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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาคู่มือฉบับนี้เป็ นการจัดทาขึ้นสาหรับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็ นครั้งแรก APF ขอขอบคุณความ
ช่วยเหลือระดับมืออาชีพของบริ ษทั Martin Jenkins Consultancy ที่ทางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดกับ APF เพื่อจัดทา
คู่มือนี้ให้เป็ นจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ APF ขอขอบคุณในการมีส่วนร่ วมของ Jonna Collinge และ Robin Veenis
นอกจากนี้ APF ต้องการที่จะขอบคุณ
• สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินของซามัว (และในฐานะสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติของซามัว)
สาหรับการแบ่งปันประสบการณ์และการเรี ยนรู ้จากการพัฒนาแผนกลยุทธ์
• Chris Sidoti Rosslyn Noonan Dr. Jill Chrisp Michael Kelly และ James lliffe สาหรับคาแนะนาและข้อมูล
เชิงลึก
• คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด์สาหรับการอนุญาตให้นาข้อมูลต้นแบบ และกรอบการ
ดาเนินงานขององค์กรมาเป็ นเนื้อหารวมอยูใ่ นคู่มือฉบับนี้
• Aishath Fasoha และ Kate Turner-Mann สาหรับมุมมองวิสัยทัศน์และการประสานงานการพัฒนาคู่มือนี้

จัดทำคำแปลโดย สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

4

อภิธานศัพท์ (Glossary)
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)
ค่านิยม (Values)
ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์
(Strategic priority)

การจัดการปัญหา (Intervention)

ผลที่ได้ (Output)

ผลกระทบ (Impact)

ผลลัพธ์ (Outcome)

เอกสารที่ระบุถึงแผนงานที่องค์กรตั้งใจจะทาให้สาเร็ จ โดยปกติ
จะครอบคลุมเวลา 3 – 5 ปี
กาหนดสิ่ งที่องค์กรทา พันธกิจควรอธิ บายว่าองค์กรเป็ นใคร
และทาไมองค์กรถึงดารงอยู่ และวัตถุประสงค์ขององค์กร
ของคุณ
กาหนดทิศทางขององค์กร โดยเป็ นสิ่ งที่องค์กรต้องการให้
บรรลุผา่ นพันธกิจขององค์กร
หลักการชี้ แนะขององค์กรที่กาหนดว่าจะปฏิบตั ิต่อกันและ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างไร
การกาหนดประเด็นสิ ทธิมนุษยชนที่สาคัญ
ของสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ เพื่อ มุ่งเน้นดาเนิ นการ
ผ่านพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร เช่น “ความรุ นแรงใน
ครอบครัว”
กิจกรรมที่คุณจะทาเพื่อให้บรรลุถึง การสร้างผลกระทบของ
องค์กรและนาไปสู่ ผลลัพธ์ของคุณ เช่น “ร่ างและเผยแพร่
รายงานปัญหาความรุ นแรงในครอบครัวในประเทศของเรา”
ผลงานหรื อบริ การที่องค์กรดาเนินการผ่านการจัดการปั ญหา
เช่ น “การจัด ท าร่ า งและเผยแพร่ รายงานความรุ น แรงใน
ครอบครัวในประเทศ”
ผลลัพ ธ์ที่ อ งค์ก รคาดหวัง ที่จ ะบรรลุผ ่า นการแทรกแซง
(ในระยะสั้ น ) เช่น “ผู ก้ าหนดนโยบายจัด ตั้ง ส านัก งาน
ป้องกันความรุ นแรงในครอบครัวแห่งชาติข้ ึนอันเป็ นผลมาจาก
รายงานที่องค์กรจัดทา”
ผลลัพ ธ์ที่ องค์ก รมี ส่ ว นทาให้เกิ ด ผ่านทางผลกระทบของ
องค์กร (ในระยะยาว) เช่น “อัตราความรุ นแรงในครอบครัว
ลดลง ความปลอดภัย และสวัส ดิ ภ าพของผูห้ ญิ ง และเด็ ก
เพิม่ ขึ้น”
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การบูรณาการประเด็นเรื่ อง
เพศสถานะเข้าสู่ ประเด็นกระแสหลัก
(Gender mainstreaming)

การบูรณาการเรื่ องเพศสถานะเป็ นกลยุทธ์เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมทางเพศ สิ ทธิความรับผิดชอบ
และโอกาสที่เท่าเทียมกันสาหรับทุกเพศ
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บทนาสาหรับผู้ใช้
เกีย่ วกับคู่มือฉบับนี้
คู่มือฉบับนี้นาเสนอแนวทางขั้นตอนสาหรับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์
ถึงแม้จะมีแหล่งข้อมูลมากมายที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิมนุษยชน แต่ขอ้ มูล
เกี่ยวกับวิธีการสร้างและรักษาสภาพสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้มีประสิ ทธิภาพอย่างแท้จริ งในเรื่ องของ
ความสาคัญของการบริ หารงานที่มีคุณภาพ หรื อเกี่ยวกับความท้าทายขององค์กรที่จะนาไปสู่ การเป็ นผูน้ าของ
สถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติระดับ นั้น ยังคงมีน้อยมาก คู่มือฉบับนี้ และ ‘the online APF Strategic Planning
Community1’ มีวตั ถุประสงค์ที่จะจัดการต่อปัญหาเหล่านั้น
คู่มือนีเ้ หมาะสาหรับใคร
คู่มือนี้ มีไว้สาหรับผูน้ าองค์กรของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยรวมถึงผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูอ้ านวยการระดับสู ง การวางแผนเชิงกลยุทธ์จะมีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้นเมื่อทุกคนในสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมและเมื่อสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้รับข้อมูลเชิงลึกและความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกภาคส่วน
วิธีใช้ คู่มือนี้
ผูอ้ ่านสามารถใช้คู่มือนี้สาหรับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ตามอัธยาศัยสามารถนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเพื่อนร่ วมงาน
เมื่อท่านเริ่ มกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
คู่มือนี้ประกอบด้วยสี่ โมดูล ดังนี้:
การคิดเชิงกลยุทธ์ THINKING STRATEGICALLY
สร้างความสามารถและความเข้าใจในการคิด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และกาหนดรากฐาน
สาหรับกลยุทธ์
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การคานึงที่ปัจจัยภายนอก THINKING OUTWARDS
ประเมินสภาพปัจจัยภายนอกขององค์กรและกาหนดลาดับความสาคัญ
การคานึงถึงปัจจัยภายใน THINKING INWARDS
ระบุวิธีการที่จะขับเคลื่อนตามลาดับความสาคัญขององค์กร รวมถึงการเสริ มสร้างศักยภาพและ
ขีดความสามารถขององค์กรและการร่ างแบบแผนกลยุทธ์
การคิดไปข้างหน้ า THINKING AHEAD
การลงมือดาเนิ นการตามแผน และทบทวนเพื่อประเมินความคืบหน้าและทาการปรับเปลี่ยน
ตามความจาเป็ น
ผูอ้ ่านควรดาเนินการตามโมดูลต่าง ๆ ตามลาดับเนื่องจากแต่ละโมดูลจะค่อย ๆ สร้างขั้นตอนที่จาเป็ นสาหรับการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่ละโมดูลประกอบด้วย:
• ข้อมู ลในการเรี ยนรู ้ ในแต่ ละหัวข้อ ตลอดจนแบบฝึ กหัดและเครื่ องมื อที่ จะช่ วยให้ ผูอ้ ่ านวิ เคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้น้ นั
• กรณี ศึกษาซึ่ งอธิบายถึงสานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินซามัว ว่าได้ดาเนินการตามกระบวนการแต่ละขั้นตอน
ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างไร และได้เรี ยนรู ้อะไรสาหรับอนาคต
• แนวคิดเพื่อการบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลักตลอดกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ พร้อมตัวอย่างแหล่งข้อมูลและคาแนะนาที่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
ในแต่ละโมดูล ได้มีการใช้สัญลักษณ์ดา้ นล่างเป็ นแนวทางสาหรับเครื่ องมือประเภทต่าง ๆ
กรณีศึกษา (CASE STUDIES)
จะอธิบายว่าสานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินซามัวพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างไร
รายการตรวจสอบ (CHECKLIST)
จะแสดงถึงรายการสิ่ งที่ผอู ้ ่านต้องทา
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อ่านเพิม่ เติม (FURTHER READING)
จะช่วยให้ผอู ้ ่านค้นคว้าข้อมูลของโมดูลในเชิงลึกมากขึ้น
ประเด็นสาคัญ (KEY POINTS)
จะอธิบายสิ่ งที่ผอู ้ ่านจะสามารถทาได้เมื่อสิ้ นสุ ดแต่ละโมดูล
แบบฝึ กหัดเชิงปฏิบัติ (PRACTICAL EXERCISES)
จะให้ผอู ้ ่านสามารถทดลองใช้เครื่ องมือได้ทนั ที
คิดวิเคราะห์ และหารื อ (REFLECT AND DISCUSS)
จะตั้งข้อหารื อผ่านข้อคาถามที่สาคัญเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ในส่ วนท้ายของคู่มือนี้ จะพบเครื่ องมือ:
‘แผนที่เครื่ องมือ (Tools Roadmap)’ ที่ให้ภาพรวมของเครื่ องมือทั้งหมดและวิธีการ
ประกอบเข้าด้วยกัน
ลิงก์ (Link) สาหรับดาวน์โหลด ‘แม่แบบเครื่ องมือ (Tools Templates)’ ซึ่งผูอ้ ่านสามารถ
พิมพ์และใช้งานกับเพื่อนร่ วมงานได้
ผูอ้ ่านสามารถดูคู่มือนี้ใน APF Strategic Planning Community ได้ที่
www.asiapacificforum.net/resources/Strategy-planning-guide ในรู ปแบบออนไลน์ประกอบด้วยวิดีโอและลิงก์
ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ยงั เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ่านแบ่งปันและเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญและสถาบันสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (NHRIs) อื่น ๆ ได้อีกด้วย
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โมดูลที่ 1 : การคิดเชิงกลยุทธ์ (Thinking Strategically)

โมดูลนี้กาหนดคุณค่าของแผนกลยุทธ์สาหรับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ตลอดจน
ความสาคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์และการกาหนดพันธกิจ (mission) วิสัยทัศน์ (vision)
และค่านิยม (value) ก่อนที่คุณจะเริ่ มกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ โมดูลนี้ยงั
แนะนาเรื่ องการบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลัก (Gender
mainstreaming) และอธิบายวิธีการและแนวทางการรวมการบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะ
เข้าสู่ประเด็นกระแสหลักไว้ในกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์
เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:
• อธิบายประโยชน์ของการพัฒนาแผนกลยุทธ์และความท้าทายที่แผนกลยุทธ์จะช่วยให้คุณรับมือได้
• ระบุคาถามสาคัญเกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อพัฒนาพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม
ซึ่งจะช่วยเป็ นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของคุณ
• เข้าใจคาว่า ‘การบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลัก (Gender mainstreaming)’
คืออะไร เหตุใดจึงมีความสาคัญ และจะนามารวมเข้ากับการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไร
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ส่ วนที่ 1.1 (Section 1.1)
ทาไมต้องพัฒนาแผนกลยุทธ์ (Why develop a strategic plan)
แผนกลยุทธ์คือเอกสารที่กาหนดสิ่ งที่คุณตั้งใจจะให้บรรลุ ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยูใ่ นช่วงเวลาภายในสามถึงห้าปี
การวางแผนเชิ งกลยุทธ์โดยส่ วนมากมักจะเป็ นข้อกาหนดจากรัฐบาลหรื อผูใ้ ห้ทุน ซึ่ งบางครั้งอาจรู ้สึกเหมือน
เป็ นภาระ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามแล้ว การมีแผนกลยุทธ์น้ นั มีขอ้ ดีหลายประการ
ในการจัดลาดับความสาคัญ สถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) อาจต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ
ซึ่งรวมถึง:
• การจัดการกับความซับซ้อนของอาณัติอนั กว้างเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน ด้วยหน้าที่ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ภายนอกที่หลากหลายภายในกรอบทรัพยากรที่มีจากัด
• ความคาดหวังจากทั้งภายในและภายนอก ที่ยงิ่ ใหญ่และบางครั้งก็ไม่สมจริ ง
• ความรับผิดชอบทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
• ความสามารถในการเข้าถึงได้โดยบุคคลทัว่ ไปและการตอบสนองต่อการพัฒนาที่ฉบั พลัน
• การก่อให้เกิดผลโดยการทาให้สิทธิ มนุษยชนเป็ นจริ งในชี วิตประจาวันของผูค้ นและสามารถแสดงให้
เห็นได้
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้ ได้ แผนกลยุทธ์น้ นั เป็ นแนวทางที่แข็งแกร่ งและมีหลักการ
เพื่อช่วยให้คุณสามารถระบุและจัดลาดับความสาคัญของคุณ บูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ ประเด็น
กระแสหลักเข้ากับงานของคุณ ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และทาให้มนั่ ใจว่าทุกคนทางานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ยงั ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความคาดหวัง:
• ภายนอก (Externally) โดยการฟังผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของคุณเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณควรจะทา จากนั้นสื่ อสาร
กลับไปยังลาดับความสาคัญของคุณและเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกของคุณ
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• ภายใน (Internally) โดยการช่วยให้สถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) สามารถทางานตามลาดับ
ความสาคัญตามความต้องการของผูต้ รวจการแผ่นดิน ข้าราชการและพนักงาน ก่อนการตัดสิ นใจว่าควร
จะจัดสรรทรัพยากรระหว่างกันอย่างไรให้ดีที่สุด
แผนกลยุทธ์ยงั ช่วยคุณ:
• กาหนด (Define) สิ่ งที่สถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (NHRIs) ต้องการที่จะให้บรรลุตามขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบ
• จัดลาดับความสาคัญ (Prioritise) ว่าควรให้ความสาคัญต่อประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนา
องค์กรด้านใด โดยผสมผสานมุมมองที่เน้นการบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ ประเด็นกระแสหลัก
(Gender mainstreaming lens)
• สร้ างความเข้ าใจร่ วมกัน (Shared understanding) ในสิ่ งที่องค์กรกาลังทา ทั้งระดับภายในและภายนอก
เพื่อสนับสนุนการทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่ วมกัน
• ติดตามและประเมิน (Monitor and evaluate) ความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนตามความจาเป็ น

คิด วิเคราะห์ และหารื อตามความเข้ าใจของผู้อ่าน
• แผนกลยุทธ์จะเป็ นประโยชน์ต่อสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) อย่างไร
• ในการจัดทาแผนกลยุทธ์จาเป็ นต้องระบุถึงปัญหาความท้าทายใดบ้าง

