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ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติเดຌจัดท ำผนกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 พืไอป็นครืไองมือ฿นกำรสืไอสำรละ 

สรຌำงควำมขຌำ฿จกบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ กีไยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำม
สีไยงขององค์กร กำรควบคุมระดับควำมสีไยง฿นกำรปฏิบัติงำน ละผลกระทบทีไอำจกิดขึๅน฿นอนำคต฿หຌอยู฿น
ระดับทีไสำมำรถยอมรับเดຌ ละ฿หຌบุคลำกรทุกระดับ฿ชຌป็นกรอบนวทำง฿นกำรด ำนินงำนกำรบริหำรจัดกำรควำม
สีไยงอยำงป็นระบบละป็นเป฿นทิศทำงดียวกัน ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนหงชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เดຌรับควำมชืไอมัไนอยำงสมหตุสมผลวำจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดຌำนกำรด ำนินงำน ดຌำนกำรรำยงำน ละดຌำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระบียบ ละขຌอบังคับ  
ดยบริหำรจัดกำรควำมสีไยงละสำมำรถด ำนินงำน฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ตำมหนຌำทีไทีไบัญญัติเวຌ฿นกฎหมำย 
ยุทธศำสตร์ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ รวมถึงนวนยบำยพืๅนฐำน฿นกำรท ำงำน 5 ประกำรของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติชดุปัจจุบัน (กสม. ชุดทีไ 4)  

฿นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๑๒๑ มีกำรปรับปลีไยนหนวยงำนทีไรับผิดชอบกำรจัดท ำผนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมสีไยงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ จำกหนวยตรวจสอบภำย฿นป็นส ำนักกิจกำร
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักกณฑ์กระทรวงกำรคลังวำดຌวยมำตรฐำนละ
หลักกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำย฿นส ำหรับหนวยงำนของรัฐ จึงท ำ฿หຌกำรจัดท ำผนกำรบริหำรจัดกำรควำม
สีไยงมีควำมลำชຌำอยูบຌำง อยำงเรดี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติหวังป็นอยำงยิไงวำ ผนกำร
บริหำรจัดกำรควำมสีไยงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ทีไเดຌจัดท ำขึๅนดยสวนรำชกำรภำย฿นทุกหนวยของ
ส ำนักงำนมีสวนรวมนีๅ จะป็นครืไองมือทีไป็นประยชน์ตอผูຌบริหำรละบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนหงชำติทุกระดับ รวมทัๅงสรຌำงควำมชืไอมัไนตอกำรด ำนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนหงชำติ฿หຌกผูຌมีสวนเดຌสียของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติตอเป   
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

  
1.1   ที่มำ ละควำมส ำคัญของรื่อง 

พระราชบัญญัติวินัยการงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๎๑๒ํ มาตรา 79 ก าหนด฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีการ
ตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง ดย฿หຌถือปฏิบัติตามาตรฐานละหลักกณฑ์ทีไ
กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ทีไ กค 0409.4/ว 23 ลงวันทีไ 19 มีนาคม 2562 ก าหนด฿หຌ
หนวยงานของรัฐตຌองจัดท าผนการบริหารความสีไยงอยางนຌอยปีละครัๅง ละตຌองมีการสืไอสารผนบริหารจัดการความสีไยง
กับผูຌทีไกีไยวขຌองทุกฝຆาย ทัๅงนีๅ การบริหารจัดการความสีไยงป็นกระบวนการบริหารจัดการหตุการณ์ทีไอาจกิดขึๅนละสงผล
กระทบตอหนวยงานของรัฐ พืไอ฿หຌกิดความชืไอมัไนอยางสมหตุสมผลตอผูຌทีไกีไยวขຌองทุกฝຆายวาการบริหารงานของ
หนวยงานรัฐจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทีไก าหนดเวຌอยางมีประสิทธิภาพ  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ (ส านักงาน กสม.) มีสถานะป็นหนวยงานของรัฐ มี
หนຌาทีไสนับสนุนการปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ (กสม.) ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดตัๅงองค์กรอันเดຌกการสงสริม฿หຌกิดการคารพละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน฿นประทศ จึงตระหนักดีถึงความ
จ าป็นทีไตຌองมีการก ากับดูลการด านินงานขององค์กรดยมีมาตรฐานการจัดการองค์กรทีไดี ซึไงรวมถึงการบริหาร
จัดการความสีไยง ดยพิจารณาหตุการณ์หรือปัจจัยทัๅงภาย฿นละภายนอกทีไสามารถสงผลกระทบตอการปฏิบัติ
หนຌาทีไของ กสม. ละก าหนดวิธี฿นการตอบสนองหรือควบคุมความสีไยงตามความหมาะสม พืไอ฿หຌความชืไอมัไน
อยางสมหตุสมผลกทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองวา กสม. จะสามารถปฏิบัติหนຌาทีไตามกฎหมาย฿หຌบรรลุพันธกิจ (Mission) 
ทีไตัๅงเวຌ เดຌก  

1)  ด านินงาน฿หຌกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหวางประทศดຌาน 

สิทธิมนุษยชนทีไประทศเทยตຌองปฏิบัติตาม  
2)  สงสริมความรูຌความขຌา฿จละสรຌางความตระหนัก฿นหลักสิทธิมนุษยชนกทุกภาคสวนอยางทัไวถึง 

ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชนอยางทาทียม  
3)  ท างานรวมกับทุกภาคสวน฿นลักษณะครือขายอยางป็นระบบดຌวยกระบวนการปฏิบัติงานทีไมี

มาตรฐาน  
4)  ประสานความรวมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ  
รวมทัๅง฿หຌการปฏิบัติหนຌาทีไสามารถบรรลุนวนยบายพืๅนฐาน฿นการท างาน 5 ประการ ของ กสม.  

ชุดปัจจุบัน (ชุดทีไ 4) ดຌวย อันเดຌก 
1)  มุงนຌนการคุຌมครองสิทธิมนุษยชนดຌวยความรวดรใวละป็นธรรม  
2)  สงสริมวัฒนธรรมการคารพสิทธิมนุษยชน  
3)  สรຌางละสนับสนุนกระบวนการความรวมมือขององค์กรครือขายทัๅง฿นละตางประทศ  
4)  สรຌางความชืไอมัไนตอบทบาทของ กสม. ฿นระดับสากล  
5)  รงพัฒนาส านักงาน กสม. ฿หຌมุงสูการป็นองค์กรทีไมีสมรรถนะสูง  
฿นการนีๅ ส านักงาน กสม. จึงจัดท าผนการบริหารจัดการความสีไยงของส านักงาน กสม. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 พืไอป็นครืไองมือ฿นการสืไอสารละสรຌางความขຌา฿จกบุคลากร กีไยวกับการบริหาร
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จัดการความสีไยงของส านักงาน ละพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปตามกระบวนการบริหารจัดการความสีไยงอยาง
ป็นระบบ ตอนืไองละป็นมาตรฐานดียวกัน สามารถควบคุมความสีไยง฿นการปฏิบัติงานละผลกระทบทีไอาจ
กิดขึๅน฿นอนาคต฿หຌอยู฿นระดับทีไสามารถยอมรับเดຌ  

 

1.2  วัตถุประสงค์ของผนกำรบริหำรจัดกำรควำมสี่ยง 
1)  พืไอป็นครืไองมือ฿นการสืไอสารละสรຌางความขຌา฿จกบุคลากรทุกระดับกีไยวกับการบริหาร

จัดการความสีไยงของส านักงาน กสม. ท า฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปตามกระบวนการบริหารจัดการความสีไยงอยาง
ป็นระบบ ตอนืไอง ละป็นมาตรฐานดียวกัน 

2)  พืไอลดอกาสละผลกระทบของความสีไยงทีไจะกิดขึๅนกับส านักงาน กสม. 
 

1.3  กฎหมำย ละมำตรฐำนที่กี่ยวขຌอง 
-  รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2560  
-  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560  
-  พระราชบัญญัติวินัยการงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

-  ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ รืไอง การบงสวนราชการภาย฿นละขอบขตหนຌาทีไ
ละอ านาจของสวนราชการ฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2561 ละทีไกຌเข
พิไมติม 

-  หลักกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความสีไยง
ส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

 

1.4  ป้ำหมำย 

1)  ผูຌบริหารละบุคลากรของส านักงาน กสม. สามารถระบุความสีไยง วิคราะห์ความสีไยง ประมิน
ความสีไยง ละตอบสนองความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ  

2)  สามารถน าผนบริหารจัดการความสีไยงเป฿ชຌ฿นการบริหารงานทีไรับผิดชอบ 

3)  มีการก าหนดความรับผิดชอบตอความสีไยงละการบริหารจัดการความสีไยงอยางหมาะสม 

ทัไวทัๅงส านักงาน กสม. 
 

1.5  นิยำมศัพท์ 
ควำมสี่ยง (Risk) หมำยถึง ความป็นเปเดຌของหตุการณ์ทีไอาจกิดขึๅน ละป็นอุปสรรคตอการบรรลุ

วัตถุประสงค์ละปງาหมายขององค์กร 
ปัจจัยสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตຌนหตุ/สาหตุทีไมาของความสีไยงทีไจะท า฿หຌเมบรรลุวัตถุประสงค์

ทีไ ก าหนดเวຌ พืไอน ามาวิคราะห์ละก าหนดมาตรการลดความสีไยงเดຌอยางหมาะสม 

กำรบริหำรควำมสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการหตุการณ์ทีไอาจ
กิดขึๅนละสงผลกระทบตอการด านินงาน พืไอลดอกาสทีไจะกิดความสีไยงละลดความสียหายของผลกระทบทีไ
อาจกิดขึๅนจากความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไองค์กรยอมรับเดຌ  
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กำรระบุควำมสี่ยง (Risk Identification) หมายถึง การ฿หຌผูຌปฏิบัติงานระบุวากิจกรรมทีไปฏิบัติอยูมี
หตุการณ์ความสีไยงอะเรบຌางทีไเดຌกิดขึๅนหรือมีอกาสจะกิดขึๅน ละสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค์/
ปງาหมายทีไตัๅงเวຌ ดยหตุการณ์ดังกลาวอาจกิดขึๅนเดຌทัๅงจากปัจจัยภาย฿นละภายนอก ละอาจป็นทัๅงหตุการณ์
ทีไคยกิดขึๅนมาลຌว฿นอดีตหรือป็นการคาดการณ์วาอาจกิดขึๅน฿นอนาคต 

กำรประมินควำมสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการวิคราะห์ละจัดล าดับความสีไยง
ทีไอาจมีผลกระทบตอกระบวนการท างานละการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

กำรตอบสนองตอควำมสี่ยง (Risk Response) หมายถึง การก าหนดวิธีการหรือกิจกรรม฿นการ
บริหารจัดการความสีไยง฿นการด านินครงการ/กิจกรรมทีไยังเมมีการควบคุมความสีไยง หรือทีไมีอยูตยังเม
พียงพอ พืไอลดอกาสทีไจะกิดความสีไยง ละลดความสียหายของผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนจากความสีไยง฿หຌอยู฿น
ระดับทีไยอมรับเดຌ 
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บททีไ 2 

ขຌอมูลพืๅนฐานของหนวยงาน 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ (กสม.) เดຌรับการจัดตัๅงขึๅนครัๅงรกตามรัฐธรรมนูญหง
ราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2540 ละพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2542 
พืไอป็นองค์กร฿นการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชนระดับประทศตามหลักการวาดຌวยสถานะของสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนหงชาติ (Principles relating to the Status of National Institutions) หรือ หลักการปารีส 
(Paris Principles) ปัจจุบัน กสม. มีสถานะป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 
25๒0 ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 25๒2 ดยมี
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ (ส านักงาน กสม.) รับผิดชอบงานธุรการละด านินการพืไอ฿หຌ  
กสม. บรรลุภารกิจละหนຌาทีไตามทีไก าหนดเวຌ฿นกฎหมาย 

 
2.1  หนຌาทีไละอ านาจของ กสม. 

2.1.1  รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 247 บัญญัติ฿หຌคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติมีหนຌาทีไละอ านาจ ดังตอเปนีๅ   
1)  ตรวจสอบละรายงานขຌอทใจจริงทีไถูกตຌองกีไยวกับการละมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี 

ดยเมลาชຌา ละสนอนะมาตรการหรือนวทางทีไหมาะสม฿นการป้องกันหรือกຌเขการละมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทัๅงการยียวยาผูຌเดຌรับความสียหายจากการละมิดสิทธิมนุษยชนตอหนวยงานของรัฐหรืออกชนทีไกีไยวขຌอง 

2)  จัดท ารายงานผลการประมินสถานการณ์ดຌานสิทธิมนุษยชนของประทศสนอตอรัฐสภาละ
คณะรัฐมนตรี ละผยพรตอประชาชน 

3)  สนอนะมาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชนตอรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง รวมตลอดทัๅงการกຌเขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระบียบ หรือค าสัไง฿ด โ 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสิทธิมนุษยชน 

4)  ชีๅจงละรายงานขຌอทใจจริงทีไถูกตຌองดยเมชักชຌา฿นกรณีทีไมีการรายงานสถานการณ์กีไยวกับ
สิทธิมนุษยชน฿นประทศเทยดยเมถูกตຌองหรือเมป็นธรรม 

5)  สรຌางสริมทุกภาคสวนของสังคม฿หຌตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
6)  หนຌาทีไละอ านาจอืไนตามทีไกฎหมายบัญญัติ 
มืไอรับทราบรายงานตาม (1) ละ (2) หรือขຌอสนอนะตาม (3) ฿หຌคณะรัฐมนตรีด านินการ

ปรับปรุงกຌเขตามความหมาะสมดยรใว กรณี฿ดเมอาจด านินการเดຌหรือตຌอง฿ชຌวลา฿นการด านินการ ฿หຌจຌง
หตุผล฿หຌคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติทราบดยเมชักชຌา 

฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติตຌองค านึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวเทยละผลประยชน์สวนรวมของชาติป็นส าคัญดຌวย 

2.1.2  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ เดຌน าหนຌาทีไละอ านาจของ กสม.ตามมาตรา 247 ของ

รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2560 มาบัญญัติเวຌ฿นมาตรา ๎๒ ละยังเดຌก าหนดหนຌาทีไละ
อ านาจของ กสม. พิไมติม ดังนีๅ  
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มาตรา ๒๗ พืไอประยชน์฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามมาตรา ๎๒ ฿หຌคณะกรรมการมีหนຌาทีไละอ านาจ  
ดังตอเปนีๅดຌวย  

