เอกสารประกอบ การจัดทํากรอบแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
และแผนปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๖๖/ร่ างแผนฯ(คําของบฯ)ปี ๖๗ ของสํ านักงานกสม.

แนวทาง/วิธีการจัดทําแผนฯสํ านักงาน กสม. ประจําปี ๒๕๖๖
• เป็ นปี แรก ของกสม.ชุดที่ ๔ ทีจ่ ะได้จัดทําแผนฯ เป็ นกรอบแนวทางการดําเนินงานของกสม.
หลังจากมีประสบการณ์การบริหาร/ดําเนินงานมา ๑ ปี โดยอาศัยกรอบแผนฯทีจ่ ัดทําไว้ก่อนที่
กสม.ชุดนีเ้ ข้ามารับงาน และมีส่วนในการจัดทําคําของบประมาณปี ๒๕๖๖ ในช่วงท้าย
• แผนฯ ทีจ่ ะจัดทําประกอบด้วย ๓ แผน (สิน้ สุดการประชุมฯจะได้สาระสําคัญของแผนฯ ๓ ฉบับ
ไปทํารายละเอียดให้สมบูรณ์ตอ่ ไป)
๑. ร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ๕ ปี (จากยุทธศาสตร์ กสม. ๕ ปี ของนิดา้ มาพิจารณาปรับปรุ ง
ในสาระสําคัญ และนําเนือ้ งานโครงการ ทีก่ าํ หนดไว้ในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ มาทําแผนฯ ปี ๖๖/๖๗)
๒.แผนปฏิบัตงิ านประจําปี ๒๕๖๖ (จากคําของบประมาณปี ๒๕๖๖ และยุทธศาสตร์ฯ ๕ ปี มา
ปรับปรุ งเพิม่ เติม โดยอาศัยข้อมูล และองค์ความรู้ฯ ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัญหา และ
ภารกิจ นโยบาย กสม.ฯ และผลการวิเคราะห์อน่ื ๆ รวมทัง้ ทําร่างตัวชีว้ ัดของแผนฯ)
๓. ร่างคําของบประมาณ กสม.ปี ๒๕๖๗ (ถ้ายกร่างไว้แล้วก็ปรับปรุ ง)

แนวทาง/วิธีการจัดทําแผนฯสํ านักงาน กสม. ประจําปี ๒๕๖๖ (ต่ อ)
• แนวทางการจัดทําแผนฯ (planning approach)
• - การวางแผนอย่างเป็ นระบบ บูรณาการ ยึดปั ญหา/เป้ าหมายเป็ นหลัก (Goal oriented & system
approach)

• - เน้นการมีส่วนร่วม (participatory approach) และมีการบูรณาการ ข้อมูล องค์ความรู้ฯจาก
แหล่งต่างๆ
• - จัดทําเป็ นขัน้ ตอน/เป็ นระยะ (step by step approach) มี
๑. การเตรียมการ เตรียมคน เตรียมข้อมูล/ความรู้ เตรียมวิธีการฯ
๒. จัดประชุมฯ เป็ นระยะ ทีก่ ทม. พัทยา และกทม.
๓. ได้เอกสารแผนฯ
- สําหรับใช้เป็ นกรอบแนวทางในการทํางานในระยะ ๕ ปี (ซึ่งต้องปรับเป็ นระยะต่อไป)
- เป็ นแผนปฎิบัตงิ านของเจ้าหน้าทีก่ สม.ในปี ๒๕๖๖
- เป็ นเอกสารคําของบประมาณฯ สําหรับปี ๒๕๖๗ สําหรับเสนอต่อ สงป.รัฐสภาต่อไป
• (สรุ ปเพือ่ หาคําตอบว่า กสม.จะทําอะไร ทีไ่ หน เมื่อไหร่ อย่างไร โดยใคร ใช้งบฯ/ทรัพยากรเท่าไหร่)

ขั้นตอนสํ าคัญในการจัดทําแผนฯ (โดยนําข้ อมูล องค์ ความรู้มาใช้ ประโยชน์ )
• ๑) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (analysis step)

• - วิเคราะห์(กลุ่ม)บุคคล องค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง(stakeholder analysis) เช่น ต้องรู้กลุ่ม เป้ าหมาย/
ลูกค้าและความต้องการ ใครเป็ นองค์กรภาคี เครือข่าย หุน้ ส่วน คู่แข่ง ฝ่ ายตรงข้าม จะใช้
ประโยชน์อย่างไร (เช่น สภา ครม.ศาลฯ พรรคการเมือง องค์กรภาครัฐ เอกชน CSOs IOs ฯ)
• - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก เช่น รัฐบาล ก.ม.ฯ (SWOT analysis) ให้รู้จุดแข็ง
จุดอ่อน และ โอกาส ภัยคุกคาม เพือ่ นําไปสู่การกําหนดกลยุทธฯ
• - วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา(problem analysis) ด้านสิทธิมนุษยชน และปั ญหาทีเ่ กี่ยวข้อง
เช่น ลักษณะของปั ญหา ขนาดและความรุ นแรง สาเหตุและ ผลกระทบฯ ทําให้สามารถ
จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาฯ
• - วิเคราะห์วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย(objective analysis) ในระดับต่างๆของการแก้ปัญหา
(ระยะสั้น ระยะยาวฯ) จาก “วิสัยทัศน์ หน้าทีภ่ ารกิจ นโยบายของ ก.ส.ม.
• - วิเคราะห์และกําหนดทางเลือกของการแก้ปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์ (alternative
่ ให้ได้แนวทางทีเ่ หมาะสมของการใช้ทรัพยากรต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์
analysis) เพือ

เครื่ องมือแบบฟอร์ ม การวิเคราะห์ บุคคล องค์ กรทีม่ สี ่ วนได้ เสี ย (stakeholder analysis)
ระบุกลุ่มบุคคล
องค์กรฯ
๑. ฝ่ ายการเมือง
-รัฐสภา
-พกม..(ฝ่ ายค้าน)
.กมธ.สิทธิมนุษยชน.
-รัฐบาล/ครม.
(รองฯวิษณุและ
รมว.ยธ.)
๓. ฝ่ ายตุลาการ
-ศาลยธ.ปกครอง
๒.องค์กรรัฐ
-สมช.
-กอ.รมน.ทภ.๔สน.
-กรมปค.มท.พม.รง.
.กรมคุ้มครองสิทธิ
- อัยการสคช.
๓.ภาคประชาสังคม
-องค์กร....

นิยาม ลักษณะ บทบาท
ของบุคคล องค์กรฯ
-วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ กสม.
-ตรวจสอบการทํางานกสม.
-พิจารณาร่างก.ม.ฯ
-ขับเคลื่อนข้อเสนอฯจาก กสม.
-กํากับหน่วยงาน,ประเด็นที่เกี่ยว
ข้องกับการทํางานของกสม.
-

ศักยภาพในการสนับสนุน ผลกระทบที่ มาตรการลดแรงต้าน หรือ หมายเหตุ
เป็ นกลางหรือ ต่อต้านฯ อาจเกิดขึน้ ให้สนับสนุนงานสิทธิฯ

กรอบความคิดเชิงระบบในการวิเคราะห์ การทํางานด้ านสิ ทธิมนุษยชนของก.ส.ม.
สภาพแวดล้อมทางการเมือง การปกครอง ก.ม. เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประชากร เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทีก่ ระทบต่อการทํางานด้านสิทธิมนุษยชน

ปั จจัยนําเข้า
(input)

กระบวนการ
(process)

(output)

ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

ชอบเขตของระบบ

ผลงาน

ผลลัพธ์

(outcome)

ตัวอย่าง กรอบความคิดเชิงระบบในการดําเนินงานของก.ส.ม.
สภาพแวดล้อมทางการเมือง การปกครอง ก.ม. เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประชากร เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปั จจัยนําเข้า
(input)

-นโยบาย ยุทธศาสตร์ กสม
.- ข้อมูล ความรู้/วิชาการ
-บุคคลากร
-งบประมาณ อุปกรณ์
-คู่มอื แนวปฏิบตั งิ าน
-ภาคีเครือข่าย
-ข้อร้องเรียนจากปชช.

กระบวนการ

ผลงาน

ผลลัพธ์

(process)

(output)

(outcome)

- ดําเนินงาน/ภารกิจ กสม.
โดยมีแผนแม่บทฯ แผนฯ
ปี เป็ นกรอบแนวทาง
ดําเนินงานฯ

กลุ่มเป้ าหมาย ได้รับความรู้
มากขึน้ มีการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ ความรู้ พฤติกรรม

กลุ่มเปราะบางเข้าถึง
สิทธิฯมากขึน้

การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผู้ถูกละเมิดได้รับการเยียวยา
ทีร่ ้ายแรง ลดน้อยลง
มีข้อเสนอเชิงนโยบาย
การปฏิบตั สิ ่งไปรัฐบาล

ข้อมูลย้อนกลับ(feedback)

ตัวอย่ าง การใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์ ปัญหาฯ (ผัง problem tree)
ผลกระทบ ๑.

ผล

ผลกระทบ ๒

ผลกระทบ ๓

ผลกระทบ ๔

(effect)

เหตุ

ระบุปัญหาหลัก (core problem)

ปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้อง

(Cause)

สาเหตุสาํ คัญ ๑.

สาเหตุสาํ คัญ ๒.

สาเหตุสาํ คัญ ๓.

สาเหตุสาํ คัญ ๔.

สาเหตุสาํ คัญ ๕.

ตัวอย่ างการทําผังภูมิ problem tree ในการวิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุฯ :
ช่ วยให้ เห็นความสั มพันธ์ ของปัญหาย่ อยทีเ่ ป็ นสาเหตุ*
ผู้หญิงกระทําความผิดคดียาเสพติดฯและถูกคุมขังในเรือนจํามาก
แรงผลักดัน (ความ
ยากจน ขาดโอกาส
ภาระครอบครัว หนี้
เพศสภาวะฯ)

แรงดึงดูด (อยากมี
รายได้มาก แม้จะผิด
ก.ม. เห็นคนอืน่ รวย ไม่
ถูกจับ และถูกชักจูงฯ)

การแก้ไขปั ญหาพืน้ ฐาน
ของรัฐ(ทีเ่ ป็ นปั จจัยผลัก
ดึง) ยังไม่มปี ระสิทธิผล
เท่าทีค่ วร

การปฏิบตั ขิ องจนทฯ.
ทีเ่ ข้มงวด หรือ/และไม่
โปร่งใส ไม่ชอบก.ม.

นโยบายอาญา/ยาเสพติด
และ ก.ม.ยาเสพติดที่
เข้มงวด

ความไม่รู้ก.ม.

การเข้าถึงความ
ช่วยเหลือทางก.ม.ที่
มีคุณภาพ ทันเวลา
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพ

การให้ข้อมูลแก่อัยการ ศาล
โดยการสืบเสาะฯมีน้อย

ทางเลือกอืน่
แทนการ
จําคุก
มีน้อย

การใช้ก.ม.ยาเสพติดของ
กระบวนการยธ.ทีแ่ ข็งตัว

การมีกระบวนทัศน์เชิงลบต่อ ยาเสพติด ผู้เกีย่ วข้อง และการแก้ปัญหาทีเ่ น้นการลงโทษ
การใช้ประโยชน์ของข้อมูล(การประเมินนโยบาย ก.ม.) องค์ความรู้ บทเรียนใน/ต่างประเทศ ยังมีน้อย

ต.ย. การวิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบเชิงลบของปัญหาผู้ต้องขังหญิงล้นเรื อนจํา:ช่ วยให้ เห็นภาพรวม*
การใช้ทรัพยากรเรือนจําสําหรับคุมขังผู้ต้องขังคดีอาญาทีไ่ ม่คุ้มค่า
เพราะไปเบียดบังพืน้ ทีก่ ารควบคุมผู้ต้องขังคดีอาญาทีร่ ้ายแรง
คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังยังไม่ดี เพราะการ
ให้บริการและการนิเทศไม่เพียงพอ
ผลกระทบ
สาเหตุ
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดเพิม่
มากขึน้ จากการใช้ก.ม.และ
นโยบายยาเสพติดทีเ่ ข้มงวด

ลูกหลานผู้ต้องขังหญิงขาดการเลีย้ งดูอบรมอย่าง
เพียงพอรวมทัง้ พ่อแม่ผู้ต้องขังหญิงทีไ่ ม่มญ
ี าติอนื่ ดูแล

การฟื้ นฟู/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้ต้องขังไม่มปี ระสิทธิผลเท่าทีค่ วร
เพราะทรัพยากรมีจาํ กัด

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผู้ต้องขัง (ดูแลไม่ท่วั ถึง)

ผู้ตอ้ งขังหญิงล้นเรือนจํา
มีการคุมขังผู้ต้องหา จําเลยใน
ระหว่างพิจารณาจํานวนมาก, ผู้
ถูกกักขังแทนค่าปรับและผู้อยู่ใน
ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์ยา
เสพติด

การเบีย่ งเบนคดีและ
มาตรการทางเลือก
นอกจากจําคุกมีน้อย

การตัดสินลงโทษทีไ่ ม่ได้
สัดส่วนกับความผิด(เพราะ
ก.ม.แข็งตัวและไม้ปิดโอกาส
ให้ผู้พพ
ิ ากษาใช้ดุลยพินิจ

Over-criminalisation from criminal and narcotics policies and laws

การลดวันลงโทษการ
นิรโทษกรรมมีน้อย

ตัวอย่ าง การใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์ วตั ถุประสงค์ (ผัง objective tree)
เป้ าหมาย (Goal)
เป้ าหมาย

ผลกระทบ ๑.

ผลกระทบ ๒

ผลกระทบ ๓

ผลกระทบ ๔

(end)

วัตถุประสงค์

วิธีการ

ปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้อง

(mean)

ชุดทางเลือก ๑.

ชุดทางเลือก ๒.

ชุดทางเลือก ๓.

ชุดทางเลือก ๔.

ชุดทางเลือก ๕.

คัดเลือกชุดทางเลือกทีเ่ หมาะสม มีพลังเพียงพอ ทีท่ าํ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขึน้ อยู่กับงบประมาณ เวลาฯ ด้วย

ความสมดุลของการใช้ อาํ นาจ /การบริการของรัฐ ตามหลักความมั่นคงของรัฐกับสิ ทธิมนุษยชน*
การเผาไล่ทช่ี าวกระเหรียงแก่ง
-การรักษาพยาบาลคนต่างด้าวทีเ่ ข้าเมืองโดย
กระจาน การสกัดฯจ่านิวและคณะ
ผิดก.ม.รวมทัง้ การฉีดวัคซีนฯ
ไม่ให้ไปอุทยานราชภักดิ์
-การให้การศึกษาแก่เด็กต่างด้าวฯ
-การเยียวยาเหยือ่ ฯทีเ่ ป็ นคนต่างด้าวทีเ่ ข้า -การชุมนุมฯและการสลายการชุมนุม
เมืองโดยผิดก.ม.

ความสมดุลอยู่ตรงไหน
ในสถานการณ์ต่างๆ

สิทธิ เสรีภาพของประชาชน
ความมั่นคงของมนุษย์

-การรัฐประหาร
การใช้ก.ม.พิเศษในจชต.
-การปราบปรามยาเสพติดโดยวิธีรุนแรง
-การลงทุนในเขตเศรษฐกิจโดยมีมติครม.
ไม่ต้องทําEIA
-การคืนพืน้ ทีป่ ่ าฯ

ความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัย ศีลธรรมอันดี
ประโยชน์สาธารณะ

หลักสิทธิมนุษยชนสากล สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ,ก.ม.ภายใน และพันธะกรณีตามอนุสัญญา
สิทธิมนุษยชนทีไ่ ทยเป็ นสมาชิก

แนวทางในการจัดลําดับความสําคัญของงาน
๑. ทําlist รายการโครงการ/กิจกรรมฯ ทัง้ หมด ทีจ่ ะจัดลําดับความสําคัญ
๒. ระบุความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเหล่านั้น โดยพิจารณาจากเป้ าหมาย ภารกิจของกสม.
๓. ระบุความเร่งด่วนของโครงการ/กิจกรรม
๔. จัดลําดับความสําคัญโดยพิจารณาจากความสําคัญและความเร่งด่วนของงาน
๕. หลีกเลี่ยงการจัดลําดับความสําคัญทีต่ อ้ งมาแข่งกัน
๖. คํานึงทรัพยากร/งบประมาณทีใ่ ช้
๗. ทบทวนอีกครั้ง โดยคํานึงถึงความเป็ นจริง