ทาไมสานักงานผู้ตรวจการแผ่ นดินของซามัวจึงจาเป็ นต้องพัฒนาแผนกลยุทธ์
ความเป็ นมา
สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินซามัวก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติผตู ้ รวจการแผ่นดิน
พ.ศ. 2531 มีหน้าที่ในการส่งเสริ มธรรมาภิบาล โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติดงั กล่าวโดยให้อานาจแก่สานักงานในการสื บสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของหน่วยงานและส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนทัว่ ประเทศ ด้วยเหตุน้ ี สานักงานจึงมีหน้าที่
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และความรับผิดชอบสองประการ ได้แก่ผตู ้ รวจการแผ่นดินและและสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs)
ของประเทศ
ความท้าทาย
หลังการแก้ไขพระราชบัญญัติในปี 2556 สานักงานได้แบ่งออกเป็ นสามหน่วยงาน ได้แก่ ธรรมาภิบาล สิ ทธิมนุษยชน
และการสอบสวนคดีพิเศษ อย่างไรก็ตาม การประเมินศักยภาพของสานักงานในปี 2557 โดย APF พบว่าอาณัติ
ทั้งสามประการ และหน่วยงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามอาณัติน้ นั ๆ มีความมุ่งทาแต่งานในส่ วนของตัวเอง จึงจะเป็ น
ต้องได้รับการปรับบูรณาการและจัดการกิจกรรมให้ดีข้ นึ นอกจากนี้ แผนกลยุทธ์ที่มีอยูไ่ ม่ได้สะท้อนถึงอาณัติที่
เพิ่มขึ้นของสานักงาน และไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์โดยรวมและขาดมาตรการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเหตุน้ ี เจ้าหน้าที่จึงไม่มีแบบแผนในการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ซ่ ึงทางานภายใต้อาณัติใหม่และ
ไม่มีความชัดเจนในสิ่ งที่คาดหวังจากพวกเขา ในขณะนั้น สานักงานยังขาดความสามารถในด้านการบริ หารองค์กร
ซึ่งหมายความว่าสานักงานมีปัญหาความท้าทายในการวางแผน การจัดทางบประมาณ และการจัดทาและเสนอ
รายงาน นอกจากนั้นสานักงานยังมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการทางาน
Maiava lulai Toma เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งผูต้ รวจการแผ่นดินมาตั้งแต่ปี 2537 ยอมรับว่าจาเป็ นที่จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ใหม่ โดย Maiava lulai Toma เชื่อว่าสิ่ งนี้จะจัดการปัญหาความท้าทายที่ระบุในการประเมินศักยภาพโดย:
• กาหนดวัตถุประสงค์และค่านิยมของสานักงาน เพื่อให้ท้ งั สามหน่วยงานสามารถทางานบรรลุเป้าหมาย
ร่ วมกันในลักษณะเดียวกันได้
• บูรณาการงานของทั้ง 3 หน่วยงาน โดยตระหนักว่าสิ ทธิมนุษยชนเป็ นรากฐานของธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาล
ที่ดีจาเป็ นที่จะตระหนักถึงสิ ทธิมนุษยชน
• ระบุโครงการที่มีลาดับความสาคัญด้วยวัตถุประสงค์และมาตรการที่กาหนดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
เข้าใจบทบาทและความคาดหวังในผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละคนได้
• จัดตั้งส่วนงานสนับสนุนสาหรับองค์กรเพื่อการประสานงานและสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการ
ด้านการเงินและ การติดตามและประเมินผล
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“ การคาดการณ์ ล่วงหน้าเป็ นสิ่ งสาคัญมาก...มันช่ วยให้เราจัดการกับ งานที่ ตอบสนองได้เมื่ อเรามี ค วามเป็ น
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
ผูต้ รวจการแผ่นดินของซามัว
สานักงานตัดสิ นใจจัดทาแผนกลยุทธ์ปี 2559 -2563 เพื่อมุ่งเน้นจุดสาคัญและทิศทาง และให้การสนับสนุน
ที่ดีข้ นึ สาหรับกลุ่มงานต่าง ๆ และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานและผลกระทบ
ด้วยขีดความสามารถที่จากัด สานักงานจึงได้ว่าจ้างที่ปรึ กษาสองคนซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดทาแผน
กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการ ที่ปรึ กษาคนหนึ่งเป็ นผูป้ รึ กษามาจากซามัวที่มีความรู ้ที่ดี
เกี่ยวกับท้องถิ่น และที่ปรึ กษาอีกคนมาจาก APF ที่มีความรู ้เกี่ยวกับ NHRIs ที่ดาเนิ นงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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ส่ วนที่ 1.2 (Section 1.2)
การคิดเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking and strategic planning)
การคิดอย่างมีกลยุทธ์คือการมองภาพรวมและทิศทางในระยะยาวขององค์กร เป็ นการช่วยสร้างพันธกิจและวิสัยทัศน์
สาหรับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติตลอดจนกาหนดค่านิยม เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินการของคุณ ซึ่งสิ่ ง
เหล่านี้เป็ นรากฐานที่สถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ จาเป็ นต้องวางแผนเพื่อการทางาน
การวางแผนเชิ งกลยุทธ์จะช่วยสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (NHRIs) ในการกาหนดวิธีและแนวทางที่ จะ
ขับเคลื่อนจากจุดที่ อยู่ปัจจุบนั ไปยังสู่ จุดที่ ตอ้ งการ การวางแผนเชิ งกลยุทธ์จะช่วยแปลงความคิดเชิ งกลยุทธ์
เบื้องหลังพันธกิจและวิสัยทัศน์สู่การกาหนดลาดับความสาคัญและเป้ าหมาย นอกจากนี้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ยังกาหนดขั้นตอนที่จะต้องทาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ทั้งความคิดเชิ งกลยุทธ์และการวางแผนเชิ งกลยุทธ์มีความจาเป็ นต่อความสาเร็ จ อย่างไรก็ตาม องค์กรต่าง ๆ
มักจะกระโดดเข้าสู่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ก่อนที่จะทาการคิดเชิงกลยุทธ์ สิ่ งสาคัญคือต้องเข้าใจว่าการคิดเชิงกลยุทธ์
คืออะไรก่อนที่จะเริ่ มพัฒนาแผนกลยุทธ์
การคิดเชิงกลยุทธ์จะถามคาถามพื้นฐานว่าเหตุใดองค์กรจึงดารงอยู่และมีค่านิยมอะไรที่องค์กรสามารถเพิ่มได้
สาหรับสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) สิ่ งนี้ รวมถึงการทาความเข้าใจความท้าทายของสภาพแวดล้อม
ที่คุณดาเนินการและมีผลกระทบต่อกลยุทธ์
สาหรับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) สิ่ งนี้ จะถูกกาหนดโดย:
•
•
•
•
•

สภาพแวดล้อมของประเทศที่คุณดาเนินการ
มาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ข้อกาหนดของหลักการปารี ส
ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ข้อจากัดทางการเงิน
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อ่านเพิม่ เติม
- มาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International human rights standard):
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/internationallaw.aspx
- หลักการปารี ส (The Paris Principle):
www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/StatusOfNationalinstitutions.aspx
การคิดเชิงกลยุทธ์ตอ้ งการให้ผอู ้ ่านพิจารณาคาถามต่อไปนี้ :
• องค์กรของเราคือใคร และทาไมถึงดารงอยู่
• เราจะอธิบายค่านิยมของสิ ทธิมนุษยชนต่อประเทศเราอย่างไร
• องค์กรของเราจะมุ่งไปที่จุดไหนและไปที่จุดนั้นทาไม
• อะไรจะทาให้องค์กรของเราประสบความสาเร็จ (ทั้งในสิ่ งที่ทาและวิธีที่ทา)
• ใครสามารถช่วยองค์กรเราได้บา้ ง
• ทาไมต้องร่ วมงานกับองค์กรของเรา
• อะไรคือความเสี่ ยงขององค์กรเรา

คิด วิเคราะห์ และหารื อตามความเข้ าใจของผู้อ่าน
• การคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์คืออะไร และเหตุใดเราจึงต้องการทั้งสอง
อย่างนี้
• ผูอ้ ่านสามารถตอบคาถามการคิดเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไรบ้าง
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ส่ วนที่ 1.3 (Section 1.3)
การบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้ าสู่ ประเด็นกระแสหลัก (Gender mainstreaming)
การบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ ประเด็น กระแสหลัก เป็ นส่ วนสาคัญของการคิด และการวางแผน
เชิงกลยุทธ์สาหรับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) การบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ประเด็น
กระแสหลักนั้นเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการทาให้มนั่ ใจว่าสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาและคานึงถึงประเด็น
เรื่ องเพศสถานะในการตัดสิ นใจว่าสถาบันสิ ทธิมนุษยชนจะทาอะไรและอย่างไร และเกี่ยวกับการทาให้แน่ใจว่า
องค์กรมีความเป็ นธรรม ครอบคลุมและเข้าถึงได้สาหรับทุกคน

การบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้ าสู่ ประเด็นกระแสหลักคืออะไร
คาว่า “เพศ” หมายถึงบทบาทที่สร้างขึ้นในสังคมและเป็ นความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างผูช้ าย ผูห้ ญิง และเพศ
ทางเลือก ซึ่งทุกคนอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ที่แตกต่างกัน
ออกไป
การบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ ประเด็น กระแสหลัก นั้น เป็ นกลยุทธ์เพื่ อให้เกิ ดความเท่า เที ย ม
ทางเพศ
ความเท่าเทียมกันทางเพศหมายถึงสิ ทธิ ความรับผิดชอบ และโอกาสที่เท่าเทียมกันสาหรับคนทุกเพศ หมายความว่า
ความใฝ่ ฝัน และความต้องการของทุกเพศได้รับการพิจารณา ให้คุณค่า และได้รับความการสนับสนุ นที่เท่าเทียม
การบูรณาการเพศสถานะเป็ นกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อแต่ละเพศสภาพในกิจกรรมทั้งหมดของ
องค์กร จากนั้นจึงดาเนิ นการเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศและสร้างความมัน่ ใจว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศ
จะไม่เกิดขึ้น
การบูรณาการเพศสถานะนี้ยงั ตระหนักและตอบสนองต่อข้อเท็จจริ งลักษณะอื่น ๆ เช่น อายุ เชื้อชาติ ความทุพพลภาพ
และเพศ ก็สามารถเป็ นส่วนหนึ่งของความไม่เท่าเทียมทางเพศได้
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คู่มือนี้ใช้แนวทางตามคู่มือของ APF สาหรับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติสาหรับการบูรณาการสิ ทธิมนุษยชน
ส าหรั บ สตรี และเด็ก หญิ ง เข้า ไว้ใ นงานประจาวัน (NHRI Guidelines for Mainstreaming the Human Rights of
Women and Girls into Our Everyday Work) ซึ่ งให้คาแนะนาในทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบูรณาการเพศสภาพเข้ากับ
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

อ่านเพิม่ เติม
คู่มือของ APF สาหรับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) สาหรับการบูรณาการ
ประเด็นเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนเข้าสู่ประเด็นกระแสหลักสาหรับสตรี และเด็กหญิงเข้าไว้ใน
งานประจาวัน (NHRI Guidelines for Mainstreaming the Human Rights of Women and
Girls into Our Everyday Work) : www.asiapacificforum.net/resources/nhri-guidelinesmainstreaming-rights-women/

การบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้ าสู่ ประเด็นกระแสหลักในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Gender mainstreaming
in strategic planning)

คุณสามารถใช้รายงานตรวจสอบด้านล่าง (check list) เพื่อนาหลักการบูรณาการเพศสถานะมาใช้ในการวางแผน
เชิ งกลยุทธ์ของคุณ สิ่ งนี้ เรี ยกว่าการใช้ ‘เลนส์เรื่ องเพศสถานะ (gender lens)’ กับการคิด กิจกรรม และการตัดสิ นใจ
ของคุณ
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รายการตรวจสอบการบูร ณาการประเด็น เรื่ อ งเพศสถานะเข้ า สู่ ป ระเด็น กระแสหลัก
(Gender Mainstream checklist)
□ มีความสมดุลระหว่างเพศในการประชุมเชิงปฏิบตั ิ และการแทรกแซงของเราในการจัดทา
แผนกลยุทธ์
□ สถาบัน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (NHRIs) มี น โยบายเรื่ องเพศและ/หรื อ กลยุท ธ์ เรื่ อ งเพศ
หรื อไม่ เรามีงบประมาณที่จดั สรรไว้เฉพาะสาหรับการทางานเกี่ยวกับเพศเฉพาะทาง หรื อ
การบูู รณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลักหรื อไม่
□ ในการวิเคราะห์ความแข็งแรง (Health) และศักยภาพ (Capabilities) ขององค์กรจะพิจารณา
กลยุทธ์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศได้อย่างไร เช่น จะต้องให้โอกาสในการเรี ยน การพัฒนา และ
การเลื่อนตาแหน่งสาหรับเพศ (under represent) (เพิ่มเติมในโมดูลที่4 (module 4))
□ การแทรกแซงขององค์กรส่ งเสริ มให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ และการรับรู ้เชิงบวกต่อทุกเพศอย่างไร
เช่น กระบวนการร้องเรี ยนของเราสามารถเข้าถึงได้และปลอดภัยสาหรับทุกเพศหรื อไม่
□ ได้มี ก ารปรึ กษาผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยที่สามารถให้ขอ้ มูลเชิ งลึกและมุมมองเกี่ย วกั บประเด็นทางเพศ
หรื อไม่
□ ได้มีการระบุถึงการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ เกิดขึ้นต่อเพศที่ต่างกันอย่างไม่สมดุลหรื อไม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อผูห้ ญิงและเด็กผูห้ ญิง ชายและหญิงข้ามเพศ องค์กรควรเลือกประเด็นเหล่านี้ ให้เป็ นประเด็น
ความสาคัญของกลยุทธ์หรื อไม่
□ ได้มีการกาหนดมาตรการและตัวชี้วดั ที่จะช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของเราไปสู่ ความเท่าเทียม
ทางเพศหรื อไม่
□ ได้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ ประเด็นกระแสหลักภายในองค์กร
หรื อ มีความจาเป็ นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเพศสถานะหรื อไม่
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ส่ วนที่ 1.4 (Section 1.4)
การกาหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Setting your mission, vision and values)
เมื่อได้ตอบคาถามเกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์แล้ว ก็พร้อมที่จะกาหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่า นิยมขององค์กร
สิ่ งเหล่านี้เปรี ยบเสมือนดัง่ กาวที่จะยึดองค์กรเข้าไว้ดว้ ยกัน แม้วา่ ลาดับความสาคัญขององค์กรอาจเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อม แต่พนั ธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิ ยมจะยังมัน่ คงและเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับสิ่ งที่ทา
และวิธีการต่าง ๆ
• พันธกิจกาหนดสิ่ งที่องค์กรทา พันธกิจทาหน้าที่อธิบายว่าองค์กรเป็ นใครและทาไมองค์กรถึงดารงอยู่ –
วัตถุประสงค์ขององค์กร ในฐานะสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ (NHRIs) พันธกิจควรสะท้อนถึงอาณัติ
ตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้
• วิสัยทัศน์ เป็ นตัวกาหนดทิศทางที่องค์กรกาลังกาลังเดินหน้าไป – สิ่ งที่ตอ้ งการให้สาเร็จผ่านพันธกิจของ
องค์กร วิสัยทัศน์ คือแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามพันธกิจ สามารถเป็ นแรงบันดาลใจและควรสร้าง
แรงจูงใจ วิสัยทัศน์ทาหน้าที่กาหนดทิศทางในการทางานที่ชดั เจนให้กบั ทุกคนในองค์กร
• ค่ านิยมเป็ นหลักกาหนดแนวทางของสถาบันสิ ทธิ มนุษยชน (NHRIs) โดยกาหนดว่าทุกคนในองค์กร
จะปฏิบตั ิตน ต่อกันและกัน และต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างไร
พันธกิจและวิสัยทัศน์ไม่ควรยาวเกินสองประโยค และค่านิยมของคุณไม่ควรกาหนดเกินห้าข้อ การกาหนดข้อความ
ให้มีความกระชับจะทาให้ทุกคนสามารถจดจาได้
องค์กรสามารถกาหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิ ยมได้โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิ การ (workshop) ซึ่ งการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จะต้องประกอบด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการ (Commissioner) และเจ้าหน้าที่
บริ หารอาวุโส ซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการขับเคลื่อนพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร และสร้างความมัน่ ใจว่า
ทุกคนจะสามารถปฏิบตั ิตามค่านิยมขององค์กรได้ โดยอาจกาหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ด้วยก็ได้ หรื อเจ้าหน้าที่สามารถมีส่วนร่ วมในการนาเสนอแนวคิดโดยการทาแบบสารวจเกี่ยวกับการคิดเชิง
กลยุทธ์ หรื อโดยการให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับร่ างพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม
สิ่ งสาคัญคือจานวนผูเ้ ข้าร่ วมการหารื อนั้นจะต้องมีความสมดุลในเรื่ องเพศ และพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิ ยม
ของคุณจะไม่สืบสานความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ในกรณีจาเป็ นคุณอาจจะเชิญผูท้ ี่มีความน่าเชื่อถือจากภายนอก
ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดความสมดุลในเรื่ องเพศเข้าร่ วมในการหารื อด้วยก็ได้
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วิธีการกาหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของซามัว
หนึ่ งในภารกิจแรกของสานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินซามัวในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ปี 2559-2561
คือ การกาหนดพัน ธกิ จ วิสัย ทัศ น์ และค่า นิ ย มขององค์ก ร ซึ่ ง รวมถึ ง อาณัติที่ เ พิ่ม มากขึ้ น และ
หมายความว่าทุกคนสามารถที่จะร่ วมกันวางแผนไปสู่เป้าหมายร่ วมกันได้
พันธกิจ (สาหรับอาณัติดา้ นสิ ทธิมนุษยชน)
เพื่อส่งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพในฐานะสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
ศักดิ์ศรี การคุม้ ครอง ความเสมอภาค และความยุติธรรมสาหรับทุกคน - การส่งเสริ มคุณธรรมในธรรมาภิบาล
การคุม้ ครองและส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชนในซามัว และการปฏิบตั ิต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
ค่านิยม
•
•
•
•
•
•

ความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม
จริ ยธรรม ความยุติธรรม และศักดิ์ศรี
การเข้าถึง ความรับผิดชอบ และความโปร่ งใส
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
ความสม่าเสมอ การตอบสนอง และความขยันหมัน่ เพียร
วัฒนธรรมและนิติธรรม
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารสาหรับ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม
การประชุมเชิงปฏิบตั ิ การควรถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน: พันธกิจควรได้รับการพิจารณาเป็ นอย่างแรก
ตามด้วยการพิจารณาวิสัยทัศน์ และสุ ดท้ายคือการพิจารณาค่านิ ยม เนื่ องจากทั้งสามอย่างนี้ พฒั นาและ
เสริ มสร้างซึ่งกันและกัน
การประชุมเชิ งปฏิบตั ิ การอาจอาศัยวิทยากรจากภายนอกเพื่ อช่ วยในการจัดการโครงสร้างส าหรั บ
การประชุม และรับประกันว่ากระบวนการประชุมถูกกระตุน้ ให้เกิดการโต้ตอบ และสะท้อนมุมมอง
ทั้งหมด
สาหรับในแต่ละส่ วนในการประชุมเชิ งปฏิบตั ิ การของคุณ ให้เริ่ มโดยการให้ผูเ้ ข้าร่ วมแต่ละคนเขียนคาตอบ
สาหรับคาถามด้านล่างบนกระดาษโน้ต (จานวนคาตอบและกระดาษโน้ตกาวตามความต้องการของผูต้ อบ)
โดยคานึ งถึงหลักการจากการหารื อตามหัวข้อการคิดเชิงกลยุทธ์ในส่ วนที่ 1.2 และจากนั้นให้นากระดาษโน้ต
ทั้งหมดมาแปะบนผนังและจัดกลุ่มตามหัวข้อ ต่าง ๆ
รู ปภาพที่คุณสร้างขึ้นจะเป็ นพื้นฐานสาหรับการหารื อ และคุณยังสามารถ “โหวต” ในหัวข้อได้อีกด้วย คุณยังไม่ตอ้ ง
พยายามที่จะให้ถอ้ ยคานั้นสมบูรณ์ในการประชุมเชิ งปฏิบตั ิ - การจัดเรี ยงถ้อยคาให้สมบูรณ์น้ นั สามารถทาได้
โดยบุคคลหนึ่งคน หรื อสองคนภายหลังจากากรประชุมเสร็ จสิ้ น และทดสอบร่ างถ้อยแถลงกับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
เชิงปฏิบตั ิการและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ
พันธกิจ
- เรามาทาอะไรที่นี่
- เราจะทาอย่างไร
- เราทาเพื่อใคร
- เรานาคุณค่าอะไรมาบ้าง
วิสัยทัศน์
- เป้าหมายใหญ่ ความหวัง และความฝันของเราคืออะไร
- เรามีใครและอะไรที่เป็ นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลง
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ค่านิยม
- เราจะต้องปฏิบตั ิต่อกัน และต่อผูม้ ีเกี่ยวข้องอย่างไรเพื่อให้บรรลุพนั ธกิจและวิสัยทัศน์
- คาใดสามารถอธิบายพฤติกรรมนี้ได้ดีที่สุด
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โมดูลที่ 2 : การคานึงถึงปัจจัยปัจจัยแวดล้อมภายนอก (Thinking Outwards)

