
ผูช่้วยศาสตราจารยฉ์ตัรมงคล แน่นหนา

อาจารยพิ์เศษภาควชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ท่ีปรึกษาการวางแผนยทุธศาสตร์สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน

การจดัทาํแผนและการขบัเคล่ือนแผน

ใหป้ระสบความสาํเร็จ
สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ:

ภารกิจส่งเสริมสิทธิมนุษยชน



ความหมายของการวางแผนกลยทุธ์ ( Strategic Planning )

การกาํหนดทิศทางและแนวทางการดาํเนินการขององคก์ร ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือใหอ้งคก์ร
สามารถสร้างผลสาํเร็จตามภารกิจและนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล



แนวคดิในการวางแผนกลยุทธ์

องคก์รอยูภ่ายใตก้ารเปล่ียนแปลงของประเทศและโลก ทาํให้
องคก์รตอ้งปรับตวั ใหส้ามารถดาํรงอยูแ่ละมีขีดความสามารถใน
การส่งมอบผลงานท่ีมีคุณภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ลูกคา้และผูรั้บบริการ ดว้ยการจดัทาํแผนกลยทุธ์
และขบัเคล่ือนแผนกลยทุธ์ โดยใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า



ขั้นตอนการจัดทาํแผนกลยุทธ์

ทาํความเขา้ใจนโยบาย ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทางการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

วิเคราะห์สภานการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

กาํหนดผลลพัธ์ขั้นสูงท่ีตอ้งการจากการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

กาํหนดกลยทุธ์

แปลงแผนกลยทุธ์สู่แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบติัการ



การวิเคราะหส์ถานการณ์

ภายนอกและภายใน 
(ปัจจบุนัและแนวโนม้ในอนาคต)

วิสยัทศัน์ (ไปท่ีไหน)
(อนาคต)

พนัธกิจ (ทาํอะไร)

ประเด็นยทุธศาสตรห์รอืยทุธศาสตร(์จดุเนน้)

เปา้ประสงค(์ผลลพัธข์ัน้สงู)

กลยทุธ(์วิธีการ)

(ทาํอย่างไร)

รุก(เพิ่ม/ขยาย) ปอ้งกนั(คงสภาพ)

ลดทอน

(ลด/เปล่ียนบทบาท/ภารกิจ)

ฟ้ืนฟ(ูปรบัปรุง/แกไ้ข/

พฒันา)

ตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์

แนวนโยบาย

แนวทาง/มาตรการแผนงาน/โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา กิจกรรม
วตัถปุระสงค์

และตวัชีว้ดั
กาํลงัคน

กาํกบัติดตาม

กิจกรรม

เวลา งบประมาณ  เปา้หมาย

ประเมินผล

ความคุม้ค่า:ประสิทธิภาพ ประสทิธิผล 
ผลกระทบ

ปรบัแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/

โครงการและการ

บรหิารจดัการ

โครงสรา้งการ

ดาํเนินงาน

แผนภาพความเชื่อมโยงการจัดทําแผนกลยุทธ



การวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร(External Analysis)

โครงสรา้ง (เหมาะสม)

ระบบงานหลกั รอง สนบัสนุน

คน(ใชค้นตรงกบังาน ทกัษะ สมรรถนะ)

ขอ้มูลข่าวสาร (ครบ ถกูตอ้ง ปัจจุบนั)

การวิจยัพฒันา วิธีการทํางาน

อุปกรณ ์เคร่ืองมือ

งบประมาณ

ทุนองคก์าร(วฒันธรรม ค่านิยมฯลฯ)

การใชเ้ทคโนโลยี

ในระบบของราชการ

ลูกคา้/ผูร้บับริการ

เครือขา่ยภาครฐั เอกชน

ประชาชน ประชาสงัคม

นโยบาย ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการฯ

สถานการณด์า้นสงัคม สถานการณ์

ดา้นเทคโนโลยี

สถานการณด์า้นเศรษฐกิจสถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบันโยบายรฐับาล

และกฎหมายต่างๆ
สถานการณด์า้นต่างประเทศ

การเคารพสิทธิของ

คนในสงัคมไทย

ความคาดหวงัตอ่อนัดบัการสง่เสริมสิทธิของไทย

โอกาส 
(Opportunity) ภัยคุกคาม 

(Threat)



การวเิคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร(Organizational Analysis)

INPUTS

ทรัพยากร

PROCESS

กระบวนงาน(การ
นําทรัพยากรมา

แปรสภาพให้เป็น
สินค้า/บริการ

OUTPUTS

สินค้า/บริการทีพ่ร้อมส่งมอบ

ให้ลูกค้า/ผู้รับบริการ

จุดอ่อนจุดแขง็



วสัิยทศัน์ (Vision)