1. งานสําคัญและเร่งด่วน : งานกลุม่ นีจ้ ะเป็ นงานที่ ถ้าไม่ดาํ เนินการก็จะมีปัญหาหรือเกิดวิกฤตขึน้ อาจเกิดผลกระทบ
มากมายไม่ คุม้ ที่จะรอไว้ก่อน ควรดําเนินการให้เร็วที่สดุ ซึง่ คงตัดสินใจกันไม่ยาก
2. งานสําคัญแต่ไม่เร่งด่วน : งานกลุม่ นีม้ กั จะถูกละเลยเพราะเป็ นงานที่ไม่เร่งด่วน แต่มีความสําคัญเรื่องเป้าหมายและ
เป็ นงานที่อยู่ ในแผนงานกลยุทธ์แต่เนื่องจากพอมีเวลา จึงไม่คอ่ ยมีใครหยิบมาทําเท่าไรนักพอเวลาผ่านไปจึงกลายเป็ น งาน
สําคัญที่เร่งด่วนไปทุกที ดังนี ้ งานประเภทนีค้ วรได้รบั ความสนใจอยากต่อเนื่องแล้วดําเนินการตาม แผนที่กาํ หนดไว้ให้ได้ เช่น
งานด้านการพัฒนา งานนโยบาย งานที่ผนู้ าํ ดําเนินการไว้ให้ผอู้ ่ืน งานที่เป็ น แผนระยะกลางและระยะยาว ผูน้ าํ ที่ดีมกั จะทํา
งานประเภทนีไ้ ว้และให้ความสําคัญเพราะถ้าปล่อยเวลา ผ่านไปอาจลืมแล้วไม่ได้ทาํ สุดท้ายจะส่งผลกระทบกับเป้าหมายได้
3. งานไม่สาํ คัญแต่เร่งด่วน : คนส่วนใหญ่ถกู ผลักดันให้ทาํ งานกลุม่ นีม้ ากที่สดุ เพราะเป็ นงานที่แทรกกับงานที่ทาํ ตามแผน
อยูส่ าเหตุ ที่เกิดเหตุการณ์นีเ้ พราะเราไม่คอ่ ยมีแผนงานหรือไม่คอ่ ยไดทําตามแผนทําให้มีงานด่วนเข้ามาได้ เรื่อยๆ ดังนัน้ เรา
ควรปฏิเสธงานด่วนที่เข้ามาบ้าง ถ้าไม่ใช่งานวิกฤตเพื่อให้เราสามารถทํางานตามแผนที่วางไว้ ได้ครบ งานประเภทนี ้ เช่น การ
ประชุมที่ไม่ได้นดั หมาย ,งานที่คนอื่นขอร้องให้ทาํ ,งานที่ลา่ ช้าจากส่วน งานอื่นๆแล้วมาเร่งเรา ,งานที่เราทําได้งานแต่ไม่ได้อยู่
ตามแผน ควรทํางานประเภทนีใ้ ห้นอ้ ยลงนะครับจะ ได้มีเวลาทํางานสําคัญมากขึน้ ครับ
4. งานไม่สาํ คัญและไม่เร่งด่วน : งานนีถ้ า้ ไม่จาํ เป็ นก็ควรจัดอยูใ่ นลําดับหลังๆหรือมีช่วงเวลาที่จะดําเนินการให้ชดั เจน เช่น
โทรศัพท์ ทั่วไป ,e-mail ,งานสังสรรค์ , การพูดคุยเรื่องทั่วไป เป็ นต้น เราเสียงเวลากับงานประเภทนีไ้ ป ค่อนข้างมาก จึงมี
เวลาเหลือในการทํางานสําคัญน้อย แล้วจะรูส้ กึ ว่างานยุง่ มากแต่ได้ผลผลิตน้อยเหลือเกิน และไม่ได้ตามเป้าด้วย

ตัวอย่ างหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจัดลําดับความสํ าคัญของเนื้องานฯ แบบง่ าย
สําคัญ

ไม่สาํ คัญ

เร่งด่วน

๑.สําคัญและเร่งด่วน

ไม่
เร่งด่วน

๒.สําคัญและไม่เร่งด่วน ๔. ไม่สาํ คัญ ไม่เร่งด่วน

๓.เร่งด่วน ไม่สาํ คัญ

ความสําคัญดูที่ เนือ้ งานนั้น :
- รัฐธรรมนูญ พรป.กสม.
กําหนดให้ทาํ
- คําแนะนําจาก สภาฯ
- สอดคล้องนโยบาย กสม.
- แก้ปัญหาฯทีม่ ขี นาด ความ
รุ นแรงมาก
- อืน่ ๆ
ความเร่งด่วน ดูทเี่ นือ้ งานนั้น :
- ถ้าไม่รีบทํา ปั ญหาจะขยายตัว
ไปมากและรวดเร็ว
- งานโครงการอืน่ ทีส่ าํ คัญ ไม่
สามารถทําได้ ต้องรอฯ
- อืน่ ๆ

ขั้นตอนสํ าคัญในการจัดทําแผนฯ (ต่ อ)
• ๒) ขัน้ ตอนการจัดทําเนือ้ หาของแผนฯ (ตามลักษณะ/ประเภท โครงสร้างของแผนฯ)
• ๑. นําผลการวิเคราะห์มาจัดทําเนือ้ หาแผนฯระดับต่างๆ เช่น แผนแม่บทฯ แผนปฏิบัตงิ านประจําปี ซึง่ ต้องการ
ผลการวิเคราะห์ทเี่ หมาะสมกับลักษณะประเภท และโครงสร้าง/องค์ประกอบของแผนฯ (เช่น แผนแม่บททีใ่ ช้
Log frame app’หรือปกติ,แผนฯปี ร่างแผนฯปี ๖๗)
• ๒. กําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และตัวชีว้ ัดของแผนฯ
• ๓. กําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ โครงการ ชุดกิจกรรม เพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย (และตัวชีว้ ัด) ใน
ระดับต่างๆ
• ๔. กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ (ของเนือ้ งาน โครงการ/กิจกรรม และการประสานกิจกรรม เวลาฯ)
• ๕. กําหนดผู้รับผิดชอบ (หลัก ร่วม/รอง ผู้สนับสนุน ภาคีฯ)
• ๖. กําหนดงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่ า
• ๗. กําหนดแนวทางวิธีการติดตาม ประเมินผลแผนฯ
• ๘.ทบทวน ปรับปรุ ง
• ๙. นําเสนอผู้มอี าํ นาจอนุมัต/ิ ให้ความเห็นชอบ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กระบวนการ/ขั้นตอนในการจัดทําแผนฯ

๑. เตรียมการ
- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จากแหล่งต่างๆ (ไม่น้อยกว่า ๙+๑(วิจยั ) แหล่ง)
- ประชุมจัดทําข้อมูลบางรายการ เช่น นโยบาย กสม.
- ประสานติดต่อวิทยากรภายนอก หารือร่วมกัน
- เตรียมการเรื่องกระบวนการประชุมปฏิบัตงิ าน เตรียมเอกสาร สือ่ เตรียมสถานที่ ฯลฯ
๒. ประชุมปฎิบัตกิ ารฯ ที่ พัทยา ๒ วัน
- เปิ ด ผู้บริหารมอบนโยบาย (กสม.เลขาฯกสม.) ให้ข้อมูลทีจ่ าํ เป็ น
-ชีแ้ จงแนวทางวิธีการประชุม จัดทําแผน
- นําเสนอข้อมูล และปรับปรุ งข้อมูล
- จัดทําแผนฯ ๕ ปี
- จัดทําแผนปฏิบัตกิ าร ปี ๖๖ และร่างแผน/คําของบฯปี ๒๕๖๗
- นําเสนอ อภิปราย แก้ไขร่างฯ
๓. ประชุมจัดทํารายละเอียด ตัวชีว้ ัด (๑-๒ วัน)
๔. เสนอ กสม.เพือ่ ให้ความเห็นชอบ และ เผยแพร่ ซักซ้อมความเข้าใจ

ข้อมูลสําหรับใช้จัดทํากรอบแผนฯ ๕ ปี แผนฯ.ปี ๒๕๖๖ และร่างคําของบฯ ปี ๒๕๖๗*
๑. ผลการดําเนินงาน
ทีผ่ ่านมา
ด้านสิทธิมนุษยชน
และด้านการบริหาร
๕. คําของบฯ ปี
๖๖ ทีผ่ ่านสภาฯ
ข้อมูลมีมาก
ต้องวิเคราะห์
สังเคราะห์เอา
ข้อมูลทีจ่ าํ เป็ น
มาใช้ทาํ แผน

๒.ข้อตกลงระหว่างประเทศ/
อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
ทีเ่ ป็ นภาคีแล้ว และยังไม่เป็ น

๖.คําแนะนํา
จากรัฐสภา

๗.ข้อเสนอจากภาคี
เครือข่าย และการหา
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
/ปฏิบัตงิ านเพิม่ เติม

๓.ยุทธศาสตร์ของ
กสม.(๕ ปี )
๘.ปั ญหาสิทธิมนุษยชนที่
จะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ น
แปลงทางการเมือง ก.ม.
เศรษฐกิจ สังคมฯ

๔. ผลการศึกษาวิจัย
วิชาการ
๙.นโยบาย
กสม.ในเรื่อง
การบริหาร/
ดําเนินงาน

๑๐.การเปลีย่ นแปลงภายในของ
สนง.กสม(โครงสร้างบุคคลากร

กรอบแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๖๖-๗๐) แผนปฎิบัตกิ ารประจําปี ๒๕๖๖ และร่างแผน(คําของบฯ) ปี ๖๗
ของสํานักงาน ก.ส,ม.

การเตรียมข้อมูลสําหรับใช้ในการจัดทํากรอบแผนฯ ๕ ปี แผนฯปี สํานักงานกสม.ปี ๒๕๖๖ และร่างคําของบฯปี ๖๗*
๑. ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา

๒.อนุสัญญาฯที่ กสม.จะต้องผลักดันในปี

๖๖/๖๗ เช่น OP CAT,การให้สัตยาบัน
งานสําคัญทีย่ ังไม่สาํ เร็จ และ
อนุสัญญาฯอุ้มหาย,ข้อเสนอการเป็ นภาคี
งานทีต่ ้องทําต่อเนื่องในปี ๒๕๖๖/๖๗
อนุสัญญาแรงงานอพยพ??
(เช่น เตรียมรับพรบ.ฯทรมาน)และการ และการจัดทําและการนําเสนอรายงานตาม
เพิม่ ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพการทํางาน กลไกUPRและอนุสัญญาฯอืน่ ทีถ่ งึ เวลาในปี
(จากการติดตามประเมินผลการ
๖๖/๖๗ (จากพันธะกรณีข้อตกลง/อนุสัญญา
ดําเนินงานของกสม.)
ด้านสิทธิมนุษยชน/หลักการปารีส)

๕.ข้อมูลคําขอ
งบประมาณ ปี ๖๖ ที่

ผ่านรัฐสภาฯ (๒๑๖ ล้าน
บาท โครงการอะไรทีต่ ้อง
ทํา ห้ามยกเลิกฯ)

๖.คําแนะนํา
จากรัฐสภา ใน

การเสนอรายงาน
ประจําปี รวม ทัง้
ในเวทีกมธ.ต่างๆ

๗.ข้อเสนอจากภาคีเครือ
ข่ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ

เช่น ขอให้ทาํ งานใกล้ชดิ รวดเร็ว
คุ้มครองสิทธิฯปชช.เน้นเรื่อง....
และการหาเครือข่าย หุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ ปฏิบัตงิ านเพิม่

๓.ยุทธศาสตร์ของกสม.(๕ ปี )

ซึ่งจัดทํามาจากการวิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(สรุ ปจากรายงานของ นิด้า)

๘.ปั ญหาด้านสิทธิ
มนุษยชน ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้

อันเป็ นผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ปกครอง ก.ม. เศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี ตปท. ปี ๖๖/๖๗-๗๐

๑๐. ผลการ
ศึกษาวิจัย วิชาการ

๔.นโยบายของกสม.
ชุดที่ ๔ในเรื่องการ
บริหาร/ดําเนินงาน เช่น
เปิ ดสนง.ภาค
B&HRs, ........ฯลฯ

๙. การเปลี่ยน
แปลงภายในของ

สนง.กสม.ในเรื่อง
โครง สร้าง,บุคคลากร
ระบบ/กระบวนการ
ทํางานฯ

กรอบแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๖๖-๗๐) แผนปฎิบัตกิ ารประจําปี ๒๕๖๖ และร่างแผนฯ(คําของบฯ)ปี ๖๗
ของสํานักงาน ก.ส,ม.

เหลียวหลัง แลหน้า สําหรับการทํากรอบแผนฯ๕ ปี แผนฯปี ๖๖ และคําของบฯปี ๖๗
หน้าทีภ่ ารกิจของ กสม.
-ตามก.ม.(รธน.ฯ,พรป.)
-ตามหลักการปารีส

ภาพฝั น/วิสัยทัศน์
-สังคมไทย
และ กสม.

อนาคต

ในห้วงเวลาต่างๆ

ปั จจุบนั

อดีต
ทีผ่ ่านมา
ปั ญหา
บทเรียน

ความสําเร็จ

ปั ญหาสิทธิฯทีส่ าํ คัญ
ทีด่ าํ รงอยู่ และคาด
ว่าจะเกิดขึน้

ความท้าทาย

อุปสรรค ข้อจํากัด
ทีส่ าํ คัญ

เป้ าหมาย
ความคาดหวังที่
สําคัญจาก
stakeholders:
รัฐสภา ประชาชน
CSOs ตปท.และ
อืน่ ๆ.......

ต้นทุนทีส่ าํ คัญทีม่ อี ยู่ และควรสร้างเสริม

นโยบาย กสม.

แนวทางดําเนินงาน
การบริหารจัดการ
(แผนงานปี ๖๖/๖๗-)

ขนาดและความรุนแรงของ ปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
อย่าเป็ นตาบอดคลําช้าง - มองให้เป็ นระบบ รอบด้าน ใช้สหวิทยาการ

อย่าดูแต่ยอดภูเขานํา้ แข็ง

ข้ อมูล ขนาดและความรุนแรงของ ปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
๑.สถิต/ิ ข้อมูลคดีละเมิดสิทธิมนุษยชน จากศาลฯ
๒.สถิต/ิ ข้อมูลการไกล่เกลี่ย
การสํารวจผู้ถูก
ละเมิด/ผู้เข้าไม่
ถึงสิทธิฯ
การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ทีจ่ ับกุมผู้กระทําผิดไม่ได้
การปล่อยมลพิษสู่ดนิ นํา้ อากาศ
โดยโรงงาน ปชช. หน่วยงานรัฐ

๓.สถิต/ิ ข้อมูลการร้องเรียนไปยังหน่วยงานสิทธิฯ (กสม.
ผู้ตรวจการฯ กรมคุ้มครองสิทธิฯ NGOs, อืน่ ๆ)
การละเมิดสิทธิฯ (บูลลี่ เลือกปฎิบตั ฯิ ) ต่อกลุ่มผู้
เปราะบางฯ เช่น เด็ก ผู้หญิง แรงงาน ผู้พกิ ารฯ
โดยไม่มกี ารร้องเรียน และดําเนินคดี
การทําให้มผี ู้เสียชีวิต บาดเจ็บ อุ้มหาย โดยไม่มี
การแจ้งความ หรือจับผู้กระทําความผิดไม่ได้
การคอรัปชั่น โกงกินต่างๆทีห่ าคนทําผิดไม่ได้
อืน่ ๆ

มีการกําหนดนิยาม
- ปั ญหาสิทธิฯ
- องค์ประกอบ/ชนิดฯ
มีการกําหนดวิธีการทํา
ฐานข้อมูลปั ญหา
มีการกําหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบในการสํารวจฯ
- มีการคํานวณเพือ่ ให้
ทราบขนาดของปั ญหา
- จํานวนบุคคลถูกละเมิด
- ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
- นําไปสู่การตัดสินใจ
ลงทุนงบประมาณแก้ปัญหา

บุคคล องค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการละเมิดสิ ทธิ เสรีภาพ สิ ทธิมนุษยชน ปชช.
ต้องตัดวงจร
ละเมิดสิทธิฯ
(-) ทีด่ นิ ป่ าไม้ โกงรัฐฯ

๑.รัฐ/ประโยชน์สาธารณะ
นักการเมือง
เจ้าหน้าทีร่ ัฐ

เรียกรับประโยชน์
ออกก.ม.,นโยบายไม่ ซ้อม,อุ้มหาย,จับผิดตัว
,เรียกเงิน
เหมาะสม
๒.องค์กรธุรกิจ
เลือกปฏิบตั ิ
โกง เบียดบังทรัพยากร ประท้วง ใช้ความรุ นแรงฯ
ทีไ่ ม่ถูกต้อง ทําลายทรัพย์สิน
(-),ค้ามนุษย์ เอาเปรียบ ค่าจ้างไม่เป็ น
ธรรม ไม่ปลอดภัย มลพิษจากโรงงาน,

ใช้เป็ นเครื่องมือฯ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินจนท.
ความสงบ ความมั่นคงของรัฐฯ

๓.ผู้มีอทิ ธิพล
ผู้ก่อความไม่สงบ

ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินฯ ปชช.
บุกรุ กทีฯ่ นํามาขายทีม่ อื เปล่า
เผาป่ า ทําลายทรัพย์สิน ฯ

๔.ประชาชน

ประเด็นปัญหาสิ ทธิมนุษยชนทีส่ ํ าคัญทีเ่ กิดขึน้ *
• กระบวนการยุตธิ รรมฯ เช่น ซ้อมทรมาน อุ้มหาย การจับผิดตัว การชันสูตรฯ ตรวจร่างกาย/
จิตใจผู้ถูกทรมานฯ การตรวจDNA และปั สสาวะฯโดยไม่ชอบฯ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
เชิงลบฯ ประกันตัว การอายัดตัวฯ ไว้สอบสวนต่อ
• การชุมนุมเรียกร้องสิทธิฯ การสลายตัวผู้ชุมนุมโดยไม่สอดคล้องกับหลักสากลฯซึง่ ไทยรับรอง
• สถานะบุคคล ไร้รัฐ (ทําให้เป็ นข้อจํากัดในการเข้าถึงสิทธิฯ)
• สิทธิชุมชน สิทธิฯในการเข้าถึง/ใช้ทรัพยากรฯ ทีด่ นิ ทับซ้อน
• การเลือกปฏิบัติ การเข้าไม่ถงึ สิทธิฯ ของกลุ่มเปราะบาง
• สิทธิของกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร คนเร่ร่อน LGBTQ ผู้ตดิ เชือ้ ฯ
• ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองค์กรธุรกิจฯ)
• อืน่ ๆ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยผู้ก่อความไม่สงบฯ นอกเหนือจากการละเมิดฯของฝ่ ายจนท.รัฐ

การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยีฯทีส่ ่ งผลต่ อปัญหาสิ ทธิมนุษยชนและประชาชน*
ความอ่อนแอของสถาบัน
การเมือง ระบบราชการฯ
หน่วยงาน
รัฐ
ความอ่อนแอของการ
อาชญากร
บังคับใช้ก.ม.
ผู้มอี ทิ ธิพล
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
โลกร้อน นํ้าท่วม ฝุ่ น

การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม สิ่งแวดล้อม

การขยายตัว
ของเมือง

สถาบันการเมือง
รัฐบาล

การละเมิดสิทธิฯจากธุรกิจ
ธุรกิจ

ปั ญหาการละเมิดสิทธิฯ

โลกาภิวัฒน์
เทคโนโลยี

ประชาชน

Disruptions
(เทคโนโลยีและอืน่ ๆ

สือ่

โควิด/
โรคอุบตั ใิ หม่

ต่างประเทศ
(สงครามฯ)
ภัยคุกคามจากโควิด ๑๙ (๒๕๖๓-ปั จจุบนั )

ปัญหาด้ านสิ ทธิมนุษยชนในยุคเปลีย่ นผ่ านฯ
ปั ญหาด้านการแสดงความคิดเห็นและ
การชุมนุม มีเพิม่ ขึน้ (จากความไม่พอใจ
ต่อฝ่ ายการเมืองในการแก้ปัญหาฯ)

ปั ญหาเดิม(ข้อขัดข้อง)
ด้านกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ปั ญหาเดิม(ข้อขัดข้อง) การละเมิดสิทธิ
เด็ก สตรี แรงงาน กลุ่มชาติพนั ธ์

ปั ญหา

ปั ญหาผลกระทบจากภัยคุกคาม
โรคติดต่อ สิ่งแวดล้อม

ปั ญหาละเมิดสิทธิฯด้านเทคโนโลยี
ดิจติ อล (ธุรกิจ สือ่ สาร อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ฯ)

เครื อข่ ายองค์ กร(ภาคี) ทีม่ ีบทบาทในการคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพแก่ ประชาชน
องค์กรหลักตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐
ปั จจุบันมีผลงานเป็ น
คําพิพากษา คํา
วินิจฉัยฯออก มามาก
แล้ว เป็ นกรอบในการ
ทํางานฯ

ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

กรมคุ้มครองสิทธิฯ
สนง.ยธจ.
องค์กรฯตามก.ม.อืน่
ปชช.สามารถไปขอ
รับบริการจากองค์กร
คุ้มครองสิทธิฯเหล่านี้ ซึ่งมี
จุดแข็ง จุดอ่อนต่างกันไป

กรรมการสิทธิ
มนุษยชนฯ

ศาล
รัฐธรรมนูญ

จะหา/ประสานภาคีเครือข่าย ให้มา
ทํางานคุ้มครองสิทธิฯกับกสม.ดีขนึ้
อย่างไร
ศาลปกครอง
บทบาทของรัฐสภาฯในการคุ้มครอง
สิทธิฯร่วมกับ กสม.