ํ)  สงสริม สนับสนุน ละรวมมือกบุคคล หนวยงานของรัฐ ละภาคอกชน ฿นการศึกษาวิจัย  
ละผยพรความรูຌละพัฒนาความขຌมขใงดຌานสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทัๅง฿นการ฿หຌความชวยหลือหรือยียวยา
กผูຌถูกละมิดสิทธิมนุษยชน 

๎)  สงสริมละผยพร฿หຌดใก ยาวชน ละประชาชนทัไวเปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของตละ
บุคคลทีไทัดทียมกัน ละการคารพ฿นสิทธิมนุษยชนของบุคคลอืไนซึไงอาจตกตางกัน฿นทางวัฒนธรรม ประพณี 
วิถีชีวิต ละศาสนา  

๏)  สงสริมความรวมมือละการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐองค์กรอกชน ละองค์การ
ระหวางประทศ฿นดຌานสิทธิมนุษยชน  

๐)  สนอความหในตอคณะรัฐมนตรีกีไยวกับการทีไประทศเทยจะขຌาป็นภาคีหรือการปฏิบัติ  
ตามหนังสือสัญญากีไยวกับการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน  

๑)  ออกระบียบหรือประกาศพืไอปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีๅ  
๒)  หนຌาทีไละอ านาจอืไนตามทีไก าหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีๅหรือกฎหมายอืไน 

2.2 หนຌาทีไละครงสรຌางของส านักงาน กสม. 
2.2.1   หนຌาทีไของส านักงาน กสม.  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560 เดຌ
ก าหนดหนຌาทีไของส านักงาน กสม. เวຌ฿นมาตรา 48 ดังนีๅ 

ํ)  รับผิดชอบงานธุรการละด านินการพืไอ฿หຌคณะกรรมการบรรลุภารกิจละหนຌาทีไตามทีไก าหนด 

เวຌ฿นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีๅ ละกฎหมายอืไน   
๎)  อ านวยความสะดวก ชวยหลือ สงสริม ละสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

ละกรรมการ   
๏)  ศึกษา รวบรวม วิคราะห์ขຌอมูล ละสนับสนุน฿หຌมีการวิจัยกีไยวกับงานของคณะกรรมการ 

รวมทัๅงประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องค์กรอกชน หรือองค์กรอืไน฿ด฿นดຌานสิทธิมนุษยชน พืไอประยชน์  
฿นการสนับสนุนภารกิจละหนຌาทีไของคณะกรรมการ   

๐)  ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน฿ดตามทีไมีกฎหมายก าหนดหรือทีไคณะกรรมการมอบหมาย  
การด านินการตามวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละนวทางทีไคณะกรรมการก าหนด 

2.2.2  ครงสรຌางของส านักงาน กสม. 
ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ รืไอง การบงสวนราชการภาย฿นละขอบขต 

หนຌาทีไละอ านาจของสวนราชการ฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2561 ละ
ทีไกຌเขพิไมติม ส านักงาน กสม. มีสวนราชการภาย฿น 12 หนวย ขึๅนตรงตอลขาธิการ ดังนีๅ 

1) ส านักบริหารกลาง  
2) ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
3) ส านักคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 
4) ส านักสงสริมการคารพสิทธิมนุษยชน 
5) ส านักฝ้าระวังละประมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
6) ส านักมาตรฐานละติดตามการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 
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7) ส านักสิทธิมนุษยชนระหวางประทศ 
8) ส านักกฎหมาย 
9) ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
10)   หนวยตรวจสอบภาย฿น 
11)   ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพืๅนทีไภาค฿ตຌํ 

 
2.3  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ละยุทธศาสตร์ กสม. 

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560-2565 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ป้าประสงค์หลัก ละยุทธศาสตร์ 5 ประการ ดังนีๅ 

2.3.1  วิสัยทัศน์ (Vision) : ป็นสถาบันอิสระ฿นการรวมสรຌางสังคม฿หຌคารพสิทธิมนุษยชน  

2.3.2  พันธกิจ (Mission) : 4 ประการ เดຌก 
1) ด านินงาน฿หຌกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหวางประทศดຌาน  

สิทธิมนุษยชนทีไประทศเทยจะตຌองปฏิบัติตาม 
2) สงสริมความรูຌความขຌา฿จละสรຌางความตระหนัก฿นหลักสิทธิมนุษยชนกทุกภาคสวน

อยางทัไวถึง ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชนอยางทาทียมกัน  
3) ท างานรวมกับทุกภาคสวน฿นลักษณะครือขายอยางป็นระบบดຌวยกระบวนการปฏิบัติงาน

ทีไมีมาตรฐาน 
4) ประสานความรวมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ  

2.3.3  ป้าประสงค์หลัก : ทุกภาคสวนของสังคมมีความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน 
รวมทัๅงคารพ฿นศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ สิทธิ สรีภาพ ละความสมอภาค 

2.3.4  ยุทธศาสตร์ 5 ประการ เดຌก  
ยุทธศาสตร์ทีไ 1  สงสริมละติดตาม฿หຌทุกภาคสวนของสังคมกิดการคารพสิทธิมนุษยชน

ตามทีไเดຌรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย กฎหมายเทย ละพันธกรณีระหวางประทศ
ดຌานสิทธิมนุษยชนทีไประทศเทยตຌองปฏิบัติตาม 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2  นຌนการด านินงานทีไกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงชิงครงสรຌางของภาครัฐละ
ภาคอกชนดยการขับคลืไอนละผลักดันอยางป็นระบบ พืไอป้องกันละกຌเขปัญหาดຌานสิทธิ มนุษยชน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3  มุงการท างานรวมกับครือขายภาย฿นประทศละพันธมิตรระหวางประทศ
พืไอ฿หຌกิดการสรຌางพลัง (synergy) ฿นการท างานรวมกัน   

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  สงสริมความรูຌความขຌา฿จละสรຌางความตระหนัก฿นรืไองสิทธิมนุษยชน 
สืไอสารกีไยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน฿นประทศเทย รวมทัๅ งผลงานส าคัญของ กสม. ตอสาธารณชนอยาง
ถูกตຌองละทัไวถึง 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5  สริมสรຌางละพัฒนากระบวนการท างานละการบริหารจัดการองค์กร฿หຌ
กิดผลสัมฤทธิ์ ดยยึดมัไนคุณธรรมละความปรง฿ส 

                                                           

๑ ขຌอ ๐ (ํํ) พ่ิมติมดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ ร่ือง การบงสวนราชการภาย฿นละขอบขตหนຌาที่ละอ านาจของสวน
ราชการ฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ (ฉบับที่ ๎) พ.ศ. ๎๑๒๐ 
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บททีไ 3 
นวทางการบริหารจัดการความสีไยง 

 

ส ำนักงำน กสม. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยงพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนขององค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ละปງำหมำยตำมยุทธศำสตร์ทีไก ำหนด ดยเดຌตัๅงคณะกรรมกำรทีไมีหัวหนຌำสวนรำชกำรภำย฿นทุก
หนวยรวมป็นกรรมกำร พืไอรับผิดชอบ฿นกำรก ำหนดนวทำงละจัดท ำผนบริหำรจัดกำรควำมสีไยงของส ำนักงำน 
กสม. รวมทัๅงติดตำมละประมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยง ละท ำรำยงำนผลกำรด ำนินกำรสนอตอลขำธิกำร 
กสม.  ทัๅงนีๅ ส ำนักงำน กสม. มีกระบวนกำร฿หຌบุคลำกร฿นทุกส ำนัก/หนวย เดຌมีสวนรวม฿นกำรวิครำะห์ควำมสีไยงละ
ตอบสนองตอควำมสีไยง พืไอผลักดัน฿หຌกิดกำรบริหำรควำมสีไยงทัไวทัๅงองค์กร 
3.1  คณะกรรมการประมินผลการควบคุมภาย฿นละการบริหารจัดการความสีไยงของส านักงานคณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนหงชาติ 
ส ำนักงำน กสม. มีค ำสัไงตงตัๅงคณะกรรมกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นละกำรบริหำรจัดกำร

ควำมสีไยงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ  ทีไ 152/2564 ลงวันทีไ 8 พฤศจิกำยน 2564 
พืไอ฿หຌการประมินผลการควบคุมภาย฿นละการบริหารจัดการความสีไยงของส านักงาน กสม. เดຌรับความชืไอมัไน
อยางสมหตุสมผลวาจะบรรลุวัตถุประสงค์ดຌานการด านินงาน ดຌานการรายงาน ละดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระบียบ ละขຌอบังคับ รวมทัๅงมีการบริหารจัดการความสีไยง ละสามารถด านินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ทีไก าหนด ดย฿หຌมีองค์ประกอบ หนຌาทีไละอ านาจ ดังนีๅ 

3.1.1  องค์ประกอบ 
ํ.ํ  นางหรรษา  บุญรัตน์                                                    ประธานกรรมการ 

รองลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  

ํ.๎  ผูຌอ านวยการส านักบริหารกลาง                                     กรรมการ 
ํ.๏  ผูຌอ านวยการส านักกิจการคณะกรรมการ กรรมการ 
 สิทธิมนุษยชนหงชาติ    

ํ.๐  ผูຌอ านวยการส านักคุຌมครองสิทธิมนุษยชน กรรมการ 

ํ.๑  ผูຌอ านวยการส านักสงสริมการคารพสิทธิมนุษยชน กรรมการ 

ํ.๒  ผูຌอ านวยการส านักฝ้าระวังละประมิน กรรมการ 

 สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

ํ.๓  ผูຌอ านวยการส านักมาตรฐานละติดตาม กรรมการ 

 การคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 

ํ.๔  ผูຌอ านวยการส านักสิทธิมนุษยชนระหวางประทศ กรรมการ 

ํ.๕  ผูຌอ านวยการส านักกฎหมาย กรรมการ 

ํ.ํ์  ผูຌอ านวยการส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน กรรมการ 

ํ.ํํ  ผูຌอ านวยการกลุมงานนยบายละยุทธศาสตร์ กรรมการ 

ํ.ํ๎  ผูຌอ านวยการหนวยตรวจสอบภาย฿น กรรมการละลขานุการ 

ํ.ํ๏  นางสาวสายสมร  ทองมหา กรรมการ 

นักวิชาการตรวจสอบภาย฿นช านาญการพิศษ ละผูຌชวยลขานุการ 
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ํ.ํ๐  นางสาวชลธิชา  พนมหอม กรรมการ 

นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ ละผูຌชวยลขานุการ 

ํ.ํ๑  นางสาวทัศริน  เกวัลวรรธนะ กรรมการ 

นักจัดการงานทัไวเป ละผูຌชวยลขานุการ 

3.1.2  หนຌาทีไละอ านาจ 
ํ)  อ านวยการ฿นการประมินผลการควบคุมภาย฿นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

หงชาติ 
๎)  ก าหนดนวทางการประมินผลการควบคุมภาย฿น รวบรวม พิจารณากลัไนกรอง ละสรุปผล

การประมินการควบคุมภาย฿น฿นภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
๏)  ประสานงานการประมินผลการควบคุมภาย฿นกับหนวยงาน฿นสังกัดทีไกีไยวขຌอง 
๐)  จัดท ารายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

หงชาติ  
๑) จัดท าผนการบริหารจัดการความสีไยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  
๒)  ติดตามประมินผลการบริหารจัดการความสีไยง ละจัดท ารายงานผลตามผนการบริหาร

จัดการความสีไยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
๓)  พิจารณาทบทวนผนการบริหารจัดการความสีไยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

หงชาติ 
๔)  รายงานผลการด านินงานการประมินผลการควบคุมภาย฿นละการบริหารจัดการความสีไยง

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติตอลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  
๕)  ด านินการอืไน ๆ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

 

3.2  องค์ประกอบการบริหารจัดการความสีไยง  
หลักกณฑ์กระทรวงกำรคลังวำดຌวยมำตรฐำนละหลักกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยง

ส ำหรับหนวยงำนของรัฐ พ.ศ.2562 ระบุวำกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยงอยำงนຌอยตຌองมีกำรระบุควำมสีไยง  
กำรประมินควำมสีไยง กำรตอบสนองควำมสีไยง ดยมีรำยละอียดดังนีๅ 

สวนทีไ 1 การระบุความสีไยง (Risk Identification) คือ กำร฿หຌผูຌปฏิบัติงำนระบุวำกิจกรรม 

ทีไปฏิบัติอยูมีหตุกำรณ์ควำมสีไยงอะเรบຌำงทีไเดຌกิดขึๅนหรือมีอกำสจะกิดขึๅน ละสงผลกระทบตอกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์/ปງำหมำยทีไตัๅงเวຌ ซึไงมีองค์ประกอบหลัก คือ 

(1)  การก าหนดกิจกรรมทีไมีความสีไยง฿นการด านินงาน ดยพิจำรณำจำกภำรกิจตำม
กฎหมำยจัดตัๅงหนวยงำน ภำรกิจอืไน โ ทีไส ำคัญของหนวยงำน ผนงำน/ครงกำรส ำคัญตำมยุทธศำสตร์/
ผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ตัวชีๅวัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ละวัตถุประสงค์ของภารกิจ/ผนงาน/
ครงการ 

(๒)  การก าหนดประภทความสีไยง หมำยถึง กำรระบุประภทควำมสีไยงของตละ
กิจกรรมตำมขຌอ 1) ขຌำงตຌน ซึไงบงออกป็น 4 ดຌำน ดังนีๅ 

 ความสีไยงดຌานกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมสีไยงทีไกีไยวกับ
นยบำยละผนยุทธศำสตร์ของหนวยงำนรวมถึงกำรตัดสิน฿จดຌำนกำรบริหำรทีไสงผลตอทิศทำงกำรด ำนินงำน   
ซึไงสงผลกระทบตอวัตถุประสงค์ละปງำหมำยของหนวยงำน 
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 ความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน (Operation Risk: O) หมำยถึง ควำมสีไยงทีไ
กิดจำกกระบวนกำรปฏิบัติงำนภำย฿น ละสงผลกระทบตอควำมส ำรใจ฿นกำรด ำนินงำน ดยมีสำหตุมำจำก
บุคลำกร (People Risk) กระบวนกำรหรือขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน (Process Risk) กำร฿ชຌทคนลยี (Technology 
Risk) ละหตุกำรณ์ภำยนอก (External Risk)  

 ความสีไยงดຌานการงิน (Financial Risk: F) หมำยถึง ควำมสีไยงทีไกิดจำกกำร
บริหำรงบประมำณทีไเมมีประสิทธิภำพพียงพอ ท ำ฿หຌเมสำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงตอนืไองหรือส ำรใจลุลวงเดຌ ชน 
กำรตัๅงวงงินงบประมำณเวຌเมพียงพอ หรือกำรจัดสรรงบประมำณทีไเมหมำะสม  

 ความสีไยงดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับ (Compliance 
Risk: C) หมำยถึง ควำมสีไยงทีไกิดจำกกำรเมปฏิบัติตำม กฎ ระบียบ หรือกำรด ำนินงำนเมสอดคลຌองกับกฎหมำย 
ระบียบ หรือขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง อำจกิดควำมเมชัดจน ควำมเมทันสมัย หรือควำมเมครอบคลุมของกฎหมำย 
ระบียบ ละขຌอบังคับตำง โ ชน กำรเมด ำนินงำน฿หຌสรใจตำมก ำหนดสัญญำ หรือเมป็นเปตำมขຌอตกลง 

(3)  การระบุความสีไยง/สาหตุของความสีไยงทีไกิดขึๅน/คาดวาจะกิดขึๅน หมำยถึง 
กำรระบุควำมสีไยงทีไมีผลกระทบหรือสำมำรถกอ฿หຌกิดผลกระทบตอกำรด ำนินงำน หรือสงผลกระทบตอกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌ  

สวนทีไ 2  การประมินความสีไยง (Risk Assessment) คือ กระบวนกำรวิครำะห์ละจัดล ำดับ
ควำมสีไยงทีไจะมีผลกระทบตอกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนกำรท ำงำน/กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หนวยงำน มีองค์ประกอบ ดังนีๅ 

(1)  อกาส หมำยถึง อกำส/ควำมถีไของกำรกิด หตุกำรณ์ วำมีควำมป็นเปเดຌ หรือ
ควำมถีไทีไจะกิดควำมสีไยงนัๅนมำกนຌอยพียง฿ด มี 3 ระดับ ดังนีๅ 

- ระดับ 1 มีอกำสกิดควำมสีไยงนຌอย  
- ระดับ 2 มีอกำสกิดควำมสีไยงปำนกลำง  
- ระดับ 3 มีอกำสกิดควำมสีไยงมำก 

(2)  ผลกระทบ หมำยถึง ผลกระทบของควำมสีไยงหรือผลกระทบทีไจะกิดควำมสียหำย
ตอกำรบรรลุวัตถุประสงค์ละปງำหมำยของภำรกิจ / ครงกำร /กิจกรรม มี 7 ระดับ ดังนีๅ 

- ระดับ 1 กิดผลกระทบนຌอยทีไสุด 
- ระดับ 2 กิดผลกระทบนຌอยมำก 
- ระดับ 3 กิดผลกระทบนຌอย 
- ระดับ 4 กิดผลกระทบปำนกลำง 
- ระดับ 5 กิดผลกระทบคอนขຌำงมำก 
- ระดับ 6 กิดผลกระทบมำก 
- ระดับ 7 กิดผลกระทบมำกทีไสุด 

(3)  ระดับความสีไยง หมำยถึง ป็นกำรประมินอกำสทีไจะกิดหตุกำรณ์ควำมสีไยง
ละผลกระทบทีไจะกิดควำมสีไยงหรือควำมสียหำย วำกอ฿หຌกิดควำมสีไยง฿นระดับ฿ด (สูตรกำรคิด ระดับควำม
สีไยง คือ ระดับควำมสีไยง = อกำส x ผลกระทบ) ดยมีผล 4 ระดับ ดังนีๅ 
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 ระดับความสีไยง สูงมาก (Extreme) = ระดับคะนน ตัๅงต 17-35 คะนน 
หมำยถึง ป็นระดับควำมสีไยงทีไเมสำมำรถยอมรับเมเดຌ ตຌองหำนวทำง฿นกำรกຌเข
กีไยวกับกำรควบคุมทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ฿หຌมีกำรควบคุมทีไพียงพอละหมำะสม รวมทัๅง
ควบคุมทัๅงอกำสละผลกระทบของควำมสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ดยตຌอง
พิจำรณำด ำนินกำรป็นล ำดับรก 

 ระดับความสีไยง สูง (High) = ระดับคะนน ตัๅงต 11-16 คะนน หมำยถึง ป็น
ระดับควำมสีไยงทีไยอมรับเมเดຌ ตຌองจัดกำรควำมสีไยง฿หຌอยู฿นระดับยอมรับเดຌ ดย
ด ำนินกำรพิจำรณำถำยอนควำมสีไยง ฿หຌผูຌอืไน หรือ ยกลิกปງำหมำย/ครงกำร/
กิจกรรม 

 ระดับความสีไยง ปานกลาง (Medium) = ระดับคะนน ตัๅงต 6-10 คะนน 
หมำยถึง ป็นระดับควำมสีไยงทีไยอมรับเดຌ ตตຌองมีกำรควบคุมหรือจัดกำรควำมสีไยง 
พืไอปງองกันควำมสีไยงดยด ำนินกำรพิจำรณำปรับปลีไยน ปງำหมำย/ครงกำร/
กิจกรรม 

 ระดับความสีไยง ตไ า (Low) = ระดับคะนน ตัๅงต 1-5 คะนน หมำยถึง ป็นระดับ
ควำมสีไยงทีไยอมรับเดຌ ละสำมำรถควบคุมเดຌ ตตຌองฝງำระวัง ดยเมจ ำป็นตຌองควบคุม
หรือจัดกำรควำมสีไยง 

สวนทีไ 3 การตอบสนองความสีไยง (Risk Response) ป็นกำรก ำหนดวิธีกำรละกิจกรรม฿นกำร
บริหำรจัดกำรควำมสีไยงพืไอลดอกำสทีไจะกิดควำมสีไยง ละลดควำมสียหำยผลกระทบทีไอำจจะกิดขึๅนจำก
ควำมสีไยง ฿นกำรด ำนินงำนตำมครงกำร/กิจกรรมทีไยังเมมีกิจกรรมกำรควบคุมควำมสีไยง หรือทีไมีอยูตยังเม
พียงพอ พืไอลดควำมสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ มีองค์ประกอบ ดังนีๅ 

(1)  การจัดการความสีไยง หมำยถึง กำรระบุวิธีกำรจัดกำรควำมสีไยงหรือกลยุทธ์ทีไ฿ชຌ
฿นกำรจัดกำรกับตละควำมสีไยง เดຌก 

 การยอมรับความสีไยง คือ ป็นควำมสีไยงทีไยอมรับเดຌ ละสำมำรถควบคุมเดຌ  
หรือ กรณีท ำกำรวิครำะห์ลຌวหในวำ เมมีวิธีกำรจัดกำรควำมสีไยง฿ดลยทีไหมำะสม นืไองจำกตຌนทุนกำรจัดกำร
ควำมสีไยงสูงกวำประยชน์ทีไจะเดຌรับ อำจตຌองยอมรับควำมสีไยง ตควรมีมำตรกำรติดตำมอยำง฿กลຌชิดพืไอรองรับ
ผลทีไจะกิดขึๅน (วิธีการจัดการความสีไยง: ยอมรับเดຌ) 

 การหลีกลีไยงความสีไยง คือ ป็นควำมสีไยงทีไอยู฿นระดับปำนกลำงป็นระดับ
ควำมสีไยงทีไยอมรับเดຌ ตตຌองมีกำรควบคุมหรือจัดกำรควำมสีไยง หรือปฏิสธละหลีกลีไยงอกำสทีไจะกิดควำม
สีไยง พืไอปງองกันควำมสีไยง จึงพิจำรณำปรับปลีไยน ปງำหมำย/ครงกำร/กิจกรรม (วิธีการจัดการความสีไยง: 
หลีกลีไยง) 

 การถายอน/กระจายความสีไยง คือ ป็นควำมสีไยงทีไยอมรับเมเดຌ ตຌอง
ด ำนินกำรถำยอนควำมสีไยง฿หຌผูຌอืไน หรือยกภำระ฿นกำรผชิญหนຌำกับหตุกำรณ์ละกำรจัดกำรกับควำมสีไยง
฿หຌกับผูຌอืไน (วิธีการจัดการความสีไยง: ถายอน) 

 การลด/ควบคุมความสีไยง คือ ป็นควำมสีไยงทีไยอมรับเมเดຌ ตຌองหำวิธีกำร
หรือนวทำง฿นกำรกຌเขกีไยวกับกิจกรรมกำรควบคุมทีไมีอยู฿นปัจจุบัน พืไอ฿หຌมีกำรควบคุมทีไพียงพอละ
หมำะสม พยำยำมลดควำมสีไยงดยกำรพิไมติม หรือปลีไยนปลงขัๅนตอนบำงสวนของกิจกรรมหรือครงกำรทีไ
น ำเปสูหตุกำรณ์ทีไป็นควำมสีไยง รวมทัๅงควบคุมทัๅงอกำสละผลกระทบของควำมสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 
(วิธีการจัดการความสีไยง: ลด/ควบคุม) 



-ํํ- 
 

(2) การก าหนดวิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง หมำยถึง ป็นกำรระบุวิธีกำรควบคุม
ควำมสีไยงทีได ำนินกำรอยู หรือวิธีกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมสีไยง ระบุนวทำงหรือวิธีกำรทีไจะจัดกำรควำม
สีไยง฿หຌลดลงอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ พืไอปງองกันหรือลดควำมสีไยงอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล ละ฿หຌ
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทัๅงก ำหนดระยะวลำ฿นกำรด ำนินกำร ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมหรือ 

กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยง ละระบุผูຌรับผิดชอบ 
 

3.3  นวทางการบริหารจัดการความสีไยง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ ดยคณะกรรมกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น

ละกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ  เดຌจัดกำรประชุม ครัๅงทีไ 
1/2565 มืไอวันพฤหัสบดีทีไ 26 พฤษภำคม 2565 ละมีมติหในชอบกำรด ำนินกำรดังตอเปนีๅ 

3.3.1  ผนการบริหารจัดการความสีไยง  
ทีไประชุมคณะกรรมกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นละกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยงของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ หในชอบกรอบกำรจัดท ำผนกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยงของ
ส ำนักงำน กสม. ละกำรติดตำมประมินผล ละจัดท ำรำยงำนกำรประมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยงของ
ส ำนักงำน กสม. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนีๅ 

 
 

งาน ชวงวลาด านินการ 
1.  จัดท ำ (รำง) บบรำยงำนผนกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยงของ

ส ำนักงำน กสม. ก ำหนดครงกำร / ภำรกิจทีไตละส ำนักหในสมควร 

มีกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
ส ำหรับ ส ำนัก/หนวย ฿นสังกัดส ำนักงำน กสม.  

27 พฤษภาคม 2565 
 

2.  ส ำนักสงผนกำรด ำนินงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ฿หຌส ำนักกิจกำร กสม. ฿นฐำนะฝຆำยลขำนุกำร
คณะกรรมกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นละกำรบริหำรจัดกำรควำม
สีไยงของส ำนักงำน กสม. รวบรวมสนอลขำธิกำร กสม. ฿หຌควำมหในชอบ 

10 มิถุนายน 2565 
 

3.  ส ำนักตำง โ ด ำนินกำรตำมผนกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยงส ำนักงำน 
กสม. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

มิถุนายน – กันยายน 

2565 

4.  ส ำนักตำง โ ติดตำม ผลกำรด ำนินกำรตำมผนกำรบริหำรจัดกำร 

ควำมสีไยงสง฿หຌส ำนักกิจกำร กสม. ฿นฐำนะฝຆำยลขำนุกำคณะกรรมกำร
พืไอรวบรวม (กำรด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) 

15 ตุลาคม 2565 

 

5.  จัดท ำรำยงำนกำรประมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยง 
สนอลขำธิกำร กสม. 

31 ตุลาคม 2565 

 

3.3.2  บบฟอร์มการบริหารจัดการความสีไยงของส านักงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทีไประชุมคณะกรรมกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นละกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ หในชอบบบฟอร์มกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยงของส ำนักงำน กสม. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 พืไอ฿หຌส ำนัก/หนวย ฿ชຌพิจำรณำด ำนินกำรจัดท ำผนกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังรำยละอียดตอเปนีๅ



-ํ๎- 
 

 

บบฟอร์มการบริหารจัดการความสีไยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านัก/หนวย: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ยุทธศาสตร์: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
กลยุทธ์: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผนงาน/ครงการ/ภารกิจประจ า: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผูຌมีสวนไดຌสียของหนวยงาน: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระบุความสีไยง 
(Risk Identification) 

(คือ การ฿หຌผูຌปฏิบัติงานระบุวากจิกรรมทีไปฏิบัติอยูมีหตุการณ์ความสีไยง
อะเรบຌางทีไเดຌกิดขึๅนหรือมีอกาสจะกิดขึๅน ละสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงค์/ปา้หมายทีไตัๅงเวຌ) 

ประมินความสีไยง 
(Risk Assessment) 

(คือ กระบวนการระบุละวิคราะห์  
พืไอจัดล าดับความสีไยงทีไจะมีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ท างาน/การบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน) 

ตอบสนองความสีไยง 
(Risk Response) 

(คือ ป็นการก าหนดวิธีการบริหารจัดการความสีไยง การก าหนดกิจกรรม 
การบริหารจัดการความสีไยง พืไอลดอกาสทีไจะกิดความสีไยง ละลดความ
สียหายผลกระทบทีไอาจจะกิดขึๅนจากความสีไยง ฿นการด านนิงานตาม
ครงการ/กิจกรรม ทีไยังเมมีกิจกรรมการควบคุมความสีไยง หรือทีไมีอยูตยัง
เมพียงพอ พืไอลดความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ) 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมาย/ 
ผนงาน/ครงการ 
ละ วัตถุประสงค์ 

(2) 
คาป้าหมาย/

ตัวชีๅวัด 

(3) 
ประภทความสีไยง 

(4) 
ความสีไยง/
สาหตุของ
ความสีไยงทีไ

กิดขึๅน/คาดวา
จะกิดขึๅน 

(5) 
อกาส 

(L) 

(6) 
ผลกระทบ 

(I) 

(7) 
ระดับความ

สีไยง 
(L x I) 

(8) 
การจัดการความสีไยง 

(ระบุการจัดการความสีไยง ดย฿สครืไองหมาย √ ตามผล
การพิจารณา฿นวิธีการจัดการความสีไยง) 

(9) 
วิธีการ/
กิจกรรม 

การจัดการ
ความสีไยง 

(10) 
ก าหนดสรใจ/
ผูຌรับผิดชอบ 

ยอมรับไดຌ หลีกลีไยง ถายอน ลด/
ควบคุม 

(ระบุภารกิจตาม
กฎหมายทีไจัดตัๅง
หนวยงาน ภารกิจอืไน ๆ 
ทีไส าคัญของหนวยงาน 
หรือครงการตาม

