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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

 โครงการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(สำนักงาน กสม.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อการนำร่องจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลและบัญชีข้อมูล 

(Data Catalog) ของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ                   

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรา 7 (2) (9) และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงาน

และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจ ิทั ล            

เพื ่อประโยชน์ในการเชื ่อมโยงแลกเปลี ่ยนและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานรัฐอย่างเป็นระบบ ตลอดจน         

การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Governance) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ ๆ สู่การทำงานในรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น  

รูปแบบการดำเนินงานภายใต้โครงการเป็นไปดังนี้ 1) ที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและ

รวบรวมข้อมูลทั้งจากสำนักงาน กสม. และแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อจัดทำร่างข้อมูลในเบื้องต้น 2) ที่ปรึกษาส่งข้อมูลให้

ทางสำนักงาน กสม. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 3) นัดประชุมหารือระหว่างทีมที่ปรึกษาและ

ตัวแทนจากสำนักงาน กสม. ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง/จัดทำข้อมูลร่วมกัน สำหรับขั้นตอนในการจัดทำจะ

เริ่มจากการสำรวจและแบ่งหมวดหมู่งานทั้งหมดของสำนักงาน กสม. เป็นอันดับแรก จากนั้น  จึงทำการเลือก   

งานหลักและงานสนับสนุนที ่สำคัญ เพื ่อสกัดหาชุดข้อมูลนำร่องการจัดทำบัญชีข้อมูล แล้วจึงทำการจัดทำ

คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พจนานุกรมข้อมูล (Technical Metadata) และบัญชีข้อมูลฉบับนำร่องของ

สำนักงาน กสม. ตามลำดับ โดยวิธีการในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ทีมที่ปรึกษาได้ใช้เครื่องมือเฉพาะที่

บริษัท เอ็นไลท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จํากัด เป็นผู้คิดค้นขึ้น จำนวน 2 เครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องมือจัดทำพิมพ์

เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) และเครื่องมือจัดทำใบงาน (Design & Track Worksheet) 

 จากการจัดทำพิมพ์เขียวองค์กรและใบงาน Design & Track Worksheet นั้น ทำให้สามารถเลือกงาน

หลักและงานสนับสนุนที่สำคัญออกมาได้ทั้งหมด 27 งาน ซึ่งมีหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องทั้งหมด 7 สำนัก คือ (1) 

สำนักกิจการ กสม. (2) สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (3) สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ

มนุษยชน (4) สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (5) สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (6) สำนักกฎหมาย และ    

(7) สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จากนั้น จึงมีการวิเคราะห์และรวบรวมชุดข้อมูลที่มี

ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทำงานดังกล่าวร่วมกันกับตัวแทนจากแต่ละสำนักท่ีเกี่ยวข้อง ทำให้ได้ชุดข้อมูล

ออกมาทั้งหมด 89 ชุดข้อมูล ถัดมา จึงมีการนำข้อมูลทั้ง 89 ชุดข้อมูลนี้ มาจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ใน
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ส่วนของการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) นั้น จะมีเพียงข้อมูลที่จัดอยู่ในชั้นความลับแบบเปิดเผยได้ที่ถูก

นำมาจัดทำ โดยมีจำนวนชุดข้อมูลทั ้งหมด 50 ชุดข้อมูล นอกจากนี้ จากการดำเนินงานยังทำให้ได้มาซึ่ง

พจนานุกรมข้อมูล (Technical Metadata) ของชุดมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสิ้น 80 ชุด

ข้อมูล ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายข้อมูล (Metadata) บัญชีข้อมูล (Data Catalog) หรือพจนานุกรมข้อมูล 

(Technical Metadata) นอกจากถูกส่งมอบในรูปแบบรูปเล่มรายงานแล้ว ยังถูกส่งมอบในรูปแบบ  Excel 

Spreadsheet ที่ทางสำนักงาน กสม. สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในส่วนของการเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลเปิด

ภาครัฐ หรือองค์กรต่าง ๆ รวมไปถึง ยังสามารถนำไปต่อยอดการจัดทำชุดข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนงาน

อ่ืน ๆ ของสำนักงาน กสม. ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย   

การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ตลอดจนบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ที ่ทำให้ได้มาซึ่ง

รายละเอียดของชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานสำคัญของสำนักงาน กสม. นับเป็นส่วนหนึ่งของการ พัฒนา

สำนักงาน กสม. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม โดย

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื ่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปสู่การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเปิดของภาครัฐ 

(Government Open Data) ไปจนถึงการเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการนำใช้เทคโนโลยีขั ้นสูง เพื ่อช ่วย

ขับเคลื่อนให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี

เป็นกลไกและเครื่องมือสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน กสม. ต่อไป 
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บทท่ี 1 บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) มีหน้าที่และอำนาจในการรับเรื ่อง

ร้องเรียน การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

การติดตามแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ 

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง มีการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ซึ่งประกอบกับนโยบาย 

ของสำนักงาน กสม. ชุดที่ 4 ข้อ (1) และ ข้อ (5) มีเป้าหมายเพ่ือให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นองค์กรดิจิทัลมุ ่งเน้นการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการแก้ไข

ปัญหาอย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัลและมีมาตรฐานตามข้อกำหนดของการ

เชื่อมโยงและการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื ่อประกอบการตัดสินใจ (Data Driven Decision) ของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน (กสม.) และผู้บริหารสำนักงาน กสม. และสอดคล้องกับแนวทางในการจัดทำบัญชีข้อมูลแ ละพัฒนา

ระบบที่สำคัญของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานรัฐอย่าง

เป็นระบบ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Governance) ให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ ๆ สู่การทำงานใน

รูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรดิจิทัลที่ยั ่งยืนและมี

ประสิทธิภาพ โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นกลไกและเครื่องมือสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน กสม. 
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วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของสำนักงาน กสม. ที่เหมาะสมกับการทำงานในรูปแบบดิจิทัล 

2. สำรวจ ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือนำมาจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ชุดข้อมูล 

(Datasets) และเมทาดาตา (Metadata) หรือคำอธิบายข้อมูล 

3. เพ่ือนำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ชุดข้อมูล (Datasets) และเมทาดาตา (Metadata) หรือคำอธิบาย

ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 

ข้อกฎหมายและข้อคำสั่ง  

ด ้วยพระราชบ ัญญัต ิการบร ิหารงานและการให ้บร ิการภาคร ัฐผ ่านระบบดิจ ิท ัล พ.ศ. 2562 

กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง 

ต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมทั้งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหาร  

จัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคง 

ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานรัฐจึงจำเป็นต้องจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลและบัญชีข้อมูล  (Data 

Catalog) ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำธรรมาภิบาล 

ข้อมูลภาครัฐ ให้เป็นไปตามมาตรา 7 (2) (9) และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัต ิด ังกล่าวและประกาศ 

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อ 4 (6) อันจะนำไปสู่แนวทางในการดำเนิน 

การพัฒนาระบบข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน 

และบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบตลอดจนการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

เครื่องมือในการวิเคราะห์    

ในการรวบรวมและวิเคราะห์ชุดข้อมูลสำหรับโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาตินั้น มีการนำใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1. เครื่องมือจัดทำพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) คือ เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์หากระบวนงาน

หลักและงานสนับสนุนที่สำคัญสำหรับกำหนดขอบข่ายการนำร่องจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog)    

ชุดข้อมูล (Datasets) และเมทาดาตา (Metadata) ในโครงการนี้ 
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2. เครื่องมือจัดทำใบงาน Design & Track Worksheet คือ เครื่องมือที่ช่วยระบุขั ้นตอนการทำงานของ

กระบวนงานหลักและงานสนับสนุนที่สำคัญว่ามีขั้นตอนอย่างไร เกี่ยวข้องกับส่วนงานใด และมีข้อมูลใดที่

เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ชุดข้อมูล (Datasets) และเมทาดาตา (Metadata) 

ต่อไป 

3. เครื่องมือแก้ไขสเปรดชีตออนไลน์ หรือ Google Sheet สำหรับจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งตัวแทนจากสำนักงาน กสม. ที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนต่าง ๆ จะสามารถเพ่ิมเติมและตรวจสอบ

ข้อมูลร่วมกันกับทีมที่ปรึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

การศึกษาและการวิเคราะห์   

บัญชีข้อมูลที่เปิดเผยได้ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ คือ “ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ สามารถนำไปใช้ 

ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น” ตามมาตรา 7 และ 

มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ขัดต่อ 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้อมูลความมั่นคง 

และข้อมูลความลับทางราชการ ที่สามารถเปิดเผยชื่อบัญชีได้ตามสิทธิ์หรือเฉพาะผู้ที่ถูกกำหนดสิทธิ์เท่านั้นจึงจะ 

สามารถดูรายการบัญชีข้อมูลความมั่นคงและบัญชีข้อมูลความลับทางราชการได้   

บัญชีข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 

และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และข้อมูลความลับทางราชการตามมาตรา 14 และมาตรา 15 

ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 รวมทั้งข้อมูล 

ความมั่นคงตามมาตรา 15 (1) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติข้อกฎหมายเฉพาะของ

หน่วยงาน 
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บทท่ี 2 รายละเอียดการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ชุดข้อมลู (Datasets) และ

เมทาดาตา (Metadata) หรือคำอธิบายข้อมลูของสำนักงาน กสม. 

2.1 การเลือกชุดข้อมูลสำคัญ กำหนดมาตรฐาน เพ่ือจัดทำบัญชีข้อมูล  

สำหรับการเลือกชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงาน กสม. เริ ่มจากการนำจำนวนชุดข้อมูลทั้งหมด 114        

ชุดข้อมูลที่ได้จากการสำรวจชุดข้อมูลในส่วนภารกิจงานสำคัญทั้งหมดของสำนักงาน กสม. เมื่อนำมาวิเคราะห์ตัด

ชุดข้อมูลที่มีการใช้ซ้ำกันออกไปจะได้ชุดข้อมูลออกมาทั้งหมด 70 ชุดข้อมูล และนำมาจัดกลุ่มตามสำนักที่เป็น

เจ้าของภารกิจงานในภาพรวมชุดข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามลำดับ สามารถดู

รายละเอียดการจัดกลุ่มชุดข้อมูล ดังตารางที่ 2-1 ด้านล่าง 

ตารางที ่2-1 กลุ่มชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสำนักในภารกิจสำคัญทั้ง 27 ภารกิจ 

ชื่อสำนัก จำนวนชุดข้อมูล ชุดข้อมูลหรือรายงาน 

1. สำนักกิจการ กสม. 19 1. ข้อมูลการสถิติการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ข้อมูลจาก SDG 

3. ข้อมูลจากทุกสำนัก (สำหรับงานงบประมาณ) 

4. ข้อมูลจากสำนักงบประมาณ 

5. ข้อมูลด้านงบประมาณ 

6. ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณจากทุกสำนัก 

7. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม. จากทุกสำนัก 

8. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม. ที่ต้องการใน
อนาคต 

9. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม. ในปัจจุบัน 

10. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม. ในอดีต 
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ชื่อสำนัก จำนวนชุดข้อมูล ชุดข้อมูลหรือรายงาน 

 

 11. ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

12. ข้อมูลพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

13. ข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

14. ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินการในปัจจุบันและอนาคต 

15. แผนการปฏิรูปประเทศ 

16. แผนยุทธศาสตร์ กสม. 

17. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

18. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 

19. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

2. สำนักเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน  

19 1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง 

3. ข้อมูลของนักวิชาการและภาคประชาสังคม 

4. ข้อมูลข้อสังเกตเชิงสรุปและความเห็นทั่วไป 

5. ข้อมูลจากการประชุมสัมมนา 

6. ข้อมูลจากคำชี้แจง กรณีท่ีมีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ที่ผ่านมา 

7. ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย 
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ชื่อสำนัก จำนวนชุดข้อมูล ชุดข้อมูลหรือรายงาน 

 

 8. ข้อมูลเรื่องร้องเรียน 

9. แผนการดำเนินการจัดทำรายงานประเมิน
สถานการณป์ระจำปี 

10. รายงานตามกระบวนการ UPR 

11. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกรณีต่าง ๆ 

12. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนประจำปี 

13. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนประจำปีเป็นการเฉพาะ 

14. รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

15. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ 

16. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบ 

17. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี 

18. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

19. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

3. สำนักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

16 1. ข้อมูลแถลงการณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ 

2. ข้อมูลแนวโน้มสากลเรื่องสิทธิมนุษยชน 

3. ข้อมูลบุคคลหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิ
มนุษยชน 

4. ข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
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ชื่อสำนัก จำนวนชุดข้อมูล ชุดข้อมูลหรือรายงาน 

 

 5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิ
มนุษยชน 

6. คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 

7. ดัชนี Thailand Human Rights Index: 
Thailand HRI 

8. นโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

9. แนวโน้มสิทธิมนุษยชนภายในประเทศไทย 

10. แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2565 

11. รายการวิทยุกระจายเสียง 

12. รายงานการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

13. วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

14. วารสารวิชาการ 

15. สื่อรณรงค์ 

16. สื่อสิ่งพิมพ์ 

4. สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 

13 1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง 

3. รายงานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน 

4. รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
(International Obligation Report) 
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ชื่อสำนัก จำนวนชุดข้อมูล ชุดข้อมูลหรือรายงาน 

 

 5. รายงานตามกระบวนการ UPR 

6. รายงานสรุปผลการประชุมในกรอบสหประชาชาติ 

7. รายงานสรุปผลการประชุมในกรอบอาเซียน 

8. รายงานสรุปผลการประชุมอ่ืน ๆ 

9. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ 

10. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบ 

11. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี 

12. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

13. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

5. สำนักคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

9 1. ข้อมูลคำร้องทุกข์/กล่าวโทษ 

2. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (กลุ่มงานตรวจสอบ 1) 

3. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (กลุ่มงานตรวจสอบ 6) 

4. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (กลุ่มงานตรวจสอบ 7) 

5. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิชุมชน) 

6. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิทรัพย์สินของ
บุคคลและที่ดิน) 

7. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม) 

8. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง) 
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ชื่อสำนัก จำนวนชุดข้อมูล ชุดข้อมูลหรือรายงาน 

 
 9. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในกรณีต่าง ๆ 

6. สำนักกฎหมาย 4 1. ข้อเสนอแนะผลการตรวจสอบของ กสม. ที่
เกี่ยวข้อง 

 2. งานวิจัย งานวิชาการ และงานที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรม ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

 3. รายงานข้อเสนอแนะ 

 4. รายงานผลการพิจารณาของ กสม. ที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็น 

 

เมื่อนำจำนวนชุดข้อมูลทั้งหมดจากในตารางข้างต้นมาบริหารจัดการรวบรวมจะพบว่ามีชุดข้อมูลจำนวน

มากกว่า 70 ชุดข้อมูล เนื่องจากบางสำนักงานมีการใช้ชุดข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่ โดยการได้มาซึ่งชุดข้อมูลสำคัญดังกล่าว

นั ้นมาจากการจัดทำผ่านเครื่องมือจัดทำพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) และเครื ่องมือวิเคราะห์

กระบวนการทำงาน (Design and Track Worksheet) ซึ่งทำให้เราทราบถึง 

1. แหล่งที่มาของข้อมูล (Data Sources) ว่าเป็นชุดข้อมูลมาจากภารกิจงานใดและมาจากส่วนงานใดของ

องค์กร  

2. องค์ประกอบของชุดข้อมูล (Datasets) ที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนของระบบที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล        

ผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับชุดข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นผู้ใช้และผู ้ผลิตข้อมูล กระบวนการทำงาน และภารกิจงานที่

เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล 

3. การจัดเก็บชุดข้อมูล โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ข้อมูลที่เป็นดิจิทัลแล้ว และข้อมูลที่ยัง

ระบบมือ/กระดาษ  

หลังจากดำเนินการจัดทำพิมพ์เขียวองค์กร และใบงานวิเคราะห์กระบวนการทำงานทำให้ได้มาซึ่ง 

กระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงานสนับสนุนจำนวน 27 กระบวนการทำงาน มีหน่วยงานภายใน

สำนักงาน กสม. ที่รับผิดชอบจำนวน 6 สำนักดังรายละเอียดในตารางที่ 2-1 ทำให้ได้มาซึ่งชุดข้อมูลจำนวน 70 ชุด

ข้อมูลที่ได้นำไปเป็นข้อมูลตั้งต้นของหน่วยงานภายใน จากนั้นได้มีการจัดทำคู่มือการเพิ่มเติมข้อมูลในตารางการ

จัดทำบัญชีข้อมูล (Manual for Data Catalog Template) และสามารถทำความเข้าใจแนวทางการในการ
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เพิ่มเติมข้อมูลในตารางการจัดทำบัญชีข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ทำให้ได้ชุดข้อมูลและหน่วยงานภายในสำนักงาน 

กสม. เพ่ิมเติมในขั้นตอนถัดไป  

จากเอกสารมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ได้

ระบุว่า การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เป็นแนวทางท่ีกำหนดขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความซับซ้อนและยุ่งยาก

ของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบแนวคิดการให้บริการข้อมูล

ภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง 

และใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม บัญชีข้อมูลถือเป็นหนึ่งในเสาหลัก (Pillars) ของการจัดทำ 

ธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานรัฐเกิดการสร้างวัฒนธรรมขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven) โดยมีการ

จัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการกำกับดูแล

ข้อมูล การบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และการ

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยที่บัญชีข้อมูลอาจมองว่าเป็นมาตรฐานในการจัดการเมทาดาตา

ในยุคของ Big Data และ Self-service Analytics โดยบัญชีข้อมูลจะให้ความสำคัญกับชุดข้อมูล (คลังข้อมูลที่

พร้อมใช้) และเชื่อมต่อชุดข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลได้1 

จึงกล่าวได้ว่าบัญชีข้อมูล (Data Catalog)  คือ เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูลที่จำแนก

แยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือ

อำนวยความสะดวกในการค้นหาชุดข้อมูล (Datasets) หรือเมทาดาตา (Metadata) โดยชุดข้อมูลที่สามารถนำมา

จัดทำบัญชีข้อมูลได้นั้น จะเป็นข้อมูลทีอ่ยู่ในระดับชั้นความลับที่ 5 หรือเป็นข้อมูลที่ “เปิดเผยได้” ในเมทาดาตามา

จัดทำบัญชีข้อมูล ซึ่งจะกล่าวต่อไปในส่วนที่ 2.3 

ดังนั้น การจัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสม. จึงจำเป็นจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานในการนำ      

ชุดข้อมูลมาจัดทำบัญชีข้อมูล โดยเริ ่มจากการจำแนกชุดข้อมูลตามเกณฑ์สําหรับการระบุหมวดหมู ่ตาม           

ธรรมาภิบาลภาครัฐ จากนั้น จึงเป็นการจำแนกระดับชั้นความลับของข้อมูล เพ่ือนำข้อมูลที่ “เปิดเผยได้” มาจัดทำ

บัญชีข้อมูลต่อไป  

 

1 จาก มาตรฐานของสำนกังานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีขอ้มูลภาครัฐ (น. 1), โดย สำนกังานพัฒนารฐับาลดิจทิัล, 2564, 

กรุงเทพฯ. 
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2.2 การจัดทําเกณฑ์สําหรับการระบุหมวดหมูต่ามธรรมาภิบาลภาครัฐ (Data Classification)  

การจัดทำเกณฑ์สำหรับการระบุหมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลภาครัฐมีการยึดตามมาตรฐานของสำนักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐเป็นเกณฑ์สำคัญ จากการศึกษาพบว่า การกำหนด

สิทธิการเข้าถึงและการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม หมวดหมู่ และชั้นความลับของข้อมูล มักถูกกำหนดให้

สอดคล้องกับผลกระทบต่อหน่วยงานและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึง การอนุญาตให้สามารถทำการแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยข้อมูลได้2 โดยมี

เกณฑ์และแนวทางการจัดหมวดหมู่ ดังนี้ 

การเปิดเผยรายการบัญชีข้อมูลตามหมวดหมู่ของข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้จำแนกข้อมูล

ออกเป็น 4 หมวดหมู่ เพื่อการจัดการข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง สามารถคุ้มครองข้อมูลและ

เปิดเผยข้อมูลได้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ 

1) ข้อมูลสาธารณะ (Public Data) คือ ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ สามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระ ไม่ว่า

จะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้ 

รับทราบ หรือตรวจสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอ 

2) ข้อมูลความม่ันคง (National Security Data) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐที่ทำให้เกิดความ

สงบเรียบร้อย การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เป็นต้น และเป็นข้อมูลที่รัฐ

ต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยสะดวก 

3) ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Data) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ที่สามารถทำให้ระบุ

ตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการศึกษา ประวัติสุขภาพ ลายพิมพ์นิ้วมือ เป็นต้น 

4) ข้อมูลความลบัทางราชการ (Confidential Government Data) คือ ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง

หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐที่มีคำสั่งไม่ให้มีการเปิดเผยและมีการกำหนดชั้นความลับของ

ข้อมูล 

  

 

2 จาก มาตรฐานของสำนกังานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีขอ้มูลภาครัฐ, เล่มเดิม. (น. 16). 
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2.3 การจัดทํามาตรฐานการจัดการชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification Standard)  

จากที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 2.1 และ 2.2 ได้มีการจัดทำตารางระดับชั้นความลับของข้อมูลตามหมวดหมู่

ธรรมาภิบาลภาครัฐ ให้แก่สำนักงาน กสม. ดังนี้ ตามตารางที่ 2-2 

1) บัญชีข้อมูลที่เปิดเผยได้ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ คือ “ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ สามารถ

นำไปใช้ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น” ตามมาตรา 7 

และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่ไม่

ขัดต่อ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้อมูลความ

มั่นคง และข้อมูลความลับทางราชการ ที่สามารถเปิดเผยชื่อบัญชีได้ตามสิทธิ์หรือเฉพาะผู้ที่ถูกกำหนดสิทธิ์เทา่นั้น 

จึงจะสามารถดูรายการบัญชีข้อมูลความม่ันคงและบัญชีข้อมูลความลับทางราชการได้  

2) บัญชีข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 

และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลความลับทางราชการ ตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. 