ปชช.
กลุ่มเสี่ยง
ผู้ถูกละเมิด
สิทธิฯ

ศาลยุตธิ รรม

สภา
ทนายความ
กก.รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของกระทรวงฯ
(ศูนย์ดาํ รงธรรมฯ)

อัยการ
สคช.

ภาคประชาสังคม/
ปชช .(สื่อ,NGO,นัก
วิชาการฯ)

ตย.หลักเกณฑ์ ในการจัดลําดับความสํ าคัญของภารกิจ/เนื้องานทีจ่ ะดําเนินการในแผนฯ
• สอดคล้องกับ ก.ม. รัฐธรรมนูญฯ พรป.กสม.ฯ ซึง่ ระบุภารกิจหน้าที/่ เนือ้ งานของ กสม.ไว้เช่น
ตรวจสอบ ทําข้อเสนอเชิงนโยบาย ทํารายงานสถานการณ์ประเทศฯ
• เป็ นภารกิจ/เนือ้ งานทีท่ าํ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกสม. และสอดคล้องนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกสม.
• สามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทีม่ ี ขนาด ความรุ นแรง และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
ยากทีจ่ ะเยียวยา แก่ประเทศ
• ก่อเกิดประโยชน์ตอ่ ประชากร พืน้ ทีฯ่ เมื่อเทียบกับทรัพยากร/งบประมาณทีใ่ ช้ (ROI/SCB ความ
คุ้มค่าฯ)
• ภารกิจนั้นมีโอกาสทีจ่ ะทําสําเร็จได้งา่ ย รวดเร็ว และใช้ทรัพยากรน้อย หรือไม่ใช้ เพราะอาศัย
การบูรณาการกับภารกิจของหน่วยงานอืน่
• เป็ นภารกิจทีต่ อ้ งทําให้สาํ เร็จก่อน เพือ่ ให้ภารกิจอืน่ สามารถดําเนินการได้
• เป็ นงานทีส่ าํ คัญมาก /ก่อให้เกิดประโยชน์มาก และ มีความเร่งด่วนมาก (หากล่าช้าจะเกิด
ความเสียหายมาก)

การนํายุทธศาสตร์ ๕ ปี มาจัดทําเป็ นร่ างแผนยุทธศาสตร์กสม. ๕ ปี
นํายุทธศาสตร์ กสม. มาพิจารณาปรับให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัญหาฯ ปั จจัยภายนอก และภายในกสม.ฯ และเพิม่ เติมในส่วนของเนือ้
งานโครงการ/งานฯ โดยคํานึงทรัพยากร/งบประมาณ ( ๒๑๙ ล้าน บวก......................)

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

• 1.

สร้างพลังความร่วม มือส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
• 1.1: ส่งเสริมให้องค์การทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีการดําเนินการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
• 1.2: สร้างกลไกให้สังคมเกิดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
• 1.3: ส่งเสริมและพัฒนาผู้นาํ และเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนทัง้ ในและต่างประเทศ
• 2. ยกระดับความสามารถการเฝ้ าระวัง สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
• 2.1: พัฒนาดัชนีสทิ ธิฯและเฝ้ าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิฯด้วยเทคโน โลยีสารสนเทศ
• 2.2: พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิฯ สําหรับรับรองการดําเนินงานองค์การทัง้ ภาครัฐ และ
เอกชน

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

3: เพิม่ ประสิทธิภาพการคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน
3.1: พัฒนากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.2: พัฒนากระบวนการจัดทําข้อเสนอแนะเพือ่ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
4: พัฒนาสํานักงานกสม. ให้เป็ นองค์การสมรรถนะสูง
4.1: พัฒนาระบบการจัดการของสํานักงาน กสม. ให้เทียบเท่าระดับสากล
4.2: สร้างกระบวนการสือ่ สารและความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
4.3: ขยายศักยภาพการดําเนินงานระดับภูมภิ าค

แบบฟอร์ มที่ ๑ ร่ างกรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

1. สร้างพลังความร่วม

มือส่งเสริมวัฒนธรรม
สิทธิมนุษยชน
1.1: ส่งเสริมให้
องค์การทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนมีการ
ดําเนินการสอดคล้อง
กับหลักสิทธิ
มนุษยชน

ปี ๖๖

ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาtime frame/line
ทุกยุทธศาสตร์และมาตรการฯ

่ จํานวน 1.1 จํานวน
1. เพิม
หน่วยงานทีม่ ี
การกําหนด
นโยบายและ
แนวปฏิบตั ิ
ด้านสิทธิ
มนุษยชน

หน่วยงานที่
มีนโยบาย
หรือแนว
ทางดําเนิน
การเกีย่ วกับ
สิทธิ
มนุษยชน

1.สร้างมาตรการจูงใจให้

หน่วยงานราชการ / องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดย
สร้างความร่วมมือกับหน่วย
งานทีก่ าํ หนดนโยบายหรือ
กํากับดูแลเกีย่ วข้อง
2.สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
ในภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นที่
เอกชนขนาดใหญ่ และขนาด

ตัวอย่ างการกําหนดยุทธศาสตร์ การส่ งเสริม (โดยใช้ ข้อมูล วิชาการ)

ใช้ส่อื มวลชน, social media ให้ข่าวสาร ความรู้
มีจุดเน้น/focus อะไร
กลุ่มเป้ าหมายแรก
และแบ่งภารกิจที่ กสม.ทําเอง และภาคีทาํ

กสม.และองค์กร
๑.การศึกษาในสถาบันฯ และอบรม
ภาคี (องค์กรรัฐ
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ
ภาคปชค.
๒.เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ผ่านสื่อ
ต่างๆ.(ยิงปื นใหญ่ครอบคลุม)
เอกชน IO)
เครือข่าย
ผนึกกําลังภาคี บูรณาการ
Networking
Synergy integration

สร้างนวตกรรม
วิจัย วิชาการ การจัดการ
ความรู้ R&D KM
พัฒนากลไก องค์กร/พัฒนา
บุคลากร IB HRD

มีจุดเน้น focus
กลุ่มเป้ าหมาย/พท.

immediate TG

จนท.รัฐ,ครู
อปท.

ฐาน บ้าน, วัดโบสถ์/
กลุ่มเป้ าหมายสุดท้าย มัสยิด, รร.,สถาน
ประกอบการ, ชุมชน
ultimate TG

สอน อบรม

๑.ปชช.ทั่วไป/
แกนนํากลุ่มนศ.
แกนนํา
เผยแพร่
เยาวชน
๒.ผู้ถูกละเมิดฯ
๓.ผลิตสื่อ นวตกรรมสนับสนุน
ผู้นําชุมชน
ขยายผลต่อ ๓.กลุ่มเสี่ยง
๔.สร้างศูนย์ฯ และเครือข่ายตัวคูณ
(นร.นศ.
ระดับภาค จว.พืน้ ที่
เครือข่าย
และผู้เปราะบาง
๕.รณรงค์ เป็ นระยะ มีตัวแบบ ต.ย.
ภาคปชค.
อืน่ )
๖.การตลาดเชิงสังคม
(สื่อ นักวิชาการ NGO)
๔.เจ้าหน้าทีร่ ัฐที่
บูรณาการ ระยะสั้น ระยะยาว
๗.แรงจูงใจ พืน้ ที่ องค์กร บุคคล
เสี่ยงต่อการ
ตัวอย่าง
ละเมิดสิทธิฯ)
จัดลําดับความสําคัญของ
๘.กลไกอุดหนุน เชือ่ มกองทุน
และอืน่ ๆ
พ.ท.เป้ าหมาย กลุ่มเป้ าหมายทีม่ ศี ักยภาพไปส่งเสริม
อบรม ทํากิจกรรม เผยแพร่ต่อกลุ่มปชก.อืน่ ๆ
ยุทธศาสตร์
ทําmapping
แนวทาง วิธีการ

ต้องการให้เกิด
การ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม :
รู้,เคารพสิทธิ
รู้หน้าที่
ไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อนื่ เคารพ
ก.ม.
มีจติ อาสา เฝ้ า
ระวัง และ
ช่วยเหลือผู้อนื่

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
3. สร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
พัฒนากลไกการสนับสนุน
ช่วยเหลือหน่วยงานราชการ
และเอกชน เพือ่ ให้มกี าร
ดําเนินการทีส่ อดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน
1.2: สร้างกลไก
ให้สังคมเกิดการ
เรียนรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน

2. เสริมสร้าง
ความเข้าใจด้าน
สิทธิมนุษยชน
กับประชาชน
กลุ่มเสี่ยง

2.1 ร้อยละ

ของปชช.
กลุ่มเสี่ยงที่
มีความเข้า
ใจเรื่องสิทธิ
มนุษยชน

1.ศึกษาและจัดชุดการเรียนรู้
และแผนการเรียนรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนทีเ่ หมาะสมของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับ
กระทรวงศธ. และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

2.สร้างกลไกการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และการประเมินผล
ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
ทีเ่ หมาะสมกับประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงร่วมกับส่วนราชการภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม
ทีเ่ กีย่ วข่อง
1.3: ส่งเสริม
และพัฒนาผู้นาํ
และเครือข่าย
ด้านสิทธิ
มนุษยชนทัง้ ใน
และต่างประเทศ

3. ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้นาํ ด้าน
สิทธิมนุษยชน
ในชุมชน โดย
ร่วมมือกับภาค
ประชาสังคม

3.1 จํานวน
ผู้นาํ ด้านสิทธิ
มนุษยชนที่
ร่วมดําเนิน
การกับกสม.
อย่างสมํ่า

1. สร้างกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาผู้นาํ ด้านสิทธิ
มนุษยชนร่วมกับเครือข่ายทีม่ ี
ศักยภาพ จัดให้มศี ูนย์อบรม
เพิม่ ศักยภาพ ผู้นาํ ด้านสิทธิ
มนุษยชน

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

2.สร้างกลไกการคุ้มครองผู้นาํ
ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับ
เครือข่าย อ้างอิงจากข้อมูลที่
เคยเกิดขึน้ ในประเทศ
3. สร้างเครือข่ายของผู้ทมี่ ี
ความสนใจด้านสิทธิมนุษยชน
ได้แก่ นักปฏิบตั กิ ารด้านสิทธิ
มนุษยชน ผู้นาํ ด้านสิทธิ
มนุษยชน และประชาชนทั่วไป
ทีใ่ ห้ความสนใจด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยสร้างชุมชน
(Community) หรือ Online
Community ‘ให้กับผู้ให้ความ

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิง ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็ น
ศูนย์ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ยกระดับ 4.1 จํานวน 4. เชื่อมโยงการทํางานกับ
กลุ่ม Social Movement
ความร่วมมือ โครงการ
ความร่วมมือ ทีส่ าํ คัญ ตามประเด็นทีแ่ ต่ละ
กับกลุ่ม
กับกลุ่ม
กลุ่มมุ่งเน้น โดยจัดทํา
Social
Movement Social
ฐานข้อมูลการติดต่อ กลไก
Movement การปรึกษาหารือเพือ
่
หรือ โครง
พัฒนาการดําเนินงานร่วมกัน
การของกลุ่ม เปิ ดช่องทางในการสนับสนุน
Social
การดําเนินงานของกลุ่ม
Movement
Social Movement
ที่ กสม.

ปี ๖๖ ปี
๖๗

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอ
บ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

5. ยกระดับ
ความสัมพันธ์
กับหน่วย งาน
ด้านสิทธิ
มนุษยชนของ
ต่างประเทศ

5.1 จํานวน

5.ยกระดับความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน
ของต่างประเทศ โดยจัดทํา
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ต่างประเทศทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดให้มี
กลไกความร่วมมืออย่างเป็ น
ทางการ อาทิ ดําเนินโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ เช่น องค์การ
สหประชาชาติ (UN) หรือ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศอืน่ เป็ นต้น รวมถึง

โครงการ
ความร่วมมือ
กับหน่วยงาน
ด้านสิทธิ
มนุษยชน
ของต่างประ
เทศทีป่ ระสบ
ความสําเร็จ
ตาม
เป้ าหมาย
(สะสม)

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙

ปี ผู้รับผิดชอบ
๗๐

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
รายการโครงการ สําคัญ
๑.โครงการศึกษาและจัดทําแนวนโยบายดาน
สิทธิมนุษยชนรวมกับหนวยงานที่มีบทบาทใน
การกําหนดนโยบายหรือกํากับดูแล
๒.โครงการศึกษา จัดทํามาตรการจูงใจ และ
สงเสริมภาคธุรกิจใหมีแนวทางการดําเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชน (เนน SMEs)
๓.โครงการพัฒนากลไกการเรียนรู และองค
ความรูดานสิทธิฯเพื่อประชาชนกลุมเสี่ยง
๔.โครงการพัฒนามาตรฐาน และสงเสริม
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา
๕.โครงการเสริมสรางผูนําและเครือขาย
ดานสิทธิมนุษยชน

ในกลยุทธ /
แนวทางฯ

หน่วยงาน
หน่วยงาน ปี ๖๖ ปี ๖๗
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภาคี

พิจารณาทบทวน ปรับปรุ งให้
เหมาะสม

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
รายการโครงการ สําคัญ

ในกลยุทธ/
แนวทางฯ

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พิจารณาทบทวน
ปรับปรุ ง เพิม่ เติม
โครงการฯ

หน่วยงาน
หน่วยงาน ปี ๖๖ ปี ๖๗
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภาคี

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

2. ยกระดับความ
สามารถการเฝ้ า
ระวัง สถานการณ์
ด้านสิทธิ
มนุษยชน
2.1: พัฒนาดัชนี
สิทธิฯและเฝ้ า
ระวังสถานการณ์
ด้านสิทธิฯด้วย
เทคโน โลยี
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

1.พัฒนาดัชนี
สิทธิมนุษยชน
ในการยกระ
ดับความ
สามารถการ
เฝ้ าระวัง
สถานการณ์
ด้านสิทธิฯ
ครอบ คลุม
ประเด็นและ

1.1 ร้อยละ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ดัชนีสิทธิฯที่
ครอบคลุม
ประเด็นและ
กลุ่มเป้ าหมาย
ตามที กสม.
กําหนด

1.พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนจาก
โมเดลปั จจัยเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ให้ครอบคลุมประเด็นและ
กลุ่มเป้ าหมายตามทีค่ ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาํ หนด
2.พัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึง
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
จัดเก็บข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของ

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
.

วัตถุประสงค์เชิง ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

1.2 ร้อยละ
ความสมบูรณ์
ของระบบเฝ้ า
ระวังสถาน
การณ์ด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
3.เปิ ดช่องทางให้เครือข่ายแจ้ง
เหตุการณ์ด้านสิทธิฯผ่านระบบ
ดิจทิ ัล โดยสามารถระบุ
รายละเอียด เช่น พิกัด แนบ
ภาพถ่าย VDO คลิปเสียง
4.พัฒนา Dashboard แสดง
สถานการณ์ด้านสิทธิฯ ดัชนีสิทธิ
มนุษยชน รายงานผลการ
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชน (HRIA) ข้อร้องเรียน
ความก้าวหน้าในการจัดการ
ประเด็นด้านสิทธิฯหรือข้อ
ร้องเรียนทีม่ ีความสําคัญ รวมถึง
เพิม่ ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาทักษะของ
บุคลากรทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้อง

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
.

