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ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2570 

ความเป็นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ระดับประเทศที่มีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดที่มา 
สถานะ บทบาทหน้าที่ และแนวทางการด าเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและบทบาทที่พึงมีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการว่าด้วยสถานะของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Principle Relating to the Status of 
National Institution for the Promotion and Protection of Human Rights) หรือหลักการปารีส (Paris 
Principles) นอกจากนี้ในระดับสากลยังถือได้ว่า กสม. เป็นกลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ระดับประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับกลไกของสหประชาชาติ คือ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Council) และกลไกระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ 
 ในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของ กสม. ที่ผ่านมา ได้มีการจั ดท ายุทธศาสตร์ กสม.  
ปี พ.ศ. 2545 - 2550 ปี พ.ศ. 2554 - 2559 และ ปี พ.ศ. 2560 - 2565 โดยยุทธศาสตร์แต่ละฉบับได้พัฒนาขึ้น
โดยพิจารณาบนฐานการวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อจ ากัดในการด าเนินงานของ กสม. ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น 
แล้วน ามาใช้ประกอบการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ กสม. ให้มีความชัดเจน สามารถ
แก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดดังกล่าว รวมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ กสม. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

การด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของ กสม. ที่ผ่านมา แม้จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แต่ก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ  
ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นพลวัต ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี อันส่งผลท าให้เกิดสถานการณ์หรือประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ที่เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ กสม. 
อีกหลายประการ เช่น การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นเรื่อง 
ความสงบเรียบร้อยของประเทศ ความสงบสุขและความเป็นธรรมในสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศซึ่งครอบคลุมภารกิจของทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐทุกประเภท และองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ รวมถึง กสม. ด้วย ท าให้การจัดท ายุทธศาสตร์ของ กสม. จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้อง
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย และเม่ือพิจารณายุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2560 - 2565 
ซึ่งประกาศใช้ก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ ประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่ายังไม่ครอบคลุมหน้าที่และอ านาจบางประการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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ฉบับดังกล่าว เช่น การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ล่าช้า 
ซึ่งก าหนดให้เป็นกิจกรรมระดับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นต้น อีกทั้งพบว่าการกระจายตัวของโครงการ/
กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์มีจ านวนที่แตกต่างกันมาก เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี 3 กลยุทธ์ 3 โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มี 5 กลยุทธ์ 16 โครงการ/กิจกรรม ในแง่ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กสม. พบว่าบางกลยุทธ์ 
เช่น กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานไม่มากเท่าที่ควร 

ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสม. ที่ผ่านมาพบว่า กสม. มีปัญหาและอุปสรรคด้านบทบาท
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายว่าด้วย กสม. อย่างน้อย 2 ประการ 
ได้แก่ หน้าที่และอ านาจในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับหน้าที่และ
อ านาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส และข้อจ ากัดด้านกฎหมาย กรณีท่ี กสม. เห็นสมควร
ด าเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
กสม. พ.ศ. 2560 มิได้บัญญัติหน้าที่และอ านาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการไว้ นอกจากนี้ ยังมี
ข้อจ ากัดและข้อท้าทายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และทักษะการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการท างาน
ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการบริหารงานของ กสม. และส านักงาน กสม. 

จากปัญหาอุปสรรค และประเด็นท้าทายดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการทบทวน ศึกษา 
วิเคราะห์ถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค และประเด็นท้าทายต่าง ๆ ของ กสม. อย่างครบถ้ว น
และรอบด้าน และจัดท ายุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ือก าหนดทิศทาง 
และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ กสม. ให้มีความชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพร้อมรับมือกับ
ประเด็นท้าทายดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนมีมาตรการที่จะให้การด าเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นที่เชื่อมั่นขององค์กร และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งสาธารณชน 
ท าให้เห็นถึงความคุ้มค่าและความจ าเป็นในการมีอยู่ของ กสม. อย่างยั่งยืนตามหลักการและเจตนารมณ์ 
ในการจัดตั้งองค์กรต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่าง  ๆ  
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง หรือส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กสม. รวมทั้งศึกษา 
วิเคราะห์องค์กร กสม. และส านักงาน กสม. เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาหรือข้อจ ากัด และประเด็นท้าทาย
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของ กสม. และส านักงาน กสม.  
  2. เพ่ือก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ กสม. ในช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2570 ให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพปัญหาขององค์กร รวมถึงประเด็นท้าทายต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
และรอบด้าน 
  3. เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 ให้มีความชัดเจน 
ครอบคลุมถึงกรอบทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของ กสม. 
และการวางระบบการท างานของส านักงาน กสม. ที่เก่ียวกับระบบงาน บุคลากร และระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
การด าเนินงานของ กสม. ในภาพรวมและในแต่ละปี รวมทั้งมาตรการที่จะให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือให้การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน กสม. เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
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สาระส าคัญของยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2570 จัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกของ กสม. โดยใช้หลักการ 6Cs ประกอบไปด้วย 
การวิเคราะห์องค์กร (C1: Company) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C2: Customers & Stakeholders) 
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (C3: Competitive environment) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
(C4: Compliance) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ กสม. (C5: Change) และความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร์/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์/โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ของ กสม. (C6: Challenge & Advantage 
& Opportunity) เพ่ือให้เข้าใจบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในภาพรวม หรือระบบนิเวศทางธุรกิจ 
(Business ecosystem) และพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจสร้างแรงกดดันให้กับองค์กร  
โดยการท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้น น าไปสู่การพิจารณาอนาคตที่มีความเป็นไปได้ในหลาย
ฉากทัศน์ (Future scenarios) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกฉากทัศน์ในอนาคตที่องค์กรพิจารณาว่า
มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดเมื่อองค์กรด าเนินการอย่างมียุทธศาสตร์ตามทรัพยากรที่มี แล้ววิเคราะห์ความท้าทาย 
ความได้เปรียบ และโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือน าพาองค์กรจากสภาพการณ์ปัจจุบันไปสู่ภาพความส าเร็จ 
ที่ต้องการนั้น ท าให้ได้ภาพรวมยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้ 

