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อภิธานศัพท์ (Glossary)  
 
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)  เอกสารท่ีระบุถึงแผนงานท่ีองคก์รตั้งใจจะท าใหส้ าเร็จ โดยปกติ

จะครอบคลุมเวลา 3 – 5 ปี  
พนัธกจิ (Mission)  ก าหนดส่ิงท่ีองคก์รท า พนัธกิจควรอธิบายว่าองคก์รเป็นใคร 

และท าไมองค์กรถึงด ารงอยู่ และวตัถุประสงค์ขององค์กร
ของคุณ  

วิสัยทัศน์ (Vision) ก าหนดทิศทางขององค์กร โดยเป็นส่ิงท่ีองค์กรตอ้งการให้
บรรลุผา่นพนัธกิจขององคก์ร  

ค่านิยม (Values)  หลกัการช้ีแนะขององค์กรท่ีก าหนดว่าจะปฏิบติัต่อกันและ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งไร  

ล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ การก าหนดประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญั 
(Strategic priority) ของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นด าเนินการ

ผ่านพนัธกิจและวิสัยทศัน์ขององคก์ร เช่น “ความรุนแรงใน
ครอบครัว” 

การจัดการปัญหา (Intervention)  กิจกรรมท่ีคุณจะท าเพื่อให้บรรลุถึงการสร้างผลกระทบของ
องค์กรและน าไปสู่ผลลพัธ์ของคุณ เช่น “ร่างและเผยแพร่
รายงานปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในประเทศของเรา”  

ผลท่ีได้ (Output)  ผลงานหรือบริการท่ีองคก์รด าเนินการผา่นการจดัการปัญหา 
เช่น “การจัดท าร่างและเผยแพร่รายงานความรุนแรงใน
ครอบครัวในประเทศ”  

ผลกระทบ (Impact)  ผลลพัธ์ที่องค์กรคาดหวงัที่จะบรรลุผ่านการแทรกแซง  
(ในระยะสั้ น) เช่น “ผูก้  าหนดนโยบายจัดตั้งส านักงาน
ป้องกนัความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติขึ้นอนัเป็นผลมาจาก
รายงานท่ีองคก์รจดัท า”  

ผลลพัธ์ (Outcome) ผลลัพธ์ท่ีองค์กรมีส่วนท าให้เกิดผ่านทางผลกระทบของ
องคก์ร (ในระยะยาว) เช่น “อตัราความรุนแรงในครอบครัว
ลดลง ความปลอดภัยและสวสัดิภาพของผูห้ญิงและเด็ก
เพิ่มขึ้น” 
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การบูรณาการประเด็นเร่ือง   การบูรณาการเร่ืองเพศสถานะเป็นกลยทุธ์เพื่อให ้
เพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลกั  เกิดความเท่าเทียมทางเพศ  สิทธิความรับผิดชอบ 
(Gender mainstreaming)    และโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัส าหรับทุกเพศ  
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บทน าส าหรับผู้ใช้  
 
เกีย่วกบัคู่มือฉบับนี ้ 
คู่มือฉบบัน้ีน าเสนอแนวทางขั้นตอนส าหรับสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพฒันาแผนกลยทุธ์ 
 
ถึงแมจ้ะมีแหล่งขอ้มูลมากมายท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบักฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชน แต่ขอ้มูล
เก่ียวกบัวิธีการสร้างและรักษาสภาพสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริงในเร่ืองของ
ความส าคญัของการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ หรือเก่ียวกบัความทา้ทายขององค์กรท่ีจะน าไปสู่การเป็นผูน้ าของ
สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดบันั้น ยงัคงมีน้อยมาก คู่มือฉบบัน้ีและ ‘the online APF Strategic Planning 
Community1’ มีวตัถุประสงคท่ี์จะจดัการต่อปัญหาเหล่านั้น  
 
คู่มือนีเ้หมาะส าหรับใคร  
คู่มือน้ีมีไวส้ าหรับผูน้ าองคก์รของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยรวมถึงผูต้รวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูอ้  านวยการระดบัสูง การวางแผนเชิงกลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเม่ือทุกคนในสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเขา้มามีส่วนร่วมและเม่ือสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไดรั้บขอ้มูลเชิงลึกและความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกภาคส่วน  
 
วิธีใช้คู่มือนี ้ 
ผูอ่้านสามารถใชคู้่มือน้ีส าหรับการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดต้ามอธัยาศยัสามารถน ามาประยุกตใ์ชร่้วมกบัเพื่อนร่วมงาน
เม่ือท่านเร่ิมกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์  
 
คู่มือน้ีประกอบดว้ยส่ีโมดูล ดงัน้ี:  

การคิดเชิงกลยุทธ์ THINKING STRATEGICALLY  

สร้างความสามารถและความเขา้ใจในการคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ และก าหนดรากฐาน
ส าหรับกลยทุธ์ 
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การค านึงท่ีปัจจัยภายนอก  THINKING OUTWARDS   

ประเมินสภาพปัจจยัภายนอกขององคก์รและก าหนดล าดบัความส าคญั  

การค านึงถึงปัจจัยภายใน THINKING INWARDS  

ระบุวิธีการท่ีจะขบัเคล่ือนตามล าดบัความส าคญัขององคก์ร รวมถึงการเสริมสร้างศกัยภาพและ
ขีดความสามารถขององคก์รและการร่างแบบแผนกลยทุธ์  

การคิดไปข้างหน้า THINKING AHEAD  

การลงมือด าเนินการตามแผน และทบทวนเพื่อประเมินความคืบหน้าและท าการปรับเปล่ียน
ตามความจ าเป็น 

ผูอ่้านควรด าเนินการตามโมดูลต่าง ๆ ตามล าดบัเน่ืองจากแต่ละโมดูลจะค่อย ๆ สร้างขั้นตอนท่ีจ าเป็นส าหรับการ
วางแผนเชิงกลยทุธ์อยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ละโมดูลประกอบดว้ย:  

• ข้อมูลในการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ ตลอดจนแบบฝึกหัดและเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ผูอ่้านวิเคราะห์และ
ประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้นั้น  

• กรณีศึกษาซ่ึงอธิบายถึงส านกังานผูต้รวจการแผ่นดินซามวั ว่าไดด้ าเนินการตามกระบวนการแต่ละขั้นตอน
ของการวางแผนเชิงกลยทุธ์อยา่งไร และไดเ้รียนรู้อะไรส าหรับอนาคต  

• แนวคิดเพื่อการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัตลอดกระบวนการวางแผน
เชิงกลยทุธ์ พร้อมตวัอยา่งแหล่งขอ้มูลและค าแนะน าท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง  

ในแต่ละโมดูล ไดมี้การใชส้ัญลกัษณ์ดา้นล่างเป็นแนวทางส าหรับเคร่ืองมือประเภทต่าง ๆ  

กรณีศึกษา (CASE STUDIES) 
จะอธิบายวา่ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดินซามวัพฒันาแผนกลยทุธ์อยา่งไร 

รายการตรวจสอบ (CHECKLIST) 

จะแสดงถึงรายการส่ิงท่ีผูอ่้านตอ้งท า 
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อ่านเพิม่เติม (FURTHER READING) 
จะช่วยใหผู้อ่้านคน้ควา้ขอ้มูลของโมดูลในเชิงลึกมากขึ้น  

ประเด็นส าคัญ (KEY POINTS)  
จะอธิบายส่ิงท่ีผูอ่้านจะสามารถท าไดเ้ม่ือส้ินสุดแต่ละโมดูล 

แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติ (PRACTICAL EXERCISES) 
จะใหผู้อ่้านสามารถทดลองใชเ้คร่ืองมือไดท้นัที 

คิดวิเคราะห์และหารือ (REFLECT AND DISCUSS) 
จะตั้งขอ้หารือผา่นขอ้ค าถามท่ีส าคญัเก่ียวกบัวิธีการเขา้สู่การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

 

ในส่วนทา้ยของคู่มือน้ี จะพบเคร่ืองมือ:  

‘แผนท่ีเคร่ืองมือ (Tools Roadmap)’ ท่ีใหภ้าพรวมของเคร่ืองมือทั้งหมดและวิธีการ
ประกอบเขา้ดว้ยกนั  

ลิงก ์(Link) ส าหรับดาวน์โหลด ‘แม่แบบเคร่ืองมือ (Tools Templates)’ ซ่ึงผูอ่้านสามารถ
พิมพแ์ละใชง้านกบัเพื่อนร่วมงานได ้

ผูอ่้านสามารถดูคู่มือน้ีใน APF Strategic Planning Community ไดท่ี้ 
www.asiapacificforum.net/resources/Strategy-planning-guide  ในรูปแบบออนไลน์ประกอบดว้ยวิดีโอและลิงก์
ไปยงัแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหผู้อ่้านแบ่งปันและเรียนรู้กบัผูเ้ช่ียวชาญและสถาบนัสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (NHRIs) อ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

http://www.asiapacificforum.net/resources/Strategy-planning-guide
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โมดูลที่ 1  : การคดิเชิงกลยุทธ์ (Thinking Strategically)  

 

โมดูลน้ีก าหนดคุณค่าของแผนกลยทุธ์ส าหรับสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ตลอดจน
ความส าคญัของการคิดเชิงกลยทุธ์และการก าหนดพนัธกิจ (mission) วิสัยทศัน์  (vision) 
และค่านิยม (value) ก่อนท่ีคุณจะเร่ิมกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ นอกจากน้ี โมดูลน้ียงั
แนะน าเร่ืองการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกั (Gender 
mainstreaming) และอธิบายวิธีการและแนวทางการรวมการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะ
เขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัไวใ้นกระบวนการคิดเชิงกลยทุธ์และการวางแผนกลยทุธ์ 

เม่ือจบโมดูลน้ี คุณจะสามารถ: 

• อธิบายประโยชน์ของการพฒันาแผนกลยทุธ์และความทา้ทายท่ีแผนกลยทุธ์จะช่วยใหคุ้ณรับมือได ้
• ระบุค  าถามส าคญัเก่ียวกบัการคิดเชิงกลยุทธ์และใชส่ิ้งเหล่าน้ีเพื่อพฒันาพนัธกิจ วิสัยทศัน์ และค่านิยม 

ซ่ึงจะช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ของคุณ 
• เขา้ใจค าวา่  ‘การบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกั (Gender mainstreaming)’ 

คืออะไร เหตุใดจึงมีความส าคญั และจะน ามารวมเขา้กบัการคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ไดอ้ยา่งไร  
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ส่วนที่ 1.1 (Section 1.1) 

ท าไมต้องพฒันาแผนกลยุทธ์ (Why develop a strategic plan)  

แผนกลยทุธ์คือเอกสารท่ีก าหนดส่ิงท่ีคุณตั้งใจจะใหบ้รรลุ ซ่ึงโดยปกติแลว้จะอยูใ่นช่วงเวลาภายในสามถึงหา้ปี  

การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยส่วนมากมกัจะเป็นขอ้ก าหนดจากรัฐบาลหรือผูใ้ห้ทุน ซ่ึงบางคร้ังอาจรู้สึกเหมือน
เป็นภาระ อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากการท่ีตอ้งปฏิบติัตามแลว้ การมีแผนกลยทุธ์นั้นมีขอ้ดีหลายประการ  

ในการจดัล าดบัความส าคญั สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) อาจตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายหลายประการ 
ซ่ึงรวมถึง:  

• การจดัการกบัความซับซ้อนของอาณัติอนักวา้งเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน ดว้ยหนา้ท่ี และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ภายนอกท่ีหลากหลายภายในกรอบทรัพยากรท่ีมีจ ากดั  

• ความคาดหวงัจากทั้งภายในและภายนอก ท่ียิง่ใหญ่และบางคร้ังก็ไม่สมจริง  
• ความรับผิดชอบทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
• ความสามารถในการเขา้ถึงไดโ้ดยบุคคลทัว่ไปและการตอบสนองต่อการพฒันาท่ีฉบัพลนั 
• การก่อให้เกิดผลโดยการท าให้สิทธิมนุษยชนเป็นจริงในชีวิตประจ าวนัของผูค้นและสามารถแสดงให้

เห็นได ้ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ช่วยแกปั้ญหาความทา้ทายเหล่าน้ีได ้แผนกลยุทธ์นั้นเป็นแนวทางท่ีแข็งแกร่งและมีหลกัการ
เพื่อช่วยให้คุณสามารถระบุและจดัล าดบัความส าคญัของคุณ บูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็น
กระแสหลกัเขา้กบังานของคุณ ตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร และท าให้มัน่ใจว่าทุกคนท างานไปใน
ทิศทางเดียวกนั  

การวางแผนเชิงกลยทุธ์ยงัช่วยให้คุณสามารถจดัการกบัความคาดหวงั:  

•  ภายนอก (Externally) โดยการฟังผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของคุณเก่ียวกบัส่ิงท่ีคุณควรจะท า จากนั้นส่ือสาร
กลบัไปยงัล าดบัความส าคญัของคุณและเหตุผลในการตดัสินใจเลือกของคุณ  
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• ภายใน (Internally) โดยการช่วยใหส้ถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) สามารถท างานตามล าดบั
ความส าคญัตามความตอ้งการของผูต้รวจการแผน่ดิน ขา้ราชการและพนกังาน ก่อนการตดัสินใจวา่ควร
จะจดัสรรทรัพยากรระหวา่งกนัอยา่งไรใหดี้ท่ีสุด  

แผนกลยทุธ์ยงัช่วยคุณ:  

• ก าหนด (Define) ส่ิงท่ีสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ตอ้งการท่ีจะให้บรรลุตามขอบเขตหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ 

• จัดล าดับความส าคัญ (Prioritise) ว่าควรให้ความส าคญัต่อประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนและการพฒันา
องคก์รดา้นใด โดยผสมผสานมุมมองท่ีเนน้การบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกั 
(Gender mainstreaming lens)  

• สร้างความเข้าใจร่วมกัน (Shared understanding)  ในส่ิงท่ีองค์กรก าลงัท า ทั้งระดบัภายในและภายนอก 
เพื่อสนบัสนุนการท างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั  

• ติดตามและประเมิน (Monitor and evaluate) ความคืบหนา้และปรับเปล่ียนตามความจ าเป็น 

 

คิด วิเคราะห์ และหารือตามความเข้าใจของผู้อ่าน  

• แผนกลยทุธ์จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) อยา่งไร  
• ในการจดัท าแผนกลยทุธ์จ าเป็นตอ้งระบุถึงปัญหาความทา้ทายใดบา้ง  

 
 
ท าไมส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของซามัวจึงจ าเป็นต้องพฒันาแผนกลยุทธ์ 

ความเป็นมา 

ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดินซามวัก่อตั้งขึ้นภายใตพ้ระราชบญัญติัผูต้รวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2531 มีหนา้ท่ีในการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยในปี พ.ศ. 2556 ไดมี้การแกไ้ข
พระราชบญัญติัดงักล่าวโดยใหอ้ านาจแก่ส านกังานในการสืบสวนคดีพิเศษเก่ียวกบัการ
ด าเนินการของหน่วยงานและส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนทัว่ประเทศ ดว้ยเหตุน้ี ส านกังานจึงมีหนา้ท่ี
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และความรับผิดชอบสองประการ ไดแ้ก่ผูต้รวจการแผน่ดินและและสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs)  
ของประเทศ 

ความท้าทาย 

หลงัการแกไ้ขพระราชบญัญติัในปี 2556 ส านกังานไดแ้บ่งออกเป็นสามหน่วยงาน ไดแ้ก่ ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน
และการสอบสวนคดีพิเศษ อยา่งไรก็ตาม การประเมินศกัยภาพของส านกังานในปี  2557  โดย APF  พบวา่อาณัติ
ทั้งสามประการ และหน่วยงานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตามอาณัตินั้น ๆ มีความมุ่งท าแต่งานในส่วนของตวัเอง จึงจะเป็น
ตอ้งไดรั้บการปรับบูรณาการและจดัการกิจกรรมให้ดีขึ้น นอกจากน้ี แผนกลยทุธ์ท่ีมีอยูไ่ม่ไดส้ะทอ้นถึงอาณัติท่ี
เพิ่มขึ้นของส านกังาน และไม่มีความเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมกบัวตัถุประสงคโ์ดยรวมและขาดมาตรการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดว้ยเหตุน้ี เจา้หนา้ท่ีจึงไม่มีแบบแผนในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หนา้ท่ีซ่ึงท างานภายใตอ้าณัติใหม่และ
ไม่มีความชดัเจนในส่ิงท่ีคาดหวงัจากพวกเขา ในขณะนั้น ส านกังานยงัขาดความสามารถในดา้นการบริหารองค์กร 
ซ่ึงหมายความว่าส านกังานมีปัญหาความทา้ทายในการวางแผน การจดัท างบประมาณ และการจดัท าและเสนอ
รายงาน นอกจากนั้นส านกังานยงัมีเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอในการท างาน 

Maiava lulai Toma เป็นผูด้  ารงต าแหน่งผูต้รวจการแผ่นดินมาตั้งแต่ปี 2537 ยอมรับว่าจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีแผนกลยุทธ์
ใหม่ โดย Maiava lulai Toma เช่ือวา่ส่ิงน้ีจะจดัการปัญหาความทา้ทายท่ีระบุในการประเมินศกัยภาพโดย:  

•  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมของส านกังาน เพื่อใหท้ั้งสามหน่วยงานสามารถท างานบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนัในลกัษณะเดียวกนัได ้ 

• บูรณาการงานของทั้ง 3 หน่วยงาน โดยตระหนกัว่าสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาล 
ท่ีดีจ าเป็นท่ีจะตระหนกัถึงสิทธิมนุษยชน  

• ระบุโครงการท่ีมีล าดบัความส าคญัดว้ยวตัถุประสงคแ์ละมาตรการท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีสามารถ
เขา้ใจบทบาทและความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานของแต่ละคนได ้ 

• จดัตั้งส่วนงานสนบัสนุนส าหรับองคก์รเพื่อการประสานงานและสนบัสนุนดา้นทรัพยากรบุคคล การจดัการ
ดา้นการเงินและ การติดตามและประเมินผล 
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“ การคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นส่ิงส าคัญมาก...มนัช่วยให้เราจัดการกับงานท่ีตอบสนองได้เม่ือเรามีความเป็น
ระเบียบมากขึ้น” 

(“It’s very important to forecast ahead... it helps us deal with responsive tasks when we come across as a lot 
more organised.”)   