ผูอ้ ่านสามารถพัฒนารากฐานของแผนกลยุทธ์ของคุณ ต่อได้ โดยการพัฒนาต่อยอดจากการคิด เชิ ง
กลยุทธ์ โดยมีพนั ธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิ ยมเป็ นแนวทาง ในโมดูลจะเป็ นการสร้างความเข้าใจ
อย่า งครอบคลุม เกี่ ย วกับ ประเด็นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส าคัญ และสภาพแวดล้อมภายนอกของผู ้ ที่
เกี่ยวข้องขององค์กรจาก “Environment Scan” (การพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม) ซึ่งจะ
ช่วยในการประเมินว่าประเด็นด้านสิ ทธิ มนุษยชนใดที่ องค์กรควรจะให้ความสาคัญในช่วง 3-5 ปี
ข้างหน้า และให้พ้นื ฐานสาหรับวางแผนโครงการหรื อแผนการแทรกแซงในแผนกลยุทธ์ขององค์กร
เมื่อจบโมดูลนี้ ผูอ้ ่านจะสามารถ:
• วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและปัญหาสิ ทธิมนุษยชนในประเทศ
• ระบุผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องขององค์กร และมีส่วนร่ วมกับพวกเขาเพื่อได้รับข้อมูลเชิงลึกและมุมมองจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
• กาหนดเกณฑ์ และเลือกลาดับความสาคัญด้านสิ ทธิมนุษยชนขององค์กร และทดสอบกับผูม้ ีเกี่ยวข้อง
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ส่ วนที่ 2.1 (Section 2.1)
การประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ (Conducting your environmental scan)
‘Environment scan’ หรื อการพิ จารณาและวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมเป็ นกระบวนการในการรวบรวมข้อ มู ล
เกี่ยวกับเหตุการณ์และปัญหาในปัจจุบนั และมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบันสิ ทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ (NHRIs) โดยการนาข้อมูล และข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่มาวิเคราะห์ภายในกรอบการทางาน จุดประสงค์
ของการพิจารณาและวิเคราะห์ (Environment scan) จะช่วยให้คุณตัดสิ นใจว่าคุณควรที่จะให้ความสาคัญกับ
ประเด็ น ใดบนพื้ น ฐานของหลัก ฐานที่ มี การพิ จ ารณาและวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มสามารถปรั บ ขนาดให้
เหมาะสมกับความสามารถขององค์กร และควรคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องขององค์กร นอกจากนี้
การพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะช่วยให้ สามารถระบุปัญหาที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดในสภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์กรและช่วยในการตัดสิ นใจว่าควรให้ความสาคัญกับลาดับความสาคัญใด
การใช้ รูปแบบการวิเคราะห์ PESTEL เพื่อวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกของคุณ
การวิเคราะห์แบบ PESTEL เป็ นเครื่ องมื อที่ มี ประโยชน์ส าหรั บการพิ จารณาและวิ เคราะห์ส ภาพแวดล้อ ม
โดยการวิเคราะห์ประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อม และกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อ
สถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เนื้ อหาในส่ วนนี้ จะวางกรอบวิธีการวิเคราะห์แบบ PESTEL โดยการเริ่ มต้นด้วยตัวอย่างคาถามและแบบฟอร์ ม
เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถตอบคาถามและเติมให้สมบูรณ์
การบูรณาการเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ ประเด็น กระแสหลักสามารถถูกนาไปใส่ ไว้ในการวิเคราะห์แบบ PESTEL
ได้โดยการถามคาถามที่เกี่ย วข้องกับ เพศภาวะในแต่ละหมวดหมู่ และการดึงข้อมูลจากข้อมูล ระดับภูมิ ภาค
คาถามในกรอบของการวิเคราะห์แบบ PESTEL จะรวมถึงคาถามเกี่ยวกับ การบูรณาการเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่
ประเด็นกระแสหลัก (ข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับเพศสถานะในภูมิภาคเอเชี ย -แปซิ ฟิกสามารถดู เพิ่มได้ตามลิ ง ก์
ด้านล่าง) ด้วย
เมื่อคุณทาการวิเคราะห์ PESTEL ด้วยข้อมูลเชิงลึกขององค์กรและของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ให้จดั ทา
รายการประเด็นด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนที่สาคัญทั้งหมดในประเทศ ตลอดจนปั จจัยภายนอกที่ให้โอกาสและความ
ท้าทาย โดยทั้งหมดนี้คือการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scan) ขององค์กร
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การมีส่วนร่ วมกับผู้ที่เกีย่ วข้อง (Engaging with stakeholders)
ในการทาการวิเคราะห์ PESTEL นั้น การเข้าถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญ เนื่ องจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะเป็ นผูใ้ ห้
มุมมองและข้อมูลเชิ งลึกที่มีคุณค่า นอกจากนี้ การปรึ กษากับองค์กรอื่น ๆ ที่รับผิ ดชอบด้านการส่ งเสริ มและ
คุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของความรับผิดชอบของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการ
ปารี ส ผูอ้ ่านสามารถใช้แนวทางการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องและรายการตรวจสอบในส่ วนนี้ เพื่อใช้ระบุและ
หารื อกับผูเ้ กี่ยวข้องขององค์กร
“การรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องขององค์กรเป็ นสิ่ งสาคัญเสมอ เป็ นการรับประกันว่างานที่เรากาลังทานั้น
มีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด รวมทั้งเป็ นการรับประกันว่างานนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวม
ในระดับชาติและความพยายามของประเทศซามัวในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (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 และหารื อตามความเข้ าใจของผู้อ่าน
• แหล่งข้อมูลใดบ้างที่ให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชนในประเทศ
• ผูเ้ กี่ยวข้องหลักขององค์กรคือใคร
• เราจะมีส่วนร่ วมกับผูเ้ กี่ยวข้องขององค์กรอย่างดีที่สุดได้อย่างไร
• เราจะนาการบูรณาการเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลักมาใช้กบั การ
รวบรวมข้อมูลและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องได้อย่างไร
รายการตรวจสอบการมีส่วนร่ วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder Engagement Checklist)
ผูอ้ ่านสามารถใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อระบุและแสดงรายการผูเ้ กี่ยวข้องขององค์กร และ
สามารถเพิ่มเติมหรื อปรับปรุ งรายการได้ตามศักยภาพของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายการนี้เป็ นเพียงรายการตัวอย่างของผูเ้ กี่ยวข้องที่เป็ นไปได้
หน่วยงานภาครัฐ (Government agencies)
องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental organisations (‘NGOs’)
นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน (Human rights defenders)
องค์กรระหว่างประเทศ (International organisations)
นักวิชาการ (Academics)
องค์กรเยาชน (Youth organisations)
กลุ่มสตรี และอื่น ๆ ที่สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับประเด็นทางเพศได้ (Women’s groups and others
who can advise on gender issues)
o ภาคธุรกิจ (Business)
o สื่ อ (Media)
o สหภาพแรงงาน (Trade unions )
o
o
o
o
o
o
o
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โครงสร้ าง PESTEL พร้ อมคาถาม
ดัดแปลงมาจาก UNICEF (2015) SWOT and PESTEL: ทาความเข้าใจบริ บทภายนอกและภายในขององค์ก ร
เพื่อการวางแผนและการตัดสิ น ใจที่ดีข้ ึน (Understanding your external and internal context for better planning
and decision- making.)
- ทางด้านการเมือง (political)
• วาระทางด้านสิ ทธิมนุษยชนของรัฐบาลคืออะไร และเราจะช่วยผลักดันเรื่ องนี้ได้อย่างไร
• เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนใดที่รัฐบาลได้นามาใช้ และมีความสอดคล้องกับงานขององค์กร
อย่างไร
• นโยบายใดของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่องานขององค์กร (ระดับชาติ รัฐ/จังหวัด ท้องถิ่น)
• เราได้รับแรงกดดันจากกลุ่มอิทธิพลใด:
▪ กลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคม (ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ)
▪ ผูม้ ีบทบาทในระดับระหว่างประเทศ (เช่น รัฐบาลอื่น และองค์กรระหว่างประเทศ)
• ทิศทางที่คาดหวังในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคตคืออะไร (เช่น การเลือกตั้งที่จะ
เกิดขึ้น แนวโน้มทางการเมืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
• นโยบาลของรัฐบาลมีผลกระทบต่อเพศสภาพเนื่องจากเกี่ยวข้องกับสิ ทธิมนุษยชนหรื อไม่
- ทางด้านเศรษฐกิจ (Economic)
• สถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่ งผลกระทบต่องานขององค์กรอย่างไร (ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
และระดับโลก)
• สภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชนหรื อประชากรเฉพาะกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเปราะบาง และกลุ่ม คน
ชายขอบ เป็ นอย่างไร สถานการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อสตรี และเด็กหญิงอย่างไร
• มีทรัพยากรภายนอก (เช่น เงินทุน) สาหรับการดาเนินงานทางด้านสิ ทธิมนุษยชนหรื อไม่
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- ทางด้านสังคม (Social)
• สถานการณ์ ดา้ นสาธารณสุ ขของประชาชนเป็ นอย่างไร และผลกระทบต่อสิ ทธิมนุษยชนจาก
ประเด็นนี้ เป็ นอย่างไร และถ้าเราใส่ เลนส์เรื่ องเพศสถานะ ‘Gender Lens’ จะมีมุมมองต่อเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างไร
• ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริ การสาธารณะขั้นพื้นฐานได้หรื อไม่ เช่นเดียวสาหรับกลุ่มเปราะบาง
และกลุ่มคนชายขอบและถ้าเรามองผ่านเลนส์เรื่ องเพศสถานะ
• ระดับการศึกษาเป็ นอย่างไร สถานการณ์สาหรับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบเป็ นอย่างไร
และสถานการณ์ของเด็กหญิงเป็ นอย่างไร
• ประเพณี ความเชื่อและทัศนคติ ต่อกลุ่มต่าง ๆ (เช่น เด็ก วัยรุ่ น คนพิการ ผูห้ ญิง และเด็กหญิง)
มีผลกระทบต่อสิ ทธิมนุษยชนอย่างไร
• ทิศทางที่คาดหวังของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคืออะไร อะไรคือแนวโน้มในวงกว้างในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคม
- ทางด้านเทคโนโลยี (Technology)
• ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้หรื อไม่ (กลุ่มเปราะบาง กลุ่มชายขอบ และสตรี
และเด็กหญิง)
• รู ปแบบของการใช้เทคโนโลยีที่มีอยูม่ ีอะไรบ้าง
• เทคโนโลยีใหม่ใดบ้างที่อาจส่ งผลกระทบต่อบริ บทของเราอย่างมีนัยสาคัญ เราสามารถนา
เทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของเราได้หรื อไม่
- ทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
• ปัญหาสิ่ งแวดล้อมใดบ้างที่อาจส่ งผลกระทบต่องานของเรา: ระดับโลก (เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ) ระดับภูมิภาค (อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ) หรื อในชุมชน (เช่น การปนเปื้ อน
ของแหล่งน้ า)
• ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเหล่านี้ มีผลกระทบให้เกิดความไม่เท่าเทียมต่อกลุ่ม คนเปราะบางหรื อไม่
และเมื่อเรามองผ่านเลนส์เรื่ องเพศสถานะ (Gender lens) ผลเป็ นอย่างไร
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• กฎ ระเบียบ หรื อข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่องานของเรา
(เช่ น การประเมิ น ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของสภาพภูมิ อ ากาศที่อ าจเกิ ด ขึ้ น นั้น
สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่ งแวดล้อมระดับประเทศหรื อระดับระหว่างประเทศหรื อไม่)
• แนวโน้มหรื อการพัฒนาสภาพแวดล้อมในอนาคตอะไรบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อเรา
- ทางด้านกฎหมาย (Legal)
• กฎหมายที่มีอยูส่ ่งผลกระทบต่อสิ ทธิมนุษยชนอย่างไรบ้าง
• กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาร่ าง หรื อกฎหมายในอนาคตใดบ้างที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
สิ ทธิมนุษยชน
• สนธิ สัญญาหรื อข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งที่มีอยู่ หรื ออยู่ในระหว่างการเตรี ยมการที่ส่งผล
กระทบหรื ออาจส่งผลกระทบต่อสิ ทธิมนุษยชน
• มาตรฐาน การกากับดูแล หน่วยงานกากับดูแล หรื อ การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังใดในสิ่ งเหล่านี้
ที่ส่งผลกระทบ หรื อจะส่งผลกระทบต่อสิ ทธิมนุษยชน
• เมื่อมองผ่านเลนส์เรื่ องเพศสถานะ (Gender lens) ประเด็นทางกฎหมายใดบ้างที่ส่งผลกระทบ
หรื ออาจส่งผลกระทบต่องานขององค์กร
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แม่ กรอบการวิเคราะห์ PESTEL (PESTEL Framework Template)
การเมือง
เศรษฐกิจ
สังคม (Social) เทคโนโลยี
(Political)
(Economic)
(Technological)

สิ่งแวดล้อม
(Environmental)

กฎหมาย
(Legal)
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ส่ วนที่ 2.2 (Section 2.2)
การกาหนดลาดับประเด็นสาคัญเชิงกลยุทธ์ ขององค์กรของคุณ
(Setting your strategic priorities)
การเลือกหลักเกณฑ์ (selecting your criteria)
นับเป็ นเรื่ องยากที่สถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ จะสามารถกล่าวถึงปั ญหาด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
ปัจจัยภายนอกได้ท้ งั หมดในการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (environmental scan) นอกจากนี้ องค์กร
ยังจะไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู ้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อีกด้วย ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความ
พยายามขององค์กร จึงควรที่จะเลือกลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ไม่กี่หัวข้อให้เป็ นประเด็นสาคัญ ซึ่งประเด็น
เหล่านี้ จะเป็ นประเด็ นหลักด้านสิ ทธิ ม นุ ษยชนที่ จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาพันธกิ จและวิสัยทัศ น์ ข อง
สถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ได้ดีที่สุด คุณควรที่จะตั้งเป้าหมายให้มีเพียง 3 หรื อ 4 หัวข้อสาหรับการ
จัดลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ ในการเลือกหัวข้อดังกล่าว ควรที่จะกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อประเมินตัวเลือก
ของคุณ เนื่องจากจะช่วยทาให้มนั่ ใจว่า:
• แนวทางหลักในการเลือกลาดับความสาคัญ (A principle approach to the selection of priorities)
การพัฒนาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อประเมินทางเลือกต่าง ๆ ช่วยให้องค์กรสามารถกาหนดลาดับ
ความสาคัญตามมูลค่าและผลกระทบได้
• คุณสามารถสื่ อสารได้ ว่าทาไมจึงเลือกลาดับความสาคัญที่ได้เลือก (That you can communicate why
specific priorities were selected) วิธีน้ ีจะช่วยคุณจัดการความคาดหวังทั้งภายนอกและภายในว่าเหตุใด
ปัญหาใดควรหรื อไม่ควรให้ความสาคัญ
องค์กรควรกาหนดหลักเกณฑ์โดยเฉพาะสาหรับสถาบันสิ ทธิมนุษยชน (NHRIs) โดยพิจารณาจากอานาจหน้าที่
และสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร และคานึงถึงลาดับความสาคัญของรัฐบาลที่ องค์กรสามารถสนับสนุน
ได้ เช่น ความคืบหน้าใน SDGs การใช้ขอ้ มูลการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (Environmental
Scan) ซึ่งสามารถทาได้ในสองขั้นตอน ดังนี้
1. ตอบคาถามในเครื่ องมือเลือกประเด็นสิ ทธิมนุษยชน (Human Rights Issue Selection Tool) เพื่อตัดสิ นใจ
ว่าประเด็นใดเป็ นปัญหาด้านสิ ทธิมนุษยชนที่จาเป็ นเร่ งด่วนที่สุด
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2. ใช้แผนภู มิต้นไม้ เป็ นเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจ (Criteria Decision Tree) เพื่อตัดสิ นใจว่าประเด็นใดควรมี
ความสาคัญเป็ นอันดับแรก
เครื่ องมือเลือกประเด็นสิ ทธิมนุษยชน (Human Rights Issue Selection Tool)
เครื่ องมือการเลือกประเด็นด้านสิ ทธิ มนุษยชนที่ปรับมาจากมาตรฐานสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล จะช่วยให้องค์กร
สามารถวิเคราะห์ประเด็นด้านสิ ทธิ มนุษยชนได้เป็ นหกมิติ และช่วยในการตัดสิ นใจว่าประเด็นใดสาคัญที่สุด
เครื่ องมื อการเลื อกประเด็ นด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนนี้ ดัดแปลงมาจากกรอบการท างานของคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติของนิวซีแลนด์
1) การไม่เลือกปฏิบัติ (Non- Discrimination)
ผูไ้ ด้รับผลกระทบมีสิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผูอ้ ื่นหรื อไม่
2) การมีส่วนร่ วม (Participation)
ผูไ้ ด้รับผลกระทบสามารถมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาได้หรื อไม่
3) การตัดสินใจ (Decision- Making)
การตัดสิ นใจเป็ นการตัดสิ นใจที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรื อไม่
4) การเสริมอานาจ (Empowerment)
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถใช้สิทธิ ดา้ นมนุ ษยชนของตนในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการตัดสิ นใจซึ่งมีผลกระทบต่อพวกเขาได้หรื อไม่
5) ความรับผิดชอบ (Accountability)
ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับการตัดสิ นใจที่มีผลกระทบต่อพวกเขาหรื อไม่
6) ความสมดุล (Balance)
มีความขัดแย้งระหว่างสิ ทธิที่แตกต่างกันหรื อไม่ สามารถสร้างความสมดุลระหว่างเหล่านี้ เพื่อให้เกิด
การเคารพซึ่งสิ ทธิของทุกฝ่ ายหรื อไม่ สามารถให้ความสาคัญกับสิ ทธิของกลุ่มเปราะบางที่สุด และผูท้ ี่
ได้รับผลเมื่อใช้แว่นการบูรณาการเพศภาวะให้เป็ นกระแสหลัก (Gender mainstreaming lens) ได้หรื อไม่