 เป้าประสงค์ (Ultimate goal) : สังคมไทยตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน 
วิสัยทัศน์ (Vision) : สร้างเสริมวัฒนธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน โดยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
เป้าหมาย (Goals) :  
1. พัฒนาให้มีดัชนีสิทธิมนุษยชน 
2. ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนของประชาชนเพิ่มขึ้น 
3. จ านวนองค์กรที่มีแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น 
4. อัตราการด าเนินการคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระยะเวลามาตรฐานเพิ่มข้ึน 
พันธกิจ (Mission) : 
1. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน

หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย 
2. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
3. เสนอแนะแนวทางเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
4. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในและต่างประเทศในการสร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
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แผนภาพระบบงานและสมรรถนะที่จ าเป็นในอนาคต

การส่งเสริม 
สิทธิมนษุยชน 

การเฝ้าระวังสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนษุยชน 

การคุ้มครอง 

ด้านสิทธิมนษุยชน 

การเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุม้ครอง 
สิทธิมนษุยชน 

จัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบาย 

การติดตาม
นโยบาย HRIA องค์กร สาธารณชน สร้างผู้น า 

การพัฒนาส านักงาน กสม. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

การตรวจสอบ การประสาน 
การคุ้มครอง 

พัฒนาดัชน ี
สิทธิมนุษยชน 

การประสานความร่วมมือด้านสทิธิมนุษยชน 

สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

แผนสิทธิมนุษยชนแหง่ชาต ิ

สร้างชมุชนเครือข่าย 
ดา้นสิทธิมนุษยชน 

ประสานความร่วมมือกับ
องค์กรต่างประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับกลุ่ม  
Social Movement 

ระบบการจดัการ/บุคลากร/เทคโนโลยี การสื่อสาร/ความเขา้ใจดา้นสิทธิมนุษยชน ขยายการด าเนินงานระดบัภมูิภาค 



ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างพลงัความร่วมมือ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
สิทธิมนุษยชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1  
ส่งเสริมให้องค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีการด าเนินการสอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน 

1. เพิ่มจ านวนหน่วยงาน 
ที่มีการก าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัต ิ
ด้านสทิธิมนษุยชน 

 

1.1 จ านวนหน่วยงานที่มีนโยบาย 
หรือแนวทางด าเนนิการ 
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน  

1. สร้างมาตรการจงูใจให้หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยสรา้งความร่วมมือกับหน่วยงานที่ก าหนด
นโยบายหรือก ากับดูแลเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงาน ป.ป.ช. กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น 
เพื่อผสานประเด็นสทิธิมนุษยชนในการด าเนนินโยบายและ
ประเมินประสิทธิภาพประจ าปี 

2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจในภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นที่เอกชนขนาดใหญ่ 
และขนาดกลาง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต เป็นต้น  

3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนากลไก
การสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานราชการและเอกชน  
เพื่อให้มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เช่น 
ส านักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2  

สร้างกลไกให้สังคม 
เกิดการเรียนรู้ 
ด้านสทิธิมนษุยชน 

2. เสริมสร้างความเข้าใจ 
ด้านสทิธิมนษุยชน 
กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

2.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ที่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน 

1. ศึกษาและจดัชดุการเรยีนรู้และแผนการเรียนรู้ด้านสทิธิมนษุยชน 
ที่เหมาะสมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

2. สร้างกลไกการสง่เสริมการเรียนรู้ และการประเมนิผลความเขา้ใจ
ด้านสทิธิมนษุยชนที่เหมาะสมกบัประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3  
ส่งเสริมและพฒันาผู้น าและ
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งในและตา่งประเทศ 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาผูน้ า 
ด้านสทิธิมนษุยชนในชุมชน 
โดยร่วมมือกับภาคประชา
สังคม 

3.1 จ านวนผูน้ าดา้นสิทธิมนุษยชน
ที่ร่วมด าเนินการกับ กสม. 
อย่างสม่ าเสมอ (สะสม)  

1. สร้างกระบวนการส่งเสริมและพฒันาผู้น าด้านสทิธิมนุษยชน
ร่วมกับเครือข่ายที่มีศักยภาพ จัดให้มีศูนย์อบรม เพิ่มศักยภาพ 
ผู้น าดา้นสิทธิมนุษยชน 

2. สร้างกลไกการคุ้มครองผู้น าด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่าย 
อ้างอิงจากข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในประเทศ 