ข้อมูลข่าวสารฯ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 รวมทั้ง ข้อมูลความมั่นคง ตาม

มาตรา 15 (1) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติข้อกฎหมายเฉพาะของหน่วยงาน 

ตารางที่ 2-2 ระดับชั้นความลับของข้อมูลตามหมวดหมู่ธรรมาภิบาลภาครัฐ 

หมวดหมู่ตาม 
ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

ข้อมูลความลับทางราชการ / ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลสาธารณะ/ 
ข้อมูลความมั่นคง 

ระดับชั้นความลับ
ข้อมูล 

ลับที่สุด 
(Top Secret) 

ลับมาก 
(Secret) 

ลับ 
(Confidential) 

ใช้ภายในองค์กร 
(Internal Use) 

เปิดเผยได้ 
(Public) 

ความสำคัญของ
เนื้อหา 

ข้อมูลสารสนเทศ
ขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการและ
การตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง 

ข้อมูลสารสนเทศ
ของโครงการ
ระดับองค์กร 

ข้อมูลสารสนเทศ
ของโครงการ 
ระดับสำนัก 

ข้อมูลสารสนเทศ
ภายในองค์กรที่ใช้
เพื่อการปฏิบัติงาน
และการสื่อสาร
ภายในองค์กร 

ข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถเปิดเผยสู่
สาธารณะชนได้ 
โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อองค์กร 
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หมวดหมู่ตาม 
ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

ข้อมูลความลับทางราชการ / ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลสาธารณะ/ 
ข้อมูลความมั่นคง 

ระดับชั้นความลับ
ข้อมูล 

ลับที่สุด 
(Top Secret) 

ลับมาก 
(Secret) 

ลับ 
(Confidential) 

ใช้ภายในองค์กร 
(Internal Use) 

เปิดเผยได้ 
(Public) 

แหล่งที่มาของ
ข้อมูล 

แหล่งข่าวปิด แหล่งข่าวปิด แหล่งข่าวปิด แหล่งข่าวเปิด แหล่งข่าวเปิด 

วิธีการนำไปใช้
ประโยชน ์

นำไปใช้เพื่อการ
บริหารจดัการและ
ขับเคลื่อนองค์กร 

นำไปใช้เพื่อ
ดำเนินงานและ
พัฒนาโครงการ
ระดับองค์กร 

นำไปใช้เพื่อ
ดำเนินงานและ
พัฒนาโครงการ
ระดับสำนัก 

นำไปใช้เพื่อ
ดำเนินงานร่วมกัน
ขององค์กร 

นำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่าง
หลากหลายตาม
วัตถุประสงค์ของ
ผู้ใช้ 

บุคคลที่รับทราบ ผู้บริหารระดับสูง คณะทำงาน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

สำนักผูร้ับผดิชอบ
โครงการ 

บุคลากรภายใน
องค์กร 

บุคลากรภายใน
และภายนอก
องค์กร 

ผลกระทบหากมี
การเปิดเผย 

ความเสยีหายต่อ
การบริหารจัดการ
และการ
ดำเนินงานของ
องค์กรอย่าง
ร้ายแรง 

ความเสยีหายหรือ
ความเดือดร้อนต่อ
คณะทำงาน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการและ
กระทบต่อการ
ดำเนินงานของ
องค์กร 

ความเสยีหายหรือ
ความเดือดร้อนต่อ
สำนักผูร้ับผดิชอบ
โครงการและการ
ดำเนินงานของ
สำนัก 

ความเสยีหายต่อ
สวัสดภิาพของ
บุคลากรหรือการ
ดำเนินงานภายใน
องค์กร 

ไม่มผีลกระทบต่อ
องค์กร 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการ

กำหนดชั้น
ความลับข้อมลู 

ผู้บริหารระดับสูง คณะทำงาน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

สำนักผูร้ับผดิชอบ
โครงการ 

คณะทำงานจาก
สำนักบริหารกลาง 

คณะทำงานจาก
สำนักงานดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 
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ในส่วนของมาตรฐานการจัดการชั้นความลับข้อมูล (Data Classification Standard) ที่ได้จัดทำขึ้นมี

รากฐานมาจากนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) จากข้อมูลของมาตรฐาน ISO/IEC27001 

ในด้านการรักษาความลับ (Confidentiality) โดยการรักษาความลับ หมายถึง การรักษาข้อมูลตามสภาพของการ

จัดชั้นความลับและมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนั้น เนื่องจาก ข้อมูลในหน่วยงานอาจมีหลายประเภท อาทิ 

ข้อมูลที่มีความสำคัญหรืออ่อนไหว อีกทั้ง ยังเป็นการลดความเสี่ยงของการถูกคุกคามและป้องกันการรั่วไหลของ

ข้อมูลโดยมิชอบ เช่น การส่งข้อมูลที่ปกปิดหรือเป็นความลับ จะต้องมีวิธีการที่ทำให้ทราบได้ว่าบุคคลที่ต้องการส่ง

ข้อมูลมาให้หรือการที่ผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเท่านั้น ที่สามารถอ่านข้อมูลได้ เป็นต้น 

ความหมายของมาตรฐานการจัดการชั ้นความลับของข้อมูล (Data Classification Standard) คือ      

การกำหนดรูปแบบและข้อกำหนดของการจัดชั้นความลับของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงและสามารถนำข้อมูล

ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ชั้นความลับของข้อมูลมักถูกกำหนดให้สอดคล้องกับผลกระทบต่อหน่วยงานและความ

มั่นคงของประเทศ ตัวอย่างชั้นความลับ ได้แก่  

1) ลับมากที่สุด อาจหมายความถึง ความลับขององค์กรเรื ่องของการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 

เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น  

2) ลับมาก อาจหมายความถึง ข้อมูลในโครงการที่สำคัญ มีข้อมูลของเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มเติม ที่อาจจะ

เกี่ยวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับเรื่องเงินได้ 

3) ลับ อาจหมายความถึง ข้อมูลในโครงการที่ลดระดับความสำคัญลงมา หรือเป็นโครงการที่ไม่สำคัญมาก 

4) ใช้ภายในหน่วยงาน อาจหมายความถึง ข้อมูลภายในองค์กรต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร

ภายนอก และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภายนอกองค์กร เช่น แจ้งประกาศวันหยุดขององค์กร การเปลี่ยน

เส้นทางการขับรถในลานจอดรถ เป็นต้น 

5) เปิดเผยได้ เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือ Open Data 

ตัวอย่างของผลกระทบต่อหน่วยงานและความมั่นคงของประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านชื่อเสียง เช่น 

ข้อมูลในเชิงลบของหน่วยงานถูกเปิดเผยส่งผลให้หน่วยงานหรือประเทศเสียชื่อเสียง  ด้านความต่อเนื่องของการ

ดำเนินการ เช่น ข้อมูลระบบเครือข่ายถูกเปิดเผยทำให้ระบบเครือข่ายหรือระบบอินเทอร์เน็ตถูกโจมตี ซึ่งส่งผลให้

การดำเนินงานของหน่วยงานหยุดชะงักหรือล่าช้า ด้านการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตในหน่วยงานถูกเปิดเผย    
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ทำให้สูญเสียงบประมาณของหน่วยงาน ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ข้อมูลเงินเดือนถูกเปิดเผย ส่งผลให้บุคลากรคน

สำคัญต้องลาออก 

2.4 การระบุสิทธิการเข้าถึงชุดข้อมูลตามหมวดหมูท่ี่กําหนดหรือที่ระบุ  

หลังจากมีการพิจารณาหมวดหมู่ ชั้นความลับของข้อมูล การเปิดเผยบัญชีข้อมูลแล้ว จึงได้ทำการระบุสิทธิ

การเข้าถึงชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ที่กำหนด เนื่องจากเอกสารมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้กำหนด

แนวทางไว้ว่า การระบุสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามหมวดหมู่ที่กำหนด หรือที่ระบุเป็นสิทธิที่สำนัก หรือกลุ่มงานผู้ใช้

ชุดข้อมูล หรืออีกนัยหนึ่งคือ “หน่วยงาน/บุคคลผู้ใช้ชุดข้อมูล หรือรายงาน” สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ จึงได้มีการ

ระบุสิทธิการเข้าถึงชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ที่กำหนด หรือที่ระบุ โดยมีตัวเลือกสิทธิการเข้าถึงชุดข้อมูลทั้งหมด 2 

ประเภท ได้แก่ R และ RW โดยความหมายของ R หรือ Read หมายถึง ผู้ใช้ชุดข้อมูลนั้น ๆ สามารถอ่านข้อมูลได้

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ส่วน RW หรือ Read & Write หมายถึง ผู้ใช้ชุดข้อมูลนั้น ๆ สามารถอ่าน สร้าง ป้อน แก้ไข 

และสามารถลบข้อมูลได ้

ทั้งนี ้เหตุผลที่ต้องทำการระบุสิทธิการเข้าถึงชุดข้อมูลตาหมวดหมู่ที่กำหนด เนื่องจาก ข้อมูลในหน่วยงาน

อาจมีหลายประเภท ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว อีกทั้ง ยังเป็นการลดความเสี่ยงของการถูกคุกคามและป้องกัน

การรั่วไหลของข้อมูลโดยมิชอบ ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น 

2.5 การจัดทําเมทาดาตาของชุดข้อมูลสําคัญของหน่วยงานและกําหนดมาตรฐานคําอธิบายข้อมูล 

(Metadata Standard)  

ความหมายของเมทาดาตา (Metadata) คือ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุรายละเอียด แหล่งข้อมูล 

และคำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด มีรูปแบบอย่างไร 

ช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานและของ

ประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการเปิดเผย เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เพื่อจัดทำเมทาดาตาของ       

ชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานและนำไปใช้จัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน โดยเมทาดาตาของ   

ชุดข้อมูลตามมาตรฐานขั้นต่ำที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริม

การวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ได้ออกแบบร่วมกัน โดยอ้างอิงตาม ISO/IEC 11179 และ 
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Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) และต้นแบบ (Template) เอกสาร ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานเม

ทาดาตาสำหรับชุดข้อมูลภาครัฐให้ใช้จัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสอดคล้องกัน3 มีแนวทางดังนี้  

2.5.1 คำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที่บังคับ

ต้องทำการอธิบายข้อมูล ประกอบด้วยคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตาจำนวน 14 รายการ สำหรับ 1 ชุดข้อมูลที่

หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำและระบุรายละเอียด ได้แก่ ประเภท  ข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล องค์กร ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล     

ผู้ติดต่อ คำสำคัญ รายละเอียด วัตถุประสงค์ ความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ 

แหล่งที่มา รูปแบบในการเก็บข้อมูล หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลโดย

ได้กำหนดชื่อทางเทคนิคอ้างอิงตามระบบ CKAN ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดทำคำอธิบาย

ข้อมูลของชุดข้อมูลภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานตามประเภทข้อมูลที่จัดเก็บ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยน

ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต ดังแสดงในตารางที่ 2-3 อันมีที่มาจากสำนักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล 

2.5.2 คำอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือก (Optional Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วน

ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเลือกได้หรือไม่ได้บังคับให้ต้องมี เพ่ือจัดทำและระบุรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมที่ช่วยให้

รายละเอียดของคำอธิบายข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล วันที่เริ่มต้นสร้าง วันที่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด URL ภาษาที่ใช้ เป็นต้น นอกจากนี้ รายการคำอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือกนั้นอาจมี

รายการคำอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูล เช่น กรณีประเภทข้อมูลสถิติ  มีรายการ

คำอธิบายข้อมูลการจัดจำแนกมาตรฐานในการจัดทำข้อมูล วิธีการคำนวณ หรือกรณีประเภท  ข้อมูลภูมิศาสตร์

สารสนเทศ มีรายการคำอธิบายข้อมูลชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ มาตราส่วน ความถูกต้องของตำแหน่ง เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูล

สามารถทำความเข้าใจและใช้ข้อมูลแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 

  

 
3 จาก มาตรฐานของสำนกังานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีขอ้มูลภาครัฐ, เล่มเดิม. (น. 19). 
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ตารางที ่2-3 คำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (MANDATORY METADATA) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ 

MANDATORY METADATA 

ลำดับที ่ ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ 

1. ประเภทข้อมูล data_type ชุดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประเภทใด Code (Character 1 
digits (1-9)) 

2. ช่ือชุดข้อมูล Title ชื ่อของชุดข้อมูลที ่กำหนดโดยองค์กรที่
รับผิดชอบข้อมูล 

Text (150 
Characters) 

3. องค์กร owner_org ช่ือองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล Code (Character 4 
digits) 

4. ช่ือผู้ติดต่อ Maintainer ชื ่อกอง สำน ัก หร ือฝ ่าย ท ี ่ ได ้ร ับการ
มอบหมายให้รับผิดชอบ ข้อมูล 

Text (150 
Characters) 

5. อีเมลผู้ติดต่อ maintainer_email อีเมลกอง สำนัก หร ือฝ ่ายที ่ได ้ร ับการ
มอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล 

Text (50 
Characters) 

6. คำสำคญั tag_string หัวข้อ คำ วลี หรือแท็ก (tag) ที่ใช้ระบุคำ
สำคัญในชุดข้อมูล 

Text แยกแต่ละ 
keywords ด้วย “,” 

(comma) (200 
Characters) 

7. รายละเอียด Notes คำอธิบายรายละเอียดที ่สำคัญ  ของชุด
ข้อมูลอย่างสั ้น เช่น คำนิยาม ชุดข้อมูล
เก ี ่ยวกับอะไร  มีว ิธ ีการจ ัดเก ็บแบบใด 
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล เป็นใคร 

Text (1,000 
Characters) 

8. วัตถุประสงค์ Objective อธิบายที่มาและวตัถุประสงค์ของการจัดทำ
ชุดข้อมูล เช่น กฎหมาย ภารกิจ โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ และเพื่อใช้ในการ 

Code (Character 2 
digits (01-99)) 
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MANDATORY METADATA 

ลำดับที ่ ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ 

วิเคราะหห์รือตอบโจทย์ในประเดน็
ยุทธศาสตร์ ในเรื่องใดท่ี ผู้ใช้ต้องการ 

9.1 หน่วยความถี่ของ           
การปรับปรุงข้อมูล 

update_frequency 
_unit 

สำหร ับข ้อม ูลระเบ ียน และข ้อม ูลภ ูมิ
สารสนเทศเชิงพื้นที่ : ความถี่ ที่ข้อมูลใน
ระบบคลังข้อมูลถูก ปรับปรุง/เพิ ่ม หรือ
เปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลสถิติ: ความถี่ใน
การเผยแพร่ต่อผู้ใช้ข้อมูล 

Code (1 Character 
(A-Z)) 

9.2 ค่าความถี่ของ               
การปรับปรุงข้อมูล 

update_frequency 
_interval 

ใช้คุณสมบัตินี้ประกอบกับหน่วย ความถี่ใน
การปรับปรุงข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าชุด
ข้อมูลมีการ ปรับปรุงทุก ๆ 2 ปี สามารถ 
ใส่ “2” สำหรับค่าความถี่ และ “รายปี” 
สำหรับหน่วยความถี่ 

Number หรือ      
เว้นว่างไว ้

10. ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์     
หรือ เชิงพื้นที ่

geo_coverage สำหร ับข ้อม ูลระเบียน และข ้อม ูลภ ูมิ
สารสนเทศเชิงพื้นที ่: มิติการ จัดจำแนก
ข้อมูลพื้นที่ในระดับ ย่อยที่สุดในการจัดเก็บ
ข้อม ูล  สำหรับข ้อม ูลสถิต ิ :  ม ิต ิการจัด 
จำแนกข้อมูลพื้นท่ีในระดับย่อย ที่สุดในการ
นำเสนอข้อมูล 

Code (Character 2 
digits (00-99)) 

11. แหล่งที่มา data_source แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาจัดทำชุดข้อมูล 
พร ้อมหน่วยงานที ่จ ัดทำ เช ่น  สำรวจ
ภาวะการทำงานของ ประชากร (สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ) ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
(กรมการปกครอง) 

Text (200 
Characters) 

12. รูปแบบการเกบ็ข้อมูล data_format รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล Code (Character 2 
digits (01-99)) 
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2.6 ตารางการจัดทำเมทาดาตา (Metadata) เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 

และบัญชีข้อมูล (Data Catalog)  

เมื่อทำการเลือกชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงาน กสม. ได้แล้ว และได้ทำการศึกษาถึงองค์ประกอบสำคัญ

ของเมทาดาตา (Metadata) เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) และบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ที่

ภาครัฐกำหนดแล้ว จึงได้มีการจัดทำตารางการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog Template) ซึ่งเป็นตารางที่

รวบรวมรายละเอียดของชุดข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น และสามารถนำไปวิเคราะห์ชุดข้อมูลเพิ่มเติมได้ต่อไป 

ซึ่งความเชื่อมโยงของตารางการจัดทำบัญชีข้อมูลในแต่ละส่วนนั้นจะมีความเชื่อมโยงกันดังภาพที่ 2-1  ความ

เชื่อมโยงระหว่างคำอธิบายส่วนหลัก (Mandatory Metadata) กับตารางการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog 

Template)  

 

MANDATORY METADATA 

ลำดับที ่ ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ 

13. หมวดหมู่ข้อมลู              
ตามธรรมาภบิาล
ข้อมูลภาครัฐ 

data_category หมวดหมู ่ข ้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ 

Code (Character 1 
digits (1-4)) 

14. สัญญาอนุญาตให้ใช้
ข้อมูล 

license_id สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ต้อง สอดคล้อง
กับหมวดหมู่ข้อมูลตาม ธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ 

Code (Character 1 
digits (01-99)) 
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ภาพที่ 2-1  ความเชื่อมโยงระหว่างคำอธิบายส่วนหลัก (Mandatory Metadata) กับตารางการจัดทำบัญชีข้อมูล 

(Data Catalog Template) 

องค์ประกอบของเมทาดาตา (Metadata) เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) และบัญชี

ข้อมูล (Data Catalog) ที่ประกอบอยู่ในตารางการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog Template) มีรายละเอียด

ตามตารางท่ี 2-4 ตารางที่ 2-5 และตารางที่ 2-6 ดังนี้ 

ตารางที ่2-4 องค์ประกอบของเมทาดาตา (METADATA) 

ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 

1 ลำดับที่ ลำดับของบรรทัด 

2 สำนักผู้รับผิดชอบภารกิจงาน ระบุชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบภารกิจงาน ที่ต้องการเข้าถึง  
หรือนำใช้ชุดข้อมูล  

3 ชื่อภารกิจงาน ระบุชื่อภารกิจงานที่ต้องการเข้าถึงหรือนำใช้ชุดข้อมูล  

4 ชุดข้อมูล หรือรายงาน  ระบุชื่อชุดข้อมูลหรือรายงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงาน  

5 รายละเอียดของชุดข้อมูล ระบุรายละเอียดของชุดข้อมูล หรือ รายงานที่ต้องใช้  
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ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 

6 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

- ข้อมูลสาธารณะ 
- ข้อมูลความมั่นคง 
- ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ข้อมูลความลับทางราชการ 

7 ระดับชั้นความลับของข้อมูล 
(Confidentiality) 

พิจารณาจากหมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
- หากเป็น "ข้อมูลสาธารณะ" หรือ "ข้อมูลความมั่นคง" ให้เลือก
ระดับชั้นความลับ "เปิดเผยได้" 
- หากเป็น "ข้อมูลส่วนบุคคล" หรือ "ข้อมูลความลับทาง
ราชการ" จะต้องมีการกำหนดระดับชั้นความลับที่เหมาะสม
ต่อไป ว่าเป็นระดับชั้นลับที่สุด ลับมาก ลับ หรือใช้ภายใน
หน่วยงาน 

8 ระบบที่ใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูล 
หรือรายงาน 

ระบบที่สำนักใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูล หรือรายงาน 

9 หน่วยงาน/บุคคลผู้ผลิตชุดข้อมูล
หรือรายงาน 

ระบุผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือรายงาน (Data Creator) หรือเจ้าของ
ข้อมูล  

10 หน่วยงาน/บุคคลผู้ใช้ชุดข้อมูล หรือ
รายงาน  

ระบุสำนักหรือกลุ่มงานที่เป็นผู้ใช้ชุดข้อมูลหรือรายงาน (Data 
User) 

11 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิที่สำนักหรือกลุ่มงานผู้ใช้ชุดข้อมูล (ที่ระบุไว้ใน 
“หน่วยงาน/บุคคลผู้ใช้ชุดข้อมูล หรือรายงาน”) สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยมีตัวเลือกสิทธิ ดังนี้ 
R= Read (สามารถอ่านข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว) 
RW= Read & Write (สามารถอ่าน สร้าง ป้อน แก้ไข และลบ
ข้อมูลได้) 

12 ระดับตำแหน่งบุคลากรที่เข้าถึงชุด
ข้อมูลนี้ได้ 

กำหนดระดับตำแหน่งบุคลากรจากสำนักหรือกลุ่มงานผู้ใช้ชุด
ข้อมูล ที่สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลนี้ได้ตามสิทธิ์ที่ได้ระบุไว้ใน 
“สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล” 
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ตารางที ่2-5 องค์ประกอบของเมทาดาตาเชิงเทคนิค (TECHNICAL METADATA) 

ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 

1 ลักษณะรูปแบบของข้อมูล ลักษณะรูปแบบข้อมูล 
- ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) คือ ข้อมูลที่

สามารถทำเป็นตารางใน Excel ได ้
- ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เช่น ภาพ 

เสียง หรือ วีดีโอ 

2 รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 
01 Database  02 CSV  03 XML 04 Image 05 Video 06 
Audio 07 Text  08 JSON 09 HTML 10 XLS  11 PDF  99 
อ่ืน ๆ 

3 รายละเอียดรูปแบบของการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายละเอียดรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล เช่น 
- Database: ORACLE, SQL Server 
- CSV: Raw file 
- Image: JPEG, PNG 

4 เวอร์ชันฐานข้อมูล (Database 
Version) 

กรณีชนิดข้อมูลเป็น Database  ให้ใส่ version ของ 
Database 

5 แหล่งที่เก็บข้อมูล (Data Storage) หากเป็น Server (Windows/Linux) โปรดระบุ IP 
xxx.xxx.xxx.xxx และ port xxxx 

หากเป็น Google Drive, One Drive, Sharepoint โปรดระบุ 
URL 

6 เทคโนโลยีที่เข้าถึงข้อมูลนี้ การเชื่อมต่อเข้าไประบบเพ่ือดึงข้อมูล สามารถทำได้อย่างไร 
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ตารางที ่2-6 องค์ประกอบของบัญชีข้อมูล (DATA CATALOG) 

ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 

1 ประเภทชุดข้อมูล - ข้อมูลระเบียน 
- ข้อมูลระดับย่อย 
- สถิติทั่วไป 
- สถิติทางการ 
- ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ 
- ข้อมูลประเภทอ่ืน 

2 ชื่อผู้ติดต่อ ระบุชื่อกอง สำนัก ฝ่าย หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้
รับผิดชอบข้อมูล 

3 อีเมลผู้ติดต่อ ระบุอีเมลกลางของสำนัก หรืออีเมลบุคคลที่ได้รับการ
มอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล 

4 คำสำคัญ หรือคำค้นหาข้อมูล
(Tag_string) 

ระบุคำสำคัญในการค้นหาชุดข้อมูล และแยกแต่ละคำสำคัญ
ด้วยเครื่องหมาย , (Comma)  

5 วัตถุประสงค์ ตัวเลือกของที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำชุดข้อมูล 
(Objective) 

- 01 ยุทธศาสตร์ชาติ  
- 02 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
- 03 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  
- 04 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
- 05 แผนปฏิรูปประเทศ  
- 06 แผนระดับที่ 3 (มติ ครม. 4 ธ.ค. 2560) 
- 07 นโยบายรัฐบาล/ข้อ สั่งการนายกรัฐมนตรี 
- 08 มติคณะรัฐมนตรี 
- 08 มติคณะรัฐมนตรี  
- 09 เพ่ือการให้บริการประชาชน  
- 10 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- 11 พันธกิจหน่วยงาน  
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ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 

- 12 ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับข้อมูลสำคัญท่ีแสดงสถานการณ์และ
แนวโน้มการพัฒนานานาชาติ  

- 98 ไม่ทราบ  
- 99 อ่ืน ๆ 

6 หน่วยความถี่ของการปรับปรุง
ข้อมูล 

ตัวเลือกหน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 
- A ปี 
- S ครึ่งปี 
- Q ไตรมาส 
- M เดือน 
- W สัปดาห์ 
- D วัน 
- B วันทำการ 
- H ชั่วโมง 
- N นาท ี
- R ตามเวลาจริง 

• ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล 
- X อ่ืน ๆ 
- U ไม่ทราบ 

7 ค่าความถ่ีของการปรับปรุงข้อมูล ระบุตัวเลขค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล โดยพิจารณาจาก
หน่วยความถี่ใน 

การปรับปรุงข้อมูลร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าชุดข้อมูลมีหน่วย
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลเป็น “ปี”และมีการปรับปรุงทุก ๆ 
2 ปี ท่านสามารถใส่ “2” สำหรับค่าความถ่ี 

8 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือ 

เชิงพ้ืนที่ 

- 00 ไม่มี 
- 01 โลก 
- 02 ทวีป/กลุ่มประเทศในทวีป 
- 03 กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ 
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ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 

- 04 ประเทศ 
- 05 ภาค 
- 06 จังหวัด 
- 07 อำเภอ 
- 08 ตำบล 
- 09 หมู่บ้าน 
- 10 เทศบาล/อบต. 
- 11 พิกัด 
- 99 อ่ืน ๆ  
- 98 ไม่ทราบ 

9 แหล่งที่มา ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่แท้จริง (Data_source) ที่ช่วย
สนับสนุนที่นำมาจัดทำชุดข้อมูลนี้ พร้อมระบุหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลที่แท้จริงด้วย (ถ้ามี) 

10 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล - DGA Open Government 
- License 
- Creative Commons 
- Attributions 
- Creative Commons 
- Attribution Share-Alike 
- Creative Commons NonCommercial (Any) 
- Open Data Common 
- GNU Free 
- Documentation License 
- License not specified 

11 ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ 
GD-Catalog 

ยินยอม หรือ ไม่ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปขึ้นในระบบบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 

12 เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล มี หรือ ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล  
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ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 

ในกรณีที่เป็น “ข้อมูลสาธารณะ” ให้เลือก “ไม่มี”  

ในกรณีที่เป็น“ข้อมูลความลับทางราชการ ข้อมูลความมั่นคง 
ข้อมูลส่วนบุคคล”ให้เลือก “มี” 