(ระบุคาป้าหมาย 
หรือตัวชีๅวัดของ
ครงการ฿น
ผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี หรือตาม

(ระบุประภทความ
สีไยง 4 ประภท 
ดังนีๅ 
1. ดຌานกลยุทธ์ 

( ระบุความ
สีไยงทีไมี
ผลกระทบหรือ
สามารถ
กอ฿หຌกิด

(ระบุอกาส/
ความถีไของการ
กิดหตุการณ์ 
วามีความ
ป็นเปเดຌ หรือ

(ระบุผลกระทบ
ของความสีไยง
หรือผลกระทบ
ทีไจะกิดความ
สียหายตอการ

(ป็นการ
ประมินอกาส
ทีไจะกิด
หตุการณ์ความ
สีไยงละ

(ป็นความ
สีไยงทีไ
ยอมรับเดຌ 
ละ

(ป็นความ
สีไยงทีไอยู
฿นระดับ
ปานกลาง
ป็นระดับ

(ป็นความ
สีไยงทีไ
ยอมรับ
เมเดຌ ตຌอง
ด านินการ

(ป็นความ
สีไยงทีไ
ยอมรับ
เมเดຌ ตຌอง
หานวทาง
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ระบุความสีไยง 
(Risk Identification) 

(คือ การ฿หຌผูຌปฏิบัติงานระบุวากจิกรรมทีไปฏิบัติอยูมีหตุการณ์ความสีไยง
อะเรบຌางทีไเดຌกิดขึๅนหรือมีอกาสจะกิดขึๅน ละสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงค์/ปา้หมายทีไตัๅงเวຌ) 

ประมินความสีไยง 
(Risk Assessment) 

(คือ กระบวนการระบุละวิคราะห์  
พืไอจัดล าดับความสีไยงทีไจะมีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ท างาน/การบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน) 

ตอบสนองความสีไยง 
(Risk Response) 

(คือ ป็นการก าหนดวิธีการบริหารจัดการความสีไยง การก าหนดกิจกรรม 
การบริหารจัดการความสีไยง พืไอลดอกาสทีไจะกิดความสีไยง ละลดความ
สียหายผลกระทบทีไอาจจะกิดขึๅนจากความสีไยง ฿นการด านนิงานตาม
ครงการ/กิจกรรม ทีไยังเมมีกิจกรรมการควบคุมความสีไยง หรือทีไมีอยูตยัง
เมพียงพอ พืไอลดความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ) 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมาย/ 
ผนงาน/ครงการ 
ละ วัตถุประสงค์ 

(2) 
คาป้าหมาย/

ตัวชีๅวัด 

(3) 
ประภทความสีไยง 

(4) 
ความสีไยง/
สาหตุของ
ความสีไยงทีไ

กิดขึๅน/คาดวา
จะกิดขึๅน 

(5) 
อกาส 

(L) 

(6) 
ผลกระทบ 

(I) 

(7) 
ระดับความ

สีไยง 
(L x I) 

(8) 
การจัดการความสีไยง 

(ระบุการจัดการความสีไยง ดย฿สครืไองหมาย √ ตามผล
การพิจารณา฿นวิธีการจัดการความสีไยง) 

(9) 
วิธีการ/
กิจกรรม 

การจัดการ
ความสีไยง 

(10) 
ก าหนดสรใจ/
ผูຌรับผิดชอบ 

ยอมรับไดຌ หลีกลีไยง ถายอน ลด/
ควบคุม 

ผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ละ
วัตถุประสงค์) 
 

 

ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ) 

2. ดຌานการ
ปฏิบัติงาน 

3. ดຌานการงิน 

4. ดຌานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระบียบ ละ
ขຌอบังคับ) 

ผลกระทบตอ
การด านินงาน
หรือตอการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีไ
ก าหนดเวຌ ) 

ความถีไทีไจะกิด
ความสีไยงนัๅน
มากนຌอย
พียง฿ด ดย
บงป็น 3 

ระดับ คือ 

- ระดับ 1 มี
อกาสกิด
ความสีไยงนຌอย 

- ระดับ 2 มี
อกาสกิด
ความสีไยงปาน
กลาง 
- ระดับ 3 มี
อกาสกิดความ
สีไยงมาก) 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ละป้าหมาย
ของภารกิจ/
ครงการ บง 
ป็นระดับ 7
ระดับ ดย
ระดับ 1 กิดผล
กระทบนຌอย
ทีไสุด ถึงระดับ 
7 กิดผล
กระทบมาก
ทีไสุด) 

ผลกระทบทีไจะ
กิดความสีไยง
หรือความ
สียหายวา
กอ฿หຌกิดความ
สีไยง฿นระดับ฿ด 
บงป็น 4 
ระดับ ดังนีๅ 
1. สูงมาก = 
17–35 คะนน 

2. สูง = 11–16 

คะนน 

3.ปานกลาง = 
6–10 คะนน 

4. ตไ า = 1–5 

คะนน) 

สามารถ
ควบคุมเดຌ) 

ความสีไยง
ทีไยอมรับเดຌ 
ตตຌองมี
การควบคุม
หรือจัดการ
ความสีไยง 
พืไอป้องกัน
ความสีไยง 
ดย
ด านินการ
พิจารณา
ปรับปลีไยน 
ป้าหมาย/
ครงการ/
กิจกรรม ) 

ถายอน
ความสีไยง
฿หຌผูຌอืไน) 

฿นการ
กຌเข
กีไยวกับ
การควบคุม
ทีไมีอยู฿น
ปัจจุบัน 
พืไอ฿หຌมี
การควบคุม
ทีไพียงพอ
ละ
หมาะสม 
รวมทัๅง
ควบคุมทัๅง
อกาสละ
ผลกระทบ
ของความ
สีไยง฿หຌอยู
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ระบุความสีไยง 
(Risk Identification) 

(คือ การ฿หຌผูຌปฏิบัติงานระบุวากจิกรรมทีไปฏิบัติอยูมีหตุการณ์ความสีไยง
อะเรบຌางทีไเดຌกิดขึๅนหรือมีอกาสจะกิดขึๅน ละสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงค์/ปา้หมายทีไตัๅงเวຌ) 

ประมินความสีไยง 
(Risk Assessment) 

(คือ กระบวนการระบุละวิคราะห์  
พืไอจัดล าดับความสีไยงทีไจะมีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ท างาน/การบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน) 

ตอบสนองความสีไยง 
(Risk Response) 

(คือ ป็นการก าหนดวิธีการบริหารจัดการความสีไยง การก าหนดกิจกรรม 
การบริหารจัดการความสีไยง พืไอลดอกาสทีไจะกิดความสีไยง ละลดความ
สียหายผลกระทบทีไอาจจะกิดขึๅนจากความสีไยง ฿นการด านนิงานตาม
ครงการ/กิจกรรม ทีไยังเมมีกิจกรรมการควบคุมความสีไยง หรือทีไมีอยูตยัง
เมพียงพอ พืไอลดความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ) 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมาย/ 
ผนงาน/ครงการ 
ละ วัตถุประสงค์ 

(2) 
คาป้าหมาย/

ตัวชีๅวัด 

(3) 
ประภทความสีไยง 

(4) 
ความสีไยง/
สาหตุของ
ความสีไยงทีไ

กิดขึๅน/คาดวา
จะกิดขึๅน 

(5) 
อกาส 

(L) 

(6) 
ผลกระทบ 

(I) 

(7) 
ระดับความ

สีไยง 
(L x I) 

(8) 
การจัดการความสีไยง 

(ระบุการจัดการความสีไยง ดย฿สครืไองหมาย √ ตามผล
การพิจารณา฿นวิธีการจัดการความสีไยง) 

(9) 
วิธีการ/
กิจกรรม 

การจัดการ
ความสีไยง 

(10) 
ก าหนดสรใจ/
ผูຌรับผิดชอบ 

ยอมรับไดຌ หลีกลีไยง ถายอน ลด/
ควบคุม 

฿นระดับทีไ
ยอมรับเดຌ) 
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ค ำอธิบำยพิ่มติม 

 

(1)  ประภทควำมสี่ยง 4 ประภท  
         กำรระบุควำมสีไยงของตละภำรกิจตำมกฎหมำย/ผนงำน/ครงกำร/ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  

฿นปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึไงป็นควำมสีไยงทีไมีผลกระทบหรือสำมำรถกอ฿หຌกิดผลกระทบตอกำรด ำนินงำน
หรือสงผลกระทบตอกำรบรรลุวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌ ดยบงควำมสีไยงขององค์กร ป็น 4 ประภท ดังนีๅ 

1.  ด้ำนกลยุทธ์ หมายถึง ความสีไยงทีไกีไยวกับนยบายละผนยุทธศาสตร์ของหนวยงานรวมถึงการ
ตัดสิน฿จดຌานการบริหารทีไสงผลตอทิศทางการด านินงานซึไงสงผลกระทบตอวัตถุประสงค์ละป้าหมาย  

ของหนวยงาน 

2.  ด้ำนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ความสีไยงทีไกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานภาย฿น ละสงผล
กระทบตอความส ารใจ฿นการด านินงาน ดยมีสาหตุมาจากบุคลากร กระบวนการหรื อขัๅนตอนการปฏิบัติงาน  
การ฿ชຌทคนลยี ละหตุการณ์ภายนอก 

3.  ด้ำนกำรงิน หมายถึง ความสีไยงทีไกิดจากการบริหารงบประมาณทีไเมมีประสิทธิภาพพียงพอ  
ท า฿หຌเมสามารถด านินงานเดຌอยางตอนืไองหรือส ารใจลุลวงเดຌ ชน การตัๅงวงงินงบประมาณเวຌเมพียงพอ  
หรือการจัดสรรงบประมาณทีไเมหมาะสม 

4.  ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระบียบ ละข้อบังคับ หมายถึง ความสีไยงทีไกิดจากการเมปฏิบัติ
ตาม กฎ ระบียบ หรือการด านินงานเมสอดคลຌองกับกฎหมาย ระบียบ หรือขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง อาจกิดความ  

เมชัดจน ความเมทันสมัย หรือความเมครอบคลุมของกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับตาง โ ชน การเม
ด านินงาน฿หຌสรใจตามก าหนดสัญญา หรือเมป็นเปตามขຌอตกลง 
 

(2)  ควำมสี่ยง 4 ระดับ  
1. สูงมำก = 17 – 35 คะนน หมายถึง ป็นระดับความสีไยงทีไยอมรับเมเดຌ ตຌองหานวทาง฿นการกຌเข

กีไยวกับการควบคุมทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ฿หຌมีการควบคุมทีไพียงพอละหมาะสม รวมทัๅงควบคุมทัๅงอกาส
ละผลกระทบของความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ดยตຌองพิจารณาด านินการป็นล าดับรก 

2. สูง = 11 – 16 คะนน หมายถึง ป็นระดับความสีไยงทีไยอมรับเมเดຌ ตຌองจัดการความสีไยง฿หຌ 
อยู฿นระดับยอมรับเดຌ ดยด านินการพิจารณาถายอนความสีไยง ฿หຌผูຌอืไน หรือ ยกลิกป้าหมาย/ครงการ/
กิจกรรม  

3. ปำนกลำง = 6 – 10 คะนน หมายถึง ป็นระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ ตตຌองมีการควบคุมหรือจัดการ
ความสีไยง พืไอป้องกันความสีไยง ดยด านินการพิจารณาปรับปลีไยน ป้าหมาย/ครงการ/กิจกรรม 

4. ต่ ำ = 1 – 5 คะนน หมายถึง ป็นระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ ละสามารถควบคุมเดຌ ตตຌองฝ้าระวัง 
ดยเมจ าป็นตຌองควบคุมหรือจัดการความสีไยง 
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บททีไ 4 

ผนการบริหารจัดการความสีไยงของ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความสีไยง คือ พืไอ฿หຌความชืไอมัไนอยางสมหตุสมผลกผูຌมี
สวนเดຌสียของหนวยงาน วาหนวยงานเดຌด านินการบริหารจัดการความสีไยงอยางหมาะสมจนสามารถ
ด านินงานเดຌบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัๅงหนวยงาน ซึไงสวนราชการ฿นสังกัดส านักงาน กสม.  
เดຌวิคราะห์ละประมินความสีไยงของภารกิจตามกฎหมายจัดตัๅง กสม. ภารกิจตามผนปฏิบัติการประจ าป 
ละภารกิจทีไส าคัญอืไน โ ละเดຌจัดท าผนการบริหารจัดการความสีไยงของส านัก/หนวย ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามบบทีไก าหนดส าหรับ฿ชຌป็นครืไองมือพืไอลดอกาส/ความสีไยงทีไจะท า฿หຌการปฏิบัติงานเม
สามารถบรรลุผลส ารใจเดຌตามวัตถุประสงค์  

ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ ฿นฐานะฝຆายลขานุการคณะกรรมการประมินผลการ
ควบคุมภาย฿นละการบริหารจัดการความสีไยงของส านักงาน กสม. เดຌรวบรวมผนการบริหารจัดการความสีไยง
ของส านัก/หนวย พืไอน ามาจัดท าผนบริหารความสีไยงของส านักงาน กสม. ดยยกตามภารกิจ 5 ดຌานดังนีๅ 

1) ภารกิจดຌานการคุຌมครอง มีการจัดท าผนบริหารจัดการความสีไยงรวมทัๅงสิๅน 9 ครงการ/งาน 
ประกอบดຌวยงานของส านักคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ส านักมาตรฐานละติดตามการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ละ
ส านักกฎหมาย ฉพาะ฿นสวนทีไกีไยวกับงาน฿หຌความหในทางกฎหมาย / การจัดท าขຌอสนอนะมาตรการหรือ
นวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน รวมทัๅงการกຌเขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระบียบ หรือค าสัไง
฿ด โ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสิทธิมนุษยชน  

2) ภารกิจดຌานการสงสริม มีการจัดท าผนบริหารจัดการความสีไยงรวมทัๅงสิๅน 12 ครงการ/งาน
ประกอบดຌวยงานของส านักสงสริมการคารพสิทธิมนุษยชน ละงานของส านักสิทธิมนุษยชนระหวางประทศ 
ฉพาะ฿นสวนทีไกีไยวกับงานตຌอนรับคณะบุคคลละหนวยงานตางประทศ ละการประชุม฿นกรอบความรวมมือ
ระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนหงชาติ฿นภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ (SEANF)  

3) ดຌานการฝ้าระวัง มีการจัดท าผนบริหารจัดการความสีไยงรวมทัๅงสิๅน 5 ครงการ/งาน 
ประกอบดຌวยงานของส านักฝງาระวังละประมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ละงานของส านักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประทศ ฉพาะ฿นสวนทีไกีไยวกับการจัดท ารายงานคูขนานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหวางประทศดຌาน
สิทธิมนุษยชนทีไประทศเทยป็นภาคี  