   Maiava Iulai Toma  
ผูต้รวจการแผน่ดินของซามวั 

ส านกังานตดัสินใจจดัท าแผนกลยทุธ์ปี 2559 -2563 เพื่อมุ่งเนน้จุดส าคญัและทิศทาง และใหก้ารสนบัสนุน 
ท่ีดีขึ้นส าหรับกลุ่มงานต่าง ๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานและผลกระทบ  

ดว้ยขีดความสามารถท่ีจ ากดั ส านักงานจึงไดว้่าจา้งท่ีปรึกษาสองคนซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัท าแผน 
กลยทุธ์เพื่อสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีตลอดกระบวนการ ท่ีปรึกษาคนหน่ึงเป็นผูป้รึกษามาจากซามวัท่ีมีความรู้ท่ีดี
เก่ียวกบัทอ้งถ่ิน และท่ีปรึกษาอีกคนมาจาก APF ท่ีมีความรู้เก่ียวกบั NHRIs ท่ีด าเนินงานในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก  
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ส่วนที่ 1.2 (Section 1.2) 

การคดิเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์  (Strategic thinking and strategic planning) 

การคิดอย่างมีกลยุทธ์คือการมองภาพรวมและทิศทางในระยะยาวขององคก์ร เป็นการช่วยสร้างพนัธกิจและวิสัยทศัน์
ส าหรับสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตลอดจนก าหนดค่านิยม เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการของคุณ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นรากฐานท่ีสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จ าเป็นตอ้งวางแผนเพื่อการท างาน  

การวางแผนเชิงกลยุทธ์จะช่วยสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ในการก าหนดวิธีและแนวทางท่ีจะ
ขบัเคล่ือนจากจุดท่ีอยู่ปัจจุบนัไปยงัสู่จุดท่ีตอ้งการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์จะช่วยแปลงความคิดเชิงกลยุทธ์
เบ้ืองหลงัพนัธกิจและวิสัยทศัน์สู่การก าหนดล าดบัความส าคญัและเป้าหมาย นอกจากน้ีการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ยงัก าหนดขั้นตอนท่ีจะตอ้งท าเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเหล่านั้น  

ทั้งความคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความจ าเป็นต่อความส าเร็จ อย่างไรก็ตาม องค์กรต่าง ๆ 
มกัจะกระโดดเขา้สู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ก่อนท่ีจะท าการคิดเชิงกลยุทธ์ ส่ิงส าคญัคือตอ้งเขา้ใจว่าการคิดเชิงกลยุทธ์
คืออะไรก่อนท่ีจะเร่ิมพฒันาแผนกลยทุธ์  

การคิดเชิงกลยุทธ์จะถามค าถามพื้นฐานว่าเหตุใดองคก์รจึงด ารงอยู่และมีค่านิยมอะไรท่ีองคก์รสามารถเพิ่มได ้ 
ส าหรับสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ส่ิงน้ีรวมถึงการท าความเขา้ใจความทา้ทายของสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีคุณด าเนินการและมีผลกระทบต่อกลยทุธ์  

ส าหรับสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ส่ิงน้ีจะถูกก าหนดโดย:  

• สภาพแวดลอ้มของประเทศท่ีคุณด าเนินการ 
• มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 
• ขอ้ก าหนดของหลกัการปารีส 
• ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
• ขอ้จ ากดัทางการเงิน  
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อ่านเพิม่เติม  
- มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ (International human rights standard): 

www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/internationallaw.aspx  
- หลกัการปารีส (The Paris Principle): 

www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/StatusOfNationalinstitutions.aspx  
 
การคิดเชิงกลยทุธ์ตอ้งการให้ผูอ่้านพิจารณาค าถามต่อไปน้ี: 

• องคก์รของเราคือใคร และท าไมถึงด ารงอยู่ 
• เราจะอธิบายค่านิยมของสิทธิมนุษยชนต่อประเทศเราอยา่งไร 
• องคก์รของเราจะมุ่งไปท่ีจุดไหนและไปท่ีจุดนั้นท าไม 
• อะไรจะท าใหอ้งคก์รของเราประสบความส าเร็จ (ทั้งในส่ิงท่ีท าและวิธีท่ีท า) 
• ใครสามารถช่วยองคก์รเราไดบ้า้ง 
• ท าไมตอ้งร่วมงานกบัองคก์รของเรา 
• อะไรคือความเส่ียงขององคก์รเรา  
 

 
 

คดิ วเิคราะห์และหารือตามความเข้าใจของผู้อ่าน 
• การคิดเชิงกลยทุธ์และการวางแผนเชิงกลยทุธ์คืออะไร และเหตุใดเราจึงตอ้งการทั้งสอง

อยา่งน้ี 
• ผูอ่้านสามารถตอบค าถามการคิดเชิงกลยทุธ์ไดอ้ยา่งไรบา้ง  
 

 

 

 
 
 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/internationallaw.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/StatusOfNationalinstitutions.aspx
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ส่วนที่ 1.3 (Section 1.3) 
การบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลัก (Gender mainstreaming)  

 
การบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัเป็นส่วนส าคญัของการคิดและการวางแผน
เชิงกลยทุธ์ส าหรับสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) การบรูณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็น
กระแสหลกันั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท าใหม้ัน่ใจวา่สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาและค านึงถึงประเด็น
เร่ืองเพศสถานะในการตดัสินใจว่าสถาบนัสิทธิมนุษยชนจะท าอะไรและอยา่งไร และเก่ียวกบัการท าให้แน่ใจวา่
องคก์รมีความเป็นธรรม ครอบคลุมและเขา้ถึงไดส้ าหรับทุกคน  
 

การบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลกัคืออะไร  
 
ค าว่า “เพศ” หมายถึงบทบาทท่ีสร้างขึ้นในสังคมและเป็นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างผูช้าย ผูห้ญิง และเพศ
ทางเลือก ซ่ึงทุกคนอาจไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ท่ีแตกต่างกนั
ออกไป  
 
การบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลกันั้น เป็นกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม 
ทางเพศ 
 
ความเท่าเทียมกนัทางเพศหมายถึงสิทธิ ความรับผิดชอบ และโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัส าหรับคนทุกเพศ หมายความว่า
ความใฝ่ฝัน และความตอ้งการของทุกเพศไดรั้บการพิจารณา ใหคุ้ณค่า และไดรั้บความการสนบัสนุนท่ีเท่าเทียม 
 
การบูรณาการเพศสถานะเป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อแต่ละเพศสภาพในกิจกรรมทั้งหมดของ
องคก์ร จากนั้นจึงด าเนินการเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศและสร้างความมัน่ใจว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศ
จะไม่เกิดขึ้น  
 
การบูรณาการเพศสถานะน้ียงัตระหนกัและตอบสนองต่อขอ้เท็จจริงลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น อาย ุเช้ือชาติ ความทุพพลภาพ 
และเพศ ก็สามารถเป็นส่วนหน่ึงของความไม่เท่าเทียมทางเพศได ้
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คู่มือน้ีใชแ้นวทางตามคู่มือของ APF ส าหรับสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส าหรับการบูรณาการสิทธิมนุษยชน
ส าหรับสตรีและเด็กหญิงเข้าไวใ้นงานประจ าวนั (NHRI Guidelines for Mainstreaming the Human Rights of 
Women and Girls into Our Everyday Work) ซ่ึงให้ค  าแนะน าในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการเพศสภาพเขา้กับ
กระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

 

อ่านเพิม่เติม 

คู่มือของ APF ส าหรับสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ส าหรับการบูรณาการ
ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัส าหรับสตรีและเด็กหญิงเขา้ไวใ้น
งานประจ าวนั (NHRI Guidelines for Mainstreaming the Human Rights of Women and 
Girls into Our Everyday Work) : www.asiapacificforum.net/resources/nhri-guidelines- 

mainstreaming-rights-women/  

 

 

 

 

 

การบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลักในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Gender mainstreaming 

in strategic planning) 

 คุณสามารถใชร้ายงานตรวจสอบดา้นล่าง (check list) เพื่อน าหลกัการบูรณาการเพศสถานะมาใชใ้นการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ของคุณ ส่ิงน้ีเรียกว่าการใช้ ‘เลนส์เร่ืองเพศสถานะ (gender lens)’ กบัการคิด กิจกรรม และการตดัสินใจ 
ของคุณ  
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รายการตรวจสอบการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลัก 
(Gender Mainstream checklist)  
□ มีความสมดุลระหว่างเพศในการประชุมเชิงปฏิบติั และการแทรกแซงของเราในการจดัท า

แผนกลยทุธ์ 
□ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) มีนโยบายเร่ืองเพศและ/หรือกลยุทธ์เร่ืองเพศ

หรือไม่ เรามีงบประมาณท่ีจดัสรรไวเ้ฉพาะส าหรับการท างานเก่ียวกบัเพศเฉพาะทาง หรือ
การบููรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัหรือไม่  

□ ในการวิเคราะห์ความแข็งแรง (Health) และศกัยภาพ (Capabilities) ขององคก์รจะพิจารณา
กลยุทธ์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศไดอ้ยา่งไร  เช่น จะตอ้งให้โอกาสในการเรียน การพฒันา และ
การเล่ือนต าแหน่งส าหรับเพศ (under represent) (เพิ่มเติมในโมดูลท่ี4 (module 4))  

□ การแทรกแซงขององคก์รส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ และการรับรู้เชิงบวกต่อทุกเพศอย่างไร 
เช่น กระบวนการร้องเรียนของเราสามารถเขา้ถึงไดแ้ละปลอดภยัส าหรับทุกเพศหรือไม่  

□ ได้มีการปรึกษาผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถให้ขอ้มูลเชิงลึกและมุมมองเกี่ยวกับประเด็นทางเพศ
หรือไม่ 

□ ได้มีการระบุถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นต่อเพศท่ีต่างกันอย่างไม่สมดุลหรือไม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อผูห้ญิงและเด็กผูห้ญิง ชายและหญิงขา้มเพศ องคก์รควรเลือกประเด็นเหล่าน้ีให้เป็นประเด็น
ความส าคญัของกลยทุธ์หรือไม่  

□ ไดมี้การก าหนดมาตรการและตวัช้ีวดัท่ีจะช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหนา้ของเราไปสู่ความเท่าเทียม
ทางเพศหรือไม่  

□ ไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัภายในองค์กร
หรือ มีความจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นเพศสถานะหรือไม่  
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ส่วนที่ 1.4 (Section 1.4) 
การก าหนดพนัธกจิ วสัิยทัศน์ และค่านิยม (Setting your mission, vision and values) 
 
เม่ือไดต้อบค าถามเก่ียวกบัการคิดเชิงกลยทุธ์แลว้ ก็พร้อมท่ีจะก าหนดพนัธกิจ วิสัยทศัน์ และค่านิยมขององคก์ร  
ส่ิงเหล่าน้ีเปรียบเสมือนดัง่กาวท่ีจะยดึองคก์รเขา้ไวด้ว้ยกนั แมว้า่ล าดบัความส าคญัขององคก์รอาจเปล่ียนไปตาม
สภาพแวดลอ้ม แต่พนัธกิจ วิสัยทศัน์ และค่านิยมจะยงัมัน่คงและเป็นแนวทางในการตดัสินใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีท า
และวิธีการต่าง ๆ  

• พันธกิจก าหนดส่ิงท่ีองคก์รท า พนัธกิจท าหนา้ท่ีอธิบายว่าองคก์รเป็นใครและท าไมองคก์รถึงด ารงอยู ่– 
วตัถุประสงค์ขององค์กร ในฐานะสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) พนัธกิจควรสะทอ้นถึงอาณัติ
ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว ้ 

• วิสัยทัศน์เป็นตวัก าหนดทิศทางท่ีองคก์รก าลงัก าลงัเดินหนา้ไป – ส่ิงท่ีตอ้งการใหส้ าเร็จผา่นพนัธกิจของ
องคก์ร วิสัยทศัน์ คือแนวทางปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจ สามารถเป็นแรงบนัดาลใจและควรสร้าง
แรงจูงใจ วิสัยทศัน์ท าหนา้ท่ีก าหนดทิศทางในการท างานท่ีชดัเจนใหก้บัทุกคนในองคก์ร  

• ค่านิยมเป็นหลกัก าหนดแนวทางของสถาบนัสิทธิมนุษยชน (NHRIs) โดยก าหนดว่าทุกคนในองค์กร 
จะปฏิบติัตน ต่อกนัและกนั และต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งไร  
 

พนัธกิจและวิสัยทศัน์ไม่ควรยาวเกินสองประโยค และค่านิยมของคุณไม่ควรก าหนดเกินห้าขอ้ การก าหนดขอ้ความ
ใหมี้ความกระชบัจะท าใหทุ้กคนสามารถจดจ าได ้ 
 
องค์กรสามารถก าหนดพนัธกิจ วิสัยทศัน์ และค่านิยมไดโ้ดยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (workshop) ซ่ึงการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ จะตอ้งประกอบดว้ยผูต้รวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการ (Commissioner) และเจา้หนา้ท่ี
บริหารอาวุโส ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการขบัเคล่ือนพนัธกิจ และวิสัยทศัน์ขององค์กร และสร้างความมัน่ใจว่า
ทุกคนจะสามารถปฏิบติัตามค่านิยมขององคก์รได ้โดยอาจก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการ
ด้วยก็ได้ หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวคิดโดยการท าแบบส ารวจเก่ียวกบัการคิดเชิง 
กลยทุธ์ หรือโดยการใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัร่างพนัธกิจ วิสัยทศัน์ และค่านิยม 
 
ส่ิงส าคญัคือจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการหารือนั้นจะตอ้งมีความสมดุลในเร่ืองเพศ และพนัธกิจ วิสัยทศัน์ และค่านิยม
ของคุณจะไม่สืบสานความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศ ในกรณีจ าเป็นคุณอาจจะเชิญผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือจากภายนอก
ซ่ึงสามารถช่วยใหเ้กิดความสมดุลในเร่ืองเพศเขา้ร่วมในการหารือดว้ยก็ได ้ 
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วิธีการก าหนดพนัธกจิ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของซามัว  
หน่ึงในภารกิจแรกของส านักงานผูต้รวจการแผ่นดินซามวัในการพฒันาแผนกลยุทธ์ปี 2559-2561  
คือ การก าหนดพนัธกิจ วิสัยทศัน์ และค่านิยมขององค์กร ซ่ึงรวมถึงอาณัติที่เพิ ่มมากขึ้น และ
หมายความวา่ทุกคนสามารถท่ีจะร่วมกนัวางแผนไปสู่เป้าหมายร่วมกนัได ้ 
 
พนัธกจิ (ส าหรับอาณติัดา้นสิทธิมนุษยชน)  
เพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในฐานะสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 
วิสัยทัศน์  
ศกัด์ิศรี การคุม้ครอง ความเสมอภาค และความยติุธรรมส าหรับทุกคน - การส่งเสริมคุณธรรมในธรรมาภิบาล 
การคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในซามวั และการปฏิบติัต่อประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม  
 
ค่านิยม  

• ความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม 
• จริยธรรม ความยติุธรรม และศกัด์ิศรี 
• การเขา้ถึง ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส 
• ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
• ความสม ่าเสมอ การตอบสนอง และความขยนัหมัน่เพียร 
• วฒันธรรมและนิติธรรม  
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิารส าหรับ พนัธกจิ วสัิยทัศน์ และค่านิยม  
 
การประชุมเชิงปฏิบติัการควรถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน: พนัธกิจควรไดรั้บการพิจารณาเป็นอย่างแรก 
ตามดว้ยการพิจารณาวิสัยทศัน์ และสุดทา้ยคือการพิจารณาค่านิยม เน่ืองจากทั้งสามอย่างน้ีพฒันาและ
เสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั  
 
การประชุมเชิงปฏิบติัการอาจอาศยัวิทยากรจากภายนอกเพื่อช่วยในการจดัการโครงสร้างส าหรับ  
การประชุม และรับประกนัว่ากระบวนการประชุมถูกกระตุน้ให้เกิดการโตต้อบ และสะทอ้นมุมมอง
ทั้งหมด  
 
ส าหรับในแต่ละส่วนในการประชุมเชิงปฏิบติัการของคุณ ให้เร่ิมโดยการให้ผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคนเขียนค าตอบ
ส าหรับค าถามดา้นล่างบนกระดาษโน้ต (จ านวนค าตอบและกระดาษโน้ตกาวตามความตอ้งการของผูต้อบ) 
โดยค านึงถึงหลกัการจากการหารือตามหัวขอ้การคิดเชิงกลยุทธ์ในส่วนท่ี 1.2 และจากนั้นให้น ากระดาษโน้ต
ทั้งหมดมาแปะบนผนงัและจดักลุ่มตามหวัขอ้ ต่าง ๆ  
 
รูปภาพท่ีคุณสร้างขึ้นจะเป็นพื้นฐานส าหรับการหารือ และคุณยงัสามารถ “โหวต” ในหัวขอ้ไดอี้กดว้ย คุณยงัไม่ตอ้ง
พยายามท่ีจะให้ถอ้ยค านั้นสมบูรณ์ในการประชุมเชิงปฏิบติั - การจดัเรียงถอ้ยค าให้สมบูรณ์นั้น สามารถท าได้
โดยบุคคลหน่ึงคน หรือสองคนภายหลงัจากากรประชุมเสร็จส้ิน และทดสอบร่างถอ้ยแถลงกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม
เชิงปฏิบติัการและเจา้หนา้ท่ีคนอ่ืน ๆ  

พนัธกจิ 

- เรามาท าอะไรท่ีน่ี 
- เราจะท าอยา่งไร 
- เราท าเพื่อใคร 
- เราน าคุณค่าอะไรมาบา้ง 

วิสัยทัศน์ 
- เป้าหมายใหญ่ ความหวงั และความฝันของเราคืออะไร 
- เรามีใครและอะไรท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการเปล่ียนแปลง 
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ค่านิยม  