วสัิยทศัน์ (Vision) หมายถึง

ขอ้ความหรือถอ้ยแถลงท่ีระบุสภาพในอนาคตขององคก์ร และการ
ดาํเนินงานท่ีตอ้งการสร้างใหเ้กิดข้ึน ภายใตเ้ง่ือนไขของสภาพการณ์
ท่ีไดศึ้กษาวเิคราะห์เอาไว้

Vision = Information + Inspiration



หลกัในการเขยีนวิสัยทศัน์

-สั้น กะทดัรัด จดจาํไดง่้าย

-บอกถึงความปรารถนา ความคาดหวงั ความทา้ทาย

-บอกถึงรูปพรรณของความคิด ความคาดหวงั

-บอกใหท้ราบถึงส่ิงท่ีตอ้งการจะบรรลุถึงหรือระดบัของการ
ใหบ้ริการ

-เร้าความสนใจของสมาชิกทุกคนในองคก์าร  รวมทั้งผูรั้บบริการ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย



พนัธกจิ (Mission)

พนัธกจิ (Mission) หมายถึง

ขอ้ความหรือถอ้ยแถลงท่ีแสดงถึงขอบข่ายในการดาํเนินงานของ
องคก์ร ท่ีมุ่งมัน่จะดาํเนินงานใหส้าํเร็จตามวสิยัทศัน์ท่ีระบุไว้ ภายใต้
ภารกิจตามกฎหมายและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและ
สงัคม



ประเดน็ยุทธศาสตร์ (strategic issue)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ หมายถึง ประเดน็สาํคญัหรือจุดเนน้ท่ี
องคก์รใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ กาํหนดจากการ
วเิคราะห์ swot/นโยบาย/ความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูง



เป้าประสงค์ (goal)

เป้าประสงคข์องประเดน็ยทุธศาสตร์ หมายถึง 

ความมุ่งหวงัท่ีองคก์รตอ้งการใหเ้กิดข้ึนตามประเดน็ยทุธศาสตร์



กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์หมายถึงวิธีการที่ใช้ในการดําเนินการให้เปา้หมาย
บรรลุผลสาํเร็จ



การกาํหนดกลยทุธ์ โดยใช้ swot matrix

O1. O… T1 T…
S1.
S2.
S...
W1
W2.
W…

โอกาส-ภยัคกุคาม

จุด
แข็

ง-
จุด

อ่อ
น



กลยุทธ์เชิงรุก Offensive Strategies (SO)

องค์กรมีจุดแข็งและมีโอกาส จึงใช้จุดแข็งที่มีโอกาสเพิ่มข้ึน

-ขยายขอบเขตการใหบ้ริการ

-เพิ่มจาํนวนลูกคา้/ผูรั้บบริการ



กลยุทธ์เชิงป้องกนัตวั Defensive Strategies (ST)

องค์กรมีจุดแข็งแต่ต้องเผชิญกับภัยคุกคาม จึงต้องนาํจุดแขง็มา
ป้องกนัตวัเอง

-เนน้การใหบ้ริการท่ีมีความเช่ียวชาญ

-หาพื้นท่ี/กลุ่มลูกคา้ผูรั้บบริการใหม่ท่ีมีโอกาส

-สร้างบริการใหม่รองรับความตอ้งการของลูกคา้/ผูรั้บบริการ



กลยุทธ์เชิงถอย Regressive Strategies (WT)

องค์กรมีจุดอ่อนและต้องเผชิญกับภัยคุกคาม จึงต้องลดบทบาท/
ภารกิจบางอยา่งลง

-รักษาสภาพองคก์ร (Stability)

-ปรับลดขนาดองคก์ร (Down-Sizing)

-ถ่ายโอนภารกิจ

-ยกเลิกกิจการ/ภารกิจ (Liquidation)



กลยุทธ์พลกิฟ้ืนสถานการณ์ Turn Around Strategies
(WO)

องค์กรมีจุดอ่อน แต่ยังมีโอกาสในการให้บริการ จงึตอ้งเร่ง
ปรับปรุงแกไ้ข/พฒันาจุดอ่อน เพ่ือรองรับโอกาสท่ีเกิดข้ึน

-มอบเหมาใหอ้งคก์ร/หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญไป
ดาํเนินการระยะแรก (Out-Sourcing)

-ร่วมดาํเนินการกบัองคก์ร/หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ
(Joint Venture)



ประเภทของแผนในราชการไทย

ยุทธศาสตรค์ณะกรรมการสทิธิ

นโยบายคณะกรรมการสทิธิ

เป้าหมายการดาํเนินงานของ

สาํนักงาน

ขอบเขตหน้าทีแ่ละอาํนาจ

ผลลัพธ(์ผลขัน้กลาง)/

ความคาดหวัง

ผลลัพธ์ (ผลขัน้กลาง) /

ความคาดหวัง

ผลลัพธ์ (ผลขัน้กลาง) /

ความคาดหวัง

ผลลัพธ์ (ผลขัน้กลาง) /

ความคาดหวัง

แผนตามนโยบาย

(Agenda base)

แผนตามหน้าที่

(Function Base)

