
เอกสารประกอบ การจัดทาํกรอบแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

และแผนปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๖๖/ร่างแผนฯ(คาํของบฯ)ปี๖๗ ของสํานักงานกสม.



แนวทาง/วธีิการจัดทาํแผนฯสํานักงาน กสม. ประจําปี ๒๕๖๖

• เป็นปีแรก ของกสม.ชุดที ่๔ ทีจ่ะไดจ้ัดทาํแผนฯ เป็นกรอบแนวทางการดาํเนินงานของกสม. 
หลังจากมีประสบการณก์ารบริหาร/ดาํเนินงานมา ๑ ปี โดยอาศัยกรอบแผนฯทีจ่ัดทาํไว้ก่อนที่
กสม.ชุดนีเ้ข้ามารับงาน และมีส่วนในการจัดทาํคาํของบประมาณปี ๒๕๖๖ ในช่วงทา้ย

• แผนฯ ทีจ่ะจัดทาํประกอบดว้ย ๓ แผน  (สิน้สุดการประชุมฯจะไดส้าระสาํคัญของแผนฯ ๓ ฉบับ 
ไปทาํรายละเอยีดใหส้มบูรณต์อ่ไป)

๑. ร่างกรอบแผนยุทธศาสตรฯ์ ๕ ปี (จากยุทธศาสตร ์กสม. ๕ ปีของนิดา้ มาพจิารณาปรับปรุง
ในสาระสาํคัญ และนาํเนือ้งานโครงการ ทีก่าํหนดไว้ในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ มาทาํแผนฯ ปี๖๖/๖๗)

๒.แผนปฏิบัตงิานประจาํปี ๒๕๖๖ (จากคาํของบประมาณปี ๒๕๖๖ และยุทธศาสตรฯ์ ๕ ปี มา
ปรับปรุงเพิม่เตมิ โดยอาศัยข้อมูล และองคค์วามรู้ฯ ใหส้อดคล้องกับ สถานการณปั์ญหา และ
ภารกิจ นโยบาย กสม.ฯ และผลการวิเคราะหอ์ืน่ๆ รวมทัง้ทาํร่างตวัชีวั้ดของแผนฯ)

๓. ร่างคาํของบประมาณ กสม.ปี ๒๕๖๗ (ถ้ายกร่างไว้แล้วก็ปรับปรุง)



แนวทาง/วธีิการจัดทาํแผนฯสํานักงาน กสม. ประจําปี ๒๕๖๖ (ต่อ)

• แนวทางการจัดทาํแผนฯ (planning approach)
• - การวางแผนอย่างเป็นระบบ  บูรณาการ ยดึปัญหา/เป้าหมายเป็นหลัก (Goal oriented & system 

approach)

• - เน้นการมีส่วนร่วม (participatory approach) และมีการบูรณาการ ข้อมูล องคค์วามรู้ฯจาก
แหล่งต่างๆ

• - จัดทาํเป็นขัน้ตอน/เป็นระยะ (step by step approach) มี
๑. การเตรียมการ เตรียมคน เตรียมข้อมูล/ความรู้ เตรียมวธีิการฯ
๒. จัดประชุมฯ เป็นระยะ ทีก่ทม. พัทยา และกทม.
๓. ได้เอกสารแผนฯ 

- สาํหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการทาํงานในระยะ ๕ ปี(ซึ่งต้องปรับเป็นระยะตอ่ไป)
- เป็นแผนปฎบิัตงิานของเจ้าหน้าทีก่สม.ในปี ๒๕๖๖
- เป็นเอกสารคาํของบประมาณฯ สาํหรับปี ๒๕๖๗ สาํหรับเสนอต่อ สงป.รัฐสภาตอ่ไป

• (สรุปเพือ่หาคาํตอบว่า กสม.จะทาํอะไร ทีไ่หน เมื่อไหร่ อย่างไร โดยใคร ใช้งบฯ/ทรัพยากรเทา่ไหร่)



ขั้นตอนสําคญัในการจัดทาํแผนฯ (โดยนําข้อมูล องค์ความรู้มาใช้ประโยชน์)

• ๑) ขั้นตอนการวเิคราะห ์(analysis step)
• - วิเคราะห(์กลุ่ม)บุคคล องคก์รทีเ่กี่ยวข้อง(stakeholder analysis) เช่น ตอ้งรู้กลุ่ม เป้าหมาย/

ลูกค้าและความตอ้งการ ใครเป็นองคก์รภาค ีเครือข่าย หุน้ส่วน คู่แข่ง ฝ่ายตรงข้าม จะใช้
ประโยชนอ์ย่างไร (เช่น สภา ครม.ศาลฯ พรรคการเมือง องคก์รภาครัฐ เอกชน CSOs IOs ฯ)

• - วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก เช่น รัฐบาล ก.ม.ฯ (SWOT analysis) ใหรู้้จุดแขง็ 
จุดอ่อน และ โอกาส ภยัคุกคาม เพือ่นาํไปสู่การกาํหนดกลยุทธฯ

• - วิเคราะหส์ถานการณปั์ญหา(problem analysis) ดา้นสิทธิมนุษยชน และปัญหาทีเ่กี่ยวข้อง 
เช่น ลักษณะของปัญหา ขนาดและความรุนแรง สาเหตุและ ผลกระทบฯ ทาํใหส้ามารถ
จัดลาํดบัความสาํคัญของปัญหาฯ

• - วิเคราะหวั์ตถุประสงค/์เป้าหมาย(objective analysis) ในระดบัตา่งๆของการแก้ปัญหา
(ระยะส้ัน ระยะยาวฯ) จาก “วิสัยทศัน ์หน้าทีภ่ารกิจ นโยบายของ ก.ส.ม.

• - วิเคราะหแ์ละกาํหนดทางเลือกของการแก้ปัญหาใหบ้รรลุวัตถุประสงค ์(alternative 
analysis) เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางทีเ่หมาะสมของการใช้ทรัพยากรตา่งๆใหบ้รรลุวัตถุประสงค์



เคร่ืองมือแบบฟอร์ม การวเิคราะห์บุคคล องค์กรทีม่ส่ีวนได้เสีย (stakeholder analysis)
ระบุกลุ่มบุคคล 

องคก์รฯ

นิยาม ลักษณะ บทบาท

ของบุคคล องคก์รฯ

ศักยภาพในการสนับสนุน 

เป็นกลางหรือ ต่อต้านฯ

ผลกระทบที่

อาจเกดิขึน้

มาตรการลดแรงต้าน หรือ

ใหส้นับสนุนงานสิทธิฯ

หมายเหตุ

๑. ฝ่ายการเมือง

-รัฐสภา

-พกม..(ฝ่ายค้าน)

.กมธ.สิทธิมนุษยชน.

-รัฐบาล/ครม. 

(รองฯวษิณุและ

รมว.ยธ.)

๓. ฝ่ายตุลาการ

-ศาลยธ.ปกครอง

๒.องคก์รรัฐ

-สมช.

-กอ.รมน.ทภ.๔สน.

-กรมปค.มท.พม.รง.

.กรมคุ้มครองสิทธิ

- อัยการสคช.

๓.ภาคประชาสังคม

-องคก์ร....

-วฒุิสภาใหค้วามเห็นชอบ กสม.

-ตรวจสอบการทาํงานกสม.

-พิจารณารา่งก.ม.ฯ

-ขบัเคลื่อนขอ้เสนอฯจาก กสม.

-กาํกบัหน่วยงาน,ประเด็นท่ีเก่ียว 

ขอ้งกบัการทาํงานของกสม.

-



กรอบความคดิเชิงระบบในการวเิคราะห์การทาํงานด้านสิทธิมนุษยชนของก.ส.ม.

ปัจจัยนาํเข้า

(input)
กระบวนการ

(process)
ผลงาน

(output)
ผลลัพธ์

(outcome)

ข้อมูลย้อนกลับ

(feedback)

สภาพแวดล้อมทางการเมอืง การปกครอง ก.ม. เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม 

ประชากร เทคโนโลย ีความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ ทีก่ระทบต่อการทาํงานด้านสทิธิมนุษยชน

ชอบเขตของระบบ



ตวัอยา่ง กรอบความคิดเชิงระบบในการดาํเนินงานของก.ส.ม.

ปัจจัยนาํเข้า

(input)
กระบวนการ

(process)

ผลงาน

(output)
ผลลัพธ์

(outcome)

ข้อมูลย้อนกลับ(feedback)

สภาพแวดล้อมทางการเมอืง การปกครอง ก.ม. เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม 

ประชากร เทคโนโลย ีความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ

-นโยบาย ยุทธศาสตร ์กสม

.- ข้อมูล ความรู้/วิชาการ

-บุคคลากร

-งบประมาณ อุปกรณ์

-คู่มอื แนวปฏบิตังิาน

-ภาคเีครือข่าย

-ข้อร้องเรียนจากปชช.

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้

มากขึน้ มกีารเปลี่ยนแปลง

ทศันคต ิความรู้ พฤตกิรรม

การละเมดิสิทธิมนุษยชน

ทีร้่ายแรง ลดน้อยลง

มข้ีอเสนอเชิงนโยบาย 

การปฏบิตัส่ิงไปรัฐบาล

กลุ่มเปราะบางเข้าถงึ

สิทธิฯมากขึน้

- ดาํเนินงาน/ภารกจิ กสม.

โดยมแีผนแม่บทฯ แผนฯ

ปีเป็นกรอบแนวทาง

ดาํเนินงานฯ ผู้ถูกละเมดิได้รับการเยยีวยา



ตวัอย่าง การใช้เคร่ืองมือการวเิคราะห์ปัญหาฯ (ผงั problem tree)

ระบุปัญหาหลัก (core problem)

สาเหตุสาํคัญ ๑. สาเหตุสาํคัญ ๓. สาเหตุสาํคัญ ๔. สาเหตุสาํคัญ ๕.

ผลกระทบ ๑. ผลกระทบ ๒ ผลกระทบ ๓ ผลกระทบ ๔

สาเหตุสาํคัญ ๒.

ผล

(effect)

เหตุ

(Cause)

ปัญหาทีเ่กีย่วข้อง



ตัวอย่างการทาํผงัภูมิ problem tree ในการวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุฯ : 
ช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ของปัญหาย่อยทีเ่ป็นสาเหตุ*

ผู้หญิงกระทาํความผิดคดยีาเสพตดิฯและถูกคุมขังในเรือนจาํมาก

แรงผลักดัน (ความ

ยากจน ขาดโอกาส

ภาระครอบครัว หนี้

เพศสภาวะฯ)

แรงดงึดูด (อยากมี

รายได้มาก แม้จะผิด

ก.ม. เหน็คนอืน่รวย ไม่

ถูกจับ และถูกชักจูงฯ)
ความไม่รู้ก.ม.

การเข้าถงึความ

ช่วยเหลือทางก.ม.ที่

มคุีณภาพ ทนัเวลา

ยังไม่มปีระสิทธิภาพ

การปฏบิตัขิองจนทฯ.

ทีเ่ข้มงวด หรือ/และไม่

โปร่งใส ไม่ชอบก.ม.

นโยบายอาญา/ยาเสพตดิ

และ ก.ม.ยาเสพตดิที่

เข้มงวด
การใช้ก.ม.ยาเสพตดิของ

กระบวนการยธ.ทีแ่ข็งตัว

การมกีระบวนทศันเ์ชิงลบต่อ ยาเสพตดิ ผู้เกีย่วข้อง และการแก้ปัญหาทีเ่น้นการลงโทษ

การแก้ไขปัญหาพืน้ฐาน

ของรัฐ(ทีเ่ป็นปัจจัยผลัก 

ดงึ) ยังไม่มปีระสิทธิผล

เทา่ทีค่วร

ทางเลือกอืน่

แทนการ

จาํคุก

มน้ีอย

การใหข้้อมูลแก่อัยการ ศาล

โดยการสืบเสาะฯมน้ีอย

การใช้ประโยชนข์องข้อมูล(การประเมนินโยบาย ก.ม.) องคค์วามรู้ บทเรียนใน/ต่างประเทศ ยังมน้ีอย



ผู้ตอ้งขังหญิงล้นเรือนจาํ

ผู้ต้องขังคดยีาเสพตดิเพิม่

มากขึน้จากการใช้ก.ม.และ

นโยบายยาเสพตดิทีเ่ข้มงวด

การเบีย่งเบนคดแีละ

มาตรการทางเลือก

นอกจากจาํคุกมีน้อย

การตัดสินลงโทษทีไ่ม่ได้

สัดส่วนกับความผิด(เพราะ

ก.ม.แขง็ตัวและไม้ปิดโอกาส

ให้ผู้พพิากษาใช้ดุลยพนิิจ

การลดวันลงโทษการ

นิรโทษกรรมมน้ีอย

คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังยังไม่ดี เพราะการ

ใหบ้ริการและการนิเทศไม่เพยีงพอ

การฟ้ืนฟู/ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

ผู้ต้องขังไม่มปีระสิทธิผลเทา่ทีค่วร

เพราะทรัพยากรมจีาํกัด

มกีารละเมดิสิทธิมนุษยชน

ของผู้ต้องขัง (ดูแลไม่ทั่วถงึ)

สาเหตุ

ผลกระทบ

ต.ย. การวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบเชิงลบของปัญหาผู้ต้องขงัหญงิล้นเรือนจํา:ช่วยให้เห็นภาพรวม*

ลูกหลานผู้ต้องขังหญิงขาดการเลีย้งดูอบรมอย่าง

เพยีงพอรวมทัง้พอ่แม่ผู้ต้องขังหญิงทีไ่ม่มญีาตอิืน่ดูแล

มีการคุมขังผู้ต้องหา จาํเลยใน

ระหว่างพจิารณาจาํนวนมาก, ผู้

ถูกกักขังแทนค่าปรับและผู้อยู่ใน

ระหว่างรอผลการตรวจพสูิจนย์า

เสพตดิ

Over-criminalisation from criminal and narcotics policies and laws

การใช้ทรัพยากรเรือนจาํสาํหรับคุมขังผู้ต้องขังคดอีาญาทีไ่ม่คุ้มค่า

เพราะไปเบยีดบงัพืน้ทีก่ารควบคุมผู้ต้องขังคดอีาญาทีร้่ายแรง



ตวัอย่าง การใช้เคร่ืองมือการวเิคราะห์วตัถุประสงค์ (ผงั objective tree)

วัตถุประสงค์

ชุดทางเลอืก ๑. ชุดทางเลอืก ๓. ชุดทางเลอืก ๔. ชุดทางเลอืก ๕.

ผลกระทบ ๑. ผลกระทบ ๒ ผลกระทบ ๓ ผลกระทบ ๔

ชุดทางเลอืก ๒.

เป้าหมาย

(end)

วธีิการ

(mean)

ปัญหาทีเ่กีย่วข้อง

เป้าหมาย (Goal)

คัดเลอืกชุดทางเลอืกทีเ่หมาะสม มพีลังเพยีงพอ ทีท่าํให้บรรลุวัตถุประสงค ์ขึน้อยู่กับงบประมาณ เวลาฯ ด้วย



ความสมดุลของการใช้อาํนาจ /การบริการของรัฐ ตามหลกัความมั่นคงของรัฐกบัสิทธิมนุษยชน*

ความสมดุลอยู่ตรงไหน

ในสถานการณต์่างๆ

สทิธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ,ก.ม.ภายใน และพันธะกรณีตามอนุสัญญา

สทิธิมนุษยชนทีไ่ทยเป็นสมาชกิ

-การรัฐประหาร

การใช้ก.ม.พเิศษในจชต.
-การปราบปรามยาเสพตดิโดยวิธีรุนแรง

-การลงทุนในเขตเศรษฐกจิโดยมมีตคิรม.

ไม่ต้องทาํEIA
-การคนืพืน้ทีป่่าฯ

-การรักษาพยาบาลคนต่างด้าวทีเ่ข้าเมอืงโดย

ผิดก.ม.รวมทัง้การฉีดวัคซนีฯ

-การใหก้ารศึกษาแก่เดก็ต่างด้าวฯ

-การเยยีวยาเหยือ่ฯทีเ่ป็นคนต่างด้าวทีเ่ข้า

เมอืงโดยผิดก.ม.

หลักสิทธิมนุษยชนสากล

ความม่ันคงของประเทศ ความปลอดภัย ศลีธรรมอันดี
ประโยชนส์าธารณะ

สทิธิ เสรีภาพของประชาชน

ความม่ันคงของมนุษย์

การเผาไล่ทีช่าวกระเหรียงแก่ง

กระจาน การสกัดฯจ่านิวและคณะ

ไม่ใหไ้ปอุทยานราชภกัดิ์

-การชุมนุมฯและการสลายการชุมนุม



แนวทางในการจัดลาํดับความสาํคัญของงาน

๑. ทาํlist รายการโครงการ/กจิกรรมฯ ทัง้หมด ทีจ่ะจัดลาํดบัความสาํคัญ

๒. ระบุความสาํคัญของโครงการ/กิจกรรมเหล่าน้ัน โดยพจิารณาจากเป้าหมาย ภารกิจของกสม.

๓. ระบุความเร่งดว่นของโครงการ/กิจกรรม

๔. จัดลาํดบัความสาํคัญโดยพจิารณาจากความสาํคัญและความเร่งดว่นของงาน

๕. หลีกเล่ียงการจัดลาํดบัความสาํคัญทีต่อ้งมาแข่งกัน

๖. คาํนึงทรัพยากร/งบประมาณทีใ่ช้

๗.  ทบทวนอกีคร้ัง โดยคาํนึงถงึความเป็นจริง





1. งานสาํคัญและเร่งด่วน : งานกลุม่นีจ้ะเป็นงานท่ี ถา้ไมด่าํเนินการก็จะมีปัญหาหรอืเกิดวิกฤตขึน้ อาจเกิดผลกระทบ

มากมายไม ่คุม้ท่ีจะรอไวก่้อน ควรดาํเนินการใหเ้รว็ท่ีสดุ ซึง่คงตดัสนิใจกนัไมย่าก

2. งานสาํคัญแต่ไม่เร่งด่วน : งานกลุม่นีม้กัจะถกูละเลยเพราะเป็นงานท่ีไมเ่รง่ดว่น แตมี่ความสาํคญัเรื่องเปา้หมายและ

เป็นงานท่ีอยู ่ในแผนงานกลยทุธแ์ตเ่น่ืองจากพอมีเวลา จงึไมค่อ่ยมีใครหยิบมาทาํเทา่ไรนกัพอเวลาผา่นไปจงึกลายเป็น งาน

สาํคญัท่ีเรง่ดว่นไปทกุที ดงันี ้งานประเภทนีค้วรไดร้บัความสนใจอยากตอ่เน่ืองแลว้ดาํเนินการตาม แผนท่ีกาํหนดไวใ้หไ้ด ้เช่น 

งานดา้นการพฒันา งานนโยบาย งานท่ีผูน้าํดาํเนินการไวใ้หผู้อ่ื้น งานท่ีเป็น แผนระยะกลางและระยะยาว ผูน้าํท่ีดีมกัจะทาํ 

งานประเภทนีไ้วแ้ละใหค้วามสาํคญัเพราะถา้ปลอ่ยเวลา ผา่นไปอาจลืมแลว้ไมไ่ดท้าํ สดุทา้ยจะสง่ผลกระทบกบัเปา้หมายได้

3. งานไม่สาํคัญแต่เร่งด่วน : คนสว่นใหญ่ถกูผลกัดนัใหท้าํงานกลุม่นีม้ากท่ีสดุเพราะเป็นงานท่ีแทรกกบังานท่ีทาํตามแผน

อยูส่าเหต ุท่ีเกิดเหตกุารณนี์เ้พราะเราไมค่อ่ยมีแผนงานหรอืไมค่อ่ยไดทาํตามแผนทาํใหมี้งานดว่นเขา้มาได ้เรื่อยๆ ดงันัน้ เรา

ควรปฏิเสธงานดว่นท่ีเขา้มาบา้ง ถา้ไมใ่ช่งานวิกฤตเพ่ือใหเ้ราสามารถทาํงานตามแผนท่ีวางไว ้ไดค้รบ งานประเภทนี ้เช่น การ

ประชมุท่ีไมไ่ดน้ดัหมาย ,งานท่ีคนอ่ืนขอรอ้งใหท้าํ ,งานท่ีลา่ชา้จากสว่น งานอ่ืนๆแลว้มาเรง่เรา ,งานท่ีเราทาํไดง้านแตไ่มไ่ดอ้ยู่

ตามแผน ควรทาํงานประเภทนีใ้หน้อ้ยลงนะครบัจะ ไดมี้เวลาทาํงานสาํคญัมากขึน้ครบั

4. งานไม่สาํคัญและไม่เร่งด่วน : งานนีถ้า้ไมจ่าํเป็นก็ควรจดัอยูใ่นลาํดบัหลงัๆหรอืมีช่วงเวลาท่ีจะดาํเนินการใหช้ดัเจน เช่น 

โทรศพัท ์ทั่วไป ,e-mail ,งานสงัสรรค ์, การพดูคยุเรื่องทั่วไป เป็นตน้ เราเสียงเวลากบังานประเภทนีไ้ป คอ่นขา้งมาก จงึมี

เวลาเหลือในการทาํงานสาํคญันอ้ย แลว้จะรูส้กึวา่งานยุง่มากแตไ่ดผ้ลผลตินอ้ยเหลือเกิน และไมไ่ดต้ามเปา้ดว้ย



ตวัอย่างหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาจดัลาํดบัความสําคญัของเน้ืองานฯ แบบง่าย

สาํคัญ ไม่สาํคัญ

เร่งดว่น

ไม่

เร่งดว่น

๑.สาํคัญและเร่งดว่น

๔. ไม่สาํคัญ ไม่เร่งดว่น๒.สาํคัญและไม่เร่งดว่น

๓.เร่งดว่น ไม่สาํคัญ

ความสาํคัญดูที ่เนือ้งานน้ัน :
- รัฐธรรมนูญ พรป.กสม. 