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

5.ส่งเสริมการใช้ข้อมูลใน
Dashboard ออกไปสู่
เครือข่ายภายนอกหน่วยงาน
เพือ่ ใช้ในการเฝ้ าระวัง
สถานการณ์สิทธิฯนร่วมกัน

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์/

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

2.2: พัฒนากลไก
การประเมินผล
กระทบด้านสิทธิฯ
2.1 ร้อย
2. พัฒนากลไกการ 2.พัฒนากลไก
ละความ
ประเมินผลกระทบ การประเมิน
สําเร็จของ
ด้านสิทธิฯ สําหรับ ผลกระทบด้าน
การศึกษา
รับรองการ
สิทธิฯสําหรับ และจัดทํา
ดําเนินงานองค์การ
เครื่องมือ
รับรองการ
้ทังภาครัฐ และ
การประ
ดํ
า
เนิ
น
งาน
เอกชน
เมินผลกระ
องค์การทัง้
ทบด้าน
ภาครัฐ และ
สิทธิฯ
เอกชน

1.ศึกษาและจัดทําหลัก
เกณฑ์การประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิฯ(Human Rights
Impact Assessment :
HRIA) สําหรับกลุ่ม ส่วน

ราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้น
ประเด็นสิทธิฯทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อรัฐ (National
Recommendation

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิง ตัวชีว้ ัดระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

2.2 จํานวน
หน่วยงานที่
นําเครื่องมือ
ไปใช้ในการ
ประเมินผล
กระทบด้าน
สิทธิฯ

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

2.พัฒนาระบบการประเมินและ
รับรองหน่วยงานต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์การประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิฯ(HRIA) โดยพัฒนา
หน่วยงานตรวจรับรอง ผู้ตรวจ
รับรอง และเครือข่ายสนับสนุน
3.ผนวกการประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน เข้ากับ
มาตรการจูงใจตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้
องค์การทัง้ ภาครัฐและเอกชนมี
การดําเนินการสอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
รายการโครงการ สําคัญ

กลยุทธ//แนว หน่วยงาน
หน่วยงาน ปี ๖๖ ปี ๖๗
ทางฯ
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภาคี

1.โครงการพัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชน
2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานการเฝาระวังสถานการณดานสิทธิ
มนุษยชน
3.โครงการพัฒนากระบวนการ
ประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน
HRIA

พิจารณาทบทวน ปรับปรุ งให้
เหมาะสม

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
รายการโครงการ สําคัญ

กลยุทธ//แนว หน่วยงาน
หน่วยงาน ปี ๖๖ ปี ๖๗
ทางฯ
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภาคี

พิจารณาทบทวน
ปรับปรุ ง เพิม่ เติม
โครงการฯ

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

3: เพิม่ ประสิทธิภาพ
การคุ้มครองและการ
เสนอแนะมาตรการ
ด้านสิทธิมนุษยชน
3.1: พัฒนากระบวน
การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน และ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้
ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

1.ยกระดับ
กระบวนการ
ตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และ
การประสาน
การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
ให้มปี ระสิทธิ
ภาพมากขึน้

1.1 ร้อยละ
ของการ
ดําเนินการ
ตรวจสอบ
การละเมิด
สิทธิฯได้
ตามระยะ
เวลาที่
กําหนด

1.พัฒนามาตรฐานกระบวน
การรับเรื่องร้องเรียน และ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
การประสานความคุ้มครอง
ให้เกิดการเยียวยาอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั พัฒนา
บุคลากรในกระบวนการที่
เกีย่ วข้องและเชื่อมโยงการ
ทํางานทุกภาคส่วนที่
เกีย่ วข้องเป็ นระบบเดียว

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

1.2 ร้อยละ
ของการประ
สานการคุ้ม
ครองได้ตาม
เวลา
มาตรฐาน

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

2.ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบและ
ปกปองผูถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนใหเปนรูปธรรมสากล
และนําไปปฏิบัติเปนมาตรฐาน
3.พัฒนากลไกการติดตาม
ผลลัพธ และผลกระทบทั้ง
ทางบวกทางลบจากการ
ดําเนินการแกไขปญหา เรื่อง
รองเรียน รองทุกข

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

2. พัฒนา
และผลักดัน
ให้หน่วยงาน
ของรัฐและ
เอกชนนํา
ข้อเสนอแน
ะของ กสม.
ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ เพือ่
แก้ไขและ
ป้ องกันการ
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

2.1 ร้อยละ
ของ
ข้อเสนอแน
ะจากการ
ตรวจสอบที่
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
นําไป
พิจารณา
ดําเนินการ
(รวมถึงการ
เยียวยา)

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

4.สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการดําเนิน
นโยบายของภาครัฐให้กับทุก
ภาคส่วนอย่างเป็ นระบบใน
กรอบทีก่ ฎหมายกําหนด
5.เพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดทําข้อสังเกตเกีย่ วกับ
ผลกระทบทางสิทธิมนุษยชน
จากการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
การดําเนินนโยบายของ
หน่วยงานรัฐ และนําเสนอ
ทางแก้ไขเพือ่ ลดโอกาสทีจ่ ะ
เกิดเหตุละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

3.2: พัฒนา

3. พัฒนา
กระบวนการ
จัดทํา
ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปรับปรุ ง
ก.ม. กฎระเบียบ
หรือคําสั่งใด ๆ
ให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิ
มนุษยชนให้แก่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างมี
ส่วนร่วมของ

3.1 จํานวน
ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข
ปรับปรุ งก.ม.
กฎระเบียบ หรือ
คําสั่งใด ๆ เสนอ
ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจาก
กระบวนการมี
ส่วนร่วม
3.2 ร้อยละการ
นําข้อเสนอเชิง
นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัตจิ ริง

1.พัฒนากระบวนการสรางนวัตกรรม
เชิงนโยบาย ก.ม. มาตรการ และกลไก
ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โ ด ย
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวน
รวม เชน Hackathon Policy Lab
Gov. Lab เป็ นต้น
2.จั ด ทํ า Regulatory Impact
Assessment รวมถึงกําหนดแนว
ทางการติดตามข้อมูลและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่
รั บผิดชอบการประเมินผลสั มฤทธิ์
ของก.ม.เพื่ อ แก้ ไ ขก.ม.ที่ ส่ ง ผล
กระทบต่ อ สิ ท ธิ ฯ ในปั จจุ บั น เช่ น
การรับผู้พ้นโทษเข้าทํางาน การล้าง
ทะเบียนประวัติอาชญากร เป็ นต้ น

กระบวนการจัดทํา
ข้อเสนอแนะเพือ่
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและการ
แก้ไขกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
3.พัฒนากระบวนการจัดเก็บขอมูล ขอ
ร อ งเรี ย นและประเมิ น ผล กลไกการ
ติ ด ตามการดํ า เนิ น นโยบายร ว มกั บ
เ ค รื อ ข า ย เ พื่ อ นํ า ม า ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพ
4.เชื่อมโยงการทํางานกับองคกรอิสระ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
และจัดทําขอเสนอแนะการดําเนินงาน
ของหน ว ยงานรั ฐ โดยสร า งความ
ร ว มมื อ ทางวิ ช าการ หรื อ บู ร ณาการ
กระบวนการทํ า งาน ฐานข อ มู ล การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบ
5.พัฒนาประสิทธิผลของกระบวนการ
จั ด ทํ า รายงานคู ข นานการประเมิ น
ส ถ า น ก า ร ณ ส ิท ธ ิม น ุษ ย ช น ข อ ง
ประเทศ และรายงานคู ข นานตาม
พัน ธกรณีร ะหวา งประเทศใหถูก ตอ ง
รวดเร็วทันการณ

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
รายการโครงการ สําคัญ
1.โครงการพัฒนามาตรฐานกระบวนการการรับเรื่อง
รองเรียน และการประสานความคุมครอง ตรวจสอบ
เรื่องรองเรียน และกระบวนการมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ วิพากษการปฏิบัติ
2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทํารายงาน
ขอสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบทางสิทธิมนุษยชนจากการ
บังคับใชกฎหมายหรือการดําเนินนโยบายของหนวยงาน
รัฐ กระบวนการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย
มาตรการ
3.โครงการติดตามการดําเนินงานที่ประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียมีสวนรวม
4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํารายงานคูขนาน
5.โครงการ Regulatory Impact Assessment เพื่อ
แกไขกฎหมายที่สงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน

กลยุทธ//แนว หน่วยงาน
หน่วยงาน ปี ๖๖ ปี ๖๗
ทางฯ
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภาคี

พิจารณาทบทวน ปรับปรุ งให้
เหมาะสม

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
รายการโครงการ สําคัญ
6.
7.
8.
9.
10.

กลยุทธ//แนว หน่วยงาน
หน่วยงาน ปี ๖๖ ปี ๖๗
ทางฯ
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภาคี

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

4: พัฒนาสํานักงาน 1.พัฒนาองค
กสม. ให้เป็ นองค์การ การตาม
สมรรถนะสูง
เกณฑคุณ
4.1: พัฒนาระบบการ
ภาพการ
จัดการของสํานักงาน
บริหารจัด
กสม. ให้เทียบเท่า
การภาครัฐ
ระดับสากล
และแนว
ปฏิบัติของ
สํานักงาน
รัฐบาลดิจิทัล

1.1 ระดับความ สําเร็จ
ในการพัฒนาองค์การ
เพือ่ ให้ได้รับการรับรอง
คุณภาพการบริหาร
มาตรฐาน
1.2 ร้อยละของ
บุคลากรทีม่ ีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานประจํา
ตําแหน่ง และ
พฤติกรรมมุ่งหวังตาม
ค่านิยมหลักของ
สํานักงาน กสม.
1.3 ร้อยละความผูกพัน
และทุ่มเทของบุคลากร
ต่อสํานักงาน กสม.

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
1.ศึกษาและนําเครื่องมือเกณฑรับรอง
คุ ณ ภาพการบริ ห ารระดั บ สากล เช น
PMQA TQA ISO9001 มาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาองค์การ โดย
จัดให้มีคณะทํา งานขับ เคลื่อนการ
ดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
2.จั ด ทํ า สถาป ต ยกรรมองค ก ารของ
สํานักงาน กสม. โดยใชเ กณฑรับรอง
คุ ณ ภาพการบริ ห ารระดั บ สากลเป น
แนวทาง เชน PMQA TQA ISO9001
หรือแนวทางของสํานั กงานรั ฐบาล
ดิจทิ ัล เป็ นต้น
3.พัฒนากระบวนการจัดการความรูใน
องค ก ารโดยสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากร
สรางสรรคแ นวทางการพัฒนาใหม ๆ
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
เพื่ อพั ฒ นาการทํ างานสม่ําเสมอ และ
จั ด ใ ห มี ค ลั ง ข อ มู ล ค ว า ม รู ข อ ง
สํานักงาน กสม. เพื่อเปนศูนยกลางใน
การจัดการความรู และสามารถพัฒนา
ไปสู ง านวิ จั ย ข อ เสนอเชิ ง นโยบาย
ตอไป
4.จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ดิ จิ ทั ล ข อ ง
สํานักงาน กสม. ใหครอบคลุมทั้งการ
จัดทําฐานขอมูล การใชประโยชนจาก
Big data การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางดิจิทัล และระบบความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

5.จั ด ทํ า แผนการบริ ห ารและพั ฒ นา
บุ ค ลากรที่ ต อบสนองต อ ยุ ท ธศาสตร
ระยะยาวขององคการ ใหครอบคลุมทั้ง
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ต อ ง ก า ร ด า น
สมรรถนะ การสร า งค า นิ ย ม และ
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค ก า ร อั ต ร า กํ า ลั ง
โครงสรางการจัดการ และแนวทางการ
พัฒนาการบริหาร และพัฒนาบุคลากร
ให มี ค วามสามารถในการดํ า เนิ น งาน
สนับสนุนยุทธศาสตรของ กสม.
6.สํารวจความผาสุกและความผูกพัน
และจั ด ทํ า แผนการสร า งความผาสุ ก
และความผูกพันของบุคลากร

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

4.2: สร้างกระบวนการ
2. สร้าง
สื่อสารและความเข้าใจด้าน กระบวนการ
สื่อสารเชิงรุ ก
สิทธิมนุษยชน
ต่อพันธกิจ
กสม.

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

2.1 ร้อยละ 1. ปรับรูปแบบและแผนประชาสัมพันธ
ของ
เชิงรุกเพื่อสรางความเขาใจกับ
ประชาชน
กลุม เปาหมาย
กลุ่มเป้ าหมา
2. พัฒนาแผน / รูปแบบการสื่อสาร
ยทีร่ ับรู้
กับกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม
บทบาท
ภารกิจ และ 3. พัฒนากลยุทธการสื่อสารตอ
สาธารณะโดยนําเทคโนโลยี
ผลการ
ดําเนินงาน
สารสนเทศ (ออนไลน) มาใชใน
ของ กสม.
กระบวนการสื่อสารของ กสม.

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ มที่ ๑ กรอบแผนยุทธศาสตร์ กสม. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดระดับ
เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน

4.3: ขยายศักยภาพการ
ดําเนินงานระดับภูมิภาค

3. ยกระดับ
ความสามารถ
การส่งเสริม
วัฒนธรรมด้าน
สิทธิมนุษยชน
เฝ้ าระวัง
สถานการณ์
และดําเนินการ
ด้านการ
คุ้มครองและ
เยียวยาผู้ทถี่ ูก
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนใน
พืน้ ทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาสํานักงานสาขาใหเปนศูนย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ กสม.
ระดับภูมิภาค โดยเพิ่มขีด
ความสามารถดานการเฝาระวัง /
สงเสริม / คุมครองระดับพื้นที่
สนับสนุนเทคโนโลยี ขอมูล
สารสนเทศ เครื่องมือสนับสนุน
การดําเนินงาน
2. สงเสริมใหเกิดการแบงปนขอมูล
ความรูระหวางสํานักงาน กสม.
สาขาภูมิภาค และสํานักงาน
สวนกลาง โดยจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อเปนปจจัยในการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3.1 จํานวน
สํานักงาน
กสม. สาขา
ในภูมิภาค
(สะสม)

ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ ผู้รับผิดชอบ

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔
รายการโครงการ สําคัญ

กลยุทธ//แนว หน่วยงาน
หน่วยงาน ปี ๖๖ ปี ๖๗
ทางฯ
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภาคี

1. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
สํานักงาน กสม.
- ระบบการจัดการ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บุคลากร
2.โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธและ
สื่อสารภาพลักษณของ กสม.
3.โครงการขยายศักยภาพการดําเนินการระดับ
ภูมิภาค
4.
5.

พิจารณาทบทวน ปรับปรุ งให้
เหมาะสม

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

ข้ อเสนอโครงการฯภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔
รายการโครงการ สําคัญ

กลยุทธ//แนว หน่วยงาน
หน่วยงาน ปี ๖๖ ปี ๖๗
ทางฯ
รับผิดชอบ สนับสนุน/ภาคี

ปี ๖๘

ปี ๖๙ ปี ๗๐

การจัดทําแผนปฎิบัตงิ านฯ ประจําปี ๒๕๖๖

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัตงิ านประจําปี ๒๕๖๖
• ๑. พิจารณาข้อมูลจากยุทธศาสตร์/แผนแม่บทฯ ๕ ปี กสม. ในเนือ้ งาน/โครงการฯ ทีจ่ ะดําเนินงานในปี
๒๕๖๖ มาเป็ นตัวตัง้
• ๒. นําข้อมูลจากการเตรียมการ วิเคราะห์ฯมาพิจารณากําหนดเป็ นเนือ้ งานเพิม่ เติม ถ้าในแผนฯ ๕ ปี ไม่ได้
กําหนดไว้ เช่น
- กรอบด้านต่างประเทศ ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา จากภาคีเครือข่าย จากการศึกษาวิจัย
- จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปี ๒๕๖๖
- จากนโยบายกสม. และการเปลีย่ นแปลงภายในของกสม.ฯ
(นําช้อมูลมาเขียนเป็ นโครงการ/เนือ้ งาน ลงการ์ด ติดบนบอร์ด อภิปรายเพือ่ สร้างความเข้าร่วมกัน)
• ๓.พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
• ๔. กําหนดระยะเวลา งบประมาณา/ทรัพยากรทีจ่ าํ เป้ น
• ๕. กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ (และบุคคลากร)
• ๖. กําหนด/จัดทําตัวชีว้ ัดฯ
• ๗. ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข
• ๗. นําข้อมูลดังกล่าวมาใส่แบบฟอร์ม แผนปฏิบัตงิ านประจําปี

การจัดทําร่ างแผนปฎิบัตงิ าน(คําของบประมาณ) ประจําปี ๒๕๖๗
• ๑. พิจารณาข้อมูลจากยุทธศาสตร์/แผนแม่บทฯ ๕ ปี กสม. ในเนือ้ งาน/โครงการฯ ทีจ่ ะ
ดําเนินงานในปี ๒๕๖๗ มาเป็ นตัวตัง้
• ๒. นําข้อมูลจากการเตรียมการ วิเคราะห์ฯมาพิจารณากําหนดเป็ นเนือ้ งานเพิม่ เติม ถ้าใน
แผนฯ ๕ ปี ไม่ได้กาํ หนดไว้ (เช่น กรอบด้านต่างประเทศ ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา จากภาคี
เครือข่าย จากการศึกษาวิจัย จากการวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้
ในปี ๒๕๖๗ จากนโยบายกสม. และการเปลี่ยนแปลงภายในของกสม.ฯ)
• ๓. พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
• ๔. กําหนดระยะเวลา งบประมาณา/ทรัพยากรทีจ่ าํ เป้ น
• ๕. กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ (และบุคคลากร)
• ๖. กําหนด/จัดทําตัวชีว้ ัดฯทีจ่ าํ เป็ นทีต่ ้องเสนอไปในร่างคําของบประมาณฯปี ๒๕๖๗
• ๗. ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข
• ๗. นําข้อมูลดังกล่าวมาใส่แบบฟอร์ม ร่างคําของบประมาณ/แผนปฏิบัตงิ านประจําปี ๖๗

ร่ างกําหนดการประชุมฯจัดทํากรอบแผนฯ ๕ ปี และแผนฯปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ( ๒๒-๒๔ ก.ย.๒๕๖๕)
•
•
•
•
•