ขอบเขตหน้าทีแ่ละอาํนาจ

ตามความต้องการของพืน้ที่
ผลลัพธ์ (ผลขัน้กลาง)/ 

/ความคาดหวัง

แผนตามพืน้ที่

(Area Base)



แผนภาพขั้นตอนการจดัทาํแผนปฏิบติัการตามนโยบาย
(Agenda Base)

ยุทธศาสตรค์ณะกรรมการสทิธิ

นโยบายคณะกรรมการสทิธิ

เป้าหมายการดาํเนินงานของ

สาํนักงาน

ผลลัพธ(์ผลขัน้กลาง)/

ความคาดหวัง

ผลลัพธ(์ผลขัน้กลาง)/

ความคาดหวัง

ผลลัพธ(์ผลขัน้กลาง)/

ความคาดหวัง

แผนตามนโยบาย

(Agenda base)

ทบทวน/ประเมินแผนงาน/

โครงการ/มาตรการเดมิ

วเิคราะหส์ถานการณ ์เพือ่หา

ประเดน็ SWOT

กาํหนดผลขัน้ต้นทีต้่องการ/ส่ิงที่

ต้องการส่งมอบให้ลูกค้า(ผลผลิต)

ผลลัพธ์

แนวทาง แผนงาน/โครงการ/

มาตรการ
แผนปฏบิัตกิาร

วัตถุประสงค ์กจิกรรม ระยะเวลา คน เคร่ืองมือเครืองใช้ งบประมาณ



แผนภาพขั้นตอนการจดัทาํแผนตามหนา้ท่ี (Function Base)

ขอบเขตหน้าทีแ่ละอาํนาจ
ผลลัพธ(์ผลขัน้กลาง)/

ความคาดหวัง
แผนตามหน้าที่

(Function base)

ทบทวน/ประเมินแผนงาน/

โครงการ/มาตรการเดมิ

วเิคราะหส์ถานการณ ์เพือ่หา

ประเดน็ SWOT

กาํหนดผลขัน้ต้นทีต้่องการ/ส่ิงที่

ต้องการส่งมอบให้ลูกค้า(ผลผลิต)

ผลลัพธ์

แนวทาง แผนงาน/โครงการ/

มาตรการ
แผนปฏบิัตกิาร

วัตถุประสงค ์กจิกรรม ระยะเวลา คน เคร่ืองมือเครืองใช้ งบประมาณ



แผนภาพขั้นตอนการจดัทาํแผนตามพื้นท่ี (Area Base)

ขอบเขตหน้าทีแ่ละอาํนาจ

ตามความต้องการของพืน้ที่
ผลลัพธ(์ผลขัน้กลาง)/

ความคาดหวัง

แผนตามพืน้ที่

(Area base)
ทบทวน/ประเมินแผนงาน/

โครงการ/มาตรการเดมิ

วเิคราะหส์ถานการณ ์เพือ่หา

ประเดน็ SWOT

กาํหนดผลขัน้ต้นทีต้่องการ/ส่ิงที่

ต้องการส่งมอบให้ลูกค้า(ผลผลิต)

ผลลัพธ์

แนวทาง แผนงาน/โครงการ/

มาตรการ 
แผนปฏบิัตกิาร

วัตถุประสงค ์กจิกรรม ระยะเวลา คน เคร่ืองมือเครืองใช้ งบประมาณ



การบูรณาการแผนในราชการไทย

ยุทธศาสตรค์ณะกรรมการสทิธิ

นโยบายคณะกรรมการสทิธิ

เป้าหมายการดาํเนินงานของ

สาํนักงาน

ขอบเขตหน้าทีแ่ละอาํนาจ

ผลลัพธ(์ผลขัน้กลาง)/

ความคาดหวัง

ผลลัพธ์ (ผลขัน้กลาง) /

ความคาดหวัง

ผลลัพธ์ (ผลขัน้กลาง) /

ความคาดหวัง

ผลลัพธ์ (ผลขัน้กลาง) /

ความคาดหวัง

แผนปฏิบัติ

การตาม

นโยบาย

(Agenda 
base)

แผนปฏิบัติ

การตามหน้าที่

(Function 
Base)

ขอบเขตหน้าทีแ่ละอาํนาจ

ตามความต้องการของพืน้ที่
ผลลัพธ์ (ผลขัน้กลาง)/ 

/ความคาดหวัง

แผนปฏิบัติ

การตามพืน้ที่

(Area 
Base)