กาํหนดให้ทาํ
- คาํแนะนาํจาก สภาฯ

- สอดคล้องนโยบาย กสม.

- แก้ปัญหาฯทีม่ขีนาด ความ

รุนแรงมาก

- อืน่ๆ

ความเร่งด่วน ดูทีเ่นือ้งานน้ัน :
- ถ้าไม่รีบทาํ ปัญหาจะขยายตัว

ไปมากและรวดเร็ว

- งานโครงการอืน่ทีส่าํคัญ ไม่

สามารถทาํได้ ตอ้งรอฯ

- อืน่ๆ



ขั้นตอนสําคญัในการจัดทาํแผนฯ (ต่อ)

• ๒) ขัน้ตอนการจัดทาํเนือ้หาของแผนฯ (ตามลักษณะ/ประเภท โครงสร้างของแผนฯ)

• ๑. นําผลการวเิคราะหม์าจัดทาํเนือ้หาแผนฯระดับต่างๆ เช่น แผนแม่บทฯ  แผนปฏบิัตงิานประจาํปี ซึง่ต้องการ
ผลการวเิคราะหท์ีเ่หมาะสมกับลักษณะประเภท และโครงสร้าง/องคป์ระกอบของแผนฯ (เช่น แผนแม่บททีใ่ช้
Log frame app’หรือปกต,ิแผนฯปี ร่างแผนฯปี ๖๗)

• ๒. กาํหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมาย และตัวชีว้ัดของแผนฯ

• ๓. กาํหนดยุทธศาสตร ์กลยุทธ โครงการ ชุดกจิกรรม เพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงค ์เป้าหมาย (และตัวชีว้ัด) ใน
ระดับต่างๆ

• ๔. กาํหนดระยะเวลาการดาํเนินการ (ของเนือ้งาน โครงการ/กจิกรรม และการประสานกจิกรรม เวลาฯ)

• ๕. กาํหนดผู้รับผิดชอบ (หลัก ร่วม/รอง ผู้สนับสนุน ภาคฯี)

• ๖. กาํหนดงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า

• ๗. กาํหนดแนวทางวธีิการตดิตาม ประเมนิผลแผนฯ

• ๘.ทบทวน ปรับปรุง

• ๙. นาํเสนอผู้มอีาํนาจอนุมัต/ิให้ความเหน็ชอบ



กระบวนการ/ขั้นตอนในการจัดทาํแผนฯ
• ๑. เตรียมการ

• - รวบรวม วเิคราะหข์้อมูล จากแหล่งตา่งๆ (ไม่น้อยกว่า ๙+๑(วจิยั) แหล่ง)

• - ประชุมจดัทาํข้อมูลบางรายการ เช่น นโยบาย กสม.

• - ประสานตดิตอ่วทิยากรภายนอก หารือร่วมกัน

• - เตรียมการเร่ืองกระบวนการประชุมปฏบิัตงิาน เตรียมเอกสาร สือ่ เตรียมสถานที ่ฯลฯ

• ๒. ประชุมปฎบิัตกิารฯ ที ่พทัยา ๒ วัน

• - เปิด ผู้บริหารมอบนโยบาย (กสม.เลขาฯกสม.) ใหข้้อมูลทีจ่าํเป็น

• -ชีแ้จงแนวทางวธีิการประชุม จดัทาํแผน

• - นาํเสนอข้อมูล และปรับปรุงข้อมูล

• - จดัทาํแผนฯ  ๕ ปี

• - จดัทาํแผนปฏบิัตกิาร ปี ๖๖ และร่างแผน/คาํของบฯปี ๒๕๖๗ 

• - นาํเสนอ อภปิราย แก้ไขร่างฯ

• ๓. ประชุมจดัทาํรายละเอยีด ตวัชีว้ัด (๑-๒ วัน) 

• ๔. เสนอ กสม.เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ และ เผยแพร่ ซักซ้อมความเข้าใจ



กรอบแผนยุทธศาสตร ์๕ ปี(๖๖-๗๐) แผนปฎิบัตกิารประจาํปี ๒๕๖๖ และร่างแผน(คาํของบฯ) ปี ๖๗ 

ของสาํนักงาน ก.ส,ม. 

๗.ข้อเสนอจากภาคี

เครือข่าย และการหา

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร ์

/ปฏบัิตงิานเพิม่เตมิ

๘.ปัญหาสทิธิมนุษยชนที่

จะเกดิขึน้จากการเปลีย่น 

แปลงทางการเมอืง ก.ม. 

เศรษฐกจิ สังคมฯ

๑๐.การเปลีย่นแปลงภายในของ

สนง.กสม(โครงสร้างบุคคลากร

ข้อมูลสาํหรับใช้จัดทาํกรอบแผนฯ ๕ ปี แผนฯ.ปี ๒๕๖๖ และร่างคาํของบฯ ปี ๒๕๖๗*
๔. ผลการศกึษาวจัิย

วชิาการ

๑. ผลการดาํเนินงาน

ทีผ่่านมา

ด้านสทิธิมนุษยชน

และด้านการบริหาร

๒.ข้อตกลงระหว่างประเทศ/ 

อนุสัญญาด้านสทิธิมนุษยชน

ทีเ่ป็นภาคแีล้ว และยังไม่เป็น

๙.นโยบาย 

กสม.ในเร่ือง

การบริหาร/

ดาํเนินงาน

๓.ยุทธศาสตรข์อง

กสม.(๕ ปี)

๕. คาํของบฯ ปี

๖๖ ทีผ่่านสภาฯ ๖.คาํแนะนาํ

จากรัฐสภา
ข้อมูลมมีาก

ต้องวิเคราะห์

สังเคราะหเ์อา

ข้อมูลทีจ่าํเป็น

มาใช้ทาํแผน



๖.คาํแนะนาํ

จากรัฐสภา ใน
การเสนอรายงาน

ประจาํปี รวม ทัง้

ในเวทกีมธ.ต่างๆ

กรอบแผนยุทธศาสตร ์๕ ปี(๖๖-๗๐) แผนปฎิบัตกิารประจาํปี๒๕๖๖ และร่างแผนฯ(คาํของบฯ)ปี ๖๗ 

ของสาํนักงาน ก.ส,ม. 

๔.นโยบายของกสม.

ชุดที ่๔ในเร่ืองการ

บริหาร/ดาํเนินงาน เช่น 

เปิดสนง.ภาค 

B&HRs, ........ฯลฯ

๗.ข้อเสนอจากภาคเีครือ 

ข่ายทีม่ีต่อกสม.ในเวทต่ีางๆ  

เช่น ขอให้ทาํงานใกล้ชดิ รวดเร็ว 

คุ้มครองสิทธิฯปชช.เน้นเร่ือง....

และการหาเครือข่าย หุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร ์ปฏิบัตงิานเพิม่

๓.ยุทธศาสตรข์องกสม.(๕ ปี)

ซึ่งจัดทาํมาจากการวเิคราะหปั์ญหา 

สถานการณ ์กรอบยุทธศาสตรช์าติ

แผนแม่บทฯ ทีเ่กี่ยวข้อง 

(สรุปจากรายงานของ นิด้า)

๒.อนุสัญญาฯที ่กสม.จะต้องผลักดันในปี 

๖๖/๖๗ เช่น OP CAT,การให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฯอุ้มหาย,ข้อเสนอการเป็นภาคี

อนุสัญญาแรงงานอพยพ??

และการจัดทาํและการนําเสนอรายงานตาม

กลไกUPRและอนุสัญญาฯอืน่ ทีถ่งึเวลาในปี 
๖๖/๖๗ (จากพันธะกรณีข้อตกลง/อนุสัญญา

ด้านสิทธิมนุษยชน/หลักการปารีส) 

๑. ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา
งานสาํคัญทีย่ังไม่สาํเร็จ และ 

งานทีต้่องทาํต่อเน่ืองในปี ๒๕๖๖/๖๗ 

(เช่น เตรียมรับพรบ.ฯทรมาน)และการ

เพิม่ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพการทาํงาน

(จากการตดิตามประเมินผลการ

ดาํเนินงานของกสม.)

๘.ปัญหาด้านสิทธิ

มนุษยชน ทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 

อันเป็นผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง

ปกครอง ก.ม. เศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลย ีตปท.  ปี๖๖/๖๗-๗๐

๕.ข้อมูลคาํขอ

งบประมาณ ปี ๖๖ ที่

ผ่านรัฐสภาฯ (๒๑๖ ล้าน

บาท โครงการอะไรทีต้่อง

ทาํ ห้ามยกเลิกฯ)

๙. การเปลี่ยน 

แปลงภายในของ

สนง.กสม.ในเร่ือง

โครง สร้าง,บุคคลากร

ระบบ/กระบวนการ

ทาํงานฯ

การเตรียมข้อมูลสาํหรับใช้ในการจัดทาํกรอบแผนฯ ๕ ปี แผนฯปีสาํนักงานกสม.ปี ๒๕๖๖ และร่างคาํของบฯปี๖๗*

๑๐. ผลการ

ศึกษาวิจัย วิชาการ



เหลียวหลงั แลหนา้ สาํหรับการทาํกรอบแผนฯ๕ ปี แผนฯปี ๖๖ และคาํของบฯปี๖๗

ปัจจุบัน

อนาคต
ในหว้งเวลาต่างๆ

อดตี

ทีผ่่านมา

ปัญหา ความสาํเร็จ

บทเรียน ความทา้ทาย

นโยบาย กสม.

ภาพฝัน/วิสัยทศัน์

-สังคมไทย

และ กสม.

เป้าหมาย

แนวทางดาํเนินงาน 

การบริหารจัดการ

(แผนงานปี ๖๖/๖๗-)

หน้าทีภ่ารกจิของ กสม.

-ตามก.ม.(รธน.ฯ,พรป.)

-ตามหลักการปารีส

ปัญหาสิทธิฯทีส่าํคัญ

ทีด่าํรงอยู่ และคาด

ว่าจะเกดิขึน้

อุปสรรค ข้อจาํกัด

ทีส่าํคัญ

ความคาดหวังที่

สาํคัญจาก

stakeholders:
รัฐสภา ประชาชน 

CSOs ตปท.และ

อืน่ๆ.......

ต้นทุนทีส่าํคัญทีม่อียู่ และควรสร้างเสริม



ขนาดและความรุนแรงของ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

อย่าเป็นตาบอดคลาํช้าง - มองใหเ้ป็นระบบ รอบด้าน ใช้สหวิทยาการ

อย่าดแูตย่อดภเูขานํา้แขง็



ข้อมูล ขนาดและความรุนแรงของ ปัญหาการละเมดิสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

๑.สถติ/ิข้อมูลคดลีะเมดิสิทธิมนุษยชน จากศาลฯ

๓.สถติ/ิข้อมูลการร้องเรียนไปยังหน่วยงานสิทธิฯ (กสม.

ผู้ตรวจการฯ กรมคุ้มครองสิทธิฯ NGOs, อืน่ๆ)

การสาํรวจผู้ถูก

ละเมดิ/ผู้เข้าไม่

ถงึสิทธิฯ

มกีารกาํหนดนิยาม

- ปัญหาสิทธิฯ

- องคป์ระกอบ/ชนิดฯ
๒.สถติ/ิข้อมูลการไกล่เกลี่ย

การคอรัปช่ัน โกงกนิต่างๆทีห่าคนทาํผิดไม่ได้

การทาํใหม้ผู้ีเสียชีวิต บาดเจบ็ อุ้มหาย โดยไม่มี

การแจ้งความ หรือจับผู้กระทาํความผิดไม่ได้

การปล่อยมลพษิสู่ดนิ นํา้ อากาศ 

โดยโรงงาน ปชช. หน่วยงานรัฐ

การละเมดิทรัพยส์ินทางปัญญา 

ทีจ่ับกุมผู้กระทาํผิดไม่ได้

การละเมดิสิทธิฯ (บลูลี่ เลือกปฎบิตัฯิ)  ต่อกลุ่มผู้

เปราะบางฯ เช่น เดก็ ผู้หญิง แรงงาน ผู้พกิารฯ 

โดยไม่มกีารร้องเรียน และดาํเนินคด ี

มกีารกาํหนดวิธีการทาํ

ฐานข้อมูลปัญหา

- มกีารคาํนวณเพือ่ให้

ทราบขนาดของปัญหา 

- จาํนวนบุคคลถูกละเมดิ

- ความเสียหายทีเ่กดิขึน้  

- นาํไปสู่การตัดสินใจ

ลงทุนงบประมาณแก้ปัญหา

มกีารกาํหนดหน่วยงาน

รับผิดชอบในการสาํรวจฯ

อืน่ๆ



บุคคล องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ปชช. 

๔.ประชาชน

๓.ผู้มีอทิธิพล

ผู้ก่อความไม่สงบ

๑.รัฐ/ประโยชนส์าธารณะ

เจ้าหน้าทีรั่ฐ

๒.องคก์รธุรกจิ

ชีวิต ร่างกาย ทรัพยส์ินฯ ปชช.

(-) ทีด่นิ ป่าไม้ โกงรัฐฯ 

(-),ค้ามนุษย ์เอาเปรียบ ค่าจ้างไม่เป็น

ธรรม ไม่ปลอดภยั มลพษิจากโรงงาน,

ชีวิต ร่างกาย ทรัพยส์ินจนท.

ความสงบ ความม่ันคงของรัฐฯ
ซ้อม,อุ้มหาย,จับผิดตัว

,เรียกเงนิ

เลือกปฏบิตัิ

ใช้ความรุนแรงฯ

ออกก.ม.,นโยบายไม่

เหมาะสม

นักการเมอืง

เรียกรับประโยชน์

บุกรุกทีฯ่ นาํมาขายทีม่อืเปล่า 

เผาป่า ทาํลายทรัพยส์ิน ฯ

โกง เบยีดบงัทรัพยากร ประทว้ง 

ทีไ่ม่ถูกต้อง ทาํลายทรัพยส์ิน

ใช้เป็นเคร่ืองมอืฯ

ต้องตัดวงจร

ละเมดิสทิธิฯ



ประเดน็ปัญหาสิทธิมนุษยชนทีสํ่าคญัทีเ่กดิขึน้*
• กระบวนการยุตธิรรมฯ เช่น ซ้อมทรมาน อุ้มหาย การจับผิดตวั การชันสูตรฯ ตรวจร่างกาย/

จติใจผู้ถูกทรมานฯ การตรวจDNA และปัสสาวะฯโดยไม่ชอบฯ  การเยยีวยาผู้ไดรั้บผลกระทบ
เชิงลบฯ ประกันตวั การอายัดตวัฯ ไว้สอบสวนตอ่

• การชุมนุมเรียกร้องสิทธิฯ การสลายตวัผู้ชุมนุมโดยไม่สอดคล้องกับหลักสากลฯซึง่ไทยรับรอง

• สถานะบุคคล ไร้รัฐ (ทาํใหเ้ป็นข้อจาํกัดในการเข้าถงึสิทธิฯ)

• สิทธิชุมชน สิทธิฯในการเข้าถงึ/ใช้ทรัพยากรฯ ทีด่นิทบัซ้อน

• การเลือกปฏิบัต ิการเข้าไม่ถงึสิทธิฯ ของกลุ่มเปราะบาง

• สิทธิของกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น เดก็ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร คนเร่ร่อน LGBTQ ผู้ตดิเชือ้ฯ

• ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองคก์รธุรกจิฯ)

• อืน่ๆ 



การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยผู้ก่อความไม่สงบฯ นอกเหนือจากการละเมิดฯของฝ่ายจนท.รัฐ



การเปลีย่นแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยฯีทีส่่งผลต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนและประชาชน*

ธุรกจิ

สถาบนัการเมอืง

รัฐบาลหน่วยงาน

รัฐ

โควิด/

โรคอุบตัใิหม่

สือ่

อาชญากร

ผู้มอีทิธิพล

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม

โลกร้อน นํ้าท่วม ฝุ่น

การขยายตัว

ของเมอืง

ความอ่อนแอของการ

บงัคับใช้ก.ม. 

โลกาภวัิฒน์

ประชาชน

ปัญหาการละเมดิสิทธิฯ เทคโนโลยี

ความอ่อนแอของสถาบนั 

การเมอืง ระบบราชการฯ

การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม สิ่งแวดล้อม

ภยัคุกคามจากโควิด ๑๙ (๒๕๖๓-ปัจจุบนั)

Disruptions
(เทคโนโลยแีละอืน่ๆ

การละเมดิสิทธิฯจากธุรกจิ

ต่างประเทศ

(สงครามฯ)



ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในยุคเปลีย่นผ่านฯ

ปัญหา

ปัญหาเดมิ(ข้อขัดข้อง)

ด้านกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ปัญหาละเมดิสทิธิฯด้านเทคโนโลยี

ดจิติอล (ธุรกจิ สือ่สาร อาชญากรรม

คอมพวิเตอรฯ์)ปัญหาเดมิ(ข้อขัดข้อง) การละเมดิสทิธิ

เดก็ สตรี แรงงาน กลุ่มชาตพินัธ ์

ปัญหาผลกระทบจากภยัคุกคาม

โรคตดิต่อ สิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านการแสดงความคดิเหน็และ

การชุมนุม มเีพิม่ขึน้ (จากความไม่พอใจ

ต่อฝ่ายการเมอืงในการแก้ปัญหาฯ)



เครือข่ายองค์กร(ภาค)ี ทีม่ีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน

ปชช.