3. สร้างเครือข่ายของผู้ที่มีความสนใจด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 
นักปฏิบัติการดา้นสิทธิมนุษยชน ผู้น าด้านสทิธิมนุษยชน และ
ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจด้านสทิธิมนษุยชน โดยสร้าง
ชุมชน (Community) หรือ Online Community ให้กับ
ผู้ให้ความสนใจเรื่องสิทธิมนษุยชน เปน็ศูนย์ในการเผยแพร่

  4. ยกระดับความร่วมมือกับ
กลุ่ม Social Movement 

4.1 จ านวนโครงการความร่วมมอืกับ
กลุ่ม Social Movement หรือ 
โครงการของกลุ่ม Social 
Movement ที่ กสม. สนับสนนุ
ที่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย (สะสม) 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
5. ยกระดับความสัมพนัธ์กับ

หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน
ของต่างประเทศ 

5.1 จ านวนโครงการความร่วมมอืกับ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของ
ต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย (สะสม) 

ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ  
ระดมความเห็น และสรา้งข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
ด้านสทิธิมนษุยชน 

4. เชื่อมโยงการท างานกบักลุ่ม Social Movement ที่ส าคัญ 
ตามประเด็นที่แต่ละกลุ่มมุ่งเน้น โดยจัดท าฐานข้อมูลการติดต่อ 
กลไกการปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาการด าเนินงานร่วมกัน  
เปิดช่องทางในการสนับสนนุการด าเนินงานของกลุ่ม  
Social Movement 

5. ยกระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานดา้นสิทธิมนุษยชน 
ของต่างประเทศ โดยจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
จัดให้มีกลไกความร่วมมืออย่างเป็นทางการ อาทิ  
ด าเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น 
องค์การสหประชาชาติ (UN) หรือ หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศอ่ืน เป็นตน้ รวมถึงการสื่อสารที่สม่ าเสมอ  
ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรปูธรรม 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับ
ความสามารถ 
การเฝ้าระวัง
สถานการณ ์
ด้านสทิธิมนษุยชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 
พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชน
และเฝ้าระวงัสถานการณ์
ด้านสทิธิมนษุยชนด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.พัฒนาดชันสีิทธิมนษุยชน 
ในการยกระดับความสามารถ
การเฝ้าระวังสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม
ประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย 
ตามที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ก าหนด 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ดัชนีสทิธิมนษุยชนที่ครอบคลุม
ประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย 
ตามที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด  

1.2 ร้อยละความสมบูรณ์ของระบบ
เฝ้าระวังสถานการณ ์
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

1. พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนจากโมเดลปัจจัยเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้ครอบคลุมประเด็นและกลุ่มเป้าหมายตามที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 

2. พัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์สทิธิมนุษยชน ข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาระบบ
จัดเก็บข้อมูลด้านสทิธิมนุษยชนของประเทศในเชิงบูรณาการ 

3. เปิดช่องทางให้เครือข่ายแจ้งเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ผ่านระบบดิจิทัล โดยสามารถระบุรายละเอียด เช่น พิกัด 
แนบภาพถา่ย VDO คลิปเสียง  

4. พัฒนา Dashboard แสดงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ดัชนีสทิธิมนษุยชน รายงานผลการประเมินผลกระทบ 
ด้านสทิธิมนษุยชน (HRIA) ข้อร้องเรียน ความก้าวหน้า 
ในการจัดการประเด็นดา้นสิทธมินุษยชนหรือข้อร้องเรียน 
ที่มีความส าคัญ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาทักษะของบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้อง  

5. ส่งเสริมการใช้ข้อมูลใน Dashboard ออกไปสู่เครือข่าย
ภายนอกหน่วยงานเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสถานการณ ์
สิทธิมนุษยชนร่วมกัน  
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 

พัฒนากลไกการประเมินผล
กระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

 2. พัฒนากลไกการประเมินผล
กระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ส าหรับรับรองการด าเนินงาน
องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน 

2.1 ร้อยละความส าเร็จของการศึกษา
และจัดท าเครื่องมือการประเมิน 
ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน 

2.2 จ านวนหน่วยงานที่น าเครื่องมือ
ไปใช้ในการประเมินผลกระทบ
ด้านสทิธิมนษุยชน (สะสม) 

 

1. ศึกษาและจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบดา้นสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights Impact Assessment: HRIA) 
ส าหรับกลุ่มส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน 
การศึกษา และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นประเดน็สิทธิมนุษยชน
ที่มีผลกระทบต่อรัฐ (National Recommendation Tracking 
Database)  

2. พัฒนาระบบการประเมินและรับรองหน่วยงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์
การประเมินผลกระทบดา้นสิทธมินุษยชน (HRIA)  โดยพฒันา
หน่วยงานตรวจรับรอง ผู้ตรวจรบัรอง และเครือข่ายสนับสนนุ 

3. ผนวกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับ
มาตรการจูงใจตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีการด าเนินการสอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพ
การคุ้มครองและ
การเสนอแนะ
มาตรการ 
ด้านสทิธิมนษุยชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 
พัฒนากระบวนการจัดการ
เร่ืองร้องเรียน และ
ช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 1. ยกระดับกระบวนการ
ตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน และ 
การประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.1 ร้อยละของการด าเนินการ
ตรวจสอบการละเมิดสทิธิ
มนุษยชนไดต้ามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