13 ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ชื่อองค์กรหรือหน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ 
นอกเหนือจากองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา 
เป็นต้น 

14 หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บ
ข้อมูล 

หน่วยย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล 
- 00 ไม่มี 
- 01 บุคคล 
- 02 ครัวเรือน/ครอบครัว 
- 03 บ้าน/ที่อยู่อาศัย 
- 04 บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ 
- 05 อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
- 06 พ้ืนที่การเกษตร/ ประมง ป่าไม้ 
- 07 สัตว์และพืชพันธุ์ 
- 08 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ 
- 09 แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ 
- 10 เส้นทางการเดินทาง เช่น ถนน ทางรถไฟ 
- 98 ไม่ทราบ 
- 99 อ่ืน ๆ 

15 URL ลิงก์ URL ที่แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ 

16 ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ในการนำเสนอข้อมูล 

17 วันที่เริ่มต้นสร้างข้อมูล วันที่เริ่มต้นสร้างข้อมูล 

18 วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 
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ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 

19 ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้
ข้อมูลและมุมของผู้นำข้อมูลไปใช้ ประกอบไปด้วยชุดข้อมูล 
ดังนี้  
1. รายงานทะเบียนวัด (แยกรายจังหวัด) 
2. รายชื่อที่ทำการ / หน่วยงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

ตำแหน่งงานว ่าง จำแนกตามอุตสาหกรรม และว ุฒิ
การศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559 

3. การจ ัดหางานในประเทศ จำแนกตามจ ั งหว ัด ทั่ ว
ราชอาณาจักร ปี 2559 

4. ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด 

20 ข้อมูลอ้างอิง เป็น หรือ ไม่เป็น ข้อมูลอ้างอิง หรือ ข้อมูลที่เป็นสากล มีการ
กำหนดให้เป็นมาตรฐาน และใช้งานร่วมกัน มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างน้อย เช่น รหัสไปรษณีย์ รหัสประเทศ หน่วยวัด
ระยะทาง 

21 วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ วันที่เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

22 วันที่อัปเดตบนเว็บไซต์ล่าสุด วันที่อัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ล่าสุด 
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 องค์ประกอบของตารางการจัดทำบัญชีข้อมูลจะมีการเชื ่อมโยงมาจากคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก 

(Mandatory Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐซึ่งมีที่มาจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยองค์ประกอบ

ของคำอธิบายข้อมูลส่วนหลักโดยสรุปแล้วมีรายละเอียดตามตารางที่ 2-7  ดังนี้  

ตารางที ่2-7 ตารางแสดงองค์ประกอบของคำอธิบายข้อมูลส่วนหลักท่ีอยู่ในแต่ละส่วนของตาราง                     

การจัดทำบัญชีข้อมูล (DATA CATALOG TEMPLATE) 

ลำดับที่ Mandatory Metadata 
ส่วนในตารางการจัดทำบัญชีข้อมูล  

(Part of Data Catalog Template) 

1. ประเภทข้อมูล บัญชีข้อมูล 

2. ชื่อชุดข้อมูล เมทาดาตา 

3. องค์กร เมทาดาตา 

4. ชื่อผู้ติดต่อ บัญชีข้อมูล 

5. อีเมลผู้ติดต่อ บัญชีข้อมูล 

6. คำสำคัญ บัญชีข้อมูล 

7. รายละเอียด เมทาดาตา 

8. วัตถุประสงค์ บัญชีข้อมูล 

9.1 หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล บัญชีข้อมูล 

9.2 ค่าความถ่ีของการปรับปรุงข้อมูล บัญชีข้อมูล 

10. ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนที่ บัญชีข้อมูล 

11. แหล่งที่มา บัญชีข้อมูล 

12. รูปแบบการเก็บข้อมูล เมทาดาตาเชิงเทคนิค 

13. หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เมทาดาตา 

14. สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล บัญชีข้อมูล 
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จากรายละเอียดข้อมูลตารางข้างต้นนี้จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ตารางการจัดทำบัญชีข้อมูลส่วนเมทาดาตา

และส่วนเมทาดาตาเชิงเทคนิคของสำนักงาน กสม. นั้นไม่เพียงแต่จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในส่วนของคำอธิบาย

ข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงคำอธิบาย

ข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือก (Optional Metadata) อีกด้วย 
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บทท่ี 3  สรุปผลการจดัทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ชุดข้อมูล (Datasets) และ   

เมทาดาตา (Metadata) หรือคําอธิบายข้อมลู ชั้นความลับของข้อมูล 

3.1 สรุปวิธกีารจัดทำบัญชีข้อมูลและเมทาดาตา  

 
ภาพที่ 3-1 ภาพรวมการดำเนินโครงการจัดทำบัญชีข้อมูล 

เมื่อได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญจำนวน 70 ชุดข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ขจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลออกไปแล้ว 

ทีมที่ปรึกษาจึงได้มีการนำ 70 ข้อมูลนี้มาจำแนกตามสำนัก เพื่อทำการจัดประชุมย่อยกับแต่ละสำนักเพื่อจัดทำ    

เมทาดาตา โดยในขั้นต้นมสีำนักที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 70 ชุดข้อมูลนี้ จำนวน 6 สำนัก โดยแต่ละสำนักมีจำนวน

ชุดข้อมูลที่เก่ียวข้อง รายละเอียดตามตารางที่ 3-1 ซึ่งหากนำจำนวนชุดข้อมูลหรือรายงานทั้งหมดในตารางทั้งหมด

มารวมกันจะเห็นว่ามีจำนวนเกิน 70 ชุดข้อมูล ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าชุดข้อมูลหรือรายงานบางชุดที่มีการใช้งาน

มากกว่าหนึ่งสำนัก ซึ่งทั้งหมดนี้หากนับเฉพาะชุดข้อมูลหรือรายงานที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นจะมีจำนวนสุทธิอยู่ที่ 70 ชุด

ข้อมูล รายละเอียดตามตารางที่ 3-1 ดังนี้ 
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ตารางที ่3-1 จำนวนข้อมูลของแต่ละสำนักที่เก่ียวข้องกับการทำเมทาดาตาในขั้นต้น 

ชื่อสำนัก จำนวนชุดข้อมูลหรือรายงาน 

สำนักกิจการ กสม. 19 

สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 19 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 16 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 13 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 9 

สำนักกฎหมาย 4 

ภาพรวมของสำนักงาน กสม. ทั้งหมด 70 
 

ในวันที่ 20 - 27 เมษายน 2565 ได้มีการจัดประชุมหารือครั้งที่ 2 กับแต่ละสำนักดังตารางที่ 3-1 เพ่ือ

หารือและจัดทำเมทาดาตากับชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสำนัก ซึ่งเมื่อได้มีการหารือกับตัวแทนแต่ละสำนักแล้ว

นั้น พบว่าจากจำนวนชุดข้อมูลสำคัญได้มีการเพิ่มเติมจาก 70 ชุดข้อมูล เป็น 89 ชุดข้อมูล และจำนวนสำนักที่

เกี่ยวข้องนั้น มีการเพิ่มเติมจาก 6 สำนัก เป็น 7 สำนัก โดยสำนักท่ีเพ่ิมขึ้นมา คือ สำนักมาตรฐานและติดตามการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน รายละเอียดจำนวนชุดข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงของแต่ละสำนักเป็นไปดังตารางที่ 3-2 และมี

รายละเอียดของชุดข้อมูลทั้ง 89 ชุดข้อมูลดังตารางที่ 3-3 

ตารางที่ 3-2 จำนวนข้อมูลของแต่ละสำนักที่เก่ียวข้องกับการทำเมทาดาตา 

ชื่อสำนัก จำนวนชุดข้อมูลหรือรายงาน 

สำนักกิจการ กสม. 27 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 24 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 23 

สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 16 
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ชื่อสำนัก จำนวนชุดข้อมูลหรือรายงาน 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 14 

สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 8 

สำนักกฎหมาย 3 

ภาพรวมของสำนักงาน กสม. ทั้งหมด 89 
 

ตารางที่ 3-3 รายละเอียดชุดข้อมูลทั้ง 89 ชุดข้อมูลของสำนักงาน กสม. 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 

1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง 
- พิธีการเลือกรับแห่งกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 
- พิธีการเลือกรับ ฉบับที่สองแห่งกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทาง 
การเมือง 

 

3. ข้อมูลการสถิติการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

- สถิติการรับเรื่องร้องเรียน จำแนกตาม
ประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียน 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 
- สถิติการรับเรื่องร้องเรียน จำแนกตาม    
พ้ืนที่เกิดเหตุ (ภูมิภาค)  
- สถิติการรับเรื่องร้องเรียน จำแนกตาม
ช่องทางการร้องเรียน 
- ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

4. ข้อมูลข้อสังเกตเชิงสรุป และ
ความเห็นทั่วไป 

ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding 
Observations) ต่อรายงานตามวาระต่าง ๆ 

 

5. ข้อมูลคำร้องทุกข์/กล่าวโทษ - เลขคำร้อง  
- ประเด็นคำร้อง  
- ชื่อผู้ร้องเรียน  
- ชื่อผู้ถูกร้องเรียน  
- พ้ืนที่เกิดเหตุ 
- ชื่อผู้ร้องเรียน 

- ลำดับที่การรับ 
- ประเด็นคำร้อง  
- ชื่อผู้ร้องเรียน 
- ชื่อผู้ร้องเรียน 
- เรื่องของผู้ร้อง 
- สถานที่เกิดเหตุ หรือข้อพิพาท 

6. ข้อมูลเครือข่ายสิทธิมนุษยชน ข้อมูลบุคคลหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็น
สิทธิมนุษยชน 

 

7. ข้อมูลงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ผลการศึกษางานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน  

8. ข้อมูลจากการประชุมสัมมนา สรุปผลการประชุม/สัมมนา/เวทีทางวิชาการ/
การระดมความคิดเห็น/การฝึกอบรม 

 

9. ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย ข้อมูลจากการศึกษาการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน 

 

10. ข้อมูลด้านงบประมาณ - สถิติการได้รับจัดสรรงบประมาณ (ระหว่าง
ปีงบประมาณ) 
- ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณและผลการ
ดำเนินงาน (ระหว่างปีงบประมาณ) 
- ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
งบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ) 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 

11. ข้อมูลแถลงการณ์และข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลการแถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของกสม.  

12. ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ (ความ
ก้าวหน้าฯ รายเดือน/รายไตร
มาส/รายหกเดือน) 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานความ 
ก้าวหน้าในการดำเนินงาน 
- รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 
- รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการ
ดำเนินงาน 
- ข้อเสนอปรับแผน เช่น การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
- รายงานการประชุม กสม. ด้านบริหาร/มติที่
ประชุม กสม. ต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

 

13. ข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

- แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 
- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ  
- แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

 

14. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
(ขั้นทบทวนเอกสาร) 

- รายงานผลการดำเนินงานของ กสม. ที่
ต้องการในอดีต 
- รายงานผลการดำเนินงานของ กสม. ที่
ต้องการในปัจจุบัน 
- ความคาดหวัง แนวนโยบายและยุทธศาสตร์
ของ กสม. ที่ต้องการในอนาคต 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 

15. ข้อมูลประกอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ (ขั้นรวบรวมและ
วิเคราะห์) 

- ข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่สำนัก/หน่วย จะขออนุมัติ
ให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ประกอบด้วย 1) หลักการและ
เหตุผล 2) วัตถปุระสงค์ 3) แผนการ
ดำเนินงาน/กิจกรรม 4) กลุ่มเป้าหมาย 5) ค่า
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 6) งบประมาณ 7) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็น
ต้น 
- ข้อมูลงบประมาณ ที่นำมาจัดสรรให้กับ
แผนงาน/งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
ประกอบด้วย 1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2) งบประมาณเหลือจ่ายสะสมจากปี
ที่ผ่านมา 

 

16. ข้อมูลประกอบการชี้แจงผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 
- เอกสารที่แสดงผลการอนุมัติหรือเห็นชอบ 
ได้แก่ รายงานการประชุม กสม. ด้านบริหาร/
หนังสือราชการ  
- เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 

17. ข้อมูลประกอบการชี้แจงร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 
- แนวทางการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ขั้นกรรมาธิการ 
- เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ขั้นกรรมาธิการ 
(ทุกคณะ) 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 

18. ข้อมูลประกอบการแถลงผลการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

- คำถาม-คำชี้แจง ต่อรายงานผลการปฏิบัติงาน 
กสม. ประจำปีงบประมาณ  
(ของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการที่
เกี่ยวข้อง/รัฐสภา) 
- เอกสารประกอบการแถลงรายงาน ต่อรัฐสภา 
- ข้อสังเกต-คำถาม-คำชี้แจง ต่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน กสม. ที่ผ่านมา 

 

19. ข้อมูลประกอบการรายงานผล
การดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ  
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
- แผนการปฏิรูปประเทศ  
- ยุทธศาสตร์ กสม.  
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของ
สำนักงาน กสม. 

 

20. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ 
กสม. (จำแนกตามภารกิจหน้าที่) 
พร้อมกับปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 

- ผลการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
- ผลงานด้านการจัดทำรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
- ผลงานด้านการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของ
สังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ
มนุษยชน 
- ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 
- ผลงานด้านการส่งเสริมความร่วมมือและการ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
- ข้อมลูสรุปผลการติดตามการดำเนินงานตาม
หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- ผลงานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา
องค์กร  
- รายงานการประเมินผลภาคราชการแบบ
บูรณาการ (Government Evaluation 
System: GES)  
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงาน 

21. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ 
กสม. ในอดีต 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณท่ีผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง 
- รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ กสม. ฉบับที่ผ่านมา 

 

22. ข้อมูลพ้ืนฐานของสำนักงาน 
กสม. 

- โครงสร้าง 
- ข้อมูลผู้บริหาร 
- หน้าที่และอำนาจ 
- ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
- ข้อมูลการติดต่อ 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 

23. ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ข้อมูลจากแบบฟอร์ม "แบบบันทึกคำร้องเรียน" 
- ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
- ข้อร้องเรียน 
- พยานหลักฐานประกอบคำร้องเรียน 
- เอกสารประกอบคำร้องเรียน 
- การร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น (ถ้ามี) 
- วัตถุประสงค์ของผู้ร้อง / ผู้ร้องเรียนแทน 
- ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ว่าลงรับเป็นคำร้อง
หรือไม่ 
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24. ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผล
กระทบต่อการดำเนินการใน
ปัจจุบันและอนาคต 

ผลการทบทวนสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก กสม. และสำนักงาน กสม. เพ่ือ
วิเคราะห์ประเด็นท้าทายต่อการดำเนินงานของ 
กสม. ในอนาคต 

 

25. ความคาดหวังของ กสม. ที่
ต้องการในอนาคต 

ข้อมูลความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ต่าง ๆ ที่ได้มาโดยวิธีการสัมภาษ์เชิงลึก (In-
dept Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus 
Group) การประชุมรับฟังความคิดเห็น 

 

26. คำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 

- รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี จำแนกรายแผนงาน 
- รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี จำแนกรายหน่วยงาน 
- รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี จำแนกรายหมวดงบประมาณ 

 

27. คำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อมูลจากคำชี้แจง กรณีท่ีมีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ที่ผ่านมา 

 

28. คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษา 

- ความเป็นมา  
- คู่มือจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนทุกระดับ 
- กลุ่มเป้าหมาย 

 

29. งานวิจัย วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับ
ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

ผู้ศึกษาวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย สำนักพิมพ์ 

 

30. นโยบายคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  

รายละเอียดนโยบายคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ... 

 

31. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้าน
สิทธิชุมชน) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

32. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้าน
สิทธิเด็ก สตรี คนพิการ (กลุ่ม
เสี่ยง) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

 

33. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้าน
สิทธิทรัพย์สินของบุคคลและ
ที่ดิน) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

 

34. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้าน
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคม) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

 

35. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้าน
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

36. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้าน
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

 

37. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้าน
สิทธิสถานะบุคคล ชายขอบ ชาติ
พันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

 

38. แผนการดำเนินการจัดทำ
รายงานประเมินสถานการณ์
ประจำปี 

แผนการดำเนินการจัดทำรายงานประเมิน
สถานการณ์ ประกอบด้วย 
- ระยะเวลา 
- ขั้นตอนหลัก 
- รายละเอียดแต่ละกระบวนการทำงาน 

 

39. แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

รายละเอียด "แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ" (ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กสม.) 
ประกอบด้วย  
- แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 
- รหัสกิจกรรม และวงเงินงบประมาณ 
- ตัวชี้วัด 

40. แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตาม
ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2566 

- ความเป็นมาและบทสรุปผู้บริหาร 
- การจัดทำแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตาม
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
- แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
- ภาคผนวก 

 

41. พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ในมาตราที่เก่ียวข้องกับ
สำนักงาน กสม. 
- งบประมาณโดยสังเขป ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

 

42. ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

รายละเอียดยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

 

43. ร่างข้อเสนอนโยบาย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

- ข้อมลูสถานการณ์การดำเนินงานของ กสม./
ผลการดำเนินงาน ในภาพรวม  
- ข้อมูลความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่าง ๆ ประชาชน นักวิชาการ สื่อ หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์หรือความสำเร็จจากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสรุปปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการ
ดำเนินงานในปัจจุบัน 
- ความท้าทายต่อการดำเนินงานของ กสม. ใน
อนาคต 

 

44. ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

- ข้อมูลร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
- รายละเอียดข้อเสนอ แผนงาน/โครงการ/
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 
กิจกรรม 
- ข้อมูลการจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ให้กับแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ (ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก กสม.) 

45. รางวัลบุคคลและองค์กรที่มี
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจำปี 

- ความเป็นมา 
- รางวัลที่ผ่านมา 
- ประเภทรางวัล 
- ประวัติผู้ได้รับรางวัล 
- หลักเกณฑ์ การคัดเลือก 

 

46. รายการวิทยุกระจายเสียง - รายการสำนึกของสังคม ซึ่งเป็นการให้
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ปี 2556 - 2558) 
- รายการหยิบมาถก ยกมาคุย (ปี 2558 - 
2564) 

 

47. รายงานกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนษุยชน 

รายงานการประชุมของกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

 

48. รายงานข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

- ประเด็นร้องเรียนที่สำคัญ  
- คำร้องในกรณีต่าง ๆ 
- ข้อเสนอแนะ  

 

49. รายงานข้อเสนอเเนะการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย และรายงาน
การตรวจสอบ 

ความเป็นมา, การพิจารณาเบื้องต้น, การ
ดำเนินการ, ความเห็นคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ข้อเสนอแนะ มติ กสม.  

 

50. รายงานคู่ขนานตามกระบวนการ 
UPR 

- การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจาก
กระบวนการ UPR ในแต่ละรอบ 
- สถานการณ์และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่
สำคัญ  
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 

- รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอของ 
กสม. ในรายงานคู่ขนานฯ 

51. รายงานคู่ขนานตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ (International 
Obligation report) 

- รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
- รายงานตามกระบวนการ UPR 
- รายงานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน/ผลการประชุมอ่ืน  
- รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอของ 
กสม. ในรายงานคู่ขนานฯ 

 

52. รายงานงบการเงิน สำนักงาน 
กสม. ประจำปีงบประมาณ 

รายงานงบการเงิน สำนักงาน กสม. ประจำปี
งบประมาณ  

 

53. รายงานผลการดำเนินงานของแต่
ละกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายฉบับ
สาธารณะ 

รายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 

 

54. รายงานผลการดำเนินงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ  
- รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการ
ดำเนินงาน 

 

55. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
ชุมชน (ที่ยังมิผ่านการพิจารณา
ว่าเปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

 

56. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 
เด็ก สตรี คนพิการ (กลุ่มเสี่ยง) 
(ท่ีผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผย
ได้) 

- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

57. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
เด็ก สตรี คนพิการ (กลุ่มเสี่ยง) 
(ท่ียังมิผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

 

58. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
ทางเศรษฐกิจสังคม (ท่ีผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 

 

59. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
ทางเศรษฐกิจสังคม (ท่ียังมิผ่าน
การพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

 

60. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม (ที่ผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

 

61. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิใน

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 
กระบวนการยุติธรรม (ที่ยังมิผ่าน
การพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

62. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ท่ีผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผย
ได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มต ิข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

 

63. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ท่ียังมิผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

 

64. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
มนุษยชนด้านสิทธิชุมชน (ที่ผ่าน
การพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

 

65. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
สถานะบุคคล ชายขอบ ชาติพันธุ์ 
ชนเผ่าพ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ (ที่
ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 

66. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
สถานะบุคคล ชายขอบ ชาติพันธุ์ 
ชนเผ่าพ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ (ที่ยัง
มิผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

 

67. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็น
ด้านด้านสิทธิทรัพย์สินของบุคคล
และท่ีดิน (ที่ผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

 

68. รายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็น
ด้านด้านสิทธิทรัพย์สินของบุคคล
และท่ีดิน (ที่ยังมิผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

 

69. รายงานผลการติดตาม
สถานการณ์ 

ผลการติดตามสถานการณ์  

70. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 

รายละเอียด "รายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. 
ประจำปีงบประมาณ" จำแนกตามภารกิจหน้าที่ 
ประกอบด้วย 
- ข้อมูลการสถิติการรับเรื่องร้องเรียน 
- ข้อมูลด้านงบประมาณ 
- ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม.  
- รายงานงบการเงิน สำนักงาน กสม.  
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 

71. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงาน
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด
งบประมาณ (รายเดือน/ไตรมาส/ปี) 
- รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 
(รายเดือน/ไตรมาส/ปี) 
- รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการ
ดำเนินงาน (รายเดือน/ไตรมาส/ปี) 

 

72. รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย 

- ข้อเสนอแนะจากรายงานประเมินสถานการณ์ 
- สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
- รายงานประเมินสถานการณ์ 

 

73. รายงานสรุปผลการประชุมด้าน
สิทธิมนุษยชนในกรอบ APF 
กรอบอาเซียน และกรอบ 
SEANF 

- สรุปผลการประชุมในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่
อยู่ในกรอบ APF, อาเซียน และ SEANF 
- ความเป็นมา 
- ผู้เข้าร่วมการประชุม 
- สาระสำคัญของการประชุม 

 

74. รายงานสรุปผลการประชุมด้าน
สิทธิมนุษยชนในกรอบ
สหประชาชาติ และกรอบ 
GANHRI 

- สรุปผลการประชุมในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่
อยู่ในกรอบสหประชาชาติ และ กรอบ GANHRI 
- ความเป็นมา 
- ผู้เข้าร่วมการประชุม 
- สาระสำคัญของการประชุม 

 

75. รายงานสรุปผลการประชุมด้าน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
อ่ืน ๆ 

- สรุปผลการประชุมในประเด็นเร่งด่วน/
ประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชน 
- ความเป็นมา 
- ผู้เข้าร่วมการประชุม 
- สาระสำคัญของการประชุม 

 

76. วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน - ความเป็นมา 
- บทความวิจัย  
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 
- บทความวิชาการ 
- บทความวิจารณ์หนังสือ 
- บทความพิเศษ 
- บทรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิ
มนุษยชนทั่วไป 

77. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ICCPR - ความเป็นมา 
- ความรู้ทั่วไป  
- ความรู้เกี่ยวกับ ICCPR 
- คำถามสถานการณ์จำลอง ICCPR  

 

78. สื่อรณรงค์ประเภทมัลติมีเดีย - ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
- ภารกิจ บทบาทของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
- ช่องทางการร้องเรียน 
- ผลการดำเนินงานของ กสม. 