4) ภารกิจชิงพืๅนทีไ เดຌก การด านินงานของส านักงาน กสม. พืๅนทีไภาค฿ตຌ มีการจัดท าผนบริหาร
จัดการความสีไยงรวม 2 ครงการ/งาน คือ การติดตามผลการด านินงดຌานสิทธิมนุษยชนของหนวยงานรัฐหรือ
อกชนทีไกีไยวขຌอง ละการจัดท ารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไภาค฿ตຌ 

5) งานดຌานบริหาร มีการจัดท าผนบริหารจัดการความสีไยงรวมทัๅงสิๅน 14 ครงการ/งาน 
ประกอบดຌวยงานของส านักกิจการ กสม. ส านักบริหารกลาง ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ละส านักกฎหมาย ฉพาะ
฿นสวนของงานนิติการ  

ทัๅงนีๅ รายละอียดผนการบริหารจัดการความสีไยงบงตาม 5 ภารกิจขຌางตຌนปรากฏตามตารางดังนีๅ 



-ํ๓- 
 

ตารางสรุปผนการบริหารจัดการความสีไยงของส านักงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยกตามภารกิจหลัก 5 ดຌาน 
 

ภารกจิ/หนวยงาน 

ครงการ/งาน 

 

 

การประมิน
ความสีไยง 

 

ประภทความสีไยง  

 

การตอบสนองความสีไยง 
(วิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง) 

ดຌานกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

 

ดຌานการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
Risk: O) 

ดຌาน
การงิน 

(Financial 
Risk: F) 

ดຌานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ 
(Compliance 

Risk: C) 
1. ดຌานการคุຌมครอง       
ส านักคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 

1.1 การบริหารจัดการค ารຌ องทีไ
ด า นินการตรวจสอบละจัดท า
รายงานลຌวสรใจ 

ระดับ 15  √  √ - พนักงานจຌาหนຌาทีไควรสวงหาขຌอทใจจริงละจัดท ารายงานฯ 
ภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดเวຌ฿นระบียบฯ อยางครงครัด 
- ผูຌบังคับบัญชาควรหมัไนสอบถามความคืบหนຌาค ารຌอง ละ
ควบคุมก ากับดูล฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานผลฯ ฿หຌ
ครบถຌวน฿นทุกประดในตามค ารຌอง 
- ส านักงานควรมีการอบรมพืไอพัฒนาความรูຌกพนักงาน
จຌาหนຌาทีไ พืไอ฿หຌการตรวจสอบป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ 
- ส า นั ก ง า น ค ว ร มี ก า ร พั ฒน า ร ะ บ บ ขຌ อ มู ล ส า ร ส น  ทศ 

ซึไงป็นขຌอมูลความรูຌดຌานสิทธิมนุษยชน พืไอ฿ชຌป็นฐานอຌางอิง
ส าหรับพนักงานจຌาหนຌาทีไ฿นการปฏิบัติงาน 
- ส านักงานควรมีการจัดท าคูมือการตรวจสอบส าหรับพนักงาน
จຌาหนຌาทีไ พืไอ฿หຌทุกคนยึดถือป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงาน 

1.2 การตอบสนองตอขຌอสนอนะ
มาตรการหรือนวทางทีไหมาะสม฿น 

การปງ องกั นหรื อกຌ เขการละมิ ด 

สิ ทธิ มนุ ษยชนหรื อขຌ อ สนอนะ
มาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริม
ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 

ระดับ 15  √  √ - ควรตรวจสอบวาขຌอสนอนะหรือมาตรการการกຌเขปัญหาการ
ละมิดสิทธิมนุษยชนสามารถปฏิบัติเดຌจริง ละตรงตามหนຌาทีไ
ละอ านาจของหนวยรับกอนสงออกเปภายนอกหนวยงาน 
- ส านักควรมีการทบทวนวา ขຌอสนอนะ หรือมาตรการทีไคย
สนอเป ฿นลักษณะ฿ดบຌางทีไหนวยงาน/บุคคลเมตอบสนอง  
พืไอหลีกลีไยงการสนอ฿นลักษณะดังกลาวอีก 



-ํ๔- 
 

ภารกจิ/หนวยงาน 

ครงการ/งาน 

 

 

การประมิน
ความสีไยง 

 

ประภทความสีไยง  

 

การตอบสนองความสีไยง 
(วิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง) 

ดຌานกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

 

ดຌานการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
Risk: O) 

ดຌาน
การงิน 

(Financial 
Risk: F) 

ดຌานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ 
(Compliance 

Risk: C) 
1.3 ความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ
ละผูຌมีสวนเดຌสียตอผลการ฿หຌบริการ
ของส านักงาน กสม. 

ระดับ 3  √   - พนักงานจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบค ารຌองควร฿หຌอกาสผูຌมีสวนเดຌ
สียประมินความพึงพอ฿จทุกครัๅงทีไลงพืๅนทีไหรือมีการติดตอผูຌมี
สวนเดຌสีย 
- ส านักงาน กสม. ควรปรับปรุงขัๅนตอนการ฿หຌบริการเมยุงยาก 
ซับซຌอน 
- จຌาหนຌาทีไควรพัฒนาความรูຌกีไยวกับงานทีไปฏิบัติ ดยสามารถ฿หຌ
ค าปรึกษา หรือกຌเขปัญหากประชาชนเดຌ 

1.4 ครงการศึกษาพืไอจัดท าคูมือ
ส าหรับการสง สริมละคุຌมครอง 
สิทธิมนุษยชนทีไกีไยวกับการจัดการ
ละการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ระดับ 12  √   - ควรก าหนดรายละอียดครงการ฿หຌชัดจน ละป็นเปตาม
รูปบบ 
- วางผนการจัดจຌางทีไปรึกษา 
- ผูຌบังคับบัญชาควรรงรัดการด านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿น
ก าหนดวลา 

1.5 ครงการจัดกใบละรวบรวม
ขຌอมูล ขຌอทใจจริง การด านินงานของ
รัฐตอการกຌเขปัญหาการบังคับ฿หຌสูญ
หายละสียชีวิตของคนเทยทีไพ านัก
อาศัย฿นประทศพืไอนบຌาน พืไอขอลีๅ
ภัยทางการมือง 

ระดับ 12  √   - ควรก าหนดรายละอียดครงการ฿หຌชัดจน ละป็นเปตาม
รูปบบ 
- วางผนการจัดจຌางทีไปรึกษา 
- ผูຌบังคับบัญชาควรรงรัดการด านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿น
ก าหนดวลา 
 

ส านักมาตรฐานละติดตามการคุຌมครองสิทธมินุษยชน 

1.6 การรับรืไองรຌองรียน ระดับ 15  √   - ตารางตรวจสอบขຌอกฎหมายละระบียบ฿หຌป็นเปตามนวทางการ
พิจารณารืไองรຌองรียน 
- ก าหนด฿หຌมีระบบ Pop-up จຌงตือนผูຌรຌองขอ฿หຌจຌงขຌอมูลการ
รຌองรียน 



-ํ๕- 
 

ภารกจิ/หนวยงาน 

ครงการ/งาน 

 

 

การประมิน
ความสีไยง 

 

ประภทความสีไยง  

 

การตอบสนองความสีไยง 
(วิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง) 

ดຌานกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

 

ดຌานการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
Risk: O) 

ดຌาน
การงิน 

(Financial 
Risk: F) 

ดຌานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ 
(Compliance 

Risk: C) 
- จัดท าตารางควบคุมฟງมรืไองรຌองรียน 
- ลงฐานขຌอมูล฿นระบบรับรืไองรຌองรียนพืไอ฿หຌงายตอการสืบคຌน 
- ขออัตราก าลัง/พิไม฿นบางภารกิจ 

1.7 การประสานการคุຌมครอง 
สิทธิมนุษยชน 

ระดับ 21  √   - จัดท าตารางควบคุมงานพืไอจะเดຌทราบถึงวันครบก าหนด฿นการ
ประสานการคุຌมครองฯ 
- ขออัตราก าลัง/พิไมบุคคลากร 

1.8 การติดตามการด านินการของ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองตามมาตรการ 

หรือขຌอสนอนะของ กสม. 

ระดับ 15  √   - ควรมีการถายอนงานหรือปรับภารกิจงาน฿หຌสอดคลຌองกับ
จ านวนจຌาหนຌาทีไทีไมีอยูจริง 

ส านักกฎหมาย 

1.9 งาน฿หຌความหในทางกฎหมาย / 
การจัดท าขຌอสนอนะมาตรการหรือ
นวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครอง
สิทธิมนุ ษยชน  รวมทัๅ งการกຌ เ ข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระบียบ หรือ
ค าสัไง฿ด โ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลัก 

สิทธิมนุษยชน 

ระดับ 3  √   - อบรมหลักสูตรกฎหมายฉพาะทาง 
- มีการสนอพืไอตงตัๅงคณะท างานดຌานการจัดท าขຌอสนอนะ฿น
การกຌเขปรับปรุงกฎหมาย 
- พิไมจ านวนบุคลากร 

2. ดຌานการสงสรมิ 
ส านักสงสรมิการคารพสิทธิมนุษยชน 

2.1 ครงการสมัชชาสิทธิมนุษยชน
ระดับชาต ิ

ระดับ 16 √ √ √  - กระจายการด านินงาน฿หຌกับส านักอืไน โ ละวางผนจัดจຌาง
อกชนพืไอจัดการความสีไยง 



-๎์- 
 

ภารกจิ/หนวยงาน 

ครงการ/งาน 

 

 

การประมิน
ความสีไยง 

 

ประภทความสีไยง  

 

การตอบสนองความสีไยง 
(วิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง) 

ดຌานกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

 

ดຌานการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
Risk: O) 

ดຌาน
การงิน 

(Financial 
Risk: F) 

ดຌานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ 
(Compliance 

Risk: C) 
2.2 ครงการพัฒนาความรวมมือกับ
กลุ ม ครื อข ายทีไ หลากหลาย พืไ อ
สริมสรຌางทุกภาคสวนของสังคม฿หຌ
ตระหนัก฿นรืไองสิทธิมนุษยชน 

ระดับ 6 √    - ควบคุมการด านินงาน฿หຌสอดคลຌองกับนยบายละผน
ยุทธศาสตร์ 

2.3 ครงการจดหมายขาว 

มุมมองสิทธ์ิ 

ระดับ 6  √   - จัดจຌางอกชนด านินการรวบรวมละขียนนืๅอหา 

2.4 ครงการสรຌางสรมิวัฒนธรรมการ
คารพสิทธิมนุษยชน 

ระดับ 4 √    - ก ากับดูล฿หຌสอดคลຌองกับนยบายละผนยุทธศาสตร์ 

2.5  คร งการ ส ริ มสรຌ า งความ
ตระหนักรูຌดຌานสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
- กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับ
สถานะบุคคล รุนทีไ 1 จ. อุบลราชธาน ี

ระดับ 4  √  √  

2.6 ครงการสงสริมสิทธิมนุษยชน
ส าหรับกลุมผูຌมีความหลากหลายทาง
พศ฿นการป็นองค์กรรวมจัดการมอบ
รางวัลอรรธนารีศวร 

ระดับ 2  √   - ปรับลดการด านินครงการ฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ พร
ระบาดของชืๅอรคติดชืๅอเวรัสครนา (COVID-19) 

2.7 ครงการประสานความรวมมือ
กับครือข ายละสนับสนุนความ 

ขຌมขใง฿นการขับคลืไอนงานดຌาน 

สิทธิมนุษยชน 
 
 

ระดับ 2 √    - ก ากับดูล฿หຌสอดคลຌองกับนยบายละผนยุทธศาสตร์ 



-๎ํ- 
 

ภารกจิ/หนวยงาน 

ครงการ/งาน 

 

 

การประมิน
ความสีไยง 

 

ประภทความสีไยง  

 

การตอบสนองความสีไยง 
(วิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง) 

ดຌานกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

 

ดຌานการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
Risk: O) 

ดຌาน
การงิน 

(Financial 
Risk: F) 

ดຌานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ 
(Compliance 

Risk: C) 
2.8 งานการประชุมรวมกับภาคี
ครือขายละผูຌทรงคุณวุฒิดຌานตาง โ 

ระดับ 2 √    - ก ากับดูล฿หຌสอดคลຌองกับนยบายละผนยุทธศาสตร์ 

2.9 ครงการคัดลือกบุคคลละ
องค์กรทีไมี ผลงานดี ด นดຌ านการ
ส ง  ส ริ ม  ปกปງ อ ง  ละคุຌ มค รอ ง 
สิทธิมนุษยชนประจ าป 2564 

ระดับ 1  √   - ควรพิไมชองทาง การประชาสัมพันธ์฿หຌมากยิไงขึๅน ละก าหนด 
ค านิยาม สาขาดຌานสิทธิมนุษยชน ฿นตละดຌาน รวมถึงรูปบบ฿น
การขียนหรือ สนอผลงาน พืไ อ ฿หຌบุคคลละหนวยงาน 

ทีไประสงค์สมัครขຌารับการคัดลือกมีความขຌา฿จ ละสามารถ
ขียนผลงานเดຌอยางกระชับ ละถูกตຌอง 

ส านักสิทธิมนุษยชนระหวางประทศ 

2.10 การตຌอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ผูຌทนจากสถานอกอัครราชทูต
ละหนวยงานตางประทศ 

ระดับ 3  √   - มีการประสานติดตามพืไอขอความชัดจนอยางตอนืไอง ละ
น าสนอผูຌบริหารทราบ฿นบืๅองตຌนดยรใว ฿นรูปบบการรายงานบบ
เมป็นทางการ กอนด านินการตามขัๅนตอนอยางป็นทางการตอเป 
- การจัดตรียมขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับประดในดังกลาว 
- การขຌาพบหารือกับผูຌบริหารส านักงาน กสม.พืไอตรียมการก าหนด
นวทางละทาทีของ กสม. ทีไชัดจนกอนการขຌาพบ 
- ขอความรวมมือจากจຌาหนຌาทีไ กลุมงานอืไน โ ฿น สรป. พืไอ
สนับสนุนการปฏิบัติหนຌาทีไลามปลภาษา 

2.11 การขຌารวมการประชุมระดับ
จຌาหนຌาทีไ (Technical Working Group 
-TWG) ของกรอบความรวมมือระหวาง
สถาบั นสิ ทธิ มนุ ษยชนห งชาติ   
฿นภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ  
(South East Asia National Human 
Rights Institutions Forum - SEANF) 