กลุ่มเสี่ยง

ผู้ถูกละเมดิ

สิทธิฯ

กรมคุ้มครองสิทธิฯ

สนง.ยธจ.

กรรมการสิทธิ

มนุษยชนฯ
ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิ

กก.รับเร่ืองราวร้อง

ทุกขข์องกระทรวงฯ

(ศูนยด์าํรงธรรมฯ)

อัยการ 

สคช.

ศาล

รัฐธรรมนูญ

ศาลปกครอง

สภา

ทนายความ

ศาลยุตธิรรม

ภาคประชาสังคม/

ปชช .(ส่ือ,NGO,นัก

วชิาการฯ)

องคก์รหลักตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐

องคก์รฯตามก.ม.อืน่

ปัจจุบันมีผลงานเป็น

คาํพพิากษา คาํ

วนิิจฉัยฯออก มามาก

แล้ว เป็นกรอบในการ

ทาํงานฯ

ปชช.สามารถไปขอ

รับบริการจากองคก์ร

คุ้มครองสิทธิฯเหล่านี ้ซึ่งมี

จุดแขง็ จุดอ่อนต่างกันไป

จะหา/ประสานภาคเีครือข่าย ใหม้า

ทาํงานคุ้มครองสิทธิฯกับกสม.ดขีึน้

อย่างไร

บทบาทของรัฐสภาฯในการคุ้มครอง

สิทธิฯร่วมกับ กสม.



ตย.หลกัเกณฑ์ในการจัดลาํดบัความสําคญัของภารกจิ/เน้ืองานทีจ่ะดาํเนินการในแผนฯ

• สอดคล้องกับ ก.ม. รัฐธรรมนูญฯ พรป.กสม.ฯ ซึง่ระบุภารกิจหน้าที/่เนือ้งานของ กสม.ไว้เช่น 
ตรวจสอบ ทาํข้อเสนอเชิงนโยบาย ทาํรายงานสถานการณป์ระเทศฯ

• เป็นภารกิจ/เนือ้งานทีท่าํใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องกสม. และสอดคล้องนโยบายและ
ยุทธศาสตรข์องกสม.

• สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ี ขนาด ความรุนแรง และก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมาก 
ยากทีจ่ะเยยีวยา แก่ประเทศ

• ก่อเกิดประโยชนต์อ่ประชากร พืน้ทีฯ่เมื่อเทยีบกับทรัพยากร/งบประมาณทีใ่ช้ (ROI/SCB ความ
คุ้มค่าฯ)

• ภารกิจน้ันมีโอกาสทีจ่ะทาํสาํเร็จไดง้า่ย รวดเร็ว และใช้ทรัพยากรน้อย หรือไม่ใช้ เพราะอาศัย
การบูรณาการกับภารกิจของหน่วยงานอืน่ 

• เป็นภารกิจทีต่อ้งทาํใหส้าํเร็จก่อน เพือ่ใหภ้ารกิจอืน่สามารถดาํเนินการได้
• เป็นงานทีส่าํคัญมาก /ก่อใหเ้กิดประโยชนม์าก และ มีความเร่งดว่นมาก (หากล่าช้าจะเกิด

ความเสียหายมาก)



การนาํยทุธศาสตร์ ๕ ปี มาจดัทาํเป็นร่างแผนยทุธศาสตร์กสม. ๕ ปี 

นาํยุทธศาสตร ์กสม. มาพจิารณาปรับใหส้มบรูณ ์สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณปั์ญหาฯ ปัจจัยภายนอก และภายในกสม.ฯ และเพิม่เตมิในส่วนของเนือ้

งานโครงการ/งานฯ โดยคาํนึงทรัพยากร/งบประมาณ ( ๒๑๙ ล้าน บวก......................)



• 1. สร้างพลังความร่วม มอืส่งเสริมวัฒนธรรมสทิธิมนุษยชน

• 1.1: ส่งเสริมให้องคก์ารทัง้ภาครัฐและเอกชนมกีารดาํเนินการสอดคล้องกับหลักสทิธิมนุษยชน

• 1.2: สร้างกลไกให้สังคมเกดิการเรียนรู้ด้านสทิธิมนุษยชน

• 1.3: ส่งเสริมและพัฒนาผู้นาํและเครือข่ายด้านสทิธิมนุษยชนทัง้ในและต่างประเทศ

• 2. ยกระดับความสามารถการเฝ้าระวัง สถานการณด์้านสทิธิมนุษยชน

• 2.1: พัฒนาดัชนีสทิธิฯและเฝ้าระวังสถานการณด์้านสทิธิฯด้วยเทคโน โลยสีารสนเทศ

• 2.2: พัฒนากลไกการประเมนิผลกระทบด้านสทิธิฯ สาํหรับรับรองการดาํเนินงานองคก์ารทัง้ภาครัฐ และ
เอกชน

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



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

3: เพิม่ประสทิธิภาพการคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสทิธิมนุษยชน

3.1: พัฒนากระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน และช่วยเหลอืเยยีวยาผู้ถูกละเมดิสทิธิมนุษยชน
3.2: พัฒนากระบวนการจัดทาํข้อเสนอแนะเพือ่คุ้มครองสทิธิมนุษยชนและการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือ

ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

4: พัฒนาสาํนักงานกสม. ให้เป็นองคก์ารสมรรถนะสูง

4.1: พัฒนาระบบการจัดการของสาํนักงาน กสม. ให้เทยีบเท่าระดับสากล

4.2: สร้างกระบวนการสือ่สารและความเข้าใจด้านสทิธิมนุษยชน

4.3: ขยายศักยภาพการดาํเนินงานระดบัภูมภิาค



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

1. สร้างพลังความร่วม 

มอืส่งเสริมวัฒนธรรม

สิทธิมนุษยชน

1.1: ส่งเสริมให้

องคก์ารทัง้ภาครัฐ

และเอกชนมกีาร

ดาํเนินการสอดคล้อง

กับหลักสิทธิ

มนุษยชน

1. เพิม่จาํนวน

หน่วยงานทีม่ี

การกาํหนด

นโยบายและ

แนวปฏบิตัิ

ด้านสิทธิ

มนุษยชน

1.1 จาํนวน

หน่วยงานที่

มนีโยบาย

หรือแนว 

ทางดาํเนิน
การเกีย่วกับ

สิทธิ

มนุษยชน 

1.สร้างมาตรการจูงใจให้
หน่วยงานราชการ / องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่  โดย

สร้างความร่วมมอืกับหน่วย 

งานทีก่าํหนดนโยบายหรือ

กาํกับดูแลเกีย่วข้อง 

2.สร้างความร่วมมอืกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่

สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกจิ

ในภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นที่

เอกชนขนาดใหญ่ และขนาด

พจิารณาtime frame/line 
ทุกยุทธศาสตรแ์ละมาตรการฯ



ตวัอย่างการกาํหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม (โดยใช้ข้อมูล วชิาการ) 

จนท.รัฐ,ครู

อปท.

เครือข่าย

ภาคปชค.

(ส่ือ นักวชิาการ NGO)

๑.ปชช.ทั่วไป/

แกนนาํ

๒.ผู้ถูกละเมดิฯ

๓.กลุ่มเสี่ยง

(นร.นศ.

และผู้เปราะบาง

อืน่)

๔.เจ้าหน้าทีรั่ฐที่

เสี่ยงต่อการ

ละเมดิสทิธิฯ)

ต้องการใหเ้กดิ

การ

เปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรม :
รู้,เคารพสิทธิ

รู้หน้าที่

ไม่ละเมดิสิทธิ

ผู้อืน่ เคารพ

ก.ม.

มจีติอาสา เฝ้า

ระวัง และ

ช่วยเหลือผู้อืน่

ผู้นําชุมชน

ใช้สื่อมวลชน, social media ใหข่้าวสาร ความรู้

กสม.และองคก์ร

ภาค ี(องคก์รรัฐ

ภาคปชค. 

เอกชน IO)

๑.การศึกษาในสถาบันฯ และอบรม

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ

๓.ผลิตส่ือ นวตกรรมสนับสนุน

๒.เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ผ่านส่ือ

ต่างๆ.(ยงิปืนใหญ่ครอบคลุม)

จัดลาํดับความสาํคัญของ

พ.ท.เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายทีม่ศัีกยภาพไปส่งเสริม 

อบรม ทาํกจิกรรม เผยแพร่ต่อกลุ่มปชก.อืน่ๆ

ทาํmapping

แกนนํากลุ่มนศ.

เยาวชน

๔.สร้างศูนยฯ์ และเครือข่ายตัวคูณ

ระดับภาค จว.พืน้ที่

๕.รณรงค ์เป็นระยะ มีตัวแบบ ต.ย.

เครือข่าย

ผนึกกาํลังภาค ีบูรณาการ

Networking 
Synergy integration

สร้างนวตกรรม

วจิัย วชิาการ การจัดการ

ความรู้ R&D KM
พัฒนากลไก องคก์ร/พัฒนา

บุคลากร IB  HRD

มีจุดเน้น/focus อะไร 

และแบ่งภารกิจที่ กสม.ทาํเอง และภาคทีาํ 

๘.กลไกอุดหนุน เชือ่มกองทุน

และอืน่ๆ

ขยายผลต่อ

๖.การตลาดเชงิสังคม 

บูรณาการ ระยะสั้น ระยะยาว

ยุทธศาสตร์

แนวทาง วิธีการ

ฐาน บ้าน, วัดโบสถ/์

มัสยดิ, รร.,สถาน

ประกอบการ, ชุมชน

มจุีดเน้น focus 
กลุ่มเป้าหมาย/พท.

กลุ่มเป้าหมายแรก
immediate TG

กลุ่มเป้าหมายสุดทา้ย 

ultimate TG

๗.แรงจูงใจ พืน้ที ่องคก์ร บุคคล

ตัวอย่าง

สอน อบรม

เผยแพร่



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

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

1.2: สร้างกลไก

ใหสั้งคมเกดิการ

เรียนรู้ด้านสิทธิ

มนุษยชน

2. เสริมสร้าง
ความเข้าใจด้าน

สิทธิมนุษยชน

กับประชาชน

กลุ่มเสี่ยง

2.1 ร้อยละ

ของปชช.

กลุ่มเสี่ยงที่

มคีวามเข้า

ใจเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน

3. สร้างความร่วมมอืกับ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่

พฒันากลไกการสนับสนุน

ช่วยเหลือหน่วยงานราชการ

และเอกชน เพือ่ใหม้กีาร

ดาํเนินการทีส่อดคล้องกับหลัก

สิทธิมนุษยชน 

1.ศึกษาและจัดชุดการเรียนรู้
และแผนการเรียนรู้ด้านสิทธิ

มนุษยชนทีเ่หมาะสมของ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับ

กระทรวงศธ. และกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตรฯ์



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

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

1.3: ส่งเสริม 

และพฒันาผู้นาํ

และเครือข่าย

ด้านสิทธิ

มนุษยชนทัง้ใน

และต่างประเทศ

3. ส่งเสริมและ
พฒันาผู้นาํด้าน

สิทธิมนุษยชน

ในชุมชน โดย

ร่วมมอืกับภาค

ประชาสังคม

3.1 จาํนวน
ผู้นาํด้านสทิธิ

มนุษยชนที่

ร่วมดาํเนิน

การกับกสม. 

อย่างสมํ่า

เสมอ  

2.สร้างกลไกการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และการประเมนิผล

ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

ทีเ่หมาะสมกับประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงร่วมกับส่วนราชการภาค  

เอกชน และภาคประชาสังคม 

ทีเ่กีย่วข่อง

1. สร้างกระบวนการส่งเสริม
และพฒันาผู้นาํด้านสิทธิ

มนุษยชนร่วมกับเครือข่ายทีม่ี

ศักยภาพ จัดใหม้ศูีนยอ์บรม 

เพิม่ศักยภาพ ผู้นาํด้านสทิธิ

มนุษยชน



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

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

2.สร้างกลไกการคุ้มครองผู้นาํ
ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับ

เครือข่าย อ้างองิจากข้อมูลที่

เคยเกดิขึน้ในประเทศ

3. สร้างเครือข่ายของผู้ทีม่ี
ความสนใจด้านสิทธิมนุษยชน

ได้แก่ นักปฏบิตักิารดา้นสิทธิ
มนุษยชน ผู้นาํด้านสิทธิ

มนุษยชน และประชาชนทั่วไป

ทีใ่หค้วามสนใจด้านสิทธิ

มนุษยชน โดยสร้างชุมชน 

(Community) หรือ Online 
Community ‘ใหกั้บผู้ใหค้วาม



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

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี

๖๗

ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอ

บ

4. ยกระดับ
ความร่วมมอื

กับกลุ่ม 

Social 
Movement

4.1 จาํนวน
โครงการ

ความร่วมมอื

กับกลุ่ม 

Social 
Movement 
หรือ โครง
การของกลุ่ม

Social 
Movement 
ที ่กสม. 

สนใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน เป็น

ศูนยใ์นการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. เชื่อมโยงการทาํงานกับ

กลุ่ม Social Movement 
ทีส่าํคัญ ตามประเดน็ทีแ่ต่ละ

กลุ่มมุ่งเน้น โดยจัดทาํ

ฐานข้อมูลการตดิต่อ กลไก

การปรึกษาหารือเพือ่

พฒันาการดาํเนินงานร่วมกัน 

เปิดช่องทางในการสนับสนุน

การดาํเนินงานของกลุ่ม 

Social Movement



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

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี

๗๐

ผู้รับผิดชอบ

5. ยกระดับ
ความสัมพนัธ์

กับหน่วย งาน
ด้านสิทธิ

มนุษยชนของ

ต่างประเทศ

5.1 จาํนวน

โครงการ

ความร่วมมอื

กับหน่วยงาน

ด้านสิทธิ

มนุษยชน

ของต่างประ
เทศทีป่ระสบ

ความสาํเร็จ

ตาม

เป้าหมาย 

(สะสม)

5.ยกระดับความสัมพนัธกั์บ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน

ของต่างประเทศ โดยจัดทาํ

ความร่วมมอืกับหน่วยงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนของ

ต่างประเทศทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดใหม้ี

กลไกความร่วมมอือย่างเป็น

ทางการ อาท ิดาํเนินโครงการ

ร่วมกับหน่วยงานระหว่าง

ประเทศ เช่น องคก์าร

สหประชาชาต ิ(UN) หรือ 
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในประเทศอืน่ เป็นต้น รวมถงึ

การสื่อสารทีส่มํ่าเสมอ 



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๑

รายการโครงการ สาํคัญ ในกลยุทธ /

แนวทางฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

สนับสนุน/ภาคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

๑.โครงการศึกษาและจัดทําแนวนโยบายดาน

สิทธิมนุษยชนรวมกับหนวยงานที่มีบทบาทใน

การกําหนดนโยบายหรือกํากับดูแล

๒.โครงการศึกษา จัดทํามาตรการจูงใจ และ

สงเสริมภาคธุรกิจใหมีแนวทางการดําเนินงาน

ดานสิทธิมนุษยชน (เนน SMEs) 

๓.โครงการพัฒนากลไกการเรียนรู และองค

ความรูดานสิทธิฯเพ่ือประชาชนกลุมเสี่ยง

๔.โครงการพัฒนามาตรฐาน และสงเสริม

วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา

๕.โครงการเสริมสรางผูนําและเครือขาย

ดานสิทธิมนุษยชน

พจิารณาทบทวน ปรับปรุงให้

เหมาะสม



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๑

รายการโครงการ สาํคัญ ในกลยุทธ/

แนวทางฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

สนับสนุน/ภาคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

พจิารณาทบทวน 

ปรับปรุง เพิม่เตมิ

โครงการฯ



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

2. ยกระดับความ 
สามารถการเฝ้า

ระวัง สถานการณ์

ด้านสิทธิ

มนุษยชน

2.1: พฒันาดัชนี

สิทธิฯและเฝ้า

ระวังสถานการณ์

ด้านสิทธิฯด้วย

เทคโน โลยี

สารสนเทศ

1.พฒันาดัชนี
สิทธิมนุษยชน

ในการยกระ

ดับความ
สามารถการ

เฝ้าระวัง

สถานการณ์

ด้านสิทธิฯ

ครอบ คลุม
ประเดน็และ

1.1 ร้อยละ
ความสาํเร็จ

ของการพฒันา

ดัชนีสิทธิฯที่

ครอบคลุม

ประเดน็และ

กลุ่มเป้าหมาย

ตามที กสม.

กาํหนด

1.พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนจาก
โมเดลปัจจัยเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

ให้ครอบคลุมประเดน็และ

กลุ่มเป้าหมายตามทีค่ณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาตกิาํหนด

2.พัฒนาฐานข้อมูลสถานการณสิ์ทธิ
มนุษยชน ข้อมูลเร่ืองร้องเรียน ร้อง

ทุกขกั์บหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง รวมถงึ

สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ

จัดเก็บข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของ



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

. 1.2 ร้อยละ
ความสมบรูณ์

ของระบบเฝ้า

ระวังสถาน
การณด์้วย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

3.เปิดช่องทางใหเ้ครือข่ายแจ้ง
เหตุการณด้์านสิทธิฯผ่านระบบ

ดจิทิัล โดยสามารถระบุ

รายละเอยีด เช่น พกัิด แนบ

ภาพถ่าย VDO คลิปเสียง 

4.พัฒนา Dashboard แสดง
สถานการณด้์านสิทธิฯ ดัชนีสิทธิ

มนุษยชน รายงานผลการ

ประเมินผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชน (HRIA) ข้อร้องเรียน 
ความก้าวหน้าในการจดัการ

ประเดน็ด้านสิทธิฯหรือข้อ

ร้องเรียนทีม่ีความสาํคัญ รวมถงึ

เพิม่ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และพัฒนาทกัษะของ

บุคลากรทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง 



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

. 5.ส่งเสริมการใช้ข้อมูลใน

Dashboard ออกไปสู่
เครือข่ายภายนอกหน่วยงาน

เพือ่ใช้ในการเฝ้าระวัง

สถานการณส์ิทธิฯนร่วมกัน



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร/์

วัตถุประสงคเ์ชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

2.2: พฒันากลไก

การประเมนิผล

กระทบด้านสิทธิฯ

2. พฒันากลไกการ
ประเมนิผลกระทบ

ด้านสิทธิฯ สาํหรับ

รับรองการ

ดาํเนินงานองคก์าร

ทัง้ภาครัฐ และ

เอกชน

2.พฒันากลไก

การประเมนิ 

ผลกระทบด้าน

สิทธิฯสาํหรับ

รับรองการ

ดาํเนิน งาน

องคก์ารทัง้

ภาครัฐ และ

เอกชน

2.1 ร้อย

ละความ
สาํเร็จของ

การศึกษา

และจัดทาํ

เคร่ืองมอื

การประ 

เมนิผลกระ 

ทบด้าน

สิทธิฯ

1.ศึกษาและจัดทาํหลัก
เกณฑก์ารประเมนิผลกระทบ

ด้านสิทธิฯ(Human Rights 
Impact Assessment : 
HRIA) สาํหรับกลุ่ม ส่วน

ราชการ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่  สถาบนัการศึกษา 

และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้น

ประเดน็สิทธิฯทีม่ผีลกระทบ

ต่อรัฐ (National 
Recommendation 

  