 

79. สื่อรณรงค์ประเภทสิ่งพิมพ์ - ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
- ภารกิจ บทบาทของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
- ช่องทางการร้องเรียน 

 

80. หลักสูตรการสร้างเสริมความ
ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
สำหรับนักบริหารระดับสูง 
(Human Rights Executive 
Program : HREP) 

- ความเป็นมา 
- เนื้อหา จำนวน ชม. 
- รายชื่อวิทยากร 
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 

 

81. หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา - ความเป็นมา 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
- หลักสูตรสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรม 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 
- หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน 
- หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง 

82. อนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ หรือ ILO ฉบับ
ที่เก่ียวข้อง 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ  
- อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ  

 

83. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ 
- อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
- พิธีสารเลือกรับแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ 

 

84. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
การปฏิบัติต่อสตรี 
- รายชื่อประเทศที่ให้สัตยาบัน 
- ข้อห่วงกังวลของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา 
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา 
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 
อนุสัญญา 
- ผลการดำเนินงานของประเทศไทยตาม
อนุสัญญา 

85. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก
รูปแบบ 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
การปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
- ผังงานกระบวนการตรวจสอบร้องเรียน 

 

86. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
และสมาชิกในครอบครัว 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกใน
ครอบครัว 
- อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 
- พิฺธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและ
สมาชิกในครอบครัว 
- ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 

 

87. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ
ทรมานและการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำยีศักดิ์ศรี 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
การต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการ
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดชุดข้อมูลหรือรายงาน คำอธิบายข้อมูล 
ลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยี
ศักดิ์ศรี 

88. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคน
พิการ 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิของคนพิการ 

 

89. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก - หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิเด็ก 

 

จากการประชุมหารือร่วมกันได้รายละเอียดข้อมูลสำหรับการจัดทำเมทาดาตาของสำนักงาน กสม. ทีมที่

ปรึกษาได้มีการนำทั้ง 89 ชุดข้อมูลมารวบรวมและวิเคราะห์ต่อไป จากนั้น จึงดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) การจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ได้มีการกลั่นกรองชุดข้อมูลจากทั้งหมด 89 

ชุดข้อมูล ให้เหลือเฉพาะชุดข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล (Soft File) จำนวน 80 ชุดข้อมูล 

เพ่ือให้สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน เพ่ิมเติมข้อมูลทางเทคนิคให้ต่อไป  

2) การจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ได้มีการประชุมหารือร่วมกันและเลือกเฉพาะชุดข้อมูลที่อยู่ใน

ชั้นความลับที่สามารถเปิดเผยได้ซึ ่งถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล (Soft File) จำนวน 50 ชุดข้อมูล 

เพื่อให้ตัวแทนจากแต่ละสำนักดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่

ภาครัฐกำหนดต่อไป 
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3.2 ตารางแสดงผลการจดัทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ชุดข้อมูล (Datasets)  

และเมทาดาตา (Metadata)  

จากการดำเนินโครงการตามภาพที่ 3-1 ที่เริ่มตั้งแต่การแบ่งหมวดหมู่ของภารกิจงานด้วยเครื่องมือสร้าง

พิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) ที่ทำให้ได้มาซึ่งภารกิจงานหลักของสำนักงาน กสม. และได้นำไป

วิเคราะห์รายละเอียดการดำเนินงานและกระบวนทำงานต่อไปด้วยใบงานวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Design & 

Track Worksheets) ทำให้ได้มาซึ่งชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระบวนการทำงาน ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์    

ชุดข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภารกิจงานได้อย่างละเอียดและครอบคลุม 

โดยหลังจากที่ได้ชุดข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับแต่ละภารกิจงานจากใบงานวิเคราะห์กระบวนการทำงาน 

(Design & Track Worksheets) ของภารกิจงานแต่ละสำนัก รวมทั้งสิ้น 114 ชุดข้อมูลดิบ ทางทีมที่ปรึกษาได้นำ

ชุดข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์และขจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูล จึงทำให้ได้มาซึ่ง 70 ชุดข้อมูลสำคัญสำหรับจัดทำ

คำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) และได้ทำการนัดประชุมย่อยกับแต่ละสำนักท่ีเกี่ยวข้องกับทั้ง 70 ชุด

ข้อมูลนี้ โดยแต่ละสำนักได้ดำเนินการจัดทำเมทาดาตาและมีการเพิ่มเติมชุดข้อมูลขึ้นมาจำนวน 19 ชุดข้อมูล    

ทำให้ได้มาซึ่งเมทาดาตาของ 89 ชุดข้อมูล ดังรายละเอียดในส่วนที่ 3.1 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดผลการจัดทำ 

เมทาดาตาของทุกสำนักได้ที่ภาคผนวก ข หรือผ่านลิงก ์https://bit.ly/3arzBJV  

ลำดับถัดมา เป็นขั้นตอนการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของสำนักงาน กสม. โดยหลังจากได้มาซึ่ง

เมทาดาตาของ 89 ชุดข้อมูลที่จัดทำโดยสำนักที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้มีการนำข้อมูลเหล่านี้มาคัดกรองให้เหลือเฉพาะ

ข้อมูลที่ถูกระบุว่าอยู่ในระดับชั้นความลับ “เปิดเผยได้” และเป็นชุดข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Sotf 

File) กล่าวคือ ข้อมูลที่ระบุว่าระบบที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลคือ Hard Copy (เอกสาร เล่มรายงาน แฟ้มรวบรวม

เอกสาร) จะไม่ถูกนำมาจัดทำบัญชีข้อมูลนั่นเอง ทำให้ได้มาซึ่งชุดข้อมูลที่สามารถนำมาจัดทำบัญชีข้อมูลเพ่ือเชื่อม

ไปยังระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ต่อไปได้ โดยมีจำนวน 50 ชุดข้อมูล รายละเอียด

ตามตารางที ่ 3-4 ช ุดข้อมูลที ่สามารถนำมาจัดทำบัญชีข้อม ูลเพื ่อเช ื ่อมไปยังระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

(Government Data Catalog) ได ้

  

https://bit.ly/3arzBJV
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ตารางที ่3-4 ชุดข้อมูลที่สามารถนำมาจัดทำบัญชีข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ     

(GOVERNMENT  DATA CATALOG) ได้ 

ลำดับ ชุดข้อมูลหรือรายงาน ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูลหรือรายงาน 

1 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

3 ข้อมูลการสถิติการรับเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

4 ข้อมูลงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

5 ข้อมูลจากการประชุมสัมมนา เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

6 ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย  เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  

7 ข้อมูลแถลงการณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

8 ข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 

ระบบ EMENSCR ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

9 ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม. ในอดีต เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

10 ข้อมูลพ้ืนฐานของสำนักงาน กสม. เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

11 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิ
มนุษยชน 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

12 คำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

13 คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 
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ลำดับ ชุดข้อมูลหรือรายงาน ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูลหรือรายงาน 

14 งานวิจัย วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับด้านกฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน 

เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  

15 นโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

16 นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

17 แผนการดำเนินการจัดทำรายงานประเมิน
สถานการณป์ระจำปี 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

18 แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2566 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

19 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

20 รายการวิทยุกระจายเสียง  เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

Youtube สำนักงาน กสม. 

21 รายงานข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

22 รายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

23 รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
(International Obligation report) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

24 รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ายฉบับสาธารณะ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

25 รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ายฉบับเสนอผู้บริหาร 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 
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ลำดับ ชุดข้อมูลหรือรายงาน ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูลหรือรายงาน 

26 รายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ระบบ EMENSCR ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

27 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้านสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ (กลุ่ม
เสี่ยง) (ท่ีผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

28 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม (ที่ผ่าน
การพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

29 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม   
(ท่ีผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

30 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง (ที่ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

31 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้านสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิชุมชน  
(ที่ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

32 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้านสิทธิสถานะบุคคล ชายขอบ ชาติ
พันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ (ที่ผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

33 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในประเด็นด้านด้านสิทธิทรัพย์สิน
ของบุคคลและที่ดิน (ที่ผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 
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ลำดับ ชุดข้อมูลหรือรายงาน ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูลหรือรายงาน 

34 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ เว็บไซต์ระบบศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  

35 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทย 

เว็บไซต์ระบบศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  

36 วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน เว็บไซต์ระบบศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  

37 สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ICCPR เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

38 สื่อรณรงค์ประเภทมัลติมีเดีย  เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

Youtube สำนักงาน กสม. 

39 สื่อรณรงค์ประเภทสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  

40 หลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิ
มนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human 
Rights Executive Program : HREP) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

41 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

42 อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
หรือ ILO ฉบับที่เก่ียวข้อง 

เว็บไซต์ ILO 

43 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

44 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

45 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

46 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 
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ลำดับ ชุดข้อมูลหรือรายงาน ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูลหรือรายงาน 

47 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และ
การกระทำอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือ
ที่ย่ำยีศักดิ์ศรี 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

48 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและ
การประติบัตหิรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย    
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

49 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

50 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 
 

สำหรับการจัดทำบัญชีข้อมูลของทั้ง 50 ชุดข้อมูลดังกล่าว เป็นการจัดทำโดยสำนักผู้รับผิดชอบภารกิจงาน

ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละชุดข้อมูล โดยได้มีการจัดประชุมย่อยกับแต่ละสำนัก เพื่ออธิบายถึงวิธีการเพิ่มเติมข้อมูลใน

ตารางการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog Template) พร้อมกับจัดทำคู่มือการใส่ข้อมูลในตารางการจัดทำ

บัญชีข้อมูล (Manual for Data Catalog Template) เพื่อให้ดำเนินการเพิ่มชุดข้อมูล คำอธิบายข้อมูลที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของแต่ละสำนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตารางการจัดทำบัญชีข้อมูลจำเป็นต้องมีการ

วิเคราะห์เชื่อมโยงถึงชุดข้อมูลและรายละเอียดของชุดข้อมูลที่ได้จัดทำไว้ในเมทาดาตา ดังนั้น ตารางแสดงผลการ

จัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสม. จึงประกอบไปด้วย 24 คอลัมน์ ซึ่งมาจากเมทาดาตาจำนวน 2 คอลัมน์ 

ได้แก่ ชุดข้อมูลและรายละเอียดข้อมูล สำหรับ 22 คอลัมน์ที่เหลือ จัดเป็นหัวข้อสำคัญทั้งหมดในการจัดทำบัญชี

ข้อมูลเพื่อเชื่อมไปยังระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยรายละเอียดแต่ละหัวข้อในตารางแสดงผลการจัดทำบัญชีข้อมูล

ของแต่ละสำนักมีรายละเอียดตามตารางที่ 3-5 รายละเอียดแต่ละหัวข้อในตารางแสดงผลการจัดทำบัญชีข้อมูล

ของสำนักงาน กสม. ดังนี้ 
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ตารางที ่3-5 รายละเอียดแต่ละหัวข้อในตารางแสดงผลการจัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสม. 

ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 

1. ชุดข้อมูล หรือรายงาน ระบุชื่อชุดข้อมูลหรือรายงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการทำงาน  

2. รายละเอียดของชุดข้อมูล ระบุรายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงานที่ต้องใช้  

3. ประเภทชุดข้อมูล ตัวเลือกประเภทชุดข้อมูล 
1. ข้อมูล 
2. ข้อมูลระดับย่อย     
3. สถิติทั่วไป 
4. สถิติทางการ 
5. ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เชิงพ้ืนที่ 
6. ข้อมูลประเภทอ่ืน ๆ 

4. ชื่อผู้ติดต่อ ระบุชื่อกอง สำนัก ฝ่าย หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้
รับผิดชอบข้อมูล 

5. อีเมลผู้ติดต่อ ระบุอีเมลกลางของสำนัก หรืออีเมลบุคคลที่ได้รับการ
มอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล 

6. คำสำคัญ หรือคำค้นหาข้อมูล
(Tag_string) 

ระบุคำสำคัญในการค้นหาชุดข้อมูล และแยกแต่ละคำสำคัญ
ด้วยเครื่องหมาย , (Comma)  เช่น ข้อมูลพนักงาน, รายได้
ประจำวัน เป็นต้น (ความยาวรวมสูงสุดไม่เกิน 200 ตัวอักษร) 

7. วัตถุประสงค์ ตัวเลือกของที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำชุดข้อมูล 
01 ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                   
02 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                                                                                                                
03 แผนความม่ันคงแห่งชาติ                                                                                                                                             
04 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                                                  
05 แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                                                                       
06 แผนระดับที่ 3 (มติ ครม. 4 ธ.ค. 2560)                                                                                                                         
07 นโยบายรัฐบาล/ข้อ สั่งการนายกรัฐมนตรี                                                                                                                              
08 มติคณะรัฐมนตรี                                                                                                                                                           
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ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 
09 เพ่ือการให้บริการประชาชน                                                                                                                                                  
10 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                             
11 พันธกิจหน่วยงาน                                                                                                                                                        
12 ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับข้อมูลสำคัญท่ีแสดงสถานการณ์และ
แนวโน้มการพัฒนานานาชาติ                                                              
98 ไม่ทราบ                                                                                                                                                                              
99 อ่ืน ๆ 

8. หน่วยความถี่ของการปรับปรุง
ข้อมูล 

ตัวเลือกหน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 
A ปี 
S ครึ่งป ี
Q ไตรมาส 
M เดือน 
W สัปดาห์ 
D วัน 
B วันทำการ 
H ชั่วโมง 
N นาท ี
R ตามเวลาจริง 
O ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล 
X อ่ืน ๆ 
U ไม่ทราบ 

9. ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ระบุตัวเลขค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล โดยพิจารณาจาก
หน่วยความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าชุด
ข้อมูลมีหน่วยความถ่ีในการปรับปรุงข้อมูลเป็น “ปี”และมีการ
ปรับปรุงทุก ๆ 2 ปี สามารถใส่ “2” สำหรับค่าความถี่ 

10. ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิง
พื้นที่ 

00 ไม่มี 
01 โลก 
02 ทวีป/กลุ่มประเทศในทวีป 
03 กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ 
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ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 
04 ประเทศ 
05 ภาค 
06 จังหวัด 
07 อำเภอ 
08 ตำบล 
09 หมู่บ้าน 
10 เทศบาล/อบต. 
11 พิกัด 
99 อ่ืน ๆ 
98 ไม่ทราบ 

11. แหล่งที่มา ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่แท้จริง (Data_source) ที่ช่วย
สนับสนุนที่นำมาจัดทำชุดข้อมูลนี้ พร้อมระบุหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลที่แท้จริงด้วย (ถ้ามี) 

12. สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ตัวเลือกสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 
1. DGA Open Government License  
2. Creative Commons Attributions 
3. Creative Commons Attribution Share-Alike 
4. Creative Commons Non-Commercial (Any) 
5. Open Data Common 
6. GNU Free Documentation License 
7. License not specified  

13. ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ท่ี        
GD-Catalog 

ยินยอม หรือ ไม่ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปขึ้นในระบบบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 

14. เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล มี หรือ ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล  
- ในกรณีที่เป็น “ข้อมูลสาธารณะ” ให้เลือก “ไม่ม”ี  
- ในกรณีที่เป็น “ข้อมูลความลับทางราชการ ข้อมูลความมั่นคง 
ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้เลือก “มี” 
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ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 

15. ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ระบุชื่อองค์กรหรือหน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ 
นอกเหนือจากองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา 
เป็นต้น 
1. หากไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี” 
2. หากมีมากกว่า 1 หน่วยงาน ให้ใส่ข้อมูลและคั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) 

16. หน่วยที่ย่อยท่ีสุดของการจัดเก็บ
ข้อมูล 

หน่วยย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล 
00 ไม่มี 
01 บุคคล 
02 ครัวเรือน/ครอบครัว 
03 บ้าน/ที่อยู่อาศัย 
04 บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ 
05 อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
06 พ้ืนที่การเกษตร/ ประมง ป่าไม้ 
07 สัตว์และพืชพันธุ์ 
08 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ 
09 แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ 
10 เส้นทางการเดินทาง เช่น ถนน ทางรถไฟ 
98 ไม่ทราบ 
99 อ่ืน ๆ 

17. URL ลิงก ์URL ที่แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ 

18. ภาษาที่ใช้ ภาษาท่ีใช้ในการนำเสนอข้อมูล 

19. วันที่เริ่มต้นสร้างข้อมูล วันที่เริ่มต้นสร้างข้อมูล 

20. วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 
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21. ชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่าสูง เป็น หรือ ไม่เป็น ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง หรือข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและมุมของผู้นำข้อมูลไปใช้ 
ประกอบไปด้วยชุดข้อมูล ดังนี้  
1. รายงานทะเบียนวัด (แยกรายจังหวัด) 
2. รายชื่อที่ทำการ / หน่วยงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
ตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอุตสาหกรรม และวุฒิการศึกษา 
ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559 
3. การจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่ว
ราชอาณาจักร ปี 2559 
4. ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด 

22. ข้อมูลอ้างอิง เป็น หรือ ไม่เป็น ข้อมูลอ้างอิง หรือ ข้อมูลที่เป็นสากล มีการ
กำหนดให้เป็นมาตรฐาน และใช้งานร่วมกัน มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างน้อย เช่น รหัสไปรษณีย์ รหัสประเทศ หน่วยวัด
ระยะทาง   

ในขณะที่ข้อมูลหลัก หมายถึง ข้อมูลที่สร้างและใช้งานร่วมกัน
ภายในภารกิจของหน่วยงาน มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 
มีรายละเอียดหรือจำนวนฟิลด์ข้อมูลที่มากกว่า เช่น ข้อมูล
พนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลสถานที่ 

23. วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ วันที่เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

24. วันที่อัปเดตบนเว็บไซต์ล่าสุด วันที่อัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ล่าสุด 

 

 

  



 

65 

 

บทท่ี 4 การจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 

เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) เป็นข้อมูลที ่ใช้อธิบายรายละเอียดทางเทคนิคของ        

ชุดข้อมูล เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บ  แหล่งการจัดเก็บข้อมูล และ

เทคโนโลยีที ่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศขององค์กรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำและบริหารจัดการเมทาดาตาอย่าง

ต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนโครงสร้างของชุดข้อมูล ต้องมีการปรับปรุงเมทาดาตาด้วย 

 
ภาพที่ 4-1  ภาพแสดงขั้นตอนการจัดการข้อมูลสำหรับจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 

 

สำหรับชุดข้อมูลที่นำมาจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิคของสำนักงาน กสม. ภายใต้โครงการนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 

80 ชุดข้อมูล ซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft File) ที่สามารถระบุถึง

รายละเอียดการจัดเก็บข้อมลูได้ โดย 80 ชุดข้อมูลเป็นการสกัดข้อมูลมาจากทั้งหมด 3 กระบวนการสำคัญ ได้แก่ 

1) การรวบรวมชุดข้อมูลสำคัญ จากการจัดทำใบงานวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Design & Track 

Worksheets) ทำให้ได้มาซึ่ง 70 ชุดข้อมูลสำคัญสำหรับจัดทำเมทาดาตาและบัญชีข้อมูลต่อไป 

2) การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลหรือเมทาดาตา เป็นการนำ 70 ชุดข้อมูลสำคัญในข้อที่ 1. มาจัดทำ             

เมทาดาตาโดยสำนักที่มีภารกิจงานเกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลนั้น ๆ จึงทำให้ได้ชุดข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมา    

19 ชุดข้อมูล รวมเป็น 89 ชุดข้อมูลสำคัญที่มีคำอธิบายชุดข้อมูลประกอบ 
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3) การพิจารณาข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิค เป็นการนำเมทาดาตาของ      

89 ชุดข้อมูลสำคัญจากกระบวนการในข้อที่ 2. มาสกัดให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ

ดิจิทัล (Soft File) ที่สามารถระบุถึงลักษณะการจัดเก็บ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งที่ จัดเก็บ และ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต่อไปได้ จึงทำให้ได้มาซึ่ง 80 ชุดข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำ      

เมทาดาตาเชิงเทคนิคและนำมาเรียบเรียงเป็นประวัติข้อมูลต่อไป 

จากกระบวนการข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) เป็นการ

จัดทำคำอธิบายข้อมูลเชิงเทคนิคของชุดข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัดทำเมทาดาตา (Metadata) ก่อนหน้า ซึ่งเป็นการ

เพ่ิมเติมรายละเอียดเชิงเทคนิคของข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะรูปแบบของข้อมูล 

2. รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล 

3. รายละเอียดรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล 

4. เวอร์ชันฐานข้อมูล (Database Version) 

5. แหล่งที่เก็บข้อมูล (Data Storage) 

6. เทคโนโลยีที่เข้าถึงข้อมูลนี้ 

โดยการจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิคของสำนักงาน กสม. ภายใต้โครงการนี้ ทางทีมที่ปรึกษาได้ทำการ

วิเคราะห์และเพิ่มเติมข้อมูลในส่วน “ลักษณะรูปแบบของข้อมูล” และ “รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล” ให้ใน

เบื้องต้น เพื่อนำร่องการจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิคให้ทางสำนักงาน กสม. สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพรายละเอียดดังใน ตารางแสดงผลการจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ภายใต้

โครงการ โดยมีรายละเอียดดังภาคผนวก ง 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ของสำนักงาน กสม. มีความสมบูรณ์

มากยิ่งขึ้น สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร จำเป็นต้องระบุ

เพิ่มเติมถึงรายละเอียดรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล เวอร์ชันฐานข้อมูล (Database Version) แหล่งที่เก็บข้อมูล 

(Data Storage) และเทคโนโลยีที่เข้าถึงข้อมูล เพื่อให้การจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิคของสำนักงาน กสม. เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทีมที่ปรึกษาจะทำการส่งมอบตารางแสดงผลการจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิค 

(Technical Metadata) ภายใต้โครงการ เป็นตารางข้อมูลรูปแบบดิจิทัล (Excel Spreadsheet) ซึ่งถูกจัดเก็บใน

แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) โดยเป็นรูปแบบที่มีความพร้อมใช้ และสำนักงาน กสม. สามารถนำมาต่อยอดสู่การ

บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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สำหรับ 80 ชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงาน กสม. ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft File) จัดเป็นข้อมูล

ที่ไม่มีโครงสร้างร้อยละ 91.3 หรือจำนวน 73 ชุดข้อมูล และเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างร้อยละ 8.8 หรือมีเพียง        

7 ชุดข้อมูลเท่านั้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่ของสำนักงาน กสม. เป็นข้อมูลไม่มีโครงสร้าง เนื่องจากเป็นข้อมูล

ประเภทเอกสาร บทความ หรือรายงาน ทีถ่ือเป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรและข้อความ ซ่ึงไม่ได้ถูกจัดเก็บ

อยู่ในรูปแบบตารางที่สามารถนำมาประมวลต่อได้โดยง่าย ในทางกลับกัน มีเพียง 7 ชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มี

โครงสร้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เป็นทั้งข้อมูลที่มีการจัดเรียงโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ถูก

จัดเก็บในรูปแบบตารางที่สามารถนำมาประมวลต่อได้โดยง่าย รวมถึงข้อมูลที่มีฐานข้อมูลหรือระบบในการจัดเก็บ

ข้อมูลนั้นโดยเฉพาะ รายละเอียดตามตาราง 4-1 สรุปประวัติข้อมูลตามลักษณะรูปแบบข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง 

(Unstructured Data) จำนวน 73 ชุดข้อมูล และตารางที่ 4-2 สรุปประวัติข้อมูลตามลักษณะรูปแบบข้อมูลที่มี

โครงสร้าง (Structured Data) จำนวน 7 ชุดข้อมูล ดังนี้ 

ตารางที ่4-1 สรุปประวัติข้อมูลตามลักษณะรูปแบบข้อมูลที่ไมม่ีโครงสร้าง (UNSTRUCTURED DATA)   

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 

ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือรายงาน 

1. กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
- กติการหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

องค์การสหประชาชาติ,       
สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

2. กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
- กติการหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง 
- พิธีการเลือกรับแห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 

องค์การสหประชาชาติ,       
สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 

ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือรายงาน 

- พิธีการเลือกรับ ฉบับที่สองแห่งกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 

3. ข้อมูลการประสานการ
คุ้มครอง 

- ข้อมูลการประสานการคุ้มครองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- รายงานสรุปผลการประสานการคุ้มครอง 

สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

4. ข้อมูลการสถิติการรับ
เรื่องร้องเรียน 

- สถิติการรับเรื่องร้องเรียน จำแนกตามประเภท
สิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียน 
- สถิติการรับเรื่องร้องเรียน จำแนกตามพ้ืนที่เกิด
เหตุ (ภูมิภาค)  
- สถิติการรับเรื่องร้องเรียน จำแนกตามช่องทาง  
การร้องเรียน 
- ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

5. ข้อมูลข้อสังเกตเชิงสรุป 
และความเห็นทั่วไป 

ข้อสังเกตเชิงสรุป (Consluding Observations) 
ข้อมูลรายงาน, ข้อมูลความเห็นต่างๆ 

สำนักกิจการ กสม.,           
สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

6. ข้อมูลเครือข่ายสิทธิ
มนุษยชน 

ข้อมูลบุคคลหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิ
มนุษยชน 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

7. ข้อมูลงานวิจัยด้านสิทธิ
มนุษยชน 

ผลการศึกษางานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน สำนักกิจการ กสม. 