ระดับ 3  √   - จัดประชุมรับฟังความคิดหในป็นรายประดในกับส านักทีไ
กีไยวขຌอง 
- สนอสารัตถะละทาทีของส านักงาน กสม.ดยภาพรวมทัๅงหมด
฿หຌลขาธิการละประธาน กสม. ฿หຌความหในชอบกอนขຌารวม
การประชุม 



-๎๎- 
 

ภารกจิ/หนวยงาน 

ครงการ/งาน 

 

 

การประมิน
ความสีไยง 

 

ประภทความสีไยง  

 

การตอบสนองความสีไยง 
(วิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง) 

ดຌานกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

 

ดຌานการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
Risk: O) 

ดຌาน
การงิน 

(Financial 
Risk: F) 

ดຌานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ 
(Compliance 

Risk: C) 
2.12 การขຌารวมประชุม฿นกรอบความ
รวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชน
หงชาติ฿นภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง
฿ตຌ (SEANF) 

ระดับ 3  √   - ประสานความรวมมือกับสมาชิก SEANF อยางสมไ าสมอพืไอลด
ชองวาง฿นการติดตอประสานงาน 

 

3. ดຌานการฝ้าระวัง 
ส านักฝ้าระวังละประมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน 

3.1 การจัดท ารายงานผลการประมิน
สถานการณ์ดຌานสิทธิมนุษยชนของ
ประทศเทยประจ าปปฏิทิน 

ระดับ 10  √   - ปรึกษาหารือบังคับบัญชาจัด฿หຌมีการอบรมพืๅนฐานดຌาน 

สิทธิมนุษยชน฿หຌกจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติ (กรณีมีจຌาหนຌาทีไ฿หม) 
- สนอ฿หຌมีการทบทวนกรอบอัตราหรือตงตัๅง/ยกยຌาย ผอ. อืไน 
ทีไมีองค์ความรูຌมาด ารงต าหนงทีไวางอยู (กรณีอัตราวางของ
ต าหนงผูຌอ านวยการกลุมงานฝງาระวังฯ 3) 

3.2 กระบวนการจัดจຌางพิมพ์รายงาน
ผลการประ มินสถานการณ์ดຌ าน 

สิท ธิ มนุ ษยชนของประ ทศ เทย 
ประจ าป 2565 

ระดับ 12    √ - ศึกษาการจัดพิมพ์รายงานของหนวยงานอืไน  
- หากลเกการสวงหาคูปรียบทียบ TOR ฿นการจຌางพิมพ ์
- มีการสืไอสารกับผูຌรับจຌางป็นระยะ ละ฿หຌน าสนอผลงานอยาง
ตอนืไอง (การติดตามหลังจຌางพิมพ์) พืไอ฿หຌงานสรใจตามวลาทีไ
ก าหนด 

3.3 การจัดท าค าชีๅจงละรายงาน
ขຌอทใจจริงทีไถูกตຌองดยเมชักชຌา฿น
กรณีทีไ มี การรายงานสถานการณ์
กีไยวกับสิทธิมนุษยชน฿นประทศเทย
ดยเมถูกตຌองหรือเมป็นธรรม  
 

ระดับ 12  √   - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรพิไมขึๅน฿หຌสอดคลຌองกับภารกิจ 



-๎๏- 
 

ภารกจิ/หนวยงาน 

ครงการ/งาน 

 

 

การประมิน
ความสีไยง 

 

ประภทความสีไยง  

 

การตอบสนองความสีไยง 
(วิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง) 

ดຌานกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

 

ดຌานการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
Risk: O) 

ดຌาน
การงิน 

(Financial 
Risk: F) 

ดຌานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ 
(Compliance 

Risk: C) 
3.4 การปฏิบัติงานฉพาะกิจทีไส านัก
ฝງาระวังละประมินสถานการณ์ 
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน เ ดຌ รั บ ม อบ ห ม า ย 
(พิไมติม) 

ระดับ 12  √   - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรพิไมขึๅน฿หຌสอดคลຌองกับภารกิจ 

ส านักสิทธิมนุษยชนระหวางประทศ 

3.5 การจัดท ารายงานคูขนานการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาทีไประทศเทย 

ป็นภาคี 

ระดับ 3  √   - ด านินการติดตามก าหนดการประชุมของคณะกรรมการประจ า
สนธิสัญญาพืไอพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาทีไ
ประทศเทยป็นภาคีอยางตอนืไองดยการจัดท าปฏิทินการ
ติดตาม รวมทัๅงด านินการทบทวนละปรับปรุงนืๅอหาของราง
รายงานคูขนานทุก ๏ ดือนพืไอ฿หຌนืๅอหาป็นปัจจุบัน 

4. ภารกิจชิงพืๅนทีไ 
ส านักงาน กสม. พืๅนทีไภาค฿ตຌ 
4.1 การติดตามผลการด านินงาน
ดຌานสิทธิมนุษยชนของหนวยงานรัฐ
หรืออกชนทีไกีไยวขຌอง 

ระดับ 10  √ 

 
  - ติดตามการด านินงานของบุคลากรอยางตอนืไองดຌวยวิธีการ

ประชุมละก ากับอยาง฿กลຌชิด 
 

4.2 การจัดท ารายงานสถานการณ์
ดຌานสิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไภาค฿ตຌ 

ระดับ 10  √ 

 
  - ติดตามการด านินงานของบุคลากรอยางตอนืไองดຌวยวิธีการ

ประชุมละก ากับอยาง฿กลຌชิด 
 
 
 
 
 



-๎๐- 
 

ภารกจิ/หนวยงาน 

ครงการ/งาน 

 

 

การประมิน
ความสีไยง 

 

ประภทความสีไยง  

 

การตอบสนองความสีไยง 
(วิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง) 

ดຌานกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

 

ดຌานการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
Risk: O) 

ดຌาน
การงิน 

(Financial 
Risk: F) 

ดຌานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ 
(Compliance 

Risk: C) 
5. ดຌานบริหาร 
ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธมินุษยชนหงชาติ 

5.1 การด า นินการกีไยวกับงาน
ลขานุการละการประชุม กสม. ดຌาน
บริหาร 

ระดับ 6  √ 

 

  - การจัดล าดับความส าคัญของงาน 
- การติดตามอกสารทีไจะขຌาสูทีไประชุม  
- การบงหนຌาทีไความรับผิดชอบของบุคลากร 
- การติดตามรวบรวมขຌอมูลพืไอพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุมงาน 

5 .2  กา รจั ดท า ร าย งานผลกา ร
ปฏิบัติงานประจ าปสนอตอรัฐมนตรี 
ตอรัฐสภา ละผยพร฿หຌประชาชน
ทราบป็นการทัไวเป 

ระดับ 6  √ 

 

  - ก าหนดระยะวลา฿นการจัดสงอกสารขຌอมูล พืไอ฿หຌสามารถ
ด านินการเดຌทันตามวลาทีไก าหนด 

5.3 ครงการจัดท ายุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  
พ.ศ. 2566 - 2570 

ระดับ 1  √ 

 
  - มอบหมายจຌาหนຌาทีไของกลุมงาน กนย. พืไอก ากับละรงรัด

การจัดท ายุทธศาสตร์ กสม. ตามผนงานละระยะวลาทีไก าหนด 

- ก าหนดหลักกณฑ์฿นการจัดท าผนปฏิบัติ การประจ าป   
พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ กสม. 
- ก าหนด฿หຌมีกิจกรรมการสืไอสารละถายทอดยุทธศาสตร์ กสม.  
สูการปฏิบัติ 

5.4 งานการบริหารจัดการครงการ
ศึกษาวิจัยตามผนการศึกษาวิจัย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระดับ 3   √ 

 

 - จัดท าผนการท างาน฿หຌชัดจน 
- สรุปรายงานความคืบหนຌา฿นการด านินงานตามผนตอ
ผูຌบังคับบัญชา 
- มีการติดตามการด านินครงการวิจัยป็นระยะ 
 
 
 



-๎๑- 
 

ภารกจิ/หนวยงาน 

ครงการ/งาน 

 

 

การประมิน
ความสีไยง 

 

ประภทความสีไยง  

 

การตอบสนองความสีไยง 
(วิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง) 

ดຌานกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

 

ดຌานการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
Risk: O) 

ดຌาน
การงิน 

(Financial 
Risk: F) 

ดຌานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ 
(Compliance 

Risk: C) 
ส านักบริหารกลาง 
5.5 งานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการละการติดตามผล 

ระดับ  4  √ 

 

  - มีหนังสือก าชับละรงรัดการรายงานภายหลังครบระยะวลาทีไ
ก าหนดพรຌอมประสานบุคลากรพืไอติดตามอยาง฿กลຌชิด 

5 . 6   ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ 

สารบรรณอิลใกทรอนิกส์ (พิไมติม)  
ระดับ 12  √ 

 

  - ก าหนดผนการด านินงาน฿หຌชัดจน 
- ประสานงาน/ประชุมติดตามความคืบหนຌาการพัฒนาระบบ
รวมกันตอนืไองตามผนงาน  

5.7 งานบรหิารทรัพยากรบุคคล       

      5.7.1 งานการวางระบบ
มาตรฐาน หลักกณฑ์ วิธีการละ
งืไอนเข 

ระดับ 4 √ 

 

√ 

 

 √ 

 
- ศึกษาระบียบทีไกีไยวขຌอง ชิญผูຌทรงคุณวุฒิ฿หຌความหใน  
- หากป็นรืไองทีไตຌองชืไอมยงกับกฎหมายอืไน ฿หຌสนอตอคณะท างาน
ยกรางกฎหมายฯ พิจารณา 

      5.7.2 งานครงสรຌางการบง
สวนราชการ 

ระดับ 4 √ √  √ - ประชุมหารือภาย฿นกลุมงาน ละมอบหมายงานทีไชัดจน 

- ประสานสวนราชการทีไกีไยวขຌอพืไอพิจารณาความหมาะสม 

 5.7.3 งานการสอบขงขันพืไอ
บรรจุบุคคลป็นขຌาราชการ พนักงาน
ราชการ ละลูกจຌาง 

ระดับ 4 √ 

 

√ 

 

 √ 

 
- วางผนการด านินงาน  
- ประชุมหารือภาย฿นกลุมงาน ละมอบหมายงานทีไชัดจน 

 5 .7 .4  งานประ มินผลการ
ปฏิ บั ติ ง า น ขอ ง ขຌ า ร า ชก า ร  ล ะ
พนักงานราชการ 

ระดับ 4 √ 

 

√ 

 

 √ 

 
- ชีๅจงท าความขຌา฿จกับผูຌประสานงานของส านัก/หนวย  
- จຌง฿หຌผูຌประมิน ผูຌรับการประมนิ ละผูຌก ากับดูลทราบ 

- จัดท าผังขัๅนตอนการประมินผลการปฏิบัตริาชการ  
- มอบหมายงานทีไชัดจน  

     5.7.5 งานสนอขอพระราชทาน
ครืไองราชอิสรยิาภรณ ์

ระดับ 2 √ 

 

√ 

 

 √ 

 
- ศึกษาระบียบกฎหมาย จดัท าขຌอมูลประกอบ ละตรวจสอบ  
- มอบหมายงานทีไชัดจน  



-๎๒- 
 

ภารกจิ/หนวยงาน 

ครงการ/งาน 

 

 

การประมิน
ความสีไยง 

 

ประภทความสีไยง  

 

การตอบสนองความสีไยง 
(วิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง) 

ดຌานกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

 

ดຌานการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
Risk: O) 

ดຌาน
การงิน 

(Financial 
Risk: F) 

ดຌานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ 
(Compliance 

Risk: C) 
5.7.6 งานสงบุคลากรขຌารับการ

ฝຄ ก อ บ ร ม ฿ น ห ลั ก สู ต ร ทีไ จั ด  ด ย
หนวยงานภายนอก  

ระดับ 4  √ 

 

  - จຌงผูຌประสานงานของส านัก/หนวย ลวงหนຌากรณีตຌองสงชืไอผูຌ
ขຌารับการอบรม฿นวลากระชัๅนชิด 
- จຌง฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมรายงานผลการฝຄกอบรม฿นหนังสือ
จຌงการอนุมัติ฿หຌขຌารับการฝຄกอบรมทุกกรณี 

 5.7.7 งานพัฒนาบุคลากรดย
หลักสูตร/ครงการของส านักงาน 
กสม. (In-house training)  

ระดับ 2  √ 

 

√ 

 
 -ประสานกลุมงานคลังพืไอขอนะน านวทางกຌเขกีไยวกับปัญหา

การบิกคา฿ชຌจายบางรายการ 
- ก าหนดป็นนยบาย฿หຌบุคลากรด านินการ 

5.8 งานประมินคุณธรรมละความ
 ป ร ง ฿ ส ฿ น ก า ร ด า  นิ น ง า น ขอ ง
หนวยงานภาครัฐ (ITA)  

ระดับ 4  √ 

 

  - ชีๅจงท าความขຌา฿จกับส านัก/หนวยกีไยวกับการจัดท าขຌอมูลทีไ
ถูกตຌอง ทัๅง฿นประดในการประมินทีไส านัก/หนวยรับผิดชอบ ละ
การจัดท ารายชืไอผูຌมีสวนเดຌสียภายนอก (EIT)  

5.9 งานทะบียนคุมพัสดุละการ
จัดซืๅอจัดจຌางของส านักงาน กสม.  

ระดับ 5  √ 

 

  - กຌเขทันทีมืไอเดຌรับจຌงการปลีไยนทีไตัๅงของครุภัณฑ์ 
- จຌง฿หຌคณะกรรมการจัดท ารายละอียดคุณลักษณะฉพาะ 
(TOR) ทบทวน฿หຌละอียดรอบคอบกอนสงรืไองมาด านินการ
จัดซืๅอจัดจຌาง 

5.10  งานการ บิ กจ าย  งินของ
ส านักงาน กสม. 

ระดับ 3  √   - ตรวจสอบอกสารกอนสงบิก฿หຌครบถຌวนตามรายการละ
ด านินการตามขัๅนตอนทีไถูกตຌอง 

ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน 

5 . 1 1   ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สา รสน ทศล ะฐานขຌ อมู ล ดຌ า น 

สิทธิมนุษยชน 

ระดับ 12  √ 

 

  - ก าหนดผนการด านินงาน฿หຌชัดจน  
- ประสานงาน/ประชุมติดตามความคืบหนຌาการพัฒนาระบบ
รวมกันตอนืไองตามผนงาน  
- การควบคุมก ากับคูสัญญา฿หຌรายงานผลตอนืไอง 
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ภารกจิ/หนวยงาน 

ครงการ/งาน 

 

 

การประมิน
ความสีไยง 

 

ประภทความสีไยง  

 

การตอบสนองความสีไยง 
(วิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง) 

ดຌานกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

 

ดຌานการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
Risk: O) 

ดຌาน
การงิน 

(Financial 
Risk: F) 

ดຌานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ 
(Compliance 

Risk: C) 
ส านักกฎหมาย 

5.12 การจัดท าระบียบ ประกาศ 
หรื อนวปฏิบั ติ  พืไ อ รองรั บการ
ด านินงานตามหนຌาทีไละอ านาจของ
กสม. หรือส านักงาน กสม. 

