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บทท่ี 3 รายงานผลการสํารวจ ค้นหา รวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องในภารกิจท่ีสําคัญและ

ภารกิจสนับสนุนภายในสํานักงาน กสม. 

3.1 วิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูล (Data Source) ตามขอบเขตการดําเนินงานข้อ 4.2 (1) 

การวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลของส านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ส าหรับตั้งต้นการจัดท าเมทาดาตาและบัญชีข้อมูล เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลจากท้ัง 2 เครื่องมือที่ใช้ใน
การส ารวจรวบรวมข้อมูลภายใต้โครงการ คือ  

1) เครื่องมือสร้างพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลใน
ภาพรวมขององค์กร ผ่านการวิเคราะห์ “ภารกิจงาน” โดยเป็นการวิเคราะห์ว่าแต่ละภารกิจงานขององค์กรมี 
การผลิตและน าใช้ข้อมูลใดบ้าง ซึ่งจะท าให้เราทราบว่าแต่ละชุดข้อมูลมาจากภารกิจงานใดและมาจากส่วนงานใด
ขององค์กร 

2) เครื่องมือวิเคราะห์กระบวนการทํางาน (Design & Track Worksheet) เป็นการวิเคราะห์
แหล่งที่มาของข้อมูลในเชิงลึก โดยเป็นการวิเคราะห์ถึง “กระบวนการท างาน” ของแต่ละภารกิจงาน ว่ามีการผลิต
และน าใช้ชุดข้อมูลใดบ้าง ซึ่งจะท าให้เราทราบในเชิงลึกว่าแต่ละชุดข้อมูลมาจากภารกิจงานใดและมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการท างานของภารกิจงานนั้นในขั้นตอนใดบ้าง 

โดยการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลที่ได้ 2 เครื่องมือนี้ จะเป็นไปในลักษณะที่ต่างกัน โดยมีรายละเอียด  
การวิเคราะห์ ดังนี ้

3.1.1 การวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลจากพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) 

การวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลจากพิมพ์เขียวองค์กร เป็นการวิเคราะห์ “ภารกิจงาน” เพ่ือพิจารณาว่า
แต่ละภารกิจงานมีการผลิตและน าใช้ชุดข้อมูลใดบ้างในภาพรวม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของชุดข้อมูลทั้งหมด
ขององค์กร โดยการจะพิจารณาแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นภารกิจงานทั้งหมดขององค์กรได้อย่างครบถ้วน จ าเป็นต้อง
วิเคราะห์พิมพ์เขียวองค์กรซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดหมวดหมู่และจัดล าดับความส าคัญของภารกิจงานได้
อย่างครบถ้วนและสมดุล ทั้งในส่วนภารกิจงานหลัก ภารกิจงานสนับสนุน ชุดข้อมูล และเทคโนโลยีสนับสนุนการ
ด าเนินงานทั้งหมดขององค์กร  
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ภาพที่ 3-1 ภาพองค์ประกอบของพิมพ์เขียวองค์กร 

เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรมีความสามารถในการแสดงผลให้สามารถเข้าใจองค์กรได้ในภาพเดียวที่ไม่
ซับซ้อนจนเกินไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของสถาปัตยกรรม 7 กลุ่ม ดังภาพที่ 3-1 ซึ่งแสดงถึงองค์ประกอบของ
เครื่องมือ Enterprise Blueprint อธิบายตามสัญลักษณ์ท่ีก าหนดตามภาพได้ ดังนี้  

พื้นที่สีน้ําเงิน (หมายเลข 1) คือ บริการตามภารกิจหลัก/งานบริการหลักขององค์กร (Core Service) 
เช่น การรับจดทะเบียน ออกใบอนุญาต และระบบงานบริการต่าง ๆ เป็นต้น 
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พื้นที่สีเขียว (หมายเลข 2) คือ การจัดการบริการด้านผลการด าเนินงาน (Performance Management) 
น าเสนอภาพรวมผลงานขององค์กรในอนาคต เช่น ผลการด าเนินงานในเชิง Dashboard การติดตามสถานะการ
ด าเนินงาน เป็นต้น  

พื้นที่สีเขียว (หมายเลข 3) คือ การจัดการบริการด้านนวัตกรรม บริการลูกค้า และประชาสัมพันธ์ 
ส าหรับลูกค้า ประชาชน รวมถึงงานการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริการ (Research & Innovation) 
การเป็นสื่อกลางในการน าเสนอการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอกโดยใช้นวัตกรรม 