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

2.2 จาํนวน
หน่วยงานที่

นาํเคร่ืองมอื

ไปใช้ในการ

ประเมนิผล

กระทบด้าน

สิทธิฯ

2.พฒันาระบบการประเมนิและ
รับรองหน่วยงานต่าง ๆ ตาม

เกณฑก์ารประเมนิผลกระทบ

ด้านสิทธิฯ(HRIA)  โดยพฒันา
หน่วยงานตรวจรับรอง ผู้ตรวจ

รับรอง และเครือข่ายสนับสนุน

3.ผนวกการประเมนิผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน เข้ากับ

มาตรการจูงใจตามประเดน็

ยุทธศาสตรท์ี ่1.1 ส่งเสริมให้

องคก์ารทัง้ภาครัฐและเอกชนมี

การดาํเนินการสอดคล้องกับ

หลักสิทธิมนุษยชน



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๒

รายการโครงการ สาํคัญ กลยุทธ//แนว

ทางฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

สนับสนุน/ภาคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

1.โครงการพัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชน

2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ดานการเฝาระวังสถานการณดานสิทธิ

มนุษยชน

3.โครงการพัฒนากระบวนการ

ประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน 

HRIA

พจิารณาทบทวน ปรับปรุงให้

เหมาะสม



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๒

รายการโครงการ สาํคัญ กลยุทธ//แนว

ทางฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

สนับสนุน/ภาคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

พจิารณาทบทวน 

ปรับปรุง เพิม่เตมิ

โครงการฯ



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

3: เพิม่ประสิทธิภาพ

การคุ้มครองและการ

เสนอแนะมาตรการ

ด้านสิทธิมนุษยชน

3.1: พฒันากระบวน
การจัดการเร่ือง

ร้องเรียน และ

ช่วยเหลือเยยีวยาผู้

ถูกละเมดิสิทธิ

มนุษยชน

1.ยกระดับ
กระบวนการ

ตรวจสอบการ

ละเมดิสทิธิ

มนุษยชน และ

การประสาน

การคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน

ใหม้ปีระสิทธิ

ภาพมากขึน้

1.1 ร้อยละ
ของการ

ดาํเนินการ

ตรวจสอบ

การละเมดิ

สิทธิฯได้

ตามระยะ
เวลาที่

กาํหนด

1.พฒันามาตรฐานกระบวน
การรับเร่ืองร้องเรียน และ
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 
การประสานความคุ้มครอง
ใหเ้กดิการเยยีวยาอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยดีจิทิลั พฒันา
บุคลากรในกระบวนการที่
เกีย่วข้องและเชื่อมโยงการ
ทาํงานทุกภาคส่วนที่
เกีย่วข้องเป็นระบบเดยีว



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

1.2 ร้อยละ

ของการประ

สานการคุ้ม
ครองได้ตาม

เวลา

มาตรฐาน

2.ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบและ
ปกปองผูถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนใหเปนรูปธรรมสากล
และนําไปปฏิบัติเปนมาตรฐาน

3.พัฒนากลไกการติดตาม
ผลลัพธ และผลกระทบทั้ง
ทางบวกทางลบจากการ
ดําเนินการแกไขปญหา เรื่อง
รองเรียน รองทุกข



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

2. พฒันา
และผลักดัน

ใหห้น่วยงาน

ของรัฐและ

เอกชนนาํ

ข้อเสนอแน

ะของ กสม. 

ไปสู่การ

ปฏบิตั ิเพือ่

แก้ไขและ

ป้องกันการ

ละเมดิสทิธิ

มนุษยชน

2.1 ร้อยละ
ของ

ข้อเสนอแน

ะจากการ

ตรวจสอบที่

หน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

นาํไป

พจิารณา

ดาํเนินการ

(รวมถงึการ

เยยีวยา)

4.สร้างกระบวนการมส่ีวน
ร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการดาํเนิน
นโยบายของภาครัฐใหกั้บทกุ
ภาคส่วนอย่างเป็นระบบใน
กรอบทีก่ฎหมายกาํหนด

5.เพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดทาํข้อสังเกตเกีย่วกับ
ผลกระทบทางสิทธิมนุษยชน
จากการปฏบิตัหิน้าทีห่รือ
การดาํเนินนโยบายของ
หน่วยงานรัฐ และนาํเสนอ
ทางแก้ไขเพือ่ลดโอกาสทีจ่ะ
เกดิเหตุละเมดิสิทธิ
มนุษยชน



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงคเ์ชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

3.2: พัฒนา

กระบวนการจัดทาํ

ข้อเสนอแนะเพือ่

คุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนและการ

แก้ไขกฎหมาย กฎ 

หรือระเบยีบที่

เกี่ยวข้อง

3. พัฒนา
กระบวนการ

จัดทาํ

ข้อเสนอแนะใน

การแก้ไขปรับปรุง

ก.ม. กฎระเบยีบ 

หรือคาํส่ังใด ๆ

ให้สอดคล้องกับ

หลักสิทธิ

มนุษยชนให้แก่

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องอย่างมี

ส่วนร่วมของ

3.1 จาํนวน
ข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข

ปรับปรุงก.ม. 

กฎระเบยีบ หรือ

คาํส่ังใด ๆ เสนอ

ต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจาก

กระบวนการมี

ส่วนร่วม

3.2 ร้อยละการ
นําข้อเสนอเชงิ

นโยบายไปสู่การ

ปฏิบัตจิริง

1.พัฒนากระบวนการสรางนวัตกรรม

เชิงนโยบาย ก.ม. มาตรการ และกลไก

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

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวน

รวม เชน Hackathon Policy Lab

Gov. Lab เป็นต้น

2.จั ด ทํ า  Regulatory Impact 

Assessment รวมถึงกําหนดแนว

ทางการติดตามข้อมูลและประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่

รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของก .ม . เพื่อแก้ไขก .ม .ที่ ส่ งผล

กระทบต่อสิทธิฯในปัจจุบัน เช่น 

การรับผู้พ้นโทษเข้าทาํงาน การล้าง

ทะเบียนประวัติอาชญากร เป็นต้น



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

3.พัฒนากระบวนการจัดเก็บขอมูล ขอ
รองเรียนและประเมินผล กลไกการ
ติดตามการดําเนินนโยบายรวมกับ
เ ค รื อ ข า ย  เ พ่ื อ นํ า ม า ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพ

4.เช่ือมโยงการทํางานกับองคกรอิสระ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ
และจัดทําขอเสนอแนะการดําเนินงาน
ของหนวยงานรัฐ โดยสร างความ
รวมมือทางวิชาการ หรือบูรณาการ
กระบวนการทํางาน ฐานขอมูล การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบ

5.พัฒนาประสิทธิผลของกระบวนการ
จัดทํารายงานคูขนานการประเมิน
ส ถ า น ก า ร ณ ส ิท ธ ิม น ุษ ย ช น ข อ ง
ประเทศ และรายงานคู ขนานตาม
พันธกรณีระหวางประเทศใหถูกตอง 
รวดเร็วทันการณ



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๓

รายการโครงการ สาํคัญ กลยุทธ//แนว

ทางฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

สนับสนุน/ภาคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

1.โครงการพัฒนามาตรฐานกระบวนการการรับเรื่อง

รองเรียน และการประสานความคุมครอง ตรวจสอบ

เรื่องรองเรียน และกระบวนการมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบ วิพากษการปฏิบัติ

2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทํารายงาน

ขอสังเกตเก่ียวกับผลกระทบทางสิทธิมนุษยชนจากการ

บังคับใชกฎหมายหรือการดําเนินนโยบายของหนวยงาน

รัฐ  กระบวนการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย 

มาตรการ

3.โครงการติดตามการดําเนินงานท่ีประชาชนและผูมี

สวนไดสวนเสียมีสวนรวม

4.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทํารายงานคูขนาน 

5.โครงการ Regulatory Impact Assessment เพ่ือ

แกไขกฎหมายท่ีสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน

พจิารณาทบทวน ปรับปรุงให้

เหมาะสม



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๓

รายการโครงการ สาํคัญ กลยุทธ//แนว

ทางฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

สนับสนุน/ภาคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

6.

7.

8.

9.

10.



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

4: พัฒนาสาํนักงาน

กสม. ให้เป็นองคก์าร

สมรรถนะสูง

4.1: พัฒนาระบบการ

จัดการของสาํนักงาน

กสม. ให้เทยีบเท่า

ระดับสากล

1.พัฒนาองค

การตาม

เกณฑคุณ

ภาพการ

บริหารจัด

การภาครัฐ 

และแนว

ปฏิบัติของ

สํานักงาน

รัฐบาลดิจิทัล

1.1 ระดับความ สาํเร็จ
ในการพัฒนาองคก์าร

เพือ่ให้ได้รับการรับรอง

คุณภาพการบริหาร

มาตรฐาน
1.2 ร้อยละของ

บุคลากรทีม่ีสมรรถนะ

ตามมาตรฐานประจาํ

ตาํแหน่ง และ

พฤตกิรรมมุ่งหวังตาม

ค่านิยมหลักของ

สาํนักงาน กสม.
1.3 ร้อยละความผูกพัน
และทุ่มเทของบุคลากร

ต่อสาํนักงาน กสม.

1.ศึกษาและนําเครื่องมือเกณฑรับรอง
คุณภาพการบริหารระดับสากล เชน 
PMQA TQA ISO9001 มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาองคก์าร โดย
จัดให้มีคณะทํางานขับเคล่ือนการ
ดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ

2.จัดทําสถาปตยกรรมองคการของ
สํานักงาน กสม. โดยใชเกณฑรับรอง
คุณภาพการบริหารระดับสากลเปน
แนวทาง เชน PMQA TQA ISO9001 
หรือแนวทางของสํานักงานรัฐบาล
ดจิทิัล เป็นต้น

3.พัฒนากระบวนการจัดการความรูใน

องคการโดยสนับสนุนให บุคลากร

สรางสรรคแนวทางการพัฒนาใหม ๆ 

จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

เพ่ือพัฒนาการทํางานสม่ําเสมอ และ
จั ด ใ ห มี ค ลั ง ข อ มู ล  ค ว า ม รู ข อ ง
สํานักงาน กสม. เพ่ือเปนศูนยกลางใน
การจัดการความรู และสามารถพัฒนา
ไปสูงานวิจัย ขอเสนอเชิงนโยบาย
ตอไป

4.จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ดิ จิ ทั ล ข อ ง

สํานักงาน กสม. ใหครอบคลุมท้ังการ

จัดทําฐานขอมูล การใชประโยชนจาก 

Big data การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานทางดิจิทัล และระบบความ

ม่ันคงปลอดภยัทางไซเบอร ์



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เชงิ

ยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

5.จัดทําแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากรท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตร

ระยะยาวขององคการ ใหครอบคลุมท้ัง

ก า ร ปร ะ เ มิ น คว าม ต อ ง ก า ร ด า น

สมรรถนะ การสร างค า นิยม และ

วัฒ นธ ร ร มอ งค ก า ร  อั ต ร า กํ า ลั ง 

โครงสรางการจัดการ และแนวทางการ

พัฒนาการบริหาร และพัฒนาบุคลากร

ใหมีความสามารถในการดําเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตรของ กสม.

6.สํารวจความผาสุกและความผูกพัน 

และจัดทําแผนการสรางความผาสุก

และความผูกพันของบุคลากร 



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

4.2: สร้างกระบวนการ

ส่ือสารและความเข้าใจด้าน

สิทธิมนุษยชน

2. สร้าง

กระบวนการ

ส่ือสารเชงิรุก

ต่อพันธกิจ 

กสม.

2.1 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

กลุ่มเป้าหมา

ยทีรั่บรู้

บทบาท 

ภารกิจ และ

ผลการ

ดาํเนินงาน

ของ กสม.

1. ปรับรูปแบบและแผนประชาสัมพันธ

เชิงรุกเพ่ือสรางความเขาใจกับ

กลุมเปาหมาย

2. พัฒนาแผน / รูปแบบการสื่อสาร

กับกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม

3. พัฒนากลยุทธการสื่อสารตอ

สาธารณะโดยนําเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ออนไลน) มาใชใน

กระบวนการสื่อสารของ กสม.



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

ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์

ตัวชีวั้ดระดับ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐ ผู้รับผิดชอบ

4.3: ขยายศักยภาพการ

ดาํเนินงานระดับภมูิภาค

3. ยกระดับ

ความสามารถ

การส่งเสริม

วัฒนธรรมด้าน

สิทธิมนุษยชน 

เฝ้าระวัง

สถานการณ์

และดาํเนินการ

ด้านการ

คุ้มครองและ

เยยีวยาผู้ทีถู่ก

ละเมิดสิทธิ

มนุษยชนใน

พืน้ทีไ่ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

3.1 จาํนวน

สาํนักงาน 

กสม. สาขา

ในภมูิภาค 

(สะสม)

1. พัฒนาสํานักงานสาขาใหเปนศูนย

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ กสม. 

ระดับภูมิภาค โดยเพ่ิมขีด

ความสามารถดานการเฝาระวัง / 

สงเสริม / คุมครองระดับพ้ืนท่ี 

สนับสนุนเทคโนโลยี ขอมูล

สารสนเทศ เครื่องมือสนับสนุน

การดําเนินงาน

2. สงเสริมใหเกิดการแบงปนขอมูล 

ความรูระหวางสํานักงาน กสม. 

สาขาภูมิภาค และสํานักงาน

สวนกลาง โดยจัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู และคนหาแนว

ปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเปนปจจัยในการ

กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๔

รายการโครงการ สาํคัญ กลยุทธ//แนว

ทางฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

สนับสนุน/ภาคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐

1. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

สํานักงาน กสม.

- ระบบการจัดการ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- บุคลากร

2.โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธและ

สื่อสารภาพลักษณของ กสม.

3.โครงการขยายศักยภาพการดําเนินการระดับ

ภูมิภาค

4.

5.

พจิารณาทบทวน ปรับปรุงให้

เหมาะสม



ข้อเสนอโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๔

รายการโครงการ สาํคัญ กลยุทธ//แนว

ทางฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

สนับสนุน/ภาคี

ปี๖๖ ปี๖๗ ปี๖๘ ปี๖๙ ปี๗๐



การจดัทาํแผนปฎบิัตงิานฯ ประจาํปี ๒๕๖๖



แนวทางการจัดทาํแผนปฏิบัตงิานประจําปี ๒๕๖๖

• ๑. พจิารณาข้อมูลจากยุทธศาสตร/์แผนแม่บทฯ ๕ ปี กสม. ในเนือ้งาน/โครงการฯ ทีจ่ะดาํเนินงานในปี 
๒๕๖๖ มาเป็นตัวตัง้

• ๒. นาํข้อมูลจากการเตรียมการ วเิคราะหฯ์มาพจิารณากาํหนดเป็นเนือ้งานเพิม่เตมิ ถ้าในแผนฯ ๕ ปี ไม่ได้
กาํหนดไว้ เช่น 

- กรอบด้านต่างประเทศ ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา จากภาคเีครือข่าย จากการศกึษาวจัิย 

- จากการวเิคราะห ์สถานการณปั์ญหาทีเ่กดิขึน้ในปี ๒๕๖๖ 

- จากนโยบายกสม. และการเปลีย่นแปลงภายในของกสม.ฯ 

(นาํช้อมูลมาเขยีนเป็นโครงการ/เนือ้งาน ลงการด์ ตดิบนบอรด์ อภปิรายเพือ่สร้างความเข้าร่วมกัน)

• ๓.พจิารณาจัดลาํดบัความสาํคัญ

• ๔. กาํหนดระยะเวลา งบประมาณา/ทรัพยากรทีจ่าํเป้น

• ๕. กาํหนดหน่วยงานรับผิดชอบ (และบุคคลากร)

• ๖. กาํหนด/จัดทาํตัวชีวั้ดฯ

• ๗. ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข

• ๗. นาํข้อมูลดังกล่าวมาใส่แบบฟอรม์ แผนปฏบัิตงิานประจาํปี



การจัดทาํร่างแผนปฎบัิตงิาน(คาํของบประมาณ) ประจําปี ๒๕๖๗

• ๑. พจิารณาข้อมูลจากยุทธศาสตร/์แผนแม่บทฯ ๕ ปี กสม. ในเนือ้งาน/โครงการฯ ทีจ่ะ
ดาํเนินงานในปี ๒๕๖๗ มาเป็นตัวตัง้

• ๒. นาํข้อมูลจากการเตรียมการ วเิคราะหฯ์มาพจิารณากาํหนดเป็นเนือ้งานเพิม่เตมิ ถ้าใน
แผนฯ ๕ ปี ไม่ได้กาํหนดไว้ (เช่น กรอบด้านต่างประเทศ ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา จากภาคี
เครือข่าย จากการศกึษาวจัิย จากการวเิคราะหแ์นวโน้มของสถานการณปั์ญหาทีจ่ะเกดิขึน้
ในปี ๒๕๖๗ จากนโยบายกสม. และการเปลี่ยนแปลงภายในของกสม.ฯ)

• ๓. พจิารณาจัดลาํดับความสาํคัญ
• ๔. กาํหนดระยะเวลา งบประมาณา/ทรัพยากรทีจ่าํเป้น
• ๕. กาํหนดหน่วยงานรับผิดชอบ (และบุคคลากร)
• ๖. กาํหนด/จัดทาํตัวชีวั้ดฯทีจ่าํเป็นทีต่้องเสนอไปในร่างคาํของบประมาณฯปี ๒๕๖๗
• ๗. ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข
• ๗. นาํข้อมูลดังกล่าวมาใส่แบบฟอรม์ ร่างคาํของบประมาณ/แผนปฏบิัตงิานประจาํปี๖๗



ร่างกาํหนดการประชุมฯจดัทาํกรอบแผนฯ ๕ ปีและแผนฯปี๒๕๖๖/๒๕๖๗ ( ๒๒-๒๔ ก.ย.๒๕๖๕)

• วันพฤหสัที ่๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

• - ๑๓.๐๐ น.    เดนิทางถงึสถานทีจ่ดัประชุม  (เข้าทีพ่กั.....) รับประทานอาหารกลางวัน

• ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.    พธีิเปิด.กล่าวรายงานโดยเลขาฯ.และกล่าวเปิด มอบนโยบาํแผนฯปี๖๖/๖๗ โดย ประธาน กสม.

• ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.   ชีแ้จง (ทีม่า วัตถุประสงค)์ แนวทางการประชุมปฏบิตักิารจัดทาํแผนฯแบบมส่ีวนร่วม

• ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.   กระบวนการการจัดแผนฯ (แปลงยุทธศาสตรม์าสู่แผนฯประจาํปี) และข้อมูลทีใ่ช้

- ซักซ้อม ในกระบวนการ ขั้นตอนจัดทาํแผนฯ และผลทีไ่ด้จากการประชุมคร้ังนี้

- นาํเสนอข้อมูลในการจัดทาํแผน ( ฯลฯ) และเพิม่เตมิ

- จากยุทธศาสตร ์๕ ปี ของ กสม.พจิารณาปรับปรุงและจัดทาํร่างกรอบแผนฯ ๕ ปี 

(เพือ่ใช้เป็นข้อมูลสาํหรับจัดทาํแผนฯปี ๖๖ และร่างแผนฯปี ๖๗)

• วันศุกรท์ี ่๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕

• ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   หารือเนือ้หาของแผนฯปี ๖๖/๖๗ และหลักเกณฑก์ารจัดลาํดับความสาํคัญ แล้วจัดลาํดับความสาํคัญ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานและบุคคล)  งบประมาณ/ทรัพยากร    การบรูณาการ       

• ๑๓.๓๐ -๑๗.๐๐ น.  แบง่กลุ่ม จัดทาํรายละเอยีด และกรอกในแบบฟอรม์



ร่างกาํหนดการประชุมจดัทาํแผนฯ ๕ ปี และแผนฯปี๒๕๖๖/๖๗ ( ๒๒-๒๔ กนัยายน ๒๕๖๕)

• วันเสารท์ี ่๒๔ ก.ย.๒๕๖๕

• ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.     นาํเสนอร่างแผนปฎบัิตงิานฯ ปี ๒๕๖๖ และ ๖๗  และกรอบตัวชีวั้ดทีส่าํคัญ 

• อภปิราย

• ๑๔.๐๐  - ๑๗.๐๐       เดนิกลางกลับ

• หมายเหตุ   :  สือ่ โสตทีใ่ช้ บอรด์ ฟลปิชารต์ ปากกาเคม ีกาว เทป สาํหรับใช้ card system จัดทาํแผน



ขอ้มูลจากการระดมสมองจากสาํนกัต่างๆ (ยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์)

และตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง



๑. ผลการดําเนินงานทีผ่่านมา งานสําคญัทีย่งัไม่สําเร็จ และงานทีต้่องทาํต่อใน ๕ ปี โดยเฉพาะ ปี ๒๕๖๖/๖๗

- ควรจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จ ต้ังแตในขั้นตอนการวางแผนฯ ใหสอดคลองกับ เปาหมาย ยุทธศาสตรและเนื้องานสําคัญ

ในกรอบแผนฯ ๕ ป ประเด็นท่ีสําคัญคือ ตองครอบคลุม ชัดเจน ในแผนปฏิบัติการ กสม.ประจําป ๒๕๖๖ (และรางแผน

ฯ/คําของบประมาณป ๒๕๖๗ ) โดยตัวชี้วัดฯควรตองลงไปถึงตัวชี้วัดระดับบุคคล (ทําใหจนท.กสม.แตละคนรูวา ตนเองมี
เปาหมาย/ตัวชี้วัดอะไร ที่จะตองปฏิบัติในแตละชวงเวลา สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของสํานักฯและกสม. )

-ควรมีการจัดทํา/ปรับปรุงคําบรรยายลักษณะงาน(Job description) ใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงาน มีการวิเคราะห

งาน การทํามาตรฐานของงาน และผังการไหลของงาน(work flow chart) สําหรับใชประโยชนในการมอบหนาท่ีความ

รับผิดชอบ การจัดสรรภารกิจแกบุคลากร การสงมอบงานแกบุคลากรท่ีเขามาทํางานใหม หรือมีการสับเปลี่ยนโยกยาย

บุคลากรมารับหนาท่ีภารกิจใหม  ชวยใหเกิดความชัดเจนในภารกิจ และเตรียมการท่ีดี และยังชวยใหเกิดการแบงภารกิจ 

กระจายงานที่เปนธรรมชวยในการพัฒนาบุคคลากร ปองกันการวางงานแฝง 

จากการตดิตาม ประเมนิผลการทาํงานในปีทีผ่่านมา จากกลไกการประชุมตดิตาม จากการตดิตามตวัชีวั้ดฯ  

พบความสาํเร็จ อะไรทีไ่ม่สาํเร็จ ปัญหาอุปสรรค บทเรียนทีส่าํคัญอะไร ทีจ่ะนาํไปปรับปรุงแนวคดิ นโยบาย 

และยุทธศาสตร ์แนวทางการทาํงานในอนาคต ในระยะ ๕ ปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ.๒๕๖๖ และปีพ.ศ. ๒๕๖๗



๑. ผลการดําเนินงานทีผ่่านมา งานสําคญัทีย่งัไม่สําเร็จและงานทีต้่องทาํต่อใน ๕ ปี โดยเฉพาะ ปี ๖๖/๖๗ (ต่อ)

- นําผลการประเมินตัวชี้วัดผลงานของสํานักฯ ฝาย/กลุมงาน และบุคคลในสํานักงาน กสม. ไปใชประโยชนในการบริหาร
พัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง ตอเนื่องและครอบคลุมมากขึ้น (ทําทุกป เริ่มต้ังแตป ๒๕๖๖)

- ปรับปรุงการติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานของกสม.ใหมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพภาพมากขึ้น  เชน การ
ติดตามความคืบหนา/ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับผลงาน(output) และผลลัพธ(outcome/impact) เพ่ือใหรู

ความกาวหนา และปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ ทําใหแกปญหาฯอยางทันทวงที เพราะท่ีผานมามีการติดตามการใช

งบประมาณ(input monitoring)ดีขึ้นมาก(ทําใหการใชงบประมาณประจําปของกสม.เปนไปตามเปาหมาย/มาตรฐานฯ ) 

ในสวนของความคืบหนาของการดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมฯ ตามกระบวนการ/ขั้นตอน (process monitoring)ก็
ดีขึ้ นแตการ ติดตามและประเ มินความสํา เร็จ/สัมฤทธิผลในระดับผลงาน (output)และผลลัพธ/ผลกระทบ 

(outcome/impact)ยังมีจุดท่ีควรปรับปรุงใหดีขึ้นนับต้ังแตการกําหนดเปาหมาย(วาเปนสิ่งที่ตองทํา/do the right

things) และการจัดทําตัวชี้วัดของวัตถุประสงค/เปาหมายในระดับตางๆใหสอดคลองกับ ภารกิจ ยุทธศาสตร/ นโยบายขอ

งกสม. (เชน ภารกิจดานการสงเสริม เผยแพร ฝกอบรมกลุมเปาหมายตางๆในหลักสูตร/ประเด็นและพ้ืนท่ีเปาหมาย) ทําให

ยากตอการประเมินผลลัพธ จึงควรพัฒนาต้ังแตในขั้นตอนของการจัดทําแผน กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดในระดับผลงาน 
(output)และผลลัพธ (outcome) มีการออกแบบวิธีการเครื่องมือติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลภายนอก 

สําหรับการประเมินผลลัพธ ผลกระทบท่ีสําคัญ สําหรับการประเมินสัมฤทธิผลของแผนฯ สามารถใชขอมลจากการติดตาม 



๑. ผลการดําเนินงานทีผ่่านมา งานสําคญัทีย่งัไม่สําเร็จและงานทีต้่องทาํต่อใน ๕ ปีโดยเฉพาะ ปี ๖๖/๖๗ (ต่อ)

- การสงเสริม ปองกัน เผยแพร ตองกําหนดเปาหมายกลุมบุคคล/พ้ืนที่/ประเด็น ใหชัดเจน และมีการจัดลําดับ

ความสําคัญ ของการสงเสริม เผยแพร อบรม รณรงคฯ จัดใหมีหลักสูตรท่ีเหมาะสม สื่อท่ีเขาถึงกลุมเปาหมาย ในพ้ืนท่ี

เปาหมาย  เพ่ือใหเกิดผลลัพธ ผลกระทบเชิงกวาง และมีความคุมคา โดยมีการประสานความความรวมมือกับองคกร
ภาคีภาครัฐและประชาสังคม (การพัฒนางานดานสงเสริมตองเริ่มต้ังแตป ๒๕๖๖....) 

- ยังมีชองวางของการดําเนินงาน เชน การตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเก่ียวกับการละเมิดและจัดทําขอเสนอแนะ 

อาทิ ระบบขนสงสาธารณะของคนพิการ การกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู และการคุมครองสิทธิแรงงาน-พนักงานจาง
เหมาบริการ (ทําในป...........................)

- มีเนื้องานท่ีตองดําเนินงานตามมติท่ีประชุมทางวิชาการ ท่ีประชุมจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และการปรับปรุงการ

ดําเนินงาน เชน ตามขอเสนอแนะในการแกไขกฎหมาย อาทิ การยุติการต้ังครรภ การลบทะเบียนประวัติอาชญากร และ

การจําหนายบุคคลออกจากฐานขอมูลทะเบียน (ทําในป..................................)
- จัดพมิพ์หนังสือ รวมกฎหมาย และระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบั กสม. และสํานักงาน กสม. (ยงัไม่มกีารปรับปรุงให้ทนัสมยั)

- จัดทําโครงการถอดบทเรียนผลกระทบตอผูเสียหายจากการทรมาน (ยังไมมี)

- จัดทําเครื่องมือการประเมินความตระหนักรูดานสิทธิมนุษยชน และประเมินผลกับประชาชนทั่วไป (ยังไมมี)



๑. ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา งานสําคญัทีย่งัไม่สําเร็จ และ งานทีต้่องทาํต่อเน่ืองฯ (ต่อ)

- จัดทํา/พัฒนาตัวชี้ วัดมาตรฐาน สถานการณสิทธิมนุษยชน (ในภาพรวม) ของประเทศ หรือเฉพาะพ้ืนท่ี และ 
กลุมเปาหมาย (ทําในป.........................................)

- การสรางบุคคลตนแบบ (Human Rights Idol) ยงัไม่ม ีซ่ึงควรจะม ี(ทาํในปี.........................)

- การจัดทําหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา ใหครบถวนสมบูรณ (ทําในป..............................)

- การสรางนวัตกรรมการสงเสริมสิทธิมนุษยชน (ขยายความ  ทําในป.............................)

- การสรางกลไกคุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชนผูถูกละเมิดโดยเร็ว และปรับปรุงมาตรฐาน/ระยะเวลาในการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน (ทําในป.....................................)

- การปรับโครงสรางองคกร สํานักงาน กสม. และการเตรียมการปรับยายท่ีดีเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางราบรื่น 
(เริ่มป ๒๕๖๖......................)
- การสรางคานิยม/วัฒนธรรมองคกร “RIGHTS” (ทาํต่อเน่ือง ตัง้ปี ๒๕๖๖.............)



สรุปผลการดาํเนินงานของก.ส.ม.ในปี ๒๕๖๕ (จากการตดิตาม ประเมนิผลภายในฯ)
สภาพแวดล้อมทาง การเมอืง การปกครอง ก.ม. เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรมประชากร เทคโนโลย ีตปท.

((+) รัฐบาลมเีสถยีรภาพ ความขัดแย้งไม่รุนแรงฯ ( - ) การเมอืงยังไม่เป็นปชต.นัก ภาครัฐมจุีดอ่อน โควิดระบาด, เศรษฐกจิไม่ดฯี)

- กสม.มคีวามรู้ ประสบการณ์

หลากหลาย มนีโยบายเชิงรุก

- มบุีคลากรใหม่ เพิม่ขึน้จาก

เดมิ ทีม่บีทเรียนมากขึน้

- งบประมาณ + สะสมไว้
- มภีาคเีครือข่าย ศูนยฯ์ใน

มหาวิทยาลัย

-ข้อร้องเรียนจากปชช.
ความพอใจของภาค/ี 

ปชช.เพิม่ขึน้

มข้ีอเสนอเชิงนโยบาย/ 

การปฏบิตั ิเสนอรัฐบาล 

หน่วยงานมากขึน้

กลุ่มเปราะบาง เข้าถงึ

สิทธิฯมากขึน้

-ดาํเนินงานยดึแผนเป็นหลัก

-ตดิตาม กาํกับการใช้งบฯได้ดี

-ยดึหยุ่น สามารถปรับเพิม่

โครงการดีๆ DRT เช่น สมัชชาฯ

-ปรับวิธีทาํงาน เชิงรุก รวดเร็ว

ใกล้ชิดกับภาค ีและประชาชน/

กลุ่มเปราะบางมากขึน้....

การจัดการเร่ืองร้องเรียน 

ตรวจสอบ ประสานฯ ทาํ

ได้มากขึน้ เร็วขึน้

ผลงานสู่ปชช.ภาคมีากขึน้

ข้อมูลย้อนกลับ(feedback)

ประเดน็การละเมดิสิทธิฯ

บางด้าน จากจนท.รัฐ

บางกลุ่ม/พืน้ที ่เร่ิมลดลง

ผลลัพธ์

(outcome)
ผลงาน

(output)
กระบวนการ

(process)

ปัจจัยนาํเข้า

(input)



สรุปผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา

ความสาํเร็จ /ส่ิงดีๆ ทีเ่กดิขึน้
• การตดิตาม กาํกับการใช้งบประมาณ

• ความยดืหยุน่ในการปรับแผน/โครงการฯ เช่น จดั
สมัชชา เกดิผลงาน ผลกระทบเชงิบวกมาก

• จดัเวทวีชิาการและอืน่ๆ หารือกับภาคเีครือข่าย
หลายคร้ัง ไดข้้อสรุป ขอ้ทีด่ไีปดาํเนิน งานตอ่

• การแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ มาปรากฏความ สาํเร็จ
ในปีนี ้จากความพยายาม และเงือ่นไข (การปรับ
สถานะ การจดัการงานค้างฯ พรบ.ตอ่ตา้นการ
ทรมานฯ )

• มกีารสรุปบทเรียน ปรับปรุงวธีิทาํงานมากขึน้

• การยอมรับจาก stakeholdersมากขึน้ เช่น 
สภาฯ ภาคเีครือข่ายใน ตปท.

• มบุีคลากรเพิม่ขึน้ มโีครงสร้าง ระบบงานดขีึน้

• ฯลฯ

ควรปรับปรุง/ดาํเนินการ
• ระบบ/ฐานข้อมูล และขับเคลื่อนสู่องคก์รดจิติอล

• การตดิตาม ประเมนิ ผลงาน และผลลัพธ ์โดยเฉพาะใหม้กีาร
ประเมนิผลภายนอกในประเดน็สาํคัญ

• นาํผลการศึกษาวิจัยฯมาใช้ประโยชนม์ากขึน้

• การกาํหนดเป้าหมาย การทาํตัวชีวั้ด ต้องสะทอ้นยุทธศาสตร์ เนือ้งาน
ทีส่าํคัญของ กสม. (เพือ่วัดในสิ่งทีต่้องวัด เพือ่ปรับปรุงการ
ดาํเนินงาน ตอบสังคม ไม่เลือกทาํดัชนีทีง่า่ยๆ) 

• ตัวชีวั้ดควรลงถงึระดับบุคคล นาํผลการประเมนิผลไปใช้ประโยชน์
มากขึน้ ในการบริหารและพฒันาบุคคล

• เคร่ืองมอืประเมนิความตระหนัก ความรู้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ

• ดัชนีด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานทีส่าํคัญ ผลการประชุมวิชาการฯ

• กลยุทธแนวทางการส่งเสริมฯในกลุ่มเป้าหมาย ประเดน็ พืน้ที่

• การตรวจสอบและรายงานข้อเทจ็จริงฯการละเมดิและจัดทาํ
ข้อเสนอแนะฯ เร่ืองระบบขนส่งสาธารณะของคนพกิาร การก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีชมพ ูการคุ้มครองสิทธิแรงงาน-พนักงานจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ



๒) กรอบความร่วมมือต่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (ทาํอะไรในปี ๖๖/๖๗-๗๐)

ข้อตกลง อนุสัญญาสิทธิฯ
• เสนอใหไ้ทยรับ Op CAT (ทาํปีอะไร.........................)

• การใหสั้ตยาบันอนุสัญญาฯอุ้มหาย (CPPED)
• ทาํปี..........
• การเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานอพยพฯ(ICMW)

• ทาํปี..........

• การเป็นภาคีอนุสัญญา ILO 87,98 ทาํปี......
• การเป็นภาคีอนุสัญญาฯผู้ลีภ้ยั ทาํปี...

• ร่าง C. BHR ทาํปี.........

• ร่าง  C. ผู้สูงอายุ  ทาํปี...........

• .......................................................

ปฏบิตัติามพนัธกรณีทีเ่ป็นภาคี

• การทํารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ทาํปี........................

• การนาํเสนอรายงานฯตามกลไก UPR ทาํปี ....  
• การ จัดทํารายงานและเสนอรายงานฯตาม

อนุสัญญาฯ(Treaty bodies) เช่น

- CEDAW ปี…….....

- CAT ปี 2024…. ..

• GANRHI การประเมนิสถานะฯ  ทาํปี...................

• APF การพัฒนาบุคลากร โครงสร้าง วิธีการทาํงาน   
ทาํปี.......

• การทาํหน้าทีป่ระธาน SEAN
ทาํปี................................



๒. ประเด็นภารกจิ/เน้ืองานในด้าน กรอบข้อตกลงระหว่างประเทศ และอนุสัญญาฯที ่กสม.จะต้อง

ดําเนินงาน ใน ๕ ปี โดยเฉพาะในปี ๖๖/๖๗

- การผลักดัน OP CAT (ทาํในปี.............................)

- อนุสัญญาฯแรงงานอพยพ/โยกย้ายและผู้ติดตาม ที่ไทยยังไม่เป็นภาคี แต่มีการศึกษาโดยกระทรวงแรงงานฯและ

นักวชิาการต่างๆถึง ข้อดแีละความท้าทาย/ภาระ และการเตรียมการของประเทศไทย เม่ือจะเข้าเป็นภาค ี(ทาํใน ปี...............)

- อนุสัญญา ILO๘๗ และ ๙๘    โดยถูกตดิตามจาก UNและภาคี

- อนุสัญญาสถานะผู้ลีภ้ัย (แม้ในทางปฏิบัติ ประเทศไทยได้ดูแลผู้หนีภัยสงครามฯ จากสงครามอนิโดจีน และเหตุการณ์

ในเมยีนมาร์ โดยมศูีนย์ฯ ร่วมกบัองค์กรระหว่างประเทศมานานหลายสิบปีแล้วกต็าม ) 

- การจัดทํารายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนประเทศไทย และการนําเสนอรายงานฯที่UN ตามกลไก UPR (ปี..........)

- การจัดทํารายงานตามอนุสัญญา (Treaty bodies) เช่น CEDAW ปี……… CAT ปี 2024…. และการไปประชุมเสนอ

รายงานฯ ใน ๕ ปี เช่น ........................