ระดับ 4  √ 

 

  - จัดท า (ราง) ระบียบ ประกาศ หรือนวปฏิบัติ ตามล าดับขัๅน
การบังคับบัญชา (ผอ.กลุมงาน/คณะท างานยกรางระบียบ 
ประกาศฯ/กสม.)  
- ชิญหนวยงานทีไกีไยวขຌองรวมประชุม/฿หຌความหใน/ขຌอมูล 

5.13 งานด านินการกีไยวกับคดีทีไ
กสม. ส านักงาน กสม. ประธาน กสม. 
กสม. ขຌาราชการ หรือ จຌาหนຌาทีไของ
ส านักงาน กสม.  ป็นคู กรณีหรือ
คูความ฿นคดีทีไ กิดจากการปฏิบัติ
หนຌ าทีไ  วຌนต ป็นกรณีขຌอพิพาท
ระหวางบุคคลภาย฿นส านักงาน 

ระดับ 4  √ 

 

  - สนอค า฿หຌการกຌฟງองคดีผานการพิจารณาของผอ.กลุมงานนิติ
การละผอ.ส านักกฎหมาย 
- สนอรางค า฿หຌการ฿หຌ กสม. ลขาธิการ กสม. คูความ฿นคดี
พิจารณา฿หຌความหในชอบ 

หนวยตรวจสอบภาย฿น 
5.14 การปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
 ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ จ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ 

ระดับ 9  √ 

 
  - สอบทานการปฏิบัติงานทุกขัๅนตอน 

- ฿หຌค านะน าระหวางการปฏิบัติงาน   

 

หมายเหตุ : รายละอียดผนการบริหารความสีไยงยกรายส านัก/หนวย ปรากฏ฿นภาคผนวก



-๎๔- 
 

จากผนการบริหารจัดการความสีไยงของส านักงาน กสม. ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขຌางตຌน ครงการ/งานสวน฿หญมีความสีไยงอยู฿นระดับตไ าถึงปานกลาง หรือมีคาคะนนความสีไยง ๏ – 10 
คะนน ตมีครงการ/งานมีความสีไยง฿นระดับสูงมาก (Extreme) หรือมีคาคะนน 17 – 35 คะนน 
จ านวน 1 ครงการ/งาน ละมีครงการ/งานทีไมีระดับความสีไยงสูง (High) หรือมีคาคะนน 11 – 16 
คะนน จ านวน 11 ครงการ/งาน ซึไงป็นความสีไยงทีไเมสามารถยอมรับเดຌ ละตຌองจัดการความสีไยง฿หຌอยู
฿นระดับทีไยอมรับเดຌ พืไอ฿หຌการด านินงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม. บรรลุ
วัตถุประสงค์ละปງาหมายอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดยมีรายละอียดดังตอเปนีๅ 

 
1. ครงการ/งานทีไมีระดับความสีไยงสูงมาก (คาคะนน 17 – 35 คะนน) จ านวน 1 ครงการ/งาน 

ครงการ/งานทีไมีความสีไยง฿นระดับสูงมาก เดຌก การประสานการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ภาย฿ตຌภารกิจ
ดຌานการคุຌมครอง ซึไงมีคาคะนนความสีไยงทีไ 21 คะนน งานดังกลาวป็นภารกิจตามกฎหมายจัดตัๅง
หนวยงานละตามนยบาย กสม. ชุดปัจจุบัน จึงควรตຌองพิจารณาด านินการจัดท าผนการบริหารจัดการ
ความสีไยงป็นอันดับรก 

1.1 ประภทละสาหตุของความสีไยง  
การประสานการคุຌมครองสิทธิมนุษยชนมีความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)  

ดยการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ฿นบางกรณีอาจเมป็นเปตามกรอบระยะวลาตามกฎหมาย หรือตຌองถอนรืไอง
พืไอน าเปสวงหาขຌอทใจจริงพิไมติม ซึไงอาจท า฿หຌการพิจารณารืไองดังกลาวตຌองลาชຌาออกเป 

สาหตุของความสีไยงมาจากทัๅงปัจจัยภาย฿นละภายนอก ฿นสวนของปัจจัยภาย฿นมีสาหตุจาก      
1) จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบรืไองรຌองรียน/ จຌาหนຌาทีไทีไปฏิบัติงานมีจ านวนนຌอย กวาปริมาณรืไองรຌองรียนทีไเดຌรับ        
2) จຌาหนຌาทีไเดຌรับมอบหมายงานอืไนทีไเม฿ชภารกิจหลักของกลุมงานป็นจ านวนมาก ชน งานพิจารณามติเม
รับรืไองรຌองรียน฿หม / งานพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ฿หม ป็นตຌน 3) มีการปรับปลีไยนรูปบบการ
ท างานหลายครัๅง ท า฿หຌกิดความสับสนละกิดความลาชຌา ชน รูปบบการขียนรายงาน 4) รืไองทีไรຌองรียนมี
ความสุมสีไยงวาจะเมอยู฿นอ านาจหนຌาทีไของ กสม. ชน เมมีประดในสิทธิมนุษยชน หรือป็นรืไองทีไถูกจ ากัด
อ านาจหนຌาทีไ ดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  
พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๏๕ ท า฿หຌกิดปัญหาการประสานงานกับหนวยงานผูຌถูกรຌองหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  
5) การก าหนดขอบขตความส ารใจของการประสานการคุຌมครองสิทธิมนุษยชนทีไเมชัดจน ท า฿หຌกิดความ
สับสนตอการท างานของจຌาหนຌาทีไทัๅง฿ชຌวลา฿นการประสานมากขึๅน กอ฿หຌกิดความลาชຌา ซๅ าซຌอน ซึไงเมตาง
จากการท างานดຌานการตรวจสอบการละมิดสิทธิมนุษยชน 6) มีประดในรຌองรียนพิไมติมระหวางการ
ประสานการคุຌมครองท า฿หຌกิดความลาชຌาละการประสานเมส ารใจลุลวง ทัๅงพิไมระยะวลาการประสานเปเม
ป็นทีไสิๅนสุด ละ 7) การท างาน฿นรูปบบทีไจຌาหนຌาทีไเมสามารถตัดสินหรือพิจารณาเดຌ฿นตัวอง กอ฿หຌกิด
ปัญหาดຌานสุขภาพจิต ทຌอทຌ มีความครียดสะสม ท า฿หຌงานขาดประสิทธิภาพ สวนสาหตุจากปัจจัยภายนอก 
เดຌก 1) หนวยงานภาครัฐ อกชน/บุคคลทีไถูกรຌองรียน/กีไยวขຌอง เมตอบหนังสือภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด  
ละ 2) หนวยงาน/บุคคล ทีไถูกรຌองรียน/กีไยวขຌอง เม฿หຌความรวมมือ฿นการประสานการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน
พราะอาจหในวารืไองทีไประสานเปนัๅน เมอยู฿นหนຌาทีไละอ านาจ ของ กสม.  

1.2 วิธีการ/กิจกรรมจัดการความสีไยง 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ คือ ส านักมาตรฐานละติดตามการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน เดຌก าหนดวิธีการ

จัดการความสีไยงคือ 1) จัดท าตารางควบคุมงานพืไอจะเดຌทราบถึงวันครบก าหนด฿นการประสานการคุຌมครองฯ 
ตาม ขຌอ 18 หงระบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการตรวจสอบ
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การละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ละทีไกຌเขพิไมติม ละ 2) ขออัตราก าลัง/พิไมบุคคลกร฿หຌสอดคลຌอง
กับภารกิจงานละนยบายการท างานพืไอชวยหลือหรือบรรทาความดือดรຌอนของผูຌรຌองรียนของ กสม.  

 
2. ครงการ/งานทีไมีระดับความสีไยงสูง (คาคะนน 11 – 16 คะนน) จ านวน 11 ครงการ/งาน 

ครงการ/งานทีไมีความสีไยง฿นระดับสูง 11 ครงการ/งาน มีทัๅงงานทีไป็นภารกิจตามกฎหมายจัดตัๅง
หนวยงาน ละครงการส าคัญตามผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม. 
บงป็นครงการ/งานภาย฿ตຌภารกิจดຌานการคุຌมครอง 6 ครงการ/งาน ภาย฿ตຌภารกิจดຌานการสงสริม 1 
ครงการ/งาน ภาย฿ตຌภารกิจดຌานการฝງาระวัง 3 ครงการ/งาน ละภาย฿ตຌภารกิจดຌานบริหาร ๎ ครงการ/
งาน ดังนีๅ 

2.1 ภารกิจดຌานการคุຌมครอง 
2.1.1  งานบริหารจัดการค ารຌองทีได านินการตรวจสอบละจัดท ารายงานลຌวสรใจ มีระดับความ

สีไยงทีไ 15 คะนน ป็นความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) ละดຌานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับ (Compliance Risk : C) ดยพนักงานจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบค ารຌองอาจเม
สามารถด านินการสวงหาขຌอทใจจริงละจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเดຌภาย฿นก าหนดระยะวลาตาม
ระบียบวาดຌวยการตรวจสอบฯ หรือด านินการลาชຌา หนวยงานทีไรับผิดชอบ คือ ส านักคุຌมครองสิทธิมนุษยชนเดຌ
ก าหนดวิธีการจัดการความสีไยง คือ ํ) พนักงานจຌาหนຌาทีไควรสวงหาขຌอทใจจริง ละจัดท ารายงานฯ ภาย฿น
ระยะวลาทีไก าหนดเวຌ฿นระบียบฯ อยางครงครัด ๎) ผูຌบังคับบัญชาควรหมัไนสอบถามความคืบหนຌา 

ค ารຌอง ละควบคุมก ากับดูล฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานผลฯ ฿หຌครบถຌวน฿นทุกประดในตามค ารຌอง  
๏) ส านักงานฯ ควรมีการอบรมพืไอพัฒนาความรูຌกพนักงานจຌาหนຌาทีไ พืไอ฿หຌการตรวจสอบป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ ๐) ส านักงานฯ ควรมีการพัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศซึไงป็นขຌอมูลความรูຌดຌานสิทธิมนุษยชน  
พืไอ฿ชຌป็นฐานอຌางอิงส าหรับพนักงานจຌาหนຌาทีไ฿นการปฏิบัติงาน ละ ๑) ส านักงานควรมีการจัดท าคูมือการ
ตรวจสอบส าหรับพนักงานจຌาหนຌาทีไพืไอ฿หຌทุกคนยึดถือป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงาน  

2.1.2  การตอบสนองตอขຌอสนอนะมาตรการหรือนวทางทีไหมาะสม฿นการป้องกันหรือกຌเข
การละมิดสิทธิมนุษยชนหรือขຌอสนอนะมาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 
มีระดับความสีไยงทีไ 15 คะนน ป็นความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) ละดຌานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับ (Compliance Risk : C) ดยหนวยงานหรือบุคคลทีไเดຌรับ
ขຌอสนอนะ/มาตรการฯ เมตอบสนองตอขຌอสนอนะหรือมาตรการของ กสม. หนวยงานทีไรับผิดชอบ คือ
ส านักคุຌมครองสิทธิมนุษยชนเดຌก าหนดวิธีการจัดการความสีไยง คือ ํ) ควรตรวจสอบวาขຌอสนอนะหรือ
มาตรการการกຌเขปัญหาการละมิดสิทธิมนุษยชนสามารถปฏิบัติเดຌจริง ละตรงตามหนຌาทีไละอ านาจของ
หนวยรับกอนสงออกเปภายนอกหนวยงาน ละ ๎) ส านักควรมีการทบทวนวา ขຌอสนอนะหรือมาตรการทีไ
คยสนอเป ฿นลักษณะ฿ดบຌางทีไหนวยงาน/บุคคลเมตอบสนอง พืไอหลีกลีไยงการสนอ฿นลักษณะดังกลาวอีก  

2.1.3  การรับรืไองรຌองรียน มีระดับความสีไยงทีไ 15 คะนน ป็นความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) ดยความสีไยงมีสาหตุจากทัๅงปัจจัยภาย฿นละภายนอก ปัจจัยภาย฿น เดຌก 1)
ปริมาณงาน฿นบางครัๅงมีมากกวาจ านวนจຌาหนຌาทีไ 2) มีการปรับปลีไยนวิธีการพิจารณา จึงท า฿หຌอาจตຌองปรับ
วิธีการท างาน฿นบางกรณี  3 )  จຌ าหนຌาทีไ ควรยึดระบียบละขຌอกฎหมาย฿นการพิจารณารืไ อง  
4) การสืบคຌนขຌอมูลรืไองรຌองยังเมป็นฐานดียวกันทัๅงระบบ ท า฿หຌตຌอง฿ชຌวลา฿นการสืบคຌนพอสมควร  
5) การท างานอาจกอ฿หຌกิดความครียดสะสมจากการรับมือกับผูຌรຌองทีไมีความคาดหวังสูง  ละ 6) ยังเมมี
กลเก฿นการก าหนดตัวบุคคลมาควบคุมการจัดกใบฟງมรืไองรຌองรียนทีไผานการพิจารณาลຌววามีอกสารรืไอง
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รຌองรียนทีได านินเปตามกระบวนการอยางครบถຌวนสมบูรณ์ลຌว  สวนปัจจัยภายนอก เดຌก 1) ผูຌรຌองทีไ
รຌองรียนมาทางอีมลมักจะ฿หຌขຌอมูลเมครบถຌวน ละมืไอสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมเปยังผูຌรຌองสวนมากมักจะ
ติดตอเดຌยากมาก ละ 2) การรับมือกับผูຌรຌองทีไมีความคาดหวังสูงละอารมณ์รุนรงอาจ฿ชຌระยะวลา฿นการ
รับรืไองนานกวาผูຌรຌองทัไวเป  