พื้นที่สีเหลือง (หมายเลข 4) คือ การบริการตามภารกิจสนับสนุน (Operational  Excellence) หรือ 
บริการงานสนับสนุน (Backoffice) เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร องค์กร บัญชี การเงิน จัดซื้อ 
จัดจ้าง เป็นต้น 

พื้นที่สีเหลือง (หมายเลข 5) คือ งานบริการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึง หลักเกณฑ์/ 
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Laws, Compliance & Audit) ซึ่งน าเสนอภาพรวมของการตรวจสอบ และ 
การก ากับดูแลองค์กรที่ผ่านมา เช่น กฎหมาย การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

พื้นที่สีส้ม (หมายเลข 6) คือ สถาปัตยกรรมข้อมูล / สารสนเทศ (Data/Information Architecture) 
โดยเฉพาะข้อมูลหลักที่ใช้ร่วมกัน (Enterprise Common Data) เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูล รายการ 
ธุรกรรม และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนโยบายองค์กรเป็นต้น  

พื้นที่สีแดง (หมายเลข 7) คือ สถาปัตยกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (Technology 
Infrastructure Architecture) มี 3 ส่วน ย่อย ได้แก่  

• ระบบบริหารและตรวจสอบระบบ (System Monitoring & Management)  

• การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Management) และ 

• การบริหารจัดการความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (Security Management)  

ทั้งนี้ ทีมที่ปรึกษาได้จัดท า “พิมพ์เขียวองค์กรของส านักงาน กสม. version 0: จัดท าโดยทีมที่ปรึกษา” 
และได้น าเสนอพิมพ์เขียวฉบับดังกล่าวในการประชุมหารือครั้งที่ 1/2565 โดยคณะท างานจากส านักงาน กสม. ได้
ร่วมกันกับทีมที่ปรึกษาในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาพิมพ์เขียวองค์กรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้กลายเป็น
พิมพ์เขียวองค์กรฉบับใหม่มีชื่อว่า “พิมพ์เขียวองค์กรของส านักงาน กสม. version 2: 23 Mar 2022 (จัดกลุ่ม
ภารกิจงาน)” เพ่ือแสดงภาพรวมของภารกิจงานแต่ละส่วนและการน าใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีทั้งหมดขององค์กร 
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โดยมีข้อมูลร่วมกันเป็นจ านวนทั้งสิ้น 109 รายการ ผ่านแอปพลิเคชัน FLOWARD ดังภาพที่ 3-2 โดยจะมีภาพส่วน
ขยายเพ่ือแสดงรายละเอียดในแต่ละส่วนของพิมพ์เขียวองค์กร ตามเอกสารแนบ 1 พิมพ์เขียวองค์กรของ
สํานักงาน กสม. version 2: 23 Mar 2022 (จัดกลุ่มภารกิจงาน) 

 จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงภารกิจงานของส านักงาน กสม . ที่ถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่ในพิมพ์เขียว
องค์กร โดยกล่าวได้ว่าภารกิจงานส าคัญคือส่วนของภารกิจงานที่อยู่ในกล่องสีน้ าเงิน  (ตรงกลาง) ภารกิจงาน
สนับสนุนคือส่วนของภารกิจงานที่อยู่ในกล่องสีเขียว (ด้านซ้าย) และสีเหลือง (ด้านขวา) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ภารกิจงานแต่ละส่วนงานของพิมพ์เขียวองค์กรของส านักงาน กสม . สามารถแบ่งการอธิบายรายละเอียดของ
ภารกิจงานในแต่ละส่วนของพิมพ์เขียวองค์กรของส านักงาน กสม. ออกเป็น 5 ส่วนหลัก ดังนี้ 

1. ภารกิจงานส าคัญ หรือ ภารกิจงานหลัก (ส่วนสีน้ าเงิน) 
2. ส่วนงานบริการด้านผลการด าเนินงาน (ส่วนสีเขียว) 
3. ส่วนงานบริการด้านนวัตกรรม บริการลูกค้า และประชาสัมพันธ์ (ส่วนสีเขียว) 
4. ส่วนงานบริการตามภารกิจงานสนับสนุน (ส่วนสีเหลือง) 
5. ส่วนงานบริการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (ส่วนสีเหลือง) 