วเิคราะห์

ความเป็นไป

ได้และความ

เสี่ยงของ

โครงการ

จัดลาํดับ

ความสาํคัญ

โครงการ

เลือกโครงการ

ทีจ่ะทาํ

ในแต่ละปี



ขอบเขตหนา้ที่และอาํนาจของสาํนกัสง่เสรมิการเคารพสทิธมินุษยชน

ส่งเสรมิสนบัสนุนกระบวนการเรยีนรูส้ทิธิ

มนุษยชนศึกษา เพือ่สรา้งความตระหนกัถงึ

หลกัสทิธิทีท่ดัเทยีม เคารพสทิธิของผูอ้ืน่ที่

แตกต่างกนัทางวฒันธรรม ประเพณี วถิชีวีติ 

ศาสนา 

ส่งเสรมิสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมอื เคารพ 

ปฏบิตั ิตามหลกัสทิธิของทกุภาคส่วนในสงัคม

ส่งเสรมิสนบัสนุน ผลกัดนัใหเ้กิดการคุม้ครอง

และพทิกัษส์ทิธิ 

ส่งเสรมิวฒันธรรมวถิชีวีติสทิธิ์ในสงัคมไทย

ส่งเสรมิสนบัสนุนบทบาท ภารกิจกิจกรรม 

องคก์รเครอืข่ายดา้นสทิธิ

พฒันามาตรการ กลไกเพือ่เป็นมาตรฐาน 

ปกป้อง คุม้ครอง พทิกัษส์ทิธิ โดยการมี

ส่วนร่วมของประชาชน

เสรมิสรา้งพฒันาความเขม้แขง็ร่วมกบัองคก์รเครอืข่าย การ

รวมกลุม่เครอืขา่ยเพือ่ส่งเสรมิคตุม้ครองสทิธิ

กลไกเครอืข่ายตดิตาม เฝ้าระวงั ตรวจสอบการละเมดิสทิธิ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธค์วามเขา้ใจ

แก่สาธารณะ ถงึบทบาท ภารกิจ 

กิจกรรมของคณะกรรมการสทิธิ

ประสานการพฒันาระบบเครอืข่ายกบัภาครฐั 

เอกชน ชมุชน ทอ้งถิน่ ภาคประชาสงัคม 

สนบัสนุนใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมเป็นเครอืข่าย

ดา้นส่งเสรมิคุม้ครองสทิธิ

ประสานการพฒันาระบบวธีิการทาํงานใน

ลกัษณะการมส่ีวนร่วมกบัเครอืข่าย ในการ

ส่งเสรมิคุม้ครองสทิธิสือ่สารสาธารณะ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเหน็

คุณค่าการเคารพและปฏบิตัติามหลกัสทิธิ

ตดิตามประมวลวเิคราะหข์่าวบทความข่าวสารเกี่ยวกบั

คณะกรรมการ สาํนกังาน ต่อบทบาทภารกิจ 

ภาพลกัษณ ์ชี้แจงทาํความเขา้ใจแก่สอืมวลชน

ผลติสือ่ รณรงคเ์ผยแพร่ความรูด้า้นสทิธิ

ทาํวารสารวชิาการ

โฆษกคณะกรรมการ ประสานอาํนวย

ความสะดวก เผยแพร่ข่าว แถลงข่าว 

การใหส้มัภาษณข์องคณะกรรมการ

พฒันาองคค์วามรู ้การปรบัเปลีย่นเจตคติ

เผยแพร่ความรูแ้ก่ภาครฐั เอกชน ชมุชน ทอ้งถิน่ 

ภาคประชาสงัคม ประชาชน สือ่มวลชน



วเิคราะหห์นา้ที่และอาํนาจการสง่เสรมิการเคารพสทิธมินุษยชน

ส่งเสรมิสนบัสนุนกระบวนการเรยีนรูส้ทิธมินุษยชน

ศึกษา เพือ่สรา้งความตระหนกัถงึหลกัสทิธิที่ทดัเทยีม 

เคารพสทิธขิองผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างกนัทางวฒันธรรม 

ประเพณี วถิชีวีติ ศาสนา 

ส่งเสรมิสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมอื เคารพ ปฏบิตั ิตามหลกัสทิธิของ

ทกุภาคส่วนในสงัคม

ส่งเสรมิสนบัสนุน ผลกัดนัใหเ้กิดการคุม้ครอง พทิกัษส์ทิธิ 

ส่งเสรมิวฒันธรรม วถิชีวีติสทิธิในสงัคมไทย

ส่งเสรมิสนบัสนุนบทบาท ภารกจิ

กจิกรรม องคก์รเครอืขา่ยดา้นสทิธิ

พฒันามาตรการ กลไกเพือ่เป็นมาตรฐาน ปกป้อง คุม้ครอง พทิกัษส์ทิธ ิโดยการ

มส่ีวนร่วมของประชาชน

เสรมิสรา้งพฒันาความเขม้แขง็ร่วมกบัองคก์รเครอืขา่ย และการ

รวมกลุม่เครอืขา่ยเพือ่ส่งเสรมิคุม้ครองสทิธิ

กลไกเครอืขา่ยในการตดิตาม เฝ้าระวงั ตรวจสอบการละเมดิสทิธิ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์ความเขา้ใจแก่