แบบฝึ กหัดเชิงปฏิบัติ (Practical Exercise)
พิจารณาประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชนในประเทศของคุณตามที่ระบุไว้ในการพิจารณาและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scan) ของคุณ และระบุประเด็นที่เร่ งด่วนที่สุด
โดยใช้คาถามในเครื่ องมือเลือกประเด็นด้ านสิ ทธิมนุษยชน
จัดทำคำแปลโดย สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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แผนภูมติ ้นไม้ที่กาหนดหลักเกณฑ์ การตัดสินใจ (Criteria Decision Tree)
เมื่อสามารถระบุปัญหาสิ ทธิมนุษยชนที่จะต้องได้รับความสนใจอย่างเร่ งด่วนได้แล้ว องค์กรจาเป็ นต้องตัดสิ นใจ
ว่าประเด็นใดที่สถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ (NHRIs) จะให้ความสาคัญ โดยอาจจะเลือกประเด็นเนื่ องจาก
มีความสอดคล้องกับวาระของรัฐบาลและการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs หรื อเนื่องจากเป็ นประเด็น
ที่ พ ฒ
ั นาความเท่ า เที ย มทางเพศ ในบางกรณี อาจจะมี เหตุผลที่ ไ ม่ส ามารถเลื อกประเด็นด้านสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
ที่จะต้องได้รับความสนใจอย่างเร่ งด่วนได้ เช่น เป็ นประเด็นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ ของสถาบันสิ ทธิ
มนุษยชนแห่ งชาติ องค์กรไม่มีศกั ยภาพที่เพียงพอในการจัดการ หรื อมีองค์กรอื่นกาลังดาเนิ นการอยู่แล้ว และ
ทาให้การทางานของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) จะไม่เพิ่มคุณค่า
องค์กรจาเป็ นต้องพิจารณาความศักยภาพขององค์กรด้วย การพิจารณาดังกล่าวไม่ใช่เพียงการพิจารณาจานวน
บุคลากร และงบประมาณของสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (NHRIs) เท่านั้น แต่ยงั รวมถึ งหน้าที่ ที่องค์กร
จะต้องทาด้วย เช่น หากมีหน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยน (complaints functions) การดาเนินการรับเรื่ องร้องเรี ยนนี้
จะใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็ นจานวนมากและจะส่ งผลต่อลาดับความสาคัญอื่น ๆ อีกทั้งองค์กรยังมีแนวโน้มที่
จะมีภาระหน้าที่ในการจัดทารายงานระหว่างประเทศในช่วงเวลาตามแผนกลยุทธ์ อีกด้วย เช่น การจัดทารายงาน
ไปยัง กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review) หรื อ หน่วยติดตามรายงาน
จากกลไกประจ าสนธิ สั ญ ญาด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ า ง ๆ (human rights treaty monitoring bodies) คุ ณ จะต้อ ง
จัดสรรทรัพยากรให้กบั กิจกรรมเหล่านี้ก่อนที่คุณจะพิจารณาลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ
แผนภู มิ ต้ น ไม้ ที่ ก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารตัด สิ น ใจ (Criteria Decision Tree) เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ดัด แปลงมาจาก
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติของนิ วซี แลนด์ ให้ตวั อย่างเกณฑ์สาหรับการเลือกประเด็นด้านสิ ทธิ
มนุ ษยชนที่จะมีส่วนร่ วมและกระบวนการที่ องค์การสามารถปฏิบตั ิตามได้ โดยสามารถใช้หลักเกณฑ์น้ ี เป็ น
ตัวอย่างเพื่อจัดทาแผนภูมิเกณฑ์การตัดสิ นใจของคุณเอง (อาจมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน) และรวมเอกการบูรณา
การเพศสถานะให้เป็ นกระแสหลักเป็ นหนึ่งในเกณฑ์ขององค์กร
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เรามีอานาจหน้าที่ และสิ ทธิมนุษยชน
และกฎหมายได้รับผลกระทบ

สิ่ งที่ตอ้ งทา (Has to be done)
จะต้องดาเนินการเนื่องจากเรา
จาเป็ นต้องทาภายใต้กฎหมาย
หรื อข้อตกลงตามรัฐธรรมนูญ

เป็ นความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ หรื อ
เป็ นความเสี่ ยงที่ยอมรับไม่ได้ที่
จะไม่ทา

□ เราสามารถเพิม่ คุณค่าได้เพราะ:
• ผลกระทบจากการมีส่วนร่ วมนั้นมีนยั สาคัญ
• ผลกระทบจากากรมีส่วนร่ วมนั้นมีเอกลักษณ์
เราสามารถเพิ่มคุณค่าได้เพราะ:
• ผลกระทบจากการมีส่วนร่ วมนั้นมีนยั สาคัญ
• ผลกระทบจากากรมีส่วนร่ วมนั้นมีเอกลักษณ์
□ ประเด็นนี้ความรุ นแรง/ สาคัญ
□ เรามีทรัพยากร - คน ทักษะ ข้อมูล งบประมาณ
□ เรามีผเู ้ ข้าร่ วมที่แข็งแกร่ ง – ให้ความสนใจและการสนับสนุน
มีผลกระทบ
□ เราเต็มใจและพร้อมที่จะเป็ นหุน้ ส่วน
□ ปัญหาไม่เป็ นที่รู้จกั หรื อที่ยอมรับ และไม่ได้มีใครกาลังที่จดั การ
กับปัญหาดังกล่าวอยูก่ ่อนแล้ว - เราจะต้องติดตามหรื อไม่
□ มีความเสี่ ยงต่อ สนธิสัญญา พันธกรณี หรื อปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิ ทธิมนุษยชน
จัดทำคำแปลโดย สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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แบบฝึ กหัดเชิงปฏิบัติ (Practical Exercise)
พิจารณาความท้าทายและโอกาสจากภายนอกที่ระบุไว้ในการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
(Environmental Scan) ขององค์กร โดยใช้แผนภูมิตน้ ไม้ที่กาหนดเกณฑ์การตัดสิ นใจประกอบกับการ
พิจารณาปัจจัยภายนอกเหล่านี้ในการเลือกประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ให้เป็ นประเด็นที่ควรได้รับ
ความสนใจเป็ นลาดับต้น

เมื่อคุณวิเคราะห์ปัญหาตามเกณฑ์แล้ว ให้ร่างลาดับความสาคัญคาดว่าจะปรากฏขึ้น ประเด็นเหล่านี้จะเป็ น
ประเด็นที่:
• ถูกระบุในการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scan)
• ได้รับการเน้นโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับองค์กร
• ตรงตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
ในกระบวนการนี้ อาจระบุถึงปัญหาที่ไม่ได้มีความสาคัญสูงสุ ด โดยสามารถระบุประเด็นเหล่านั้นเป็ นประเด็นที่
สามารถดาเนินการด้วยวิธีเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ กระบวนการนี้ เป็ นกระบวนการที่สาคัญเนื่ องจากจะช่วยให้องค์กร
สามารถปฏิบตั ิ ตามอานาจหน้าที่ โดยการมุง้ เน้นไปที่ ประเด็นสาคัญบางประการในขณะที่ยงั มีส่วนร่ วมใน
ประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชนที่กว้างขึ้นแม้ในทางที่จากัด ตัวอย่างของกระบวนการนี้ได้แสดงไว้ ดังนี้
1. ในตัวอย่างแรก ความรุ นแรงในครอบครัว ได้ถูกระบุให้เป็ นประเด็นหลักด้านสิ ทธิมนุษยชน
2. ในตัวอย่างที่สอง การว่างงาน ได้ถูกระบุวา่ เป็ นปัญหาที่ตอ้ งดาเนินการ “จับตาดู” (watching brief)
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ตัวอย่างที่ 1: ความรุนแรงในครอบครัว

การตัดสิ นใจ
(Decision- Making)
เข้าเกณฑ์

การมีส่วนร่ วม
(Participation)
เข้าเกณฑ์บางส่วน

การไม่เลือกปฏิบตั ิ
(Non- Discrimination)
ไม่ใช่

การเสริ มอานาจ
(Empowerment)
บางส่ วน

ความรับผิดชอบ
(Accountability)
ไม่ได้โดยไม่มีความ
เสี่ ยงต่อตนเอง

ความสมดุล (Balance)
มี

จัดทำคำแปลโดย สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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เรามีอานาจหน้าที่ และสิ ทธิ
มนุษยชนและกฎหมายได้รับ
ผลกระทบ

ไม่ได้มีกฎหมายบังคับให้ตอ้ งทา แต่เป็ น
หนึ่งในหลักการพื้นฐานสาคัญของรัฐบาล
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

เป็ นความเสี่ ยงที่ยอมรับได้

เรามีทรัพยากร ผูเ้ ข้าร่ วมที่
มีความแข็งแกร่ ง และ
หุ้นส่วนที่มีความพร้อม

เป็ นประเด็นที่สาคัญหุ้นส่วนที่มีความพร้อม

มีความเสี่ ยงต่อพันธกรณี
สิ ทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ (CEDAW)

เรามีทรพยากรที่เพียงพอ ได้แก่ บุคลากร
ทักษะ ข้อมูล และงบประมาณ
ปัญหาเป็ นที่รู้จกั

ปัญหาเป็ นที่รู้จกั

ประเด็นสิ ทธิมนุษยชน
ที่มีความสาคัญ

เราสามารถเพิ่มคุณค่า
เนื่องจากเราสามารถเพิ่ม
คุณค่าที่สาคัญและมี
เอกลักษณ์ผา่ นเลนส์สิทธิ
มนุษยชน

เรามีผเู ้ ข้าร่ วมที่แข็งแกร่ ง – ให้ความสนใจ
และได้รับผลกระทบ การสนับสนุน
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ตัวอย่างที่ 2: การว่างงานในอัตราที่สูง

การตัดสิ นใจ
(Decision- Making)
ไม่ขดั แย้งกันโดยตรง
(not directly in conflict)
การมีส่วนร่ วม
(Participation)
ไม่มี
การไม่เลือกปฏิบตั ิ
(Non- Discrimination)
ใช่

การเสริ มอานาจ
(Empowerment)
บางส่ วน
ความรับผิดชอบ
(Accountability)
ใช่

ความสมดุล (Balance)
บางส่วน
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อานาจหน้าที่ - บางส่วน

ไม่ได้มีกฎหมาย
บังคับให้ตอ้ งทา

ความเสี่ ยง – ค่อนข้างสูงเพราะไม่มี
อานาจหน้าที่ในการยุติขอ้ โต้แย้งและ
ไม่ได้อยูใ่ นระเบียบวาระของรัฐบาล

เราไม่สามารถเพิม่ คุณค่าที่
สาคัญและมีเอกลักษณ์ผา่ น
เลนส์สิทธิมนุษยชนได้โดย
ไม่มีการทางานวิจยั และการ
วิเคราะห์
เป็ นปัญหาที่ไม่เป็ นที่รู้จกั
ผ่านเลนส์สิทธิมนุษยชน

ปัญหาเป็ นที่รู้จกั
เรามีผเู ้ ข้าร่ วมที่แข็งแกร่ ง และ
หุ้นส่วนที่มีความพร้อม
ภาระผูกพันตามสนธิสัญญาสิ ทธิ
มนุษยชนมีความเสี่ ยงทางอ้อม
(CESCR)

ประเด็นที่ตอ้ งเฝ้าระวัง
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องค์ก รควรก าหนดล าดับ ความส าคัญ เป็ นผลลัพ ธ์ ต ามที่ แ สดงในกรอบผลลัพ ธ์ ข นาดย่อ (Mini Outcomes
Framework) ด้านล่างนี้ จากนั้นคุณสามารถทดสอบร่ างลาดับความสาคัญเหล่านี้ กบั ผูเ้ กี่ยวข้องขององค์กรก่อนที่
คุณจะทาการสรุ ป และควรให้หลักเกณฑ์ที่คุณใช้แก่ผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและขอความคิดเห็น โดยด้านล่างนี้
ได้ให้รายการตรวจสอบคาถามที่แนะนา (A suggested checklist of question) ไว้ เมื่อผูอ้ ่านได้อ่านความคิดเห็น
ทั้งหมดแล้ว จะสามารถสรุ ปลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของคุณได้

ตัวอย่างคาถามสาหรับผู้เกีย่ วข้ อง (SAMPLE QUESTIONS FOR STAKEHOLDERS)
ส่ วนนี้เป็ นเพียงตัวอย่าง– คุณสามารถเพิ่มเติมหรื อปรับปรุ งรายการนี้ได้
o ลาดับความสาคัญเหล่านี้ เหมาะสมกับองค์กรหรื อไม่เมื่อเทียบกับเกณฑ์การคัดเลือกที่
เราได้จดั ทาขึ้น
o องค์กรสนับสนุนประเด็นสาคัญเหล่านี้บางส่ วนหรื อทั้งหมดหรื อไม่
o ร่ างลาดับความสาคัญคานึงถึงประเด็นเรื่ องเพศหรื อไม่
o เราพลาดอะไรที่สาคัญหรื อไม่

กาหนดผลลัพธ์ ขององค์กร (Defining your outcomes)
เมื่อองค์กรได้จากัดลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของให้แคบลงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกาหนดผลลัพธ์ของ
องค์กรผ่านกรอบขนาดย่อ (Mini Framework) ด้านล่าง (ซึ่ งคุณจะใช้อีกครั้งในกรอบผลลัพธ์ (Outcomes Framework)
ในโมดูล 3) โปรดคานึงไว้ว่าองค์กรจะไม่สามารถบรรลุผลเหล่านี้ เพียงลาพังได้ องค์กรจะต้องมีส่วนร่ วมกับผูอ้ ื่น
เพื่อผลลัพธ์น้ ีผา่ นพันธกิจของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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แม่ แบบผลลัพธ์ ขนาดย่อ (Mini Outcomes Framework)
เติมตารางด้านล่างโดยใช้ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ จากนั้นจึงคิดถึงผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวัง
ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Priorities) ผลลัพธ์ (Outcome)
ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ 1

ผลลัพธ์ 1

เช่ น ความรุนแรงในครอบครั ว

เช่ น ลดอัตราความรุ นแรงในครอบครั ว
ผลลัพธ์ 1

ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ 2
ผลลัพธ์ 2
ผลลัพธ์ 1
ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ 3

ผลลัพธ์ 2
ผลลัพธ์ 3

บทเรียนจากสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศซามัว
(Learnings from the Samoan Ombudsman’s office)
สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินของประเทศซามัวได้ดาเนินการตามขั้นตอน การคานึงถึงปัจจัยภายนอก
(Thinking Outwards) และการคานึงถึงปัจจัยภายใน (Thinking Inwards) ของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ในเวลาเดียวกัน กระบวนการที่ใช้มีกาหนดไว้ในโมดูล 3 และ 4
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ด้วยแผนยุท ธศาสตร์ ปี 2559 – 2563 ส านัก งานได้มี แผนกลยุท ธ์ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ง สองอ านาจหน้าที่ ใ นฐานะ
ผูต้ รวจการแผ่นดินและสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) โดยแผนการนั้นร่ วมถึง กรอบผลลัพธ์ที่มีลาดับ
ความส าคัญและมาตรการที่ ชัดเจน ซึ่ ง ให้แนวทางที่ชัดเจนในการทางานของหน่ วยงานและความคาดหวัง
ที่ชดั เจน ช่วยให้หน่วยงานมีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ และสามารถส่ งมอบโครงการที่สาคัญบางอย่างได้
รวมถึงการทบทวนสิ ทธิของผูท้ ุพพลภาพและการไต่สวนระดับชาติเกี่ยวกับความรุ นแรงในครอบครัว
สานักงานได้เสริ มความแข็งแกร่ งให้กบั หน่วยบริ การองค์กร (the Corporate Services Unit) ผ่านแผนกลยุทธ์ของ
สานักงาน ซี่ งทาให้สานักงานสามารถก้าวหน้าอย่างมากในการวางแผนในอนาคต ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผล นอกจากนี้ ยังหมายความว่าหน่วยงานสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกบั กระทรวงการคลังของ
ซามัวและหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่องบประมาณและทรัพยากรของสานักงาน อีกทั้งสานักงาน
ยังได้จดั เตรี ยมร่ างงบประมาณให้ทนั รอบการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
“สาหรับฉันมันเป็ นเรื่ องของความสามารถในการจัดการงานและทีมงานได้อย่างราบรื่ นมากขึ้น สิ่ งสาคัญ คือ
เราต้องรู ้ว่าทุกสิ่ งที่เราทาเชื่อมโยงกันอย่างไรและมีจุดประสงค์อะไร เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถมองเห็นได้ สิ่ งที่
เราทานั้นจะไม่มีความหมาย”
“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