 

1. ภารกิจสําคัญ หรือ ภารกิจงานหลัก (ส่วนสีน้ําเงินกล่องท่ี 3 จากซ้าย) 

  
ภาพที่ 3-3 ส่วนภารกิจหลัก/งานบริการหลักขององค์กร (Core  Service) ในพิมพ์เขียวองค์กร 
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จาก “พิมพ์เขียวองค์กรของส านักงาน กสม. version 2: 23 Mar 2022 (จัดกลุ่มภารกิจงาน)” จะได้
ภารกิจงานหลักออกมาทั้งหมด 11 ภารกิจงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 
2. งานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
3. งานชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
4. งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
5. งานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
6. งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
7. งานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
8. งานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย 
9. งานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
10. งานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
11. งานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

โดยภารกิจส าคัญหรืองานหลักนั้น ถือเป็นส่วนส าคัญส าหรับการระบุงานในส่วนงานต่าง ๆ ได้อย่างสมดุล 
เพราะทุกงานที่ระบุในส่วนงานอ่ืน ๆ ในพิมพ์เขียวองค์กร ทั้งงานหน้าบ้าน (ส่วนสีเขียว) งานหลังบ้าน (ส่วนสี
เหลือง) รวมถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่ใช้ร่วม (ส่วนสีส้มและสีแดง ตามล าดับ) จะต้องสามารถระบุได้ว่าเป็นการ
สนับสนุนการท างานหรือเชื่อมโยงกับภารกิจงานหลักขององค์กรในงานใด เพ่ือน าไปสู่การจัดหมวดหมู่การท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล เห็นถึงความเชื่อมโยงของการท างานในทุกภาคส่วน 
  



6 

 

2. ส่วนงานบริการด้านผลการดําเนินงาน (ส่วนสีเขียวด้านซ้ายสุด) 

 
ภาพที่ 3-4 ส่วนการรายงานผลการด าเนินงาน (Performance Management) ในพิมพ์เขียวองค์กร 

ส าหรับส่วนงานการรายงานผลการด าเนินงาน (Performance Management) ถือเป็นงานหน้าบ้าน 
(Front Office) ที่มีหน้าที่หลักในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร โดยส่วนการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ในพิมพ์เขียวองค์กรของส านักงาน กสม. มีทั้งหมด 10 ภารกิจงาน ดังนี้  

1. งานติดตามและสารบบส านวน 
2. ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล 
3. รายงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
4. รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 
5. รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
6. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
9. สถิติการรายงานผลและการติดตาม 
10. สถิติเรื่องร้องเรียน 
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3. ส่วนงานบริการด้านนวัตกรรม บริการลูกค้า และประชาสัมพันธ์ (ส่วนสีเขียวกล่องท่ี 2 จากซ้าย) 

 
ภาพที่ 3-5 ส่วนงานนวัตกรรม งานประชาสัมพันธ์ (Experience Management) ในพิมพ์เขียวองค์กร 

 ส่วนงานนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ (Experience Management) ถือเป็นงานหน้าบ้าน (Front Office) ที่
ประกอบไปด้วยงานหลัก 2 ส่วนคือ งานนวัตกรรม ที่เป็นการคิดค้นหรือจัดท าโครงการทดลองงานใหม่ ๆ (Pilot 
Project) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและพัฒนาบริการใหม่ ๆ ขององค์กร อีกส่วน  คือ การประชาสัมพันธ์
หรือการบริหารความสัมพันธ์ขององค์กร ทั้งในส่วนของพันธมิตรและลูกค้า ซึ่งส าหรับส านักงาน กสม. นั้น มีภารกิจ
งานในส่วนนี้จ านวน 3 ภารกิจงาน ดังนี้ 

1. งานวิจัยสิทธิมนุษยชน 
2. งานศนูย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
3. งานสื่อสารองค์กร 
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4. ส่วนงานบริการตามภารกิจสนับสนุน (ส่วนสีเหลืองกล่องท่ี 4 จากซ้าย) 

 
ภาพที่ 3-6 ส่วนงานสนับสนุน (Corporate Administration & Back office) ในพิมพ์เขียวองค์กร 