สาธารณชน ถงึบทบาท ภารกจิ กจิกรรม

ของคณะกรรมการสทิธิ

ประสานการพฒันาระบบเครอืขา่ยกบัภาครฐั เอกชน ชมุชน 

ทอ้งถิน่ ภาคประชาสงัคม สนบัสนุนใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม

เป็นเครอืขา่ยดา้นส่งเสรมิคุม้ครองสทิธิ

ประสานการพฒันาระบบวธิกีารทาํงาน

ในลกัษณะการมส่ีวนร่วมกบัเครอืขา่ย 

ในการส่งเสรมิคุม้ครองสทิธิ

สือ่สารสาธารณะ สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจเหน็คุณค่าการเคารพ

และปฏบิตัิตามหลกัสทิธิ

ตดิตามประมวลวเิคราะห ์ขา่ว บทความ ขา่วสาร

เกี่ยวกบัคณะกรรมการ สาํนกังาน ต่อบทบาทภารกจิ 

ภาพลกัษณ ์ชี้แจงทาํความเขา้ใจแก่สือ่มวลชน

ผลติสือ่ รณรงคเ์ผยแพร่ความรูด้า้นสทิธิ

ทาํวารสารวชิาการ

โฆษกคณะกรรมการ ประสานอาํนวย

ความสะดวก เผยแพร่ขา่ว แถลงขา่ว 

การใหส้มัภาษณข์องคณะกรรมการ

พฒันาองคค์วามรู ้การปรบัเปลีย่นเจตคต ิเผยแพร่ความรูแ้ก่ภาครฐั เอกชน ชมุชน ทอ้งถิน่ 

ภาคประชาสงัคม ประชาชน สือ่มวลชน



เป้าประสงค ์ประเด็นยทุธศาสตร ์ดา้นการสง่เสรมิสทิธมินุษยชน

ส่งเสรมิสนบัสนุนกระบวนการเรยีนรูส้ทิธมินุษยชน

ศึกษา เพือ่สรา้งความตระหนกัถงึหลกัสทิธิที่ทดัเทยีม 

เคารพสทิธขิองผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างกนัทางวฒันธรรม 

ประเพณี วถิชีวีติ ศาสนา 

พลเมอืงไทยเคารพและปฏบิตัิตามหลกัสทิธิ

มนุษยชน

พลเมอืงไทยไดร้บัการปกป้อง คุม้ครอง พทิกัษส์ทิธมินุษยชน 

และมวีถิชีวีติและวฒันธรรมทีค่าํนึงถงึสทิธมินุษยชน 

ส่งเสรมิสนบัสนุนบทบาท ภารกจิกจิกรรม องคก์ร

เครอืขา่ยดา้นสทิธิ

พฒันามาตรการ กลไกเพือ่เป็นมาตรฐาน ปกป้อง คุม้ครอง พทิกัษส์ทิธ ิโดยการ

มส่ีวนร่วมของประชาชน

เสรมิสรา้งพฒันาความเขม้แขง็ร่วมกบัองคก์รเครอืขา่ย และการ

รวมกลุม่เครอืขา่ยเพือ่ส่งเสรมิคุม้ครองสทิธิ

กลไกเครอืขา่ยในการตดิตาม เฝ้าระวงั ตรวจสอบการละเมดิสทิธิ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์ความเขา้ใจแก่

สาธารณชน ถงึบทบาท ภารกจิ กจิกรรม

ของคณะกรรมการสทิธิ

ประสานการพฒันาระบบเครอืขา่ยกบัภาครฐั เอกชน ชมุชน ทอ้งถิน่ ภาคประชา

สงัคม สนบัสนุนใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมเป็นเครอืขา่ยดา้นส่งเสรมิคุม้ครองสทิธิ

ประสานการพฒันาระบบวธิกีารทาํงานในลกัษณะการมี

ส่วนร่วมกบัเครอืขา่ย ในการส่งเสรมิคุม้ครองสทิธิ

สือ่สารสาธารณะ สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจเหน็คุณค่าการเคารพ

และปฏบิตัิตามหลกัสทิธิ

ตดิตามประมวลวเิคราะห ์ขา่ว บทความ

ขา่วสารเกี่ยวกบัคณะกรรมการ สาํนกังาน 

ต่อบทบาทภารกจิ ภาพลกัษณ ์ชี้แจงทาํ

ความเขา้ใจแก่สือ่มวลชน

ผลติสือ่ รณรงคเ์ผยแพร่ความรูด้า้นสทิธิ

ทาํวารสารวชิาการ

โฆษกคณะกรรมการ ประสานอาํนวยความสะดวก 

เผยแพร่ขา่ว แถลงขา่ว การใหส้มัภาษณข์อง

คณะกรรมการ

พฒันาองคค์วามรู ้การปรบัเปลีย่นเจตคต ิเผยแพร่ความรูแ้ก่ภาครฐั เอกชน ชมุชน ทอ้งถิน่ 