- ร่าง C. BHR

- ร่าง C. ผู้สูงอายุ

กสม.จะต้องดาํเนินงานอะไรตามกรอบข้อตกลงฯและอนุสัญญาด้านสทิธิมนุษยชนฯ (๙ ฉบับ) และอืน่ๆ

เช่น อนุสัญญาฯILO อนุสัญญาฯสถานะผู้ลีภ้ัย เป็นต้น



• ยุทธศาสตรที่ 1 สรางพลงัความรวมมือ “สงเสริม” วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน

• ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับความสามารถการ “เฝาระวัง” สถานการณดานสทิธิมนุษยชน

• ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการ “คุมครอง” และการเสนอแนะมาตรการดานสทิธิมนุษยชน

• ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาสํานักงาน กสม. ใหเปน “องคกรสรรถนะสงู”

(ดูเอกสารประกอบ)

๓. ยุทธศาสตรข์อง กสม.ระยะ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐*
จัดทาํโดยคณาจารยจ์ากสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์กสม.เหน็ชอบเมือ่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร ์ในแต่ละยุทธศาสตร ์มปีระเดน็ทางยุทธศาสตร ์วัตถุประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร ์

ดัชนีวัดระดับยุทธศาสตร ์ และกลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ระยะเวลา และข้อเสนอชุดโครงการฯ เพือ่ใช้

เป็นกรอบแนวทางการดาํเนินงานในระยะ ๕ ปี และมกีารทบทวน ทาํ mid term review ให้ทันต่อ

สถานการณฯ์



หน้าทีรั่ฐในด้านสิทธิมนุษยชน และขอบเขต เน้ือหายุทธศาสตร์ กสม. ๕ ปี*

๔. การบริหารจัดการใหเ้ป็นองคก์รสมรรถนะสูง
(โครงสร้างองคก์รในส่วนกลาง ภาค  ระบบงาน สื่อสาร องคก์รdigital พฒันาศะกยภาพฯ)

๑. ส่งเสริม
(ภาค ีเครือข่าย ผู้นาํ 

ป้องกัน เผยแพร่ อบรม)

๓.คุ้มครอง 
(ละเมดิ ตรวจสอบ ประสาน

ไกล่เกลี่ย)

๓. ทาํให้เกดิผลในทางปฏบัิติ (Fulfill)ในด้านก.ม./นโยบายและปฏบัิติ

๑. เคารพสทิธิฯ(Respect) ไม่แทรกแซง

๒. คุ้มครองสทิธิฯ (Protect) ไม่ให้ปชช.ถูกละเมดิ

หน้าทีข่องรัฐ 
มกีลไกตาม

กฎบัตรUN
มกีลไกตาม

อนุสัญญาฯ

๒.เฝ้าระวัง
(มตีัวชี ้เคร่ืองมอืเฝ้าระวัง กลไก

ประเมนิ ใช้ IT)

เยยีวยา

(ประสาน)
)



• 1. สร้างพลังความร่วมมือ “ส่งเสริม“ วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน

• 1.1: ส่งเสริมให้องคก์ารทัง้ภาครัฐและเอกชน มกีารดาํเนินการสอดคล้องกับหลักสทิธิมนุษยชน

• 1.2: สร้างกลไกให้สังคมเกดิการเรียนรู้ด้านสทิธิมนุษยชน

• 1.3: ส่งเสริมและพัฒนาผู้นาํ และเครือข่ายด้านสทิธิมนุษยชน ทัง้ในและต่างประเทศ

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

จัดทาํโดยคณาจารยจ์ากสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์และกสม.เหน็ชอบเมือ่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร ์ในแต่ละยุทธศาสตร ์มปีระเดน็ทางยุทธศาสตร ์วัตถุประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร ์ดัชนีวัด

ระดับยุทธศาสตร ์ และกลยุทธ/แนวทางการดาํเนินงาน ระยะเวลา และข้อเสนอชุดโครงการฯ เพือ่ใช้เป็นกรอบ

แนวทางการดาํเนินงานในระยะ ๕ ปี และมกีารทบทวน ทาํ mid term review ให้ทันต่อสถานการณฯ์

จัดทาํโดยคณาจารยจ์ากสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์และกสม.เหน็ชอบเมือ่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 



๓. ยุทธศาสตรข์อง กสม.ระยะ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ตอ่)

2. ยกระดบัความสามารถการ “เฝ้าระวัง” สถานการณด์า้นสิทธิมนุษยชน
2.1: พัฒนาดัชนีสทิธิฯและเฝ้าระวังสถานการณด์้านสทิธิฯด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ

2.2: พัฒนากลไกการประเมนิผลกระทบด้านสทิธิฯ สาํหรับรับรองการดาํเนินงานองคก์ารทัง้ภาครัฐ และเอกชน

3: เพิม่ประสิทธิภาพการ “คุ้มครอง“ และการเสนอแนะมาตรการดา้นสิทธิมนุษยชน
3.1: พัฒนากระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน และช่วยเหลอืเยยีวยาผู้ถูกละเมดิสทิธิมนุษยชน
3.2: พัฒนากระบวนการจัดทาํข้อเสนอแนะเพือ่คุ้มครองสทิธิมนุษยชนและการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือระเบยีบ

ทีเ่กีย่วข้อง

4: พัฒนาสาํนักงานกสม. ใหเ้ป็น “องคก์ารสมรรถนะสูง”
4.1: พัฒนาระบบการจัดการของสาํนักงาน กสม. ให้เทยีบเท่าระดับสากล

4.2: สร้างกระบวนการสือ่สารและความเข้าใจด้านสทิธิมนุษยชน

4.3: ขยายศักยภาพการดาํเนินงานระดบัภูมภิาค



๔. การศึกษา วิจัย และ KM

สํานักงาน กสม. ไดสงเสริม สนับสนุน และรวมมือแกบุคคล หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และ

เผยแพรความรูและพัฒนาความเขมแข็งดานสิทธิมนุษยชน มาต้ังแตป 2544 เปนตนมา ปจจุบันไดรวบรวมผลงานวิจัย

ดานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 90 เรื่อง โดยมีเรื่องที่ดําเนินการในชวงป 2560-ปจจุบัน ดังนี้

- คูมือประเมินผลดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน(Human Rights Due Diligence Handbook)ของธุรกิจการโรงแรม

- รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เก่ียวของกับธุรกิจการโรงแรม

- กฎหมายวาดวยความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติ

- ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

- พันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน

-หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล-สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเก

อญอ) กับการดําเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไรหมุนเวียนในพ้ืนที่ยุทธศาสตรการแกไขปญหาขอพิพาทกรณีที่ดินทํากินและที่

อยูอาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ปาภาคเหนือ



๕. ข้อมูลคาํของบประมาณ/ร่างแผนฯ ปี ๖๖ ทีผ่่านรัฐสภา   (โครงการอะไรทีต้่องทาํ ห้ามยกเลกิ)

โครงการอะไรที่ตองทําหรือ

หามยกเลิก * ประกอบดวย 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

2. แผนงานยุทธศาสตร

สงเสริมความสัมพันธ

ระหวางประเทศ (สํานักงาน

ในภูมิภาค)

3. แผนงานยุทธศาสตร

พัฒนาบริการประชาชนและ

พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

(แผนงานดิจิทัล) 

4.แผนงานบูรณาการขับ 

เคลื่อนการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต



๔. การศึกษา วิจัย และ KM (ต่อ)

-สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดําเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไรหมุนเวียนในพ้ืนที่ยุทธศาสตรการแกไข

ปญหาขอพิพาทกรณีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ปาภาคเหนือ

-แผนกลยุทธดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560-2562

-ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางฯ เพ่ือแกไขปญหาเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติกับที่ดินเอกชนทับ

ซอนกัน และกรณีราษฎรไดรับความเดือดรอนจากมาตรการทวงคืนผืนปา

-ความเชื่อมโยงระหวางสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตรัฐธรรมนูญ 2560

-แนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติในประเทศไทย:กรณีแรงงานขามชาติในอุตสาหกรรมสัตวปก

-การประเมินขอมูลพ้ืนฐานระดับชาติดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวของกับการ

ลงทุนของประเทศ

-ขอเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพ่ือคุมครองและสงเสริมสิทธิของผูสูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผูสูงอายุ

-เหลียวหลังแลหนา 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย-

เน้นการนาํผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชนม์ากขึน้ ในการจัดทาํข้อเสนอเชิงนโยบาย ก.ม. การปรับปรุงการดาํเนินงานฯ



๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทั้งในเวทต่ีางๆ

1. ขอเสนอแนะเพือ่การแกไขปญหาและพฒันาประสทิธิภาพการดําเนนิงาน 

1.1 การคุมครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- ควรมีกลไกคุมครองสิทธิมนุษยชน ในประเด็น การเขาถึงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน สิทธิในที่อยูอาศัย สิทธิในที่ดิน

ทํากิน และสิทธิพลเมือง ตลอดจนเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในการชุมชนอยางสันติ เปนตน

- ควรปรับแนวทางทํางานเชิงรุก ลงพ้ืนที่ตรวจสอบขอเท็จจริง เพ่ือแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและทันทวงที

โดยเฉพาะ ประเด็นการละเมิดสิทธิเด็ก /กลุมผูเปราะบาง ท่ีมีการเผยแพรขาวผานสื่อสังคมออนไลน  

- กรณีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวของกับสังคมในวงกวาง ควรเรงประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ

และภาคประชาสังคม เพ่ือวางแผน/กําหนดมาตรการในการแกไขปญหารวมกันอยางบูรณาการ เชน ปญหาความขัดแยง

ระหวางคนกับชางปา อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย และสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน   



๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทั้งในเวทกีมธ.ต่างๆ

1.2 การสรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมให “ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน”

- การแสดงทาทีและการออกแถลงการณของ กสม. ในกรณีตาง ๆ เชน การชุมนุมทางการเมือง ควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ 

และขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฯ และก.ม.ที่เกี่ยวของ และใหความเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ

- สงเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความเทาเทียมกัน โดยเฉพาะในกลุมชาติพันธุ

1.3 การพัฒนาสํานักงาน กสม. สูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง

- ควรพัฒนากลไกการปฏิบัติหนาที่ โดยรวมมือชวยเหลือกันกับองคกรอิสระอื่น (แจงใหทราบ ถาอยูในอํานาจหนาที่

ขององคกรอิสระอื่น) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติหนาที่ และมีเครือขายในการดําเนินงานรวมกัน อันสอดคลองกับ

มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ (มีหุนสวนทางยุทธศาสตร เครือขาย)

- สํานักงาน กสม.พ้ืนที่ภาคใต ควรสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และหนวยงานทางวิชาการ

ตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือบูรณาการการทํางานรวมกัน 



๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทั้งในเวทกีมธ.ต่าง

2. ขอสังเกตและขอเสนอแนะตอปญหาอุปสรรคในการดําเนนิงาน 

2.1 หนาที่และอํานาจของ กสม. ในการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชา ในกรณี ที่มี

การรายงาน สถานการณเก่ียวกับสทิธิมนุษยชนในประเทศโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๔๗ (๔) ไมสอดคลองกับหนาที่และอํานาจของสถาบันสทิธิมนุษยชนแหงชาติ ตามหลักการปารีส 

ควรมีการขยายความมาตรา ๒๖ (๔) พรป.กสม. ป ๖๐ วา การชี้แจงและรายงานขอเทจ็จริงที่ถูกตอง

โดยไมชักชา เปนกรณีที่รายงานฯไมถูกตองไมเปนธรรม  ใหกสม.ชี้แจงขอเทจ็จริง ไมใชชี้แจงแทน

ฝายรัฐบาล  ให กสม. ทําความเขาใจกับ CSOs ดวย ( ส.ส.นาจะยังไมเขาใจความเปนอิสระของกสม.ฯ)



2.2 ขอจํากัดดานกฎหมายในกรณีที่ กสม. เห็นสมควรมีหนาที่ในการไกลเกลีย่ประนีประนอม

ขอพิพาทในดานสทิธิมนุษยชน 

สนับสนุนให กสม. มีหนาที่ไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทดานสิทธิมนุษยชนได โดยการแกไขเพ่ิมเติม

พรป.วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือบัญญัติ หนาที่ในการไกลเกลีย่ประนีประนอมขอพิพาทในดานสทิธิมนุษยชนไวใหชัดเจนดวย นอกจากน้ี 

ควรมีการกําหนดกรณีที่มิใหนํามาไกลเกลีย่ประนีประนอมขอพิพาทไวดวยในกรณีรองเรียนเกี่ยวกับการลวง

ละเมิดและการคุกคามทางเพศ กรณีรองเรียนเกี่ยวกับความผิดอาญาแผนดิน และกรณีรองเรียนเกี่ยวกับการ

กระทํารุนแรงตอเด็ก เปนตน (สนับสนุนกสม.มีหนาทีไ่กลเกลีย่ฯ โดยแกไขพรอะรป.กสม.ป ๖๐ กําหนดให

ชัดเจนวา เรื่องอะไรที่ไกลเกลี่ยได อะไรไกลเกลี่ยไมได)

หมายเหตุ: ขอมูลจากการแถลงรายงานประจําป 2564

๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจาํปี รวมทัง้ในเวทกีมธ.ตา่งๆ (ตอ่)



๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทั้งในเวทต่ีางๆ

1. ขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน

1.1 การคุมครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(1) ควรมีกลไกคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิตอชีวิตของบุคคล เสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล เชน การเขาถึง

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน สิทธิในท่ีอยูอาศัย สิทธิในท่ีดินทํากิน และสิทธิพลเมืองตลอดจนเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในการชุมชน

อยางสันติ เปนตน

(2) ควรปรับแนวทางทํางานเชงิรุก เพ่ือใหประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็น การละเมิดสิทธิเด็กท่ีมี

การเผยแพรขาวผานสื่อสังคมออนไลน ซ่ึง กสม. ควรลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว เพ่ือแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว

และทันทวงที

(3) ในกรณีท่ีมีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวของกับสังคมในวงกวาง ควรเรงประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ

และภาคประชาสังคม เพ่ือวางแผน/กําหนดมาตรการในการแกไขปญหารวมกันอยางบูรณาการ เชน ปญหาความขัดแยง

ระหวางคนกับชางปา อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย และสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน   



๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทั้งในเวทต่ีางๆ (ต่อ)

(1) การแสดงทาทีและการออกแถลงการณของ กสม. ในกรณีตาง ๆ เชน การชุมนุมทางการเมือง 

ควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพและใหความเปนธรรมแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวย และควรทําความเขาใจกับประชาชนและผูชุมนุม

ใหทราบถึงขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(2) ควรสงเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สรางความเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในกลุมชาติพันธุ

1.3 การพัฒนาสํานักงาน กสม. สูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง

(1) ความรวมมือ กสม. และสํานักงาน กสม. ควรพัฒนากลไกการปฏิบัติหนาท่ีโดยรวมมือกับองคกรอิสระอ่ืน (แจงใหทราบเม่ือ

เปนอํานาจหนาท่ีขององคกรอิสระอ่ืน) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติหนาท่ีและมีเครือขายในการดําเนินงานรวมกัน

อันสอดคลองกับมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ

(2) การปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงาน กสม. พ้ืนท่ีภาคใต ควรมีการสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ

หนวยงานทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือบูรณาการการทํางานรวมกัน 

1.2 การสรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน



๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทั้งในเวทต่ีางๆ (ต่อ)

2. ขอสังเกตและขอเสนอแนะตอปญหาอุปสรรคในการดําเนนิงาน 

2.1 หนาที่และอํานาจของ กสม. ในการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชา ในกรณี

ที่มีการรายงานสถานการณเก่ียวกับสิทธมินุษยชนในประเทศโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๗ (๔) ไมสอดคลองกับหนาที่และอํานาจของสถาบนัสทิธิมนุษยชนแหงชาติ

ตามหลักการปารีส 

ควรมีการขยายความมาตรา ๒๖ (๔) แหงพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชา กรณีที่มี

การรายงานสถานการณสทิธิมนุษยชนในประเทศทีไ่มถูกตองหรือไมเปนธรรมเปนการชีแ้จงขอเท็จจรงิ

ไมไดชี้แจงแทนฝายบริหารรวมทั้งเรงสรางความเขาใจกับภาคประชาสงัคม



2.2 ขอจํากัดดานกฎหมายในกรณีที่ กสม. เห็นสมควรมีหนาที่ในการไกลเกลีย่ประนีประนอม

ขอพิพาทในดานสทิธิมนุษยชน 

สนับสนุนให กสม. มีหนาที่ไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทดานสิทธิมนุษยชนได โดยการแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือบัญญัติหนาที่ในการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทในดานสิทธิมนุษยชนไวใหชัดเจนดวย 

นอกจากน้ี ควรมีการกําหนดกรณีที่มิใหนํามาไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทไวดวยในกรณีรองเรียน

เกี่ยวกับ

การลวงละเมิดและการคุกคามทางเพศ กรณีรองเรียนเกี่ยวกับความผิดอาญาแผนดิน และกรณีรองเรียน

เกี่ยวกับการกระทํารุนแรงตอเด็ก เปนตน

หมายเหตุ: ขอมูลจากการแถลงรายงานประจําป 2564

๖.ข้อเสนอแนะของรัฐสภาในการเสนอรายงานประจาํปี รวมทัง้ในเวทตีา่งๆ (ตอ่)



๗. ข้อเสนอจากภาคเีครือข่ายทีมี่ต่อกสม.ในเวทต่ีางๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทาํงานกบัเครือข่าย

อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)

- ทํางานใกลชิดกับ CSOs และประชาชนมากกว่านี้  และมีความรวดเ ร็ว  ให้ภาคีทราบความคืบหน้าของ

การทาํงาน (เร่ิมตั้งแต่ปี....................................... )

- เสริมพลังเครือขายสิทธิชุมชนในการปกปองสิทธิมนุษยชนและเฝาระวังสถานการณ (ป............................)

- GANRHI การประเมนิสถานะ (ปี.....................................)

- APF การพฒันาบุคลากร โครงสร้าง วธีิการทาํงาน (ปี............................................)

- การทําหนาที่ประธาน SEANF (ปี...................................................)

- ศาลปกครองร่วมมือดําเนินการ เช่น 1) แลกเปลีย่นประสบการณ์ และพฒันาบุคลากรสํานักงาน กสม. 2) เป็นวทิยากรให้

ความรู้ประชาชน/ประชาสังคม และ 3) สัมมนาวิชาการประเด็นการเลือกปฏิบัติ ธุรกิจข้ามพรมแดน สิทธิที่ดิน และสิทธิ

ชุมชน

- ประสาน สนับสนุน มหาวิทยาลัยบูรพา/มหาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เชน รวมพัฒนาหลักสูตรธุรกิจสิทธิมนุษยชน 

- AICHA/WWF ร่ วมดํ า เ นินการ  เ ช่น  1 )  พัฒนาบุคลากรสํา นักงาน กสม.  เ กี่ ยวกับ  HRDD และ การลงทุน

ข้ามพรมแดน 2) ปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศ และการลงทุนข้ามพรมแดน และ 3) สัมมนาวิชาการภายในและ

ระหว่างประเทศ



๗. ข้อเสนอจากภาคเีครือข่ายทีมี่ต่อกสม.ในเวทต่ีางๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทาํงานกบัเครือข่าย

อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)

- สสส. /สช. รวมดําเนินการ เชน 1) พัฒนาองคความรูและขอเสนอแนะการประเมิน (HRIA, HIA, SEA, CHIA and 
EIA) 2) ตรวจสอบรายกรณี ประเด็นสิทธิชุมชนและส่ิงแวดล้อมและการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และ 3) พัฒนาองค์ความรู้

และข้อเสนอแนะสิทธิชุมชน ส่ิงแวดล้อม และ Climate Change

- คณะทํางาน ETO Watch/ สมัชชาองค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม เครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ร่วมดําเนินการ เช่น 1) พัฒนาศักยภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และเปลี่ยนวิชาการ 2) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการเฝ้า

ระวงัสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และ 3) การปกป้องสิทธิชุมชน สิทธิทีด่นิ และสิทธิส่ิงแวดล้อม

- การสราง/พัฒนาเครือขาย อาทิ Networking, strategic partner and strategic alliance (ระบุ, ให้ช่วยทาํอะไร)



๗. ข้อเสนอจากภาคเีครือข่ายทีมี่ต่อกสม.ในเวทต่ีางๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทาํงานกบัเครือข่าย

อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)

นอกจากนี้ ยังมีขอมูลท่ีไดจากเวทีสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ “มติสมัชชาสิทธิมนุษยชน” (เอกสารประกอบ) ดังนี้

หองยอยที่ 1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

หัวขอท่ี 1 การปองกันและปราบปรามการทรมาน

ขอมติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และภาคประชาสังคม รวมกัน

ขับเคลื่อนการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมาย

หัวขอท่ี 2 การบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร

ขอมติ รวมกันขับเคลื่อนใหมีระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรและผลักดันกฎหมายใหสอดคลอง

กับหลักสิทธิมนุษยชน โดยสรางสมดุลระหวางการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม



๗. ข้อเสนอจากภาคเีครือข่ายทีมี่ต่อกสม.ในเวทต่ีางๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทาํงานกบัเครือข่าย

อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)

หองยอยที่ 2 การสงเสริมและคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิทางสิ่งแวดลอม

หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ โดยความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ รวมถึงภาคประชาชนและชุมชน ควรดําเนินการดังนี้

1.1 เรงปรับปรุงกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังระบบ เพ่ือใหรับรอง คุมครอง และสงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิทางส่ิงแวดลอม

ตลอดจนสรางกลไกทางนโยบายใหมที่ประชาชนมีสวนรวมทุกระดับอยางแทจริง 

1.2 ทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบ โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA/EHIA) เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ

บาล มีความโปรงใสและตรวจสอบไดมากขึ้น และประกันสิทธิการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนอยางแทจริง รวมถึงเกิดการบูรณาการ

ระบบการประเมินท้ังระบบ และควรพิจารณานําหลักการและแนวทางของการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน (HRIA/HRDD) ผนวกเขาเปน

สวนหนึ่งของระบบการประเมินผลกระทบเหลานั้นดวย

1.3 เรงผลักดันใหการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) มีสภาพบังคับในการใชออกแบบและจัดทํานโยบายและแผนงานดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา 

1.4 รับรองในกฎหมายและในทางปฏิบัติเพ่ือใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและการพัฒนาในทุก

ขั้นตอน 



๗. ข้อเสนอจากภาคเีครือข่ายทีมี่ต่อกสม.ในเวทต่ีางๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทาํงานกบัเครือข่าย

อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)

1.5 กระจายอํานาจใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. กสม. โดยความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ควรดําเนินการดังนี้

2.1 สงเสริมและคุมครองสิทธิทางสิ่งแวดลอมในมิติขามพรมแดน โดยผลักดันใหมีการนําการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน 

มาใชประเมินผลกระทบผลกระทบสิทธิมนุษยชนขามพรมแดน โดยรวมมือกับคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวย

สิทธิมนุษยชน (AICHR) และความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEANF)

2.2 พัฒนาและสงเสริมความรูความเขาใจดานสิทธิชุมชนใหกระจายออกไปในกวางขวางขึ้น รวมถึงมุงสรางพ้ืนท่ีเรียนรูรวมกัน

ระหวางภาคสวนตาง ๆ เพ่ือเสริมพลังใหกับประชาชนและชุมชน

หองยอยที่ 3 สถานะบุคคล

นําบทเรียนการแกไขปญหาบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิท่ีประสบความสําเร็จท้ังในสวนของคนไทยพลัดถิ่น กลุมชาติพันธุ 

และผูตกสํารวจหรือถูกจําหนายชื่อจากทะเบียน รวมถึงคนไรรัฐไปปรับใชเพ่ือเรงรัดกระบวนการกําหนดสถานะแกผูท่ียังมีปญหา

และขจัดความไรรัฐใหหมดไป (zero statelessness) รวมกับภาคีเครือขาย



๗. ข้อเสนอจากภาคเีครือข่ายทีมี่ต่อกสม.ในเวทต่ีางๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทาํงานกบัเครือข่าย

อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)

หองยอยที่ 4 สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุมเปราะบาง

ขอมตินี้มุงเนนในการเตรียมความพรอมในการรับมือกับภาวะวิกฤตท่ีสงผลกระทบตอท้ังดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

ในอนาคต เพ่ือใหทุกคนท่ีอยูบนแผนดินไทยโดยเฉพาะกลุมเปราะบางจะไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถรับมือกับภาวะ

วิกฤตได

หองยอยที่ 5 ประเด็นความหลากหลายทางเพศ

ขอมติ รวมผลักดันการแกไข ปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและการสื่อสารสาธารณะเพ่ือขจัดอคติและสรางการยอมรับ

ในความหลากหลาย รวมท้ังเพ่ือใหทุกคนเขาถึงสิทธิ ไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม เทาเทียม และเคารพศักด์ิศรีความเปน

มนุษย



๘.ปัญหาสิทธิมนุษยชนทีจ่ะเกดิขึน้จากการเปลีย่น แปลงทางการเมือง ก.ม. เศรษฐกจิ สังคมฯ

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

• ๑. ด้านการเมอืง กรณีการดาํรงตาํแหน่งของนายกรัฐมนตรี

• หากวันที ่๓๐ กันยายน ศกนี ้ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัยว่า นายกรัฐมนตรี พล อ.ประยุทธฯ์ ดาํรงตาํแหน่งยงัไม่ครบ ๘ 
ปี คาดว่า จะมกีารชุมนุมประทว้งในหลายพืน้ที ่โดยเฉพาะจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีไ่ม่พอใจรัฐบาล และการเมอืง ก.ม.
รัฐธรรมนูญฯ ทีเ่อือ้ตอ่การสบืตอ่อาํนาจ และอาจขยายตวัเชือ่มโยงประเดน็อืน่เช่น กระบวนการยุตธิรรม การเลอืก
ปฏบิัต ิเศรษฐกจิฯ อาจเกดิความรุนแรง มกีารหา้มการชุมนุม (กระทบตอ่สทิธิทางการเมอืง) มกีารใช้กาํลังเข้า
ควบคุม เสีย่งตอ่การละเมดิสทิธิมนุษยชนมาก รวมทัง้กระทบตอ่สภาพเศรษฐกจิ การดาํรงชวีติของประชาชน

• - หากศาลรัฐธรรมนูญ วนิิจฉัยว่า นายกรัฐมนตรี(น.ร.ม.) ดาํรงตาํแหน่งครบ ๘ ปีแล้ว ตอ้งหาตวับุคคลทีม่าดาํรง
ตาํแหน่งใหม่ และในทีสุ่ด candidate ตวัผู้ทีจ่ะมาดาํรงตาํแหน่ง น.ร.ม.จากพรรคการเมอืง ไม่เป็นทีย่อมรับจาก
ประชาชนฯ อาจมกีารชุมนุมประทว้งใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม่

• - กรณีทีม่กีารเลอืกตัง้ในปี ๒๕๖๖ คาดว่าจะมปีระเดน็ปัญหาเร่ืองความโปร่งใสในการจดัการเลอืกตัง้ โดยฝ่ายทีคุ่ม
อาํนาจ คงพยายามใช้วธีิการสกัดฝ่ายค้าน  (ซึง่ระยะนีเ้ร่ิมเหน็ความขัดแยง้ของพกม.ฝ่ายรัฐบาลในหลายประเดน็เช่น 
ร่างพรบ.กัญชาฯ การจะส่งผู้สมัครลงในพืน้ทีท่ีพ่กม.เดมิเคยชนะการเลอืกตัง้ฯ) จะกระทบกบัการทาํงานของกสม.



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

• ๒.ประเดน็ภัยคุกคามทางด้านสุขภาพ /โรคระบาด หากไวรัสโควดิมกีารกลายพันธุ ์หรือกลับมาระบาดอกี แม้
กระทรวงสธ.จะมปีระกาศส่ังยกเลกิโควดิ ๑๙ ออกจากโรคอันตราย เป็นโรคตดิต่อทีต่้องเฝ้าระวัง ตัง้แต่ ๑ ตค.
๖๕ เป็นต้นไป ย่อมส่งกระทบต่อการดาํรงชวีติและการเข้าถงึ/ใช้สทิธิฯของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 
ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ  สังคม จงึควรเน้นการเฝ้าระวัง โรคอุบัตใิหม่ และภาวะฉุกเฉินทีคุ่กคามต่อสทิธิมนุษยชน
การสร้างความเข้มแขง็ในระดับพืน้ที ่การพึง่ตนเองในการจัดการต่อภัยคุกคามเหล่านีใ้นเบือ้งต้น (เช่น ความ
ม่ันคงทางอาหารฯ) และการประสานความร่วมมอืเป็นเครือข่าย การดูแลกลุ่มเปราะบาง (เช่น ผู้สูงอายุฯเป็น
พเิศษ) การปรับแก้กฎระเบยีบทีแ่ขง็ตัว การบริหารจัดการทีย่ดืหยุ่นคล่องตัว

• ๓. ประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมอันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน และการกระทาํของมนุษย ์ปัญหามลพษิข้ามพรมแดน
(ควันจากการเผาป่าในอนิโดนีเซยี และเผาเศษวัสดุการเกษตรจากเมยีนมาร ์ ลาวฯ ) ปัญหาอุทกภัย/นํา้ท่วม 
ซึง่มสีาเหตุสาํคัญจากปัจจัย. ๑ มนีํา้เข้ามาในพืน้ที ่(นํา้ฝน นํา้เหนือลงมา และนํา้ทะเลหนุน) มากกว่าการ
ระบายนํา้ออก (แม่นํา้ ลาํคลอง ท่อระบายนํา้ ตืน่เขนิ อุดตัน การก่อสร้างปิดทางระบายนํา้ ฯ) ๒.สภาพพืน้ทีลุ่่ม 
ตํ่ากว่าระดับนํา้ทะเล การยุบตวัของพืน้ดนิ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 (ไฟป่า/เผาป่า เผาเศษวัสดุการเกษตร ฝุ่น
ก่อสร้าง ควันท่อไอเสยีรถ ควันจากโรงงานฯ) ซึง่กระทบต่อสทิธิฯหลายด้าน เช่น การอยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ฯี 



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

• ๔. ประเดน็สทิธิชุมชน ทีท่าํกนิฯ จากนโยบาย ก.ม. การบังคับใช้ก.ม.ทีไ่ม่เหมาะสม มแีนวโน้มทวคีวามรุนแรงขึน้

• ๕. ความเหลือ่มลํา้/ช่องว่างทางเศรษฐกจิ อันเป็นผลจากการพฒันาและบริหารประเทศในหลายรัฐบาลทีผ่่านมา 
และมปัีจจยัซํา้เตมิในช่วงรัฐบาลทีผ่่านมา  จะส่งผลกระทบตอ่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ไดแ้ก่ คนจน 
คนเร่ร่อนในเมอืง คนไร้สถานะ แรงงาน ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตดิเชือ้ฯ เดก็ ผู้หญิง /แม่เลีย้งเดีย่ว ผู้จบการศกึษา
ใหม่ทีห่างานทาํไม่ได้

• ๖. ภยัคุกคามทางไซเบอร ์เช่น การหลอกลวงกลุ่มเปราะบางฯ การคุกคาม ละเมดิสทิธิฯ ส่วนตวั มแีนวโน้มเพิม่ขึน้

• ๗. Technology disruption และปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืงฯ จะส่งผลกระทบตอ่กลุ่มแรงงานฯ แม้มขีา่ว
การลงทุนในการผลติรถยนตพ์ลังงานไฟฟ้า และแบตเตอร่ี จากประเทศจนี ทีจ่.ระยอง และจากประเทศอืน่ๆ

• . (พจิารณาเพิม่เตมิ ในประเดน็สทิธิฯ กลุ่มเป้าหมาย และพืน้ที ่ทีม่คีวามเสีย่งตอ่การละเมดิสทิธิฯ จาก mega 
trend แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฯ ฉบับที ่๑๔ )



ปัญหาจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางสังคม เทคโนโลย ีต่อประชาชน

ธุรกจิ

สถาบนัสังคม

การเมอืงฯ
รัฐบาล

โควิด/โรคอืน่ๆ

สือ่

หน่วยงาน

รัฐ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม

โลกร้อน นํ้าท่วม ฝุ่น

การขยายตัว

ของเมอืง (คน

จนเมอืงเพิม่)

ความอ่อนแอของการ

บงัคับใช้ก.ม. การ

เลือกปฏบิตัฯิ

โลกาภวัิฒน์

ประชาชน

ปัญหาการละเมดิสิทธิฯ
เทคโนโลยี

ความอ่อนแอของสถาบนั

ทางสังคม การเมอืงฯ

การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม สิ่งแวดล้อม

ภัยคุกคามจากโควดิ ๑๙ 

(๒๕๖๓-ปัจจุบัน)

Disruptions
(เทคโนโลยแีละอืน่ๆ

การละเมดิสิทธิฯจากธุรกจิ

ต่างประเทศ

(สงครามฯ)



๘.ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อนัเป็นผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางการเมืองปกครอง 

เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลย ีตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิทธิฯ กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีฯ่)เพ่ือทาํรายละเอยีดแผนฯ

บทวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Mega Trend) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13

โดยบริบทการเปลี่ยนแปลงระดับโลกท่ีจะสงผล/มีอิทธิพลทําใหสถานะของประเทศท่ีเปนอยูเกิดการเปลี่ยนไป และนําไปสู

การปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซ่ึงในแผนฯ 13 ประเทศไทยไดมุงเนนใหความสําคัญ ดังนี้

1. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ปจจุบันโลกอยูในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ี 4 สงผลใหวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วในหลายมิติ เชน การใชระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ การใชนาโนเทคโนโลยีและวัสดุ

สมัยใหมในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ การใชปญญาประดิษฐ การใช

เทคโนโลยีชีวภาพและอินเทอรเน็ตในการยกระดับภาคการเกษตรและบริการทางการแพทย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในภาคการศึกษาและการสื่อสารมวลชน รวมถึงการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ สาธารณะ

ของภาครัฐ เปนตน



๘.ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อนัเป็นผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางการเมืองปกครอง 

เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลย ีตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิทธิฯ กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีฯ่)เพ่ือทาํรายละเอยีดแผนฯ

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร โครงสรางประชากรของโลกมีสัดสวนผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดการณวาป 

2593 ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป จะเพ่ิมขึ้นกวารอยละ 120 จนมีจํานวนถึง 1.5 พันลานคน สงผลใหสัดสวนประชากร

วัยแรงงานมีแนวโนมลดลง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัยจะนํามาซ่ึงความตองการสินคาและบริการท่ี

ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ซ่ึงจะสงผลให ภาคการผลิตและบริการสวนหนึ่งมีโอกาสเติบโตเพ่ิมขึ้น อาทิ ยาและ

เวชภัณฑ อาหารเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจบริการ สุขภาพ บริการทางการแพทย และศูนยพักพิงผูสูงอายุ

1. รวมท้ังยังเปนชองทางในการพัฒนานวัตกรรม สินคาและบริการใหม ๆ เชน หุนยนตสําหรับการดูแลและ นวัตกรรมของใช

ภายในบานสําหรับผูสูงอายุ เปนตน

การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล

1) การเพ่ิมขึ้นของการปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง อันเกิดจากพฤติกรรมการใชชีวิตในสังคมเมืองตลอดจนการเผชิญกับมลพิษ

จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของความเครียดจากการทํางานและความวิตกกังวลในการใชชีวิต

2) กระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพในเชิงปองกันท่ีเพ่ิมมากขึ้น เปนผลใหความตองการอาหารและผลิตภัณฑดาน

สุขภาพ รวมถึงอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพเพ่ิมสูงขึ้น



๘.ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อนัเป็นผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางการเมืองปกครอง 

เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลย ีตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิทธิฯ กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีฯ่)เพ่ือทาํรายละเอยีดแผนฯ

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงขึ้น สงผลใหหลายภูมิภาคตองเผชิญกับ

ความผันผวนของภูมิอากาศในระดับความรุนแรงท่ีมากขึ้นและบอยครั้งขึ้น อาทิ ความรอน ภาวะฝนท้ิงชวง ภัยแลง และพายุ 

ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะแตกตางกันไปตามพ้ืนท่ี อันจะสรางความเสียหายตอท้ังชีวิตและทรัพยสิน โดยภาคการเกษตรจะ

ไดรับความเสียหายมากกวาภาคการผลิตอ่ืน เนื่องจากตองพ่ึงพาสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติ การแพรระบาด

ของโรคตามฤดูกาลมีแนวโนมรุนแรงขึ้น โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้าในหลายพ้ืนท่ีของโลก

ความเปราะบางทางสังคม แนวโนมสําคัญซ่ึงคาดวาจะสงผลตอวิถีทางสังคมในอนาคต มีพ้ืนฐานมาจากความแตกแยกในสังคม

ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นความเหลื่อมล้ํา ประกอบกับผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลก สงผลใหประชาชนขาดความเชื่อถือใน

การบริหารจัดการภาครัฐ จนเกิดเปนกระแสความไมพอใจในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงคนรุนใหมท่ีแสดงออกถึงความไมพอใจ

ในประเด็นตาง ๆ ซ่ึงเปนผลจากการกระทําของคนรุนกอนมากขึ้นเรื่อย ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความไมเปน

ธรรมในสังคม ความสามารถของรัฐในการจัดการปญหาการแพรระบาดของโควิด-19 รวมไปถึง

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยจะพบสถานการณความไมสงบในรูปแบบท่ีรุนแรงขึ้นและบอยครั้งขึ้น มีการสรางขาวปลอม

และเผยแพรขอมูลเท็จท่ีแนบเนียนขึ้นดวยการใชสื่อสังคมบั่นทอนความเชื่อม่ันตอภาครัฐ บมเพาะความคิด



๘.ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อนัเป็นผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางการเมืองปกครอง 

เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลย ีตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิทธิฯ กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีฯ่)เพ่ือทาํรายละเอยีดแผนฯ

ในกลุมคนรุนใหมใหตอตานสถาบันการปกครองเดิม จนเกิดเปนกระแสนิยมในการไมใหความรวมมือกับภาครัฐในรูปแบบตาง 

ๆ กระท่ังขัดขวางการดําเนินงานของรัฐ จนถึงข้ันปลุกระดมใหเกิดความรุนแรงโดยอางความชอบธรรมของประชาชน ตอกยํ้า

ความแตกแยกทางสังคมระหวางผูท่ีมีความเห็นแตกตาง ซ่ึงเปนการลดคุณคาของเสรีภาพ การสื่อสารสาธารณะ ประชาสังคม 

และหลักนิติธรรมใหออนแอลง สงผลใหขาดเสถียรภาพทางการเมือง 



๙. นโยบายของกสม.ชุดที ่๔ ในเร่ืองการบริหาร/ดาํเนินงาน 

เป้าหมาย

อาํนาจหน้าที ่ของกสม.ตาม ก.ม.(๑๐ ข้อ)

(รัฐธรรมนูญ ปี๖๐ ม.๒๔๗,พรป.กสม.ปี ๖๐ (ม.๒๖,๒๗)

วิสัยทศัน์

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

กสม.ชุดที ่๔



๙. นโยบายของกสม.ชุดที ่๔ ในเร่ืองการบริหาร/ดาํเนินงาน ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ 

เป้าหมาย กสม.

พันธกิจของกสม.ตาม ก.ม.

วิสัยทศัน์

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

นโยบาย

กสม.ชุดที ่๔

นโยบาย

ปี๖๖/๖๗

เป้าหมาย 

ปี ๖๖/๖๗

กสม.จัดทาํนโยบายบริหาร/

ดาํเนินงาน ปี๖๖/๖๗......

พจิารณาจากข้อมูล จากแหล่งต่างๆ :
ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา,ข้อเสนอ

จากรัฐสภา ภาคเีครือข่าย, 

ยุทธศาสตร ์๕ ปี,กรอบอนุสัญญา

HRs,ปัญหาสทิธิฯ ปี๖๖/๖๗ การ
เปลีย่นแปลงสวล. ภายนอก/ภายใน,

เหตุการณส์าํคัญทีจ่ะเกดิฯ



๙. นโยบายของกสม.ชุดที ่๔ สําหรับจัดทาํแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖/๒๕๖๗

๑. การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน จะเนนประเด็นสทิธิฯอะไร 

• ในกรอบสทิธพิลเมืองและการเมือง (ICCPR) 

• ในกรอบสทิธิเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม (ICESC)

( หัวขอ/เรื่อง................กลุมเปาหมาย................พืน้ทีใ่ด.................เปนพเิศษหรอืไม ...เพราะอะไร)

• ดานตางประเทศ จะผลกัดันอะไร OP CAT? อนุสัญญาแรงงานโยกยายถ่ินฐานและผูติดตาม 

ILO ๘๗,๙๘ ?  อนุสัญญาฯผูลีภ้ัย?