 ส่วนงานสนับสนุน (Corporate Administration & Back office) คือส่วนงานที่เป็นงานหลังบ้าน ท า
หน้าที่ในการสนับสนุนงานในส่วนของภารกิจหลัก (Core Product & Service) ให้ด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น 
โดยทางส านักงาน กสม. มีการระบุข้อมูลในส่วนงานที่เป็นงานสนับสนุนทั้งหมด 8 ภารกิจงาน ดังนี้ 

1. การจัดท างบประมาณ (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) 
2. งานคลัง 
3. งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
4. งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. งานบริหารงานทั่วไป 
6. งานสารสนเทศและงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
7. งานพัสดุ 
8. งานอ านวยการกิจกรรมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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5. ส่วนงานบริการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (ส่วนสีเหลืองกล่องที่ 5 จากซ้าย) 

 
ภาพที่ 3-7 ส่วนงานคุณภาพและกฎระเบียบ (Laws, Compliance & Audit) ในพิมพ์เขียวองค์กร 

ส่วนงานคุณภาพและกฎระเบียบ (Laws, Compliance & Audit) เป็นส่วนงานที่ท าหน้าที่ในการควบคุม 
ก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์กรให้อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ โดยส านักงาน กสม. มีการระบุข้อมูลใน
ส่วนงานคุณภาพและกฎระเบียบทั้งหมด 21 ภารกิจงานและกฎระเบียบ ดังนี้ 

1. งานนิติการ 
2. งานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
3. ประกาศ ระเบียบ ค าสั่งและข้อบังคับที่เก่ียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
5. ประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
6. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
8. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน แห่งชาติ 
9. แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 
10. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
11. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 



10 

 

12. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 

13. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
14. มาตรฐานและข้อก าหนดทางจริยธรรม 
15. ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 
16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
17. ร่างกฎหมายที่เปิดรับฟังความคิดเห็น 
18. สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
19. หน่วยตรวจสอบภายใน 
20. หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
21. หลักการปารีสว่าด้วยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Paris 

Principles) 

3.1.2 การวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลจากใบงานวิเคราะห์กระบวนการทํางาน (Design & Track 
Worksheet) 

การวิ เคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลจากใบงานวิ เคราะห์กระบวนการท างาน (Design & Track 
Worksheet) เป็นการวิเคราะห์ “กระบวนการท างาน” เพ่ือพิจารณาว่าแต่ละกระบวนการท างานของแต่ละภารกิจ
งานมีการผลิตและน าใช้ชุดข้อมูลใดบ้างในเชิงลึก โดยการจะพิจารณาแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นกระบวนการท างานของ
แต่ละภารกิจงานขององค์กรได้อย่างครอบคลุม จ าเป็นต้องวิ เคราะห์ใบงาน Design & Track Worksheet ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงานของแต่ละภารกิจงานได้อย่างครอบคลุมและ
สมดุล เพราะมีการวิเคราะห์ถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของภารกิจงาน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่ชื่อมโยงกับรูปแบบและ
ขั้นตอนการท างาน และความต้องการสนับสนุนจากองค์กรทั้งในส่วนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส่วนกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งส่วนชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีสนับสนุนในแต่ละกระบวนการท างานมีส่วนประกอบที่
ส าคัญ 3 ส่วนหลัก ซึ่งจะช่วยระบุถึงรายละเอียดของภารกิจงานในแต่ละภารกิจ ดังนี้ 

• ส่วนที่ 1 : ระบุถึงที่มาของภารกิจงาน วัตถุประสงค์ที่จะได้รับจากการด าเนินภารกิจงานนี้ 
ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งก าหนดวันที่เริ่มลงมือด าเนินการและวันที่คาดว่าจะสิ้นสุดการด าเนินการ 
รวมถึงกรอบงบประมาณเบื้องต้น ในขั้นตอนนี้ จะเน้นการเริ่มต้นวิเคราะห์ที่ “คุณค่าที่จะท า
ก่อให้เกิดประโยชน์” เมื่อได้แล้วจึง “วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้” ให้สอดคล้องเหมาะสม 
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• ส่วนที่ 2 : ระบุถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีสมดุล โดยการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับรูปแบบและ
ขั้นตอนการท างาน รวมถึงผลที่จะได้รับในแต่ละขั้นตอนหลัก ๆ 