ภาคประชาสงัคม ประชาชน สือ่มวลชน

ประสานพลงัภาคีเครอืข่ายเพือ่สรา้ง

ความเขม้แขง็ใหแ้ก่ทกุภาคส่วนร่วมกนั

ปกป้องคุม้ครองสทิธิมนุษยชน

สรา้งความเชื่อม ัน่ใหแ้ก่สาธารณชนต่อ

สถานการณส์ทิธิมนุษยชนทีเ่กิดขึ้นในประเทศ

ไทย

สรา้งความตระหนกัรูใ้หท้กุ

ภาคส่วนเคารพและปฏบิตัิ

ตามหลกัสทิธิมนุษยชน 



เป้าประสงค ์ประเด็นยทุธศาสตร ์และโครงการดา้นการสง่เสรมิสทิธมินุษยชน

ส่งเสรมิสนบัสนุนกระบวนการเรยีนรูส้ทิธมินุษยชน

ศึกษา เพือ่สรา้งความตระหนกัถงึหลกัสทิธิที่ทดัเทยีม 

เคารพสทิธขิองผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างกนัทางวฒันธรรม 

ประเพณี วถิชีวีติ ศาสนา 

พลเมอืงไทยเคารพและปฏบิตัติามหลกัสทิธิมนุษยชน

โครงการความร่วมมอืการจดัการ

เรยีนการสอนในโรงเรยีน/วทิยาลยั/

มหาวทิยาลยั

สือ่สารสาธารณะ สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจเหน็คุณค่าการเคารพ

และปฏบิตัิตามหลกัสทิธิ

ผลติสือ่ รณรงคเ์ผยแพร่ความรูด้า้นสทิธิ

ทาํวารสารวชิาการ

พฒันาองคค์วามรู ้การปรบัเปลีย่นเจตคต ิเผยแพร่

ความรูแ้ก่ภาครฐั เอกชน ชมุชน ทอ้งถิน่ ภาคประชา

สงัคม ประชาชน สือ่มวลชน

สรา้งความตระหนกัรูใ้หท้กุ

ภาคส่วนเคารพและปฏบิตัิ

ตามหลกัสทิธิมนุษยชน 

โครงการความร่วมมอืในการพฒันา

ผูบ้รหิารภาครฐัและเอกชน 

หลกัสูตรการบริหารงานทีย่ดึหลกั

สทิธมินุษยชน

โครงการจดัต ัง้ศูนยศึ์กษาดา้นสทิธิ

มนุษยชนในมหาวทิยาลยั

โครงการส่งเสรมิการจดักจิกรรมการ

เคารพสทิธมินุษยชนในโรงเรยีน/

วทิยาลยั/มหาวทิยาลยั ชมุชน

โครงการเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัสทิธิ

มนุษยชนสู่สถานทีท่าํงาน ชมุชน 

สงัคม ผ่านสือ่ Online 
Onsite On Radio On 

T.V.  Event
On paper 

โครงการรายงาน

สถานการณส์ทิธริะดบั

พื้นทีแ่ละ

ระดบัประเทศ



เป้าประสงค ์ประเด็นยทุธศาสตร ์และโครงการดา้นการสง่เสรมิสทิธมินุษยชน

พลเมอืงไทยไดร้บัการปกป้อง คุม้ครอง พทิกัษส์ทิธิมนุษยชน และมวีถิชีวีติและวฒันธรรมที่

คาํนึงถงึสทิธิมนุษยชน 

โครงการ Hotline
การละเมดิสทิธิ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์ความเขา้ใจแก่

สาธารณชน ถงึบทบาท ภารกจิ กจิกรรม

ของคณะกรรมการสทิธิ

ตดิตามประมวลวเิคราะห ์ขา่ว บทความ 

ขา่วสารเกี่ยวกบัคณะกรรมการ สาํนกังาน 

ต่อบทบาทภารกจิ ภาพลกัษณ ์ชี้แจงทาํ

ความเขา้ใจแก่สือ่มวลชน

โฆษกคณะกรรมการ ประสานอาํนวยความ

สะดวก เผยแพร่ขา่ว แถลงขา่ว การให ้

สมัภาษณข์องคณะกรรมการ

สรา้งความเชื่อม ัน่ใหแ้ก่สาธารณชนต่อ

สถานการณส์ทิธิมนุษยชนทีเ่กดิขึ้นใน

ประเทศไทย

โครงการผูบ้รหิาร กสม พบ

ผูบ้รหิารภาครฐัและเอกชน 

และประชาชน

โครงการสมัมนาสถานการณ์

สทิธใินระดบันานาชาติ



เป้าประสงค ์ประเด็นยทุธศาสตร ์และโครงการดา้นการสง่เสรมิสทิธมินุษยชน

พลเมอืงไทยไดร้บัการปกป้อง คุม้ครอง พทิกัษส์ทิธิมนุษยชน และมวีถิชีวีติและวฒันธรรมทีค่าํนึงถงึสทิธิมนุษยชน 