8. ข้อมูลจากการ
ประชุมสัมมนา 

สรุปผลการประชุม/สัมมนา/เวทีทางวิชาการ/
ระดมความคิดเห็น/ข้อมูลจากการระดมความ
คิดเห็น/การฝึกอบรม 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน, สำนักคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

9. ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย ข้อมูลจากการศึกษาการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน 

สำนักกิจการ กสม. 

10. ข้อมูลด้านงบประมาณ - สถิติการได้รับจัดสรรงบประมาณ (ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ....-....) 

สำนักกิจการ กสม.,           
สำนักบริหารกลาง 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 

ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือรายงาน 

- ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณและผลการ
ดำเนินงาน (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ....-....) 
- ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงบประมาณ 
(ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ....-....) 

11. ข้อมูลแถลงการณ์และ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลการแถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของ กสม. สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

12. ข้อมูลผลการดำเนินงาน
ของ กสม. (จำแนกตาม
ภารกิจหน้าที่) พร้อมกับ
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงาน 

- ผลการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
- ผลงานด้านการจัดทำรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
- ผลงานด้านการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 
- ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 

- ผลงานด้านการส่งเสริมความร่วมมือและการ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
- ข้อมูลสรุปผลการติดตามการดำเนินงานตาม
หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 
- ผลงานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา
องค์กร  
- รายงานการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณา
การ (Government Evaluation System: GES)  
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงาน 

ทุกสำนัก/หน่วยภายในสำนักงาน 
กสม. 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 

ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือรายงาน 

13. ข้อมูลผลการดำเนินงาน
ของ กสม. ในอดีต 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณท่ีผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง 
- รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ กสม. ฉบับที่ผ่านมา 

สำนักกิจการ กสม. 

14. ข้อมูลพ้ืนฐานของ
สำนักงาน กสม. 

- โครงสร้าง 

- ข้อมูลผู้บริหาร 

- หน้าที่และอำนาจ 

- ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

- ข้อมูลการติดต่อ 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

สำนักกิจการ กสม. 

15. ข้อมูลมติที่ประชุม กสม. 
บริหาร 

- มติที่ประชุม กสม. ด้านการบริหาร สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

16. ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายด้าน
สิทธิมนุษยชน 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ในกรณีต่าง ๆ  

สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

17. คำชี้แจงคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อมูลจากคำชี้แจง กรณีท่ีมีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ที่ผ่านมา 

สำนักเฝ้าระวังประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

18. คู่มือการจัดการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษา 

- ความเป็นมา  
- คู่มือจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนทุกระดับ 
- กลุ่มเป้าหมาย 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 
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19. งานวิจัย วิชาการ ที่
เกี่ยวข้องกับด้าน
กฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน 

ผู้ศึกษาวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สำนักพิมพ์ ระยะเวลาการวิจัย 

สำนักกิจการ กสม.,           
สำนักกฎหมาย 

20. นโยบายของ
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

แนวนโยบายการดำเนินงานพ้ืนฐานของ กสม.  สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

21. นโยบายคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

รายละเอียดนโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ชุดที่ ... 

ทุกสำนัก/หน่วยภายในสำนักงาน 
กสม. 

22. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
(ด้านสิทธิชุมชน) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

23. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
(ด้านสิทธิเด็ก สตรี คน
พิการ (กลุ่มเสี่ยง) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

24. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
(ด้านสิทธิทรัพย์สินของ
บุคคลและที่ดิน) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  

สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

25. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
(ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

26. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
(ด้านสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

27. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
(ด้านสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

28. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
(ด้านสิทธิสถานะบุคคล 
ชายขอบ ชาติพันธุ์ ชน
เผ่าพื้นเมือง และอ่ืน ๆ) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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29. แผนการดำเนินการ
จัดทำรายงานประเมิน
สถานการณป์ระจำปี 

แผนการดำเนินการจัดทำรายงานประเมิน
สถานการณ์ ประกอบด้วย 
- ระยะเวลา 
- ขั้นตอนหลัก 
- รายละเอียดแต่ละกระบวนการทำงาน 
- ข้อมูลประกอบ 

สำนักเฝ้าระวังประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

30. แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

รายละเอียด “แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....” (ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กสม.) 
ประกอบด้วย  
- แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
- รหัสกิจกรรม และวงเงินงบประมาณ 
- ตัวชี้วัด 

ทุกสำนัก/หน่วยภายในสำนักงาน 
กสม. 

31. แผนส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนตาม
ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2566 

- ความเป็นมาและบทสรุปผู้บริหาร 
- การจัดทำแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตาม
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
- แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
- ภาคผนวก 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

32. ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

รายละเอียดยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... - .... 

ทุกสำนัก/หน่วยภายในสำนักงาน 
กสม. 

33. รางวัลบุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
ส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจำปี 

- ความเป็นมา 
- รางวัลที่ผ่านมา 
- ประเภทรางวัล 
- ประวัติผู้ได้รับรางวัล 
- หลักเกณฑ์ การคัดเลือก 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 
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34. รายการวิทยุกระจาย 
เสียง 

- รายการสำนึกของสังคม ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์
จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ปี 
2556 – 2558) 
- รายการหยิบมาถก ยกมาคุย (ปี 2558 – 2564) 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

35. รายงานข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางใน
การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน  

- ประเด็นร้องเรียนที่สำคัญ คำร้องในกรณีต่าง ๆ 
- ข้อเสนอแนะ  

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

36. รายงานคู่ขนานตาม
กระบวนการ UPR 

- การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ 
UPR ในแต่ละรอบ 
- สถานการณ์และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ -
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอของ กสม. 
ในรายงานคู่ขนานฯ 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

37. รายงานคู่ขนานตาม
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ (International 
Obligation report) 

- รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
- รายงานตามกระบวนการ UPR 
- รายงานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน/ผลการประชุมอ่ืน -รายงานผลการ
ดำเนินการตามข้อเสนอของ กสม. ในรายงาน
คู่ขนานฯ 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

38. รายงานผลการ
ดำเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
ฉบับสาธารณะ 

รายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

39. รายงานผลการ
ดำเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
ฉบับเสนอผู้บริหาร 

รายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ายเพ่ือเสนอผู้บริหาร รวมถึง 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 
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40. รายงานผลการ
ดำเนินงานที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ  
- รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 

ทุกสำนัก/หน่วยภายในสำนักงาน 
กสม. 

41. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
ชุมชน (ที่ยังมิผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

42. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
เด็ก สตรี คนพิการ (กลุ่ม
เสี่ยง) (ท่ีผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

43. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
เด็ก สตรี คนพิการ (กลุ่ม
เสี่ยง) (ท่ียังมิผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

44. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
ทางเศรษฐกิจสังคม (ท่ี

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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ผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

45. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
ทางเศรษฐกิจสังคม (ท่ี
ยังมิผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

46. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม 
(ท่ีผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

47. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม 
(ท่ียังมิผ่านการพิจารณา
ว่าเปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

48. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
พลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ท่ีผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 



 

77 

 

49. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
พลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ท่ียังมิผ่าน
การพิจารณาว่าเปิดเผย
ได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

50. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
มนุษยชนด้านสิทธิชุมชน 
(ที่ผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

51. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
สถานะบุคคล ชายขอบ 
ชาติพันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง 
และอ่ืน ๆ (ที่ผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

52. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
สถานะบุคคล ชายขอบ 
ชาติพันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง 
และอ่ืน ๆ (ที่ยังมิผ่าน
การพิจารณาว่าเปิดเผย
ได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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53. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในประเด็น
ด้านด้านสิทธิทรัพย์สิน
ของบุคคลและที่ดิน (ที่
ผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

54. รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในประเด็น
ด้านด้านสิทธิทรัพย์สิน
ของบุคคลและที่ดิน (ที่
ยังมิผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบการ
ละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

55. รายงานผลการติดตาม
สถานการณ์ 

ผลการติดตามสถานการณ์ สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

56. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 

รายละเอียด “รายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....” จำแนกตามภารกิจ
หน้าที่ ประกอบด้วย 
- ข้อมูลการสถิติการรับเรื่องร้องเรียน 

- ข้อมูลด้านงบประมาณ 

- ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม.  

- รายงานงบการเงิน สำนักงาน กสม. 

- รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 

- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปีถัดไป 

- รายงานการประชุม กสม. ด้านบริหาร /มติที่
ประชุม กสม. ต่อรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. .... 

สำนักกิจการ กสม. 
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57. รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศ
ไทย 

- ข้อเสนอแนะจากรายงานประเมินสถานการณ์ 
- สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
- รายงานประเมินสถานการณ์ 

สำนักเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

58. วารสารวิชาการสิทธิ
มนุษยชน 

- ความเป็นมา 
- บทความวิจัย  
- บทความวิชาการ 
- บทความวิจารณ์หนังสือ 
- บทความพิเศษ 
- บทรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
ทั่วไป 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

59. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
ICCPR 

- ความเป็นมา 
- ความรู้ทั่วไป  
- ความรู้เกี่ยวกับ ICCPR 
- คำถามสถานการณ์จำลอง ICCPR  

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

60. สื่อรณรงค์ประเภท
มัลติมีเดีย 

- ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
- ภารกิจ บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
- ช่องทางการร้องเรียน 
- ผลการดำเนินงานของ กสม. 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

61. สื่อรณรงค์ประเภท
สิ่งพิมพ์ 

- ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
- ภารกิจ บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
- ช่องทางการร้องเรียน 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

62. หลักสูตรการสร้างเสริม
ความตระหนักด้านสิทธิ
มนุษยชนสำหรับนัก
บริหารระดบัสูง 
(Human Rights 

- ความเป็นมา 
- เนื้อหา จำนวน ชม. 
- รายชื่อวิทยากร 
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 
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Executive Program : 
HREP) 

63. หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
ศึกษา 

- ความเป็นมา 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
- หลักสูตรสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 
- หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน 
- หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

64. อนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ 
หรือ ILO ฉบับที่
เกี่ยวข้อง 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ  
- อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ, องค์การสหประชาชาติ 

65. อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ 
- อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
- พิธีสารเลือกรับแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ, องค์การสหประชาชาติ 

66. อนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยการ
ปฏิบัติต่อสตรี 
- รายชื่อประเทศที่ให้สัตยาบัน 
- ข้อห่วงกังวลของคณะกรรมการประจำอนุสัญญา 
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำอนุสัญญา 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ, องค์การสหประชาชาติ 
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- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา 
- ผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา 
- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน  
- สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  
- อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ  
- พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  
- ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ  
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ 

67. อนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยการ
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
- ผังงานกระบวนการตรวจสอบร้องเรียน 
- อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบ  
- ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบ  
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติในทกุรูปแบบ 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ, องค์การสหประชาชาติ 
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68. อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและ
สมาชิกในครอบครัว 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกใน
ครอบครัว 
- อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 
- พิฺธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกใน
ครอบครัว 
- ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ, องคก์ารสหประชาชาติ 

69. อนุสัญญาว่าด้วยการ
ต่อต้านการทรมานและ
การปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำยี
ศักดิ์ศรี 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ
ทรมาน และการกระทำอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำยีศักดิ์ศรี 
- อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการ
กระทำอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำยี
ศักดิ์ศรี 
- พิธีสารเลือกรับแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำยีศักดิ์ศรี 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ, องค์การสหประชาชาติ 

70. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
ของคนพิการ 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคน

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ, องค์การสหประชาชาติ 
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พิการ  
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ  
- พิฺธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคน
พิการ  
- ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ  
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

71. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก - หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- พิฺธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ, องค์การสหประชาชาติ 
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ตารางที ่4-2 ตารางสรุปประวัติข้อมูลตามลักษณะรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้าง (STRUCTURED DATA) 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 

ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือรายงาน 

1. ข้อมูลการติดตามเรื่อง
ร้องเรียน 

- ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ผลการติดตามข้อเสนอแนะ 
- รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะ 

สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

2. ข้อมูลคำร้องทุกข์/
กล่าวโทษ 

- เลขคำร้อง  
- ประเด็นคำร้อง  
- ชื่อผู้ร้องเรียน  
- ชื่อผู้ถูกร้องเรียน  
- พ้ืนที่เกิดเหตุ 

สำนักมาตรฐานและติดตามการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

3. ข้อมูลประกอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
- แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 
- ยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. .... 
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของ
สำนักงาน กสม. 

ทุกสำนัก/หน่วยภายในสำนักงาน 
กสม. 

4. ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ข้อมูลจากแบบฟอร์ม “แบบบันทึกคำร้องเรียน” 
- ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
- ข้อร้องเรียน 
- พยานหลักฐานประกอบคำร้องเรียน 
- เอกสารประกอบคำร้องเรียน 
- การร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น (ถ้ามี) 
- วัตถุประสงค์ของผู้ร้อง / ผู้ร้องเรียนแทน 
- ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ว่าลงรับเป็นคำร้องหรือไม่ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

5. คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

- รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 
จำแนกรายแผนงาน ในระบบ e-Budgeting  
- รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 
จำแนกรายหน่วยงาน ในระบบ e-Budgeting  

ทุกสำนัก/หน่วยภายในสำนักงาน 
กสม. 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 

ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือรายงาน 
- รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 
จำแนกรายหมวดงบประมาณ ในระบบ e-
Budgeting  

6. รายงานงบการเงิน 
สำนักงาน กสม. 
ประจำปีงบประมาณ 

รายงานงบการเงิน สำนักงาน กสม. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. .... สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ........ 

ทุกสำนัก/หน่วยภายในสำนักงาน 
กสม. 

7. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ ตาม
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดงบประมาณ (ราย
เดือน/ไตรมาส/ปี) 
- รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ (ราย
เดือน/ไตรมาส/ปี) 
- รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
(รายเดือน/ไตรมาส/ปี) 

ทุกสำนัก/หน่วยภายในสำนักงาน 
กสม. 

 

4.1 สรุปประวัติข้อมูลตามรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล 

การพิจารณารูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการนี้ เป็นการวิเคราะห์ถึงประเภทของไฟล์ในการ

จัดเก็บข้อมูล (File Format) หรือในเชิงเทคนิค (Technical) เรียกว่า “นามสกุลไฟล์” (File Extension) ซ่ึงเป็น

ส่วนที่อยู่ท้ายสุดของชื่อไฟล์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบคอมพิวเตอร์จะใช้นามสกุลไฟล์ในการระบุว่า

โปรแกรมไหนเชื่อมโยงกับนามสกุลไฟล์นั้นได้บ้าง เช่นเดียวกันกับโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เมื่อทราบว่า

ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบใดหรือมีนามสกุลไฟล์อะไร จะทำให้สามารถต่อยอดสู่การจัดเก็บหรือการบริหาร

จัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

สำหรับประเภทของรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลหรือนามสกุลไฟล์ของชุดข้อมูลภายใต้โครงการนี้ ทีมที่

ปรึกษาได้ทำการจัดเตรียมข้อมูลรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลหรือนามสกุลไฟล์ไว้ให้เป็นตัวเลือกสำหรับจัดทำ 

เมทาดาตาเชิงเทคนิคจำนวน 12 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ Database, CSV, XML, Image, Video, Audio, Text, 
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JSON, HTML, XLS, PDF และอื่น ๆ โดยทั้ง 12 รูปแบบนี้ ถูกพิจารณาแล้วว่าเป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่

น่าจะมีความเก่ียวข้องกับสำนักงาน กสม. มากที่สุด 

 
ภาพที่ 4-2 สัดส่วนรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของสำนักงาน กสม. 

หลังจากได้นำ 80 ชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงาน กสม. ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft File) มา

พิจารณาถึงรูปแบบของการจัดเก็บชุดข้อมูลหรือนามสกุลไฟล์ที่คาดว่าชุดข้อมูลนั้น ๆ จะเป็น ทำให้ทราบว่า

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงาน กสม. รูปแบบที่มากที่สุดคือ “PDF” ซึ่งมีสัดส่วนในการจัดเก็บข้อมูลใน

รูปแบบนี้สูงถึงร้อยละ 50 หรือคิดเป็นจำนวน 40 ชุดข้อมูล ทั้งนี้ จากการสำรวจและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทำให้

ทราบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ของสำนักงาน กสม. ที่เป็นเอกสาร บทความ รายงาน หนังสือราชการ หรือเอกสารอื่น ๆ 

ที่มีการจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ (Hard File / Hard Copy) มักจะเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบดิจิทัล (Soft File) ด้วย

การสแกนเอกสารและจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ PDF ก่อนทีจ่ะเก็บข้อมูลเข้าสู่แหล่งที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละสำนัก 

สำหรับแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ ควรเปลี่ยนการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ PDF เป็นการ

จัดเก็บไฟล์รูปแบบดิจิทัล (Soft File) ที่เป็นต้นฉบับการจัดทำเอกสารนั้น ๆ แทน ควบคู่ไปกับการนำใช้หรือพัฒนา

ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) เพื ่อให้การลงนามของผู้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับแต่ละเอกสารนั้น 

สามารถลงนามบนไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบนี้ได้เลย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ

สำนักงาน กสม. ให้สะดวกรวดเร็ว อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรให้มีโครงสร้าง

มากขึ้น และสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างสำนักได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนของสัดส่วนรูปแบบการจัดเก็บชุดข้อมูลที่มากเป็นลำดับถัดมา คือ “N/A” มีสัดส่วนร้อยละ 17.5 

หรือคิดเป็น 14 ชุดข้อมูล โดย “N/A” จะหมายความถึงชุดข้อมูลที่ไม่ทราบแน่ชัดถึงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 
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จำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ให้สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสำนักที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ

สารสนเทศของสำนักงาน กสม. ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลรูปแบบการจัดเก็บของ 14 ชุดข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้การจัดทำ

คำอธิบายข้อมูล (Metadata) ของสำนักงาน กสม. เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนของรูปแบบการจัดเก็บชุดข้อมูลของสำนักงาน กสม. ที่มากเป็นลำดับที่สาม คือ รูปแบบข้อความ 

(Text) ที่มีสัดส่วนร้อยละ 12.5 หรือคิดเป็น 10 ชุดข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน กสม. ที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลเอกสาร บทความ รายงาน หนังสือราชการ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่มักจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบ 

“ข้อความ (Text)” 

ชุดข้อมูลสำคัญทั้งหมดจำนวน 80 ชุดข้อมูล ที่สรุปเป็นประวัติข้อมูลตามประเภทรูปแบบของการจัดเก็บ

ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้ ตามตารางท่ี 4-3 สรุปประวัติข้อมูลตามรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลแบบ PDF จำนวน 

40 ชุดข้อมูล ตารางที่ 4-4 สรุปประวัติข้อมูลตามรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลแบบข้อความ (Text) จำนวน 10 

ชุดข้อมูล ตารางที่ 4-5 สรุปประวัติข้อมูลตามรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลแบบที่มีฐานข้อมูลรองรับ (Database) 

จำนวน 6 ชุดข้อมูลตารางที่ 4-6 สรุปประวัติข้อมูลตามรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลแบบโสตทัศน์ (Video, 

Image, Audio) รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 ชุดข้อมูล และตารางที่ 4-7 สรุปประวัติข้อมูลสำหรับข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ

รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างแน่ชัด (N/A) และข้อมูลที่มีรูปแบบการจัดเก็บแบบอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 

15 ชุดข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่4-3 ตารางสรุปประวัติข้อมูลตามรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลแบบ PDF 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 

ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือรายงาน 

1. ข้อมูลงานวิจัยด้านสิทธิ
มนุษยชน 

ผลการศึกษางานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน สำนักกิจการ กสม. 

2. ข้อมูลจากการ
ประชุมสัมมนา 

สรุปผลการประชุม/สัมมนา/เวทีทางวิชาการ/
ระดมความคิดเห็น/การฝึกอบรม/จำนวน
ผู้เข้าร่วม/ ครั้งที่/วันเวลา/ สถานที่ 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

3. ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย ข้อมูลจากการศึกษาการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน 

สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน, 
สำนักกิจการ 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 

ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือรายงาน 

4. ข้อมูลด้านงบประมาณ - สถิติการได้รับจัดสรรงบประมาณ (ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ....-....) 
- ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณและผลการ
ดำเนินงาน (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ....-....) 
- ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงบ 
ประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ....-....) 

สำนักกิจการ กสม.  
และสำนักบริหารกลาง 

5. ข้อมูลผลการดำเนินงาน
ของ กสม. (จำแนกตาม
ภารกิจหน้าที่) พร้อมกับ
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงาน 

- ผลการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
- ผลงานด้านการจัดทำรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
- ผลงานด้านการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของ
สังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ
มนุษยชน 
- ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 

- ผลงานด้านการส่งเสริมความร่วมมือและการ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
- ข้อมูลสรุปผลการติดตามการดำเนินงานตาม
หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- ผลงานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา
องค์กร  
- รายงานการประเมินผลภาคราชการแบบ
บูรณาการ (Government Evaluation 
System: GES)  

ทุกสำนัก/หน่วยภายใน
สำนักงาน กสม. 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 

ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือรายงาน 

- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงาน 

6. ข้อมลูผลการดำเนินงาน
ของ กสม. ในอดีต 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณท่ีผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง 
- รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ กสม. ฉบับที่ผ่านมา 

สำนักกิจการ กสม. 

7. ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายด้าน
สิทธิมนุษยชน 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ใน
กรณีต่าง ๆ  

สำนักมาตรฐานและติดตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

8. งานวิจัย วิชาการ ที่
เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย
และสทิธิมนุษยชน 

ผู้ศึกษาวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย สำนักพิมพ์ 

สำนักกฎหมาย,           
สำนักกิจการ กสม. 

9. นโยบายคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

รายละเอียดนโยบายคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ... 

ทุกสำนัก/หน่วยภายใน
สำนักงาน กสม. 

10. แผนการดำเนินการจัดทำ
รายงานประเมิน
สถานการณป์ระจำปี 

แผนการดำเนินการจัดทำรายงานประเมิน
สถานการณ์ ประกอบด้วย 
- ระยะเวลา 
- ขั้นตอนหลัก 
- รายละเอียดแต่ละกระบวนการทำงาน 

สำนักเฝ้าระวังประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

11. แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

รายละเอียด "แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ...." (ที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
กสม.) ประกอบด้วย  
- แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทุกสำนัก/หน่วยภายใน
สำนักงาน กสม. 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 

ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือรายงาน 

- รหัสกิจกรรม และวงเงินงบประมาณ 

- ตัวชี้วัด 

12. แผนส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนตามยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2566 

- ความเป็นมาและบทสรุปผู้บริหาร 
- การจัดทำแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตาม
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
- แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
- ภาคผนวก 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนษุยชน 

13. รายงานข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางใน
การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน  

- ประเด็นร้องเรียนที่สำคัญ  
- คำร้องในกรณีต่าง ๆ 
- ข้อเสนอแนะ  

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

14. รายงานคู่ขนานตาม
กระบวนการ UPR 

- การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจาก
กระบวนการ UPR ในแต่ละรอบ 
- สถานการณ์และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่
สำคัญ  
-รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอของ 
กสม. ในรายงานคู่ขนานฯ 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

15. รายงานคู่ขนานตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ 
(International 
Obligation Report) 

- รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
- รายงานตามกระบวนการ UPR 
- รายงานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน/ผลการประชุมอ่ืน  
- รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอของ 
กสม. ในรายงานคู่ขนานฯ 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 

ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือรายงาน 

16. รายงานผลการดำเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายฉบับสาธารณะ 

รายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

17. รายงานผลการดำเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายฉบับเสนอ
ผู้บริหาร 

รายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ายเพ่ือเสนอผู้บริหาร รวมถึง 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

18. รายงานผลการดำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน  

- รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ  

- รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการ
ดำเนินงาน 

ทุกสำนัก/หน่วยภายใน
สำนักงาน กสม. 

19. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิชุมชน (ที่ยังมิ
ผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

20. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิเด็ก สตรี คน
พิการ (กลุ่มเสี่ยง)        
(ท่ีผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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21. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิเด็ก สตรี คน
พิการ (กลุ่มเสี่ยง) (ที่ยังมิ
ผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

22. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม (ท่ีผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

23. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม (ท่ียังมิผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

24. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม (ท่ีผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

25. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม (ท่ียังมิผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

26. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ท่ีผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

27. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ท่ียังมิผ่าน
การพิจารณาว่าเปิดเผย
ได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

28. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิชุมชน (ที่ผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

29. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิสถานะบุคคล 
ชายขอบ ชาติพันธุ์ ชนเผ่า
พ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ (ที่
ผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

30. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิสถานะบุคคล 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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ชายขอบ ชาติพันธุ์ ชนเผ่า
พ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ (ที่ยัง
มิผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

31. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในประเด็นด้านด้านสิทธิ
ทรัพย์สินของบุคคลและ
ที่ดิน (ที่ผ่านการพิจารณา
ว่าเปิดเผยได้) 

- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- มติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

32. รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในประเด็นด้านด้านสิทธิ
ทรัพย์สินของบุคคลและ
ที่ดิน (ที่ยังมิผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

- ชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
- ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
การละเมิด 
- การดำเนินการเพ่ือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ 
- ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ: การปกปิดข้อมูลข้อมูลก่อนเปิดเผย 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสม. 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

33. รายงานผลการติดตาม
สถานการณ์ 

ผลการติดตามสถานการณ์ สำนักมาตรฐานและติดตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

34. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 

รายละเอียด "รายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...." จำแนกตาม
ภารกิจหน้าที่ ประกอบด้วย 
- ข้อมูลการสถิติการรับเรื่องร้องเรียน 

- ข้อมูลด้านงบประมาณ 

- ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม.  

- รายงานงบการเงิน สำนักงาน กสม. 

- รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการ
ดำเนินงาน 
- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปีถัดไป 

สำนักกิจการ กสม. 
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- รายงานการประชุม กสม. ด้านบริหาร /มติที่
ประชุม กสม. ต่อรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

35. รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทย 

- ข้อเสนอแนะจากรายงานประเมินสถานการณ์ 
- สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
- รายงานประเมินสถานการณ์ 

สำนักเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

36. วารสารวิชาการสิทธิ
มนุษยชน 

- ความเป็นมา 
- บทความวิจัย  
- บทความวิชาการ 
- บทความวิจารณ์หนังสือ 
- บทความพิเศษ 
- บทรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิ
มนุษยชนทั่วไป 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

37. หลักสูตรการสร้างเสริม
ความตระหนักด้านสิทธิ
มนุษยชนสำหรับนัก
บริหารระดับสูง (Human 
Rights Executive 
Program : HREP) 

- ความเป็นมา 
- เนื้อหา จำนวน ชม. 
- รายชื่อวิทยากร 
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

38. หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
ศึกษา 

- ความเป็นมา 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
- หลักสูตรสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรม 
- หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน 
- หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 
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39. อนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ 
หรือ ILO ฉบับที่เก่ียวข้อง 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ  
- อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ  

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

40. อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนจาก
การหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ 
- อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
- พิธีสารเลือกรับแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 
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ตารางที ่4-4 ตารางสรุปประวัติข้อมูลตามรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลแบบข้อความ (TEXT) 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 

1. กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ, 
องค์การสหประชาชาติ 

2. กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
- กติการหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง 
- พิธีการเลือกรับแห่งกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 
- พิธีการเลือกรับ ฉบับที่สองแห่งกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ
เมือง 

สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ, 
องค์การสหประชาชาติ 

3. ข้อมูลแถลงการณ์และข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลการแถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของ 
กสม. 

สำนักส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน 

4. คำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อมูลจากคำชี้แจง กรณีท่ีมีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ที่ผ่านมา 

สำนักเฝ้าระวังประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน 

5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบ 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ, 
องค์การสหประชาชาติ 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 
การปฏิบัติต่อสตรี 
- รายชื่อประเทศที่ให้สัตยาบัน 
- ข้อห่วงกังวลของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา 
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา 
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา 
- ผลการดำเนินงานของประเทศไทยตาม
อนุสัญญา 
- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน  
- สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  
- อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ  
- พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  
- ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ  
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ 

6. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
การปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ, 
องค์การสหประชาชาติ 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 
- ผังงานกระบวนการตรวจสอบร้องเรียน 
- อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ  
- ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ  
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

7. อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิก
ในครอบครัว 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกใน
ครอบครัว 
- อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 
- พิฺธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและ
สมาชิกในครอบครัว 
- ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 

สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 

8. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การทรมานและการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยี
ศักดิ์ศรี 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำยีศักดิ์ศรี 
- อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และ
การกระทำอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
ที่ย่ำยีศักดิ์ศรี 
- พิธีสารเลือกรับแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการ
ต่อต้านการทรมาน และการกระทำอ่ืนๆ ที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำยีศักดิ์ศรี 

สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ, 
องค์การสหประชาชาติ 

9. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของ
คนพิการ 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคน
พิการ  
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ  
- พิฺธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของ
คนพิการ  
- ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ  
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ, 
องค์การสหประชาชาติ 

10. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก - หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน 
- สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- พิฺธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ, 
องค์การสหประชาชาติ 
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ตารางที ่4-5 ตารางสรุปประวัติข้อมูลตามรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลแบบที่มีฐานข้อมูลรองรับ (DATABASE) 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 

1. ข้อมูลคำร้องทุกข์/
กล่าวโทษ 

- เลขคำร้อง  
- ประเด็นคำร้อง  
- ชื่อผู้ร้องเรียน  
- ชื่อผู้ถูกร้องเรียน  
- พ้ืนที่เกิดเหตุ 

สำนักมาตรฐานและ
ติดตามการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

2. ข้อมูลประกอบการ
รายงานผลการดำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
- แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 
- ยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. .... 
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ของสำนักงาน กสม. 

ทุกสำนัก/หน่วยภายใน
สำนักงาน กสม. 

3. ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ข้อมูลจากแบบฟอร์ม "แบบบันทึกคำร้องเรียน" 
- ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
- ข้อร้องเรียน 
- พยานหลักฐานประกอบคำร้องเรียน 
- เอกสารประกอบคำร้องเรียน 
- การร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น (ถ้ามี) 

สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 
- ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 
- วัตถุประสงค์ของผู้ร้อง / ผู้ร้องเรียนแทน 
- ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ว่าลงรับเป็นคำร้อง
หรือไม่ 

4. คำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 

- รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี จำแนกรายแผนงาน ในระบบ       
e-Budgeting  
- รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี จำแนกรายหน่วยงาน ในระบบ     
e-Budgeting  
- รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี จำแนกรายหมวดงบประมาณ ใน
ระบบ e-Budgeting  

ทุกสำนัก/หน่วยภายใน
สำนักงาน กสม. 

5. รายงานงบการเงิน 
สำนักงาน กสม. ประจำปี
งบประมาณ 

รายงานงบการเงิน สำนักงาน กสม. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. .... 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ........ 

ทุกสำนัก/หน่วยภายใน
สำนักงาน กสม. 

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ ตาม
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงาน
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด
งบประมาณ (รายเดือน/ไตรมาส/ปี) 
- รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 
(รายเดือน/ไตรมาส/ปี) 
- รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการ
ดำเนินงาน (รายเดือน/ไตรมาส/ปี) 

ทุกสำนัก/หน่วยภายใน
สำนักงาน กสม. 
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ตารางที ่4-6 ตารางสรุปประวัติข้อมูลตามรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลแบบโสตทัศน์  (VIDEO, IMAGE, AUDIO) 

ประเภท 
โสตทัศน์ 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 

วิดีโอ (Video) 1. รางวัลบุคคลและองค์กรที่มี
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจำปี 

- ความเป็นมา 
- รางวัลที่ผ่านมา 
- ประเภทรางวัล 
- ประวัติผู้ได้รับรางวัล 
- หลักเกณฑ์ การคัดเลือก 

สำนักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

2. รายการวิทยุกระจายเสียง - รายการสำนึกของสังคม ซึ่งเป็นการ
ให้สัมภาษณ์จากคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ปี 2556 - 2558) 
- รายการหยิบมาถก ยกมาคุย (ปี 
2558 - 2564) 

สำนักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

3. สื่อรณรงค์ประเภทมัลติมีเดีย - ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
- ภารกิจ บทบาทของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
- ช่องทางการร้องเรียน 
- ผลการดำเนินงานของ กสม. 

สำนักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

4. รางวัลบุคคลและองค์กรที่มี
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจำปี 

- ความเป็นมา 
- รางวัลที่ผ่านมา 
- ประเภทรางวัล 
- ประวัติผู้ได้รับรางวัล 
- หลักเกณฑ์ การคัดเลือก 

สำนักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

รูปภาพ 
(Image) 

5. ข้อมูลการสถิติการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

- สถิติการรับเรื่องร้องเรียน จำแนกตาม
ประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียน 
- สถิติการรับเรื่องร้องเรียน จำแนกตาม
พ้ืนที่เกิดเหตุ (ภูมิภาค)  
- สถิติการรับเรื่องร้องเรียน จำแนกตาม

สำนักมาตรฐานและ
ติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
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ประเภท 
โสตทัศน์ 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 
ช่องทางการร้องเรียน 
- ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน 

6. นโยบายของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

แนวนโยบายการดำเนินงานพ้ืนฐานของ 
กสม.  

สำนักกิจการ
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

7. ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

รายละเอียดยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... - .... 

ทุกสำนัก/หน่วยภายใน
สำนักงาน กสม. 

8. สื่อรณรงค์ประเภทสิ่งพิมพ์ - ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
- ภารกิจ บทบาทของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
- ช่องทางการร้องเรียน 

สำนักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

เสียง (Audio) 9. รายการวิทยุกระจายเสียง - รายการสำนึกของสังคม ซึ่งเป็นการ
ให้สัมภาษณ์จากคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ปี 2556 - 2558) 
- รายการหยิบมาถก ยกมาคุย (ปี 
2558 - 2564) 

สำนักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 
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ตารางที ่4-7  ตารางสรุปประวัติข้อมูลสำหรับข้อมูลที่ไม่สามารถระบุรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างแน่ชัด
(N/A) 

รูปแบบการ
จัดเก็บ
ข้อมูล 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 

ไม่สามารถ
ระบุได้ 
(N/A) 

1. ข้อมูลการติดตามเรื่อง
ร้องเรียน 

- ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ผลการติดตามข้อเสนอแนะ 
- รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะ 

สำนักมาตรฐานและ
ติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

2. ข้อมูลการประสานการ
คุ้มครอง 

- ข้อมูลการประสานการคุ้มครองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- รายงานสรุปผลการประสานการคุ้มครอง 

สำนักมาตรฐานและ
ติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

3. ข้อมูลข้อสังเกตเชิงสรุป และ
ความเห็นทั่วไป 

ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding 
Observations) ,ข้อมูลงานต่าง ๆ 

สำนักคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน,          
สำนักกิจการ กสม. 

4. ข้อมูลเครือข่ายสิทธิมนุษยชน ข้อมูลบุคคลหรือองค์กรที่ขับเคลื่อน
ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

สำนักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

5. ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงาน 
กสม. 

- โครงสร้าง 
- ข้อมูลผู้บริหาร 
- หน้าที่และอำนาจ 
- ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
- ข้อมูลการติดต่อ 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

สำนักกิจการ กสม. 

6. ข้อมูลมติที่ประชุม กสม. 
บริหาร 

- มติที่ประชุม กสม. ด้านการบริหาร สำนักกิจการ
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
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รูปแบบการ
จัดเก็บ
ข้อมูล 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 

7. คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษา 

- ความเป็นมา  
- คู่มือจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนทุก
ระดับ 
- กลุ่มเป้าหมาย 

สำนักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

8. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน  
(ด้านสิทธิชุมชน) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

สำนักมาตรฐานและ
ติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

9. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน  
(ด้านสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ 
(กลุ่มเสี่ยง) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

สำนักมาตรฐานและ
ติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

10. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
(ด้านสิทธิทรัพย์สินของบุคคล 
และท่ีดิน) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

สำนักมาตรฐานและ
ติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
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รูปแบบการ
จัดเก็บ
ข้อมูล 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 

11. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
(ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

สำนักมาตรฐานและ
ติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

12. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
(ด้านสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

สำนักมาตรฐานและ
ติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

13. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
(ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

สำนักมาตรฐานและ
ติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

14. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
(ด้านสิทธิสถานะบุคคล ชายขอบ 
ชาติพันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง      
และอ่ืน ๆ) 

- เลขเรื่องร้องเรียน  
- ชื่อเรื่อง  
- ผู้ร้องเรียน  
- ผู้ถูกร้อง  
- ความเป็นมา  

สำนักมาตรฐานและ
ติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
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รูปแบบการ
จัดเก็บ
ข้อมูล 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน รายละเอียดของชุดข้อมูลหรือรายงาน 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผู้ผลิตชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 
- การดำเนินการ  
- ความเห็น  

อ่ืน ๆ 15. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
ICCPR 

- ความเป็นมา 
- ความรู้ทั่วไป  
- ความรู้เกี่ยวกับ ICCPR 
- คำถามสถานการณ์จำลอง ICCPR  

สำนักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

 

 เพื่อให้การจัดทำประวัติข้อมูล (Data Profiling) ของสำนักงาน กสม. มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำนัก

ดิจิทัลสิทธิมนุษยชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร จำเป็นต้องระบุรูปแบบของ   

การจัดเก็บข้อมูลในส่วนที ่เหลือ ดังตารางที ่ 4-7 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ ควรมีการระบุเพิ ่มเติมถึง

รายละเอียดรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล เวอร์ชันฐานข้อมูล (Database Version) แหล่งที่เก็บข้อมูล (Data 

Storage) และเทคโนโลยีที่เข้าถึงข้อมูล เพื่อให้การจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิคของสำนักงาน กสม. เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการจัดทำประวัติข้อมูลเป็นไปในเชิงลึกสำหรับต่อยอดสู่การบริหารจัดการข้อมูลของ

สำนักงาน กสม. อย่างเหมาะสมต่อไป 
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บทท่ี 5 การจัดทำเมทาดาทา (Metadata) เพื่อเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีข้อมูล   

(Data Catalog)  

จากการจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตาของสำนักงาน กสม. ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการ

ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลของภาครัฐ ทำให้ได้มาซึ ่งผลการจัดทำเมทาดาตาของสำนักงาน กสม. ที่เป็น

คำอธิบายข้อมูลของ 89 ชุดข้อมูลสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจงานสำคัญขององค์กร  

 

ภาพที่ 5-1 จากเมทาดาตา (Metadata) สู่การจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 

จากนั้นจึงได้ทำการคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่ถูกระบุว่าอยู่ในระดับชั้นความลับ “เปิดเผยได้” และเป็นข้อมูล

ที ่ถูกจัดเก็บอยู ่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft File) ดังนั ้นจึงทำให้เหลือเพียง 50 ชุดข้อมูลที ่สามารถนำมาจัดทำ       

บัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catatlog) และได้นำ

ข้อมูล 50 ชุดข้อมูลมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog Template) ให้กับหน่วยงาน

ภายในที่มีชุดข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ดังนี้ 
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5.1 จำนวนชุดข้อมูลของแต่ละสำนักที่สามารถนำไปจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ได ้

ตารางที ่5-1 จำนวนชุดข้อมูลของแต่ละสำนักที่สามารถนำไปจัดทำบัญชีข้อมูล (DATA CATALOG) ได้ 

ชื่อสำนัก 
จำนวนชุดข้อมูลหรือ

รายงาน 

 สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 19 

สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 14 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 10 

สำนักกิจการ กสม. 9 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กลุ่มงานการตรวจสอบฯ 1-7) 9 

สำนักกฎหมาย 1 

ภาพรวมของสำนักงาน กสม. ทั้งหมด 50 
 

จากตารางที ่5-1 ทำให้ได้ผลรวมของชุดข้อมูลทุกสำนักเท่ากับ 62 ชุดข้อมูล ซึ่งไม่เท่ากับจำนวนชุดข้อมูล

ที่อยู่ในระดับชั้นความลับ “เปิดเผยได้” จำนวน 50 ชุดข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า เนื่องจากบางชุดข้อมูลมีความ

เกี่ยวข้องกับสำนักผู้รับผิดชอบภารกิจงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 สำนัก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอนุสัญญาว่าด้วยการ

ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ที่มีความเก่ียวข้องกับสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในฐานะผู้ผลิต

ข้อมูลและมีความเกี่ยวข้องกับสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในฐานะผู้ใช้ข้อมูล ดังนั้น    

ชุดข้อมูลนี้จะเป็นชุดข้อมูลที่ได้ถูกจัดทำบัญชีข้อมูลจากทั้งสองสำนัก เพื่อให้ ได้มาซึ่งรายละเอียดบัญชีข้อมูลที่

ครบถ้วน ทั้งจากมุมมองของฝั่งผู้ผลิตและผู้ใช้ชุดข้อมูล 

5.2 รายละเอียดชุดข้อมูลที่สามารถจัดทำบัญชีข้อมูลได้ของแต่ละสำนักที่เกีย่วข้อง 

 สำหรับการนำชุดข้อมูลของแต่ละสำนักที่สามารถจัดทำบัญชีข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีข้อมูล

ภาครัฐที่ได้กล่าวไปข้างต้น ต้องมีการพิจารณาถึงระบบที่ใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูล ลิงก์ URL สำหรับการเข้าถึงชุด

ข้อมูล และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วย เพ่ือให้การเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ หากพบว่าชุดข้อมูลใดที่ถูกระบุว่าอยู่ในระดับชั้นความลับ “เปิดเผยได้” แต่มีระบบที่ใช้ในการเข้าถึง
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ข้อมูลของบุคคลภายนอกหรือรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการเปิดเผยข้อมูล จะต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมต่อการเผยแพร่และการนำไปใช้งานต่อได้โดยสะดวก รวมถึง

พัฒนาระบบที่ใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูลให้เหมาะสมกับการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะมากยิ่งขึ้น 

ในการนำชุดข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และสามารถจัดทำบัญชีข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีข้อมูล

ภาครัฐซึ่งกำหนดให้มีการพิจารณาถึงระบบที่ใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูล ลิงก์ URL สำหรับการเข้าถึงชุดข้อมูล และ

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลประกอบ  เพื่อให้การเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

และมีการระบุชุดข้อมูลในระดับชั้นความลับ ตามท่ีสำนักงาน กสม. กำหนด เช่น “เปิดเผยได้” โดยมีการปรับปรุง

แก้ไขการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมต่อการเผยแพร่และการนำไปใช้งานต่อได้โดยสะดวก จึงได้

ทำการสรุปชุดข้อมูลของแต่ละสำนักท่ีสามารถจัดทำบัญชีข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐได้ โดย

การนำเสนอข้อมูลประกอบกับองค์ประกอบของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

ได้แก่ ระบบที่ใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูล ลิงก์ URL สำหรับการเข้าถึงชุดข้อมูล และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล โดย

รายละเอียดชุดข้อมูลดังกล่าวของแต่ละสำนัก มีรายละเอียดดตามตารางที่ 5-2 ดังนี้ 

ตารางที ่5-2 ตารางแสดงชุดข้อมูลที่สามารถจัดทำบัญชีข้อมูลได้ของสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

จำนวน 19 ชุดข้อมูล 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุด
ข้อมูล หรือรายงาน 

ลิงก์ URL สำหรับ
เข้าถึงชุดข้อมูล 

รูปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูล 

1. ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ     
สิทธิมนุษยชน 

✓ PDF 

2. ข้อมูลแถลงการณ์และข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text 

3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

4. คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษา 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ ไม่สามารถระบุได้ 
(N/A) 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุด
ข้อมูล หรือรายงาน 

ลิงก์ URL สำหรับ
เข้าถึงชุดข้อมูล 

รูปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูล 

5. นโยบายของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Image 

6. แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ตามยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2566 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

7. รายการวิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Audio 

8. รายการวิทยุกระจายเสียง Youtube สำนักงาน กสม. ✓ Audio 

9. รายงานผลการดำเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายฉบับสาธารณะ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

10. รายงานผลการดำเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายฉบับเสนอผู้บริหาร 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

11. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

12. รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทย 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

13. วารสารวิชาการสิทธิ
มนุษยชน 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

14. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
ICCPR 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. X อ่ืน ๆ 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุด
ข้อมูล หรือรายงาน 

ลิงก์ URL สำหรับ
เข้าถึงชุดข้อมูล 

รูปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูล 

15. สื่อรณรงค์ประเภทมัลติมีเดีย เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Video 

16. สื่อรณรงค์ประเภทมัลติมีเดีย Youtube สำนักงาน กสม. ✓ Video 

17. สื่อรณรงค์ประเภทสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ     
สิทธิมนุษยชน 

✓ Image 

18. หลักสูตรการสร้างเสริมความ
ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
สำหรับนักบริหารระดับสูง 
(Human Rights Executive 
Program : HREP) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

19. หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 
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ตารางที ่5-3 ตารางแสดงชุดข้อมูลที่สามารถจัดทำบัญชีข้อมูลได้ของสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์    

สิทธิมนุษยชน จำนวน 14 ชุดข้อมูล 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน 
ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุด

ข้อมูล หรือรายงาน 
ลิงก์ URL สำหรับ
เข้าถึงชุดข้อมูล 

รูปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูล 

1. กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 

2. กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 

3. ข้อมูลจากการประชุม 
สัมมนา 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

4. ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

5. คำชี้แจงคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text 

6. แผนการดำเนินการจัดทำ
รายงานประเมิน
สถานการณป์ระจำปี 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

7. รายงานคู่ขนานตาม
กระบวนการ UPR 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

8. อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน 
ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุด

ข้อมูล หรือรายงาน 
ลิงก์ URL สำหรับ
เข้าถึงชุดข้อมูล 

รูปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูล 

9. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 

10. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 

11. อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิก
ในครอบครัว 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 

12. อนุสัญญาว่าด้วยการ
ต่อต้านการทรมาน และ
การกระทำอ่ืนๆ ที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยี
ศักดิ์ศรี 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 

13. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของ
คนพิการ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 

14. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 
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ตารางที ่5-4 ตารางแสดงชุดข้อมูลที่สามารถจัดทำบัญชีข้อมูลได้ของสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ    

จำนวน 10 ชุดข้อมูล 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน 
ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุด

ข้อมูล หรือรายงาน 
ลิงก์ URL สำหรับ
เข้าถึงชุดข้อมูล 

รูปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูล 

1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 

3. รายงานคู่ขนานตาม
กระบวนการ UPR 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

4. รายงานคู่ขนานตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 
(International Obligation 
Report) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

6. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 

7. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก
รูปแบบ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 
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8. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การทรมานและการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยี
ศักดิ์ศรี 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 

9. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคน
พิการ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 

10. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text/ PDF 
 

ตารางที ่5-5 ตารางแสดงชุดข้อมูลที่สามารถจัดทำบัญชีข้อมูลได้ของสำนักกิจการ กสม.                 
จำนวน 9 ชุดข้อมูล 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน 
ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุด

ข้อมูล หรือรายงาน 
ลิงก์ URL สำหรับ
เข้าถึงชุดข้อมูล 

รูปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูล 

1. ข้อมูลการสถิติการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Image 

2. ข้อมูลงานวิจัยด้านสิทธิ
มนุษยชน 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

3. ข้อมูลประกอบการรายงาน
ผลการดำเนินงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

ระบบ EMENSCR ของ      
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 

X Database 

4. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ 
กสม. ในอดีต 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

5. ข้อมูลพ้ืนฐานของสำนักงาน 
กสม. 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Text 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน 
ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุด

ข้อมูล หรือรายงาน 
ลิงก์ URL สำหรับ
เข้าถึงชุดข้อมูล 

รูปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูล 

6. นโยบายคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Image/ PDF 

7. ยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Image/ PDF 

8. รายงานผลการดำเนินงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

ระบบ EMENSCR ของสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

X PDF 

9. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 
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ตารางที ่5-6 ตารางแสดงชุดข้อมูลที่สามารถจัดทำบัญชีข้อมูลได้ของสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน                  

(กลุ่มงานการตรวจสอบฯ 1-7) จำนวน 9 ชุดข้อมูล 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน 
ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุด

ข้อมูล หรือรายงาน 
ลิงก์ URL สำหรับ
เข้าถึงชุดข้อมูล 

รูปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูล 

1. รายงานข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน  

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Image 

2. รายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ด้านสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ   
(กลุ่มเสี่ยง) (ที่ผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

3. รายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม    
(ท่ีผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Database 

4. รายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ด้านสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม (ท่ีผ่านการ 
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

5. รายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ท่ีผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ ไม่สามารถระบุได้ 
(N/A) 
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน 
ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุด

ข้อมูล หรือรายงาน 
ลิงก์ URL สำหรับ
เข้าถึงชุดข้อมูล 

รูปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูล 

6. รายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ด้านสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
ชุมชน (ที่ผ่านการพิจารณา 
ว่าเปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

7. รายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ด้านสิทธิสถานะบุคคลชาย
ขอบ ชาติพันธุ์ ชนเผ่า
พ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ (ท่ีผ่าน
การพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ Image/ PDF 

8. รายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน   
ในประเด็นด้านด้านสิทธิ
ทรัพย์สินของบุคคลและ 
ที่ดิน (ที่ผ่านการพิจารณา  
ว่าเปิดเผยได้) 

เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ✓ PDF 

9. อนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ 
หรือ ILO ฉบับที่เก่ียวข้อง 

เว็บไซต์ ILO ✓ PDF 
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ตารางที ่5-7 ตารางแสดงชุดข้อมูลที่สามารถจัดทำบัญชีข้อมูลได้ของสำนักกฎหมายจำนวน 1 ชุดข้อมูล 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน 
ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูล 

หรือรายงาน 

ลิงก์ URL สำหรับ

เข้าถึงชุดข้อมูล 

รูปแบบของการ

จัดเก็บข้อมูล 

1. งานวิจัย วิชาการท่ี

เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย

และสิทธิมนุษยชน 

ระบบศูนย์สารสนเทศ         

สิทธิมนุษยชน 
✓ PDF 

 

 จากตารางแสดงชุดข้อมูลของแต่ละสำนักที่สามารถนำไปจัดทำบัญชีข้อมูลและเชื่อมโยงไปยังระบบ 

บัญชีข้อมูลภาครัฐได้ พบว่าระบบที่ใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูลมากที่สุดคือ เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ที่มีชุดข้อมูล   

ถูกเข้าถึงผ่านระบบนี้มากถึง 53 ชุดข้อมูล ลำดับรองลงมาคือ ระบบศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ที่มีชุดข้อมูลถูก

เข้าถึงผ่านระบบนี้จำนวน 3 ชุดข้อมูล ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทั้ง 2 ระบบดังกล่าว คิดรวมเป็นร้อยละ 90.32 ซึ่ง

ถือเป็นการจัดการการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากทั้ง 2 ระบบนี้เป็นระบบของสำนักงาน 

กสม. ที่บุคคลภายนอกคุ้นเคยและมักคำนึงถึงเป็นระบบแรก ๆ เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลของสำนักงาน กสม. 