วันพฤหัสที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕
่ กั .....) รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ น. เดินทางถึงสถานทีจ่ ดั ประชุม (เข้าทีพ
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. พิธีเปิ ด.กล่าวรายงานโดยเลขาฯ.และกล่าวเปิ ด มอบนโยบําแผนฯปี ๖๖/๖๗ โดย ประธาน กสม.
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. ชีแ้ จง (ทีม่ า วัตถุประสงค์) แนวทางการประชุมปฏิบตั กิ ารจัดทําแผนฯแบบมีส่วนร่วม
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. กระบวนการการจัดแผนฯ (แปลงยุทธศาสตร์มาสู่แผนฯประจําปี ) และข้อมูลทีใ่ ช้
- ซักซ้อม ในกระบวนการ ขั้นตอนจัดทําแผนฯ และผลทีไ่ ด้จากการประชุมครั้งนี้
- นําเสนอข้อมูลในการจัดทําแผน ( ฯลฯ) และเพิม่ เติม
- จากยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของ กสม.พิจารณาปรับปรุ งและจัดทําร่างกรอบแผนฯ ๕ ปี
(เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลสําหรับจัดทําแผนฯปี ๖๖ และร่างแผนฯปี ๖๗)

• วันศุกร์ท่ี ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕
• ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หารือเนือ้ หาของแผนฯปี ๖๖/๖๗ และหลักเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญ แล้วจัดลําดับความสําคัญ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานและบุคคล) งบประมาณ/ทรัพยากร การบูรณาการ
• ๑๓.๓๐ -๑๗.๐๐ น. แบ่งกลุ่ม จัดทํารายละเอียด และกรอกในแบบฟอร์ม

ร่ างกําหนดการประชุมจัดทําแผนฯ ๕ ปี และแผนฯปี ๒๕๖๖/๖๗ ( ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕)
• วันเสาร์ที่ ๒๔ ก.ย.๒๕๖๕
• ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นําเสนอร่างแผนปฎิบตั งิ านฯ ปี ๒๕๖๖ และ ๖๗ และกรอบตัวชีว้ ัดทีส่ าํ คัญ
•
อภิปราย
• ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐

เดินกลางกลับ

• หมายเหตุ : สือ่ โสตทีใ่ ช้ บอร์ด ฟลิปชาร์ต ปากกาเคมี กาว เทป สําหรับใช้ card system จัดทําแผน

ข้อมูลจากการระดมสมองจากสํานักต่างๆ (ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์)
และต้องตรวจสอบความถูกต้อง

๑. ผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา งานสํ าคัญทีย่ งั ไม่ สําเร็จ และงานทีต่ ้ องทําต่ อใน ๕ ปี โดยเฉพาะ ปี ๒๕๖๖/๖๗
จากการติดตาม ประเมินผลการทํางานในปี ทีผ่ ่านมา จากกลไกการประชุมติดตาม จากการติดตามตัวชีว้ ัดฯ
พบความสําเร็จ อะไรทีไ่ ม่สาํ เร็จ ปั ญหาอุปสรรค บทเรียนทีส่ าํ คัญอะไร ทีจ่ ะนําไปปรับปรุ งแนวคิด นโยบาย
และยุทธศาสตร์ แนวทางการทํางานในอนาคต ในระยะ ๕ ปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ.๒๕๖๖ และปี พ.ศ. ๒๕๖๗
- ควรจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จ ตั้งแตในขั้นตอนการวางแผนฯ ใหสอดคลองกับ เปาหมาย ยุทธศาสตรและเนื้องานสําคัญ
ในกรอบแผนฯ ๕ ป ประเด็นที่สําคัญคือ 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) สําหรับใชประโยชนในการมอบหนาที่ความ
รับผิดชอบ การจัดสรรภารกิจแกบุคลากร การสงมอบงานแกบุคลากรที่เขามาทํางานใหม หรือมีการสับเปลี่ยนโยกยาย
บุคลากรมารับหนาที่ภารกิจใหม ชวยใหเกิดความชัดเจนในภารกิจ และเตรียมการที่ดี และยังชวยใหเกิดการแบงภารกิจ
กระจายงานที่เปนธรรมชวยในการพัฒนาบุคคลากร ปองกันการวางงานแฝง

๑. ผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา งานสํ าคัญทีย่ งั ไม่ สําเร็จและงานทีต่ ้ องทําต่ อใน ๕ ปี โดยเฉพาะ ปี ๖๖/๖๗ (ต่ อ)
- นําผลการประเมินตัวชี้วัดผลงานของสํานักฯ ฝาย/กลุมงาน และบุคคลในสํานักงาน กสม. ไปใชประโยชนในการบริหาร
พัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง ตอเนื่องและครอบคลุมมากขึ้น (ทําทุกป เริ่มตั้งแตป ๒๕๖๖)
- ปรับปรุงการติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานของกสม.ใหมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพภาพมากขึ้น เชน การ
ติดตามความคืบหนา/ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับผลงาน(output) และผลลัพธ(outcome/impact) เพื่อใหรู
ความก า วหน า และป ญ หาอุ ป สรรคที่ สํ า คั ญ ทํ า ให แ ก ป ญ หาฯอย า งทั น ท ว งที เพราะที่ ผ า นมามี ก ารติ ด ตามการใช
งบประมาณ(input monitoring)ดีขึ้นมาก(ทําใหการใชงบประมาณประจําปของกสม.เปนไปตามเปาหมาย/มาตรฐานฯ )
ในสวนของความคืบหนาของการดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมฯ ตามกระบวนการ/ขั้นตอน (process monitoring)ก็
ดี ขึ้ น แต ก ารติ ด ตามและประเมิ น ความสํ า เร็ จ /สั ม ฤทธิ ผ ลในระดั บ ผลงาน (output)และผลลั พ ธ / ผลกระทบ
(outcome/impact)ยังมีจุดที่ค วรปรับปรุงใหดีขึ้นนับตั้งแตการกําหนดเปาหมาย(วาเป นสิ่ งที่ตอ งทํา/do the right
things) และการจัดทําตัวชี้วัดของวัตถุประสงค/เปาหมายในระดับตางๆใหสอดคลองกับ ภารกิจ ยุทธศาสตร/ นโยบายขอ
งกสม. (เชน ภารกิจดานการสงเสริม เผยแพร ฝกอบรมกลุมเปาหมายตางๆในหลักสูตร/ประเด็นและพื้นที่เปาหมาย) ทําให
ยากตอการประเมินผลลัพธ จึงควรพัฒนาตั้งแตในขั้นตอนของการจัดทําแผน กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดในระดับผลงาน
(output)และผลลัพธ (outcome) มีการออกแบบวิธีการเครื่องมือติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลภายนอก

๑. ผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา งานสํ าคัญทีย่ งั ไม่ สําเร็จและงานทีต่ ้ องทําต่ อใน ๕ ปี โดยเฉพาะ ปี ๖๖/๖๗ (ต่ อ)
- การส ง เสริ ม ป อ งกั น เผยแพร ต อ งกํ า หนดเป า หมายกลุ ม บุ ค คล/พื้ น ที่ / ประเด็ น ให ชั ด เจน และมี ก ารจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญ ของการสงเสริม เผยแพร อบรม รณรงคฯ จัดใหมีหลักสูตรที่เหมาะสม สื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมาย ในพื้นที่
เปาหมาย เพื่อใหเกิดผลลัพธ ผลกระทบเชิงกวาง และมีความคุมคา โดยมีการประสานความความรวมมือกับองคกร
ภาคีภาครัฐและประชาสังคม (การพัฒนางานดานสงเสริมตองเริ่มตั้งแตป ๒๕๖๖....)
- ยังมีชองวางของการดําเนินงาน เชน การตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดและจัดทําขอเสนอแนะ
อาทิ ระบบขนสงสาธารณะของคนพิการ การกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู และการคุมครองสิทธิแรงงาน-พนักงานจาง
เหมาบริการ (ทําในป...........................)
- มีเนื้องานที่ตองดําเนินงานตามมติที่ประชุมทางวิชาการ ที่ประชุมจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เชน ตามขอเสนอแนะในการแกไขกฎหมาย อาทิ การยุติการตั้งครรภ การลบทะเบียนประวัติอาชญากร และ
การจําหนายบุคคลออกจากฐานขอมูลทะเบียน (ทําในป..................................)
- จัดพิมพ์ หนังสื อ รวมกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องกับ กสม. และสํ านักงาน กสม. (ยังไม่ มกี ารปรับปรุงให้ ทนั สมัย)
- จัดทําโครงการถอดบทเรียนผลกระทบตอผูเสียหายจากการทรมาน (ยังไมมี)
- จัดทําเครื่องมือการประเมินความตระหนักรูดานสิทธิมนุษยชน และประเมินผลกับประชาชนทั่วไป (ยังไมมี)

๑. ผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา งานสํ าคัญทีย่ งั ไม่ สําเร็จ และ งานทีต่ ้ องทําต่ อเนื่องฯ (ต่ อ)
- จั ด ทํ า /พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด มาตรฐาน สถานการณ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (ในภาพรวม) ของประเทศ หรื อ เฉพาะพื้ น ที่ และ
กลุมเปาหมาย (ทําในป.........................................)
- การสรางบุคคลตนแบบ (Human Rights Idol) ยังไม่ มี ซึ่งควรจะมี (ทําในปี .........................)
- การจัดทําหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา ใหครบถวนสมบูรณ (ทําในป..............................)
- การสรางนวัตกรรมการสงเสริมสิทธิมนุษยชน (ขยายความ ทําในป.............................)
- การสรางกลไกคุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชนผูถูกละเมิดโดยเร็ว และปรับปรุงมาตรฐาน/ระยะเวลาในการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน (ทําในป.....................................)
- การปรับโครงสรางองคกร สํานักงาน กสม. และการเตรียมการปรับยายที่ดีเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางราบรื่น
(เริ่มป ๒๕๖๖......................)
- การสรางคานิยม/วัฒนธรรมองคกร “RIGHTS” (ทําต่อเนื่อง ตัง้ ปี ๒๕๖๖.............)

สรุปผลการดําเนินงานของก.ส.ม.ในปี ๒๕๖๕ (จากการติดตาม ประเมินผลภายในฯ)
สภาพแวดล้อมทาง การเมือง การปกครอง ก.ม. เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประชากร เทคโนโลยี ตปท.

((+) รัฐบาลมีเสถียรภาพ ความขัดแย้งไม่รุนแรงฯ ( - ) การเมืองยังไม่เป็ นปชต.นัก ภาครัฐมีจุดอ่อน โควิดระบาด, เศรษฐกิจไม่ดฯี )

ผลงาน

ปั จจัยนําเข้า

กระบวนการ
(process)

(output)

(outcome)

- กสม.มีความรู้ ประสบการณ์
หลากหลาย มีนโยบายเชิงรุ ก
- มีบุคลากรใหม่ เพิม่ ขึน้ จาก
เดิม ทีม่ บี ทเรียนมากขึน้
- งบประมาณ + สะสมไว้
- มีภาคีเครือข่าย ศูนย์ฯใน
มหาวิทยาลัย
-ข้อร้องเรียนจากปชช.

-ดําเนินงานยึดแผนเป็ นหลัก
-ติดตาม กํากับการใช้งบฯได้ดี
-ยึดหยุ่น สามารถปรับเพิม่
โครงการดีๆ DRT เช่น สมัชชาฯ

การจัดการเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบ ประสานฯ ทํา
ได้มากขึน้ เร็วขึน้

กลุ่มเปราะบาง เข้าถึง
สิทธิฯมากขึน้

ผลงานสู่ปชช.ภาคีมากขึน้

-ปรับวิธีทาํ งาน เชิงรุ ก รวดเร็ว
ใกล้ชิดกับภาคี และประชาชน/
กลุ่มเปราะบางมากขึน้ ....

มีข้อเสนอเชิงนโยบาย/
การปฏิบตั ิ เสนอรัฐบาล
หน่วยงานมากขึน้

(input)

ข้อมูลย้อนกลับ(feedback)

ผลลัพธ์

ประเด็นการละเมิดสิทธิฯ
บางด้าน จากจนท.รัฐ
บางกลุ่ม/พืน้ ที่ เริ่มลดลง
ความพอใจของภาคี/
ปชช.เพิม่ ขึน้

สรุปผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา
ความสําเร็จ /สิ่งดีๆทีเ่ กิดขึน้
• การติดตาม กํากับการใช้งบประมาณ
• ความยืดหยุน่ ในการปรับแผน/โครงการฯ เช่น จัด
สมัชชา เกิดผลงาน ผลกระทบเชิงบวกมาก
• จัดเวทีวชิ าการและอืน่ ๆ หารือกับภาคีเครือข่าย
หลายครั้ง ได้ข้อสรุ ป ข้อทีด่ ไี ปดําเนิน งานต่อ
• การแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ มาปรากฏความ สําเร็จ
ในปี นี้ จากความพยายาม และเงือ่ นไข (การปรับ
สถานะ การจัดการงานค้างฯ พรบ.ต่อต้านการ
ทรมานฯ )
• มีการสรุ ปบทเรียน ปรับปรุ งวิธีทาํ งานมากขึน้
• การยอมรับจาก stakeholdersมากขึน้ เช่น
สภาฯ ภาคีเครือข่ายใน ตปท.
• มีบุคลากรเพิม่ ขึน้ มีโครงสร้าง ระบบงานดีขนึ้
• ฯลฯ

ควรปรับปรุ ง/ดําเนินการ

• ระบบ/ฐานข้อมูล และขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจติ อล
• การติดตาม ประเมิน ผลงาน และผลลัพธ์ โดยเฉพาะให้มกี าร
ประเมินผลภายนอกในประเด็นสําคัญ
• นําผลการศึกษาวิจัยฯมาใช้ประโยชน์มากขึน้
• การกําหนดเป้ าหมาย การทําตัวชีว้ ัด ต้องสะท้อนยุทธศาสตร์ เนือ้ งาน
ทีส่ าํ คัญของ กสม. (เพือ่ วัดในสิ่งทีต่ ้องวัด เพือ่ ปรับปรุ งการ
ดําเนินงาน ตอบสังคม ไม่เลือกทําดัชนีทง่ี า่ ยๆ)
• ตัวชีว้ ัดควรลงถึงระดับบุคคล นําผลการประเมินผลไปใช้ประโยชน์
มากขึน้ ในการบริหารและพัฒนาบุคคล
• เครื่องมือประเมินความตระหนัก ความรู้กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ
• ดัชนีด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานทีส่ าํ คัญ ผลการประชุมวิชาการฯ
• กลยุทธแนวทางการส่งเสริมฯในกลุ่มเป้ าหมาย ประเด็น พืน้ ที่
• การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงฯการละเมิดและจัดทํา
ข้อเสนอแนะฯ เรื่องระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ การก่อสร้าง
รถไฟฟ้ าสายสีชมพู การคุ้มครองสิทธิแรงงาน-พนักงานจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ

๒) กรอบความร่ วมมือต่ างประเทศด้ านสิ ทธิมนุษยชน (ทําอะไรในปี ๖๖/๖๗-๗๐)
ข้อตกลง อนุสัญญาสิทธิฯ
• เสนอให้ไทยรับ Op CAT (ทําปี อะไร.........................)
• การให้สัตยาบันอนุสัญญาฯอุ้มหาย (CPPED)
• ทําปี ..........

• การเป็ นภาคีอนุสัญญาแรงงานอพยพฯ(ICMW)
• ทําปี ..........
• การเป็ นภาคีอนุสัญญา ILO 87,98 ทําปี ......
• การเป็ นภาคีอนุสัญญาฯผู้ลภี้ ยั ทําปี ...
• ร่ าง C. BHR ทําปี .........
• ร่ าง C. ผู้สูงอายุ ทําปี ...........
• .......................................................

ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทเ่ี ป็ นภาคี
• การทํ า รายงานสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
ประเทศไทย ทําปี ........................
• การนําเสนอรายงานฯตามกลไก UPR ทําปี ....
• การ จั ด ทํ า ร ายง านและเสน อรายง านฯ ตาม
อนุสัญญาฯ(Treaty bodies) เช่น
- CEDAW ปี …….....
- CAT ปี 2024…. ..
• GANRHI การประเมินสถานะฯ ทําปี ...................
• APF การพัฒนาบุคลากร โครงสร้าง วิธีการทํางาน
ทําปี .......
• การทําหน้าทีป่ ระธาน SEAN
ทําปี ................................