• ส่วนที่ 3 : ระบุถึงความต้องการสนับสนุนจากองค์กรในฝั่งซ้ายมือ เช่น การปรับกฎระเบียบ  
การแก้ไขขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน รวมไปถึงวัฒนธรรมการท างาน และความต้องการด้าน
เทคโนโลยีในฝั่งขวามือ เช่น โปรแกรมประยุกต์ นวัตกรรมด้านดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยี แบ่งปันข้อมูล เครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนา บริการวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อมท่ีท าให้การท างานส าเร็จ 

ภายใต้โครงการจัดท าบัญชีข้อมูล ส านักงาน กสม. ทีมที่ปรึกษาได้มีการน าใช้ เครื่องมือวิเคราะห์
กระบวนการท างาน (Design and Track Worksheet) ในการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลที่ “ส าคัญ”และ“จ าเป็น”
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานนั้น ๆ โดยหลังจากการประชุมหารือครั้งที่ 1/2565 ทางส านักงาน กสม. มีการสร้าง  
ใบงานและใส่ข้อมูลเข้ามาเป็นจ านวนทั้งหมด 27 ใบงาน ซึ่งถือเป็นภารกิจงานส าคัญและภารกิจงานสนับสนุนที่
ส าคัญขององค์กร ที่ได้มีการจัดท าและตกลงร่วมกันระหว่างทีมที่ปรึกษาและตัวแทนจากส านักงาน กสม. ที่ได้เข้า
ร่วมประชุมและจัดท าใบงาน Design and Track Worksheet โดยหนึ่งในส่วนที่ส าคัญในใบงานดังกล่าว จะมีการ
ระบุ “ข้อมูล (Data)” ที่มีการใช้หรือผลิตในแต่ละงาน และชุดข้อมูลทั้งหมดที่ถูกระบุมาใน 27 ใบงานนี้ จะถูก
น ามาวิเคราะห์ จ าแนกลักษณะ ประเภท ก าหนดรูปแบบชุดข้อมูล (Datasets) และจัดท าเมทาดาตา (Metadata) 
หรือค าอธิบายข้อมูลของส านักงาน กสม. ในขั้นตอนถัดไป โดยภารกิจงานทั้งหมดที่ถูกน ามาจัดท าใบงาน Design 
and Track Worksheet ทั้ง 27 งานนั้น สามารถพิจารณาได้ตามตารางด้านล่าง ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อใบงาน 

1 การจัดท ารายงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

2 
การจัดท ารายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

3 การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

4 งานการจัดท าความเห็นทางกฎหมาย 
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ลําดับ ชื่อใบงาน 

5 งานชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

6 งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 1 

7 งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2 (ด้านสิทธิทรัพย์สินของบุคคลและที่ดิน) 

8 งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3 (ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม) 

9 งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 (ด้านสิทธิชุมชน) 

10 งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5 (ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง) 

11 งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 6 

12 งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7 

13 งานนโยบายและยุทธศาสตร์ (งานงบประมาณ) 

14 งานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 1 (เรื่องสิทธิพลเมืองและการเมือง) 

15 งานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 2 (เรื่องสิทธิเศรษฐกิจและสังคม) 

16 งานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 3 (เรื่องสิทธิเฉพาะกลุ่ม เช่น เด็ก สตรี คนพิการ ชาติพันธุ์) 

17 งานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย 
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ลําดับ ชื่อใบงาน 

18 งานพัสดุ ซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

19 งานพัสดุ-การรับจ่ายพัสดุ 

20 งานวิจัยสิทธิมนุษยชน 

21 งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

22 งานสื่อสารองค์กร 

23 งานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1 

24 งานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 2 

25 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

26 แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 

27 สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ตารางที่ 3-1 รายชื่อใบงาน Design and Track Worksheet ของส านักงาน กสม. 
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3.2 วิเคราะห์การจัดกลุ่มชุดข้อมูล (Datasets) ตามขอบเขตการดําเนินงาน ข้อ 4.2 (3 - 5) 