- เราจะตอ้งปฏิบติัต่อกนั และต่อผูมี้เก่ียวขอ้งอยา่งไรเพื่อใหบ้รรลุพนัธกิจและวิสัยทศัน์ 
- ค าใดสามารถอธิบายพฤติกรรมน้ีไดดี้ท่ีสุด 
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โมดูลที่ 2 : การค านึงถึงปัจจัยปัจจัยแวดล้อมภายนอก (Thinking Outwards) 
   

 
ผูอ่้านสามารถพฒันารากฐานของแผนกลยุทธ์ของคุณต่อได้ โดยการพฒันาต่อยอดจากการคิดเชิง 
กลยุทธ์ โดยมีพนัธกิจ วิสัยทศัน์ และค่านิยมเป็นแนวทาง ในโมดูลจะเป็นการสร้างความเขา้ใจ
อย่างครอบคลุมเก่ียวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญและสภาพแวดล้อมภายนอกของผู ้ ท่ี
เก่ียวขอ้งขององคก์รจาก “Environment Scan” (การพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม) ซ่ึงจะ
ช่วยในการประเมินว่าประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนใดท่ีองค์กรควรจะให้ความส าคญัในช่วง 3-5 ปี
ขา้งหนา้ และใหพ้ื้นฐานส าหรับวางแผนโครงการหรือแผนการแทรกแซงในแผนกลยทุธ์ขององคก์ร 
 
เม่ือจบโมดูลน้ี ผูอ่้านจะสามารถ:  

• วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ 
• ระบุผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งขององคก์ร และมีส่วนร่วมกบัพวกเขาเพื่อไดรั้บขอ้มูลเชิงลึกและมุมมองจากผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง  
• ก าหนดเกณฑ ์และเลือกล าดบัความส าคญัดา้นสิทธิมนุษยชนขององคก์ร และทดสอบกบัผูมี้เก่ียวขอ้ง  
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 ส่วนที ่2.1  (Section 2.1) 
การประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ (Conducting your environmental scan)       
 
‘Environment scan’ หรือการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกบัเหตุการณ์และปัญหาในปัจจุบนั และมีความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจ และวิสัยทศัน์ของสถาบนัสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (NHRIs)  โดยการน าขอ้มูล และขอ้มูลเชิงลึกท่ีมีอยู่มาวิเคราะห์ภายในกรอบการท างาน จุดประสงค์
ของการพิจารณาและวิเคราะห์ (Environment scan) จะช่วยให้คุณตดัสินใจว่าคุณควรท่ีจะให้ความส าคญักับ
ประเด็นใดบนพื้นฐานของหลักฐานท่ีมี การพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสามารถปรับขนาดให้
เหมาะสมกบัความสามารถขององคก์ร และควรค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งขององคก์ร นอกจากน้ี 
การพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มจะช่วยให้สามารถระบุปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในสภาพแวดล้อม
ภายนอกขององคก์รและช่วยในการตดัสินใจวา่ควรใหค้วามส าคญักบัล าดบัความส าคญัใด  
 
การใช้รูปแบบการวิเคราะห์ PESTEL เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของคุณ 
 
การวิเคราะห์แบบ PESTEL เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ส าหรับการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
โดยการวิเคราะห์ประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมายท่ีส่งผลกระทบต่อ
สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 
เน้ือหาในส่วนน้ีจะวางกรอบวิธีการวิเคราะห์แบบ PESTEL โดยการเร่ิมตน้ดว้ยตวัอย่างค าถามและแบบฟอร์ม
เพื่อใหผู้อ่้านสามารถตอบค าถามและเติมใหส้มบูรณ์ 
 
การบูรณาการเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัสามารถถูกน าไปใส่ไวใ้นการวิเคราะห์แบบ PESTEL 
ได้โดยการถามค าถามท่ีเก่ียวข้องกับเพศภาวะในแต่ละหมวดหมู่ และการดึงขอ้มูลจากข้อมูลระดับภูมิภาค 
ค าถามในกรอบของการวิเคราะห์แบบ PESTEL จะรวมถึงค าถามเก่ียวกบัการบูรณาการเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่
ประเด็นกระแสหลกั (ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเพศสถานะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกสามารถดูเพิ่มได้ตามลิงก์
ดา้นล่าง) ดว้ย 
 
เม่ือคุณท าการวิเคราะห์ PESTEL ดว้ยขอ้มูลเชิงลึกขององคก์รและของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเสร็จสมบูรณ์แลว้ ให้จดัท า
รายการประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัทั้งหมดในประเทศ ตลอดจนปัจจยัภายนอกท่ีให้โอกาสและความ 
ทา้ทาย โดยทั้งหมดน้ีคือการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environmental Scan) ขององคก์ร  
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อ่านเพิม่เติม  
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Pacific Island Forum Secretariat (2018) First Quadrennial Pacific Sustainable Development Report 
2018: www.forumsec.org/wp-content/uploads/2018/10/First- Quadrennial-P.S.D.R.-Full-Report.pdf  

 

การมีส่วนร่วมกบัผู้ท่ีเกีย่วข้อง (Engaging with stakeholders)  

ในการท าการวิเคราะห์ PESTEL นั้น การเขา้ถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งนั้นเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะเป็นผูใ้ห้
มุมมองและขอ้มูลเชิงลึกท่ีมีคุณค่า นอกจากน้ี การปรึกษากบัองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลกัการ
ปารีส ผูอ่้านสามารถใชแ้นวทางการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและรายการตรวจสอบในส่วนน้ีเพื่อใชร้ะบุและ
หารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งขององคก์ร  

“การรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งขององคก์รเป็นส่ิงส าคญัเสมอ เป็นการรับประกนัวา่งานท่ีเราก าลงัท านั้น
มีความเช่ือมโยงกนัทั้งหมด รวมทั้งเป็นการรับประกนัวา่งานนั้นมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายโดยรวม 
ในระดบัชาติและความพยายามของประเทศซามวัในการบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs)” 

“It’s always important to hear the feedback of our stakeholders to ensure the work we are doing is all 
linking together ... as well as ensuring that it’s in line with our overall national goals and Samoa’s efforts to 

achieve the SDGs.” 

 

Charles Dean, Legal 
Officer, Samoan Ombudsman’s 

Office  
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คิดและวิเคราะห์ และหารือตามความเข้าใจของผู้อ่าน 

• แหล่งขอ้มูลใดบา้งท่ีใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศ 

• ผูเ้ก่ียวขอ้งหลกัขององคก์รคือใคร 
• เราจะมีส่วนร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งขององคก์รอยา่งดีท่ีสุดไดอ้ยา่งไร 
• เราจะน าการบูรณาการเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัมาใชก้บัการ

รวบรวมขอ้มูลและการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งไร 
 
รายการตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholder Engagement Checklist)  
 

ผูอ่้านสามารถใชร้ายการตรวจสอบน้ีเพื่อระบุและแสดงรายการผูเ้ก่ียวขอ้งขององคก์ร และ
สามารถเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายการไดต้ามศกัยภาพของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
รายการน้ีเป็นเพียงรายการตวัอยา่งของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็นไปได ้ 

o หน่วยงานภาครัฐ (Government agencies) 
o องคก์รพฒันาเอกชน (Non-governmental organisations (‘NGOs’) 
o นกัปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human rights defenders) 
o องคก์รระหวา่งประเทศ (International organisations) 
o นกัวิชาการ (Academics) 
o องคก์รเยาชน (Youth organisations) 
o กลุ่มสตรีและอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัประเด็นทางเพศได ้(Women’s groups and others 

who can advise on gender issues)  
o ภาคธุรกิจ (Business) 
o ส่ือ (Media) 
o สหภาพแรงงาน (Trade unions ) 
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โครงสร้าง PESTEL พร้อมค าถาม  

ดัดแปลงมาจาก UNICEF (2015) SWOT and PESTEL: ท าความเขา้ใจบริบทภายนอกและภายในขององค์กร 
เพื่อการวางแผนและการตดัสินใจท่ีดีขึ้น (Understanding your external and internal context for better planning 
and decision- making.) 

- ทางด้านการเมือง (political) 

• วาระทางดา้นสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลคืออะไร และเราจะช่วยผลกัดนัเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งไร 
• เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนใดท่ีรัฐบาลได้น ามาใช้ และมีความสอดคลอ้งกบังานขององค์กร

อยา่งไร 
• นโยบายใดของรัฐบาลท่ีส่งผลกระทบต่องานขององคก์ร (ระดบัชาติ รัฐ/จงัหวดั ทอ้งถ่ิน)  
• เราไดรั้บแรงกดดนัจากกลุ่มอิทธิพลใด: 

▪ กลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคม (ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ)  
▪ ผูมี้บทบาทในระดบัระหวา่งประเทศ (เช่น รัฐบาลอ่ืน และองคก์รระหวา่งประเทศ) 

• ทิศทางท่ีคาดหวงัในการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในอนาคตคืออะไร (เช่น การเลือกตั้งท่ีจะ
เกิดขึ้น แนวโนม้ทางการเมืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

• นโยบาลของรัฐบาลมีผลกระทบต่อเพศสภาพเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนหรือไม่  

- ทางด้านเศรษฐกจิ (Economic) 

• สถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่องานขององคก์รอยา่งไร (ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค 
และระดบัโลก) 

• สภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชนหรือประชากรเฉพาะกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มคน
ชายขอบ เป็นอยา่งไร สถานการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อสตรีและเด็กหญิงอยา่งไร 

• มีทรัพยากรภายนอก (เช่น เงินทุน) ส าหรับการด าเนินงานทางดา้นสิทธิมนุษยชนหรือไม่ 
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- ทางด้านสังคม (Social) 

• สถานการณ์ดา้นสาธารณสุขของประชาชนเป็นอย่างไร และผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนจาก
ประเด็นน้ีเป็นอย่างไร และถา้เราใส่เลนส์เร่ืองเพศสถานะ ‘Gender Lens’ จะมีมุมมองต่อเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งไร  

• ประชาชนสามารถเขา้ถึงการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานไดห้รือไม่ เช่นเดียวส าหรับกลุ่มเปราะบาง
และกลุ่มคนชายขอบและถา้เรามองผา่นเลนส์เร่ืองเพศสถานะ   

• ระดบัการศึกษาเป็นอย่างไร สถานการณ์ส าหรับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบเป็นอย่างไร 
และสถานการณ์ของเด็กหญิงเป็นอยา่งไร  

• ประเพณีความเช่ือและทศันคติต่อกลุ่มต่าง ๆ  (เช่น เด็ก วยัรุ่น คนพิการ ผูห้ญิง และเด็กหญิง)  
มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอยา่งไร 

• ทิศทางท่ีคาดหวงัของการเปล่ียนแปลงทางสังคมคืออะไร อะไรคือแนวโนม้ในวงกวา้งในการ
เปล่ียนแปลงทศันคติทางสังคม  

- ทางด้านเทคโนโลยี (Technology) 

•  ประชากรทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีไดห้รือไม่ (กลุ่มเปราะบาง กลุ่มชายขอบ และสตรี
และเด็กหญิง) 

• รูปแบบของการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยูมี่อะไรบา้ง 
• เทคโนโลยีใหม่ใดบา้งท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริบทของเราอย่างมีนัยส าคญั  เราสามารถน า

เทคโนโลยเีหล่านั้นมาใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องเราไดห้รือไม่  

- ทางด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) 

• ปัญหาส่ิงแวดลอ้มใดบา้งท่ีอาจส่งผลกระทบต่องานของเรา:  ระดบัโลก (เช่น การเปล่ียนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ) ระดบัภูมิภาค (อุทกภยั ภยัแลง้ ฯลฯ) หรือในชุมชน (เช่น การปนเป้ือน
ของแหล่งน ้า)  

•  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีมีผลกระทบให้เกิดความไม่เท่าเทียมต่อกลุ่มคนเปราะบางหรือไม่ 
และเม่ือเรามองผา่นเลนส์เร่ืองเพศสถานะ (Gender lens) ผลเป็นอยา่งไร 
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• กฎ ระเบียบ หรือขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่องานของเรา 
(เช่น การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นนั้น
สอดคลอ้งกบักฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มระดบัประเทศหรือระดบัระหวา่งประเทศหรือไม่) 

• แนวโนม้หรือการพฒันาสภาพแวดลอ้มในอนาคตอะไรบา้งท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเรา  

- ทางด้านกฎหมาย (Legal)  

• กฎหมายท่ีมีอยูส่่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอยา่งไรบา้ง 
• กฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง หรือกฎหมายในอนาคตใดบา้งท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

สิทธิมนุษยชน 
• สนธิสัญญาหรือขอ้ตกลงระหว่างประเทศทั้งท่ีมีอยู่ หรืออยู่ในระหว่างการเตรียมการท่ีส่งผล

กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
• มาตรฐาน การก ากบัดูแล หน่วยงานก ากบัดูแล หรือ การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัใดในส่ิงเหล่าน้ี 

ท่ีส่งผลกระทบ หรือจะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
• เม่ือมองผ่านเลนส์เร่ืองเพศสถานะ (Gender lens) ประเด็นทางกฎหมายใดบา้งท่ีส่งผลกระทบ 

หรืออาจส่งผลกระทบต่องานขององคก์ร 
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แม่กรอบการวิเคราะห์ PESTEL (PESTEL Framework Template)  

การเมือง 
(Political) 
 

เศรษฐกจิ 
(Economic) 
 

สังคม (Social) 
 

เทคโนโลยี 
(Technological) 
 

ส่ิงแวดล้อม 
(Environmental) 
 

กฎหมาย 
(Legal)  
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ส่วนที่ 2.2 (Section 2.2) 
การก าหนดล าดับประเด็นส าคญัเชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ  
(Setting your strategic priorities)  
 
การเลือกหลกัเกณฑ์ (selecting your criteria)  
 นับเป็นเร่ืองยากท่ีสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะสามารถกล่าวถึงปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชนและ
ปัจจยัภายนอกไดท้ั้งหมดในการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (environmental scan) นอกจากน้ี องคก์ร
ยงัจะไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของผู ้เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดอี้กดว้ย ดงันั้น เพื่อตอบสนองต่อความ
พยายามขององคก์ร จึงควรท่ีจะเลือกล าดบัความส าคญัเชิงกลยุทธ์ไม่ก่ีหัวขอ้ให้เป็นประเด็นส าคญั ซ่ึงประเด็น
เหล่าน้ีจะเป็นประเด็นหลกัด้านสิทธิมนุษยชนท่ีจะเป็นปัจจยัส าคัญในการพฒันาพนัธกิจและวิสัยทัศน์ของ
สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ไดดี้ท่ีสุด คุณควรท่ีจะตั้งเป้าหมายใหมี้เพียง 3 หรือ 4 หวัขอ้ส าหรับการ
จดัล าดบัความส าคญัเชิงกลยุทธ์ ในการเลือกหัวขอ้ดงักล่าว ควรที่จะก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อประเมินตวัเลือก
ของคุณ เน่ืองจากจะช่วยท าใหม้ัน่ใจวา่: 
 

• แนวทางหลกัในการเลือกล าดับความส าคัญ (A principle approach to the selection of priorities)  
การพฒันาหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมเพื่อประเมินทางเลือกต่าง ๆ ช่วยใหอ้งคก์รสามารถก าหนดล าดบั
ความส าคญัตามมูลค่าและผลกระทบได ้

• คุณสามารถส่ือสารได้ว่าท าไมจึงเลือกล าดับความส าคัญท่ีได้เลือก (That you can communicate why 
specific priorities were selected) วิธีน้ีจะช่วยคุณจดัการความคาดหวงัทั้งภายนอกและภายในวา่เหตุใด
ปัญหาใดควรหรือไม่ควรให้ความส าคญั  

 
องคก์รควรก าหนดหลกัเกณฑโ์ดยเฉพาะส าหรับสถาบนัสิทธิมนุษยชน (NHRIs) โดยพิจารณาจากอ านาจหนา้ท่ี
และสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร และค านึงถึงล าดบัความส าคญัของรัฐบาลท่ีองคก์รสามารถสนับสนุน
ได ้เช่น ความคืบหนา้ใน SDGs  การใชข้อ้มูลการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร (Environmental 
Scan) ซ่ึงสามารถท าไดใ้นสองขั้นตอน ดงัน้ี  
 
1. ตอบค าถามในเคร่ืองมือเลือกประเด็นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Issue Selection Tool) เพื่อตดัสินใจ

วา่ประเด็นใดเป็นปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุด 
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2. ใช้แผนภูมิต้นไม้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ (Criteria Decision Tree) เพื่อตดัสินใจว่าประเด็นใดควรมี
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
 

เคร่ืองมือเลือกประเด็นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Issue Selection Tool) 
เคร่ืองมือการเลือกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนท่ีปรับมาจากมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล จะช่วยให้องค์กร
สามารถวิเคราะห์ประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนไดเ้ป็นหกมิติ และช่วยในการตดัสินใจว่าประเด็นใดส าคญัท่ีสุด 
เคร่ืองมือการเลือกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนน้ีดัดแปลงมาจากกรอบการท างานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติของนิวซีแลนด ์ 

1) การไม่เลือกปฏิบัติ (Non- Discrimination) 
ผูไ้ดรั้บผลกระทบมีสิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัผูอ่ื้นหรือไม่  

2) การมีส่วนร่วม (Participation) 
ผูไ้ดรั้บผลกระทบสามารถมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีส่งผลกระทบต่อพวกเขาไดห้รือไม่ 

3) การตัดสินใจ (Decision- Making) 
การตดัสินใจเป็นการตดัสินใจท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศหรือไม่  

4) การเสริมอ านาจ (Empowerment) 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถใชสิ้ทธิดา้นมนุษยชนของตนในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง และมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการตดัสินใจซ่ึงมีผลกระทบต่อพวกเขาไดห้รือไม่  

5) ความรับผิดชอบ (Accountability) 
ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบสามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อพวกเขาหรือไม่  