๒. ประเด็นภารกิจ/เนื้องานในด้ าน กรอบข้ อตกลงระหว่ างประเทศ และอนุสัญญาฯที่ กสม.จะต้ อง
ดําเนินงาน ใน ๕ ปี โดยเฉพาะในปี ๖๖/๖๗
กสม.จะต้องดําเนินงานอะไรตามกรอบข้อตกลงฯและอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฯ (๙ ฉบับ) และอืน่ ๆ
เช่น อนุสัญญาฯILO อนุสัญญาฯสถานะผู้ลภี้ ัย เป็ นต้น
- การผลักดัน OP CAT (ทําในปี .............................)
- อนุ สัญญาฯแรงงานอพยพ/โยกย้ ายและผู้ติดตาม ที่ไทยยังไม่ เป็ นภาคี แต่ มีการศึ กษาโดยกระทรวงแรงงานฯและ
นักวิชาการต่ างๆถึง ข้ อดีและความท้ าทาย/ภาระ และการเตรียมการของประเทศไทย เมื่อจะเข้ าเป็ นภาคี (ทําใน ปี ...............)
- อนุสัญญา ILO๘๗ และ ๙๘ โดยถูกติดตามจาก UNและภาคี
- อนุสัญญาสถานะผู้ลภี้ ัย (แม้ ในทางปฏิบัติ ประเทศไทยได้ ดูแลผู้หนีภัยสงครามฯ จากสงครามอินโดจีน และเหตุการณ์
ในเมียนมาร์ โดยมีศูนย์ฯ ร่ วมกับองค์ กรระหว่ างประเทศมานานหลายสิ บปี แล้ วก็ตาม )
- การจัดทํารายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนประเทศไทย และการนําเสนอรายงานฯที่UN ตามกลไก UPR (ปี ..........)
- การจัดทํารายงานตามอนุสัญญา (Treaty bodies) เช่ น CEDAW ปี ……… CAT ปี 2024…. และการไปประชุ มเสนอ
รายงานฯ ใน ๕ ปี เช่ น ........................
- ร่ าง C. BHR
- ร่ าง C. ผู้สูงอายุ

๓. ยุทธศาสตร์ของ กสม.ระยะ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐*
จัดทําโดยคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กสม.เห็นชอบเมือ่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์ มีประเด็นทางยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ดัชนีวัดระดับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา และข้อเสนอชุดโครงการฯ เพือ่ ใช้
เป็ นกรอบแนวทางการดําเนินงานในระยะ ๕ ปี และมีการทบทวน ทํา mid term review ให้ทันต่อ
สถานการณ์ฯ

• ยุทธศาสตรที่ 1 สรางพลังความรวมมือ “สงเสริม” วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
• ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับความสามารถการ “เฝาระวัง” สถานการณดานสิทธิมนุษยชน
• ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการ “คุมครอง” และการเสนอแนะมาตรการดานสิทธิมนุษยชน
• ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาสํานักงาน กสม. ใหเปน “องคกรสรรถนะสูง”
(ดูเอกสารประกอบ)

หน้ าทีร่ ัฐในด้ านสิ ทธิมนุษยชน และขอบเขต เนื้อหายุทธศาสตร์ กสม. ๕ ปี *
มีกลไกตาม
กฎบัตรUN

มีกลไกตาม
อนุสัญญาฯ

หน้าทีข่ องรัฐ

๑. เคารพสิทธิฯ(Respect) ไม่แทรกแซง
๒. คุ้มครองสิทธิฯ (Protect) ไม่ให้ปชช.ถูกละเมิด
๓. ทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติ (Fulfill)ในด้านก.ม./นโยบายและปฏิบัติ

๑. ส่งเสริม
(ภาคี เครือข่าย ผู้นาํ
ป้ องกัน เผยแพร่ อบรม)

๒.เฝ้ าระวัง

(มีตัวชี้ เครื่องมือเฝ้ าระวัง กลไก
ประเมิน ใช้ IT)

๓.คุ้มครอง

(ละเมิด ตรวจสอบ ประสาน
ไกล่เกลี่ย)

๔. การบริหารจัดการให้เป็ นองค์กรสมรรถนะสูง
(โครงสร้างองค์กรในส่วนกลาง ภาค ระบบงาน สื่อสาร องค์กรdigital พัฒนาศะกยภาพฯ)

เยียวยา
(ประสาน)
)

๓.ยุทธศาสตร์ของ กสม.ระยะ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
จัดทําโดยคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกสม.เห็นชอบเมือ่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
จัดทําโดยคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกสม.เห็นชอบเมือ่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์ มีประเด็นทางยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดัชนีวัด
ระดับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา และข้อเสนอชุดโครงการฯ เพือ่ ใช้เป็ นกรอบ
แนวทางการดําเนินงานในระยะ ๕ ปี และมีการทบทวน ทํา mid term review ให้ทันต่อสถานการณ์ฯ
• 1.

สร้างพลังความร่วมมือ “ส่งเสริม“ วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน

• 1.1: ส่งเสริมให้องค์การทัง้ ภาครัฐและเอกชน มีการดําเนินการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
• 1.2: สร้างกลไกให้สังคมเกิดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
• 1.3: ส่งเสริมและพัฒนาผู้นาํ และเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ทัง้ ในและต่างประเทศ

๓. ยุทธศาสตร์ของ กสม.ระยะ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ต่อ)
2. ยกระดับความสามารถการ “เฝ้ าระวัง” สถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน

2.1: พัฒนาดัชนีสทิ ธิฯและเฝ้ าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิฯด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2: พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิฯ สําหรับรับรองการดําเนินงานองค์การทัง้ ภาครัฐ และเอกชน

3: เพิม่ ประสิทธิภาพการ “คุ้มครอง“ และการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน

3.1: พัฒนากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่วยเหลือเยียวยาผู้ถกู ละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.2: พัฒนากระบวนการจัดทําข้อเสนอแนะเพือ่ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

4: พัฒนาสํานักงานกสม. ให้เป็ น “องค์การสมรรถนะสูง”

4.1: พัฒนาระบบการจัดการของสํานักงาน กสม. ให้เทียบเท่าระดับสากล
4.2: สร้างกระบวนการสือ่ สารและความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
4.3: ขยายศักยภาพการดําเนินงานระดับภูมภิ าค

๔. การศึกษา

วิจัย และ KM

สํานักงาน กสม. ไดสงเสริม สนับสนุน และรวมมือแกบุคคล หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และ
เผยแพรความรูและพัฒนาความเขมแข็งดานสิทธิมนุษยชน มาตั้งแตป 2544 เปนตนมา ปจจุบันไดรวบรวมผลงานวิจัย
ดานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 90 เรื่อง โดยมีเรื่องที่ดําเนินการในชวงป 2560-ปจจุบัน ดังนี้
- คูมือประเมินผลดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน(Human Rights Due Diligence Handbook)ของธุรกิจการโรงแรม
- รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการโรงแรม
- กฎหมายวาดวยความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติ
- ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- พันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน
-หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล-สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเก
อญอ) กับการดําเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไรหมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตรการแกไขปญหาขอพิพาทกรณีที่ดินทํากินและที่
อยูอาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ปาภาคเหนือ

๕. ข้ อมูลคําของบประมาณ/ร่ างแผนฯ ปี ๖๖ ทีผ่ ่ านรัฐสภา (โครงการอะไรทีต่ ้ องทํา ห้ ามยกเลิก)
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 (ต่ อ)
-สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดําเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไรหมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาขอพิพาทกรณีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ปาภาคเหนือ
-แผนกลยุทธดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560-2562
-ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางฯ เพื่อแกไขปญหาเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติกับที่ดินเอกชนทับ
ซอนกัน และกรณีราษฎรไดรับความเดือดรอนจากมาตรการทวงคืนผืนปา
-ความเชื่อมโยงระหวางสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตรัฐธรรมนูญ 2560
-แนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติในประเทศไทย:กรณีแรงงานขามชาติในอุตสาหกรรมสัตวปก
-การประเมินขอมูลพื้นฐานระดับชาติดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนของประเทศ
-ขอเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิของผูสูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผูสูงอายุ
-เหลียวหลังแลหนา 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเน้นการนําผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์มากขึน้ ในการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย ก.ม. การปรับปรุ งการดําเนินงานฯ

๖.ข้ อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทั้งในเวทีต่างๆ
1. ขอเสนอแนะเพือ่ การแกไขปญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
1.1 การคุมครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ควรมีกลไกคุมครองสิทธิมนุษยชน ในประเด็น การเขาถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สิทธิในที่อยูอาศัย สิทธิในที่ดิน
ทํากิน และสิทธิพลเมือง ตลอดจนเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการชุมชนอยางสันติ เปนตน
- ควรปรับแนวทางทํางานเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและทันทวงที
โดยเฉพาะ ประเด็นการละเมิดสิทธิเด็ก /กลุมผูเปราะบาง ที่มีการเผยแพรขาวผานสื่อสังคมออนไลน
- กรณีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับสังคมในวงกวาง ควรเรงประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
และภาคประชาสังคม เพื่อวางแผน/กําหนดมาตรการในการแกไขปญหารวมกันอยางบูรณาการ เชน ปญหาความขัดแยง
ระหวางคนกับชางปา อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย และสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน

๖.ข้ อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทั้งในเวทีกมธ.ต่ างๆ
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) เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติหนาที่ และมีเครือขายในการดําเนินงานรวมกัน อันสอดคลองกับ
มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ (มีหุนสวนทางยุทธศาสตร เครือขาย)
- สํานักงาน กสม.พื้นที่ภาคใต ควรสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และหนวยงานทางวิชาการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน

๖.ข้ อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทั้งในเวทีกมธ.ต่ าง
2. ขอสังเกตและขอเสนอแนะตอปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
2.1 หนาที่และอํานาจของ กสม. ในการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชา ในกรณี ที่มี
การรายงาน สถานการณเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๗ (๔) ไมสอดคลองกับหนาที่และอํานาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามหลักการปารีส
ควรมีการขยายความมาตรา ๒๖ (๔) พรป.กสม. ป ๖๐ วา การชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตอง
โดยไมชักชา เปนกรณีที่รายงานฯไมถูกตองไมเปนธรรม ใหกสม.ชี้แจงขอเท็จจริง ไมใชชี้แจงแทน
ฝายรัฐบาล ให กสม. ทําความเขาใจกับ CSOs ดวย ( ส.ส.นาจะยังไมเขาใจความเปนอิสระของกสม.ฯ)

๖.ข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทัง้ ในเวทีกมธ.ต่างๆ (ต่อ)
2.2 ขอจํากัดดานกฎหมายในกรณีที่ กสม. เห็นสมควรมีหนาที่ในการไกลเกลีย่ ประนีประนอม
ขอพิพาทในดานสิทธิมนุษยชน
สนับสนุนให กสม. มีหนาที่ไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทดานสิทธิมนุษยชนได โดยการแกไขเพิ่มเติม
พรป.วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อบัญญัติ หนาที่ในการไกลเกลีย่ ประนีประนอมขอพิพาทในดานสิทธิมนุษยชนไวใหชัดเจนดวย นอกจากนี้
ควรมีการกําหนดกรณีที่มิใหนํามาไกลเกลีย่ ประนีประนอมขอพิพาทไวดวยในกรณีรองเรียนเกี่ยวกับการลวง
ละเมิดและการคุกคามทางเพศ กรณีรองเรียนเกี่ยวกับความผิดอาญาแผนดิน และกรณีรองเรียนเกี่ยวกับการ
กระทํารุนแรงตอเด็ก เปนตน (สนับสนุนกสม.มีหนาทีไ่ กลเกลีย่ ฯ โดยแกไขพรอะรป.กสม.ป ๖๐ กําหนดให
ชัดเจนวา เรื่องอะไรที่ไกลเกลี่ยได อะไรไกลเกลี่ยไมได)
หมายเหตุ: ขอมูลจากการแถลงรายงานประจําป 2564

๖.ข้ อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทั้งในเวทีต่างๆ
1.

ขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน

1.1
(1)

(2)

(3)

การคุมครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ควรมีกลไกคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิตอชีวิตของบุคคล เสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล เชน การเขาถึง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สิทธิในที่อยูอาศัย สิทธิในที่ดินทํากิน และสิทธิพลเมืองตลอดจนเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการชุมชน
อยางสันติ เปนตน
ควรปรับแนวทางทํางานเชิงรุก เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็น การละเมิดสิทธิเด็กที่มี
การเผยแพรขาวผานสื่อสังคมออนไลน ซึ่ง กสม. ควรลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว เพื่อแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
และทันทวงที
ในกรณีที่มีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับสังคมในวงกวาง ควรเรงประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
และภาคประชาสังคม เพื่อวางแผน/กําหนดมาตรการในการแกไขปญหารวมกันอยางบูรณาการ เชน ปญหาความขัดแยง
ระหวางคนกับชางปา อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย และสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน

๖.ข้ อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทั้งในเวทีต่างๆ (ต่ อ)
1.2 การสรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน
(1)

(2)

การแสดงทาทีและการออกแถลงการณของ กสม. ในกรณีตาง ๆ เชน การชุมนุมทางการเมือง
ควรคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพและใหความเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของดวย และควรทําความเขาใจกับประชาชนและผูชุมนุม
ใหทราบถึงขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ควรสงเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สรางความเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในกลุมชาติพันธุ
1.3 การพัฒนาสํานักงาน กสม. สูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง

(1)

(2)

ความรวมมือ กสม. และสํานักงาน กสม. ควรพัฒนากลไกการปฏิบัติหนาที่โดยรวมมือกับองคกรอิสระอื่น (แจงใหทราบเมื่อ
เปนอํานาจหนาที่ขององคกรอิสระอื่น) เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติหนาที่และมีเครือขายในการดําเนินงานรวมกัน
อันสอดคลองกับมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ
การปฏิบัติหนาที่ของสํานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต ควรมีการสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ
หนวยงานทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน

๖.ข้ อเสนอแนะจากรัฐสภา ในการเสนอรายงานประจําปี รวมทั้งในเวทีต่างๆ (ต่ อ)
2. ขอสังเกตและขอเสนอแนะตอปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
2.1 หนาที่และอํานาจของ กสม. ในการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชา ในกรณี
ที่มีการรายงานสถานการณเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๗ (๔) ไมสอดคลองกับหนาที่และอํานาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตามหลักการปารีส
ควรมีการขยายความมาตรา ๒๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชา กรณีที่มี
การรายงานสถานการณสทิ ธิมนุษยชนในประเทศทีไ่ มถูกตองหรือไมเปนธรรมเปนการชีแ้ จงขอเท็จจริง
ไมไดชี้แจงแทนฝายบริหารรวมทั้งเรงสรางความเขาใจกับภาคประชาสังคม

๖.ข้อเสนอแนะของรัฐสภาในการเสนอรายงานประจําปี รวมทัง้ ในเวทีตา่ งๆ (ต่อ)
2.2 ขอจํากัดดานกฎหมายในกรณีที่ กสม. เห็นสมควรมีหนาที่ในการไกลเกลีย่ ประนีประนอม
ขอพิพาทในดานสิทธิมนุษยชน
สนับสนุนให กสม. มีหนาที่ไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทดานสิทธิมนุษยชนได โดยการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อบัญญัติหนาที่ในการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทในดานสิทธิมนุษยชนไวใหชัดเจนดวย
นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดกรณีที่มิใหนํามาไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทไวดวยในกรณีรองเรียน
เกี่ยวกับ
การลวงละเมิดและการคุกคามทางเพศ กรณีรองเรียนเกี่ยวกับความผิดอาญาแผนดิน และกรณีรองเรียน
เกี่ยวกับการกระทํารุนแรงตอเด็ก เปนตน
หมายเหตุ: ขอมูลจากการแถลงรายงานประจําป 2564

๗. ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทํางานกับเครื อข่ าย
อย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)

- ทํ า งานใกล ชิ ด กั บ CSOs และประชาชนมากกว่ านี้ และมี ค วามรวดเร็ ว ให้ ภาคี ท ราบความคื บ หน้ าของ
การทํางาน (เริ่มตั้งแต่ ปี....................................... )
- เสริมพลังเครือขายสิทธิชุมชนในการปกปองสิทธิมนุษยชนและเฝาระวังสถานการณ (ป............................)
- GANRHI การประเมินสถานะ (ปี .....................................)
- APF การพัฒนาบุคลากร โครงสร้ าง วิธีการทํางาน (ปี ............................................)
- การทําหนาที่ประธาน SEANF (ปี ...................................................)
- ศาลปกครองร่ วมมือดําเนินการ เช่ น 1) แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และพัฒนาบุคลากรสํ านักงาน กสม. 2) เป็ นวิทยากรให้
ความรู้ ประชาชน/ประชาสั งคม และ 3) สั มมนาวิชาการประเด็นการเลือกปฏิบัติ ธุรกิจข้ ามพรมแดน สิ ทธิที่ดิน และสิ ทธิ
ชุมชน
- ประสาน สนับสนุน มหาวิทยาลัยบูรพา/มหาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เชน รวมพัฒนาหลักสูตรธุรกิจสิทธิมนุษยชน
- AICHA/WWF ร่ วมดํ า เนิ น การ เช่ น 1) พั ฒ นาบุ ค ลากรสํ านั ก งาน กสม. เกี่ ย วกั บ HRDD และการลงทุ น
ข้ ามพรมแดน 2) ปรั บปรุ งกฎหมายระหว่ างประเทศ และการลงทุนข้ ามพรมแดน และ 3) สั มมนาวิชาการภายในและ
ระหว่ างประเทศ

๗. ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทํางานกับเครื อข่ าย
อย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)
- สสส. /สช. รวมดําเนินการ เชน 1) พัฒนาองคความรูและขอเสนอแนะการประเมิน (HRIA, HIA, SEA, CHIA and
EIA) 2) ตรวจสอบรายกรณี ประเด็นสิ ทธิชุมชนและสิ่ งแวดล้ อมและการเผยแพร่ ต่อสาธารณะ และ 3) พัฒนาองค์ ความรู้
และข้ อเสนอแนะสิ ทธิชุมชน สิ่ งแวดล้อม และ Climate Change
- คณะทํางาน ETO Watch/ สมัชชาองค์ กรเอกชนด้ านสิ่ งแวดล้ อม เครื อข่ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุ ษยชน
ร่ วมดําเนินการ เช่ น 1) พัฒนาศั กยภาพ ประชุ มเชิ งปฏิบัติการ และเปลี่ยนวิชาการ 2) ส่ งเสริ มสิ ทธิมนุ ษยชนในการเฝ้ า
ระวังสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน และ 3) การปกป้องสิ ทธิชุมชน สิ ทธิทดี่ นิ และสิ ทธิสิ่งแวดล้อม
- การสราง/พัฒนาเครือขาย อาทิ Networking, strategic partner and strategic alliance (ระบุ, ให้ ช่วยทําอะไร)

๗. ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทํางานกับเครื อข่ าย
อย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)
นอกจากนี้ ยังมีขอมูลที่ไดจากเวทีสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ “มติสมัชชาสิทธิมนุษยชน” (เอกสารประกอบ) ดังนี้
หองยอยที่ 1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หัวขอที่ 1 การปองกันและปราบปรามการทรมาน
ขอมติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และภาคประชาสังคม รวมกัน
ขับเคลื่อนการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมาย
หัวขอที่ 2 การบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร
ขอมติ รวมกันขับเคลื่อนใหมีระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรและผลักดันกฎหมายใหสอดคลอง
กับหลักสิทธิมนุษยชน โดยสรางสมดุลระหวางการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม

๗. ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทํางานกับเครื อข่ าย
อย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)
หองยอยที่ 2 การสงเสริมและคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิทางสิ่งแวดลอม
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ รวมถึงภาคประชาชนและชุมชน ควรดําเนินการดังนี้
1.1 เรงปรับปรุงกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งระบบ เพื่อใหรับรอง คุมครอง และสงเสริมสิทธิชุมชนและสิทธิทางสิ่งแวดลอม
ตลอดจนสรางกลไกทางนโยบายใหมที่ประชาชนมีสวนรวมทุกระดับอยางแทจริง
1.2 ทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบ โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA/EHIA) เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล มีความโปรงใสและตรวจสอบไดมากขึ้น และประกันสิทธิการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนอยางแทจริง รวมถึงเกิดการบูรณาการ
ระบบการประเมินทั้งระบบ และควรพิจารณานําหลักการและแนวทางของการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน (HRIA/HRDD) ผนวกเขาเปน
สวนหนึ่งของระบบการประเมินผลกระทบเหลานั้นดวย
1.3 เรงผลักดันใหการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA)
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการพัฒนา

มีสภาพบังคับในการใชออกแบบและจัดทํานโยบายและแผนงานดาน

1.4 รับรองในกฎหมายและในทางปฏิบัติเพื่อใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการพัฒนาในทุก
ขั้นตอน

๗. ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทํางานกับเครื อข่ าย
อย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (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 รวมถึงมุงสรางพื้นที่เรียนรูรวมกัน
ระหวางภาคสวนตาง ๆ เพื่อเสริมพลังใหกับประชาชนและชุมชน
หองยอยที่ 3 สถานะบุคคล
นําบทเรียนการแกไขปญหาบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิที่ประสบความสําเร็จทั้งในสวนของคนไทยพลัดถิ่น กลุมชาติพันธุ
และผูตกสํารวจหรือถูกจําหนายชื่อจากทะเบียน รวมถึงคนไรรัฐไปปรับใชเพื่อเรงรัดกระบวนการกําหนดสถานะแกผูที่ยังมีปญหา
และขจัดความไรรัฐใหหมดไป (zero statelessness) รวมกับภาคีเครือขาย

๗. ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ ายทีม่ ีต่อกสม.ในเวทีต่างๆ และกสม.ควรมีกลยุทธ แนวทางทํางานกับเครื อข่ าย
อย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (ในระยะ ๕ ปี และในปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗)
หองยอยที่ 4 สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุมเปราะบาง
ขอมตินี้มุงเนนในการเตรียมความพรอมในการรับมือกับภาวะวิกฤตที่สงผลกระทบตอทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ในอนาคต เพื่อใหทุกคนที่อยูบนแผนดินไทยโดยเฉพาะกลุมเปราะบางจะไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถรับมือกับภาวะ
วิกฤตได
หองยอยที่ 5 ประเด็นความหลากหลายทางเพศ
ขอมติ รวมผลักดันการแกไข ปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและการสื่อสารสาธารณะเพื่อขจัดอคติและสรางการยอมรับ
ในความหลากหลาย รวมทั้งเพื่อใหทุกคนเขาถึงสิทธิ ไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม เทาเทียม และเคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย

๘.ปัญหาสิ ทธิมนุษยชนทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ น แปลงทางการเมือง ก.ม. เศรษฐกิจ สั งคมฯ
• . Scenario ทางการเมือง และอืน่ ๆ : if…………then (the worse scenario) ในปี ๒๕๖๖ -๒๕๖๗
• ๑. ด้านการเมือง กรณีการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรี
• หากวันที่ ๓๐ กันยายน ศกนี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายกรัฐมนตรี พล อ.ประยุทธ์ฯ ดํารงตําแหน่งยังไม่ครบ ๘
ปี คาดว่า จะมีการชุมนุมประท้วงในหลายพืน้ ที่ โดยเฉพาะจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ทไ่ี ม่พอใจรัฐบาล และการเมือง ก.ม.
รัฐธรรมนูญฯ ทีเ่ อือ้ ต่อการสืบต่ออํานาจ และอาจขยายตัวเชือ่ มโยงประเด็นอืน่ เช่น กระบวนการยุตธิ รรม การเลือก
ปฏิบัติ เศรษฐกิจฯ อาจเกิดความรุ นแรง มีการห้ามการชุมนุม (กระทบต่อสิทธิทางการเมือง) มีการใช้กาํ ลังเข้า
ควบคุม เสีย่ งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาก รวมทัง้ กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ การดํารงชีวติ ของประชาชน
• - หากศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า นายกรัฐมนตรี(น.ร.ม.) ดํารงตําแหน่งครบ ๘ ปี แล้ว ต้องหาตัวบุคคลทีม่ าดํารง
ตําแหน่งใหม่ และในทีส่ ุด candidate ตัวผู้ทจ่ี ะมาดํารงตําแหน่ง น.ร.ม.จากพรรคการเมือง ไม่เป็ นทีย่ อมรับจาก
ประชาชนฯ อาจมีการชุมนุมประท้วงให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่
• - กรณีทมี่ กี ารเลือกตัง้ ในปี ๒๕๖๖ คาดว่าจะมีประเด็นปั ญหาเรื่องความโปร่งใสในการจัดการเลือกตัง้ โดยฝ่ ายทีค่ ุม
อํานาจ คงพยายามใช้วธิ ีการสกัดฝ่ ายค้าน (ซึง่ ระยะนีเ้ ริ่มเห็นความขัดแย้งของพกม.ฝ่ ายรัฐบาลในหลายประเด็นเช่น
่ี กม.เดิมเคยชนะการเลือกตัง้ ฯ) จะกระทบกับการทํางานของกสม.
ร่างพรบ.กัญชาฯ การจะส่งผู้สมัครลงในพืน้ ทีท่ พ

๘.ปัญหาสิ ทธิมนุษยชนทีจ่ ะเกิดขึน้ จากปัจจัยทางการเมือง ก.ม. เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยีฯ (ต่ อ)
• ๒.ประเด็นภัยคุกคามทางด้านสุขภาพ /โรคระบาด หากไวรัสโควิดมีการกลายพันธุ ์ หรือกลับมาระบาดอีก แม้
กระทรวงสธ.จะมีประกาศสั่งยกเลิกโควิด ๑๙ ออกจากโรคอันตราย เป็ นโรคติดต่อทีต่ ้องเฝ้ าระวัง ตัง้ แต่ ๑ ตค.
๖๕ เป็ นต้นไป ย่อมส่งกระทบต่อการดํารงชีวติ และการเข้าถึง/ใช้สทิ ธิฯของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม จึงควรเน้นการเฝ้ าระวัง โรคอุบัตใิ หม่ และภาวะฉุกเฉินทีค่ ุกคามต่อสิทธิมนุษยชน
การสร้างความเข้มแข็งในระดับพืน้ ที่ การพึง่ ตนเองในการจัดการต่อภัยคุกคามเหล่านีใ้ นเบือ้ งต้น (เช่น ความ
มั่นคงทางอาหารฯ) และการประสานความร่วมมือเป็ นเครือข่าย การดูแลกลุ่มเปราะบาง (เช่น ผู้สูงอายุฯเป็ น
พิเศษ) การปรับแก้กฎระเบียบทีแ่ ข็งตัว การบริหารจัดการทีย่ ดื หยุ่นคล่องตัว
• ๓. ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมอันเป็ นผลจากภาวะโลกร้อน และการกระทําของมนุษย์ ปั ญหามลพิษข้ามพรมแดน
(ควันจากการเผาป่ าในอินโดนีเซีย และเผาเศษวัสดุการเกษตรจากเมียนมาร์ ลาวฯ ) ปั ญหาอุทกภัย/นํา้ ท่วม
ซึง่ มีสาเหตุสาํ คัญจากปั จจัย. ๑ มีนา้ํ เข้ามาในพืน้ ที่ (นํา้ ฝน นํา้ เหนือลงมา และนํา้ ทะเลหนุน) มากกว่าการ
ระบายนํา้ ออก (แม่นา้ํ ลําคลอง ท่อระบายนํา้ ตืน่ เขิน อุดตัน การก่อสร้างปิ ดทางระบายนํา้ ฯ) ๒.สภาพพืน้ ทีล่ ุ่ม
ตํ่ากว่าระดับนํา้ ทะเล การยุบตัวของพืน้ ดิน ปั ญหาฝุ่ น PM 2.5 (ไฟป่ า/เผาป่ า เผาเศษวัสดุการเกษตร ฝุ่ น
ก่อสร้าง ควันท่อไอเสียรถ ควันจากโรงงานฯ) ซึง่ กระทบต่อสิทธิฯหลายด้าน เช่น การอยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ฯี

๘.ปัญหาสิ ทธิมนุษยชนทีจ่ ะเกิดขึน้ จากปัจจัยทางการเมือง ก.ม. เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยีฯ (ต่ อ)
• ๔. ประเด็นสิทธิชุมชน ทีท่ าํ กินฯ จากนโยบาย ก.ม. การบังคับใช้ก.ม.ทีไ่ ม่เหมาะสม มีแนวโน้มทวีความรุ นแรงขึน้
• ๕. ความเหลือ่ มลํา้ /ช่องว่างทางเศรษฐกิจ อันเป็ นผลจากการพัฒนาและบริหารประเทศในหลายรัฐบาลทีผ่ ่านมา
และมีปัจจัยซํา้ เติมในช่วงรัฐบาลทีผ่ ่านมา จะส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนจน
คนเร่ร่อนในเมือง คนไร้สถานะ แรงงาน ผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชือ้ ฯ เด็ก ผู้หญิง /แม่เลีย้ งเดีย่ ว ผู้จบการศึกษา
ใหม่ทหี่ างานทําไม่ได้
• ๖. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การหลอกลวงกลุ่มเปราะบางฯ การคุกคาม ละเมิดสิทธิฯ ส่วนตัว มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
• ๗. Technology disruption และปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองฯ จะส่งผลกระทบต่อกลุม่ แรงงานฯ แม้มขี า่ ว
การลงทุนในการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ า และแบตเตอรี่ จากประเทศจีน ทีจ่ .ระยอง และจากประเทศอืน่ ๆ
• . (พิจารณาเพิม่ เติม ในประเด็นสิทธิฯ กลุ่มเป้ าหมาย และพืน้ ที่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการละเมิดสิทธิฯ จาก mega
trend แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ ๑๔ )

ปัญหาจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงทางสั งคม เทคโนโลยี ต่ อประชาชน
ความอ่อนแอของสถาบัน
ทางสังคม การเมืองฯ
ความอ่อนแอของการ
บังคับใช้ก.ม. การ
เลือกปฏิบตั ฯิ

รัฐบาล
หน่วยงาน
รัฐ

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
โลกร้อน นํ้าท่วม ฝุ่ น

การเปลีย่ นแปลงทาง
สังคม สิ่งแวดล้อม

การขยายตัว
ของเมือง (คน
จนเมืองเพิม่ )

ภัยคุกคามจากโควิด ๑๙
(๒๕๖๓-ปั จจุบัน)

สถาบันสังคม
การเมืองฯ
ธุรกิจ
ปั ญหาการละเมิดสิทธิฯ

การละเมิดสิทธิฯจากธุรกิจ
เทคโนโลยี

ประชาชน

สือ่
ต่างประเทศ
(สงครามฯ)
โควิด/โรคอืน่ ๆ

Disruptions
(เทคโนโลยีและอืน่ ๆ
โลกาภิวัฒน์

๘.ปัญหาด้ านสิ ทธิมนุษยชน ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ อันเป็ นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองปกครอง
เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี ตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิ ทธิฯ กลุ่มเป้ าหมาย พืน้ ทีฯ่ )เพื่อทํารายละเอียดแผนฯ
บทวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Mega Trend) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13
โดยบริบทการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่จะสงผล/มีอิทธิพลทําใหสถานะของประเทศที่เปนอยูเกิดการเปลี่ยนไป และนําไปสู
การปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งในแผนฯ 13 ประเทศไทยไดมุงเนนใหความสําคัญ ดังนี้
1. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ปจจุบันโลกอยูในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 สงผลใหวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในหลายมิติ เชน การใชระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การใชนาโนเทคโนโลยีและวัสดุ
สมัยใหมในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ การใชปญญาประดิษฐ การใช
เทคโนโลยีชีวภาพและอินเทอรเน็ตในการยกระดับภาคการเกษตรและบริการทางการแพทย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในภาคการศึกษาและการสื่อสารมวลชน รวมถึงการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ สาธารณะ
ของภาครัฐ เปนตน

๘.ปัญหาด้ านสิ ทธิมนุษยชน ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ อันเป็ นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองปกครอง
เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี ตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิ ทธิฯ กลุ่มเป้ าหมาย พืน้ ทีฯ่ )เพื่อทํารายละเอียดแผนฯ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร โครงสรางประชากรของโลกมีสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดการณวาป
2593 ประชากรที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นกวารอยละ 120 จนมีจํานวนถึง 1.5 พันลานคน สงผลใหสัดสวนประชากร
วัยแรงงานมีแนวโนมลดลง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูส ังคมสูงวัยจะนํามาซึ่งความตองการสินคาและบริการที่
ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ซึ่งจะสงผลให ภาคการผลิตและบริการสวนหนึ่งมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น อาทิ ยาและ
เวชภัณฑ อาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจบริการ สุขภาพ บริการทางการแพทย และศูนยพักพิงผูสูงอายุ
1. รวมทั้งยังเปนชองทางในการพัฒนานวัตกรรม สินคาและบริการใหม ๆ เชน หุนยนตสําหรับการดูแลและ นวัตกรรมของใช
ภายในบานสําหรับผูสูงอายุ เปนตน
การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล
1) การเพิ่มขึ้นของการปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง อันเกิดจากพฤติกรรมการใชชีวิตในสังคมเมืองตลอดจนการเผชิญกับมลพิษ
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของความเครียดจากการทํางานและความวิตกกังวลในการใชชีวิต
2) กระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพในเชิงปองกันที่เพิ่มมากขึ้น เปนผลใหความตองการอาหารและผลิตภัณฑดาน
สุขภาพ รวมถึงอุปกรณที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น

๘.ปัญหาด้ านสิ ทธิมนุษยชน ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ อันเป็ นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองปกครอง
เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี ตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิ ทธิฯ กลุ่มเป้ าหมาย พืน้ ทีฯ่ )เพื่อทํารายละเอียดแผนฯ
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงขึ้น สงผลใหหลายภูมิภาคตองเผชิญกับ
ความผันผวนของภูมิอากาศในระดับความรุนแรงที่มากขึ้นและบอยครั้งขึ้น อาทิ ความรอน ภาวะฝนทิ้งชวง ภัยแลง และพายุ
ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะแตกตางกันไปตามพื้นที่ อันจะสรางความเสียหายตอทั้งชีวิตและทรัพยสิน โดยภาคการเกษตรจะ
ไดรับความเสียหายมากกวาภาคการผลิตอื่น เนื่องจากตองพึ่งพาสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติ การแพรระบาด
ของโรคตามฤดูกาลมีแนวโนมรุนแรงขึ้น โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ําในหลายพื้นที่ของโลก
ความเปราะบางทางสังคม แนวโนมสําคัญซึ่งคาดวาจะสงผลตอวิถีทางสังคมในอนาคต มีพื้นฐานมาจากความแตกแยกในสังคม
ที่เกี่ยวของกับประเด็นความเหลื่อมล้ํา ประกอบกับผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก สงผลใหประชาชนขาดความเชื่อถือใน
การบริหารจัดการภาครัฐ จนเกิดเปนกระแสความไมพอใจในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งคนรุนใหมที่แสดงออกถึงความไมพอใจ
ในประเด็นตาง ๆ ซึ่งเปนผลจากการกระทําของคนรุนกอนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความไมเปน
ธรรมในสังคม ความสามารถของรัฐในการจัดการปญหาการแพรระบาดของโควิด-19 รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยจะพบสถานการณความไมสงบในรูปแบบที่รุนแรงขึ้นและบอยครั้งขึ้น มีการสรางขาวปลอม
และเผยแพรขอมูลเท็จที่แนบเนียนขึ้นดวยการใชสื่อสังคมบั่นทอนความเชื่อมั่นตอภาครัฐ บมเพาะความคิด

๘.ปัญหาด้ านสิ ทธิมนุษยชน ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ อันเป็ นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองปกครอง
เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี ตปท.ฯ (ประเด็น/ประเภทสิ ทธิฯ กลุ่มเป้ าหมาย พืน้ ทีฯ่ )เพื่อทํารายละเอียดแผนฯ
ในกลุมคนรุนใหมใหตอตานสถาบันการปกครองเดิม จนเกิดเปนกระแสนิยมในการไมใหความรวมมือกับภาครัฐในรูปแบบตาง
ๆ กระทั่งขัดขวางการดําเนินงานของรัฐ จนถึงขั้นปลุกระดมใหเกิดความรุนแรงโดยอางความชอบธรรมของประชาชน ตอกย้ํา
ความแตกแยกทางสังคมระหวางผูที่มีความเห็นแตกตาง ซึ่งเปนการลดคุณคาของเสรีภาพ การสื่อสารสาธารณะ ประชาสังคม
และหลักนิติธรรมใหออนแอลง สงผลใหขาดเสถียรภาพทางการเมือง

๙. นโยบายของกสม.ชุดที่ ๔ ในเรื่ องการบริหาร/ดําเนินงาน
วิสัยทัศน์
เป้ าหมาย

อํานาจหน้าที่ ของกสม.ตาม ก.ม.(๑๐ ข้อ)
(รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ ม.๒๔๗,พรป.กสม.ปี ๖๐ (ม.๒๖,๒๗)
กสม.ชุดที่ ๑

กสม.ชุดที่ ๒

กสม.ชุดที่ ๓

กสม.ชุดที่ ๔

๙. นโยบายของกสม.ชุดที่ ๔ ในเรื่ องการบริหาร/ดําเนินงาน ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗
วิสัยทัศน์
เป้ าหมาย กสม.