ในการจัดกลุ่มชุดข้อมูลนั้นทางทีมที่ปรึกษาได้มีการน าใบงาน Design & Track Worksheet ที่ได้จัดท า
ขึ้นมา มาแบ่งกลุ่มตามส านักที่เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจงานหรือใบงานแต่ละใบ สามารถสรุปออกมาได้จากการ
จัดท าใบงาน Design and Track Worksheet จ านวน 27 ใบงาน ท าให้เห็นว่ามี 7 ส านักท่ีเป็นผู้รับผิดชอบใบงาน
ดังกล่าว โดยทั้ง 7 ส านักเกิดจากการรวบรวมกลุ่มงานย่อยที่อยู่ภายใต้ส านักโดยทีมที่ปรึกษา เช่น งานตรวจสอบ
การละเมิด 1 ถึง 7 ซึ่งเป็นงานของกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดถูกน ามาพิจารณาในฐานะของงานภายใต้ส านัก
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือ งานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเป็นงานของกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายถูกน ามาพิจารณาในฐานะของงานภายใต้ส านักกฎหมาย เป็นต้น  

ภารกิจงานที่แต่ละส านักเป็นผู้รับผิดชอบ (Worksheet owner) จ านวน 27 ใบงานและมี 7 ส านักเป็น
ผู้รับผิดชอบ ดังนี้  

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

ส านักกฎหมาย 

ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ส านักบริหารกลาง 
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โดยสามารถพิจารณาผู้รับผิดชอบภารกิจงานและชื่อภารกิจงานตามตารางด้านล่าง ดังนี้  

ผู้รับผิดชอบภารกิจงาน 

(7 ส านัก) 
ภารกิจงาน (27 ใบงาน) 

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 1 

งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2 (ด้านสิทธิทรัพย์สินของบุคคล
และท่ีดิน) 

งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3 (ด้านสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม) 

งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 (ด้านสิทธิชุมชน) 

งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5 (ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง) 

งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 6 

งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7 

รวมทั้งหมด 7 ใบงาน 

ส านักกิจการ กสม. 

การจัดท ารายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

งานนโยบายและยุทธศาสตร์ (งานงบประมาณ) 

งานวิจัยสิทธิมนุษยชน 
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ผู้รับผิดชอบภารกิจงาน 

(7 ส านัก) 
ภารกิจงาน (27 ใบงาน) 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 

รวมทั้งหมด 6 ใบงาน 

ส านักเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

งานชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการ
รายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม 

งานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 1  

(เรื่องสิทธิพลเมืองและการเมือง) 

งานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 2 (เรื่องสิทธิเศรษฐกิจและสังคม) 

งานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 3 (เรื่องสิทธิเฉพาะกลุ่ม เช่น เด็ก 
สตรี คนพิการ ชาติพันธุ์) 

รวมทั้งหมด 4 ใบงาน 

ส านักส่งเสริมการเคารพ 

สิทธิมนุษยชน 

งานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย 

งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

งานสื่อสารองค์กร 

รวมทั้งหมด 3 ใบงาน 
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ผู้รับผิดชอบภารกิจงาน 

(7 ส านัก) 
ภารกิจงาน (27 ใบงาน) 

ส านักกฎหมาย 

งานการจัดท าความเห็นทางกฎหมาย 

งานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1 

งานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 2 

รวมทั้งหมด 3 ใบงาน 

ส านักสิทธิมนุษยชน 

ระหว่างประเทศ 

การจัดท ารายงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้อง 

รวมทั้งหมด 2 ใบงาน 

ส านักบริหารกลาง 

งานพัสดุ ซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

งานพัสดุ-การรับจ่ายพัสดุ 

รวมทั้งหมด 2 ใบงาน 

ตารางที่ 3-2 ส านักเจ้าของใบงานและรายชื่อใบงาน Design and Track Worksheet 

จากตารางที ่3-2 แสดงให้เห็นถึงรายชื่อใบงานท่ีแต่ละส านักเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นการเรียงล าดับจากส านัก
ที่เป็นเจ้าของใบงานมากที่สุดคือส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นเจ้าของใบงานจ านวน 7 ใบงาน ได้แก่ งาน
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 1-7 รองลงมาคือส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เป็น
เจ้าของใบงานจ านวน 4 ใบงาน ได้แก่ งานชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการ
รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม งานเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์ 1 (เรื่องสิทธิพลเมืองและการเมือง) งานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 2 (เรื่องสิทธิเศรษฐกิจและ
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สังคม) และงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 3 (สิทธิเฉพาะกลุ่ม เช่น เด็ก สตรี คนพิการ ชาติพันธุ์) เป็นต้น 
 โดยจ านวนชุดข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในส่วนภารกิจงานทั้ง 27 ใบงานที่ทั้ง 6 ส านักเป็นเจ้าของภารกิจงานนั้น
มีทั้งหมด 115 ชุดข้อมูล ซึ่งเมื่อน ามาจัดกลุ่มตามส านักที่เป็นเจ้าของภารกิจงานจะเห็นว่าส านักเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นส านักที่มีข้อมูลมากที่สุด คือ 39 ชุดข้อมูล รองลงมาเป็นส านักกิจการ 
กสม. ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
และส านักกฎหมายตามล าดับ สามารถดูรายละเอียดการจัดกลุ่มชุดข้อมูลตามแต่ละส านักได้ดังตารางด้านล่าง  ซึ่ง
จะแยกออกแต่ละส านัก 