6) ความสมดุล (Balance) 
มีความขดัแยง้ระหว่างสิทธิท่ีแตกต่างกนัหรือไม่  สามารถสร้างความสมดุลระหว่างเหล่าน้ีเพื่อให้เกิด
การเคารพซ่ึงสิทธิของทุกฝ่ายหรือไม่   สามารถให้ความส าคญักบัสิทธิของกลุ่มเปราะบางท่ีสุด และผูท่ี้
ไดรั้บผลเม่ือใชแ้วน่การบูรณาการเพศภาวะใหเ้ป็นกระแสหลกั (Gender mainstreaming lens) ไดห้รือไม่  

 
 

 

แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติ (Practical Exercise)  
พิจารณาประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศของคุณตามท่ีระบุไวใ้นการพิจารณาและ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environmental Scan) ของคุณ และระบุประเด็นท่ีเร่งด่วนท่ีสุด
โดยใชค้  าถามในเคร่ืองมือเลือกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน   
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แผนภูมต้ินไม้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์การตัดสินใจ (Criteria Decision Tree) 
 
เม่ือสามารถระบุปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีจะตอ้งไดรั้บความสนใจอยา่งเร่งด่วนไดแ้ลว้ องคก์รจ าเป็นตอ้งตดัสินใจ
ว่าประเด็นใดท่ีสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) จะให้ความส าคญั โดยอาจจะเลือกประเด็นเน่ืองจาก 
มีความสอดคลอ้งกบัวาระของรัฐบาลและการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย SDGs หรือเน่ืองจากเป็นประเด็น
ท่ีพฒันาความเท่าเทียมทางเพศ ในบางกรณีอาจจะมีเหตุผลท่ีไม่สามารถเลือกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน  
ท่ีจะตอ้งได้รับความสนใจอย่างเร่งด่วนได ้ เช่น เป็นประเด็นท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ีของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ องค์กรไม่มีศกัยภาพท่ีเพียงพอในการจดัการ หรือมีองค์กรอ่ืนก าลงัด าเนินการอยู่แลว้และ 
ท าใหก้ารท างานของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) จะไม่เพิ่มคุณค่า  
 
องค์กรจ าเป็นตอ้งพิจารณาความศกัยภาพขององค์กรดว้ย การพิจารณาดงักล่าวไม่ใช่เพียงการพิจารณาจ านวน
บุคลากร และงบประมาณของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงหน้าท่ีท่ีองค์กร
จะตอ้งท าดว้ย เช่น หากมีหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน (complaints functions) การด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียนน้ี
จะใชท้รัพยากรขององคก์รเป็นจ านวนมากและจะส่งผลต่อล าดบัความส าคญัอ่ืน ๆ อีกทั้งองคก์รยงัมีแนวโนม้ท่ี
จะมีภาระหนา้ท่ีในการจดัท ารายงานระหว่างประเทศในช่วงเวลาตามแผนกลยทุธ์ อีกดว้ย เช่น การจดัท ารายงาน
ไปยงั กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review) หรือ หน่วยติดตามรายงาน
จากกลไกประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ (human rights treaty monitoring bodies) คุณจะต้อง
จดัสรรทรัพยากรใหก้บักิจกรรมเหล่าน้ีก่อนท่ีคุณจะพิจารณาล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์อ่ืน ๆ  
 
แผนภูมิต้นไม้ท่ีก าหนดหลักเกณฑ์การตัดสินใจ (Criteria Decision Tree) เป็นเคร่ืองมือท่ีดัดแปลงมาจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของนิวซีแลนด์   ให้ตวัอย่างเกณฑ์ส าหรับการเลือกประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชนท่ีจะมีส่วนร่วมและกระบวนการท่ีองค์การสามารถปฏิบติัตามได้ โดยสามารถใช้หลกัเกณฑ์น้ีเป็น
ตวัอยา่งเพื่อจดัท าแผนภูมิเกณฑก์ารตดัสินใจของคุณเอง (อาจมีหลกัเกณฑท่ี์แตกต่างกนั) และรวมเอกการบูรณา
การเพศสถานะใหเ้ป็นกระแสหลกัเป็นหน่ึงในเกณฑข์ององคก์ร 
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เรามีอ านาจหนา้ท่ี และสิทธิมนุษยชน
และกฎหมายไดรั้บผลกระทบ 

ส่ิงท่ีตอ้งท า (Has to be done)  
จะตอ้งด าเนินการเน่ืองจากเรา
จ าเป็นตอ้งท าภายใตก้ฎหมาย
หรือขอ้ตกลงตามรัฐธรรมนูญ 

 

เป็นความเส่ียงท่ียอมรับได ้หรือ 
เป็นความเส่ียงท่ียอมรับไม่ไดท่ี้
จะไม่ท า  

 

□ เราสามารถเพิ่มคุณค่าไดเ้พราะ: 
• ผลกระทบจากการมีส่วนร่วมนั้นมีนยัส าคญั 
• ผลกระทบจากากรมีส่วนร่วมนั้นมีเอกลกัษณ์  

เราสามารถเพิ่มคุณค่าไดเ้พราะ: 
• ผลกระทบจากการมีส่วนร่วมนั้นมีนยัส าคญั 
• ผลกระทบจากากรมีส่วนร่วมนั้นมีเอกลกัษณ์ 
□ ประเด็นน้ีความรุนแรง/ ส าคญั 
□ เรามีทรัพยากร - คน ทกัษะ ขอ้มูล งบประมาณ 
□ เรามีผูเ้ขา้ร่วมท่ีแขง็แกร่ง – ใหค้วามสนใจและการสนบัสนุน 

มีผลกระทบ  
□ เราเตม็ใจและพร้อมท่ีจะเป็นหุน้ส่วน 
□ ปัญหาไม่เป็นท่ีรู้จกัหรือท่ียอมรับ และไม่ไดมี้ใครก าลงัท่ีจดัการ

กบัปัญหาดงักล่าวอยูก่่อนแลว้ - เราจะตอ้งติดตามหรือไม่  
□ มีความเส่ียงต่อ สนธิสัญญา พนัธกรณี หรือปฏิญญาสากลว่าดว้ย

สิทธิมนุษยชน 
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แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติ (Practical Exercise)  
 
พิจารณาความทา้ทายและโอกาสจากภายนอกท่ีระบุไวใ้นการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
(Environmental Scan) ขององคก์ร โดยใชแ้ผนภูมิตน้ไมท่ี้ก าหนดเกณฑก์ารตดัสินใจประกอบกบัการ
พิจารณาปัจจยัภายนอกเหล่าน้ีในการเลือกประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีระบุไวใ้หเ้ป็นประเด็นท่ีควรไดรั้บ
ความสนใจเป็นล าดบัตน้  
 
 
เม่ือคุณวิเคราะห์ปัญหาตามเกณฑแ์ลว้ ใหร่้างล าดบัความส าคญัคาดวา่จะปรากฏขึ้น ประเด็นเหล่าน้ีจะเป็น
ประเด็นท่ี:  

• ถูกระบุในการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environmental Scan)  
• ไดรั้บการเนน้โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
• ตรงตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

 
ในกระบวนการน้ี อาจระบุถึงปัญหาท่ีไม่ไดมี้ความส าคญัสูงสุด โดยสามารถระบุประเด็นเหล่านั้นเป็นประเด็นท่ี
สามารถด าเนินการดว้ยวิธีเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ได ้กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการท่ีส าคญัเน่ืองจากจะช่วยให้องค์กร
สามารถปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ีโดยการมุง้เน้นไปท่ีประเด็นส าคญับางประการในขณะท่ียงัมีส่วนร่วมใน
ประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีกวา้งขึ้นแมใ้นทางท่ีจ ากดั ตวัอยา่งของกระบวนการน้ีไดแ้สดงไว ้ดงัน้ี 

1. ในตวัอยา่งแรก ความรุนแรงในครอบครัว ไดถู้กระบุใหเ้ป็นประเด็นหลกัดา้นสิทธิมนุษยชน 
2. ในตวัอยา่งท่ีสอง การวา่งงาน ไดถู้กระบุวา่เป็นปัญหาท่ีตอ้งด าเนินการ “จบัตาดู” (watching brief)  
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ตัวอย่างที่ 1: ความรุนแรงในครอบครัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสมดุล (Balance) 
มี 

การไม่เลือกปฏิบติั  
(Non- Discrimination) 

 ไม่ใช่ 

ความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

ไม่ไดโ้ดยไม่มีความ
เส่ียงต่อตนเอง 

การตดัสินใจ 
(Decision- Making) 

เขา้เกณฑ ์

การเสริมอ านาจ 
(Empowerment) 

บางส่วน 

 

การมีส่วนร่วม 
(Participation) 

เขา้เกณฑบ์างส่วน 
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เรามีอ านาจหนา้ท่ี และสิทธิ
มนุษยชนและกฎหมายไดรั้บ

ผลกระทบ 
 
 

ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

ท่ีมีความส าคญั 

เป็นความเส่ียงท่ียอมรับได ้

เรามีทรัพยากร ผูเ้ขา้ร่วมท่ี
มีความแขง็แกร่ง และ
หุ้นส่วนท่ีมีความพร้อม 
 
มีความเส่ียงต่อพนัธกรณี
สิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ (CEDAW) 
 

ปัญหาเป็นท่ีรู้จกั 
 

เราสามารถเพ่ิมคุณค่า
เน่ืองจากเราสามารถเพ่ิม
คุณค่าท่ีส าคญัและมี
เอกลกัษณ์ผา่นเลนส์สิทธิ
มนุษยชน 

เป็นประเด็นท่ีส าคญัหุ้นส่วนท่ีมีความพร้อม 
 
เรามีทรพยากรท่ีเพียงพอ ไดแ้ก่ บคุลากร 
ทกัษะ ขอ้มูล และงบประมาณ 
ปัญหาเป็นท่ีรู้จกั 
 
เรามีผูเ้ขา้ร่วมท่ีแขง็แกร่ง – ใหค้วามสนใจ
และไดรั้บผลกระทบ การสนบัสนุน 

ไม่ไดมี้กฎหมายบงัคบัใหต้อ้งท า แต่เป็น
หน่ึงในหลกัการพื้นฐานส าคญัของรัฐบาล
ภายใตเ้ป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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ตัวอย่างที่ 2: การว่างงานในอตัราท่ีสูง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การไม่เลือกปฏิบติั  
(Non- Discrimination) 

 ใช่ 

การมีส่วนร่วม 
(Participation) 

ไม่มี 

การตดัสินใจ  
(Decision- Making) 
ไม่ขดัแยง้กนัโดยตรง 
(not directly in conflict) 

การเสริมอ านาจ 
(Empowerment) 

บางส่วน 

ความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

ใช่ 

ความสมดุล (Balance) 
บางส่วน 
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อ านาจหนา้ท่ี - บางส่วน 

ไม่ไดมี้กฎหมาย
บงัคบัใหต้อ้งท า  

 

ประเด็นท่ีตอ้งเฝ้าระวงั 

ความเส่ียง – ค่อนขา้งสูงเพราะไม่มี
อ านาจหนา้ท่ีในการยุติขอ้โตแ้ยง้และ
ไม่ไดอ้ยูใ่นระเบียบวาระของรัฐบาล 

 

เราไม่สามารถเพ่ิมคุณค่าท่ี
ส าคญัและมีเอกลกัษณ์ผา่น
เลนส์สิทธิมนุษยชนไดโ้ดย
ไม่มีการท างานวิจยัและการ
วิเคราะห ์
 
เป็นปัญหาท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั
ผา่นเลนส์สิทธิมนุษยชน 
 
 

ปัญหาเป็นท่ีรู้จกั 
 
เรามีผูเ้ขา้ร่วมท่ีแขง็แกร่ง และ
หุ้นส่วนท่ีมีความพร้อม   
 
ภาระผกูพนัตามสนธิสัญญาสิทธิ
มนุษยชนมีความเส่ียงทางออ้ม 
(CESCR) 
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องค์กรควรก าหนดล าดับความส าคัญเป็นผลลัพธ์ตามท่ีแสดงในกรอบผลลัพธ์ขนาดย่อ (Mini Outcomes 
Framework) ดา้นล่างน้ี จากนั้นคุณสามารถทดสอบร่างล าดบัความส าคญัเหล่าน้ีกบัผูเ้ก่ียวขอ้งขององคก์รก่อนท่ี
คุณจะท าการสรุป และควรให้หลกัเกณฑท่ี์คุณใชแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและขอความคิดเห็น โดยดา้นล่างน้ี
ไดใ้ห้รายการตรวจสอบค าถามท่ีแนะน า (A suggested checklist of question) ไว ้เม่ือผูอ่้านไดอ่้านความคิดเห็น
ทั้งหมดแลว้ จะสามารถสรุปล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ของคุณได ้ 
 
 

 

ตัวอย่างค าถามส าหรับผู้เกีย่วข้อง (SAMPLE QUESTIONS FOR STAKEHOLDERS)  

ส่วนน้ีเป็นเพียงตวัอยา่ง– คุณสามารถเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายการน้ีได ้ 

o ล าดบัความส าคญัเหล่าน้ีเหมาะสมกบัองคก์รหรือไม่เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารคดัเลือกท่ี
เราไดจ้ดัท าขึ้น   

o องคก์รสนบัสนุนประเด็นส าคญัเหล่าน้ีบางส่วนหรือทั้งหมดหรือไม่   
o ร่างล าดบัความส าคญัค านึงถึงประเด็นเร่ืองเพศหรือไม่   
o เราพลาดอะไรท่ีส าคญัหรือไม่  

 

ก าหนดผลลพัธ์ขององค์กร (Defining your outcomes)  
เม่ือองค์กรไดจ้ ากดัล าดบัความส าคญัเชิงกลยุทธ์ของให้แคบลงแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดผลลพัธ์ของ
องคก์รผ่านกรอบขนาดย่อ (Mini Framework) ดา้นล่าง (ซ่ึงคุณจะใชอี้กคร้ังในกรอบผลลพัธ์ (Outcomes Framework) 
ในโมดูล 3) โปรดค านึงไวว้่าองค์กรจะไม่สามารถบรรลุผลเหล่าน้ีเพียงล าพงัได ้องคก์รจะตอ้งมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้น
เพื่อผลลพัธ์น้ีผา่นพนัธกิจของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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แม่แบบผลลพัธ์ขนาดย่อ (Mini Outcomes Framework) 
เติมตารางดา้นล่างโดยใชล้ าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ จากนั้นจึงคิดถึงผลลพัธ์ท่ีองคก์รคาดหวงั  

ล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Priorities) ผลลพัธ์ (Outcome) 

ล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ 1  

เช่น  ความรุนแรงในครอบครัว   

ผลลพัธ์ 1  

 เช่น ลดอัตราความรุนแรงในครอบครัว 

ล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ 2  

ผลลพัธ์ 1  

 

ผลลพัธ์ 2  

ล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ 3  

ผลลพัธ์ 1  

ผลลพัธ์ 2  

ผลลพัธ์ 3  

 
 
 
 

บทเรียนจากส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศซามัว  
(Learnings from the Samoan Ombudsman’s office)  
 
ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดินของประเทศซามวัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน การค านึงถึงปัจจยัภายนอก 
(Thinking Outwards) และการค านึงถึงปัจจยัภายใน (Thinking Inwards) ของกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
ในเวลาเดียวกนั กระบวนการท่ีใชมี้ก าหนดไวใ้นโมดูล  3 และ 4  
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ด้วยแผนยุทธศาสตร์ปี 2559 – 2563 ส านักงานได้มีแผนกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมทั้งสองอ านาจหน้าท่ีในฐานะ
ผูต้รวจการแผ่นดินและสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) โดยแผนการนั้นร่วมถึง กรอบผลลพัธ์ท่ีมีล าดบั
ความส าคัญและมาตรการท่ีชัดเจน ซ่ึงให้แนวทางท่ีชัดเจนในการท างานของหน่วยงานและความคาดหวงั 
ท่ีชดัเจน ช่วยให้หน่วยงานมีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ และสามารถส่งมอบโครงการท่ีส าคญับางอย่างได ้
รวมถึงการทบทวนสิทธิของผูทุ้พพลภาพและการไต่สวนระดบัชาติเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัว  
 
ส านกังานไดเ้สริมความแขง็แกร่งใหก้บัหน่วยบริการองคก์ร (the Corporate Services Unit) ผา่นแผนกลยทุธ์ของ
ส านักงาน ซ่ีงท าให้ส านักงานสามารถกา้วหน้าอย่างมากในการวางแผนในอนาคต ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผล นอกจากน้ี ยงัหมายความว่าหน่วยงานสามารถพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักระทรวงการคลงัของ  
ซามวัและหน่วยงานรัฐบาลอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่องบประมาณและทรัพยากรของส านักงาน อีกทั้งส านักงาน  
ยงัไดจ้ดัเตรียมร่างงบประมาณใหท้นัรอบการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาล 
 
“ส าหรับฉันมนัเป็นเร่ืองของความสามารถในการจดัการงานและทีมงานไดอ้ย่างราบร่ืนมากขึ้น ส่ิงส าคญั คือ 
เราตอ้งรู้ว่าทุกส่ิงท่ีเราท าเช่ือมโยงกนัอยา่งไรและมีจุดประสงคอ์ะไร เพราะว่าถา้เราไม่สามารถมองเห็นได ้ส่ิงท่ี
เราท านั้นจะไม่มีความหมาย”  

“For me it’s about being able to manage the work and the team a lot more smoothly. It’s so important to 
know how everything we are doing is linking together and has a purpose...because if we aren’t able to 

see that... what we are doing on the ground has no meaning.” 