1.2 ร้อยละของการประสาน 
การคุ้มครองได้ตามเวลา
มาตรฐาน 

1. พัฒนามาตรฐานกระบวนการรบัเร่ืองร้องเรียน และ
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน การประสานการคุ้มครองให้เกิดการ
เยียวยาอย่างมปีระสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั พัฒนา
บุคลากรในกระบวนการที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงการท างานทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้องเป็นระบบเดยีว 

2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานตา่ง ๆ เพื่อพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบและปกป้องผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ให้เป็นรูปธรรมสากลและน าไปปฏิบัติเปน็มาตรฐาน 

3. พัฒนากลไกการติดตามผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งทางบวก
ทางลบจากการด าเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
และการด าเนนินโยบายของภาครัฐให้กับทุกภาคส่วน 
อย่างเป็นระบบในกรอบที่กฎหมายก าหนด 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าข้อสังเกตเก่ียวกับผลกระทบ 
ทางสทิธิมนุษยชนจากการปฏบิตัิหน้าที่หรือการด าเนิน
นโยบายของหน่วยงานรัฐ และน าเสนอทางแก้ไข 
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุละเมิดสิทธิมนษุยชน 

2. พัฒนาและผลักดนัให้
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
น าข้อเสนอแนะของ กสม. 
ไปสู่การปฏิบัติ  
เพื่อแก้ไขและป้องกัน 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2.1 ร้อยละของข้อเสนอแนะจาก 
การตรวจสอบที่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องน าไปพิจารณา
ด าเนินการ (รวมถึงการเยียวยา) 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 

พัฒนากระบวนการจัดท า
ข้อเสนอแนะเพื่อคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและการแก้ไข
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

3. พัฒนากระบวนการจัดท า
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ  
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชนให้แก่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องอย่างมีส่วนร่วม
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3.1 จ านวนข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าสั่งใด ๆ เสนอต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจากกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

3.2 ร้อยละการน าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

1. พัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย กฎหมาย 
มาตรการ และกลไกการติดตามการด าเนินงานโดยประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เช่น Hackathon Policy 
Lab Gov. Lab เป็นต้น 

2. จัดท า Regulatory Impact Assessment รวมถึงก าหนด
แนวทางการติดตามข้อมูลและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย เพื่อแก้ไขกฎหมายที่สง่ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
ในปัจจุบนั เชน่ การรับผู้พน้โทษเข้าท างาน การลา้งทะเบียน
ประวัติอาชญากร เป็นต้น โดย กสม. เป็นผู้น าร่วมกับเครือข่าย 

3. พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูล ข้อร้องเรียนและประเมินผล 
กลไกการติดตามการด าเนินนโยบายร่วมกับเครือข่าย  
เพื่อน ามาปรบัปรุงประสิทธิภาพ 

4. เชื่อมโยงการท างานกบัองค์กรอิสระในการเพิ่มประสทิธิภาพ
การตรวจสอบและจัดท าข้อเสนอแนะการด าเนนิงานของ
หน่วยงานรัฐ โดยสร้างความร่วมมือทางวิชาการ หรือบูรณาการ
กระบวนการท างาน ฐานข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 

5. พัฒนาประสิทธิผลของกระบวนการจัดท ารายงานคู่ขนาน 
การประเมินสถานการณ์สทิธิมนษุยชนของประเทศ และ
รายงานคู่ขนานตามพนัธกรณีระหว่างประเทศให้ถูกต้อง 
รวดเร็วทันการณ์ 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาส านักงาน 
กสม. ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1: 
พัฒนาระบบการจัดการ 
ของส านักงาน กสม.  
ให้เทียบเท่าระดับสากล 

1. พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และแนวปฏิบัต ิ
ของส านักงานรัฐบาลดิจทิัล 

1.1 ระดับความส าเร็จในการพฒันา
องค์กรเพื่อให้ได้รับการรับรอง
คุณภาพการบริหารมาตรฐาน 

1.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานประจ าต าแหน่ง 
และพฤติกรรมมุ่งหวังตามค่านิยม
หลักของส านักงาน กสม. 

1.3 ร้อยละความผูกพันและทุ่มเท 
ของบุคลากรต่อส านักงาน กสม. 

1. ศึกษาและน าเครื่องมือเกณฑ์รับรองคุณภาพการบริหารระดับ
สากล เช่น PMQA TQA ISO9001 มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์กร โดยจัดให้มีคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบ 

2. จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงาน กสม. โดยใช้เกณฑ์
รับรองคุณภาพการบริหารระดับสากลเป็นแนวทาง เช่น PMQA 
TQA ISO9001 หรือแนวทางของส านักงานรัฐบาลดิจิทลั เป็นต้น 

3. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรโดยสนับสนนุ 
ให้บุคลากรสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาใหม่ ๆ จัดให้มี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการท างานสม่ าเสมอ  
และจัดให้มีคลังข้อมูล ความรู้ของส านักงาน กสม. เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการความรู้ และสามารถพัฒนาไปสู่งานวิจัย 
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป 

4. จัดท าแผนพัฒนาดจิิทัลของส านกังาน กสม. ให้ครอบคลุม 
ทั้งการจัดท าฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์จาก Big Data  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และระบบความมัน่คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์  

5. จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กร ให้ครอบคลุมทั้งการประเมิน
ความต้องการด้านสมรรถนะ การสร้างค่านยิม และวฒันธรรม
องค์กร อัตราก าลัง โครงสร้างการจัดการ และแนวทาง 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
การพัฒนาการบริหาร และพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถ
ในการด าเนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ กสม. 