สานักงานได้แบ่งปั นสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้บางส่ วนจากขั้นตอนการคานึ งถึงปั จจัยภายนอก (thinking outward) ที่สานักงาน
จะรวมเข้ากับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ครั้งต่อไป:
• การมี ที่ ป รึ ก ษาระดับ ท้อ งถิ่ น ที่ มี ป ระสบการณ์ ซ่ ึ ง มี ค วามเข้า ใจรั ฐ บาลและสามารถช่ ว ยปรั บ แผน
ให้สอดคล้องกับวงจรการวางแผนของรัฐบาลได้น้ นั เป็ นประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม สิ่ งสาคัญ
คือ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ปรึ กษาเพียงแต่สนับสนุนและให้คาปรึ กษาเท่านั้น และกระบวนการและ
การตัดสินใจเกีย่ วกับลาดับความสาคัญนั้นดาเนินการโดยสานักงาน
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กระบวนการนี้ จะมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นหากสานักงานได้ปรึ กษากับผู้เกี่ยวข้ องจากภายนอกเกี่ยวกับลาดับ
ความสาคัญของสานักงาน
- แม้ว่ า จะมี ก ารปรึ ก ษาหารื อ ที่ ดี กับ ชุ ม ชนเพื่ อ จัด ท ารายงานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนฉบับ แรกของ
สานักงานผูต้ รวจการแผ่น ซึ่ งมีการระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ฉบับปั จจุบนั สานักงานไม่ได้ปรึ กษา
กับผูเ้ กี่ยวข้องใด ๆ ตลอดกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ปี 2559-2563 เป็ นผลให้สานักงาน
ไม่ ไ ด้ถูก ระบุ ไ ว้ใ นรายงานของรั ฐบาลและล าดับ ความส าคัญบางอย่า งซ้ า กับ กิ จกรรมของ
กระทรวงของรัฐบาล
- การจัดลาดับความสาคัญไม่สอดคล้องกับวาระของรัฐบาล รวมถึง SDGs นับเป็ นโอกาสที่พลาดไป
ซึ่ งหมายความว่า แผนกลยุทธ์ไม่ไ ด้ส ร้ างความเข้าใจร่ วมกันกับผู ้ เกี่ย วข้องในเรื่ องของการ
จัดลาดับความสาคัญ
- ในกระบวนการวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ ค รั้ งต่ อไป ส านัก งานมี แผนที่ จะปรึ ก ษากับผู ้เกี่ ย วข้อง
ที่หลากหลาย รวมถึง กระทรวงกิจการสตรี (Ministry for Women) องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สิ ทธิมนุษยชน (human rights NGOs) ตารวจ และราชทัณฑ์
• การจัดสรรเวลาที่ ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองต่อประเด็นสิ ทธิ มนุ ษยชนใหม่หรื อประเด็นที่ ไ ม่ไ ด้
คาดหมายไว้ ซึ่ งหมายความว่าเมื่อสานักงานเริ่ มการกระบวนการไต่สวนในประเด็นที่ตอ้ งตอบสนอง
ในปี 2559 สานักงานไม่มีความศักยภาพในการรองรับงานพิเศษและความคืบหน้า ที่ได้กาหนดไว้ใน
ล าดับ ความส าคัญเชิ ง กลยุท ธ์ ข องส านัก งานนั้นล่ า ช้า ส าหรั บ แผนกลยุท ธ์ ใ หม่ น้ ัน ส านัก งานต้อ ง
ตัดสิ นใจที่จะกาหนดให้ ร้อยละ 10 - 20 ของศักยภาพของสานักงานไว้เพื่อตอบสนองต่อปั ญหาใหม่
หรื อที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
•
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โมดูลที่ 3 :
การคานึงปัจจัยภายใน (Thinking Inwards)
ขั้นตอนนี้ ของกระบวนการวางแผนเชิ งกลยุทธ์จะช่วยให้สถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (NHRIs)
ของคุณสามารถระบุวิธีที่จะขับเคลื่อนลาดับความสาคัญที่ได้เลือกไว้ให้มีความก้าวหน้า โดยคานึงถึง
ความสามารถภายในและประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก และยังตระหนักดีว่าไม่
สามารถวางแผนได้สาหรับทุกอย่างและคุณจาเป็ นที่จะต้องเว้นที่วา่ งไว้สาหรับปัญหาที่ไม่คาดคิด
เมื่อจบโมดูลนี้แล้วคุณจะสามารถ
• ระบุวิธีการแทรกแซงเพื่อดาเนินการตามลาดับความสาคัญของคุณ
• พัฒนากรอบผลลัพธ์ของคุณ
• รู ้วิธีพิจารณาปั ญหาใหม่และที่ไม่คาดคิดเมื่อปัญหานั้นเกิดขึ้น
• ระบุความสามารถของคุณและประเมินทักษะ ระบบ และกระบวนการใด ๆ ที่สถาบันสิ ทธิ มนุษยชน
แห่งชาติ (NHRIs) ของคุณต้องการสร้างขึ้น หรื อเสริ มสร้างเพื่อดาเนิ นการตามลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์
ของคุณ
• ร่ างแผนกลยุทธ์ของคุณ
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ส่ วนที่ 3.1 (Section 3.1)
การจาแนกวิธีการดาเนินการจัดการปัญหาขององค์กรของคุณ
(Identifying your interventions)
ในโมดูลก่อนหน้านี้ คุณได้ลาดับความสาคัญเชิ งกลยุทธ์และผลลัพธ์ของคุณ ในโมดูลนี้ คุณจะจาแนกวิธีการ
ดาเนิ นการจัดการปั ญ หาขององค์ก รของคุณ (Identifying your interventions) ที่ จะช่ วยให้คุณสามารถล าดับ
ความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของคุณ สาเร็ จได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจระบุความรุ นแรงในครอบครัวเป็ นประเด็นสาคัญ
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม มีวิธีการแทรกแซงหลายวิธีที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ได้ เช่น แคมเปญสื่ อ การโฆษณา โมดูลนี้จะกาหนดวิธีการเลือกการแทรกแซงที่ดีที่สุด
การเข้าแทรกแซงของคุณนั้นจะต้องอยู่ภายในอาณัติของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น ความรู ้สึก สัญชาตญาณ และการตัดสิ น
ก็มีความสาคัญเช่นกัน เคล็ดลับคือการเลือกวิธีการแทรกแซงที่จะส่ งผลให้เกิดแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ตามที่ตอ้ งการมากที่สุดโดยการใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น จดหมายฉบับเดียวที่ส่งตรงถึงผูม้ ีอานาจ
ตัด สิ น ใจในเวลาที่เ หมาะสมอาจมีป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่า กัน กับ หรื อ มากกว่า การสอบถามในปริ ม าณมาก ๆ
(full-blown inquiry)
ในทานองเดียวกัน ปั ญหาที่แก้ไขผ่า นการระงับข้อพิพาทที่ มีผ ลลัพธ์อย่างเป็ นระบบ เช่น การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาล อาจส่ งผลกระทบมากกว่าการดาเนินคดี และในทางกลับกัน ปัญหาที่จะไม่ได้รับการเข้าใจ
ที่ดี ซึ่งมีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลายฝ่ ายที่มีมุมมองต่างกัน อาจจะแก้ไขได้ดีที่สุดผ่านการสอบถาม (inquiry)

อ่านเพิม่ เติม
กรอบความร่ วมมือระหว่างสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (2019) คู่มือ
สถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ สาหรับการบูรณาการประเด็นเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนเข้าสู่ประเด็น
กระแสหลักสาหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงในการทางานทุกวันของเรา 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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คุณสามารถใช้ การวิเคราะห์ SWOT เพื่อ:
• เข้าใจจุดแข็ง (strength) และจุดอ่ อนของคุณ (weakness)
• ระบุโอกาส (opportunities) ที่คุณมีและภัยคุกคาม (threats) ที่คุณเผชิญ
การรู ้ถึงจุดแข็งของคุณ (เช่น ความสัมพันธ์ของคุณ เจ้าหน้าที่ของคุณ) และจุดอ่อนของคุณ (เช่น การขาดทรัพยากร)
จะช่วยให้คุณประเมินสมรรถภาพและความสามารถภายในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น สถาบันสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (NHRIs) ของคุณมีความสามารถในการเขียนรายงานที่มีความซับซ้อนหรื อไม่ การเขียนจดหมายหรื อ
แคมเปญรณรงค์ส้ นั ๆ มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้มากกว่าหรื อไม่
การทาความเข้าใจกับโอกาสของคุณ (เช่นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล) และภัยคุกคาม (เช่น สภาพแวดล้อมด้านสิ ทธิ
มนุ ษยชนที่เข้มงวดสาหรับผูห้ ญิ ง) จะช่วยให้ทราบว่าควรดาเนิ นการวิธีการแทรกแซงใด ตัวอย่างเช่น จะมี
รัฐมนตรี คนใหม่ที่เข้ามาที่คุณสามารถหารื อถึงประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชนหรื อไม่ และช่ วงเวลาใดคือเวลาที่ดี
ที่สุดสาหรับการหารื อดังกล่าว
ในส่ วนนี้ จะช่ วยคุณในการวิเคราะห์ SWOT ของคุณเอง โดยมี ตวั อย่างพร้ อมคาถามเบื้ องต้น และแม่แบบ
แบบฟอร์มเปล่าเพื่อให้คุณกรอก
คุณสามารถนาเรื่ องการบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ ประเด็นกระแสหลักรวมในการวิเคราะห์ SWOT
ได้โดยการถามคาถามเกี่ยวกับเพศในแต่ละหมวดหมู่ของการวิเคราะห์ และโดยการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพศ
สภาพและข้อ มู ล ที่ เ ผยแพร่ โ ดยองค์ก รระหว่า งประเทศ เช่ น UN Women ตลอดจนหน่ ว ยงานรั ฐ บาล และ
หน่วยงานวิชาการ
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การวิเคราะห์ แบบ SWOT (SWOT analysis) – คาถามเบื้องต้น (prompt questions)
จุดแข็ง (ความสามารถ และทรั พยากรในปั จจุบันที่
จุดอ่ อน (จุดอ่ อนภายในองค์ กรในปั จจุบันซึ่ งควร
สามารถนามาใช้ เพื่อให้ เกิดความก้ าวหน้ าในลาดับ
คานึงถึงในการตัดสิ นใจในการพัฒนาลาดับ
ความสาคัญ (priority))
ความสาคัญ)
• เรามีความสั มพันธ์ อะไรกับผู้มีอานาจตัดสิ นใจ
• มีช่องว่างใดบ้างในการวิเคราะห์ ‘จุดแข็ง’
ของเราที่เราต้องแก้ไข
หรื อคนที่สามารถโน้มน้าวพวกเขาได้
• เราอาจมีจุดอ่อนในอนาคตอย่างไร เช่น
• เรามีประสบการณ์ ความรู้ และความน่ าเชื่ อถือ
เจ้าหน้าที่ที่มีทกั ษะและความรู ้ลาออกหรื อ
อะไรบ้างเกี่ยวกับลาดับความสาคัญนี้รวมถึง
การลดงบประมาณของเรา
ประเด็นเรื่ องเพศที่เกี่ยวข้อง
• อะไรคือปัญหาขององค์กรที่เราทราบดีและ
• เรามีความเกี่ยวข้องเพียงใดกับสิ ทธิบุคคลที่
ยากที่จะแก้ไข
อาจได้รับผลกระทบจากลาดับความสาคัญนี้
• การแข่งขันในลาดับความสาคัญอื่น ๆ ที่อาจ
• เรามีสมรรถภาพ และความสามารถใดที่จะ
ลดความสามารถของเราในการลาดับ
ก่อให้ เกิดความก้าวหน้ าในลาดาความสาคัญนี้
ความสาคัญปัจจุบนั
• เรามีความสามารถในการบูรณาการประเด็น
เรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลัก
เพียงใดในสถาบันสิ ทธิมนุษยชนของเรา
และในลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของเรา
โอกาส (โอกาสจากปัจจัยภายนอกในปัจจุบันที่เราสามารถ ภัยคุกคาม (ภัยคุกคามภายนอกในปั จจุบันที่อาจจากัด
ความสามารถของเราที่จะสร้ างความก้ าวหน้ าให้
ใช้ ประโยชน์ ในการพัฒนาลาดับความสาคัญได้ )
ลาดับความสาคัญ)
• เหตุการณ์ปัจจุบนั หรื อแนวโน้มใดที่ให้
• ความสาคัญ
โอกาสในการพัฒนาลาดับความสาคัญนี้
• มีฝ่ายอื่นที่อาจพยายามทาลายความสาคัญนี้
ซึ่งอาจเป็ น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
หรื อความน่าเชื่อถือของเราหรื อไม่
เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อม และกฎหมาย เช่น
• มีบุคคลอื่นที่อาจพยายามทาลายสิ ทธิบุคคลที่
กฎหมายใหม่ งานวิจัยใหม่ หรื อข้อเสนอแนะ
ได้รับผลกระทบจากลาดับความสาคัญนี้
จาหน่วยงานตรวจสอบของสหประชาชาติ
หรื อไม่
(ใช้ PESTEL framework ใน โมดูล 2)
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• เรามีความสัมพันธ์หรื อหุ้นส่วนอะไรบ้างที่
สามารถช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในลาดับ
ความสาคัญนี้
• ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของเรา หรื อองค์กรอื่น ๆ
ให้ความสาคัญกับลาดับความสาคัญนี้
หรื อไม่ และจะสามารถให้โอกาสในการ
เข้าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาในส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความก้าวหน้า
ในลาดับความสาคัญ

• ในการพัฒนาลาดับความสาคัญนี้ มีความ
เสี่ ยงจากภายนอกอะไรบ้างที่เป็ นความเสี่ ยง
ต่อลาดับความสาคัญอื่น ๆ ของเรา
• เหตุการณ์ หรื อแนวโน้มใดจากการวิเคราะห์
‘โอกาส’ ที่อาจจะสร้างอุปสรรคในการ
พัฒนาลาดับความสาคัญ

เมื่อคุณทาการวิเคราะห์ SWOT เสร็ จสิ้ นแล้ว วิธีการแทรกแซงที่ดีที่สุดสาหรับคุณเพื่อพัฒนาลาดับความสาคัญ
เชิงกลยุทธ์ดา้ นสิ ทธิมนุษยชนแต่ละรายการของคุณจะเริ่ มปรากฏขึ้น วิธีการแทรกแซงที่คุณเลือกใช้ควรสนอง
จุดแข็งและโอกาสของคุณและในขณะเดียวกันก็จดั การจุดอ่อนและภัยคุกคามของคุณด้วย
คิด วิเคราะห์ และหารื อ ในคาพูดของคุณ
• เมื่อพิจารณาจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เราควรดาเนินการแทรกแซง
โดยวิธีใด
• มีส่วนใดที่เป็ นจุดแข็งที่สาคัญและ/ หรื อมีโอกาสที่ดีหรื อไม่
• มีวิธีการแทรกแซงใดที่เราไม่ควรดาเนินการหรื อไม่ (เช่น วิธีการที่เราอ่อนแอ
มีโอกาสที่จากัด หรื อที่ที่ภยั คุกคามมีมากเกินไป)
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แม่ แบบการวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis template)
คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มการวิเคราะห์ SWOT นี้ โดยใช้คาถามในหน้าก่อนหน้านี้
จุดแข็ง (strength) (ความสามารถ และทรั พยากรใน
ปั จจุบันที่สามารถนามาใช้ เพื่อให้ เกิดความก้ าวหน้ า
ในลาดับความสาคัญ (priority))

จุดอ่ อน (weakness) (จุดอ่ อนภายในองค์ กรในปั จจุบัน
ซึ่ งควรคานึงถึงในการตัดสิ นใจในการพัฒนาลาดับ
ความสาคัญ)

โอกาส (Opportunities) (โอกาสจากปั จจัยภายนอก
ในปั จจุบันที่เราสามารถใช้ ประโยชน์ ในการพัฒนา
ลาดับความสาคับได้ )

ภัยคุกคาม (Threats) (ภัยคุกคามภายนอกในปั จจุบัน
ที่อาจจากัดความสามารถของเราที่จะสร้ าง
ความก้ าวหน้ าให้ ลาดับความสาคัญ)
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ส่ วนที่ 3.2 (Section 3.2)
วิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึน้ (How to handle emerging issues)
ปัญหาด้านสิ ทธิมนุษยชนอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ โดยที่องค์กรอาจจะไม่ได้มีการจัดลาดับปั ญหาดังกล่าว
ให้เป็ นหนึ่ งในลาดับความสาคัญหรื อโดยมิได้มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ว่าปั ญหาดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นและ
จาเป็ นที่จะได้รับความสนใจจากองค์กรของคุณ ดังนั้นเป็ นการสาคัญที่สถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (NHRIs)
ของคุณจะต้องจัดสรรและสงวนความสามารถไว้เพื่อจัดการกับปั ญหาเหล่านี้ และมีแนวทางที่ความสม่าเสมอ
และเป็ นไปตามหลักการเพื่อประเมินและอาจดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ ทธิมนุษยชนใหม่ (ประเด็นที่มีความ
อ่อนไหว ‘responsive matters’) หรื อประเด็นที่ไม่ได้รับเลือกให้อยู่ในลาดับความสาคัญ (ประเด็นที่ไม่ สาคัญ
‘non-priority matters’)