Loukinikini Villi  

Director, Human Rights 

 

ส านกังานไดแ้บ่งปันส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้บางส่วนจากขั้นตอนการค านึงถึงปัจจยัภายนอก (thinking outward) ท่ีส านกังาน
จะรวมเขา้กบักระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์คร้ังต่อไป:  

• การมีท่ีปรึกษาระดับท้องถ่ินท่ีมีประสบการณ์ซ่ึงมีความเข้าใจรัฐบาลและสามารถช่วยปรับแผน 
ให้สอดคลอ้งกบัวงจรการวางแผนของรัฐบาลไดน้ั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ส่ิงส าคญั  
คือ ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่ีปรึกษาเพียงแต่สนบัสนุนและใหค้  าปรึกษาเท่านั้น และกระบวนการและ
การตัดสินใจเกีย่วกบัล าดับความส าคัญนั้นด าเนินการโดยส านักงาน 
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• กระบวนการน้ีจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากส านักงานไดป้รึกษากับผู้เกี่ยวข้องจากภายนอกเก่ียวกบัล าดับ
ความส าคญัของส านกังาน 

- แม้ว่าจะมีการปรึกษาหารือท่ีดีกับชุมชนเพื่อจัดท ารายงานสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของ
ส านักงานผูต้รวจการแผ่น ซ่ึงมีการระบุไวใ้นแผนกลยุทธ์ฉบบัปัจจุบนั ส านักงานไม่ไดป้รึกษา
กบัผูเ้ก่ียวขอ้งใด ๆ ตลอดกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ปี 2559-2563 เป็นผลให้ส านักงาน 
ไม่ได้ถูกระบุไวใ้นรายงานของรัฐบาลและล าดับความส าคญับางอย่างซ ้ ากับกิจกรรมของ
กระทรวงของรัฐบาล 

- การจดัล าดบัความส าคญัไม่สอดคลอ้งกบัวาระของรัฐบาล รวมถึง SDGs นบัเป็นโอกาสท่ีพลาดไป 
ซ่ึงหมายความว่าแผนกลยุทธ์ไม่ได้สร้างความเขา้ใจร่วมกันกับผู ้ เก่ียวข้องในเร่ืองของการ
จดัล าดบัความส าคญั  

- ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์คร้ังต่อไป ส านักงานมีแผนท่ีจะปรึกษากับผู ้เก่ียวข้อง 
ท่ีหลากหลาย รวมถึง กระทรวงกิจการสตรี (Ministry for Women) องค์กรพฒันาเอกชนด้าน
สิทธิมนุษยชน (human rights NGOs) ต ารวจ และราชทณัฑ ์

• การจดัสรรเวลาท่ีไม่เพียงพอต่อการตอบสนองต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนใหม่หรือประเด็นท่ีไม่ได้
คาดหมายไว ้ซ่ึงหมายความว่าเม่ือส านักงานเร่ิมการกระบวนการไต่สวนในประเด็นท่ีตอ้งตอบสนอง 
ในปี 2559 ส านักงานไม่มีความศกัยภาพในการรองรับงานพิเศษและความคืบหน้าท่ีไดก้ าหนดไวใ้น
ล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ของส านักงานนั้นล่าช้า ส าหรับแผนกลยุทธ์ใหม่นั้ น ส านักงานต้อง
ตดัสินใจท่ีจะก าหนดให้ร้อยละ  10 - 20 ของศกัยภาพของส านักงานไวเ้พื่อตอบสนองต่อปัญหาใหม่
หรือท่ีไม่ไดค้าดการณ์ไว ้ 
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โมดูลที่ 3 :  
การค านึงปัจจัยภายใน (Thinking Inwards) 
 

ขั้นตอนน้ีของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) 
ของคุณสามารถระบุวิธีท่ีจะขบัเคล่ือนล าดบัความส าคญัท่ีไดเ้ลือกไวใ้หมี้ความกา้วหนา้ โดยค านึงถึง
ความสามารถภายในและประสิทธิภาพ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มภายนอก และยงัตระหนักดีว่าไม่
สามารถวางแผนไดส้ าหรับทุกอยา่งและคุณจ าเป็นท่ีจะตอ้งเวน้ท่ีวา่งไวส้ าหรับปัญหาท่ีไม่คาดคิด  
 
เม่ือจบโมดูลน้ีแลว้คุณจะสามารถ 

• ระบุวิธีการแทรกแซงเพื่อด าเนินการตามล าดบัความส าคญัของคุณ 
• พฒันากรอบผลลพัธ์ของคุณ 
• รู้วิธีพิจารณาปัญหาใหม่และท่ีไม่คาดคิดเม่ือปัญหานั้นเกิดขึ้น 
• ระบุความสามารถของคุณและประเมินทกัษะ ระบบ และกระบวนการใด ๆ ท่ีสถาบนัสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (NHRIs) ของคุณตอ้งการสร้างขึ้น หรือเสริมสร้างเพื่อด าเนินการตามล าดบัความส าคญัเชิงกลยุทธ์
ของคุณ 

• ร่างแผนกลยทุธ์ของคุณ 
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ส่วนที่ 3.1 (Section 3.1) 
การจ าแนกวธีิการด าเนินการจัดการปัญหาขององค์กรของคุณ  
(Identifying your interventions)  
 
ในโมดูลก่อนหน้าน้ี คุณไดล้ าดบัความส าคญัเชิงกลยุทธ์และผลลพัธ์ของคุณ ในโมดูลน้ีคุณจะจ าแนกวิธีการ
ด าเนินการจัดการปัญหาขององค์กรของคุณ (Identifying your interventions) ท่ีจะช่วยให้คุณสามารถล าดับ
ความส าคญัเชิงกลยุทธ์ของคุณส าเร็จได ้ตวัอย่างเช่น คุณอาจระบุความรุนแรงในครอบครัวเป็นประเด็นส าคญั
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม มีวิธีการแทรกแซงหลายวิธีท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
ได ้เช่น แคมเปญส่ือ การโฆษณา โมดูลน้ีจะก าหนดวิธีการเลือกการแทรกแซงท่ีดีท่ีสุด  
 
การเขา้แทรกแซงของคุณนั้นจะตอ้งอยู่ภายในอาณัติของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้สึก สัญชาตญาณ และการตดัสิน 
ก็มีความส าคญัเช่นกนั เคลด็ลบัคือการเลือกวิธีการแทรกแซงท่ีจะส่งผลให้เกิดแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ตามท่ีตอ้งการมากท่ีสุดโดยการใช้ทรัพยากรท่ีน้อยท่ีสุด ตวัอย่างเช่น จดหมายฉบบัเดียวท่ีส่งตรงถึงผูมี้อ านาจ
ตดัสินใจในเวลาที่เหมาะสมอาจมีประสิทธิภาพเท่ากันกบั หรือมากกว่า การสอบถามในปริมาณมาก ๆ    
(full-blown inquiry) 
 
ในท านองเดียวกัน ปัญหาท่ีแก้ไขผ่านการระงบัข้อพิพาทท่ีมีผลลพัธ์อย่างเป็นระบบ เช่น การเปล่ียนแปลง
นโยบายของรัฐบาล อาจส่งผลกระทบมากกว่าการด าเนินคดี และในทางกลบักนั ปัญหาท่ีจะไม่ไดรั้บการเขา้ใจ  
ท่ีดี ซ่ึงมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายท่ีมีมุมมองต่างกนั อาจจะแกไ้ขไดดี้ท่ีสุดผา่นการสอบถาม (inquiry)  
 

อ่านเพิม่เติม  

กรอบความร่วมมือระหวา่งสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (2019) คู่มือ
สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส าหรับการบูรณาการประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนเขา้สู่ประเด็น
กระแสหลกัส าหรับผูห้ญิงและเด็กหญิงในการท างานทุกวนัของเรา APF (2019) (NHRI 

Guidelines for Mainstreaming the Human Rights of Women and Girls into Our Everyday 
Work): www.asiapacificforum.net/resources/nhri-guidelines- mainstreaming-rights-women/  
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คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือ: 

• เขา้ใจจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อนของคุณ (weakness)  
• ระบุโอกาส (opportunities) ท่ีคุณมีและภัยคุกคาม (threats) ท่ีคุณเผชิญ  

 
การรู้ถึงจุดแข็งของคุณ (เช่น ความสัมพนัธ์ของคุณ เจา้หนา้ท่ีของคุณ) และจุดอ่อนของคุณ (เช่น การขาดทรัพยากร) 
จะช่วยให้คุณประเมินสมรรถภาพและความสามารถภายในองคก์รของคุณ ตวัอย่างเช่น สถาบนัสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (NHRIs) ของคุณมีความสามารถในการเขียนรายงานท่ีมีความซับซ้อนหรือไม่ การเขียนจดหมายหรือ
แคมเปญรณรงคส์ั้น ๆ มีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากกวา่หรือไม่  
 
การท าความเขา้ใจกบัโอกาสของคุณ (เช่นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล) และภยัคุกคาม (เช่น สภาพแวดลอ้มดา้นสิทธิ
มนุษยชนท่ีเขม้งวดส าหรับผูห้ญิง) จะช่วยให้ทราบว่าควรด าเนินการวิธีการแทรกแซงใด ตวัอย่างเช่น จะมี
รัฐมนตรีคนใหม่ท่ีเขา้มาท่ีคุณสามารถหารือถึงประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนหรือไม่ และช่วงเวลาใดคือเวลาท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับการหารือดงักล่าว  
 
ในส่วนน้ี จะช่วยคุณในการวิเคราะห์ SWOT  ของคุณเอง โดยมีตวัอย่างพร้อมค าถามเบ้ืองตน้ และแม่แบบ
แบบฟอร์มเปล่าเพื่อใหคุ้ณกรอก  
 
คุณสามารถน าเร่ืองการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัรวมในการวิเคราะห์ SWOT  
ไดโ้ดยการถามค าถามเก่ียวกบัเพศในแต่ละหมวดหมู่ของการวิเคราะห์ และโดยการดึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศ
สภาพและข้อมูลท่ีเผยแพร่โดยองค์กรระหว่างประเทศ เช่น UN Women ตลอดจนหน่วยงานรัฐบาล และ
หน่วยงานวิชาการ  
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การวิเคราะห์แบบ SWOT (SWOT analysis) – ค าถามเบื้องต้น (prompt questions)   
  

จุดแข็ง (ความสามารถ และทรัพยากรในปัจจุบันท่ี
สามารถน ามาใช้เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในล าดับ
ความส าคัญ (priority))  

จุดอ่อน (จุดอ่อนภายในองค์กรในปัจจุบันซ่ึงควร
ค านึงถึงในการตัดสินใจในการพัฒนาล าดับ
ความส าคัญ) 

• เรามีความสัมพันธ์อะไรกับผู้มีอ านาจตัดสินใจ
หรือคนท่ีสามารถโนม้นา้วพวกเขาได ้ 

• เรามีประสบการณ์ ความรู้และความน่าเช่ือถือ
อะไรบา้งเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัน้ีรวมถึง
ประเด็นเร่ืองเพศท่ีเก่ียวขอ้ง 

• เรามีความเก่ียวขอ้งเพียงใดกบัสิทธิบุคคลท่ี
อาจไดรั้บผลกระทบจากล าดบัความส าคญัน้ี 

• เรามีสมรรถภาพ และความสามารถใดท่ีจะ
ก่อให้เกดิความก้าวหน้าในล าด าความส าคัญนี้ 

• เรามีความสามารถในการบูรณาการประเด็น
เร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกั
เพียงใดในสถาบนัสิทธิมนุษยชนของเรา 
และในล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ของเรา  

 

• มีช่องวา่งใดบา้งในการวิเคราะห์ ‘จุดแขง็’ 
ของเราท่ีเราตอ้งแกไ้ข 

• เราอาจมีจุดอ่อนในอนาคตอยา่งไร เช่น 
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีทกัษะและความรู้ลาออกหรือ
การลดงบประมาณของเรา 

• อะไรคือปัญหาขององคก์รท่ีเราทราบดีและ
ยากท่ีจะแกไ้ข 

• การแข่งขนัในล าดบัความส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีอาจ
ลดความสามารถของเราในการล าดบั
ความส าคญัปัจจุบนั  

 

โอกาส (โอกาสจากปัจจัยภายนอกในปัจจุบันท่ีเราสามารถ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาล าดับความส าคัญได้) 

ภัยคุกคาม (ภัยคุกคามภายนอกในปัจจุบันท่ีอาจจ ากัด
ความสามารถของเราท่ีจะสร้างความก้าวหน้าให้
ล าดับความส าคัญ)  

• เหตุการณ์ปัจจุบนั หรือแนวโนม้ใดท่ีให้
โอกาสในการพฒันาล าดบัความส าคญัน้ี  
ซ่ึงอาจเป็น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมาย เช่น 
กฎหมายใหม่ งานวิจัยใหม่ หรือข้อเสนอแนะ
จ าหน่วยงานตรวจสอบของสหประชาชาติ 
(ใช ้PESTEL framework ใน โมดูล 2)  

• ความส าคญั 
• มีฝ่ายอ่ืนท่ีอาจพยายามท าลายความส าคญัน้ี

หรือความน่าเช่ือถือของเราหรือไม่ 
• มีบุคคลอ่ืนท่ีอาจพยายามท าลายสิทธิบุคคลท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากล าดบัความส าคญัน้ี
หรือไม่  
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• เรามีความสัมพนัธ์หรือหุ้นส่วนอะไรบา้งท่ี
สามารถช่วยใหเ้กิดความกา้วหนา้ในล าดบั
ความส าคญัน้ี  

• ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของเรา หรือองคก์รอ่ืน ๆ 
ใหค้วามส าคญักบัล าดบัความส าคญัน้ี
หรือไม่ และจะสามารถใหโ้อกาสในการ 
เขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเพื่อสนบัสนุนการ
พฒันาในส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความกา้วหนา้
ในล าดบัความส าคญั 

 

• ในการพฒันาล าดบัความส าคญัน้ี มีความ
เส่ียงจากภายนอกอะไรบา้งท่ีเป็นความเส่ียง
ต่อล าดบัความส าคญัอ่ืน ๆ ของเรา  

• เหตุการณ์ หรือแนวโนม้ใดจากการวิเคราะห์ 
‘โอกาส’ ท่ีอาจจะสร้างอุปสรรคในการ
พฒันาล าดบัความส าคญั 

 
 

 
เม่ือคุณท าการวิเคราะห์  SWOT เสร็จส้ินแลว้ วิธีการแทรกแซงท่ีดีท่ีสุดส าหรับคุณเพื่อพฒันาล าดบัความส าคญั
เชิงกลยทุธ์ดา้นสิทธิมนุษยชนแต่ละรายการของคุณจะเร่ิมปรากฏขึ้น วิธีการแทรกแซงท่ีคุณเลือกใชค้วรสนอง
จุดแขง็และโอกาสของคุณและในขณะเดียวกนัก็จดัการจุดอ่อนและภยัคุกคามของคุณดว้ย  
 
คิด วิเคราะห์ และหารือ ในค าพูดของคุณ  

• เม่ือพิจารณาจากจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม เราควรด าเนินการแทรกแซง
โดยวิธีใด 

• มีส่วนใดท่ีเป็นจุดแขง็ท่ีส าคญัและ/ หรือมีโอกาสท่ีดีหรือไม่ 
• มีวิธีการแทรกแซงใดท่ีเราไม่ควรด าเนินการหรือไม่ (เช่น วิธีการท่ีเราอ่อนแอ  

มีโอกาสท่ีจ ากดั หรือท่ีท่ีภยัคุกคามมีมากเกินไป) 
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แม่แบบการวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis template)  

คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มการวิเคราะห์ SWOT น้ีโดยใชค้  าถามในหนา้ก่อนหนา้น้ี  

  

จุดแข็ง (strength) (ความสามารถ และทรัพยากรใน
ปัจจุบันท่ีสามารถน ามาใช้เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า
ในล าดับความส าคัญ (priority))  
 

จุดอ่อน (weakness) (จุดอ่อนภายในองค์กรในปัจจุบัน
ซ่ึงควรค านึงถึงในการตัดสินใจในการพัฒนาล าดับ
ความส าคัญ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส (Opportunities) (โอกาสจากปัจจัยภายนอก 
ในปัจจุบันท่ีเราสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ล าดับความส าคับได้) 
 

ภัยคุกคาม (Threats) (ภัยคุกคามภายนอกในปัจจุบัน
ท่ีอาจจ ากัดความสามารถของเราท่ีจะสร้าง
ความก้าวหน้าให้ล าดับความส าคัญ)  
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ส่วนที่ 3.2 (Section 3.2) 
วธีิการจัดการปัญหาที่เกดิขึน้ (How to handle emerging issues)      
 
 ปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชนอาจเกิดขึ้นเม่ือใดก็ได ้โดยท่ีองคก์รอาจจะไม่ไดมี้การจดัล าดบัปัญหาดงักล่าว
ให้เป็นหน่ึงในล าดบัความส าคญัหรือโดยมิไดมี้การคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ีว่าปัญหาดงักล่าวอาจจะเกิดขึ้นและ
จ าเป็นท่ีจะไดรั้บความสนใจจากองคก์รของคุณ ดงันั้นเป็นการส าคญัท่ีสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) 
ของคุณจะตอ้งจดัสรรและสงวนความสามารถไวเ้พื่อจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ี และมีแนวทางท่ีความสม ่าเสมอ
และเป็นไปตามหลกัการเพื่อประเมินและอาจด าเนินการแกไ้ขปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชนใหม่ (ประเด็นท่ีมีความ
อ่อนไหว ‘responsive matters’) หรือประเด็นท่ีไม่ได้รับเลือกให้อยู่ในล าดับความส าคญั (ประเด็นท่ีไม่ส าคัญ 
‘non-priority matters’) 
  

วิธีการเข้าถึงประเด็นที่มีความอ่อนไหว (How to approach responsive matters)  
ประเด็นท่ีมีความอ่อนไหวคือปัญหาท่ียงัไม่เกิดขึ้นแต่จะตอ้งมีการวางแผนรองรับไว ้การใช้แนวทางท่ีมีความ
สม ่าเสมอและมีหลกัการในการตดัสินใจจะสนบัสนุนความสามารถของ NHRIs ในการจดัการความคาดหวงัของ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการตอบรับหรือปฏิเสธการเรียกร้องให้เขา้ไปแทรกแซง โดยคุณสามารถใช้รายงาน
ตรวจสอบ (checklist) ดา้นล่างน้ี 
 

รายการตรวจสอบประเด็นท่ีมีความอ่อนไหว (responsive matters checklist)  

เลือกประเด็นท่ีมีความอ่อนไหวโดยพิจารณาจาก:  

o ความรุนแรงของสถานการณ์โดยประเมินตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล 
o ความแตกต่างท่ีการเขา้แทรกแซงโดยสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณ

สามารถสร้างได ้ 
o ความสามารถของสถาบนัสิทธิมนุษยชน (NHRIs) ของคุณในการเขา้แทรกแซง  
o  เกณฑเ์หล่าน้ีไดใ้ชเ้ลนส์เร่ืองเพศสภาพกบัปัญหาหรือไม่ 
o เราสามารถทบทวนล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ของเราไดห้รือไม่ถา้ประเด็นท่ีมีความ