6. ส ารวจความผาสุกและความผูกพัน และจัดท าแผนการสรา้ง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 
สร้างกระบวนการสื่อสาร 
และความเข้าใจ 
ด้านสทิธิมนษุยชน 

2. สร้างกระบวนการสื่อสาร
เชิงรุกต่อพันธกิจ กสม. 

 2.1 ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่รับรูบ้ทบาท 
ภารกิจ และผลการด าเนนิงาน
ของ กสม. 

1. ปรับรูปแบบและแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจ
กับกลุ่มเป้าหมาย 

2. พัฒนาแผน / รูปแบบการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
3. พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารต่อสาธารณะโดยน าเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ออนไลน์) มาใช้ในกระบวนการสื่อสารของ กสม. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3

ขยายศักยภาพ 
การด าเนินงาน 
ระดับภูมิภาค 

3. ยกระดับความสามารถ 
การส่งเสริมวัฒนธรรม 
ด้านสทิธิมนษุยชน  
เฝ้าระวังสถานการณ ์
และด าเนนิการด้าน 
การคุ้มครองและเยียวยา 
ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในพื้นทีไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3.1 จ านวนส านักงาน กสม. สาขา 
ในภูมิภาค (สะสม) 

1. พัฒนาส านักงานสาขาให้เป็นศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ 
กสม. ระดับภูมิภาค โดยเพิ่มขีดความสามารถด้านการเฝ้าระวัง/
ส่งเสริม/คุ้มครองระดับพื้นที่ สนับสนุนเทคโนโลยี ข้อมูล
สารสนเทศ เคร่ืองมือสนับสนนุการด าเนินงาน 

2. ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ระหว่างส านักงาน 
กสม. สาขาภูมิภาค และส านักงานส่วนกลาง โดยจัดให้ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคน้หาแนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อเป็น
ปัจจัยในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือแนวนโยบาย 

3. สร้างกลไกการท างานร่วมกับเครือข่ายระดับภูมิภาค 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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แผนที่ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 

เป้าประสงค์ (Ultimate goal) 

สังคมไทยตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

สร้างเสริมวัฒนธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน โดยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

เป้าหมาย พัฒนาให้มีดัชนีสิทธิมนุษยชน 

1. เพิ่มจ านวนหนว่ยงานที่มกีาร
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ

ด้านสิทธิมนุษยชน 

2. เสริมสร้างความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชนกับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

1. พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  
และแนวปฏิบัติของส านกังานรัฐบาลดิจิทลั 2. สร้างกระบวนการสื่อสารเชิงรกุต่อพนัธกจิ กสม. 

3. ยกระดับความสามารถการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านสิทธิมนุษยชน เฝ้าระวังสถานการณ์ 
และด าเนินการด้านการคุ้มครองและเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาส านักงาน กสม. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

1. พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนในการยกระดับ
ความสามารถการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ครอบคลุมประเด็นและกลุ่มเป้าหมายตามท่ี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับความสามารถการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

2. พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับรับรอง 

การด าเนินงานองค์กรท้ังภาครัฐ และเอกชน 

จ านวนองค์กรที่มีแนวปฏบิัต ิ
ด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น 

1. ยกระดับกระบวนการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

การประสานการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

2. พัฒนาและผลักดันให้หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนน าข้อเสนอแนะ

ของ กสม. ไปสู่การปฏิบัติ  
เพื่อแก้ไขและป้องกันการละเมิด

สิทธิมนุษยชน 

3. พัฒนากระบวนการจัดท า
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ  
ให้สอดคล้องกับ 

หลักสิทธิมนุษยชนให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง 

มีส่วนร่วมของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน 
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

3. ส่งเสรมิและพฒันาผูน้ าด้านสทิธมินุษยชนในชุมชน  
โดยร่วมมอืกับภาคประชาสังคม 

4. ยกระดับความร่วมมอืกับกลุ่ม  
Social Movement 

5. ยกระดับความสัมพนัธก์ับหน่วยงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างพลังความร่วมมือส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
เพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครอง 

และการเสนอแนะมาตรการ 
ด้านสทิธิมนษุยชน 

อัตราการด าเนนิการคุ้มครองผูถู้กละเมดิ 
สิทธิมนุษยชนตามระยะเวลามาตรฐานเพิม่ขึ้น 

ตามระยะเวลามาตรฐานเพิ่มขึ้น 

1. เพิ่มจ านวนหนว่ยงาน 
ที่มีการก าหนดนโยบายและ 

แนวปฏบิัติด้านสิทธิมนุษยชน 

2. เสริมสร้างความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน 

กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างพลังความร่วมมือส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีการด าเนินการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

1. เพิ่มจ านวนหน่วยงานที่มีการก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ด้านสทิธิมนษุยชน 

  
  

1.1 จ านวนหน่วยงานที่มีนโยบาย
หรือแนวทางด าเนนิการ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

N/A ศึกษาและ
ก าหนด 
แนวทาง
ขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด 

20/15 
(หน่วย/จังหวดั) 

30/25 
(หน่วย/จังหวดั) 

40/35 
(หน่วย/จังหวดั) 

50/50 
(หน่วย/จังหวดั) 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างมาตรการจูงใจให้หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายหรือก ากับดูแลเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน ก.พ.ร. 