วิธีการเข้ าถึงประเด็นที่มีความอ่อนไหว (How to approach responsive matters)
ประเด็นที่มีความอ่อนไหวคือปั ญหาที่ยงั ไม่เกิดขึ้นแต่จะต้องมีการวางแผนรองรับไว้ การใช้แนวทางที่มีความ
สม่าเสมอและมีหลักการในการตัดสิ นใจจะสนับสนุนความสามารถของ NHRIs ในการจัดการความคาดหวังของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการตอบรับหรื อปฏิเสธการเรี ยกร้องให้เข้าไปแทรกแซง โดยคุณสามารถใช้รายงาน
ตรวจสอบ (checklist) ด้านล่างนี้
รายการตรวจสอบประเด็นที่มีความอ่อนไหว (responsive matters checklist)
เลือกประเด็นที่มีความอ่อนไหวโดยพิจารณาจาก:
o ความรุ นแรงของสถานการณ์โดยประเมินตามมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนสากล
o ความแตกต่างที่การเข้าแทรกแซงโดยสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณ
สามารถสร้างได้
o ความสามารถของสถาบันสิ ทธิมนุษยชน (NHRIs) ของคุณในการเข้าแทรกแซง
o เกณฑ์เหล่านี้ได้ใช้เลนส์เรื่ องเพศสภาพกับปัญหาหรื อไม่
o เราสามารถทบทวนลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของเราได้หรื อไม่ถา้ ประเด็นที่มีความ
อ่อนไหวนั้นต้องการความสนใจจากเรา
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วิธีการเข้าถึงประเด็นที่ไม่สาคัญ
ปัญหาบางอย่างที่คน้ พบในการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (environmental scan) ของคุณ และในระหว่าง
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอาจจะไม่ได้รับการจัดให้อยู่ในลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ฉบับจริ ง
ของคุณ ประเด็นเหล่านี้คุณสามารถจัดให้อยูห่ มวดหมู่และระบุให้เป็ น “ประเด็นที่ไม่สาคัญ” ได้
แม้ว่าประเด็นเหล่านี้ จะไม่ได้มีความสาคัญในทันที แต่ก็อาจจะกลายเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญมากขึ้นกับงาน
ของคุณก็ได้ คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อดาเนินกิจกรรมที่จากัดและเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเรี ยกว่า “ประเด็นที่ตอ้ งจับตาดู (watching brief)” โดยประเด็นที่ตอ้ งจับตาดู (watching brief) สามารถ
ช่วยในการหารื อในอนาคตเกี่ยวกับลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ และในกรณีจาเป็ น ทาให้สถาบันสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติของคุณสามารถแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจหมายความว่าประเด็นปัญหา
ดังกล่าวมีความสาคัญที่มากขึ้นได้โดยทันท่วงที ในการนี้ อาจร่ วมถึงการประเมินลาดับความสาคัญใหม่อีกครั้ง
ในแผนกลยุทธ์ของคุณ

คิด วิเคราะห์ และหารื อในคาพูดของคุณเอง
• ประเด็นใดที่ไม่อยูใ่ นลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์แต่อาจมีความสาคัญในปี หน้า
• เราจะติดตามและตอบสนองต่อปั ญหาเหล่านี้ได้อย่างไร
การพัฒนากรอบผลลัพธ์ ของคุณ (Developing your outcomes framework)
เมื่อคุณทาการวิเคราะห์ SWOT เสร็ จสิ้ นแล้ว คุณจะมีความรับรู ้ที่ดีข้ นึ ว่าคุณถูกจัดวางเพื่อจัดการกับลาดับความสาคัญ
เชิงกลยุทธ์และผลลัพธ์ที่คุณระบุไว้ในโมดูลที่ 2 อย่างไร
กรอบผลลัพธ์ (Outcome framework) เป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์ในการเชื่อมโยงสิ่ งที่คุณต้องทา (การเข้าแทรกแซง)
กับสิ่ งที่คุณพยายามทาให้สาเร็ จ (ผลกระทบและผลลัพธ์) และช่วยให้คุณเลือกได้ว่าจะดาเนินการแทรกแซงโดย
วิธีใดจากในสองวิธี:
• จากล่างขึน้ บน (Bottom up): ช่วยให้คุณตรวจสอบว่าผลผลิต (output) ของคุณก่อให้เกิดผลกระทบตาม
ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ ไม่ว่าผลกระทบที่ต้ งั ไว้ (intended impacts) จะส่ งผลต่อผลลัพธ์ที่คุณตั้งใจไว้ (intended
outcomes)หรื อไม่ และไม่ว่าผลลัพธ์ที่ต้ งั ใจไว้ของคุณจะเป็ นส่ วนหนึ่ งในลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์
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ที่ต้ งั ใจไว้หรื อไม่ ตัวอย่างเช่น ผลผลิต (output) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (impacts) ที่ตอ้ งการ คุณอาจจะ
ต้องเปลี่ยนผลิตนั้น
• จากบนลงล่ าง (Top-down): ช่วยให้คุณตรวจสอบว่าลาดับความสาคัญเชิ งกลยุทธ์ของคุณทาการแจ้ง
ผลลัพธ์หรื อไม่ และผลลัพธ์เหล่านั้นแจ้งถึงผลกระทบ และผลกระทบเหล่านั้นแจ้งถึงผลผลิตหรื อไม่
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของคุณเปลี่ยนไป สิ่ งนี้อาจส่ งผลกระทบแบบ ‘ไหลริ น
(trickle-down)’ และอาจเปลี่ยนผลลัพธ์ ผลกระทบ และผลผลิตของคุณ
การมีกรอบผลลัพธ์ช่วยให้คุณสามารถแสดงให้เห็ นว่าการแทรกแซงของคุณนั้นกาลังทาให้สถานการณ์ ด้าน
สิ ทธิ มนุษยชนในประเทศของคุณดีข้ ึนอย่างไรโดยการทาให้ผลกระทบของคุณเป็ นรู ปธรรมและสามารถวัดผล
ได้มากขึ้น
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ตัวอย่างกรอบผลลัพธ์
ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ 1: ความรุ นแรงในครอบครัว
คาอธิบาย (Description)

ผลลัพธ์
(outcome)

ผลกระทบ
(impact)

ผลผลิต
(output)

ตัวอย่าง (Example)

กรอบเวลา
ตัวบ่ งชี้ (Indicators)
(Timeframe)
การเปลี่ยนแปลงในสังคม ลดความรุ นแรงใน ระยะยาว อาจเป็ น คุณจะวัดได้อย่างไรว่าคุณ
เนื่องจากการมีส่วนร่ วมของ ครอบครัว
รุ่ นต่อรุ่ น
กาลังสร้างผลกระทบ
สถาบันสิ ทธิมนุษยชน
ตัวอย่าง เช่น จานวน
แห่งชาติ (NHRIs)
รายงานเหตุการณ์ความ
รุ นแรงในครอบครัวลดลง
การปรับปรุ งที่เฉพาะและมี ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ 1-5 ปี
การระบุถึงที่เกิดจากการ
ยอมรับและปฏิบตั ิ
แทรกแซงของสถาบันสิ ทธิ ตามคาแนะนาของ
มนุษยชน (NHRIs)
รายงานของสถาบัน
สิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (NHRIs)
ทั้งหมดเกี่ยวกับการ
ลดความรุ นแรงใน
ครอบครัว
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่คุณ สถาบันสิ ทธิ
1-2 ปี
จะส่งมอบ มีการกาหนดไว้ มนุษยชนแห่งชาติ
อย่างเฉพาะเจาะจง วัดได้
(NHRIs) จัดทา
บรรลุผลได้ มีความเป็ นไปได้ รายงานพร้อม
และตามกาหนดเวลา
คาแนะนาสาหรับ
การลดความรุ นแรง
ในครอบครัว
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สาหรับการแทรกแซงแต่ละครั้ง คุณสามารถระบุ :
•
•
•
•

ผลผลิต (output) (ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ) ที่คุณจะส่งมอบ
ผลกระทบ (impact) ที่คุณหวังว่าจะบรรลุ
ผลลัพธ์ (outcome) ที่คุณมีส่วนร่ วมผ่านผลกระทบนี้
ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic priority) ที่ผลลัพธ์น้ ีมีส่วนช่วย

ตัวบ่ งชี้ (indicators) ช่วยให้คุณติดตามว่าการแทรกแซงของคุณนั้นมีผลกระทบหรื อไม่ และยังทาให้เจ้าหน้าที่มี
ความรับผิดชอบกับงานที่ทา คุณสามารถตั้งค่าตัวบ่งชี้ แบบกว้าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณวัดความคืบหน้าและทาการ
ปรั บเปลี่ ยนได้ในกรณี ที่จาเป็ น นอกจากนั้นคุณยังสามารถใช้ตวั บ่งชี้ ในการติ ดตามความคืบหน้าในผลลัพธ์
เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่ องเพศได้อีกด้วย
สิ่ งเหล่านี้อาจเป็ นพื้นฐานของกรอบการติดตามและการประเมินผลโดยละเอียดในภายหลังได้
กรอบผลลัพธ์ (Outcome Framework)
ลาดับ
ลาดับ
ความสาคัญ
ความสาคัญ
เชิงกลยุทธ์ 1
เชิงกลยุทธ์ 2
คาอธิบาย
กรอบเวลา
ตัวบ่งชี้
คาอธิบาย กรอบเวลา
ตัวบ่งชี้
ลาดับ
(Description) (Timeframe) (Indicators) (Description) (Timeframe) (Indicators)
ความสาคัญ
เชิงกลยุทธ์
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

ผลผลิต
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ส่ วนที่ 3.3 (Section 3.3)
สุ ขภาพและความสามารถขององค์กร (Organisational health and capability)
การประเมินและพัฒนาความสามารถของคุณ (Assessing and developing your capability)
ขั้นตอนต่อไปของคุณคือการประเมินสิ่ งที่คุณต้องดาเนิ นการภายในองค์กรเพื่อจัดลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์
ของคุณ ซึ่งจะเป็ นการผสมผสานระหว่างสมรรถนะ ‘Capacity’ (จานวนพนักงานและขนาดของงบประมาณของคุณ)
และความสามารถ (ระดับและลักษณะของความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ของคุณ)
กรอบความสามารถ (Capability framework) สามารถช่ วยคุณ:
- ประเมินความสามารถของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณในการดาเนินการตามลาดับ
ความสาคัญเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- ระบุทักษะ ระบบ และกระบวนการใด ๆ ที่สถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (NHRIs) ของคุณจะต้ องมี
หรื อเสริมความแข็งแกร่ ง เพื่อดาเนินการตามลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของคุณอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความสามารถทั้ง 9 ประการตามที่ระบุดา้ นล่างนี้ มีความสาคัญต่อการทางานของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(NHRIs) ซึ่ งปรับมากจากกรอบความร่ วมมือของ GANHRI แต่ขยายให้รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและวิธี ก าร
ทางานที่มีประสิ ทธิภาพ
1. ความเป็ นผูน้ า (Leadership)
2. การจัดการองค์กร (Institutional arrangements)
3. ความรู ้ (Knowledge)
4. ความรับผิดชอบ (Accountability)
5. การคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน (Protecting human rights)
6. ส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชน (Promoting human rights)
7. คาแนะนาและความช่วยเหลือแก่รัฐบาล (Advice and assistance to government)
8. การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder engagement)
9. การเฝ้าระวังสิ ทธิมนุษยชน (Human rights monitoring)
คุณ สามารถเที ย บประเมินสถาบัน สิ ท ธิ ม นุษ ยชน (NHRIs) กับ ความสามารถทั้ง 9 ประการนี้ โ ดยใช้ก รอบ
ความสามารถ คาถามเบื้ องต้น และตารางในหน้าต่อไปนี้ คุณสามารถใช้สิ่งที่ คุณได้คน้ พบจากการวิเคราะห์
SWOT ของคุณ (โดยเฉพาะจุดแข็งและจุดอ่อน) จากโมดูล 2 เพื่อป้อนลงในกรอบความสามารถของคุณ
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เมื่อคุณทากรอบความสามารถของคุณเสร็ จสิ้ นแล้ว คุณสามารถ:
• ประเมิ น ส่ ว นที่ สาคัญ ที่ สุ ด สาหรั บ การพัฒ นาองค์ก รโดยพิจ ารณาจากสิ่ ง ที่ คุ ณ จาเป็ นจะต้อ งท า
เพื่อดาเนินการแทรกแซงตามที่ระบุไว้ในลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของคุณ
• เลือกลาดับความสาคัญ 2 ถึง 3 ประการสาหรับการพัฒนาความสามารถซึ่งคุณจะรวมไว้ในแผนกลยุทธ์
ของคุณ

อ่านเพิม่ เติม
กรอบความร่ วมมือระหว่างสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (2019) คู่มือ
การประเมินศักยภาพสาหรับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (APF (2019) Capacity Assessment
Manual for National Human Rights Institutions): www.asiapacificforum.net/resources/capacityassessment-manual/
กรอบความร่ วมมือ ระหว่า งสถาบัน สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติใ นภูมิภาคเอเชีย -แปซิ ฟิ ก (2019) คู่มือ สถาบัน
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ สาหรับการบูรณาการประเด็นเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชนเข้าสู่ ประเด็นกระแสหลักสาหรั บ
ผูห้ ญิงและเด็กหญิงในการทางานทุกวันของเรา APF (2019) NHRI Guidelines for Mainstreaming the Human
Rights of Women and Girls into Our Everyday Work: www.asiapacificforum.net/resources/nhri-guidelinesmainstreaming-rights-women/
คุณสามารถรวมเรื่ องการบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ ประเด็นกระแสหลักเข้าอยู่ในการประเมิน
สุ ขภาพและความสามารถขององค์กรได้ โดยการกาหนดให้แต่ละหมวดหมู่มีคาถามเกี่ยวกับเรื่ องเพศสถานะ
คุณควรบันทึกและรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแตกแยกทางเพศในองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่ในองค์กรของคุณ และ
ผูต้ รวจการ/ ผูต้ รวจการแผ่นดินของคุณ (ตามที่ รายงานแก่ กรอบความร่ วมมือระหว่างสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก APF ในแต่ละปี ) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรี ยนและนโยบายเกี่ยวกับเรื่ อง
เพศสถานะ
คาถามเบื้องต้นในกรอบความสามารถร่ วมถึงคาถามเกี่ยวกับการบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ประเด็น
กระแสหลัก และลิ งก์สาหรั บการอ่านเพิ่มเติ มหัวข้อ คู่มือกรอบความร่ วมมือระหว่างสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (2019) สถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ สาหรับการบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศ
สถานะเข้า สู่ ป ระเด็ น กระแสหลัก ส าหรั บ ผู ้ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง ในการท างานทุ ก วัน ของเรา APF’s NHRI
Guidelines for Mainstreaming the Human Rights of Women and Girls into Our Everyday Work) ในแนวทาง
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ในการพัฒนากลยุทธ์สาหรับ การบู รณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ ประเด็นกระแสหลัก คุณสามารถ
พิจารณารวมประเด็นเหล่านี้เข้าไว้ในลาดับความสาคัญด้านสุ ขภาพขององค์กรของคุณได้
คาถามเบื้องต้นสาหรับกรอบความสามารถ (Capability framework prompt questions)
คาถามเพื่อประเมิน
(Question to assess Capability)
ความสามารถ
- กลุ่มผูน้ าของเรามีความหลากหลายเพียงใด ?
ความเป็ นผู้นา (Leadership)
- เราเป็ นอิสระหรื อไม่ ?
- เรามีความสามารถในการทนต่อแรงกดดันจากหน่วยงานของรัฐ
หรื อไม่ ?
- ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของเราเป็ นอย่างไร ?
- เรามีความสามารถในการทาความเข้าใจและดาเนินการตามอาณัติ
และลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของเราหรื อไม่ ?
- เรามีความสามารถในการใช้ทกั ษะและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่
อย่างเต็มที่หรื อไม่ ?
- เราส่งเสริ มสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจและความรู ้สึกว่า “ได้ถูก
รับฟัง” หรื อไม่ ?
- เราส่งเสริ มความหลากหลาย รวมถึงผ่านกลยุทธ์ดา้ นการบูรณาการ
เพศสถานะให้เป็ นกระแสหลักหรื อไม่ ?
- เรามีกิจกรรมเพื่อการสื่ อสารและการมีส่วนร่ วมเพื่อให้ทุกคน
สามารถมีส่วนร่ วมและมีความสอดคล้องกับค่านิยม กลยุทธ์ และ
ลาดับความสาคัญของเราหรื อไม่ ?
- โครงสร้างองค์กรของเราเป็ นอย่างไร ?
การจัดการองค์กร
- เรามีความจากัดความที่ชดั เจนของบทบาทและโครงสร้างรายงาน
(Institutional
ของเราหรื อไม่ ?
arrangements)
- บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงสถาบันสิ ทธิมนุษยชนของเราได้หรื อไม่ ?
(ความสามารถในการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์สาหรับผูค้ นในส่วนต่าง ๆ
ของประเทศ รวมถึงในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชนบท)
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ความรู้ (Knowledge)

-

-

ความรับผิดชอบ
(Accountability)

-

-

กลุ่มคนชายขอบและกลุ่มคนเปราะบางสามารถเข้าถึงสถาบันสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติของเราได้หรื อไม่ ?
สตรี และเด็กผูห้ ญิงจากกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าถึงเราได้หรื อไม่ ?
เราสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์หรื อไม่ ?
เราได้ให้ความสาคัญต่อประเด็นเรื่ องเพศสถานะในทุกระดับของ
องค์กรและในแผนงานหรื อไม่ ?
เรามีความสามารถภายในองค์กรที่จะทาการวิเคราะห์การบูรณาการ
เพศสถานะให้เป็ นกระแสหลักหรื อไม่ ?
เรามีกระบวนการ ระบบ และกิจกรรมที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการ
ทางานข้ามทีมอย่างมีประสิ ทธิภาพหรื อไม่ ?
เรามีความสามารถในการทาความเข้าใจและดาเนินการตาม: (1)
อาณัติและลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของเรา (2) กฎหมาย รวมถึง
กฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ?
เจ้าหน้าที่ของเรามีทกั ษะ ประสบการณ์ และความรู ้ที่จาเป็ นสาหรับ
การดาเนินการตามลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ ตลอดจน ระบบและ
กระบวนการสนับสนุนที่จาเป็ นต่อการทางานให้มีประสิ ทธิภาพ
หรื อไม่ ?
เจ้าหน้าที่ของเราสามารถเข้าถึงโอกาสในการฝึ กอบรมได้หรื อไม่ ?
เรามีโครงสร้างการจัดการความรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพหรื อไม่ ?
เรามีฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็ นที่เก็บข้อมูลสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์
หรื อไม่ ?
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการบูรณาการเพศสถานะให้เป็ น
กระแสหลักและรู ้วา่ การปฏิบตั ิจริ งเป็ นอย่างไร ?
เรามีระบบการติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation
‘M&E’) สาหรับการติดตามและรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าและ
ความเสี่ ยงและการประเมินผลเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู ้หรื อไม่ ?
ระบบ M&E ของเราได้ทาการบันทึกผลลัพธ์ของการบูรณาการ
ประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ ประเด็นกระแสหลักหรื อไม่ ?