อ่อนไหวนั้นตอ้งการความสนใจจากเรา 
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วิธีการเข้าถึงประเด็นท่ีไม่ส าคัญ 

ปัญหาบางอยา่งท่ีคน้พบในการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (environmental scan) ของคุณ และในระหว่าง
การมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอาจจะไม่ไดรั้บการจดัให้อยู่ในล าดบัความส าคญัเชิงกลยุทธ์ฉบบัจริง
ของคุณ ประเด็นเหล่าน้ีคุณสามารถจดัใหอ้ยูห่มวดหมู่และระบุใหเ้ป็น “ประเด็นท่ีไม่ส าคญั”  ได ้

แมว้่าประเด็นเหล่าน้ีจะไม่ไดมี้ความส าคญัในทนัที แต่ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัมากขึ้นกบังาน
ของคุณก็ได ้คุณสามารถจดัสรรทรัพยากรเพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีจ ากดัและเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหาอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงเรียกวา่ “ประเด็นท่ีตอ้งจบัตาดู (watching brief)” โดยประเด็นท่ีตอ้งจบัตาดู (watching brief) สามารถ
ช่วยในการหารือในอนาคตเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ และในกรณีจ าเป็น ท าใหส้ถาบนัสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของคุณสามารถแจง้ถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีอาจหมายความว่าประเด็นปัญหา
ดงักล่าวมีความส าคญัท่ีมากขึ้นไดโ้ดยทนัท่วงที ในการน้ีอาจร่วมถึงการประเมินล าดบัความส าคญัใหม่อีกคร้ัง
ในแผนกลยทุธ์ของคุณ 

 

คิด วิเคราะห์ และหารือในค าพูดของคุณเอง  

• ประเด็นใดท่ีไม่อยูใ่นล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์แต่อาจมีความส าคญัในปีหนา้  
• เราจะติดตามและตอบสนองต่อปัญหาเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร  

การพฒันากรอบผลลพัธ์ของคุณ  (Developing your outcomes framework)  

เม่ือคุณท าการวิเคราะห์ SWOT  เสร็จส้ินแลว้ คุณจะมีความรับรู้ท่ีดีขึ้นวา่คุณถูกจดัวางเพื่อจดัการกบัล าดบัความส าคญั
เชิงกลยทุธ์และผลลพัธ์ท่ีคุณระบุไวใ้นโมดูลท่ี 2 อยา่งไร  

กรอบผลลัพธ์ (Outcome framework) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในการเช่ือมโยงส่ิงท่ีคุณตอ้งท า (การเขา้แทรกแซง) 
กบัส่ิงท่ีคุณพยายามท าให้ส าเร็จ (ผลกระทบและผลลพัธ์) และช่วยให้คุณเลือกไดว้่าจะด าเนินการแทรกแซงโดย
วิธีใดจากในสองวิธี:  

• จากล่างขึน้บน (Bottom up): ช่วยใหคุ้ณตรวจสอบว่าผลผลิต (output) ของคุณก่อใหเ้กิดผลกระทบตาม
ท่ีตั้งไวห้รือไม่ ไม่ว่าผลกระทบท่ีตั้งไว ้(intended impacts) จะส่งผลต่อผลลพัธ์ท่ีคุณตั้งใจไว ้(intended 
outcomes)หรือไม่ และไม่ว่าผลลพัธ์ท่ีตั้งใจไวข้องคุณจะเป็นส่วนหน่ึงในล าดบัความส าคญัเชิงกลยุทธ์ 
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ท่ีตั้งใจไวห้รือไม่  ตวัอยา่งเช่น ผลผลิต  (output) ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบ (impacts) ท่ีตอ้งการ คุณอาจจะ
ตอ้งเปล่ียนผลิตนั้น  

• จากบนลงล่าง (Top-down): ช่วยให้คุณตรวจสอบว่าล าดบัความส าคญัเชิงกลยุทธ์ของคุณท าการแจ้ง
ผลลพัธ์หรือไม่ และผลลพัธ์เหล่านั้นแจง้ถึงผลกระทบ และผลกระทบเหล่านั้นแจง้ถึงผลผลิตหรือไม่ 
ตวัอยา่งเช่น ในกรณีท่ีล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ของคุณเปล่ียนไป ส่ิงน้ีอาจส่งผลกระทบแบบ ‘ไหลริน 
(trickle-down)’ และอาจเปลี่ยนผลลพัธ์ ผลกระทบ และผลผลิตของคุณ  

การมีกรอบผลลพัธ์ช่วยให้คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าการแทรกแซงของคุณนั้นก าลงัท าให้สถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนในประเทศของคุณดีขึ้นอย่างไรโดยการท าให้ผลกระทบของคุณเป็นรูปธรรมและสามารถวดัผล
ไดม้ากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 จัดทำคำแปลโดย สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ตัวอย่างกรอบผลลพัธ์  

ล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ 1: ความรุนแรงในครอบครัว 

 ค าอธิบาย (Description) ตัวอย่าง (Example) กรอบเวลา 
(Timeframe) 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 

ผลลัพธ์ 
(outcome) 

การเปล่ียนแปลงในสังคม
เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของ
สถาบนัสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (NHRIs)  

ลดความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ระยะยาว อาจเป็น
รุ่นต่อรุ่น 

คุณจะวดัไดอ้ยา่งไรวา่คุณ
ก าลงัสร้างผลกระทบ 
ตวัอยา่ง เช่น จ านวน
รายงานเหตุการณ์ความ
รุนแรงในครอบครัวลดลง  

ผลกระทบ 
(impact) 

การปรับปรุงท่ีเฉพาะและมี
การระบุถึงท่ีเกิดจากการ
แทรกแซงของสถาบนัสิทธิ
มนุษยชน (NHRIs) 

ผูมี้อ านาจตดัสินใจ
ยอมรับและปฏิบติั
ตามค าแนะน าของ
รายงานของสถาบนั
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (NHRIs) 
ทั้งหมดเก่ียวกบัการ
ลดความรุนแรงใน
ครอบครัว 

1-5 ปี  

ผลผลิต    
(output) 

ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีคุณ
จะส่งมอบ มีการก าหนดไว้
อยา่งเฉพาะเจาะจง วดัได ้
บรรลุผลได ้มีความเป็นไปได ้
และตามก าหนดเวลา  

 

 

สถาบนัสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
(NHRIs) จดัท า
รายงานพร้อม
ค าแนะน าส าหรับ
การลดความรุนแรง
ในครอบครัว  

1-2 ปี  
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ส าหรับการแทรกแซงแต่ละคร้ัง คุณสามารถระบุ :  

• ผลผลติ (output) (ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ) ท่ีคุณจะส่งมอบ 
• ผลกระทบ (impact) ท่ีคุณหวงัวา่จะบรรลุ 
• ผลลพัธ์ (outcome) ท่ีคุณมีส่วนร่วมผา่นผลกระทบน้ี 
• ล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic priority) ท่ีผลลพัธ์น้ีมีส่วนช่วย  

ตัวบ่งชี้ (indicators) ช่วยใหคุ้ณติดตามวา่การแทรกแซงของคุณนั้นมีผลกระทบหรือไม่  และยงัท าใหเ้จา้หนา้ท่ีมี
ความรับผิดชอบกบังานท่ีท า คุณสามารถตั้งค่าตวับ่งช้ีแบบกวา้ง ๆ เพื่อช่วยให้คุณวดัความคืบหน้าและท าการ
ปรับเปล่ียนได้ในกรณีท่ีจ าเป็น นอกจากนั้นคุณยงัสามารถใช้ตวับ่งช้ีในการติดตามความคืบหน้าในผลลพัธ์
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นเร่ืองเพศไดอี้กดว้ย  

ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นพื้นฐานของกรอบการติดตามและการประเมินผลโดยละเอียดในภายหลงัได ้ 

กรอบผลลพัธ์ (Outcome Framework)  

 ล าดับ
ความส าคัญ
เชิงกลยุทธ์ 1 

  ล าดับ
ความส าคัญ
เชิงกลยุทธ์ 2 

  

ล าดับ
ความส าคัญ
เชิงกลยุทธ์ 

ค าอธิบาย 
(Description) 

กรอบเวลา 
(Timeframe) 

ตวับ่งช้ี 
(Indicators) 

ค าอธิบาย 
(Description) 

กรอบเวลา 
(Timeframe) 

ตวับ่งช้ี 
(Indicators) 

 

ผลลพัธ์ 

 

 

 

 

 

     

ผลกระทบ  

 

 

 

 

     

ผลผลติ  

 

 

 

 

     



 56 จัดทำคำแปลโดย สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ส่วนที่ 3.3 (Section 3.3) 
สุขภาพและความสามารถขององค์กร (Organisational health and capability)  
 
การประเมินและพฒันาความสามารถของคุณ (Assessing and developing your capability) 
ขั้นตอนต่อไปของคุณคือการประเมินส่ิงท่ีคุณตอ้งด าเนินการภายในองคก์รเพื่อจดัล าดบัความส าคญัเชิงกลยุทธ์
ของคุณ ซ่ึงจะเป็นการผสมผสานระหว่างสมรรถนะ ‘Capacity’ (จ านวนพนกังานและขนาดของงบประมาณของคุณ) 
และความสามารถ (ระดบัและลกัษณะของความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของคุณ) 
กรอบความสามารถ (Capability framework) สามารถช่วยคุณ:  

- ประเมินความสามารถของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณในการด าเนินการตามล าดบั
ความส าคญัเชิงกลยทุธ์อยา่งมีประสิทธิภาพ  

- ระบุทักษะ ระบบ และกระบวนการใด ๆ ท่ีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณจะต้องมี 
หรือเสริมความแข็งแกร่ง เพื่อด าเนินการตามล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ของคุณอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

ความสามารถทั้ง 9 ประการตามท่ีระบุดา้นล่างน้ีมีความส าคญัต่อการท างานของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(NHRIs) ซ่ึงปรับมากจากกรอบความร่วมมือของ GANHRI แต่ขยายให้รวมถึงวฒันธรรมองค์กรและวิธีการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. ความเป็นผูน้ า (Leadership)  
2. การจดัการองคก์ร (Institutional arrangements)  
3. ความรู้ (Knowledge)  
4. ความรับผิดชอบ (Accountability) 
5. การคุม้ครองสิทธิมนุษยชน (Protecting human rights) 
6. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Promoting human rights) 
7. ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่รัฐบาล (Advice and assistance to government)  
8. การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  (Stakeholder engagement)  
9. การเฝ้าระวงัสิทธิมนุษยชน (Human rights monitoring)  

คุณสามารถเทียบประเมินสถาบนัสิทธิมนุษยชน (NHRIs) กับความสามารถทั้ง 9 ประการน้ีโดยใช้กรอบ
ความสามารถ ค าถามเบ้ืองตน้ และตารางในหน้าต่อไปน้ี คุณสามารถใช้ส่ิงท่ีคุณได้คน้พบจากการวิเคราะห์ 
SWOT ของคุณ (โดยเฉพาะจุดแขง็และจุดอ่อน) จากโมดูล 2 เพื่อป้อนลงในกรอบความสามารถของคุณ  
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เม่ือคุณท ากรอบความสามารถของคุณเสร็จส้ินแลว้ คุณสามารถ:  
• ประเมินส่วนที่ส าคญัที่สุดส าหรับการพฒันาองค์กรโดยพิจารณาจากส่ิงที่คุณจ าเป็นจะต้องท า 

เพื่อด าเนินการแทรกแซงตามท่ีระบุไวใ้นล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ของคุณ 
• เลือกล าดบัความส าคญั 2 ถึง  3 ประการส าหรับการพฒันาความสามารถซ่ึงคุณจะรวมไวใ้นแผนกลยุทธ์

ของคุณ  
 

อ่านเพิม่เติม 
กรอบความร่วมมือระหวา่งสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (2019) คู่มือ
การประเมินศกัยภาพส าหรับสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (APF (2019) Capacity Assessment 
Manual for National Human Rights Institutions): www.asiapacificforum.net/resources/capacity-
assessment-manual/  
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (2019) คู่มือสถาบนั 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส าหรับการบูรณาการประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัส าหรับ
ผูห้ญิงและเด็กหญิงในการท างานทุกวนัของเรา APF (2019) NHRI Guidelines for Mainstreaming the Human 
Rights of Women and Girls into Our Everyday Work: www.asiapacificforum.net/resources/nhri-guidelines- 
mainstreaming-rights-women/ 
 
คุณสามารถรวมเร่ืองการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัเขา้อยู่ในการประเมิน
สุขภาพและความสามารถขององค์กรได้ โดยการก าหนดให้แต่ละหมวดหมู่มีค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองเพศสถานะ  
คุณควรบนัทึกและรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการแตกแยกทางเพศในองคป์ระกอบของเจา้หนา้ท่ีในองคก์รของคุณ และ
ผูต้รวจการ/ ผูต้รวจการแผ่นดินของคุณ (ตามท่ีรายงานแก่กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบนัสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก APF ในแต่ละปี) รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการร้องเรียนและนโยบายเก่ียวกบัเร่ือง
เพศสถานะ  
 
ค าถามเบ้ืองตน้ในกรอบความสามารถร่วมถึงค าถามเก่ียวกบัการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็น
กระแสหลกั และลิงก์ส าหรับการอ่านเพิ่มเติมหัวขอ้ คู่มือกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบนัสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (2019) สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส าหรับการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศ
สถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลักส าหรับผู ้หญิงและเด็กหญิงในการท างานทุกวันของเรา  APF’s NHRI 

Guidelines for Mainstreaming the Human Rights of Women and Girls into Our Everyday Work) ในแนวทาง

http://www.asiapacificforum.net/resources/nhri-guidelines-%20mainstreaming-rights-women/
http://www.asiapacificforum.net/resources/nhri-guidelines-%20mainstreaming-rights-women/
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ในการพฒันากลยุทธ์ส าหรับการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลัก คุณสามารถ
พิจารณารวมประเด็นเหล่าน้ีเขา้ไวใ้นล าดบัความส าคญัดา้นสุขภาพขององคก์รของคุณได ้ 
 
ค าถามเบื้องต้นส าหรับกรอบความสามารถ (Capability framework prompt questions)  

ค าถามเพ่ือประเมิน
ความสามารถ  

(Question to assess Capability) 

ความเป็นผู้น า (Leadership) - กลุ่มผูน้ าของเรามีความหลากหลายเพียงใด ?  
- เราเป็นอิสระหรือไม่ ?  
- เรามีความสามารถในการทนต่อแรงกดดนัจากหน่วยงานของรัฐ

หรือไม่ ?  
- ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของเราเป็นอยา่งไร ? 
-  เรามีความสามารถในการท าความเขา้ใจและด าเนินการตามอาณติั

และล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ของเราหรือไม่ ? 
- เรามีความสามารถในการใชท้กัษะและความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี

อยา่งเตม็ท่ีหรือไม่ ?  
- เราส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างแรงจูงใจและความรู้สึกวา่ “ไดถู้ก

รับฟัง” หรือไม่ ? 
- เราส่งเสริมความหลากหลาย รวมถึงผา่นกลยทุธ์ดา้นการบูรณาการ

เพศสถานะใหเ้ป็นกระแสหลกัหรือไม่ ? 
-  เรามีกิจกรรมเพื่อการส่ือสารและการมีส่วนร่วมเพื่อใหทุ้กคน

สามารถมีส่วนร่วมและมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยม กลยทุธ์ และ
ล าดบัความส าคญัของเราหรือไม่ ?  

การจัดการองค์กร 
(Institutional 
arrangements)  

- โครงสร้างองคก์รของเราเป็นอยา่งไร ?  
- เรามีความจ ากดัความท่ีชดัเจนของบทบาทและโครงสร้างรายงาน

ของเราหรือไม่ ?  
- บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงสถาบนัสิทธิมนุษยชนของเราไดห้รือไม่ ? 

(ความสามารถในการเขา้ถึงทางภูมิศาสตร์ส าหรับผูค้นในส่วนต่าง ๆ 
ของประเทศ รวมถึงในพื้นท่ีห่างไกลและพื้นท่ีชนบท)  
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-  กลุ่มคนชายขอบและกลุ่มคนเปราะบางสามารถเขา้ถึงสถาบนัสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติของเราไดห้รือไม่ ?  

-  สตรีและเด็กผูห้ญิงจากกลุ่มต่าง ๆ สามารถเขา้ถึงเราไดห้รือไม่ ? 
- เราสามารถเขา้ถึงไดท้างออนไลน์หรือไม่ ? 
- เราไดใ้หค้วามส าคญัต่อประเด็นเร่ืองเพศสถานะในทุกระดบัของ

องคก์รและในแผนงานหรือไม่ ?  
- เรามีความสามารถภายในองคก์รท่ีจะท าการวิเคราะห์การบูรณาการ

เพศสถานะใหเ้ป็นกระแสหลกัหรือไม่ ?  
- เรามีกระบวนการ ระบบ และกิจกรรมท่ีมีคุณภาพเพื่อสนบัสนุนการ

ท างานขา้มทีมอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ ?  
ความรู้ (Knowledge)  
 

- เรามีความสามารถในการท าความเขา้ใจและด าเนินการตาม: (1) 
อาณติัและล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ของเรา (2) กฎหมาย รวมถึง 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ ?  

- เจา้หนา้ท่ีของเรามีทกัษะ ประสบการณ์ และความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการตามล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ ตลอดจน ระบบและ
กระบวนการสนบัสนุนท่ีจ าเป็นต่อการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ
หรือไม่ ?  

- เจา้หนา้ท่ีของเราสามารถเขา้ถึงโอกาสในการฝึกอบรมไดห้รือไม่ ?   
- เรามีโครงสร้างการจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่ ?  
- เรามีฐานขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นท่ีเก็บขอ้มูลสาธารณะทางอิเลก็ทรอนิกส์

หรือไม่ ? 
- เจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจท่ีดีเก่ียวกบัการบูรณาการเพศสถานะใหเ้ป็น

กระแสหลกัและรู้วา่การปฏิบติัจริงเป็นอยา่งไร ? 
ความรับผิดชอบ 
(Accountability) 
 

- เรามีระบบการติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation 
‘M&E’) ส าหรับการติดตามและรายงานเก่ียวกบัความคืบหนา้และ
ความเส่ียงและการประเมินผลเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้หรือไม่ ?  