๒. การบริหารจัดการของ(สาํนักงาน) กสม.:
• การบริหารภายใน เช่น โครงสร้าง ระบบงาน บุคลากรฯ   สาํนักงานกสม.ภาค..........

• การทาํงานกับองคก์รภาคเีครือข่าย เช่น ศูนยฯ์ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาค.ี............



สรุปนโยบายฯ กสม.ปี ๒๕๖๖/๖๗

• ประธานกสม.

• กสม. ๗ ทา่น เสมอืนเป็นฝ่ายนโยบาย/การเมอืง (มวีาระการทาํงาน) อาจทาํใหจ้นท.ลาํบากใจเพราะมผู้ีมอบนโยบาย มี
แนวทางการขับเคลือ่นหลากหลาย ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องประชาชน

• อยากใหจ้นท.สนุกในการทาํงาน ใหง้านสาํเร็จจริงๆ เกดิคุณค่าแก่ประชาชน ร่วมกันทาํงานทัง้ฝ่ายนโยบายและปฏบิตัิ

• ร่วมกันทาํงาน ไว้วางกันใจ อยา่แยกเขา แยกเรา ช่วยกันทาํงานใหคุ้ม้ค่า เงนิเดอืน ทีบุ่คลากรกสม.ไดสู้งกว่าส่วน
ราชการอืน่มาก

• มขี้อวจิารณก์สม.ว่า ผลงานยงัไม่มชีิน้เป็นอัน ตอ้งทาํงานใหเ้กดิผลงาน ผลกระทบ ใหเ้หน็ความสาํเร็จชัดเจน

• ปี๒๕๖๖ ตอ้งการผลักดนั อยา่งเป็นระบบ 

• เร่ืองพรบ.ตอ่ตา้นการทรมานฯ ในตรวจสอบ และอืน่ๆ

• ธุรกจิกับสทิธิมนุษยชน ซึง่มปีระเดน็ยอ่ยมากควรเน้นตรวจสอบเร่ืองใหญ่ๆ

• ขจดัการเลอืกปฏบิัต ิกับบุคคลเปราะบาง รวมทัง้การกระทาํความรุนแรงในครอบครัว ชุมชน

• การวจิยัทีใ่หเ้หน็ผลชัดเจน เอาไปใช้ประโยชนไ์ด ้เช่น  HR index, องคก์รDigital
• การทาํงานแบบ cross cutting ลดการใช้วัสดุกระดาษ หมกึพมิพท์ีไ่ม่จาํเป็น ลดค่าใช้จา่ยทีไ่ม่จาํเป็น ทาํใหม้ี

ประสทิธิภาพขึน้



สรุปนโยบาย กสม.ปี ๒๕๖๖/๖๗
• กสม.ปิตกิาญจน์

• ทาํงานมา ๑ ปี มีบทเรียน ปัจจุบันเรามีปัจจัยในการทาํงานทีพ่ร้อม มีแผนยุทธศาสตร ์แผนปี งบประมาณ

• วัตถุประสงคก์ารทาํงานทีก่สม. ได้ทาํงาน ได้ผลงาน และได้บุญกุศลมาก เช่น งานด้านสถานะบุคคล ได้ทาํงานกับกรมการ
ปกครอง เกิดผลงาน ทาํให ้กรม ปค.ไว้ใจใหก้สม. เป็นแกนช่วยประสานงานงานแก้ปัญหาสถานะบุคคล เป็นตัวอย่างของ 
work smart

• กสม.วสันต ์:
• เป็นพบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา พดูคุยกันทัง้ฝ่ายนโยบาย และฝ่ายบริหาร

• กสม.เหน็ชอบใน ยุทธศาสตร ์๕ ปี มีโครงสร้างองคก์ร รู้วงเงนิงบประมาณปี ๖๖ 

• เรารู้เป้าหมายองคก์ร กสม.ร่วมกัน  มีกรอบยุทธศาสตร ์นโยบาย งบประมาณ ทรัพยากรอื่นๆ มาร่วมกันวางแผนการ
ดาํเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และการบริหาร/จัดการใหเ้ป็นองคก์รทีมี่สมรรถนะสูง ถ้าเราร่วมใจกัน จะมีพลังในการ
ขับเคล่ือนมาก

• งานสิทธิมนุษยชน เป็นงานทีก่สม.ต้องทาํงานกับเครือข่ายภาคี กสม.เองมีบุคคลทีมี่บทบาทหน้าทแีละความรับผิดชอบที่
แตกต่างกัน แต่ต้องทาํงานตามบทบาท เป็นทมี ส่ือสารกัน

• ตย.ปีทีแ่ล้ว มีสมัชชา มีหวัข้อหลายเร่ือง เช่น ในCJP มีทรมาน ธุรกิจกับHRs เลือกปฏบัิตคิรอบคลุมกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ในกระบวนการทาํงานมีทัง้รับ เช่นการรับเร่ืองร้องเรียน ตรวจสอบฯ และเชิงรุก 

• การทาํงานของกสม.ทาํน้อยได้มาก เป็นคานงดัใหไ้ด้ผลงานมาก สาํคัญ มีผลกระทบมาก ใช้ทรัพยากรทีมี่จาํกัด มีความ
คุ้มค่า โชคดทีีเ่รามาทาํงานทีก่สม. ได้บุญ ทาํมากได้กับตัวเรา และสังคม



สรุปนโยบาย กสม.ปี ๒๕๖๖/๖๗
• กสม.ปรีดา :
• อยากใหท้าํงานด้วยความสนุก แม้งานค่อนข้างยาก เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ซับซ้อน เช่น ไร้สัญชาต ิ

ไม่มีทีท่าํกนิฯ รวมกันเป็นสิบๆล้านคน ต้องมีความมุ่งม่ัน
• การทาํงานมีแนวทางทีท่าํใหบ้รรลุเป้าหมาย ทัง้ในระบบ นอกระบบ ขอใหค้ิดถงึชาวบ้าน อย่าอยู้ในที่

ทาํงานอย่างเดยีว พบปะชาวบ้าน
• ขอใหพ้วกเราทาํงานเชิงรุก สร้างเครือข่าย ช่วยกันทาํงาน มีความคิดสร้างสรรคง์าน

• กสม.สุภท้รา
• ครบ ๒ เดอืนทีม่าทาํงาน พวกเราคือนักปกป้องสิทธิฯ ต้องทาํงานเพือ่มนุษยชาติ
• มีความภมูิใจในการทาํงานทีผ่่านมา ทีอ่ยากแชรป์ระสบการณ ์คอื เร่ืองบัตรทอง เร่ิมจากประกัน 

สังคม (ม.๓๓ ม.๓๙ ม.๖๖ กาํหนดสทิธิประโยชน ์) ประกันสังคม ๑๓ ล้าน ขรก.๕ ล้าน ๔๘ ล้านคนไม่
มีหลักประกัน รัฐควรดูแล เลยมาขับเคลื่อนก.ม.หลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๔๕ เป็นตย.ใหป้ท.อื่น

• เวลาจะแก้ปัญหา ต้องคิดว่าทาํได้ ต้องมีจนิตนาการ เมื่อสาํเร็จมีความสุข ตย.ปัญหาการเลือกปฏบิัติ
เป็นปัญหาใหญ่ ต้องมีเครือข่าย มี๘๒ องคก์รเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนทีล่งทะเบยีนกับสนง.กสม. 
เรากส็ร้างแนวทางใหเ้กดิผลในทางปฏบิัต ิ สร้างผนังทองแดง กาํแพงเหล็ก สร้างการมีส่วนร่วม เพือ่
ปกป้องกสม.เป็นสถาบันของชาต ิทาํประโยชนใ์หป้ระชาชน



ตวัอย่างการนํา SWOT Analysis มาปรับใช้ในปี ๒๕๖๖

โอกาส (Opportunity)
(ปชช.เร่ิมตระหนัก,เครือข่ายเพิม่ มกี.ม.ใหม่เอิอ้

ฯ กระแสโลกหนุน...........................),

ภยัคุกคาม (Threat)
(ความขัดแย้งทางการเมอืง โควิดอาจกลับมา 

เศรษฐกจิไม่ฟ้ืนตัว ภาวะโลกร้อนเกดินํา้ทว่ม...)
จุดแขง็(Strength)

(กสม.มีความรู้ ปสก.ทุ่มเท 

มีจนท.เพิม่,ผู้บริหารมี

คุณภาพ มีสนง.ภาค.,มี

ทุนเดมิจากเวทสีมัชชา 

วชิาการต่างๆ

จุดอ่อน (Weakness)
(มีหน้าทีแ่ต่อาํนาจ มี

ข้อจาํกัด สภาพบังคับน้อย

ยังใช้ศักยภาพของจนท.

ไม่ได้เตม็ที,่งบฯจาํกัด

สวล.ภายใน

สวล.ภายนอก

SO

WO

ST

WT -เลี่ยงจุดอ่อน หาหุน้ส่วน

ยุทธศาสตร ์และภาคเีครือข่าย 

มาร่วมทาํงาน ในช่วงทีม่ภียัคุกคาม

-เน้นทีก่ลุ่มเปราะบาง

-ผลักดัน ใหม้กี.ม.ลาํดับรอง แนวปฏบิตัขิอง

พรบ.ทรมานฯและอืน่ๆทีจ่ะออกมา โดยเร็ว
-พฒันาระบบงานสาํคัญในช่วงมคีวาม

วุ่นวายทางการเมอืง

-การเฝ้าระวัง ส่งเสริม ตรวจสอบฯ-นาํข้อสรุป/ข้อเสนอแนะทีด่จีากเวทตี่างๆมาดาํเนินการ

-เร่งรัดพฒันาสมรรถนะสนง.กสม.ทีส่าํคัญ (บุคลากร ระบบเฝ้าระวัง การตรวจสอบ ส่งเสริม IT KM)

-พฒันาการทาํงานองคก์รอสิระทีม่หีน้าที่

อาํนาจและเครือข่ายCSOs ทีม่ศัีกยภาพ

กม.ด้านสิทธิมนุษยชนฯออกมาหลายฉบบั กสม.

ร่วมกับภาคทีีรั่บผิดชอบ ก.ม.เหล่านี ้ขับเคลื่อน

ประเดน็ทรมาน B/HRs ขจัดการเลือกปฏบิตัิ



๑๐.การเปล่ียนแปลงภายในของสนง.กสม.ในเร่ืองโครงสร้าง,บุคคลากร ระบบ/กระบวนการทาํงานฯ

- ปรับโครงสรางของสํานกังาน กสม./บุคลากร ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของ กสม.

- ขยายสํานักงาน กสม. ในภูมิภาค 

- นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการคุมครองและเยียวยาดานสิทธิมนุษยชน

- ปรับปรุงใหมีระบบฐานขอมูลในการทํางานเพ่ิมขึ้นและตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลกันได

- เนนเรื่อง Digital transformation สรางบุคลากรภายในใหมี Digital literacy ท่ีจําเปน

- ทบทวนและปรับปรุงแผนระดับตาง ๆ ใหสอดคลองและมีเปาหมายที่เชื่อมโยงกัน

- พัฒนาระบบงานใหเทียบเทาระดับสากล

- ภายใตขอจํากัดของงบประมาณ ตองเรียงลําดับความสําคัญของงาน ทํางานที่เกิด impact

- การพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กสม. ในระดับตาง ๆ โดยมีแนวทางการพัฒนาภายใน-ภายนอก และพัฒนาตัวเอง

- พัฒนาบุคลากรดานตรวจสอบ เฝาระวังสถานการณสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน 

- การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบดาน (HRDD and UNGPs) 



๑๐.การเปล่ียนแปลงภายในของสนง.กสม.ในเร่ืองโครงสร้าง,บุคคลากร ระบบ/กระบวนการทาํงานฯ

- กรณีศึกษาการดําเนินการตรวจสอบของตางประเทศ รวมทั้งคําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชน

- พัฒนาบุคลากรโดยการรับ-สง เจาหนาที่ แลกเปลี่ยนสถาบันสิทธิมนุษยชน

- การจัดทําฐานขอมูลกฎหมายที่เกี่ยวของ และแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง

องคกรดิจิทัล

- พัฒนาระบบเดิม (ป 2566) เชน 1) ระบบรับเรื่องรองเรียน 2) ระบบติดตามเรื่องรองเรียน และ 3) ระบบบริหารงานบคุคล 

- พัฒนาระบบใหม เชน 1) ระบบเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 2) ระบบสงเสริมสิทธิมนุษยชนและเครือขาย 

3) ระบบแผนงานและงบประมาณ และ 4) ระบบการติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ กสม. 

- การจัดทําสถาปตยกรรมองคกร(EA) ทําใหมีแผนขององคกรในระยะยาวในการพัฒนาระบบดิจิทัลไปสูแผนปฏิบัติการป67-70

- พัฒนาระบบเฝาระวังการประเมินสถานการณ (ตอยอดจากป 2566) (Big Data) และพัฒนาระบบ ERP (คลัง+พัสดุ เพ่ือไป

เชื่อมกับระบบ ERP แผนและงบประมาณตองเชือ่มกับระบบ DPIS)



๑๐.การเปล่ียนแปลงภายในของสนง.กสม.ในเร่ืองโครงสร้าง,บุคคลากร ระบบ/กระบวนการทาํงานฯ

- การพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กสม. ในระดับตาง ๆ โดยมีแนวทางการพัฒนาภายใน-ภายนอก และพัฒนาตัวเอง

- พัฒนาบุคลากรดานตรวจสอบ เฝาระวังสถานการณสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน 

- การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบดาน (HRDD and UNGPs) 

- กรณีศึกษาการดําเนินการตรวจสอบของตางประเทศ รวมทั้งคําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชน

- พัฒนาบุคลากรโดยการรับ-สง เจาหนาที่ แลกเปลี่ยนสถาบันสิทธิมนุษยชน

- การจัดทําฐานขอมูลกฎหมายที่เก่ียวของ และแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง

- องคกรดิจิทัล

- พัฒนาระบบเดิม (ป 2566) เชน 1) ระบบรับเรื่องรองเรียน 2) ระบบติดตามเรื่องรองเรียน และ 3) ระบบบริหารงานบุคคล 

- พั ฒ น า ร ะ บ บ ใ ห ม  เ ช น  1 )  ร ะ บ บ เ ฝ า ร ะ วั ง แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ก า ร ณ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  2 )  ร ะ บ บ ส ง เ ส ริ ม
สิทธิมนุษยชนและเครือขาย 3) ระบบแผนงานและงบประมาณ และ 4) ระบบติดตามงานของสํานักงาน 

- ก า ร จั ด ทํ า ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม อ ง ค ก ร  ( EA)  ทํ า ใ ห้ มี แ ผ น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ใ น ร ะ ย ะ ย า ว ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล 

ไปสู่แผนปฏิบตัิการปี 67-70

- พฒันาระบบเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์ (ต่อยอดจากปี 2566) (Big Data) และพฒันาระบบ ERP (คลัง+พสัดุ เพ่ือไปเช่ือมกับระบบ 

ERP แผนและงบประมาณต้องเช่ือมกบัระบบ DPIS) 



- คู่มอืประเมนิผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกจิการ

โรงแรม/ สถาบนัวิจัยและใหค้าํปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(สว.มธ.)

- รายการตรวจสอบ (checklist) ทีเ่กีย่วข้องกับธุรกจิการโรงแรม/ สถาบันวจัิยและให้คาํปรึกษาแห่ง

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(สว.มธ.)

- รายงานการศกึษาวจัิย เร่ือง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลอืกปฏบัิติ

- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล

- รายงานฉบับสมบูรณ สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดําเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไรหมุนเวียนใน

พ้ืนที่ยุทธศาสตรการแกไขปญหาขอพิพาทกรณีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ปาภาคเหนือ

- รายงานฉบับสมบูรณ สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดําเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไรหมุนเวียนใน

พ้ืนที่ยุทธศาสตรการแกไขปญหาขอพิพาทกรณีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ปาภาคเหนือ

รายชื่องานวิจัยสํานกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน ป 2560-2564   ที่ตองนําไปใชประโยชน



- รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาวิจัยแผนกลยุทธดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 2560-2562/ มูลนิธิสถาบันวจัิยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง กฎหมายวาดวยความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติ

- รายงานศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence)/ 
สถาบันวจัิยและให้คาํปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(สว.มธ.) ,๒๕๖๑,จัดทําโดย พิภพ อุดร, สฤณี อา

ชวานันทกุล, ธิตมิา อุรพพัีฒนพงศ ์/ สฤณี อาชวานันทกุล

- เอกสารเรื่องขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และขอเสนอในการแกไข

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่ง เพ่ือแกไขปญหาเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติกับที่ดิน

เอกชนทับซอนกัน และกรณีราษฎรไดรับความเดือดรอนจากมาตรการทวงคืนผืนปาตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที ่14 มถุินายน 2557 และที ่66/2557 ลงวันที ่17 มถุินายน 2557/ คณะกรรมการ
สทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

- คูมือประเมินผลดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานของธุรกิจการโรงแรม/ สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สว.มธ.) 

- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเชื่อมโยงระหวางสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,๒๕๖๑, คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ธีระวุฒ ิ

เตม็สริิวัฒนกุล, ธนาชัย สุนทรอนันตชัย, และดนัยภัทร โภควณิช



- รายงานศึกษาวิจัยการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน/ สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สว.มธ.),๒๕๖๑, จัดทําโดย พิภพ อุดร, สฤณี อาชวานันทกุล, ธิตมิา อุรพพัีฒนพงศ์

/ สฤณี อาชวานันทกุล

- รายงานฉบับสมบูรณ (ฉบับย่อ) โครงการแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิของแรงงานข้ามชาตใิน

ประเทศไทย : กรณีแรงงานข้ามชาตใินอุตสาหกรรมสัตวปี์ก,๒๕๖๒, วิโรจน ณ ระนอง และวุฒิพงษ ตุนยุทธ 

- รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินขอมูลพ้ืนฐานระดับชาติดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : 

นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เก่ียวของกับการลงทุนของประเทศ/ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
๒๕๖๒. หัวหนาโครงการ นณริฏ พิศลยบุตร, นักวจัิย, บุญวรา สุมะโน, และจรัิฒน์ สุริยะโชตชิยางกูล

- รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพ่ือคุมครองและสงเสริมสิทธิ

ของผูสูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผูสูงอายุ, ๒๕๖๒ นักวิจัย ดารารัตน อานันทนะสุวงศ, พชัรวรรณ นุชประยูร และฌา

นิทธิ ์สันตะพนัธุ ์; จัดทาํโดย สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์

- เอกสารสื่อเผยแพรบทสรุปการศึกษา "เหลยีวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สทิธิมนุษยชนในสังคมไทย“,๒๕๖๕

ผศ.ดร. พันธธี์รา นาคอุไรรัตน,์อาจารยห์น่ึงนยา ไหลงาม,นายธนภัทร ลอืวานิช,นายวัลลภ ภุมรา,
นางสาวกัญญาณัช เวลาแจ้ง
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