ส านักงาน ป.ป.ช. กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส านักงานต าร วจแห่งชาติ 
กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น เพ่ือผสานประเด็นสิทธิมนุษยชนในการด าเนินนโยบายและประเมินประสิทธิภาพประจ าปี 

2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นที่เอกชนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต เป็นต้น  

3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนากลไกการสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานราชการและเอกชน เพ่ือให้มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
เช่น ส านักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 สร้างกลไกให้สังคมเกิดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

2. เสริมสร้างความเข้าใจด้านสทิธิ
มนุษยชนกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  

  

2.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ที่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน 

N/A หา Baseline  50  60  70 80  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ศึกษาและจัดชุดการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงก ารอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
2. สร้างกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ และการประเมินผลความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ที่เก่ียวข้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าและเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผูน้ าด้านสทิธิ
มนุษยชนในชุมชน โดยร่วมมือกับ
ภาคประชาสังคม 

  

3.1 จ านวนผูน้ าดา้นสิทธิมนุษยชน 
ที่ร่วมด าเนินการกับ กสม.  
อย่างสม่ าเสมอ (สะสม) 

N/A  หา Baseline  10 คน  20 คน   40 คน   60 คน 

4. ยกระดับความร่วมมือกับกลุ่ม 
Social Movement  

4.1 จ านวนโครงการความร่วมมือกับ 
กลุ่ม Social Movement  
หรือโครงการของกลุ่ม Social 
Movement ที่ กสม. สนับสนนุ 
ที่ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
(สะสม) 

N/A หา Baseline 4   6  8 10  

5. ยกระดับความสัมพนัธ์กับหนว่ยงาน
ด้านสทิธิมนษุยชนของต่างประเทศ 

5.1 จ านวนโครงการความร่วมมอืกับ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของ
ต่างประเทศทีป่ระสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย (สะสม) 

N/A หา Baseline 4   6  8 10  
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้น าด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่ายที่มีศักยภาพ จัดให้มีศูนย์อบรม เพ่ิมศักยภาพผู้น าด้านสิทธิมนุษยชน 
2. สร้างกลไกการคุ้มครองผู้น าด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่าย อ้างอิงจากข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในประเทศ 
3. สร้างเครือข่ายของผู้ที่มีความสนใจด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ นักปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ผู้น าด้านสิทธิมนุษยชน และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจด้านสิทธิมนุษยชน 

โดยสร้างชุมชน (Community) หรือ Online Community ให้กับผู้ให้ความสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นศูนย์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
สร้างความเข้าใจ ระดมความเห็น และสร้างข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน 

4. เชื่อมโยงการท างานกับกลุ่ม Social Movement ที่ส าคัญ ตามประเด็นที่แต่ละกลุ่มมุ่งเน้น โดยจัดท าฐานข้อมูลการติดต่อ กลไกการปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนา  
การด าเนินงานร่วมกัน เปิดช่องทางในการสนับสนุน การด าเนินงานของกลุ่ม Social Movement 

5. ยกระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ โดยจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศที่มีค วามเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน จัดให้มีกลไกความร่วมมืออย่างเป็นทางการ อาทิ ด าเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) หรือ หน่วยงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศอ่ืน เป็นต้น รวมถึงการสื่อสารที่สม่ าเสมอ ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
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โครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

รายการโครงการส าคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

โครงการศึกษาและจัดท าแนวนโยบาย 
ด้านสทิธิมนษุยชนร่วมกับหน่วยงาน 
ที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย 
หรือก ากับดูแล 

ส านักสง่เสริมการเคารพสิทธิมนษุยชน  1 1.5 1.5 1.5 1.5 

โครงการศึกษาและจัดท ามาตรการจูงใจ 
และส่งเสริมภาคธุรกิจให้มีแนวทาง 
การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน  
(เน้น SMEs)  

ส านักสง่เสริมการเคารพสิทธิมนษุยชน  1 1 2 3 3 

โครงการพัฒนากลไกการเรียนรู ้และ 
องค์ความรู้ด้านสทิธิมนษุยชน 
เพื่อประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

ส านักสง่เสริมการเคารพสิทธิมนษุยชน  1   0.5 0.5 0.5  0.5 

โครงการพัฒนามาตรฐาน และส่งเสริม
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา 

ส านักสง่เสริมการเคารพสิทธิมนษุยชน  1 1 2 5 5 

โครงการเสริมสร้างผูน้ าและเครือข่าย 
ด้านสทิธิมนษุยชน 

ส านักสง่เสริมการเคารพสิทธิมนษุยชน   2 2 2 2 2 

โครงการความร่วมมือด้านสิทธมินุษยชน
กับหน่วยงานด้านสทิธิมนุษยชนของ
ต่างประเทศ 

ส านักสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

1. พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนในการยก 
ระดับความสามารถการเฝ้าระวงั
สถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย
ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนด 

  

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ดัชนีสทิธิมนษุยชนที่ครอบคลุม
ประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย 
ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนด  

N/A ศึกษารูปแบบ
และก าหนด
กรอบดัชน ี

40 80 100 - 

1.2 ร้อยละความสมบูรณ์ของระบบ 
เฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

N/A ศึกษาและ
จัดท าระบบ 

25 50  75 100  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนจากโมเดลปัจจัยเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ให้ครอบคลุมประเด็นและกลุ่มเป้าหมายตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 
2. พัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