จัดทำคำแปลโดย สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

59

- เราได้ทาการแปลแผนกลยุทธ์ของเราให้เป็ นแผนปฏิบตั ิการโดยมี
ผลผลิตและตัวชี้วดั ที่ชดั เจนหรื อไม่ ?
- แผนปฏิบตั ิได้รวมถึงงานเกี่ยวกับการบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศ
สถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลักไว้ดว้ ยหรื อไม่ ?
- ความรับผิดชอบต่อภายนอกองค์กร ( External accountability)
(ดู “การส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชน”)
- เรามีความสามารถในการดาเนินการตรวจสอบอย่างเป็ นกลาง / อย่าง
การคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน
ละเอียดในเวลาที่เหมาะสมและให้คาแนะนาในการติดตามผล
(Protecting human rights)
หรื อไม่ ?
- กระบวนการในการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนของเรามีประสิ ทธิภาพ
เพียงใด ?
- เรามีข้นั ตอนการทางานและจุดการตัดสิ นใจหรื อไม่ ?
- วิธีการของเราในการคัดกรองและคัดแยกปัญหามีประสิ ทธิภาพ
หรื อไม่ ?
- เราจัดให้มีการสื่ อสารอย่างทันท่วงทีกบั ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในการ
ร้องเรี ยนหรื อไม่ ?
- เราสามารถระบุและจัดการกับข้อเรี ยกร้องที่มีความเร่ งด่วนได้
หรื อไม่ ?
เราส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพียงใดผ่าน:
ส่ งเสริมสิ ทธิมนุษยชน
- แคมเปญสื่ อ
(Promoting human rights)
- หลักสูตรการศึกษา
- สื่ อส่งเสริ มการขายเพื่อการศึกษาและการสนับสนุนของภาครัฐ
- การอบรมข้าราชการ
- การปรึ กษาหารื ออย่างเป็ นทางการ
- ดาเนินการฝึ กอบรมผูฝ้ ึ กสอน
- เรามีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และ
คาแนะนาและความช่ วยเหลือ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรื อไม่ ?
แก่รัฐบาล (Advice and
- เราสามารถเข้าถึงการสนับสนุนได้หรื อไม่ เมื่อเราทาการพัฒนา
assistance to government)
แผนปฏิบตั ิการด้านสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติและเครื่ องมือในการ
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การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder
engagement)

-

-

การเฝ้าสั งเกตสิ ทธิมนุษยชน
(Human rights monitoring)

-

วางแผนด้านสิ ทธิมนุษยชนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมถึงธุรกิจและสิ ทธิ
มนุษยชน
เรากาลังเพิ่มการมองเห็นและความเคารพของสาธารณะหรื อไม่ ?
เรากาลังใช้โอกาสการฝึ กอบรมเพื่อดึงดูดการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยโดยรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุ่มรากหญ้า
เป็ นผูฝ้ ึ กอบรมและผูร้ ับการฝึ กอบรมหรื อไม่ ?
เราได้รวมการบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ประเด็น
กระแสหลักในแนวทางในการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยหรื อไม่ ?
เราให้ทุนแก่องค์กรภาคประชาสังคมผ่านโปรแกรมกิจกรรมของเรา
หรื อไม่ ?
เรามีทกั ษะและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับอาณัติของ
เราหรื อไม่ ?
เราสามารถรองรับการตรวจสอบหรื อการเยีย่ มชมอย่างเป็ นระบบ
โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าได้ หรื อไม่ ?
เรามีแนวปฏิบตั ิโดยเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นทางเพศสถานะสาหรับ
การตรวจสอบสถานกักกันหรื อไม่ ?
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แม่แบบกรอบความสามารถ Capability Framework Template
คุณสามารถนาคาถามข้างต้นมาใช้ในการกรอกตารางแม่แบบกรอบความสามารถ
คาถามเพื่อประเมินความสามารถ (Question to assess Capability)
ความเป็ นผู้นา (Leadership)
การจัดการองค์กร (Institutional
arrangements)
ความรู้ (Knowledge)
ความรับผิดชอบ
(Accountability)
การคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน
(Protecting human rights)
ส่ งเสริมสิ ทธิมนุษยชน
(Promoting human rights)
คาแนะนาและความช่ วยเหลือแก่
รัฐบาล (Advice and assistance
to government)
การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสีย (Stakeholder
engagement)
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ส่ วนที่ 3.4 (Section 3.4)
การร่ างแผนกลยุทธ์ (Drafting your strategic plan)
คุณพร้อมแล้วที่จะทาการร่ างแผนกลยุทธ์ โดยแผนควรมีความชัดเจนในเรื่ องลาดับความสาคัญและกิจกรรม
การบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลัก

แม่ แบบแผนกลยุทธ์
ไปข้างหน้ า (Forward)

เราเป็ นใครและเราทางานอย่างไร
(Who we are and How we work)

ส่ วนนี้ จะลงนามโดยผูต้ รวจการแผนดิ น/ หัวหน้าผูบ้ ัญชาการหรื อ
ประธาน และนาเสนอข้ อความสาคัญที่สถาบันสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
(NHRIs) ต้องการสื่ อสาร ซึ่งอาจรวมถึง:
• ประวัติโดยย่อของสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ (NHRIs)
สภาพแวดล้ อมการทางานของคุณ (ตามที่ระบุไว้ ในการวิเคราะห์
SWOT ของคุณ) และทิศทางที่คุณตั้งใจจะดาเนินไป
• ข้อความเกี่ยวกับการทางานร่ วมกับองค์กรภาคประชาสังคม
และเพื่อสนับสนุ นรัฐบาลปฏิ บตั ิ ตามความรั บผิดชอบด้าน
สิ ทธิมนุษยชน
• คาแถลงพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคุณ
• บทบาทและอาณัติของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs)
ที่ครอบคลุมหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้กฎหมายภายในประเทศ
หลัก การปารี ส และมาตรฐานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากล และ
ภาระหน้าที่ในการเฝ้าติดตามและรายงานระหว่างประเทศ
• คาแถลงค่านิยม (value) ที่เป็ นแนวทางในสิ่ งที่คุณทาและวิธี
ที่คุณดาเนิ นการ ซึ่ งอย่างน้อยควรกล่าวถึงความสาคัญของ
การทางานร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลักจากภาคประชาสังคม
และรัฐบาลตามหลักการปารี ส
• สมาชิ กภาพใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (NHRIs) และประเทศชาติอย่างไร
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วิธีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ของเรา
(How we developed our strategic plan)
บริบทกลยุทธ์ (Strategic context)

ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์
(Strategic priorities)

• อธิ บ ายถึ ง ขั้นตอนที่ คุ ณปฏิ บ ัติตาม รวมถึ ง การตรวจสอบ
เอกสารและการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและเกณฑ์
ที่คุณใช้ในการเลือกลาดับความสาคัญของคุณ
• ระบุ ป ระเด็ น หลัก ด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศของคุ ณ
ตลอดจนประเด็นทางการเมื องที่ เกี่ ย วข้องซึ่ งระบุจากการ
พิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (การสแกนสภาพแวดล้อม)
และกระบวนการเลือกลาดับความสาคัญของคุณ
ส่ วนนี้กาหนดลาดับความสาคัญด้านสิ ทธิมนุษยชน 3 ถึง 4 ประการที่
คุณเลือก ภายใต้ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์แต่ละรายการ ให้อธิบาย
ว่า:
• เหตุใดจึงสาคัญ – เหตุใดจึ งเลื อกประเด็นนี้ ให้เป็ นประเด็น
สาคัญ ระบุจุดที่ ลาดับความสาคัญนั้นมี ความสอดคล้องกับ
วาระของรัฐบาลและ SDGs ที่เกี่ยวข้อง
• ความสาเร็ จเป็ นอย่างไร - ผลลัพธ์ที่กาลังมุ่งสู่ และมาตรการ
ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดาเนินการ
• การแทรกแซงที่ ส าคัญ ซึ่ ง สถาบัน สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ
(NHRIs) ของคุณจะดาเนินการ
นอกจากนี้ หมายเหตุ:
•

•

มี ค วามคาดหวัง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของคุ ณ กับ หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบของสหประชาชาติในช่วงเวลานี้ (Your expected
engagement with UN monitoring bodies during this period)
วิธีที่คุณจะรักษาความสามารถในการแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น
ใหม่และกระบวนการตัดสิ นใจว่าจะต้องดาเนิ นการเมื่ อใด
นอกจากนี้ ควรระบุประเด็นที่สถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(NHRIs) ของคุ ณ ได้ จั ด หมวดหมู่ ใ ห้ อ ยู่ ภ ายใต้ หั ว ข้ อ
“ประเด็นที่ตอ้ งจับตาดู (watching brief)”
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ส่ ว นนี้ ก าหนดล าดับ ความส าคัญ 2 หรื อ 3 ประการในการพัฒ นา
สุ ขภาพและความสามารถของ
องค์กร (Organisational health and สุขภาพและความสามารถขององค์กรของคุณ อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือก
ล าดับ ความสาคัญเหล่ านี้ และประโยชน์ ที่ คาดหวัง ทั้ง ส าหรั บ การ
capability)
ดาเนินงานขององค์กรของคุณอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และ
ความสามารถของคุณในการจัดลาดับความสาคัญด้านสิ ทธิมนุษยชน
เชิงกลยุทธ์ของคุณ
กาหนดลาดับความสาคัญเชิ งกลยุทธ์ของคุณในกรอบผลลัพ ธ์หน้า
กรอบผลลัพธ์ (Outcomes
เดี ย ว (one-page outcomes framework) คุ ณ ยัง สามารถระบุ ถึ งล าดับ
framework)
ความสาคัญขององค์กรของคุณไว้ดา้ นล่าง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะสนับสนุน
คุณในการดาเนินการตามลาดับความสาคัญด้านสิ ทธิมนุษยชน
การดาเนินการ รายงาน และทบทวน ส่ วนนี้ระบุในระดับสู ง:
แผน (Implementing, reporting
• วิธีที่คุณจะพัฒนาแผนปฏิบตั ิการที่จะระบุกิจกรรมและทรัพยากร
เพื่อดาเนิ นกิจกรรมในแผนกลยุทธ์ของคุณด้วยการท างาน
and reviewing the plan)
เป็ นทีมทัว่ ทั้งองค์กร
• วิธีที่คุณจะพัฒนาตัวชีวดั และมาตรการ และแผนการติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้คุณสามารถติดตามและรายงานความ
คืบหน้าในแผนกลยุทธ์และปรับเปลี่ยนตามที่จาเป็ น โดยบันทึก
ข้อกาหนดการรายงานใด ๆ ต่อรัฐบาล
• คุ ณ จะท าการทบทวนและปรั บ เปลี่ ย นแผนกลยุท ธ์เมื่ อใด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแทรกแซงโดยพิจารณาจากการเฝ้าติดตาม
ของคุณและการพัฒนาใด ๆ ภายนอกองค์กร
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แม่ แบบแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan Template)
แม่แบบนี้เป็ นจะช่วยให้คุณทาแผนกลยุทธ์ของคุณ โดยคุณอาจจะต้องใช้หลายหน้า
ไปข้างหน้ า (Forward)
เราเป็ นใครและเราทางานอย่างไร
(Who we are and How we work)
วิธีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ของเรา
(How we developed our strategic plan)
บริบทกลยุทธ์ (Strategic context)
ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic priorities)
สุ ขภาพและความสามารถขององค์ กร
(Organisational health and capability)
กรอบผลลัพธ์ (Outcomes framework)
การดาเนินการ รายงาน และทบทวนแผน
(Implementing, reporting and reviewing the plan)
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การปรึ กษาผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ ของคุณ (Consulting stakeholders on your
strategic plan)
เมื่อคุณร่ างแผนกลยุทธ์แล้ว คุณควรส่ งแผนดังกล่าวไปยังผูม้ ี ส่วนได้ส่วยเสี ย ที่คุณได้ปรึ กษาในการท าการ
พิ จ ารณาและวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม (สแกนสภาพแวดล้อ ม ‘Environmental Scan’) และการเลื อ กล าดับ
ความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของคุณและสอบถามผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของคุณสาหรับความคิดเห็นเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยจะได้มีความรู ้สึกถึงความมีส่วนร่ วมกับงานของคุณ และยังช่วยให้คุณตรวจสอบแผนของคุณได้อีกด้วย
รายการตรวจสอบด้า นล่า งนี้ ไ ด้ใ ห้ชุด คาถามที่คุณ สามารถนามาใช้ถ ามได้ ซึ่ ง คุณ ควรที่ จ ะใช้ชุด คาถาม
ชุ ดเดี ยวกันสาหรั บผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมดเพื่อที่ คุณจะสามารถนาคาตอบที่ ต่างกันมาเปรี ยบเที ยบกันได้
เมื่อคุณได้พิจารณาข้อเสนอแนะและทาการเปลี่ยนแปลงตามสมควรแล้ว แผนกลยุทธ์ของคุณก็จะเสร็จสมบูรณ์
รายงานตรวจสอบผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยเพื่อทดสอบร่ างแผนกลยุทธ์ ของคุณ (Stakeholder checklist
for testing your draft strategic plan)
เราได้สะท้อนลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ที่ได้จากการปรึ กษาหารื อของเราอย่างถูกต้องหรื อไม่
เราได้เลือกจัดหมวดหมู่ “ประเด็นที่ตอ้ งเฝ้าจับได้ดู (watching brief)” ได้เหมาะสมหรื อไม่
กรอบผลลัพธ์ของเรามีวิธีการแทรกแซงที่ถูกต้องหรื อไม่
ลาดับความสาคัญขององค์กรของเราจะช่วยเสริ มความแข็งแกร่ งให้กบั สถาบันของเราหรื อไม่

การคานึงถึงปัจจัยภายนอก (Thinking Outwards) และการคานึงถึงปัจจัยภายใน (Thinking
Inwards) กับ สานักงานผู้ตรวจการแผ่ นดินซามัว (Thinking outwards and Thinking Inwards
with the Samoan Ombundman’s office)
สานักงานได้ดาเนิ นขั้นตอนการคานึ งถึงปั จจัย ภายนอก (Thinking Outwards) และการคานึ งถึงปั จจัย ภายใน
(Thinking Inwards) ของกระบวนการวางแผลเชิ งกลยุทธ์ในช่ วงการประชุมเชิ งนันทนการเป็ นจานวน 2 วัน
(2 days retreat)ในปี 2015
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ที่ปรึ กษาท้องถิ่นได้ช่วยสานักงานเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บการประชุมเชิ งนันทนาการโดยการทบทวนและ
ประเมินแผลกลยุทธ์ปี 2014-2018 ที่มีอยู่ ที่ปรึ กษาท้องถิ่นยังได้พิจารณารายงานสิ ทธิ มนุ ษยชนฉบับแรกของ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน ตีพิมพ์ในปี 2558 ซึ่งเชื่อมโยงค่านิยมและหลักการสิ ทธิมนุษยชนกับฟาอาซามัว ‘Fa’asamoa’
(วิถีซามัว ‘the Samoan way’) และบ่งชี้ ประเด็นเร่ งด่ วนในขณะนั้น ที่ ปรึ กษาท้องถิ่ นยังได้หารื อกับเจ้าหน้าที่
อาวุโสและนาข้อมูลทั้งหมดนี้มารวมกันจัดเตรี ยมเอกสารทางานเพื่อการประชุมเชิงนันทนาการนี้
การประชุมเชิ งนันทนาการนั้นเป็ นโอกาสแรกที่ทุกคนจะสามารถมีส่วนร่ วมในการหารื อข้ามกลุ่มทางานได้
ซึ่ งทาให้พวกเขาสามารถหารื อและตกลงในพันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) อันเดียวกัน ตลอดจน
ค่านิยม (Value) ขององค์กร (ตามที่อธิบายไว้ในโมดูลที่ 1 )
• ประการแรก แต่ละหน่วยจะทาการระบุประเด็นสาคัญจานวนหนึ่ งภายใต้อาณัติของแต่ละหน่วยงาน
โดยรั บ รู ้ จากความรู ้ เกี่ ยวกับ สภาพแวดล้อมภายนอก ตัวอย่างเช่ น หน่ วยงานสิ ทธิ มนุ ษ ยชนระบุถึง
ประเด็นความรุ นแรงในครอบครัวเป็ นประเด็นสาคัญ โดยอิงจากข้อมูลจากกรมตารวจ (Ministry of
police) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชน (Human Rights treaty Bodies)
เรื่ องราวจากสื่ อท้องถิ่ น และจากรายงานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผูต้ รวจการแผ่นดิ น แต่ ล ะหน่ วยยัง ได้
กาหนดผลลัพธ์ที่ตอ้ งการจะให้บรรลุและการแทรกแซงสนับสนุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และมาตรการ
ที่ชดั เจนและสามารถบรรลุได้
• ประการที่สอง แต่ละหน่ วยงานนาเสนอร่ างลาดับความสาคัญของหน่ วยงานต่อทั้งกลุ่ม ซึ่ งได้รับการ
ปรั บ ปรุ ง ผ่ า นการหารื อ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ล าดับ ความส าคัญ ฉบับ สุ ด ท้า ยนั้ น มี ค วามสอดคล้อ งกั บ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสานักงาน โดยหลังจากกิจกรรมนี้แต่ละหน่วยงานก็ได้จดั ทากรอบผลลัพธ์
ภายหลังจากการประชุ มเชิ งนันทานาการ ที่ ปรึ กษาท้องถิ่ นได้จดั เตรี ยมร่ างแผนกลยุทธ์ ซึ่ งได้ถูกส่ งมอบให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสาหรับ ให้ความเห็ น คาแนะนา และจัดทาสรุ ป การส่ งมอบร่ างแผนให้แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมกันเป็ น
ขั้นตอนที่สาคัญเพราะหมายความว่าทุก ๆ คนจะมีความเป็ นเจ้าของในแผนกลยุทธ์ฉบับสุดท้าย แม้วา่ จะถูกเขียน
ขึ้นโดยที่ปรึ กษาจากภายนอกก็ตาม
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โมดูลที่ 4
การคิดไปข้ างหน้ า (Thinking Ahead)
โมดูลสุ ดท้ายนี้ เน้นที่การวางแผนการปฏิบตั ิงาน (Operational Planning) รวมถึงการทบทวนและ
ปรับแผนกลยุทธ์ของคุณ โดยจะแนะนากระบวนการวางแผนการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะกาหนดวิธีการ
ดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ของคุณ นอกจากนี้ โมดูลนี้ ยงั อธิ บายวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผน
กลยุทธ์ของคุณยังมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกได้
เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:
• รู ้วิธีพฒั นาแผนปฏิบตั ิการ
• รู ้วิธีทบทวนความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ต่อไป
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ส่ วนที่ 4.1 (Section 4.1)
การพัฒนาแผนปฏิบัตกิ ารขององค์กร (Developing your operational plan)
ไม่มีแผนกลยุทธ์ใดที่จะเสร็ จสมบูรณ์ได้หากไม่มีกระบวนการทางานที่ชัดเจนและสามารถกระทาได้ใ นการ
ดาเนิ นการ ในขณะที่แผนของคุณกาหนดลาดับความสาคัญเชิ งกลยุทธ์ระดับสู งและผลลัทธ์ แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ของคุณจะกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ โดยแผนปฏิบตั ิการของคุณจะแบ่งแผนกลยุทธ์
ของคุณออกเป็ นขั้นตอนที่เป็ นรู ปธรรม ใครทาอะไร ภายในเมื่อไหร่ และด้วยทรัพยากรใด โดยทัว่ ไปแผนกลยุทธ์
จะใช้เวลา 3-5 ปี แต่แผนปฏิบตั ิการจะครอบคลุมเพียงปี เดียวเท่านั้น
แผนปฏิบตั ิงานของคุณควรรวมถึง:
• ขั้นตอนหรื อกิจกรรมที่คุณจะดาเนินการแทรกแซงภายใต้ประเด็นสิ ทธิมนุษยชนที่สาคัญแต่ละประเด็น
• การจัดสรรทรัพยากร (มนุ ษย์และการเงิน) สาหรับการแทรกแซงแต่ละครั้ง การแทรกแซงของคุณมี
แนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับคนจากส่วนต่าง ๆ ของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณและ
การจัดสรรดังกล่าวจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าต้องทาอะไรและเมื่อไหร่ ที่ตอ้ งทางานร่ วมกันและอย่างไร
• กิจกรรมที่พฒั นาศักยภาพและความสามารถขององค์กร หรื อจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
• กรอบการติดตามและประเมินผล (ดูโมดูล 3) และระบบสาหรับการรายงานความคืบหน้าเพื่อประเมิ น
การแทรกแซงว่าเป็ นไปโดยดีเพียงใดและก่อให้เกิด ผลผลิต ผลกระทบและผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้
หรื อไม่
• ทบทวนประเด็นต่าง ๆ เมื่อคุณต้องการที่จะประเมินและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบตั ิงานและแผนกลยุทธ์
ของคุณ
ขั้นตอนควรมีความเฉพาะเจาะจง (specific) วัดผลได้ (measurable) ทาได้จริ ง (realistic) และมีเวลาจากัด (time-bound)
(SMART) แม่แบบสาหรับแผนปฏิบตั ิงานอยูใ่ นส่ วนนี้