ชื่อสํานัก ชุดข้อมูล หรือ รายงาน 

ส านักกฎหมาย 

ข้อเสนอแนะผลการตรวจสอบของ กสม. ที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัย งานวิชาการ และงานที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม ด้านกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน 

รายงานข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการพิจารณาของ กสม. ที่เก่ียวข้องกับประเด็น 

ส านักกิจการ กสม. 

ข้อมูลการสถิติการรับเรื่องร้องเรียน 

ข้อมูลจาก SDG 

ข้อมูลจากทุกส านัก (ส าหรับงานงบประมาณ) 

ข้อมูลจากส านักงบประมาณ 

ข้อมูลด้านงบประมาณ 

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณจากทุกส านัก 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของ กสม. จากทุกส านัก 
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ข้อมูลผลการด าเนินงานของ กสม. ที่ต้องการในอนาคต 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของ กสม. ในปัจจุบัน 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของ กสม. ในอดีต 

ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการในปัจจุบันและ
อนาคต 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนยุทธศาสตร์ กสม. 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ข้อมูลค าร้องทุกข์/กล่าวโทษ 

บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (กลุ่มงานตรวจสอบ 1) 

บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (กลุ่มงานตรวจสอบ 6) 
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บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (กลุ่มงานตรวจสอบ 7) 

บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิชุมชน) 

บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิทรัพย์สินของบุคคลและท่ีดิน) 

บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม) 

บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน (ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง) 

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่าง ๆ 

ส านักเฝ้าระวัง และประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ข้อมูลของนักวิชาการและภาคประชาสังคม 

ข้อมูลข้อสังเกตเชิงสรุป และความเห็นทั่วไป 

ข้อมูลจากการประชุมสัมมนา 

ข้อมูลจากค าชี้แจง กรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ที่ผ่านมา 

ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน 

แผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ 

รายงานตามกระบวนการ UPR 
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รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่าง ๆ 

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจ าปี 

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจ าปีเป็นการ
เฉพาะ 

รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ ายีศักดิ์ศรี 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ส านักส่งเสริมการ 

เคารพสิทธิมนุษยชน 

ข้อมูลแถลงการณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลแนวโน้มสากลเรื่องสิทธิมนุษยชน 

ข้อมูลบุคคลหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชน 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน 

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 
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ดัชนี Thailand Human Rights Index: Thailand HRI 

นโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

แนวโน้มสิทธิมนุษยชนภายในประเทศไทย 

แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 

รายการวิทยุกระจายเสียง 

รายงานการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

วารสารวิชาการ 

สื่อรณรงค์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 

ส านักสิทธิมนุษยชน 

ระหว่างประเทศ 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

รายงานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  

(International Obligation report) 

รายงานตามกระบวนการ UPR 
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รายงานสรุปผลการประชุมในกรอบสหประชาชาติ 

รายงานสรุปผลการประชุมในกรอบอาเซียน 

รายงานสรุปผลการประชุมอ่ืน ๆ 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ ายีศักดิ์ศรี 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

 

ตารางที่ 3-3 กลุ่มชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละส านักในภารกิจส าคัญทั้ง 27 ภารกิจ 

จากชุดข้อมูลทั้งหมด 115 ชุดข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกตามส านัก เมื่อน ามาวิเคราะห์โดยการตัดชุดข้อมูล

ที่มีการใช้ซ้ ากันในแต่ละส านักออกไปจะได้ ชุดข้อมูลที่ไม่ซ้ ากันออกมาทั้งหมด 70 ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ทาง

ทีมที่ปรึกษาจะน าไปจัดท าในแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าเมทาดาตา (Metadata Template) เพ่ือให้ส านักงาน 

กสม. สามารถใส่ข้อมูลเข้ามาได้อย่างสะดวกและเป็นระบบ รวมถึงการจัดท าคู่มือส าหรับจัดท าเมทาดาต 

าและบัญชีข้อมูล (Manual for metadata and data catalog) เพ่ือให้ตัวแทนผู้ให้ข้อมูลของ กสม . 