รวมทั้ง ยังเป็น 2 ระบบที่ง่ายต่อการเข้าถึง เนื่องจากมีลิงก์ URL สำหรับเข้าถึงแต่ละชุดข้อมูลโดยเฉพาะ ดังนั้น 

เมื่อนำชุดข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย 2 ระบบนี้ เชื่อมไปยังระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จะสามารถเชื่อมโยงได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและสร้างความสะดวกต่อบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีต้องการใช้ข้อมูลได้เป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม สำหรับชุดข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย 2 ระบบข้างต้น และไม่มีลิงก์ URL ที่สามารถ

เข้าถึงชุดข้อมูลได้ หรือไม่สามารถระบุรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และข้อมูลพื ้นฐานของสำนักงาน กสม. ควรมี           

การบริหารจัดการชุดข้อมูลเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาก

ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบที่ใช้ในการเข้าถึงเพื่อให้ชุดข้อมูลมีลิงก์ URL ที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย หรือ

การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป  
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บทท่ี 6 การจัดลำดับความสำคัญของชุดข้อมูล (Data)  

เมื่อมีการจัดทำเมทาดาทา (Metadata) เพื่อเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เรียบร้อย  

จะทำให้เราเห็นถึงรายละเอียดของชุดข้อมูลที่สำคัญทั้ง 89 ชุดข้อมูล ซึ่งสามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญผ่าน

การกำหนดกลุ่มชุดข้อมูล การวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เชื่อมโยง

ระหว่างหน่วยงานในอนาคตต่อไป มีรายละเอียดอธิบายได้ ดังนี้ 

6.1 การกำหนดกลุ่มชุดข้อมูล  

ในส่วนแรกของการจัดลำดับความสำคัญของชุดข้อมูล เราสามารถนำพิมพ์เขียวองค์กรที่ได้มีการจัดทำไว้

มาใช้ในการจัดกลุ่มชุดข้อมูลว่าข้อมูลชุดใดอยู่ในส่วนใดขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น (1) ส่วนบริการตามภารกิจหลัก/

งานบริการหลักขององค์กร (Core Products & Services) (2) ส่วนการจัดการบริการด้านผลการดำเนินงาน 

(Performance Management) (3) ส่วนการจัดการบริการด้านนวัตกรรม บริการลูกค้า และประชาสัมพันธ์  

(Experience Management) (4) ส่วนการบริการตามภารกิจสนับสนุน (Corporate Admin & Back Office) (5) 

ส่วนงานบริการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Laws, Compliance & Audit) เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าชุด

ข้อมูลกลุ่มใดจัดอยู่ในส่วนภารกิจหลัก หรือชุดข้อมูลกลุ่มใดอยู่ในส่วนภารกิจงานสนับสนุน 

 
ภาพที่ 6-1 การจัดกลุ่มชุดข้อมูลตามส่วนงานในพิมพ์เขียวองค์กร 
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จากภาพข้างต้นจะเห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่นั้น เกี่ยวข้องกับภารกิจงานที่อยู่ในส่วนของ (1) ส่วนบริการตาม

ภารกิจหลัก/งานบริการหลักขององค์กร (Core Products & Services) ที่มีจำนวนถึง 52 ชุดข้อมูล ลำดับถัดมา

คือ (2) ส่วนการจัดการบริการด้านผลการดำเนินงาน (Performance Management) ที่มีชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 17 ชุดข้อมูล จากนั ้น จ ึงเป็น (5) ส่วนงานบริการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  (Laws, 

Compliance & Audit) ที่มีจำนวนชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวน 15 ชุดข้อมูล และสุดท้ายคือ (3) ส่วนการจัดการ

บริการด้านนวัตกรรม บริการลูกค้า และประชาสัมพันธ์ (Experience Management) และ (4) ส่วนการบริการ

ตามภารกิจสนับสนุน (Corporate Admin & Back Office) ที่มีจำนวนชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวน 9 ชุดข้อมูล

เท่ากัน ซึ่งเมื่อนำจำนวนชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละส่วนงานทั้งหมดมารวมกันแล้ว จะเห็นว่ามีจำนวนเกิน 89 

ชุดข้อมูล นั่นเป็นเพราะบางชุดข้อมูลมีความเก่ียวข้องเกินกว่าหนึ่งภารกิจงานซึ่งอยู่คนละส่วนงานกัน  

เมื่อกำหนดชุดข้อมูลตามกลุ่มงานเรียบร้อยแล้ว จะทำให้ได้ชุดข้อมูล 5 กลุ่มชุดข้อมูลตามแต่ละส่วนงาน 

ซึ่งในการจัดลำดับความสำคัญของชุดข้อมูลเพ่ือการนำใช้และพัฒนาต่อไป โดยในการนำกลุ่มของชุดข้อมูลในแต่ละ

ส่วนงานมาจัดลำดับความสำคัญ สามารถจัดเรียงได้จากข้อมูลที่อยู่ในส่วนของ (1) ส่วนบริการตามภารกิจหลัก/

งานบริการหลักขององค์กร (Core Products & Services) ขึ้นมาเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นชุดข้อมูลสำคัญ

ที่เก่ียวขอ้งกับภารกิจงานหลักขององค์กร จากนั้น ลำดับถัดไปสามารถพิจารณาได้จากลักษณะการดำเนินงานของ

องค์กร ว่าต้องการมุ ่งเน้นการพัฒนาไปยังส่วนงานที ่เกี ่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ

ประสบการณ์ของผู้มาติดต่อ การบริหารจัดการภายใน หรือการบริการงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ดำเนินการตามลำดับต่อไป โดยชุดข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแต่ละส่วนงานนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที ่6-1 การกำหนดชุดข้อมูลตามส่วนงานในพิมพ์เขียวองค์กร 

ส่วนงานในพิมพ์เขียวองค์กร ชื่อชุดข้อมูล 

1. ส่วนบริการตามภารกิจหลัก/ 
งานบริการหลักขององค์กร       
(Core Products & Services) 

1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง 

3. ข้อมูลข้อสังเกตเชิงสรุป และความเห็นทั่วไป 

4. ข้อมูลคำร้องทุกข์/กล่าวโทษ 

5. ข้อมูลเครือข่ายสิทธิมนุษยชน 

6. ข้อมูลจากการประชุมสัมมนา 

7. ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย 

8. ข้อมูลเรื่องร้องเรียน 

9. คำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

10. คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 

11. งานวิจัย วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับด้านกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน 

12. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิชุมชน) 

13. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ 
(กลุ่มเสี่ยง) 

14. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิทรัพย์สินของบุคคล
และท่ีดิน) 

15. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม) 

16. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม) 

17. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง) 



 

125 

 

ส่วนงานในพิมพ์เขียวองค์กร ชื่อชุดข้อมูล 

18. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิสถานะบุคคล ชาย
ขอบ ชาติพันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ) 

19. แผนการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์
ประจำปี 

20. แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2566 

21. รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 

22. รายงานข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

23. รายงานข้อเสนอเเนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และ
รายงานการตรวจสอบ 

24. รายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR 

25. รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายฉบับสาธารณะ 

26. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิชุมชน (ที่ยังมิผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

27. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิเด็ก สตรี คนพิการ (กลุ่มเสี่ยง) (ท่ีผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

28. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิเด็ก สตรี คนพิการ (กลุ่มเสี่ยง) (ท่ียังมิผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

29. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคม (ที่ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผย
ได้) 

30. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคม (ที่ยังมิผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 
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ส่วนงานในพิมพ์เขียวองค์กร ชื่อชุดข้อมูล 

31. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (ที่ผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

32. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (ที่ยังมิผ่านการพิจารณา
ว่าเปิดเผยได้) 

33. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ที่ผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

34. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ที่ยังมิผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

35. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิชุมชน (ที่ผ่านการพิจารณาว่า
เปิดเผยได้) 

36. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิสถานะบุคคล ชายขอบ ชาติพันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง 
และอ่ืน ๆ (ที่ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

37. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิสถานะบุคคล ชายขอบ ชาติพันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง 
และอ่ืน ๆ (ที่ยังมิผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

38. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ประเด็นด้านด้านสิทธิทรัพย์สินของบุคคลและที่ดิน  (ท่ี
ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

39. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ประเด็นด้านด้านสิทธิทรัพย์สินของบุคคลและที่ดิน  (ท่ี
ยังมิผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

40. รายงานผลการติดตามสถานการณ์ 

41. วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน 
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ส่วนงานในพิมพ์เขียวองค์กร ชื่อชุดข้อมูล 

42. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ICCPR 

43. หลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิ
มนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights 
Executive Program : HREP) 

44. หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา 

45. อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ 
ILO ฉบับที่เก่ียวข้อง 

46. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 

47. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ 

48. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ 

49. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้าย
ถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 

50. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยี
ศักดิ์ศรี 

51. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

52. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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2. ส่วนการจัดการบริการด้านผล          
การดำเนินงาน (Performance 
Management) 

1. ข้อมูลการสถิติการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ข้อมูลด้านงบประมาณ 

3. ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
(ความก้าวหน้าฯ รายเดือน/รายไตรมาส/รายหกเดือน) 

4. ข้อมูลประกอบการชี้แจงผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

5. ข้อมูลประกอบการแถลงผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

6. ข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

7. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม. (จำแนกตามภารกิจ
หน้าที่) พร้อมกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การดำเนินงาน 

8. รายงานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชน 

9. รายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR 

10. รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
(International Obligation report) 

11. รายงานงบการเงิน สำนักงาน กสม. ประจำปี
งบประมาณ 

12. รายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

13. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 

14. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 

15. รายงานสรุปผลการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบ 
APF กรอบอาเซียน และกรอบ SEANF 
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16. รายงานสรุปผลการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบ
สหประชาชาติ และกรอบ GANHRI 

17. รายงานสรุปผลการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ 

3. ส่วนการจัดการบริการด้านนวัตกรรม 
บริการลูกค้า และประชาสัมพันธ์ 
(Experience Management) 

1. ข้อมูลงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 

2. ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย 

3. ข้อมูลแถลงการณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ 

4. ข้อมูลเรื่องร้องเรียน 

5. รายการวิทยุกระจายเสียง 

6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 

7. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย 

8. สื่อรณรงค์ประเภทมัลติมีเดีย 

9. สื่อรณรงค์ประเภทสิ่งพิมพ์ 

4. ส่วนการบริการตามภารกิจสนับสนุน 
(Corporate Admin & Back Office) 

1. ข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 

2. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  (ขั้นทบทวนเอกสาร) 

3. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  (ขั้นรวบรวมและวิเคราะห์) 

4. ข้อมูลประกอบการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

5. คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 

6. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

7. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
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8. ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 

5. ส่วนงานบริการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ (Laws, Compliance & 
Audit) 

1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง 

3. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม. ในอดีต 

4. ข้อมูลพ้ืนฐานของสำนักงาน กสม. 

5. ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินการในปัจจุบันและอนาคต 

6. ความคาดหวังของ กสม. ที่ต้องการในอนาคต 

7. นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

8. ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

9. ร่างข้อเสนอนโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 

11. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ 

12. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติใน
ทุกรูปแบบ 

13. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยี
ศักดิ์ศรี 

14. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

15. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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6.2 การวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน  

ในส่วนถัดมาหลังจากดำเนินการจัดกลุ่มชุดข้อมูลเสร็จจึงได้มีการนำข้อมูลทั้ง 89 ชุดข้อมูลมากรองข้อมูล

ในหมวดหมู่ข้อมูลสาธารณะและข้อมูลที่เปิดเผยได้ออกไป เพ่ือให้ได้ออกมาซึ่งชุดข้อมูลที่ใช้ในหน่วยงานสำนักงาน 

กสม. เท่านั้น ซึ่งมีท้ังสิ้นจำนวน 37 ชุดข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ภาพที่ 6-2 ระดับชั้นความลับของชุดข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน 

จากภาพด้านบน แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงานทั้งหมดแบ่งชั้นความลับเป็น 2 ระดับ คือ 

ระดับใช้ภายในหน่วยงานและระดับลับ โดยระดับใช้ภายในหน่วยงาน มีจำนวน 35 ชุดข้อมูล และระดับลับ 

จำนวน 2 ชุดข้อมูล ซึ่งในบทวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงานนี้ จะมีการนำทั้ง 37 ชุดข้อมูลนี้มาพิจารณา

ถึงผู้ใช้งานข้อมูลในแต่ละสำนักและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

6.2.1 ข้อมูลที่อยู่ในระดับชั้นความลับระดับใช้ภายในหน่วยงาน พบว่ามี 18 ชุดข้อมูลที่ให้ทุกสำนักใน

สำนักงาน กสม. สามารถเข้าไปดูข้อมูลนั้นได้ (R) และ 1 ชุดข้อมูลที่เปิดให้ทุกสำนักในสำนักงานเข้าไปดูและแก้ไข

ข้อมูลได ้(RW) โดยมีรายละเอียดของชุดข้อมูล ตามตารางท่ี 6-2 
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ตารางที ่6-2 ตารางแสดงชุดข้อมูลที่แบ่งตามสิทธิการเข้าถึงของทุกสำนักในสำนักงาน กสม. 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน R RW 

1. ข้อมูลข้อสังเกตเชิงสรุป และความเห็นทั่วไป ✓ ✓ 

2. ข้อมูลเครือข่ายสิทธิมนุษยชน ✓  

3. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  (ขั้นทบทวน
เอกสาร) 

✓  

4. ข้อมูลประกอบการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ✓  

5. ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ✓  

6. คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ✓  

7. ร่างข้อเสนอนโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ✓  

8. รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง  และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจำปี 

✓  

9. รายงานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ✓  

10. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิชุมชน (ที่ยังมิผ่าน
การพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

✓  

11. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ 
(กลุ่มเสี่ยง) (ที่ยังมิผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

✓  

12. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม 
(ท่ียังมิผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

✓  

13. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม (ท่ียังมิผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

✓  
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ชุดข้อมูลหรือรายงาน R RW 

14. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ท่ียังมิผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

✓  

15. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิสถานะบุคคล ชาย
ขอบ ชาติพันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ (ที่ยังมิผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

✓  

16. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นด้านด้านสิทธิ
ทรัพย์สินของบุคคลและที่ดิน (ท่ียังมิผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

✓  

17. รายงานสรุปผลการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบ APF กรอบอาเซียน และ
กรอบ SEANF 

✓  

18. รายงานสรุปผลการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบสหประชาชาติ และกรอบ 
GANHRI 

✓  

19. รายงานสรุปผลการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ✓  
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6.2.2 สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีการใช้งานข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงานจำนวน 9 ชุดข้อมูล ซึ่ง

สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มผู้ใช้งาน คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคำร้อง ผู้อื่นที่มิใช่ผู้รับผิดชอบคำร้อง และ

ทุกคนในสำนัก โดยผู้ใช้แต่ละกลุ่มมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ตามตารางท่ี 6-3 ตารางที่ 6-4 และตารางท่ี 6-5 

ตารางที ่6-3 ตารางแสดงชุดข้อมูลที่แบ่งตามสิทธิการเข้าถึงของสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
(พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคำร้อง) 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน R RW 

1. ข้อมูลคำร้องทุกข์/กล่าวโทษ  ✓ 

2. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิชุมชน)  ✓ 

3. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ (กลุ่มเสี่ยง)  ✓ 

4. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิทรัพย์สินของบุคคลและท่ีดิน)  ✓ 

5. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม)  ✓ 

6. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม)  ✓ 

7. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง)  ✓ 

8. บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิสถานะบุคคล ชายขอบ ชาติพันธุ์ ชนเผ่า
พ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ ) 

 ✓ 

 

ตารางที ่6-4 ตารางแสดงชุดข้อมูลที่แบ่งตามสิทธิการเข้าถึงของสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
(ผู้อื่นที่มิใช่ผู้รับผิดชอบคำร้อง) 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน R RW 

1. ข้อมูลคำร้องทุกข์/กล่าวโทษ ✓  
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ตารางที ่6-5 ตารางแสดงชุดข้อมูลที่แบ่งตามสิทธิการเข้าถึงของสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ทุกคนในสำนัก) 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน R RW 

1. รายงานข้อเสนอเเนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และรายงานการตรวจสอบ ✓  

 
 6.2.3 สำนักกิจการ กสม. ที่เป็นผู้ใช้งานชุดข้อมูลจำนวน 7 ชุดข้อมูล โดยมีสิทธิในการเข้าดูชุดข้อมูล (R) 

นั้น ๆ เท่านั้น มีรายละเอียดชุดข้อมูลตามตารางที่ 6-6 

ตารางที ่6-6  ตารางแสดงชุดข้อมูลที่แบ่งตามสิทธิการเข้าถึงของสำนักกิจการ กสม. 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน R RW 

1. ข้อมูลด้านงบประมาณ ✓  

2. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  (ขั้นรวบรวม
และวิเคราะห์) 

✓  

3. ข้อมูลประกอบการแถลงผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

✓  

4. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม. (จำแนกตามภารกิจหน้าที่) พร้อมกับ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 

✓  

5. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ✓  

6. ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ✓  

7. รายงานงบการเงิน สำนักงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ ✓  
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6.2.4 สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นผู้ใช้งานชุดข้อมูลจำนวน 4 ชุดข้อมูล โดยมีสิทธิใน

การเข้าดูชุดข้อมูล (R) นั้น ๆ เท่านั้น มีรายละเอียดชุดข้อมูลตามตารางท่ี 6-7 

ตารางที ่6-7 ตารางแสดงชุดข้อมูลที่แบ่งตามสิทธิการเข้าถึงของสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน R RW 

1. ข้อมูลการติดตามเรื่องร้องเรียน ✓  

2. ข้อมูลการประสานการคุ้มครอง ✓  

3. ข้อมูลมติที่ประชุม กสม. บริหาร ✓  

4. ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ✓  
  

สองสำนักสุดท้ายที่เป็นผู้ใช้ชุดข้อมูล คือ สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง และสำนักกฎหมายที่

เป็นผู้ใช้ชุดข้อมูลสำนักละ 1 ชุดข้อมูล โดยสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง ใช้งานชุดข้อมูลชื่อว่า ข้อมูล

คำร้องทุกข์/กล่าวโทษ ซึ่งมีสิทธิในการเข้าถึงชุดข้อมูลได้ทั้งการดูและการเขียน (RW) และในส่วนของสำนัก

กฎหมาย ใช้งานชุดข้อมูล ชื่อว่า รายงานผลการติดตามสถานการณ์ ซึ่งมีสิทธิในการเข้าถึงชุดข้อมูลไดเ้พียงการเข้า

ดูข้อมูล (R)  

 จากข้อมูลการสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละส่วนงานที่มีความแตกต่างกันไป ทำให้เห็นถึงสิทธิของการ

ใช้ข้อมูลภายในหน่วยงานของแต่ละสำนัก ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิที่การเข้าถึงข้อมูลระดับบุคคลของแต่ละชุด

ข้อมูลได้ท่ีภาคผนวก ข 
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6.3 การวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในอนาคต 

หลังจากดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำเมทาดาตา บัญชีชุดข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ชุดข้อมูลใน

ส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานการใช้งานข้อมูลภายในสำนักงาน กสม. ในส่วนสุดท้ายของการวิเคราะห์

ข้อมูลจึงจะเป็นการวิเคราะห์ถึงการเชื่อมโยงของชุดข้อมูลระหว่างสำนักงาน กสม. และหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้

สามารถนำมาพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในอนาคตได้ รายละเอียดตามภาพที่ 6-3 

 
ภาพที่ 6-3 จำนวนชุดข้อมูลที่ถูกใช้โดยหน่วยงานภายนอก 

 จากภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภายนอกที่มีการใช้ข้อมูลจากสำนักงาน กสม. มีทั้งหมด 6 กลุ่ม

ด้วยกัน คือ ประชาชน/หน่วยงานภายนอก ที่มีการใช้ข้อมูลถึง 15 ชุด องค์การสหประชาชาติ หน่วยงานภาครัฐ 

อ่ืน ๆ ใช้ 2 ชุดข้อมูล และหน่วยงานภาคเอกชน รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี มีการใช้ข้อมูลจำนวน 1 ชุดข้อมูล โดย

ชุดข้อมูลที่หน่วยงานภายนอกทั้งหมดใช้ จะมีบางชุดข้อมูลที่มีการใช้งานซ้ำกันในแต่ละหน่วยงาน ทำให้จำนวน

รวมของชุดข้อมูลของสำนักงาน กสม. ที่มีการใช้งานโดยหน่วยงานภายนอกมีทั้งหมด 18 ชุดข้อมูล ซึ่งมีภารกิจงาน

ที่เก่ียวข้องจำนวน 14 ภารกิจงาน รายละเอียดตามตารางท่ี 6-8 ดังนี้ 
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ตารางที่ 6-8 ภารกิจงานที่มีชุดข้อมูลที่ถูกใช้โดยหน่วยงานภายนอก 

ชื่อหน่วยงานภายนอก ภารกิจงาน 

1. ประชาชน / หน่วยงานภายนอก 1. งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2. งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 1 (ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม) 

3. งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2 (ด้านสิทธิทรัพย์สินของ
บุคคลและที่ดิน) 

4. งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3 (ด้านสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม) 

5. งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 (ด้านสิทธิชุมชน) 

6. งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5 (ด้านสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง) 

7. งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 6 (ด้านสิทธิเด็ก สตรี       
คนพิการ) (กลุ่มเสี่ยง) 

8. งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7 (ด้านสิทธิสถานะบุคคล 
ชายขอบ ชาติพันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ) 

9. งานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย 

10. งานวิจัยสิทธิมนุษยชน 

11. งานสื่อสารองค์กร 

12. งานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1 และ 2 

2. องค์การสหประชาชาติ 
1. ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอของ กสม. ในรายงานคู่ขนาน