- ระบบ M&E ของเราไดท้ าการบนัทึกผลลพัธ์ของการบูรณาการ
ประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัหรือไม่ ? 
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- เราไดท้ าการแปลแผนกลยทุธ์ของเราให้เป็นแผนปฏิบติัการโดยมี
ผลผลิตและตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนหรือไม่ ?  

- แผนปฏิบติัไดร้วมถึงงานเก่ียวกบัการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศ
สถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัไวด้ว้ยหรือไม่ ?  

- ความรับผิดชอบต่อภายนอกองคก์ร ( External accountability)  
(ดู “การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน”)  

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(Protecting human rights) 
 

- เรามีความสามารถในการด าเนินการตรวจสอบอยา่งเป็นกลาง / อยา่ง
ละเอียดในเวลาท่ีเหมาะสมและใหค้ าแนะน าในการติดตามผล
หรือไม่ ?  

- กระบวนการในการจดัการเร่ืองร้องเรียนของเรามีประสิทธิภาพ
เพียงใด ?  

- เรามีขั้นตอนการท างานและจุดการตดัสินใจหรือไม่ ?  
- วิธีการของเราในการคดักรองและคดัแยกปัญหามีประสิทธิภาพ

หรือไม่ ? 
- เราจดัใหมี้การส่ือสารอยา่งทนัท่วงทีกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ร้องเรียนหรือไม่ ? 
- เราสามารถระบุและจดัการกบัขอ้เรียกร้องท่ีมีความเร่งด่วนได้

หรือไม่ ?  
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
(Promoting human rights) 
 

เราส่งเสริมสิทธิมนุษยชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใดผา่น: 
- แคมเปญส่ือ 
- หลกัสูตรการศึกษา 
- ส่ือส่งเสริมการขายเพื่อการศึกษาและการสนบัสนุนของภาครัฐ 
- การอบรมขา้ราชการ  
- การปรึกษาหารืออยา่งเป็นทางการ 
- ด าเนินการฝึกอบรมผูฝึ้กสอน  

ค าแนะน าและความช่วยเหลือ
แก่รัฐบาล (Advice and 
assistance to government)  
 

- เรามีความสามารถในการประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรือไม่ ? 

- เราสามารถเขา้ถึงการสนบัสนุนไดห้รือไม่ เม่ือเราท าการพฒันา
แผนปฏิบติัการดา้นสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเคร่ืองมือในการ
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วางแผนดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงรวมถึงธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  (Stakeholder 
engagement)  
 

- เราก าลงัเพิ่มการมองเห็นและความเคารพของสาธารณะหรือไม่ ? 
- เราก าลงัใชโ้อกาสการฝึกอบรมเพื่อดึงดูดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียโดยรวมถึงองคก์รพฒันาเอกชน (NGO)  และกลุ่มรากหญา้
เป็นผูฝึ้กอบรมและผูรั้บการฝึกอบรมหรือไม่ ?  

-  เราไดร้วมการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็น
กระแสหลกัในแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียหรือไม่ ?  

- เราใหทุ้นแก่องคก์รภาคประชาสังคมผา่นโปรแกรมกิจกรรมของเรา
หรือไม่ ? 

การเฝ้าสังเกตสิทธิมนุษยชน 
(Human rights monitoring)  
 

- เรามีทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาณติัของ
เราหรือไม่ ? 

- เราสามารถรองรับการตรวจสอบหรือการเยีย่มชมอยา่งเป็นระบบ
โดยไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ได ้หรือไม่ ?  

- เรามีแนวปฏิบติัโดยเฉพาะเก่ียวกบัประเด็นทางเพศสถานะส าหรับ
การตรวจสอบสถานกกักนัหรือไม่ ?  
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แม่แบบกรอบความสามารถ Capability Framework Template  

คุณสามารถน าค าถามขา้งตน้มาใชใ้นการกรอกตารางแม่แบบกรอบความสามารถ 

ค าถามเพ่ือประเมินความสามารถ  (Question to assess Capability) 

ความเป็นผู้น า (Leadership)  
การจัดการองค์กร (Institutional 
arrangements)  

  

ความรู้ (Knowledge)  
 

 

ความรับผิดชอบ 
(Accountability) 
 

 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(Protecting human rights) 
 

 

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
(Promoting human rights) 
 

 

ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่
รัฐบาล (Advice and assistance 
to government)  
 

 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  (Stakeholder 
engagement)  
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ส่วนที่ 3.4 (Section 3.4) 
การร่างแผนกลยุทธ์ (Drafting your strategic plan)  
 
คุณพร้อมแลว้ท่ีจะท าการร่างแผนกลยุทธ์ โดยแผนควรมีความชัดเจนในเร่ืองล าดับความส าคญัและกิจกรรม
การบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกั 
 

แม่แบบแผนกลยุทธ์  
ไปข้างหน้า (Forward) ส่วนน้ีจะลงนามโดยผูต้รวจการแผนดิน/ หัวหน้าผูบ้ ัญชาการหรือ

ประธาน และน าเสนอข้อความส าคัญท่ีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(NHRIs) ตอ้งการส่ือสาร ซ่ึงอาจรวมถึง:  

• ประวติัโดยย่อของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) 
สภาพแวดล้อมการท างานของคุณ (ตามท่ีระบุไว้ในการวิเคราะห์ 
SWOT ของคุณ) และทิศทางท่ีคุณตั้งใจจะด าเนินไป 

• ขอ้ความเก่ียวกบัการท างานร่วมกบัองคก์รภาคประชาสังคม
และเพื่อสนับสนุนรัฐบาลปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้าน
สิทธิมนุษยชน  

เราเป็นใครและเราท างานอย่างไร 
(Who we are and How we work) 

• ค าแถลงพนัธกิจและวิสัยทศัน์ของคุณ 
• บทบาทและอาณัติของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) 

ท่ีครอบคลุมหน้าท่ีทางกฎหมายภายใตก้ฎหมายภายในประเทศ 
หลกัการปารีส และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล และ
ภาระหนา้ท่ีในการเฝ้าติดตามและรายงานระหวา่งประเทศ 

• ค าแถลงค่านิยม (value)  ท่ีเป็นแนวทางในส่ิงท่ีคุณท าและวิธี
ท่ีคุณด าเนินการ ซ่ึงอย่างน้อยควรกล่าวถึงความส าคญัของ
การท างานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัจากภาคประชาสังคม 
และรัฐบาลตามหลกัการปารีส 

• สมาชิกภาพใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรระดับชาติและ
ระดบันานาชาติ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสถาบนัสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (NHRIs)  และประเทศชาติอยา่งไร  
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วิธีการพฒันาแผนกลยุทธ์ของเรา 
(How we developed our strategic plan) 

• อธิบายถึงขั้นตอนท่ีคุณปฏิบัติตาม รวมถึง การตรวจสอบ
เอกสารและการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและเกณฑ์
ท่ีคุณใชใ้นการเลือกล าดบัความส าคญัของคุณ 

บริบทกลยุทธ์ (Strategic context) • ระบุประเด็นหลักด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศของคุณ 
ตลอดจนประเด็นทางการเมืองท่ีเก่ียวข้องซ่ึงระบุจากการ
พิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (การสแกนสภาพแวดลอ้ม) 
และกระบวนการเลือกล าดบัความส าคญัของคุณ 

ล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic priorities) 

ส่วนน้ีก าหนดล าดบัความส าคญัดา้นสิทธิมนุษยชน 3 ถึง 4  ประการท่ี
คุณเลือก ภายใตล้ าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์แต่ละรายการ ใหอ้ธิบาย
วา่:  

• เหตุใดจึงส าคญั – เหตุใดจึงเลือกประเด็นน้ีให้เป็นประเด็น
ส าคญั ระบุจุดท่ีล าดับความส าคญันั้นมีความสอดคลอ้งกบั
วาระของรัฐบาลและ SDGs ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ความส าเร็จเป็นอย่างไร  - ผลลพัธ์ท่ีก าลงัมุ่งสู่และมาตรการ
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ในการด าเนินการ 

• การแทรกแซงท่ีส าคัญซ่ึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(NHRIs) ของคุณจะด าเนินการ  

นอกจากน้ี หมายเหตุ: 

• มีความคาดหวังถึงการมีส่วนร่วมของคุณกับหน่วยงาน
ตรวจสอบของสหประชาชาติในช่วงเวลาน้ี (Your expected 
engagement with UN monitoring bodies during this period) 

• วิธีท่ีคุณจะรักษาความสามารถในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ใหม่และกระบวนการตดัสินใจว่าจะตอ้งด าเนินการเม่ือใด 
นอกจากน้ีควรระบุประเด็นท่ีสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(NHRIs) ของคุณได้จัดหมวดหมู่ ให้อยู่ ภ ายใต้หั วข้อ 
“ประเด็นท่ีตอ้งจบัตาดู (watching brief)”  
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สุขภาพและความสามารถของ
องค์กร (Organisational health and 

capability) 

ส่วนน้ีก าหนดล าดับความส าคัญ 2 หรือ 3 ประการในการพัฒนา
สุขภาพและความสามารถขององคก์รของคุณ อธิบายวา่เหตุใดจึงเลือก
ล าดับความส าคญัเหล่าน้ี และประโยชน์ท่ีคาดหวงั ทั้ งส าหรับการ
ด าเนินงานขององคก์รของคุณอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ความสามารถของคุณในการจดัล าดบัความส าคญัดา้นสิทธิมนุษยชน
เชิงกลยทุธ์ของคุณ 

กรอบผลลพัธ์ (Outcomes 
framework) 

ก าหนดล าดับความส าคญัเชิงกลยุทธ์ของคุณในกรอบผลลพัธ์หน้า
เดียว (one-page outcomes framework) คุณยงัสามารถระบุถึงล าดับ
ความส าคญัขององคก์รของคุณไวด้า้นล่าง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะสนบัสนุน
คุณในการด าเนินการตามล าดบัความส าคญัดา้นสิทธิมนุษยชน  

การด าเนินการ รายงาน และทบทวน
แผน (Implementing, reporting 

and reviewing the plan) 

ส่วนน้ีระบุในระดบัสูง: 
• วิธีท่ีคุณจะพฒันาแผนปฏิบติัการท่ีจะระบุกิจกรรมและทรัพยากร

เพื่อด าเนินกิจกรรมในแผนกลยุทธ์ของคุณด้วยการท างาน
เป็นทีมทัว่ทั้งองคก์ร 

• วิธีท่ีคุณจะพฒันาตวัชีวดัและมาตรการ และแผนการติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้คุณสามารถติดตามและรายงานความ
คืบหนา้ในแผนกลยทุธ์และปรับเปล่ียนตามท่ีจ าเป็น โดยบนัทึก
ขอ้ก าหนดการรายงานใด ๆ ต่อรัฐบาล 

• คุณจะท าการทบทวนและปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์เม่ือใด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแทรกแซงโดยพิจารณาจากการเฝ้าติดตาม
ของคุณและการพฒันาใด ๆ ภายนอกองคก์ร  
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แม่แบบแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan Template)  

แม่แบบน้ีเป็นจะช่วยใหคุ้ณท าแผนกลยทุธ์ของคุณ โดยคุณอาจจะตอ้งใชห้ลายหนา้  

ไปข้างหน้า (Forward)  

เราเป็นใครและเราท างานอย่างไร  
(Who we are and How we work) 

 

วิธีการพฒันาแผนกลยุทธ์ของเรา  
(How we developed our strategic plan) 

 

บริบทกลยุทธ์ (Strategic context)  

ล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic priorities)  

สุขภาพและความสามารถขององค์กร  
(Organisational health and capability) 

 

กรอบผลลพัธ์ (Outcomes framework)  

การด าเนินการ รายงาน และทบทวนแผน 
(Implementing, reporting and reviewing the plan) 
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การปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของคุณ (Consulting stakeholders on your 
strategic plan) 
 
เม่ือคุณร่างแผนกลยุทธ์แล้ว คุณควรส่งแผนดังกล่าวไปยงัผูมี้ส่วนได้ส่วยเสียท่ีคุณได้ปรึกษาในการท าการ
พิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (สแกนสภาพแวดล้อม ‘Environmental Scan’) และการเลือกล าดับ
ความส าคญัเชิงกลยุทธ์ของคุณและสอบถามผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของคุณส าหรับความคิดเห็นเพื่อให้ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียจะไดมี้ความรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมกบังานของคุณ และยงัช่วยใหคุ้ณตรวจสอบแผนของคุณไดอี้กดว้ย 
 
รายการตรวจสอบด้านล่าง น้ีได้ให้ชุดค าถามที่คุณสามารถน ามาใช้ถามได้ ซ่ึงคุณควรที่จะใช้ชุดค าถาม 
ชุดเดียวกันส าหรับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อท่ีคุณจะสามารถน าค าตอบท่ีต่างกันมาเปรียบเทียบกนัได้  
เม่ือคุณไดพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะและท าการเปลี่ยนแปลงตามสมควรแลว้ แผนกลยทุธ์ของคุณก็จะเสร็จสมบูรณ์ 
 

 

รายงานตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือทดสอบร่างแผนกลยุทธ์ของคุณ (Stakeholder checklist 
for testing your draft strategic plan)  
 

        เราไดส้ะทอ้นล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการปรึกษาหารือของเราอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 
          เราไดเ้ลือกจดัหมวดหมู่ “ประเด็นท่ีตอ้งเฝ้าจบัไดดู้ (watching brief)” ไดเ้หมาะสมหรือไม่  
          กรอบผลลพัธ์ของเรามีวิธีการแทรกแซงท่ีถูกตอ้งหรือไม่  
          ล าดบัความส าคญัขององคก์รของเราจะช่วยเสริมความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนัของเราหรือไม่  
 
 
การค านึงถึงปัจจัยภายนอก (Thinking Outwards) และการค านึงถึงปัจจัยภายใน (Thinking 
Inwards) กบั ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซามัว (Thinking outwards and Thinking Inwards 
with the Samoan Ombundman’s office) 
 
ส านักงานได้ด าเนินขั้นตอนการค านึงถึงปัจจยัภายนอก (Thinking Outwards) และการค านึงถึงปัจจยัภายใน 
(Thinking Inwards) ของกระบวนการวางแผลเชิงกลยุทธ์ในช่วงการประชุมเชิงนันทนการเป็นจ านวน 2 วนั  
(2 days retreat)ในปี 2015  
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ท่ีปรึกษาทอ้งถ่ินไดช่้วยส านักงานเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมเชิงนันทนาการโดยการทบทวนและ
ประเมินแผลกลยุทธ์ปี 2014-2018 ท่ีมีอยู่ ท่ีปรึกษาทอ้งถ่ินยงัไดพ้ิจารณารายงานสิทธิมนุษยชนฉบบัแรกของ
ผูต้รวจการแผน่ดิน ตีพิมพใ์นปี 2558 ซ่ึงเช่ือมโยงค่านิยมและหลกัการสิทธิมนุษยชนกบัฟาอาซามวั ‘Fa’asamoa’ 
(วิถีซามวั ‘the Samoan way’) และบ่งช้ีประเด็นเร่งด่วนในขณะนั้น ท่ีปรึกษาทอ้งถ่ินยงัได้หารือกับเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสและน าขอ้มูลทั้งหมดน้ีมารวมกนัจดัเตรียมเอกสารท างานเพื่อการประชุมเชิงนนัทนาการน้ี  
 
การประชุมเชิงนันทนาการนั้นเป็นโอกาสแรกท่ีทุกคนจะสามารถมีส่วนร่วมในการหารือขา้มกลุ่มท างานได้  
ซ่ึงท าให้พวกเขาสามารถหารือและตกลงในพนัธกิจ (Mission) และวิสัยทศัน์ (Vision) อนัเดียวกัน ตลอดจน
ค่านิยม (Value) ขององคก์ร  (ตามท่ีอธิบายไวใ้นโมดูลท่ี 1 )  

• ประการแรก แต่ละหน่วยจะท าการระบุประเด็นส าคญัจ านวนหน่ึงภายใตอ้าณัติของแต่ละหน่วยงาน 
โดยรับรู้จากความรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอก ตัวอย่างเช่น หน่วยงานสิทธิมนุษยชนระบุถึง
ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเป็นประเด็นส าคญั โดยอิงจากขอ้มูลจากกรมต ารวจ (Ministry of 
police) ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน (Human Rights treaty Bodies) 
เร่ืองราวจากส่ือท้องถ่ิน และจากรายงานสิทธิมนุษยชนของผูต้รวจการแผ่นดิน แต่ละหน่วยยงัได้
ก าหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจะใหบ้รรลุและการแทรกแซงสนบัสนุน ตลอดจนวตัถุประสงคแ์ละมาตรการ
ท่ีชดัเจนและสามารถบรรลุได ้ 

• ประการท่ีสอง แต่ละหน่วยงานน าเสนอร่างล าดบัความส าคญัของหน่วยงานต่อทั้งกลุ่ม ซ่ึงไดรั้บการ
ปรับปรุงผ่านการหารือเพื่อให้แน่ใจว่าล าดับความส าคัญฉบับสุดท้ายนั้ นมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ของส านกังาน โดยหลงัจากกิจกรรมน้ีแต่ละหน่วยงานก็ไดจ้ดัท ากรอบผลลพัธ์ 
 

ภายหลงัจากการประชุมเชิงนันทานาการ ท่ีปรึกษาทอ้งถ่ินได้จดัเตรียมร่างแผนกลยุทธ์ ซ่ึงได้ถูกส่งมอบให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมส าหรับให้ความเห็น ค าแนะน า และจดัท าสรุป การส่งมอบร่างแผนให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกันเป็น
ขั้นตอนท่ีส าคญัเพราะหมายความวา่ทุก ๆ คนจะมีความเป็นเจา้ของในแผนกลยทุธ์ฉบบัสุดทา้ย แมว้า่จะถูกเขียน
ขึ้นโดยท่ีปรึกษาจากภายนอกก็ตาม  
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โมดูลที่ 4  
การคดิไปข้างหน้า (Thinking Ahead)  
 