พันธกิจของกสม.ตาม ก.ม.
กสม.ชุดที่ ๑ กสม.ชุดที่ ๒ กสม.ชุดที่ ๓

เป้ าหมาย
ปี ๖๖/๖๗

กสม.จัดทํานโยบายบริหาร/
ดําเนินงาน ปี ๖๖/๖๗......

พิจารณาจากข้อมูล จากแหล่งต่างๆ :
นโยบาย
่ ่านมา,ข้อเสนอ
ผลการดํ
า
เนิ
น
งานที
ผ
นโยบาย
ปี ๖๖/๖๗
จากรัฐสภา ภาคีเครือข่าย,
กสม.ชุดที่ ๔
ยุทธศาสตร์ ๕ ปี ,กรอบอนุสัญญา
HRs,ปั ญหาสิทธิฯ ปี ๖๖/๖๗ การ
เปลีย่ นแปลงสวล. ภายนอก/ภายใน,
กสม.ชุดที่ ๔
เหตุการณ์สาํ คัญทีจ่ ะเกิดฯ

๙. นโยบายของกสม.ชุดที่ ๔ สํ าหรับจัดทําแผนฯ ปี งบประมาณ ๒๕๖๖/๒๕๖๗
๑. การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน จะเนนประเด็นสิทธิฯอะไร
• ในกรอบสิทธิพลเมืองและการเมือง (ICCPR)
• ในกรอบสิทธิเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESC)
( หัวขอ/เรื่อง................กลุม เปาหมาย................พืน้ ทีใ่ ด.................เปนพิเศษหรือไม ...เพราะอะไร)
• ดานตางประเทศ จะผลักดันอะไร OP CAT? อนุสัญญาแรงงานโยกยายถิ่นฐานและผูต ิดตาม
ILO ๘๗,๙๘ ? อนุสัญญาฯผูลภี้ ัย?
๒. การบริหารจัดการของ(สํานักงาน) กสม.:
• การบริหารภายใน เช่น โครงสร้าง ระบบงาน บุคลากรฯ สํานักงานกสม.ภาค..........
• การทํางานกับองค์กรภาคีเครือข่าย เช่น ศูนย์ฯร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาคี.............

สรุปนโยบายฯ กสม.ปี ๒๕๖๖/๖๗
• ประธานกสม.
• กสม. ๗ ท่าน เสมือนเป็ นฝ่ ายนโยบาย/การเมือง (มีวาระการทํางาน) อาจทําให้จนท.ลําบากใจเพราะมีผู้มอบนโยบาย มี
แนวทางการขับเคลือ่ นหลากหลาย ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ของประชาชน
• อยากให้จนท.สนุกในการทํางาน ให้งานสําเร็จจริงๆ เกิดคุณค่าแก่ประชาชน ร่วมกันทํางานทัง้ ฝ่ ายนโยบายและปฏิบตั ิ
• ร่วมกันทํางาน ไว้วางกันใจ อย่าแยกเขา แยกเรา ช่วยกันทํางานให้คมุ้ ค่า เงินเดือน ทีบ่ ุคลากรกสม.ได้สูงกว่าส่วน
ราชการอืน่ มาก
• มีข้อวิจารณ์กสม.ว่า ผลงานยังไม่มชี นิ้ เป็ นอัน ต้องทํางานให้เกิดผลงาน ผลกระทบ ให้เห็นความสําเร็จชัดเจน
• ปี ๒๕๖๖ ต้องการผลักดัน อย่างเป็ นระบบ
• เรื่องพรบ.ต่อต้านการทรมานฯ ในตรวจสอบ และอืน่ ๆ
• ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึง่ มีประเด็นย่อยมากควรเน้นตรวจสอบเรื่องใหญ่ๆ
• ขจัดการเลือกปฏิบัติ กับบุคคลเปราะบาง รวมทัง้ การกระทําความรุ นแรงในครอบครัว ชุมชน
• การวิจยั ทีใ่ ห้เห็นผลชัดเจน เอาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น HR index, องค์กรDigital
• การทํางานแบบ cross cutting ลดการใช้วัสดุกระดาษ หมึกพิมพ์ทไี่ ม่จาํ เป็ น ลดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จาํ เป็ น ทําให้มี
ประสิทธิภาพขึน้

สรุปนโยบาย กสม.ปี ๒๕๖๖/๖๗

• กสม.ปิ ติกาญจน์
่ ร้อม มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปี งบประมาณ
• ทํางานมา ๑ ปี มีบทเรียน ปั จจุบันเรามีปัจจัยในการทํางานทีพ
• วัตถุประสงค์การทํางานทีก่ สม. ได้ทาํ งาน ได้ผลงาน และได้บุญกุศลมาก เช่น งานด้านสถานะบุคคล ได้ทาํ งานกับกรมการ
ปกครอง เกิดผลงาน ทําให้ กรม ปค.ไว้ใจให้กสม. เป็ นแกนช่วยประสานงานงานแก้ปัญหาสถานะบุคคล เป็ นตัวอย่างของ
work smart
• กสม.วสันต์ :
• เป็ นพบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา พูดคุยกันทัง้ ฝ่ ายนโยบาย และฝ่ ายบริหาร
• กสม.เห็นชอบใน ยุทธศาสตร์ ๕ ปี มีโครงสร้างองค์กร รู้วงเงินงบประมาณปี ๖๖
• เรารู้เป้ าหมายองค์กร กสม.ร่วมกัน มีกรอบยุทธศาสตร์ นโยบาย งบประมาณ ทรัพยากรอื่นๆ มาร่วมกันวางแผนการ
ดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และการบริหาร/จัดการให้เป็ นองค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูง ถ้าเราร่วมใจกัน จะมีพลังในการ
ขับเคลื่อนมาก
• งานสิทธิมนุษยชน เป็ นงานทีก่ สม.ต้องทํางานกับเครือข่ายภาคี กสม.เองมีบุคคลทีม่ ีบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบที่
แตกต่างกัน แต่ต้องทํางานตามบทบาท เป็ นทีม สื่อสารกัน
• ตย.ปี ทีแ่ ล้ว มีสมัชชา มีหวั ข้อหลายเรื่อง เช่น ในCJP มีทรมาน ธุรกิจกับHRs เลือกปฏิบัตคิ รอบคลุมกลุ่มบุคคลต่างๆ
ในกระบวนการทํางานมีทงั้ รับ เช่นการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบฯ และเชิงรุ ก
• การทํางานของกสม.ทําน้อยได้มาก เป็ นคานงัดให้ได้ผลงานมาก สําคัญ มีผลกระทบมาก ใช้ทรัพยากรทีม่ ีจาํ กัด มีความ
คุ้มค่า โชคดีทเี่ รามาทํางานทีก่ สม. ได้บุญ ทํามากได้กับตัวเรา และสังคม

สรุปนโยบาย กสม.ปี ๒๕๖๖/๖๗

• กสม.ปรีดา :
• อยากให้ทาํ งานด้วยความสนุก แม้งานค่อนข้างยาก เป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้าง ซับซ้อน เช่น ไร้สัญชาติ
ไม่มีทที่ าํ กินฯ รวมกันเป็ นสิบๆล้านคน ต้องมีความมุ่งมั่น
• การทํางานมีแนวทางทีท่ าํ ให้บรรลุเป้ าหมาย ทัง้ ในระบบ นอกระบบ ขอให้คิดถึงชาวบ้าน อย่าอยู้ในที่
ทํางานอย่างเดียว พบปะชาวบ้าน
• ขอให้พวกเราทํางานเชิงรุ ก สร้างเครือข่าย ช่วยกันทํางาน มีความคิดสร้างสรรค์งาน
• กสม.สุภท้ รา
• ครบ ๒ เดือนทีม่ าทํางาน พวกเราคือนักปกป้ องสิทธิฯ ต้องทํางานเพือ่ มนุษยชาติ
• มีความภูมิใจในการทํางานทีผ่ ่านมา ทีอ่ ยากแชร์ประสบการณ์ คือ เรื่องบัตรทอง เริ่มจากประกัน
สังคม (ม.๓๓ ม.๓๙ ม.๖๖ กําหนดสิทธิประโยชน์ ) ประกันสังคม ๑๓ ล้าน ขรก.๕ ล้าน ๔๘ ล้านคนไม่
มีหลักประกัน รัฐควรดูแล เลยมาขับเคลื่อนก.ม.หลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๔๕ เป็ นตย.ให้ปท.อื่น
• เวลาจะแก้ปัญหา ต้องคิดว่าทําได้ ต้องมีจนิ ตนาการ เมื่อสําเร็จมีความสุข ตย.ปั ญหาการเลือกปฏิบัติ
เป็ นปั ญหาใหญ่ ต้องมีเครือข่าย มี๘๒ องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนทีล่ งทะเบียนกับสนง.กสม.
เราก็สร้างแนวทางให้เกิดผลในทางปฏิบัติ สร้างผนังทองแดง กําแพงเหล็ก สร้างการมีส่วนร่วม เพือ่
ปกป้ องกสม.เป็ นสถาบันของชาติ ทําประโยชน์ให้ประชาชน

สวล.ภายนอก

ตัวอย่ างการนํา SWOT Analysis มาปรับใช้ ในปี ๒๕๖๖
ภัยคุกคาม (Threat)
โอกาส (Opportunity)
(ปชช.เริ่มตระหนัก,เครือข่ายเพิม่ มีก.ม.ใหม่เอิอ้
ฯ กระแสโลกหนุน...........................),

สวล.ภายใน
จุดแข็ง(Strength)

SO

จุดอ่อน (Weakness)

WO -พัฒนาการทํางานองค์กรอิสระทีม่ หี น้าที่

(ความขัดแย้งทางการเมือง โควิดอาจกลับมา

เศรษฐกิจไม่ฟื้นตัว ภาวะโลกร้อนเกิดนํา้ ท่วม...)

-ผลักดัน ให้มกี .ม.ลําดับรอง แนวปฏิบตั ขิ อง ST
-พัฒนาระบบงานสําคัญในช่วงมีความ
(กสม.มีความรู้ ปสก.ทุม่ เท
พรบ.ทรมานฯและอืน่ ๆทีจ่ ะออกมา โดยเร็ว
วุ่นวายทางการเมือง
มีจนท.เพิม่ ,ผู้บริหารมี
-การเฝ้ าระวัง ส่งเสริม ตรวจสอบฯ
-นําข้อสรุ ป/ข้อเสนอแนะทีด่ จี ากเวทีต่างๆมาดําเนินการ
คุณภาพ มีสนง.ภาค.,มี
ทุนเดิมจากเวทีสมัชชา
ประเด็นทรมาน B/HRs ขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
วิชาการต่างๆ
-เร่งรัดพัฒนาสมรรถนะสนง.กสม.ทีส่ าํ คัญ (บุคลากร ระบบเฝ้ าระวัง การตรวจสอบ ส่งเสริม IT KM)
(มีหน้าทีแ่ ต่อาํ นาจ มี
ข้อจํากัด สภาพบังคับน้อย
ยังใช้ศักยภาพของจนท.
ไม่ได้เต็มที,่ งบฯจํากัด

อํานาจและเครือข่ายCSOs ทีม่ ศี ักยภาพ

กม.ด้านสิทธิมนุษยชนฯออกมาหลายฉบับ กสม.
ร่วมกับภาคีทรี่ ับผิดชอบ ก.ม.เหล่านี้ ขับเคลื่อน

WT

-เลี่ยงจุดอ่อน หาหุน้ ส่วน
ยุทธศาสตร์ และภาคีเครือข่าย
มาร่วมทํางาน ในช่วงทีม่ ภี ยั คุกคาม
-เน้นทีก่ ลุ่มเปราะบาง

๑๐.การเปลี่ยนแปลงภายในของสนง.กสม.ในเรื่องโครงสร้าง,บุคคลากร ระบบ/กระบวนการทํางานฯ
- ปรับโครงสรางของสํานักงาน กสม./บุคลากร ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของ กสม.
- ขยายสํานักงาน กสม. ในภูมิภาค
- นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการคุมครองและเยียวยาดานสิทธิมนุษยชน
- ปรับปรุงใหมีระบบฐานขอมูลในการทํางานเพิ่มขึ้นและตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลกันได
- เนนเรื่อง Digital transformation สรางบุคลากรภายในใหมี Digital literacy ที่จําเปน
- ทบทวนและปรับปรุงแผนระดับตาง ๆ ใหสอดคลองและมีเปาหมายที่เชื่อมโยงกัน
- พัฒนาระบบงานใหเทียบเทาระดับสากล
- ภายใตขอจํากัดของงบประมาณ ตองเรียงลําดับความสําคัญของงาน ทํางานที่เกิด impact
- การพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กสม. ในระดับตาง ๆ โดยมีแนวทางการพัฒนาภายใน-ภายนอก และพัฒนาตัวเอง
- พัฒนาบุคลากรดานตรวจสอบ เฝาระวังสถานการณสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
- การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบดาน (HRDD and UNGPs)

๑๐.การเปลี่ยนแปลงภายในของสนง.กสม.ในเรื่องโครงสร้าง,บุคคลากร ระบบ/กระบวนการทํางานฯ
- กรณีศึกษาการดําเนินการตรวจสอบของตางประเทศ รวมทั้งคําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชน
- พัฒนาบุคลากรโดยการรับ-สง เจาหนาที่ แลกเปลี่ยนสถาบันสิทธิมนุษยชน
- การจัดทําฐานขอมูลกฎหมายที่เกี่ยวของ และแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง
องคกรดิจิทัล
- พัฒนาระบบเดิม (ป 2566) เชน 1) ระบบรับเรื่องรองเรียน 2) ระบบติดตามเรื่องรองเรียน และ 3) ระบบบริหารงานบุคคล
- 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 เพื่อไป
เชื่อมกับระบบ ERP แผนและงบประมาณตองเชือ่ มกับระบบ DPIS)

๑๐.การเปลี่ยนแปลงภายในของสนง.กสม.ในเรื่องโครงสร้าง,บุคคลากร ระบบ/กระบวนการทํางานฯ
- การพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กสม. ในระดับตาง ๆ โดยมีแนวทางการพัฒนาภายใน-ภายนอก และพัฒนาตัวเอง
- พัฒนาบุคลากรดานตรวจสอบ เฝาระวังสถานการณสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
- การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบดาน (HRDD and UNGPs)
- กรณีศึกษาการดําเนินการตรวจสอบของตางประเทศ รวมทั้งคําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชน
- พัฒนาบุคลากรโดยการรับ-สง เจาหนาที่ แลกเปลี่ยนสถาบันสิทธิมนุษยชน
- การจัดทําฐานขอมูลกฎหมายที่เกี่ยวของ 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
ไปสู่ แผนปฏิบตั ิการปี 67-70
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์ (ต่ อยอดจากปี 2566) (Big Data) และพัฒนาระบบ ERP (คลัง+พัสดุ เพื่อไปเชื่ อมกับระบบ
ERP แผนและงบประมาณต้ องเชื่ อมกับระบบ DPIS)

รายชื่องานวิจัยสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ป 2560-2564 ที่ตองนําไปใชประโยชน
- คู่มอื ประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจการ
โรงแรม/ สถาบันวิจัยและให้คาํ ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.)

- รายการตรวจสอบ (checklist) ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการโรงแรม/ สถาบันวิจัยและให้คาํ ปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.)
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
- รายงานฉบับสมบูรณ สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดําเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไรหมุนเวียนใน
พื้นที่ยุทธศาสตรการแกไขปญหาขอพิพาทกรณีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ปาภาคเหนือ
- รายงานฉบับสมบูรณ สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดําเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไรหมุนเวียนใน
พื้นที่ยุทธศาสตรการแกไขปญหาขอพิพาทกรณีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ปาภาคเหนือ

- รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาวิจัยแผนกลยุทธดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 2560-2562/ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง กฎหมายวาดวยความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติ
- รายงานศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence)/
สถาบันวิจัยและให้คาํ ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.) ,๒๕๖๑,จัดทําโดย พิภพ อุดร, สฤณี อา
ชวานันทกุล, ธิตมิ า อุรพีพัฒนพงศ์ / สฤณี อาชวานันทกุล
- เอกสารเรื่องขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และขอเสนอในการแกไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อแกไขปญหาเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติกับที่ดิน
เอกชนทับซอนกัน และกรณีราษฎรไดรับความเดือดรอนจากมาตรการทวงคืนผืนปาตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557 และที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557/ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- คูมือประเมินผลดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานของธุรกิจการโรงแรม/ สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สว.มธ.)
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเชื่อมโยงระหวางสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,๒๕๖๑, คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ธีระวุฒิ
เต็มสิริวัฒนกุล, ธนาชัย สุนทรอนันตชัย, และดนัยภัทร โภควณิช

- รายงานศึกษาวิจัยการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน/ สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สว.มธ.),๒๕๖๑, จัดทําโดย พิภพ อุดร, สฤณี อาชวานันทกุล, ธิตมิ า อุรพีพัฒนพงศ์
/ สฤณี อาชวานันทกุล
- รายงานฉบับสมบูรณ (ฉบับย่อ) โครงการแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติใน
ประเทศไทย : กรณีแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก,๒๕๖๒, วิโรจน ณ ระนอง และวุฒิพงษ ตุนยุทธ
- รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินขอมูลพื้นฐานระดับชาติดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชน :
นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวของกับการลงทุนของประเทศ/ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
๒๕๖๒. หัวหนาโครงการ นณริฏ พิศลยบุตร, นักวิจัย, บุญวรา สุมะโน, และจิรัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล
- รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําขอเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิ
ของผูสูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผูสูงอายุ, ๒๕๖๒ นักวิจัย ดารารัตน อานันทนะสุวงศ, พัชรวรรณ นุชประยูร และฌา
นิทธิ์ สันตะพันธุ ์ ; จัดทําโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- เอกสารสื่อเผยแพรบทสรุปการศึกษา "เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย“,๒๕๖๕
ผศ.ดร. พันธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์,อาจารย์หนึ่งนยา ไหลงาม,นายธนภัทร ลือวานิช,นายวัลลภ ภุมรา,
นางสาวกัญญาณัช เวลาแจ้ง