ส่งเสรมิสนบัสนุนบทบาท ภารกจิกจิกรรม องคก์รเครอืขา่ยดา้นสทิธิ

พฒันามาตรการ กลไกเพือ่เป็นมาตรฐาน ปกป้อง 

คุม้ครอง พทิกัษส์ทิธ ิโดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน

เสรมิสรา้งพฒันาความเขม้แขง็ร่วมกบัองคก์รเครอืขา่ย และการ

รวมกลุม่เครอืขา่ยเพือ่ส่งเสรมิคุม้ครองสทิธิ

กลไกเครอืขา่ยในการตดิตาม เฝ้าระวงั ตรวจสอบการละเมดิสทิธิ

ประสานการพฒันาระบบเครอืขา่ยกบัภาครฐั เอกชน ชมุชน ทอ้งถิน่ ภาคประชา

สงัคม สนบัสนุนใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมเป็นเครอืขา่ยดา้นส่งเสรมิคุม้ครองสทิธิ

ประสานการพฒันาระบบวธิกีารทาํงานในลกัษณะการมส่ีวนร่วมกบั

เครอืขา่ย ในการส่งเสรมิคุม้ครองสทิธิ

ประสานพลงัภาคีเครอืข่ายเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ทกุภาคส่วนร่วมกนั

ปกป้องคุม้ครองสทิธิมนุษยชน

โครงการส่งเสรมิการปกป้อง 

คุม้ครอง พทิกัษส์ทิธิ์ในองคก์ร

ภาครฐั เอกชน  ภาคประชาชน

โครงการสรา้ง/พฒันามาตรการ 

กลไกในการปกป้อง คุม้ครอง 

พทิกัษส์ทิธ ิใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการพฒันาความเขม้แขง็

ภาคีเครอืขา่ย

โครงการความร่วมมอืในการดจกัจิกรรมการปกป้อง 

คุม้ครอง พทิกัษส์ทิธมินุษยชนกบัเครอืขา่ยในพื้นที่

โครงการความร่วมมอืกบัเครอืขา่ยในการติดตาม เฝ้าระวงัการละเมดิสทิธิ

โครงการส่งเสรมิการจดัต ัง้

หน่วยงาน/ชมรม/สมาคม/มลูนิธิ

ในการปกป้อง คุม้ครอง พทิกัษ์

สทิธิ์ในพื้นที่



ปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ในการขบัเคลื่อนแผนการสง่เสรมิสทิธิมนุษยชน

นวตักรรม เครอืขา่ย บคุลากร

ขอ้มลูขา่วสาร ความรู ้
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การบริหารกระบวนการ

กระบวนการบริหารลูกคา้

การวางระบบบริหารจดัการสินทรัพยท่ี์

จบัตอ้งไม่ได้

ทนุมนุษย์

ทุนข้อมูลสารสนเทศ&ทุนความรู้

ทนุองคก์ร

เพิม่ความพร้อมเชงิ  

ยุทธศาสตร์

เพิม่คุณค่า

Value 
Creation

การพฒันาขัน้ตอนการทาํงานใหด้ขีึน้

Reengineering 
Lean Enterprise      
Six Sigma TQM

ลดต้นทุน & ความสูญเสยี

ลดรอบระยะเวลาดาํเนินการ

เพิม่ผลผลิต

องค์กรทีมุ่่งเน้นกลยุทธ์
Strategy-focused Organization

เพิม่ความพงึพอใจ

กา
รบ

ริห
าร

กา
รเ

ป
ลีย่

น
แป

ลง
Ch

an
ge

 M
an

ag
em

en
t

การดแูลผูร้บับรกิาร

ความโปรง่ใส มีส่วนรว่ม
เพิม่ความไว้วางใจ

ประสิทธิภาพ

efficiency

คุณภาพ

quality

ขดีสมรรถนะ

capacity-
building

effectivenes
s

การขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์



32

การทบทวนยุทธศาสตร์

Strategy Re-formulation

แผนการบริหารการเปลีย่นแปลง

Change Management  
Plan

การบริหารกระบวนการ

Operations 
Management Processes

กระบวนการบริหารลูกค้า Customer  
Management Processes

การวางระบบบริหารจดัการสินทรัพย์ที่จบัต้อง

ไม่ได้Intangible Assets 
Management Processes

EfficiencyQuality

Capacity-building

Effectiveness •ผังเชิงยุทธศาสตร์ Strategy 
Map (ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุ/ ผล

)
•ปัจจัยท่ีขาดหายไป(Missing 
Links?)
• ทางออกเพือ่แก้ไขปัญหา

•อุปสรรคการดําเนินงานกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิด

•ทางออกเพือ่แก้ไขปัญหา
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กระบวนการบริหารลูกค้า

Customer  Management Processes

Strategy-related 
Processes

บริการด้วยใจ

Customer Care

ลูกค้าสัมพันธ์

CRM

ความพึงพอใจ

Satisfaction

ความไว้วางใจ

Trust
โปร่งใส มีส่วนร่วม

Transparency Public 
Participation
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การบริหารกระบวนการ