โมดูลสุดทา้ยน้ีเน้นท่ีการวางแผนการปฏิบติังาน (Operational Planning)  รวมถึงการทบทวนและ
ปรับแผนกลยุทธ์ของคุณ โดยจะแนะน ากระบวนการวางแผนการปฏิบติังาน ซ่ึงจะก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคุณ นอกจากน้ีโมดูลน้ียงัอธิบายวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผน
กลยุทธ์ของคุณยงัมีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละสามารถปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงภายในและภายนอกได ้ 
 
เม่ือจบโมดูลน้ี คุณจะสามารถ:  
 

• รู้วิธีพฒันาแผนปฏิบติัการ 
• รู้วิธีทบทวนความคืบหนา้และปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์่อไป 
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ส่วนที่ 4.1 (Section 4.1) 
การพฒันาแผนปฏิบัตกิารขององค์กร (Developing your operational plan)                          
 
ไม่มีแผนกลยุทธ์ใดท่ีจะเสร็จสมบูรณ์ได้หากไม่มีกระบวนการท างานท่ีชัดเจนและสามารถกระท าไดใ้นการ
ด าเนินการ ในขณะท่ีแผนของคุณก าหนดล าดับความส าคญัเชิงกลยุทธ์ระดับสูงและผลลทัธ์ แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีของคุณจะก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ โดยแผนปฏิบติัการของคุณจะแบ่งแผนกลยุทธ์
ของคุณออกเป็นขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรม ใครท าอะไร ภายในเม่ือไหร่ และดว้ยทรัพยากรใด โดยทัว่ไปแผนกลยุทธ์
จะใชเ้วลา 3-5 ปี แต่แผนปฏิบติัการจะครอบคลุมเพียงปีเดียวเท่านั้น  
 
แผนปฏิบติังานของคุณควรรวมถึง:  

• ขั้นตอนหรือกิจกรรมท่ีคุณจะด าเนินการแทรกแซงภายใตป้ระเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัแต่ละประเด็น 
• การจดัสรรทรัพยากร (มนุษยแ์ละการเงิน)  ส าหรับการแทรกแซงแต่ละคร้ัง การแทรกแซงของคุณมี

แนวโนม้ท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัคนจากส่วนต่าง ๆ ของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs)  ของคณุและ
การจดัสรรดงักล่าวจะแสดงใหทุ้กคนเห็นวา่ตอ้งท าอะไรและเม่ือไหร่ท่ีตอ้งท างานร่วมกนัและอยา่งไร 

• กิจกรรมท่ีพฒันาศกัยภาพและความสามารถขององคก์ร หรือจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามกฎหมาย 
• กรอบการติดตามและประเมินผล (ดูโมดูล 3) และระบบส าหรับการรายงานความคืบหนา้เพื่อประเมิน

การแทรกแซงว่าเป็นไปโดยดีเพียงใดและก่อให้เกิด ผลผลิต ผลกระทบและผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัไว้
หรือไม่  

• ทบทวนประเด็นต่าง ๆ เม่ือคุณตอ้งการท่ีจะประเมินและปรับเปล่ียนแผนการปฏิบติังานและแผนกลยุทธ์
ของคุณ  

ขั้นตอนควรมีความเฉพาะเจาะจง (specific) วดัผลได ้(measurable) ท าไดจ้ริง (realistic) และมีเวลาจ ากดั (time-bound) 
(SMART)  แม่แบบส าหรับแผนปฏิบติังานอยูใ่นส่วนน้ี  
 

แผนการท างานส าหรับทีมและรายบุคคล (Team and individual work plans)  
แผนปฏิบติังานควรเป็นรากฐานส าหรับแผนการท างานส าหรับแบบทีมและรายบุคคล และวตัถุประสงคเ์พื่อการ
พฒันาวิชาชีพ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารติดตามและตรวจสอบดว้ย แผนการท างานแบบทีมและรายบุคคลท าใหทุ้กคนรู้ว่า
ตนเองจะตอ้งรับผิดชอบอะไรและงานของพวกเขาเช่ือมโยงกบัผูอ่ื้นในองคก์รอยา่งไร  
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ส่วนที่ 4.2 (Section 4.2) 
การทบทวนการด าเนินงานและแผนกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ (Reviewing your operational 
and your strategic plans)                                                    
 
คุณควรวางแผนการทบทวนของคุณไวล้่วงหน้าและท าการทบทวนทนัทีเม่ือคุณไดท้ าการสรุปแผนปฏิบัติงาน
และแผนกลยุทธ์ ของคุณ โดยท่ีคุณควรทบทวนแผนปฏิบัติงานของคุณทุก ๆ ส่ีเดือน ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณประเมินว่า
การด าเนินการตามแผนของคุณเป็นไปได้ดีเพียงใด และบ่งบอกถึงการปรับเปล่ียนใด ๆ บ้างท่ีคุณจะต้อง
ด าเนินการ  
 
ก่อนด าเนินการทบทวน คุณควรรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีคุณมีและพิจารณาค าถามต่อไปน้ี: 

• เราได้ด าเนินการอะไรไปบา้ง ? และผลเป็นอย่างไร ? มีการเรียนรู้ใด ๆ บ้างท่ีเราจะต้องไตร่ตรอง
หรือไม่ ? 

• เรายงัไม่ไดด้ าเนินการอะไรบา้ง? ท าไม่ยงัไม่ไดท้ า ? เราจะตอ้งท าอยา่งไรจึงจะกลบัเขา้สู่การด าเนินการ
ท่ีถูกตอ้ง ?  

• เราบรรลุเป้าหมายในประเด็นการบูรณาการประเด็นเร่ืองเพศสถานะเขา้สู่ประเด็นกระแสหลกัได้ดี
เพียงใด ?  

• มีอะไรท่ีเราจ าเป็นจะต้องปรับเปล่ียน หรือเพิ่มเติมเน่ืองจากสถานการณ์ภายในและภายนอกท่ี
เปล่ียนแปลงไป หรือไม่ ?  

• มีประเด็นใด ๆ เก่ียวพนัต่อทรัพยากรหรือไม่ ? ถา้มีเราจะตอ้งด าเนินการแลกเปล่ียนอะไร ?  
 
ในช่วงส้ินปีของแผนงานในแต่ละปี และก่อนท่ีคุณจะด าเนินการพฒันาแผนปฏิบัติงานคร้ังต่อไป คุณควร
ด าเนินการตรวจสอบแผนกลยุทธ์แบบ เล็กน้อย (light touch) การตรวจสอบน้ีท าได้ดีท่ีสุดโดยการประชุม 
เชิงปฏิบติัการไม่ก่ีชัว่โมง ซ่ึงการประชุมเชิงปฏิบติัการน้ีเป็นโอกาสในการหารือว่าการด าเนินการเป็นอย่างไรบา้ง
และท าการตกลงเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนแผนงาน ใด ๆ การประชุมเชิงปฏิบติัการน้ีสามารถจ ากดัการเขา้ร่วมไว้
ส าหรับผูน้ าสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs leadership) ได ้แต่ควรน ารายงานความคืบหนา้จากเจา้หนา้ท่ี
เขา้พิจารณาดว้ยเพราะคุณจะไดท้ างานไปในทางเดียวกนั  
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หลกัจากสองปี หรือสามปี คุณควรตรวจสอบแผนกลยุทธ์ของคุณอย่างละเอียด (deep check) ซ่ึงการตรวจสอบ
น้ีควรรวมถึงเจ้าหน้าท่ีของสถาบันสิทธิมนุษยชน (NHRIs) และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของคุณด้วย 
กระบวนการน้ีสามารถทบทวนการวิเคราะห์ PESTEL และ SWOT และดึงขอ้มูลใหม่มาปรับวิเคราะห์ได ้ การวิเคราะห์น้ี
มีแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ของคุณ 
 
แม่แบบแผนการปฏิบัติงาน (Operational Template)  
แผนปฏิบติังานของคุณควรพฒันาจากแผนกลยทุธ์ และคุณควรจะให้ความชดัเจนต่อกิจกรรมเก่ียวกบัการบูรณาการ
เพศสถานะใหเ้ป็นกระแสหลกั  
 
บทน า (Introduction)  • ค าแถลงพนัธกจิและวิสัยทัศน์ของคุณ 

• บทบาทและอาณัติของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณ 
โดยครอบคลุมถึงหน้าท่ีกฎหมายภายใต้กฎหมายภายในประเทศ หลักการ
ปารีส และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล และภาระหน้าท่ีระหว่างประเทศ
ในการติดตามและรายงาน 

• ค าแถลงค่านิยม (value) และ/หรือ หลกัการท่ีเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
และวิธีการของคุณ ซ่ึงอย่างน้อยควรกล่าวถึงความส าคัญของการท างาน
ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจากภาคประชาสังคมและรัฐบาลตาม
ความสอดคล้องกบัหลกัการปารีส 

• สมาชิกภาพใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานระดับชาติและระดับ
นานาชาติ และความเป็นประโยชน์ต่อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(NHRIs) และประเทศ  

ล าดับความส าคัญ
เชิงกลยุทธ์  
(Strategic priorities) 

ส่วนน้ีจะระบุล าดับความส าคญัด้านสิทธิมนุษยชนสามถึงห้าประเด็นท่ีคุณเลือก 
โดยภายใตล้ าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์แต่ละรายการ: 

• อธิบายว่าล าดบัความส าคญัเชิงกลยุทธ์ประเด็นน้ีคืออะไร ผลกระทบ
และผลลพัธ์ท่ีคุณตอ้งการ และมาตรการท่ีคุณจะใช ้(น ามาจากแผนกลยทุธ์)  

• การด าเนินการตาม SMART ใดท่ีจะเกิดขึ้น และภายในเม่ือใด  
                       +  ตวัช้ีวดัและมาตรการท่ีจะใชใ้นการประเมินความคืบหนา้  
                       + เจา้หนา้ท่ีหลกัท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการแทรกแซงแต่ละ
โครงการ 
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                       + ทีมงานใดบา้งในสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณ
จะเขา้ช่วยในการด าเนินการแทรกแซง 

• เร่ืองใดท่ีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (NHRIs) ของคุณจะจัดไวเ้ป็น
ประเด็นท่ีจะตอ้งจบัตาดู (watching brief) และส าหรับประเด็นใด  

                       +  ตวัช้ีวดัและมาตรการท่ีจะใชใ้นการประเมินความคืบหนา้  
                       + หัวหน้าผูบ้ญัชาการหลกัท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการแทรกแซง
แต่ละโครงการ 
                       + ทีมงานใดบา้งในสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณ
จะเขา้ช่วยในการด าเนินการแทรกแซง 

• ความสามารถใดท่ีจะคงไวเ้พื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น กระบวนการในการ
ตดัสินใจส าหรับด าเนินการ และใครเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการเป็นผูน้ า
และความมีส่วนช่วย 

 
การมีส่วนร่วมใน
ระดับนานาชาติ
(Engaging 
Internationally) 

ก าหนดปฏิสัมพนัธ์ใด ๆ กับ หรือรายงานไปยงัหน่วยงานตรวจสอบของ UN  
(UN monitoring bodies) APF และ  GANHRI ในช่วงเวลาน้ี: ส าหรับแต่ละการมี
ส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพนัธ์ ใหก้ าหนด:  

• การด าเนินการตาม SMART ใดท่ีจะเกิดขึ้นและเม่ือใด 
• ตวัช้ีวดัและมาตรการท่ีคุณจะใชใ้นการประเมินความคืบหนา้ 
• เจา้หนา้ท่ีหลกัท่ีจะรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
• ทีมงานใดบา้งในสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณจะเขา้ช่วย

ในกิจกรรมน้ี   
สุขภาพและ
ความสามารถของ
องค์กร
(Organisational 
health and 
capability)  

ในส่วนน้ีจะระบุล าดบัความส าคญัเชิงกลยุทธ์ท่ีคุณเลือกเพื่อนพฒันาสุขภาพและ
ศกัยภาพขององคก์รของคุณไวส้องหรือ สามประเด็น โดยภายใตล้ าดบัความส าคญั
แต่ละประเด็นในอธิบายว่าล าดับความส าคัญดังกล่าวคืออะไร และประโยชน์ท่ี
คาดหวงัไวมี้อะไรบา้ง (น ามาจากแผนกลยทุธ์ของคุณ) และ:  

• การด าเนินการตาม SMART ใดท่ีจะเกิดขึ้น และภายในเม่ือใด  
• ตวัช้ีวดัและมาตรการท่ีจะใชใ้นการประเมินความคืบหนา้  
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เจา้หนา้ท่ีหลกัท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการแทรกแซงแต่ละโครงการ 
ทีมงานใดบา้งในสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณจะเขา้ช่วยใน
การด าเนินการแทรกแซง  

(งบประมาณ) Budget ก าหนดตารางจดังบประมาณส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนปฏิบติังาน 
การติตามและทบทวน
แผนงาน (Monitoring 
and reviewing the 
plan)  

ในส่วนน้ีจะก าหนด:  
• กรอบการติดตามและประเมินผลของคุณ 
• ก าหนดเวลาว่าคุณจะรายงานและทบทวนความคืบหน้าเม่ือไหร่บา้ง และ

ปรับเปล่ียนแผนปฏิบติังานเม่ือท าเป็น  
 
 
 

 

แม่แบบแผนปฏิบัติงาน (Operational Plan Template)  
คุณสามารถใชแ้ม่แบบน้ีเพื่อจดัท าแผนปฏิบติังานของคุณ โดยคุณอาจจะตอ้งใชจ้ านวนหลายหนา้  
 
บทน า (Introduction)   

ล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic priorities) 

 

การมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ
(Engaging Internationally) 

 

สุขภาพและความสามารถขององค์กร
(Organisational health and 
capability)  

 

(งบประมาณ) Budget  
การติตามและทบทวนแผนงาน 
(Monitoring and reviewing the 
plan)  
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การคดิไปข้างหน้าในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซามัว (Thinking ahead in 
the Samoan Ombusman’s Office)  
 

การสร้างแผนกลยุทธ์หมายความว่าเจา้หนา้ท่ีของส านกังานผูต้รวจการแผ่นดินซามวัมีความเขา้ใจท่ี
ชดัเจนเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหว่างวิสัยทศัน์และการแทรกแซงของพวกเขา เจา้หนา้ท่ียงัมีมาตรการเพื่อให้รู้
วา่ความส าเร็จควรเป็นอยา่งไร  

การมีหน่วยงานภาคบริการขององคก์รซ่ึงมีความสามารถอย่างเต็มท่ีหมายความว่าเจา้หนา้ท่ีสามารถท่ีจะพฒันา
แผนปฏิบติังานหน่ึงปีซ่ึงก าหนดรูปแบบของทีมและแผนงานส่วนบุคคลได ้ซ่ึงไดรั้บความช่ืนชมอย่างมากและ
ช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ี:  

• รู้วา่พวกเขามีหนา้ท่ีรับผิดชอบอะไรและมุง้เนน้ต่อส่ิงท่ีรับผิดชอบนั้น 

• น าแนวปฏิบติัสากลท่ีดีท่ีสุดมาปรับใช ้

• วางแผนและท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ท าใหพ้วกเขาสามารถน าทกัษะและความรู้ท่ี
หลากหลายและกวา้งขึ้นมาปรับใชก้บัโครงการได ้

• ติดตามและรายงานการแทรกแซงเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถทบทวนและตรวจสอบความคืบหนา้ได้  
 

ส านักงานได้จัดให้มีการประชุมเชิงนันทนาการคร้ังท่ีสองในปี 2562 (2019) เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของ
ส านกังาน ซ่ึงเป็นโอกาสให้เจา้หนา้ท่ีไดเ้ฉลิมฉลองส่ิงท่ีพวกเขาไดท้ าและประสบความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ และท าการตกลงถึงประเด็นท่ีจะตอ้งปรับแกแ้ละการเปล่ียนจุดมุง้เนน้ใน
การด าเนินงานของพวกเขา  
 
นอกจากน้ียงัช่วยให้พวกเขาระบุบทเรียนส าหรับแผนกลยุทธ์ในคร้ังต่อไปได ้ตามท่ีระบุไวใ้นโมดูล 2 โดยท่ี
พวกเขาไดข้อ้สรุปวา่การทบทวนบ่อยคร้ังนั้นเป็นประโยชน์  
 
ดว้ยขอ้มูลเชิงลึกและพลงังานใหม่ท่ีไดรั้บจากการประชุมเชิงนนัทนาการในปี 2562 (2019) ส านกังานจึงพร้อมท่ี
จะพฒันาแผนกลยทุธ์คร้ังต่อไป เป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างความแตกต่างในชีวิตประจ าวนัของชาวซามวั
ต่อไป เพื่อใหทุ้กคนไดรั้บสิทธิมนุษยชนท่ีควรจะไดรั้บ 
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แผนที่เคร่ืองมือ (Tools Roadmap)  
 

คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพเ์คร่ืองมือดา้นล่างจาก www.asiapacificforum.net/resources/strategic-planning- guide-tools 
แผนท่ีเคร่ืองมือ (Tools Roadmap)  
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

การคิดเชิงกลยทุธ ์
รายการตรวจสอบการบูรณาการ
เพศภาวะให้เป็นกระแสหลกั 

พนัธกิจ 
วิสัยทศัน์ 
และคุณค่า 

รายการ
ตรวจสอบการมี
ส่วนร่วมของผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสีย 

การค านึงถึงปัจจยั
ภายนอก 

กรอบการวิเคราะห์ 
PESTEL 

เคร่ืองมือเลือกประเด็น
สิทธิมนุษยชน 

แผนภูมิ
เกณฑก์าร
ตดัสินใจ 

ตวัอย่างค าถามส าหรับ
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

กรอบผลลพัธ์ขนาดเลก็ 

การวิเคราะห์
องคป์ระกอบ

ภายใน 

การวิเคราะห์แบบ SWOT 

รายการตรวจสอบประเด็นท่ีมีความอ่อนไหว 

กรอบผลลพัธ์ 

กรอบความสามารถ แม่แบบแผนกลยทุธ์ รายงานตรวจสอบผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือ
ทดสอบร่างแผนกลยทุธ์
ของคุณ 

การคิดไป
ขา้งหนา้ 

แผนปฏิบติังาน 