ตามกระบวนการ UPR 
2. ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอของ กสม. ในรายงานคู่ขนาน

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
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3. หน่วยงานภาครัฐ 1. งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2. งานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1 และ 2 

4. หน่วยงานภาคเอกชน งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

5. รัฐสภา งานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1 และ 2 

6. คณะรัฐมนตรี งานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1 และ 2 

  

เมื่อพิจารณาถึงชุดข้อมูลที่ใช้โดยหน่วยงานภายนอกสำนักงาน กสม. จะพบว่ามีชุดข้อมูลที่ถูกใช้โดย

หน่วยงานภายนอกจำนวนทั้งสิ้น 18 ชุดข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งชุดข้อมูลตามกลุ่มผู้ใช้งานได้ตามตารางที่ 6-9 ดังนี้  

ตารางที่ 6-9 รายชื่อชุดข้อมูลที่ถูกใช้โดยหน่วยงานภายนอก 

ชื่อหน่วยงานภายนอก ชุดข้อมูลหรือรายงาน 

1. ประชาชน / หน่วยงานภายนอก 1. ข้อมูลงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 

2. ข้อมูลแถลงการณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ 

3. งานวิจัย วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

4. รายการวิทยุกระจายเสียง 

5. รายงานข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

6. รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 

7. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเด็ก 
สตรี คนพิการ (กลุ่มเสี่ยง) (ท่ีผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

8. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคม (ที่ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

9. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม (ที่ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 
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ชื่อหน่วยงานภายนอก ชุดข้อมูลหรือรายงาน 

10. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ที่ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

11. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ
มนุษยชนด้านสิทธิชุมชน  (ท่ีผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

12. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิสถานะ
บุคคลชายขอบ ชาติพันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ (ที่ผ่านการ
พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

13. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นด้าน
สิทธิทรัพย์สินของบุคคลและที่ดิน (ที่ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผย
ได้) 

14. สื่อรณรงค์ 

15. สื่อสิ่งพิมพ์ 

2. องค์การสหประชาชาติ 1. รายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR 

2. รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (International 
Obligation Report) 

3. หน่วยงานภาครัฐ 
1. รายงานข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
2. รายงานข้อเสนอเเนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และรายงานการ

ตรวจสอบ 
4. หน่วยงานภาคเอกชน รายงานข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน 
5. รัฐสภา รายงานข้อเสนอเเนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และรายงานการ

ตรวจสอบ 
6. คณะรัฐมนตรี รายงานข้อเสนอเเนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และรายงานการ

ตรวจสอบ 
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 เมื่อพิจารณาถึงชุดข้อมูลที่มีการใช้งานโดยหน่วยงานภายนอกแล้ว ในการเลือกชุดข้อมูลที่จะดำเนินการ

พัฒนาเพื่อให้การเชื่อมโยงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากระบบที่

ใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูล และดำเนินการพัฒนาให้การนำใช้ข้อมูลเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 6-4 ระบบที่ใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูลที่ใช้โดยหน่วยงานภายนอก 

จากข้อมูลในภาพที่ 6-4 ทำให้ทราบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีการใช้งานโดยหน่วยงานภายนอกนั้น สามารถ

เข้าถึงได้ผ่านทางระบบไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สำนักงาน กสม. ระบบศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

Youtube สำนักงาน กสม. ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกต่อการเข้าใช้งานชุดข้อมูล อย่างไรก็ตาม มีข้อมูล 1 ชุดที่

สามารถเข้าถึงได้ผ่านการส่งต่อเอกสารแบบเป็นแผ่นหรือแฟ้มข้อมูลเท่านั้น คือ รายงานข้อเสนอเเนะการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายและรายงานการตรวจสอบ ที่มีผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม คือ หน่วยงานภาครัฐ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี 

ซึ่งสำนักงาน กสม. สามารถพิจารณาพัฒนาระบบในการจัดเก็บและเข้าใช้งานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้มีการส่งต่อ

ข้อมูลกันได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อไป 
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บทท่ี 7 บทวิเคราะห์ชดุข้อมลูสำคัญของสำนกังาน กสม. (Datasets Analysis)  

7.1 บทวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบที่ใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูลหรือรายงาน 

จากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ระบบทั้งหมด 10 ระบบเพ่ือ

เข้าถึงข้อมูลทั้งหมด 89 ชุดข้อมูลซึ่งได้มาจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลผ่านการประชุมกับแต่ละสำนักที่เกี่ยวขอ้ง 

โดยระบบที ่ถูกใช้งานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เว็บไซต์สำนักงาน กสม. เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือ           

การรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน และการจัดเก็บเป็น Hard Copy (เอกสาร เล่มรายงาน 

แฟ้มรวบรวมเอกสาร) ตามลำดับ โดยมี 14 ชุดข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้มากกว่า 1 ระบบ ทำให้ข้อมูลดังภาพ

ด้านล่าง แสดงจำนวนรวมของข้อมูลแต่ละระบบเกินกว่า 89 ชุดข้อมูล 

 
ภาพที่ 7-1 ระบบที่ใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูลหรือรายงาน 

ระบบที่มีการใช้งานเพ่ือเข้าถึงชุดข้อมูลได้มากที่สุด คือ เว็บไซต์สำนักงาน กสม. ที่สามารถใช้เข้าถึงข้อมูล

จำนวนทั้งสิ้นถึง 41 ชุดข้อมูลจากทั้งหมด 89 ชุดข้อมูล หรือเกือบถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนชุดข้อมูลทั้งหมด แสดงให้

เห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนชุดข้อมูลทั้งหมดนั้น ได้ถูกนำเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงาน กสม. พร้อมให้

หน่วยงานภายนอกภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงประชาชนเข้าชมข้อมูล และสามารถนำไปใช้งานต่อได้ รองลงมา คือ 

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่สามารถใช้เข้าถึงข้อมูลได้

จำนวน 21 ชุดข้อมูล เมื่อรวมสองระบบนี้ ซึ่งเป็นระบบที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้งานได้ จะทำให้สำนักงาน 

กสม. มีข้อมูลถึง 62 ชุดข้อมูลที่พร้อมให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก 
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ลำดับที่สาม คือ การจัดเก็บเป็น Hard Copy (เอกสาร เล่มรายงาน แฟ้มรวบรวมเอกสาร) ที่มีจำนวนถึง 

20 ชุดข้อมูล ที่ยังมิได้มีการจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมสำหรับเรียกใช้งานและส่งต่อให้  

ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลจำนวน 6 ชุดข้อมูลที่นอกจากจะจัดเก็บเป็น Hard Copy แล้วยังสามารถ

เข้าถึงได้ผ่านระบบอื่น ๆ ด้วย คือ ข้อมูลประกอบการชี้แจงผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลผลการดำเนินงานของ

สำนักงาน กสม. คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ซึ ่งในการพัฒนาเพิ ่มเติมนั้น สามารถ

ตรวจสอบได้ว่าแต่ละชุดข้อมูลที่กล่าวมาสามารถเปลี่ยนให้บางภารกิจงานที่ยังเข้าถึงชุดข้อมูลแบบ Hard Copy 

มาใช้ระบบอื่นที่เข้าถึงได้หรือไม่ รวมถึงบางชุดข้อมูลที่มีระบบที่สามารถเข้าถึงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่าหนึ่ง

ระบบนั้น ข้อมูลที่อยู่ในระบบต่าง ๆ เป็นข้อมูลชุดเดียวกันหรือไม่ มีความต้องกันของข้อมูล หรือเป็นข้อมูลที่มี  

การทำให้เป็นปัจจุบันที่สุดหรือไม่ เพ่ือให้ข้อมูลมีคุณภาพและสามารถนำใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดระบบที่ใช้เข้าถึงชุดข้อมูลทั้ง 6 รวมถึงชุดข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบมากกว่า

หนึ่งระบบขึ้นไป ดังตารางที่ 7-1 ด้านล่าง ดังนี้ 

ตารางที่ 7-1 ชุดข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบมากกว่าหนึ่งระบบ 

ชุดข้อมูลหรือรายงาน ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูลหรือรายงาน 

1. ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย 1. เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

2. เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
http://library.nhrc.or.th/ 

2. ข้อมูลประกอบการชี้แจงผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. Hard Copy (เอกสาร เล่มรายงาน แฟ้มรวบรวมเอกสาร) 

2. ระบบ EMENSCR ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

3. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม. 1. เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

2. เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมและบริการ
สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

3. Hard Copy (เอกสาร เล่มรายงาน แฟ้มรวบรวมเอกสาร) 

  



 

144 

 

4. ข้อมูลเรื่องร้องเรียน 1. เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

2. เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมและบริการ
สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

5. คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 1. ระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณ 

2. Hard Copy (เอกสาร เล่มรายงาน แฟ้มรวบรวมเอกสาร) 

6. นโยบายคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

1. เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

2. Hard Copy (เอกสาร เล่มรายงาน แฟ้มรวบรวมเอกสาร) 

7. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
1. เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมและบริการ

สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

2. Hard Copy (เอกสาร เล่มรายงาน แฟ้มรวบรวมเอกสาร) 

8. รายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงาน กสม. ในประเด็นต่าง ๆ 

1. เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

2. ระบบ EMENSCR ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

9. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิต่าง ๆ 

1. เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

2. เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมและบริการ
สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

10. รายงานผลการติดตามและประเมิน
สถานการณ์ 

1. เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

2. เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมและบริการ
สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

11. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 

1. Hard Copy (เอกสาร เล่มรายงาน แฟ้มรวบรวมเอกสาร) 

2. เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

3. ระบบ BB EvMis ของสำนักงบประมาณ 
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12. สื่อรณรงค์ประเภทต่าง ๆ 1. เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

2. Youtube สำนักงาน กสม. 

3. เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
http://library.nhrc.or.th/ 

13. อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน 

1. เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 

2. เว็บไซต์ ILO 

 

และสำหรับชุดข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านการจัดเก็บแบบ Hard copy ช่องทางเดียวนั้น มีทั้งหมด      

9 ชุดข้อมูล ได้แก่ (1) ข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (2) ข้อมูลประกอบการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ (3) ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ กสม. (4) ข้อมูลประกอบการชี้แจง

ผลการปฏ ิบ ัต ิงาน (5) ข ้อม ูลประกอบการช ี ้แจงร ่างพระราชบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ายประจำปี                        

(6) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (7) รายงานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน

สิทธิมนุษยชน (8) รายงานข้อเสนอเเนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และรายงานการตรวจสอบ (9) รายงานสรุป 

ผลการประชุมด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งสำนักงาน กสม. สามารถพิจารณาในขั้นตอนต่อไปได้ว่าชุดข้อมูลดังกล่าวนั้น 

เป็นชุดข้อมูลที่ควรมีการพัฒนาให้มาอยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อง่ายต่อการนำใช้ ส่งต่อ และจัดเก็บ

หรือไม่ เพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายราชการ 4.0 ของส่วนกลาง โดยหลักการพิจารณาความ

เร่งด่วนของการเปลี่ยนระบบการจัดเก็บและการเข้าถึงนั้น สามารถพิจารณาร่วมกับบทวิเคราะห์ในส่วนของ

หมวดหมู่ธรรมาภิบาลข้อมูลของภาครัฐ ประเภทชั้นความลับของชุดข้อมูล และผู้ใช้งานข้อมูลต่อไป 
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7.2 บทวิเคราะห์ข้อมูลจากลักษณะรูปแบบและรูปแบบการจัดเก็บชุดข้อมูล 

สำหรับการวิเคราะห์ชุดข้อมูลในส่วนถัดไป จะเป็นการนำชุดข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งหมดจำนวน 80 ชุดข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงลักษณะรูปแบบของชุดข้อมูล ว่าเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือเป็น

ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง และการวิเคราะห์ถึงรูปแบบการจัดเก็บชุดข้อมูลว่าถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์ประเภทใด 

 
ภาพที่ 7-2 ลักษณะรูปแบบ และรูปแบบการจัดเก็บชุดข้อมูล 

จากภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า จากทั้งหมด 80 ชุดข้อมูล มีเพียง 7 ชุดข้อมูลเท่านั้น ที่อยู่ในลักษณะรูปแบบ

ของชุดข้อมูลที่มีโครงสร้าง โดยส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของ Database และมี 73 ชุดข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

อยู่ในลักษณะข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง  

สำหรับข้อมูลที่อยู่ในลักษณะไม่มีโครงสร้าง พบว่ามีถึง 40 ชุดข้อมูล  จากทั้งหมด 73 ชุดข้อมูลที่ไม่มี

โครงสร้าง ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์สกุล PDF ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากงานวิจัย ข้อมูลจากการประชุมสัมมนา 

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานตรวจสอบด้านต่าง ๆ แผนการปฏิบัติการ นโยบาย อนุสัญญา เป็นต้น ซึ่ง

หลังจากที่ทางทีมที่ปรึกษาได้มีการเข้าไปทำการตรวจสอบตัวอย่างของข้อมูลแล้ว ปรากฏว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ถูก

จัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ PDF นั้น เป็นไฟล์ที่มาจากการสแกนเอกสารที่ถูกพิมพ์ออกมาแล้ว (Scanned/Image 

PDF) ไม่ได้จัดเก็บจากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างโดยตรง (Digitally created PDF) ทำให้อาจเกิดปัญหาในการ

ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปนำไปใช้ต่อ อีกทั้ง หากในอนาคตทางสำนักงาน กสม. มีความประสงค์ที่
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จะจัดทำฐานข้อมูล เพ่ือนำมาใช้ในการประมวลผลผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ก็อาจ

ทำให้การนำเข้ารวมถึงการนำใช้ข้อมูลเป็นไปได้ยาก ซึ่งในจำนวน 40 ชุดข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ PDF นี้ ส่วนใหญ่มี

การผลิตผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วจึงถูกนำมาสแกนเก็บไว้ รวมไปถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบของรูปภาพ 

(Image) บางชุดข้อมูลเป็นข้อมูลทางสถิติที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนั้น ทางสำนักงาน กสม. สามารถจัดเก็บชุด

ข้อมูลเหล่านี้ให้อยู ่ในรูปแบบข้อมูลประเภทที่สามารถนำใช้ต่อได้เลย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Digitally 

created PDF หรือ ไฟล์ที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูลที่เป็นข้อความหรือตัวเลขต่าง ๆ ได้ เช่น ไฟล์ประเภท  

.doc .xls .txt เป็นต้น 

7.3 บทวิเคราะห์ข้อมูลจากหมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและระดับชั้นความลับ

ของชุดข้อมูล 

นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยข้อมูลในเชิงเทคนิคไม่ว่าจะเป็นระบบที่เ ข้าถึงข้อมูล ลักษณะ

รูปแบบของข้อมูล รวมไปถึงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ทีมที่ปรึกษาได้มีการนำหมวดหมู่ข้อมูลธรรมาภิบาลภาครัฐ

และระดับชั้นความลับของชุดข้อมูลของทั้ง 89 ชุดข้อมูล เพ่ือที่จะได้ทราบว่าข้อมูลในส่วนใดที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผย

ได้ ข้อมูลใดต้องมีการจัดการเรื่องชั้นความลับและระบบที่จัดเก็บหรือนำใช้ในปัจจุบันมีความสอดคล้องแล้วหรือไม่ 

กล่าวโดยสรุปคือ จากข้อมูลทั้งหมด 89 ชุดข้อมูลของสำนักงาน กสม. นั้น สามารถแบ่งตามหมวดหมู่

ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้ 3 หมวดหมู่ คือ ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลความลับทางราชการ และข้อมูล

ส่วนบุคคล และเม่ือมาดูในส่วนของระดับชั้นความลับของข้อมูลนั้น จะพบว่าสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับชั้นความลับ

เช่นเดียวกัน คือ เปิดเผยได้ ใช้ภายในหน่วยงาน และลับ โดยมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกันดังต่อไปนี้  
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ภาพที่ 7-3 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและระดับชั้นความลับของชุดข้อมูล 

จากภาพแผนภูมิข้างต้นดังภาพที่ 7-3 จะเห็นได้ว่าสำนักงาน กสม. มีชุดข้อมูลสาธารณะมากถึง 52 ชุด

ข้อมูล จากทั้งสิ้น 89 ชุดข้อมูล และเนื่องจากเป็นข้อมูลสาธารณะ ดังนั้น ทั้ง 52 ชุดข้อมูลดังกล่าวจึงจัดอยู่ในชั้น

ความลับระดับเปิดเผยได้ รองลงมา คือ ข้อมูลที่อยู่ในหมวดหมู่ข้อมูลความลับทางราชการจำนวน 26 ชุดข้อมูล 

แบ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในชั้นความลับระดับที่ใช้ภายในหน่วยงานจำนวน 25 ชุดข้อมูล และชั้นลับจำนวน 1 ชุดข้อมูล 

และลำดับสุดท้าย คือ ข้อมูลที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีจำนวนทั้งหมด  12 ชุดข้อมูล โดยมีข้อมูลที่

จัดอยู่ในชั้นความลับระดับใช้ภายในหน่วยงานจำนวน 10 ชุดข้อมูล และชั้นลับ จำนวน 1 ชุดข้อมูล  

เมื่อนำหมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและระดับชั้นความลับของข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับบท

วิเคราะห์จากระบบที่ใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูลหรือรายงาน รวมถึงรูปแบบของการจัดเก็บชุดข้อมูล จะทำให้

สามารถเห็นได้ว่า หากจะปรับเปลี่ยนให้ข้อมูลหรือรายงานให้เป็นดิจิทัล (Digitization) ทางสำนักงาน กสม. ควร

เริ่มต้นที่ชุดข้อมูลใดก่อน ซึ่งเมื่อคำนึงถึงการนำใช้ การส่งต่อ หรือการเปิดเผยแล้ว ควรมุ่งไปยังชุดข้อมูลที่จัดอยู่ใน

หมวดหมู่ข้อมูลสาธารณะและอยู่ในระดับชั้นความลับที่เปิดเผยได้ก่อน ตามตารางท่ี 7-2 ดังนี้ 
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ตารางที ่7-2 จำนวนชุดข้อมูลแบ่งตามระบบที่ใช้ในการเข้าถึง ระดับชั้นความลับและหมวดหมู่ข้อมูลตาม                     

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

หมวดหมู่ข้อมูล
ตามธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ 

ระดับชั้น
ความลับ 

ระบบท่ีใช้ในการเข้าถึงชุดข้อมูล 
รูปแบบในการ
จัดเก็บชุดข้อมูล 

จำนวนชุด
ข้อมูล 

ข้อมูลสาธารณะ 5. เปิดเผยได้ เว็บไซต์สำนักงาน กสม. 11 PDF 
07 Text 

04 Image 
N/A 

99 อ่ืน ๆ  
06 Audio 
05 Video 

26 
10 
3 
2 
1 
1 
1 

Hard Copy (เอกสาร เล่มรายงาน แฟ้ม
รวบรวมเอกสาร) 

กระดาษ 8 

เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
http://library.nhrc.or.th/ 

11 PDF 
04 Image 

1 
1 

ระบบ EMENSCR ของสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

11 PDF 
01 Database 

1 
1 

Youtube สำนักงาน กสม. 05 Video 2 

เว็บไซต์ ILO 11 PDF 1 

 
จากตารางที่ 7-2 จะพบว่ายังมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาธารณะ อยู่ในระดับชั้นความลับที่สามารถเปิดเผยได้ 

หากแต่ยังมีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของ Hard Copy หรือเป็นกระดาษ ทำให้อาจจะไม่สะดวกในการส่งต่อ หรือ

เผยแพร่สู่สาธารณะ ดังนั้น ข้อมูลกลุ่มที่ทางสำนักงาน กสม . ควรดำเนินการพัฒนาให้เป็นดิจิทัลกลุ่มแรก คือ     

ชุดข้อมูลกลุ่มนี้ โดยเฉพาะ 5 ชุดข้อมูลในกลุ่มนี้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอื่นนอกเหนือไปจากการส่งต่อกัน

เป็นกระดาษ ได้แก่   
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1. ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ (ความก้าวหน้าฯ รายเดือน/รายไตรมาส/รายหกเดือน)  

2. ข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  

3. ข้อมูลประกอบการชี้แจงผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ  

4. ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในปัจจุบันและอนาคต พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

5. รายงานข้อเสนอเเนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและรายงานการตรวจสอบ 

จากนั้น ข้อมูลกลุ่มถัดไปที่ทางสำนักงาน กสม . สามารถพัฒนาข้อมูลให้มีความพร้อมใช้มากขึ้นและ

อำนวยความสะดวกให้ผู้ที ่จะนำใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้สะดวกมากขึ้น คือ ข้อมูลที่อยู่ในหมวดหมู่ข้อมูล

สาธารณะและเปิดเผยได้ ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ PDF ได้แก่ 

1. ข้อมูลงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 

2. ข้อมูลจากการประชุมสัมมนา 

3. ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย 

4. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม. ในอดีต 

5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน 

6. นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

7. แผนการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์ประจำปี 

8. แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2566 

9. รายงานข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

10. รายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR 

11. รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (International Obligation report) 

12. รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายฉบับสาธารณะ 

13. รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายฉบับเสนอผู้บริหาร 

14. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ (กลุ่มเสี่ยง) (ที่ผ่าน

การพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 
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15. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม (ท่ีผ่านการพิจารณา

ว่าเปิดเผยได้) 

16. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (ที่ผ่านการ

พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

17. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ที่ผ่าน

การพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

18. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิชุมชน  (ที่ผ่านการ

พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

19. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิสถานะบุคคล ชายขอบ ชาติพันธุ์ ชนเผ่า

พ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ (ที่ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

20. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นด้านสิทธิทรัพย์สินของบุคคลและที่ดิน 

(ท่ีผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

21. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 

22. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

23. วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน 

24. หลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human 

Rights Executive Program : HREP) 

25. หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา 

26. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 

27. งานวิจัย วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

28. รายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

29. อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ฉบับที่เก่ียวข้อง 

30. ข้อมูลด้านงบประมาณ 

31. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ กสม. (จำแนกตามภารกิจหน้าที่) พร้อมกับปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 

32. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

33. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิชุมชน (ที่ยังมิผ่านการพิจารณาว่า

เปิดเผยได้) 
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34. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ (กลุ่มเสี่ยง) (ที่ยังมิ

ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

35. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม (ที่ยังมิผ่านการ

พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

36. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (ที่ยังมิผ่านการ

พิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

37. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ที่ยังมิ

ผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

38. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิสถานะบุคคล ชายขอบ ชาติพันธุ์ ชนเผ่า

พ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ (ที่ยังมิผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

39. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นด้านสิทธิทรัพย์สินของบุคคลและที่ดิน 

(ท่ียังมิผ่านการพิจารณาว่าเปิดเผยได้) 

40. รายงานผลการติดตามสถานการณ ์

สำนักงาน กสม. สามารถปรับการเผยแพร่ข้อมูลข้างต้น จากเดิมที่เป็นไฟล์ประเภท Image/Scanned 

PDF ให้เป็นไฟล์ประเภท Digitally created PDF เพื่อให้ผู ้ที ่จำเป็นต้องใช้งานต่อสามารถดำเนินการได้อย่าง

สะดวกรวดเร็วขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป 
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บทสรุป 

การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ตลอดจนบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ที่ทำให้ได้มาซึ่ง

รายละเอียดของชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานสำคัญของสำนักงาน กสม. นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

สำนักงาน กสม. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม โดย

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื ่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทำให้ภายในสำนักงาน กสม. สามารถเห็นถึงข้อมูลที่มีการใช้งานภายใน

องคก์รเองได ้รวมไปถึงข้อมูลที่มีการใช้งานโดยหน่วยงานภายนอก และดำเนินการพัฒนาการจัดเก็บ การนำใช้ชุด

ข้อมูลได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้การบูรณาการทำงาน การนำใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทั้งหน่วยงาน

ภายในสำนักงาน กสม. และหน่วยงานภายนอก เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นพื้นฐานที่ดีในการ

นำไปสู่การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเปิดของภาครัฐ (Government Open Data) ไปจนถึงการเตรียมข้อมูลให้พร้อม

สำหรับการนำใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้หน่วยงาน

บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นกลไกและเครื่องมือ

สนับสนุนภารกิจของสำนักงาน กสม. ต่อไป 

 