แผนการทางานสาหรับทีมและรายบุคคล (Team and individual work plans)
แผนปฏิบตั ิงานควรเป็ นรากฐานสาหรับแผนการทางานสาหรับแบบทีมและรายบุคคล และวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพ ซึ่งอยูภ่ ายใต้การติดตามและตรวจสอบด้วย แผนการทางานแบบทีมและรายบุคคลทาให้ทุกคนรู ้ว่า
ตนเองจะต้องรับผิดชอบอะไรและงานของพวกเขาเชื่อมโยงกับผูอ้ ื่นในองค์กรอย่างไร
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ส่ วนที่ 4.2 (Section 4.2)
การทบทวนการดาเนินงานและแผนกลยุทธ์ ขององค์ กรของคุณ (Reviewing your operational
and your strategic plans)
คุณควรวางแผนการทบทวนของคุณไว้ล่วงหน้าและทาการทบทวนทันทีเมื่อคุณได้ทาการสรุ ป แผนปฏิบัติงาน
และแผนกลยุทธ์ ของคุณ โดยที่คุณควรทบทวนแผนปฏิบัติงานของคุณทุก ๆ สี่ เดือน ซึ่งจะช่วยให้คุณประเมินว่า
การดาเนิ นการตามแผนของคุ ณ เป็ นไปได้ดี เพี ย งใด และบ่งบอกถึ งการปรั บเปลี่ ย นใด ๆ บ้างที่ คุณจะต้อ ง
ดาเนินการ
ก่อนดาเนินการทบทวน คุณควรรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คุณมีและพิจารณาคาถามต่อไปนี้:
• เราได้ดาเนิ นการอะไรไปบ้า ง ? และผลเป็ นอย่างไร ? มี ก ารเรี ย นรู ้ ใ ด ๆ บ้างที่ เราจะต้องไตร่ ตรอง
หรื อไม่ ?
• เรายังไม่ได้ดาเนินการอะไรบ้าง? ทาไม่ยงั ไม่ได้ทา ? เราจะต้องทาอย่างไรจึงจะกลับเข้าสู่การดาเนิ นการ
ที่ถูกต้อง ?
• เราบรรลุเป้ าหมายในประเด็น การบูรณาการประเด็นเรื่ องเพศสถานะเข้าสู่ ประเด็นกระแสหลัก ได้ดี
เพียงใด ?
• มี อ ะไรที่ เ ราจ าเป็ นจะต้อ งปรั บ เปลี่ ย น หรื อ เพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากสถานการณ์ ภ ายในและภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไป หรื อไม่ ?
• มีประเด็นใด ๆ เกี่ยวพันต่อทรัพยากรหรื อไม่ ? ถ้ามีเราจะต้องดาเนินการแลกเปลี่ยนอะไร ?
ในช่ วงสิ้ นปี ของแผนงานในแต่ ละปี และก่ อนที่ คุ ณจะดาเนิ นการพัฒนาแผนปฏิ บ ัติงานครั้ งต่ อไป คุ ณควร
ดาเนิ นการตรวจสอบแผนกลยุทธ์แบบ เล็กน้ อย (light touch) การตรวจสอบนี้ ท าได้ดีที่สุ ดโดยการประชุ ม
เชิงปฏิบตั ิการไม่กี่ชวั่ โมง ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบตั ิการนี้ เป็ นโอกาสในการหารื อว่าการดาเนิ นการเป็ นอย่างไรบ้าง
และทาการตกลงเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแผนงาน ใด ๆ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการนี้ สามารถจากัดการเข้าร่ วมไว้
สาหรับผูน้ าสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs leadership) ได้ แต่ควรนารายงานความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่
เข้าพิจารณาด้วยเพราะคุณจะได้ทางานไปในทางเดียวกัน
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หลักจากสองปี หรื อสามปี คุณควรตรวจสอบแผนกลยุทธ์ ของคุณอย่ างละเอียด (deep check) ซึ่งการตรวจสอบ
นี้ ควรรวมถึ ง เจ้า หน้า ที่ ข องสถาบัน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (NHRIs) และผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ภายนอกของคุ ณด้วย
กระบวนการนี้สามารถทบทวนการวิเคราะห์ PESTEL และ SWOT และดึงข้อมูลใหม่มาปรับวิเคราะห์ได้ การวิเคราะห์น้ ี
มีแนวโน้มที่จะทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ของคุณ
แม่แบบแผนการปฏิบัติงาน (Operational Template)
แผนปฏิบตั ิงานของคุณควรพัฒนาจากแผนกลยุทธ์ และคุณควรจะให้ความชัดเจนต่อกิจกรรมเกี่ยวกับการบูรณาการ
เพศสถานะให้เป็ นกระแสหลัก
บทนา (Introduction)

ลาดับความสาคัญ
เชิงกลยุทธ์
(Strategic priorities)

• คาแถลงพันธกิจและวิสัยทัศน์ ของคุณ
• บทบาทและอาณัติของสถาบันสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ (NHRIs) ของคุณ
โดยครอบคลุมถึงหน้ าที่กฎหมายภายใต้ กฎหมายภายในประเทศ หลักการ
ปารีส และมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนสากล และภาระหน้ าที่ระหว่ างประเทศ
ในการติดตามและรายงาน
• คาแถลงค่านิยม (value) และ/หรื อ หลักการที่เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน
และวิธีการของคุณ ซึ่ งอย่ างน้ อยควรกล่ าวถึงความสาคัญของการทางาน
ร่ วมกันกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลักจากภาคประชาสั งคมและรั ฐบาลตาม
ความสอดคล้องกับหลักการปารีส
• สมาชิ ก ภาพใด ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในหน่ ว ยงานระดั บ ชาติ และระดั บ
นานาชาติ และความเป็ นประโยชน์ ต่ อ สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
(NHRIs) และประเทศ
ส่ วนนี้ จะระบุลาดับความสาคัญด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนสามถึ งห้าประเด็นที่ คุณเลื อก
โดยภายใต้ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์แต่ละรายการ:
• อธิ บายว่าลาดับความสาคัญเชิ งกลยุทธ์ประเด็นนี้ คืออะไร ผลกระทบ
และผลลัพธ์ที่คุณต้องการ และมาตรการที่คุณจะใช้ (นามาจากแผนกลยุทธ์)
• การดาเนินการตาม SMART ใดที่จะเกิดขึ้น และภายในเมื่อใด
+ ตัวชี้วดั และมาตรการที่จะใช้ในการประเมินความคืบหน้า
+ เจ้าหน้าที่หลักที่รับผิดชอบในการดาเนินการแทรกแซงแต่ละ
โครงการ
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+ ทีมงานใดบ้างในสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณ
จะเข้าช่วยในการดาเนินการแทรกแซง
• เรื่ องใดที่ ส ถาบันสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ (NHRIs) ของคุณจะจัดไว้เป็ น
ประเด็นที่จะต้องจับตาดู (watching brief) และสาหรับประเด็นใด
+ ตัวชี้วดั และมาตรการที่จะใช้ในการประเมินความคืบหน้า
+ หัวหน้าผูบ้ ญ
ั ชาการหลักที่รับผิดชอบในการดาเนิ นการแทรกแซง
แต่ละโครงการ
+ ทีมงานใดบ้างในสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณ
จะเข้าช่วยในการดาเนินการแทรกแซง
• ความสามารถใดที่จะคงไว้เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้น กระบวนการในการ
ตัดสิ นใจสาหรับดาเนิ นการ และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเป็ นผูน้ า
และความมีส่วนช่วย
การมีส่วนร่ วมใน
ระดับนานาชาติ
(Engaging
Internationally)

สุ ขภาพและ
ความสามารถของ
องค์กร
(Organisational
health and
capability)

กาหนดปฏิสัม พัน ธ์ใ ด ๆ กับ หรื อ รายงานไปยัง หน่ ว ยงานตรวจสอบของ UN
(UN monitoring bodies) APF และ GANHRI ในช่ ว งเวลานี้ : ส าหรั บ แต่ ล ะการมี
ส่วนร่ วมและการมีปฏิสัมพันธ์ ให้กาหนด:
• การดาเนินการตาม SMART ใดที่จะเกิดขึ้นและเมื่อใด
• ตัวชี้วดั และมาตรการที่คุณจะใช้ในการประเมินความคืบหน้า
• เจ้าหน้าที่หลักที่จะรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
• ทีมงานใดบ้างในสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณจะเข้าช่วย
ในกิจกรรมนี้
ในส่ วนนี้ จะระบุลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ที่คุณเลือกเพื่อนพัฒนาสุ ขภาพและ
ศักยภาพขององค์กรของคุณไว้สองหรื อ สามประเด็น โดยภายใต้ลาดับความสาคัญ
แต่ละประเด็นในอธิ บายว่าล าดับความสาคัญดังกล่าวคืออะไร และประโยชน์ที่
คาดหวังไว้มีอะไรบ้าง (นามาจากแผนกลยุทธ์ของคุณ) และ:
• การดาเนินการตาม SMART ใดที่จะเกิดขึ้น และภายในเมื่อใด
• ตัวชี้วดั และมาตรการที่จะใช้ในการประเมินความคืบหน้า
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เจ้าหน้าที่หลักที่รับผิดชอบในการดาเนินการแทรกแซงแต่ละโครงการ
ทีมงานใดบ้างในสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ของคุณจะเข้าช่วยใน
การดาเนินการแทรกแซง
(งบประมาณ) Budget กาหนดตารางจัดงบประมาณสาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนปฏิบตั ิงาน
การติตามและทบทวน ในส่ วนนี้จะกาหนด:
แผนงาน (Monitoring
• กรอบการติดตามและประเมินผลของคุณ
and reviewing the
• กาหนดเวลาว่าคุณจะรายงานและทบทวนความคืบหน้าเมื่อไหร่ บา้ ง และ
plan)
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิงานเมื่อทาเป็ น

แม่แบบแผนปฏิบัติงาน (Operational Plan Template)
คุณสามารถใช้แม่แบบนี้เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิงานของคุณ โดยคุณอาจจะต้องใช้จานวนหลายหน้า
บทนา (Introduction)
ลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์
(Strategic priorities)
การมีส่วนร่ วมในระดับนานาชาติ
(Engaging Internationally)
สุ ขภาพและความสามารถขององค์ กร
(Organisational health and
capability)
(งบประมาณ) Budget
การติตามและทบทวนแผนงาน
(Monitoring and reviewing the
plan)
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การคิดไปข้ างหน้ าในสานักงานผู้ตรวจการแผ่ นดินซามัว (Thinking ahead in
the Samoan Ombusman’s Office)
การสร้างแผนกลยุทธ์หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของสานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินซามัวมีความเข้าใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์และการแทรกแซงของพวกเขา เจ้าหน้าที่ยงั มีมาตรการเพื่อให้รู้
ว่าความสาเร็จควรเป็ นอย่างไร
การมีหน่วยงานภาคบริ การขององค์กรซึ่งมี ความสามารถอย่างเต็มที่หมายความว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะพัฒนา
แผนปฏิบตั ิงานหนึ่งปี ซึ่งกาหนดรู ปแบบของทีมและแผนงานส่ วนบุคคลได้ ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมากและ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่:
• รู ้วา่ พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรและมุง้ เน้นต่อสิ่ งที่รับผิดชอบนั้น
• นาแนวปฏิบตั ิสากลที่ดีที่สุดมาปรับใช้
• วางแผนและทางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทาให้พวกเขาสามารถนาทักษะและความรู ้ที่
หลากหลายและกว้างขึ้นมาปรับใช้กบั โครงการได้
• ติดตามและรายงานการแทรกแซงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทบทวนและตรวจสอบความคืบหน้าได้
ส านัก งานได้จัดให้มี ก ารประชุ ม เชิ ง นันทนาการครั้ งที่ ส องในปี 2562 (2019) เพื่ อทบทวนแผนกลยุท ธ์ ข อง
สานักงาน ซึ่งเป็ นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เฉลิมฉลองสิ่ งที่พวกเขาได้ทาและประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นการ
ตามแผนลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ และทาการตกลงถึงประเด็นที่จะต้องปรับแก้และการเปลี่ยนจุดมุง้ เน้นใน
การดาเนินงานของพวกเขา
นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้พวกเขาระบุบทเรี ยนสาหรับแผนกลยุทธ์ในครั้งต่อไปได้ ตามที่ระบุไว้ในโมดูล 2 โดยที่
พวกเขาได้ขอ้ สรุ ปว่าการทบทวนบ่อยครั้งนั้นเป็ นประโยชน์
ด้วยข้อมูลเชิงลึกและพลังงานใหม่ที่ได้รับจากการประชุมเชิงนันทนาการในปี 2562 (2019) สานักงานจึงพร้อมที่
จะพัฒนาแผนกลยุทธ์ครั้งต่อไป เป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างความแตกต่างในชีวิตประจาวันของชาวซามัว
ต่อไป เพื่อให้ทุกคนได้รับสิ ทธิมนุษยชนที่ควรจะได้รับ
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แผนที่เครื่ องมือ (Tools Roadmap)
คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เครื่ องมือด้านล่างจาก www.asiapacificforum.net/resources/strategic-planning- guide-tools
แผนที่เครื่ องมือ (Tools Roadmap)

การคิดเชิงกลยุทธ์

พันธกิจ
วิสัยทัศน์
และคุณค่า

รายการตรวจสอบการบูรณาการ
เพศภาวะให้เป็ นกระแสหลัก

การคานึงถึงปั จจัย
ภายนอก

รายการ
ตรวจสอบการมี
ส่วนร่ วมของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

กรอบการวิเคราะห์
PESTEL
เครื่ องมือเลือกประเด็น
สิทธิมนุษยชน

การวิเคราะห์แบบ SWOT
รายการตรวจสอบประเด็นที่มีความอ่อนไหว

กรอบความสามารถ
กรอบผลลัพธ์

การวิเคราะห์
องค์ประกอบ
ภายใน

แม่แบบแผนกลยุทธ์

กรอบผลลัพธ์ขนาดเล็ก

รายงานตรวจสอบผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ทดสอบร่ างแผนกลยุทธ์
ของคุณ

ตัวอย่างคาถามสาหรับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

การคิดไป
ข้างหน้า

แผนภูมิ
เกณฑ์การ
ตัดสินใจ

แผนปฏิบตั ิงาน
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