หนวยงานทีไรับผิดชอบ คือ ส านักมาตรฐานละติดตามการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน เดຌก าหนด วิธี
จัดการความสีไยง คือ 1) จัดท าตารางตรวจสอบขຌอกฎหมายละระบียบ฿หຌป็นเปตามนวทางการพิจารณา
รืไองรຌองรียน 2) ก าหนด฿หຌระบบขึๅน Pop-Up จຌงตือนผูຌรຌองขอ฿หຌจຌงขຌอมูลการรຌองรียน฿หຌครบถຌวน พืไอ
เม฿หຌกิดความลาชຌา฿นการน ารืไองขຌาสูกระบวนการพิจารณาของ กสม. กอนทีไผูຌรຌองจะกดปุຆมสงขຌอมูล (ซึงอ จ
ควบคุมไดเฉพ บ งชองท งเท นน) 3) จัดท าตารางควบคุมฟງมรืไองรຌองรียน ตยังขาดอัตราจຌาหนຌาทีไ฿น
การปฏิบัติงาน ). การลงฐานขຌอมูล฿นระบบรับรืไองรຌองรียนพืไอ฿หຌงายตอการสืบคຌนขຌอมูล ยังขาดจຌาหนຌาทีไ
ควบคุมวามีการด านินการเปตามขัๅนตอนหรือเม ละ 5) ขออัตราก าลัง/พิไม฿นบางภารกิจ  

2.1.4  งานติดตามการด านินการของหนวยงานทีไกีไยวขຌองตามมาตรการหรือขຌอสนอนะของ 
กสม.มีระดับความสีไยงทีไ 15 คะนน ป็นความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) ดยความ
สีไยงมีสาหตุจากทัๅงปัจจัยภาย฿นละภายนอก ปัจจัยภาย฿น เดຌก 1) จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบเดຌรับมอบหมาย
ภารกิจหรืองานรงดวน฿นชวงวลาดียวกันกับการติดตามผลด านินการจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ซึไงครบก าหนด
ตามกรอบระยะวลาทีไกฎหมายก าหนด 2) มีการสงมอบฟງมค ารຌองบางฟງมมายังกลุมงานติดตามสารบบส านวน
ลาชຌา ท า฿หຌระยะวลาการติดตามผลด านินการเมป็นเปตามทีไ ระบุเวຌ฿นรายงานผลการตรวจสอบของ กสม. 
ละ 3) ปริมาณรายงานทีไตຌองมีการติดตามผลด านินการคงคຌางป็นจ านวนมาก (ตัๅงตป 2545 – 2564) 
รวมทัๅงมีจ านวนรายงานทีไมอบหมาย฿หมพิไมขึๅน฿นตละปงบประมาณ จ านวนรวมทัๅงสิๅนประมาณ 400 
รายงาน ซึไงมีจຌาหนຌาทีไทีไตຌองรับผิดชอบ฿นการติดตามผลด านินการจ านวน 2 คน ท า฿หຌบุคลากรเมสอดคลຌอง
กับปริมาณจ านวนรายงานดังกลาว สวนปัจจัยภายนอก เดຌก 1) บุคคลหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองจຌงผล
ด านินการเมครบถຌวนตามมาตรการหรือขຌอสนอนะของ กสม. ซึไงตຌองมีหนังสือขอทราบผลด านินการ
พิไมติม สงผล฿หຌกิดปัญหาอุปสรรค฿นการด านินการติดตามผลด านินการ ละ 2) บุคคลหรือหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองเมขຌา฿จวัตถุประสงค์ตามมาตรการหรือขຌอสนอนะของ กสม. นืไองจากป็นมาตรการหรือ
ขຌอสนอนะทีไป็นหลักการกวຌาง โ ดยเมระบุ฿หຌชัดจนหรือยกตัวอยางทีไป็นรูปธรรม฿นการปฏิบัติตาม สงผล
฿หຌผลด านินการของหนวยงานเมป็นเปตามจตนารมณ์ตามมาตรการหรือขຌอสนอนะของ กสม.  

หนวยงานทีไรับผิดชอบ คือ ส านักมาตรฐานละติดตามการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน เดຌก าหนด วิธี
จัดการความสีไยง คือ ควรมีการถายอนงานหรือปรับภารกิจงาน฿หຌสอดคลຌองกับจ านวนจຌาหนຌาทีไทีไมีอยูจริง  

2.1.5  ครงการศึกษาพืไอจัดท าคูมือส าหรับการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชนทีไกีไยวกับการ
จัดการละการดูลการชุมนุมสาธารณะ มีระดับความสีไยงทีไ 12 คะนน ป็นความสีไยงดຌานการ
ปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)  การด านินครงการป็นการจຌางทีไปรึกษาด านินการ ดยทีไปรึกษาอาจเม
สามารถด านินงานครบถຌวนถูกตຌองตามขอบขตงานทีไก าหนดเวຌ ละการจัดท าคูมือละการสนอผลครงการ
อาจเมสามารถด านินการเดຌทันภาย฿นก าหนดระยะวลา หนวยงานทีไรับผิดชอบ คือ ส านักคุຌมครองสิทธิ
มนุษยชน เดຌก าหนดวิธีจัดการความสีไยง คือ ํ) ก าหนดขอบขตการจຌาง฿หຌชัดจน ๎) ตรวจรับงานจຌางอยาง
รอบคอบวาป็นเปตามขอบขตงานทีไก าหนดหรือเม 3) มีการก าหนดผนการด านินงาน฿นตละขัๅนตอนทีไ
ชัดจน รวมถึงก าหนดระยะวลา ละผูຌรับผิดชอบ฿นตละขัๅนตอน ละ 4) ผูຌบังคับบัญชาควรรงรัดการ
ด านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นก าหนดวลา  
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2.1.6  ครงการ การจัดกใบละรวบรวมขຌอมูล ขຌอทใจจริง การด านินงานของรัฐตอการกຌเข
ปัญหาการบังคับ฿หຌสูญหายละสียชีวิตของคนเทยทีไพ านักอาศัย฿นประทศพืไอนบຌาน พืไ อขอลีๅภัยทาง
การมือง มีระดับความสีไยงทีไ 12 คะนน ป็นความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)  การ
ด านินครงการป็นการจຌางทีไปรึกษาด านินการ ดยทีไปรึกษาอาจเมสามารถด านินงานครบถຌวนถูกตຌองตาม
ขอบขตงานทีไก าหนดเวຌ ละการจัดท ารายงานผลการกใบขຌอมูลพรຌอมความหในละสรุปผลครงการสนอ
ลขาธิการ กสม. อาจเมสามารถด านินการเดຌทันภาย฿นก าหนดระยะวลา หนวยงานทีไรับผิดชอบ คือ ส านัก
คุຌมครองสิทธิมนุษยชน เดຌก าหนดวิธีจัดการความสีไยง คือ ํ) ก าหนดขอบขตการจຌาง฿หຌชัดจน ละ ๎) 
ตรวจรับงานจຌางอยางรอบคอบวาป็นเปตามขอบขตงานทีไก าหนดหรือเม 3) ก าหนดผนการด านินงาน฿นต
ละขัๅนตอนทีไชัดจน รวมถึงก าหนดระยะวลา ละผูຌรับผิดชอบ฿นตละขัๅนตอน ละ 4)  ผูຌบังคับบัญชาควร
รงรัดการด านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นก าหนดวลา  

2.2 ภารกิจดຌานการสงสริม 

2.2.1  ครงการสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ๑ มีระดับความสีไยงทีไ 16 คะนน ป็นความ
สีไยงทัๅงดຌานกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ดຌานการงิน (Financial Risk : F) ละดຌานการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O)  ปัจจัยทีไป็นสาหตุของความสีไยงอาจกิดเดຌจากการตัดสิน฿จดຌานบริหารทีไสงผล
กระทบตอปງาหมายการด านินงาน การจัดสรรงบประมาณทีไมีจ ากัด ละภาระงานทีไมากกินอัตราก าลังของ
ส านักทีไรับผิดชอบ หนวยงานทีไรับผิดชอบหลัก คือ ส านักสงสริมการคารพสิทธิมนุษยชน ซึไงเดຌก าหนดวิธีการ
จัดการความสีไยง คือ การกระจายการด านินงาน฿หຌกับส านักอืไน โ ละวางผนจัดจຌางอกชนพืไอจัดการ
ความสีไยง  

2.3 ภารกิจดຌานการฝ้าระวัง 
2.3.1   การจัดท ากระบวนการจัดจຌางพิมพ์รายงานผลการประมินสถานการณ์ดຌานสิทธิมนุษยชน 

ของประทศเทย ประจ าปี 2565 มีระดับความสีไยงทีไ 12 คะนน ป็นความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) ทีไอาจกิดจากการจัดจຌางพิมพ์รายงานเมสามารถด านินการ฿หຌลຌวสรใจตามระยะวลา
ทีไกฎหมายก าหนด หนวยงานทีไรับผิดชอบ คือ ส านักฝງาระวังละประมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึไงเดຌ
ก าหนดวิธีจัดการความสีไยง คือ การติดตามงานภายหลังการจัดจຌางพิมพ์รายงานผลการประมินดຌานสิทธิ
มนุษยชนของประทศเทย ประจ าป 2565 รวมทัๅงการมีกลเกติดตอสืไอสารกับผูຌรับจຌางป็นระยะละ฿หຌมา
น าสนอผลงานอยางตอนืไอง  

2.3.2  การจัดท าค าชีๅจงละรายงานขຌอทใจจริงทีไถูกตຌองดยเมชักชຌา฿นกรณีทีไมีการรายงาน
สถานการณ์กีไยวกับสิทธิมนุษยชน฿นประทศเทยดยเมถูกตຌองหรือเม ป็นธรรม พืไอสนอตอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพิจารณา มีระดับความสีไยงทีไ 12 คะนน ป็นความสีไยงดຌานการ
ปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) นืไองจากจຌาหนຌาทีไเดຌรับมอบหมายเมสามารถด านินการ฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดนืไองจากปัจจัยภายนอก หนวยงานทีไรับผิดชอบ คือ ส านักฝງาระวังละประมิน

                                                           

ํ วัตถุประสงค์ : (1) พืไอ฿หຌกิดกระบวนการท างาน฿นรูปบบของ สมัชชาสิทธิมนุษยชน: หลียวหลังลหนຌา 20 ป กสม. 
(2) พืไอรับฟังความหในจากครือขาย ละประชาชน฿นภูมิภาคกีไยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไละขຌอสนอ฿นการ
กຌปัญหารวมกัน ส าหรับป็นขຌอมูลประกอบการจัดท ารายงานประมินสถานการณ์ดຌานสิทธิมนุษยชนผานกระบวนการท างาน
บบมีสวนรวม฿นสมัชชาสิทธิมนุษยชน (3) พืไอรวมกับภาคีครือขายพัฒนาขຌอสนอนะชิงนยบาย หรือขຌอสนอนะ฿นการ
ปรับปรุงกຌเขกฎหมายพืไอสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน หรือกຌเขปัญหาการละมิดสิทธิมนุษยชน฿หຌกิดความยัไงยืน฿น
อนาคต ละ (4) พืไอ฿หຌคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติเดຌครือขายการท างานดຌานสิทธิมนุษยชน ละป็นทีไรูຌจักของ
ประชาชน ผานกระบวนการท างานรวมกัน 



-๏๎- 
 

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน เดຌก าหนดวิธีการจัดการความสีไยง คือ ขอรับการสนับสนุนบุคลากรพิไมขึๅน฿หຌ
สอดคลຌองกับภารกิจ  

2.3.3  การปฏิบัติงานฉพาะกิจทีไส านักฝ้าระวังละประมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเดຌรับ
มอบหมาย (พิไมติม) มีระดับความสีไยงทีไ 12 คะนน ป็นความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน (Operation 
Risk : O) /สาหตุของความสีไยงทีไกิดขึๅน/คาดวาจะกิดขึๅน คือ ภารกิจทีไเดຌรับมอบหมายบางรืไองเมสามารถ
ด านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดนืไองจากปัจจัยภายนอก นอกจากนีๅ บุคลากรหรือจຌาหนຌาทีไ
ยังมีความรูຌละความขຌา฿จทีไจ ากัดซึไงอาจจะตຌองเดຌรับการพัฒนาความรูຌพิไมติมอยางตอนืไอง หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ คือ ส านักฝງาระวังละประมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เดຌก าหนดวิธีการจัดการความสีไยง คือ 
ระดมบุคลากรทีไมีอยู฿หຌด านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นก าหนด รวมทัๅงขอรับการสนับสนุนบุคลากรพิไมขึๅน฿หຌ
สอดคลຌองกับภารกิจ 

2.4 ภารกิจดຌานงานบริหาร 

2.4.1  ครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ (พิไมติม)  มีระดับความสีไยงทีไ 12 
คะนน ป็นความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) ดยความสีไยงทีไอาจกิดขึๅน คือ การ
ด านินงานลาชຌาเมป็นเปตามผนการด านินงาน หนวยงานทีไรับผิดชอบ คือ ส านักบริหารกลาง เดຌก าหนดวิธี
จัดการความสีไยง คือ ํ) ก าหนดผนการด านินงาน฿หຌชัดจน ละ ๎)ประสานงาน/ประชุมติดตามความ
คืบหนຌาการพัฒนาระบบรวมกันตอนืไองตามผนงาน  

2.4.2  ครงการพัฒนาระบบสารสนทศละฐานขຌอมูลดຌานสิทธิมนุษยชน มีระดับความสีไยงทีไ 
12 คะนน ป็นความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) ดยการด านินงานอาจมีความลาชຌา
เมป็น เปตามผนการด านินงาน หนวยงานทีไรับผิดชอบ คือ ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน เดຌก าหนดวิธีจัดการ
ความสีไยง คือ 1) ก าหนดผนการด านินงาน฿หຌชัดจน ๎) ประสานงาน/ประชุมติดตามความคืบหนຌาการ
พัฒนาระบบรวมกันตอนืไองตามผนงาน ละ ๏) ควบคุมก ากับคูสัญญา฿หຌรายงานผลตอนืไอง  
 

_________________________ 
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ภาคผนวก 

- ผนการบริหารจัดการความสีไยง 
ของสวนราชการภายในส านักงาน กสม. 
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4.ํ ส านักบริหารกลาง
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4.๎ ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
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4.๏ ส านักคุຌมครองสิทธิมนุษยชน
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4.๐ ส านักสงสริมการคารพสิทธิมนุษยชน 
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4.๑ ส านักฝ้าระวังละประมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
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4.๒ ส านักมาตรฐานละติดตามการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 
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4.๓ ส านักสิทธิมนุษยชนระหวางประทศ 
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4.๔ ส านักกฎหมาย 
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4.๕ ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
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4.ํ์ หนวยตรวจสอบภายใน 
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4.ํํ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพืๅนทีไภาคใตຌ 
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