายมีความยุ่งยาก ซับซ้อน 
และผู้ปฏิบัติต้องตีความเอง และมีบางรายการไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ 
- ส านักบริหารกลาง โดยกลุ่มงานคลัง ควรจัดท าคู่มือการ

เบิกจ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ กสม. เพ่ือรวบรวมข้อควรระวัง 
รายการที่สามารถเบิกจ่ายได้ – ไม่ได้ ระเบียบ ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายที่จ าเป็นส าหรับการจัดโครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/
อบรม พร้อมกรณีศึกษา 

 
1.นางสาวรจนา  อินคง นักวิชาการ 

สิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ มีความสนใจงาน
ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานพัฒนาระบบ
และพัฒนาบุคลากร 

2.นางสาววรรณณินี  นวลศิลป์ นักวิชาการ
สิทธิมนุษยชนปฏิบัติการมีความสนใจงาน
ส านักกฎหมาย 

3.นายกันตภณ  บดิณขันติเดชา เจ้าหน้าที่
สิทธิมนุษยชน มีความสนใจงาน ส านัก
กิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน 
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แผนการด าเนนิงานปี 63 ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข การจัดบุคลากรให้เหมาะกันงาน 
การสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่แต่ละ
ภาค ศูนย์ฯ ละ 1 กิจกรรม 

๖.กิจกรรมการสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือ
จัดท าข้อเสนอทางนโยบายและแก้ไขกฎหมายใน 
การเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของประชาชน  

2.ข้อเสนอแนะจากเวทีสัมมนาไม่ได้รับการแก้ไข หรือน าไปปฏิบัติ 
โดยส านักงาน กสม. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ส านักงาน กสม. ควรน าข้อเสนอแนะจากเวทีสัมมนาไปสู่การ

ก าหนดนโยบาย/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

3.การด าเนินงานของศูนย์ฯ บางศูนย์ฯ ยังขาดการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในพ้ืนที่ เนื่องจากส านักงาน กสม. ขาดการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มเครือข่าย ประกอบกับการจัดเวที 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลายเรื่องท่ีส านักงาน กสม. ไม่
สามารถด าเนินการได้ บางเรื่องนั้นส านักงาน กสม. ก าลัง
ด าเนินการอยู่แต่ขาดการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลให้กับ
เครือข่ายในพ้ืนที่ทราบ 
- ส านักงาน กสม. ควรสร้างการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 

โดยมีแผนการท างานเครือข่ายเชิงรุก เกิดการบูรณาการ มีการ
สื่อสารระหว่างเครือข่าย และมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนด้านการ
ท างานร่วมกับเครือข่าย โดยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้สนับสนุน
การด าเนินงาน 

4.เนื่องจากลักษณะงานของกลุ่มศูนย์ฯ มีการท างานที่ต้องเชื่อมโยง 
และประสานกับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ จ านวน ๖ แห่งนอกจากนี้
ยังประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่เพ่ือท างานร่วมกัน ในขณะที่
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานศูนย์ฯ ม ีผอ.กลุ่มงาน 1 คน ข้าราชการ 3 
คน และพนักงานราชการ 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน ท าให้การท างาน
ขาดความคล่องตัว และขาดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
- ควรมี “นักจัดการงานทั่วไป” ประจ ากลุ่มงานศูนย์ฯ  เพ่ือท า

หน้าที่ ดังนี้ 
1.ติดต่อประสานงานในการท ากิจกรรม/โครงการประชุม เป็นต้น  
2.รวบรวมจัดท าข้อมูล/สถิติ (ส่วนกลาง) 
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แผนการด าเนนิงานปี 63 ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข การจัดบุคลากรให้เหมาะกันงาน 
3.จัดท าบัญชีควบคุมครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ 6 แห่ง และตรวจสอบ

เป็นระยะ 
4.จัดท าสัญญา/การเบิกจ่ายเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 6 แห่ง 
5.จัดท าแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ตามท่ีได้รับมอบหมาย) 
6.จัดท าเรื่องการเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่าย – ส่งคืน

เงินที่ใช้ 
5.ควรมีการบูรณาการงานโครงการร่วมระหว่างกลุ่มงานเพ่ือให้เกิด

การท างานร่วมกัน และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 
หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เห็นเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนางาน
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้ปฏิบัติจะได้ทราบว่าตนเอง
มีความสนใจงานด้านใดเฉพาะเมื่อมีประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกับกลุ่มอ่ืน ๆ ก่อให้เกิดการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน 

ฝ่ายช่วยอ านวยการ 
1. จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนางานของ สสค. 
2. สร้างทีมวิทยากรกระบวนการ 
3. แผนการพัฒนางาน 

3.1 สนับสนุนการจัดท า KM 
3.2 สร้างพ้ืนที่ในส านักท ากิจกรรม 
3.3 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการท างานทุก 

3-4 เดือน 
 

 
1. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในระเบียบการเบิกจ่าย ระเบียบการ

เดินทางไปราชการ ระเบียบพัสดุ 
- รวบรวมข้อมูลและจัดท าข้ันตอนการตรวจสอบ หนังสือการขอ

อนุมัติเดินทางไปราชการหรือการส่งใช้เงินงบประมาณ 
- ซักซ้อมความเข้าใจของระเบียบต่าง ๆ 

2. การจัดท าระบบแฟ้มเอกสาร 
- ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าท่ีควร 

3. การส่งข้อมูลล่าช้าไม่ตรงตามก าหนด 
3.1 เอกสารค่าตอบแทนพิเศษ 

- ก าหนดให้ส่งใน 3 วันท าการหลังสิ้นเดือน 
- ไม่ส่งตามก าหนดให้ด าเนินการเอง 

 
 

 
- นายเกรียงไกร  แก้วกัน เจ้าพนักงาน

ธุรการช านาญงาน สนใจอยากเรียนรู้
งานในกลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
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แผนการด าเนนิงานปี 63 ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข การจัดบุคลากรให้เหมาะกันงาน 
3.2 ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล/ส านัก 

- ก าหนดเป็นผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของเจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

- ฝชอ. ต้องติดตามอย่างจริงจัง 
- ทุกคนต้องมีจิตส านึกและรับผิดชอบในการส่งข้อมูลตรง

ตามเวลา 
3.3 การวิเคราะห์อัตราก าลัง 

- มีการก าหนดระยะเวลาในการส่งเอกสารให้ชัดเจน 
3.4 ใบลาป่วย 

- ก าหนดให้ทุกคนต้องส่งทันทีหลังจากกลับมาท างาน 
- รวบรวมชื่อผู้ส่งใบลาช้าเสนอ ผอ.ส านัก ประกอบการ

พิจารณาพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
4. การเก็บเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเก็บของ 

- ขอให้ทุกกลุ่มงานได้สะสางเอกสารของตนเอง 
5. ควรทบทวนระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ให้เอ้ือต่อการพิมพ์งาน 
 

 