ระบบจัดเก็บข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศในเชิงบูรณาการ 
3. เปิดช่องทางให้เครือข่ายแจ้งเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านระบบดิจิทัล โดยสามารถระบุรายละเอียด เช่น พิกัด แนบภาพถ่าย VDO คลิปเสียง  
4. พัฒนา Dashboard แสดงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ดัชนีสิทธิมนุษยชน รายงานผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRIA) ข้อร้องเรียน ความก้าวหน้า

ในการจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนหรือข้อร้องเรียนที่มีความส าคัญ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาทักษะของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
5. ส่งเสริมการใช้ข้อมูลใน Dashboard ออกไปสู่เครือข่ายภายนอกหน่วยงานเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนร่วมกัน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

 2. พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบ
ด้านสทิธิมนษุยชนส าหรับรับรอง
การด าเนินงานองค์กรทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการศึกษา
และจัดท าเครื่องมือการประเมิน 
ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน 

N/A 50 75 100 - - 

2.2 จ านวนหน่วยงานที่น าเครื่องมือ 
ไปใช้ในการประเมินผลกระทบ 
ด้านสทิธิมนษุยชน (สะสม) 

N/A - - - 10 15 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
1. ศึกษาและจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment: HRIA) ส าหรับกลุ่ม ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบต่อรัฐ (National Recommendation Tracking Database)  
2. พัฒนาระบบการประเมินและรับรองหน่วยงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRIA)  โดยพัฒนาหน่วยงานตรวจรับรอง ผู้ตรวจรับรอง และ

เครือข่ายสนับสนุน 
3. ผนวกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับมาตรการจูงใจตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีการด าเนินการสอดคล้อง

กับหลักสิทธิมนุษยชน 
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โครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

รายการโครงการส าคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ. 2570 

โครงการพัฒนาดัชนีสทิธิมนุษยชน ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน 

 3 2 - - - 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ด้านการเฝา้ระวังสถานการณ ์
ด้านสทิธิมนษุยชน 

ส านักดิจทิัลสทิธิมนุษยชน  ส านักเฝา้ระวังและ
ประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน 

3 8 0.5 0.5 0.5 

โครงการพัฒนากระบวนการประเมิน 
ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน HRIA  

ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน 

ส านักคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

2 2 2 - - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

1. ยกระดับกระบวนการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และ 
การประสานการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

1.1 ร้อยละของการด าเนินการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

N/A 60 65 70 75 80 

1.2 ร้อยละของการประสาน 
การคุ้มครองได้ตามเวลามาตรฐาน 

N/A 75 80 85 90 95 

2. พัฒนาและผลักดนัให้หน่วยงานของ
รัฐและเอกชนน าข้อเสนอแนะของ 
กสม. ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขและ
ป้องกันการละเมิดสทิธิมนษุยชน  

2.1 ร้อยละของข้อเสนอแนะจาก 
การตรวจสอบที่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องน าไปพิจารณา
ด าเนินการ (รวมถึงการเยียวยา)  

N/A 90 90 90 95 95 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนามาตรฐานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การประสานความคุ้มครองให้เกิดการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาบุคลากรในกระบวนการที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงการท างานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระบบเดียว 
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบและปกป้องผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนให้เป็นรูปธรรมสากลและน าไปปฏิบัติเป็นมาตรฐาน 
3. พัฒนากลไกการติดตามผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการด าเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินนโยบายของภาครัฐให้กับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบในกรอบที่กฎหมายก าหนด 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าข้อสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบทางสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินนโยบายของหน่วยงานรัฐ และน าเส นอทางแก้ไข 

เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 พัฒนากระบวนการจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

3. พัฒนากระบวนการจัดท าข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ  
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
อย่างมีส่วนร่วมของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 จ านวนข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ  
หรือค าสั่งใด ๆ เสนอต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจากกระบวนการมีส่วนร่วม  

N/A 4 เร่ือง 5 เร่ือง   6 เร่ือง  7 เร่ือง   7 เร่ือง  

3.2 ร้อยละการน าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง  

N/A - - 100 100 100 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย กฎหมาย มาตรการ และกลไกการติดตามการด าเนินงานโดยประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เช่น 

Hackathon Policy Lab Gov. Lab เป็นต้น 
2. จัดท า Regulatory Impact Assessment รวมถึงก าหนดแนวทางการติดตามข้อมูลและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย เพ่ือแก้ไขกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน เช่น การรับผู้พ้นโทษเข้าท างาน การล้างทะเบียนประวัติอาชญากร เป็นต้น โดย กสม. เป็นผู้น า
ร่วมกับเครือข่าย 

3. พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูล ข้อร้องเรียนและประเมินผล กลไกการติดตามการด าเนินนโยบายร่วมกับเครือข่าย เพ่ือน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพ 
4. เชื่อมโยงการท างานกับองค์กรอิสระในการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและจัดท าข้อเสนอแนะการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยสร้างความร่วมมื อทางวิชาการ 

หรือบูรณาการกระบวนการท างาน ฐานข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
5. พัฒนาประสิทธิผลของกระบวนการจัดท ารายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ และรายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเท ศ 

ให้ถูกต้อง รวดเร็วทันการณ์ 
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โครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

รายการโครงการส าคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ. 2570 

โครงการพัฒนามาตรฐานกระบวนการ 
การรับเรื่องร้องเรียน และการประสาน
ความคุ้มครอง ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 
และกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
วิพากษ์การปฏบิัต ิ