สามารถท าความเข้าใจแนวทางการใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยหลังจากการจัดท าเมทาดาตา

เสร็จเรียบร้อย จะเป็นการน าเอาข้อมูลระดับชั้นความลับที่ 5 หรือ ระดับชั้นความลับเปิดเผยได้น าไปจัดท าเป็น

บัญชีข้อมูลต่อไป 
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3.3 วิเคราะห์องค์ประกอบของชุดข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล ตามขอบเขตการดําเนินงานข้อ 4.2 
(2) และ 4.2 (6) 

นอกจากการวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลในหัวข้อที่ 3.1 ที่เป็นการวิเคราะห์ความเป็นมาของข้อมูลจาก
ภารกิจงานและกระบวนการท างานของแต่ละภารกิจงานแล้ว เราจ าเป็นต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของชุดข้อมูล 
(Datasets) ที่เป็นการวิเคราะห์ถึงระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและน าใช้ชุดข้อมูล รวมไปถึงการ
วิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) กับแต่ละชุดข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับตั้งต้นในการจัดท าเมทาดาตาต่อไป 

โดยการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการน าใช้ชุดข้อมูลของภารกิจงานขององค์กร
ในภาพรวม จะเป็นการวิเคราะห์พิมพ์เขียวองค์กรของส านักงาน กสม. Ver.2: 23 Mar 2022 เนื่องจากพิมพ์เขียว
องค์กรของส านักงาน กสม. ฉบับนี้จะแสดงถึงชุดข้อมูลหลักและเทคโนโลยีที่ ใช้ร่วมกันของส านักงาน กสม. ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละใบงานที่ท าให้ทราบถึงหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในภารกิจงานที่มีจ านวนภารกิจงานสูงสุด 14 อันดับแรก โดยมีล าดับ ดังนี้ 

1. หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
5. ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น 
6. ส านักงานตรวจค าขอของส านักงาน กสม. 
7. สถาบันวิชาการ 
8. ภาคประชาสังคม 
9. ผู้บริหาร ส านักงาน กสม. 
10. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในสาขาต่าง ๆ 
11. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 
12. เจ้าหน้าที่พัสดุ 
13. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้อง 
14. คณะรัฐมนตรี 
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     ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถูกระบุในใบงานมากที่สุด ได้แก่ หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูก
ระบุว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใบงานทั้งหมด 6 ใบงาน ล าดับถัดมา คือ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ถูกระบุอยู่ในใบงานทั้งหมด 5 ใบงาน จากนั้น จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในใบงานทั้งหมด 3 ใบเป็น
ล าดับถัดมา และส าหรับ 9 ล าดับถัดมา ซึ่งคือ ล าดับที่ 6 – 14 ตามรายชื่อด้านบน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถูกระบุ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับใบงาน 2 ใบ นอกเหนือไปจาก 14 ล าดับแรกนี้แล้ว ในใบงานทั้งหมดได้มีการระบุถึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ อีก 20 หน่วยงาน/ต าแหน่งงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใบงาน หน่วยงาน/ต าแหน่งละ 1 ใบเป็นล าดับ
สุดท้าย 

      จากข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบว่า หน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับใบงานของส านักงาน กสม . เป็น
ล าดับต้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง / สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ยกเว้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่
ถือเป็นหน่วยงานภายใน ดังนั้น ทางส านักงาน กสม . จึงควรส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่างการท างานของ
ส านักงาน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การท างานด าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
จัดการเรื่องการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือให้การส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว อยู่บนแพลตฟอร์มที่ทุก
ภาคส่วนซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานภาคนอก หรือแม้แต่ภาคประชาชน เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต้องเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกที่สุด 
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ภาคผนวก ข 

ภาพแสดงรายละเอียดในแต่ละส่วนของ 
พิมพ์เขียวองค์กรของสํานักงาน กสม. version 2: 23 Mar 2022 
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