Operations Management Processes

การออกแบบขั้นตอนใหม่

Process Redesign

ร้ือปรับระบบงาน

Reengineering

ควบคุมคุณภาพ

Six Sigma
Kaizen / TQM

ลดระยะเวลา

Cycle-time

ลดต้นทุน

Cost Saving

เพิม่ผลผลติ

Productivity

Strategy-related 
Processes

ลดกฎระเบียบ

Deregulation

ลดขั้นตอน/ทําให้ง่าย

Work 
Simplification
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การวางระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ทีจ่ับต้องไม่ได้

Intangible Assets Management Processes

การสร้าง “ความ

พร้อม” ในการ

ขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์

Strategic 
Readiness

ทุนมนุษย์
Human Capital

ทุนข้อมูลสารสนเทศและทุนความรู้

Information Capital

ทุนองค์การ

Organization Capital
ภาวะผู้นํา ทาํงานเป็นทมี

วฒันธรรมองค์กร การถ่ายทอดเป้าหมาย

ระบบ ฐานข้อมูล

เครือข่าย

ทักษะ

ขีดความสามารถ

ความรู้

คุณค่า

•Human Capital 
Development 

Plan

•ICT Plan

•Knowledge 
Mgt.
•Individual 
Scorecard
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Value Creation การสร้างคุณค่า

Tangible Assets Intangible Assets
Brand (Image), 

Quality
CRM, 

PartnershipFinancial
Land
Technology
Materials
Location

Goods & 
Services

ยุทธศาสตร์

Strategy
การจัดระบบงาน

Enabling 
Alignment

การสร้างพลงั
ความสามารถ

Empowerme
nt

ผู้นํา

Leadership

Human Capital

Information 

capital

Knowledge 

Capital
Organizational  

Capital



องคก์รสมรรถนะสูง



องคก์รที่ยดึการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาล



การบรหิารเชิงกลยุทธ์



การบรหิารมุ่งผลสมัฤทธิ์



การบรหิารงานโดยยดึผลการปฏบิตังิาน



การบรหิารงานโดยยดึสมรรถนะบคุลากร



กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหสถาบันวิชาการในทองถิ่นเปนที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือ
การสงเสริมสิทธิมนุษยชนและการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่

- การประชุมศูนย



กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาการดําเนินงาน และจัดใหมีแผนการสรางเครือขายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักปกปองสิทธิมนุษยชนและชุมชนในการสงเสริมและ

คุมครองสทิธิมนุษยชน

โครงการประสานพลังงานเครือขายเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกทุกภาคสวนรวมกัน ปกปอง

คุมครองสิทธิมนุษยชน

1 การจัดกิจกรรมในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนกับภาคเครือขาย

- การรับฟงความคิดเห็นฯ โขง เลย ชีมูล

- ไทยพลัดถิ่น

- อรรถนารีศวร

- ConnectFest

- การประชุมวางแผน การทํางานรวมกับเครือขาย



2 พัฒนาความเขมแข็งภาคีเครือขาย

- ส่ือมวลชนสัญจร

- อบรม (TOT)

- คลินิก (สถานะบุคคล)

- อบรมเครือขายภาคใต

3 การพฒันามาตรการกลไกในการส่งเสรมิสทิธมินุษยชน 

- MOU กบัหน่วยงานต่าง ๆ 

- การขบัเคลือ่นนโยบายบูรณาการกบัเครือขา่ยเพือ่แกป้ญัหาเชิงระบบ เช่น อว. 



4 การสงเสริมการปกปองคุมครอง พิทักษสิทธิในองคภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

- รางวัลคัดเลือกบุคลากรและองคกร 

- งานวันสิทธิมนุษยชน

- สมัชชา

- เวทีเสวนา



กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาการสงเสริมสิทธิมนุษยชนครอบคลุมกลุมเปาหมายและ
กระบวนการที่หลากหลาย

โครงการพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือเพ่ือสงเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคม

- การจัดทําฐานขอมูลดานเครือขาย ส่ือสาร และส่ือสาร

- การสรางและพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชน

- การสรางเคร่ืองมือเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

- ศูนย 

- ส่ือ รณรงคเพ่ือสรางความตระหนัก

- TVC

- การจัดทําวารสารวิชาการ

- การจัดทําส่ือ Infographic



กลยุทธที่ 4.4 พัฒนาการสงสาร (PR)

โครงการสื่อสารสาธารณะ 

- แถลงขาวเดนประจําสัปดาห

- แถลงการณและขาวประชาสัมพันธ

- การส่ือสารผานสังคมออนไลน

- การใหสัมภาษณของ กสม. ผานส่ือมวลชน

- กสม. พบส่ือมวลชน

- จดหมายขาวมุมมองสิทธิ์

- สมุด/ปากกา/กระเปาผา (เอกสารประชาสัมพันธ)

- วีดีทัศนแนะนําองคกร
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