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ส านักมาตรฐานและติดตาม 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ส านักงาน กสม. พืน้ที่ภาคใต้   

 1.5  1   1 1 1 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท า
รายงานข้อสังเกตเก่ียวกับผลกระทบทาง
สิทธิมนุษยชนจากการบงัคับใชก้ฎหมาย
หรือการด าเนินนโยบายของหนว่ยงานรัฐ  
กระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
กฎหมาย มาตรการ 

ส านักกฎหมาย  0.5  -  -  -  - 

โครงการติดตามการด าเนินงานที่ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

ส านักมาตรฐานและติดตาม 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัท า 
รายงานคู่ขนาน  

ส านักสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ   0.25 0.25 -  -  -  

โครงการ Regulatory Impact Assessment 
เพื่อแก้ไขกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อ 
สิทธิมนุษยชนในปัจจุบนั 

ส านักกฎหมาย  0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาส านักงาน กสม. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการจัดการของส านักงาน กสม. ให้เทียบเท่าระดับสากล 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

1. พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และแนว
ปฏิบัติของส านักงานรัฐบาลดิจทิัล 

1.1 ระดับความส าเร็จในการพฒันา
องค์กรเพื่อให้ได้รับการรับรอง
คุณภาพการบริหารมาตรฐาน 

N/A  1 2  3 4  5  

1.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานประจ าต าแหน่ง และ
พฤติกรรมมุ่งหวังตามค่านิยมหลัก
ของส านักงาน กสม. 

N/A - 75 80 85 90 

 
1.3 ร้อยละความผูกพันและทุ่มเทของ

บุคลากรต่อส านักงาน กสม. 
N/A - 70 75 80 85 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ศึกษาและน าเครื่องมือเกณฑ์รับรองคุณภาพการบริหารระดับสากล เช่น PMQA TQA ISO9001 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร โดยจัดให้มีคณะท างานขับเคลื่อน

การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
2. จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงาน กสม. โดยใช้เกณฑ์รับรองคุณภาพการบริหารระดับสากลเป็นแนวทาง เช่น PMQA TQA ISO9001 หรือแนวทางของ

ส านักงานรัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น 
3. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรโดยสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาใหม่ ๆ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการท างานสม่ าเสมอ 

และจัดให้มีคลังข้อมูล ความรู้ของส านักงาน กสม. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ และสามารถพัฒนาไปสู่งานวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป 
4. จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลของส านักงาน กสม. ให้ครอบคลุมทั้งการจัดท าฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์จาก Big data การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัล และระบบความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
5. จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กร ให้ครอบคลุมทั้งการประเมินความต้องการด้านสมรรถนะ การสร้างค่านิยม 

และวัฒนธรรมองค์กร อัตราก าลัง โครงสร้างการจัดการ และแนวทางการพัฒนาการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการด าเนินงานสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของ กสม. 

6. ส ารวจความผาสุกและความผูกพัน และจัดท าแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 สร้างกระบวนการสื่อสาร และความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

2. สร้างกระบวนการสื่อสารเชิงรุกต่อ
พันธกิจ กสม. 

2.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่รับรู้บทบาท ภารกิจ  
และผลการด าเนนิงานของ กสม. 

N/A ท าแผน 
การสื่อสาร 

 50  60  70 80  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับรูปแบบและแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย 
2. พัฒนาแผน/รูปแบบการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
3. พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารต่อสาธารณะโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์) มาใช้ในกระบวนการสื่อสารของ กสม. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ขยายศักยภาพการด าเนินงานระดับภูมิภาค 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

3. ยกระดับความสามารถการสง่เสริม
วัฒนธรรมด้านสิทธิมนุษยชน  
เฝ้าระวังสถานการณ์และด าเนินการ
ด้านการคุ้มครองและเยียวยา 
ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพืน้ที่
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.1 จ านวนส านักงาน กสม. สาขาใน
ภูมิภาค (สะสม) 

N/A  2  - 3   - 4  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาส านักงานสาขาให้เป็นศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กสม. ระดับภูมิภาค โดยเพ่ิมขีดความสามารถด้านการเฝ้าระวัง/ส่งเสริม/คุ้มครองระดับพ้ื นที่ สนับสนุน

เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน 
2. ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ระหว่างส านักงาน กสม. สาขาภูมิภาค และส านักงานส่วนกลาง โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 

เพ่ือเป็นปัจจัยในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือแนวนโยบาย 
3. สร้างกลไกการท างานร่วมกับเครือข่ายระดับภูมิภาคท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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โครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 

รายการโครงการส าคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ. 2570 

โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ส านักงาน กสม. (ระบบการจัดการ/
เทคโนโลยสีารสนเทศ/บุคลากร) 

ส านักบริหารกลาง  
ส านักดิจทิัลสทิธิมนุษยชน  

ทุกหน่วยงาน 7 7 7 8 8 

โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารภาพลักษณ์ของ กสม. 

ส านักสง่เสริมการเคารพสิทธิมนษุยชน   5 5 5 5 5 

โครงการขยายศักยภาพการด าเนินการ 
ระดับภูมิภาค 

ส านักบริหารกลาง  ส านักงานในภูมิภาค 14 5 14 5 14 

 31 



สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั�น 6-7 
120 หมู่ที� 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี� กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ : 0-2141-3800, 0-2141-3900 


