แผนงานการเสริมสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนงาน
๑. แผนงานพัฒนา
ระบบ
และการบันทึก
ข้อมูลเครือข่ายสิทธิ
มนุษยชน

โครงการ/กิจกรรม


โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเครือข่าย
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมาย





๒. แผนพัฒนาระบบ
และเนื้อหา
สารสนเทศเพื่อการ
ไหลเวียนข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้
และสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน ทาง
สื่อออนไลน์ของ
องค์กร อย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง





การประชุมสัมมนาภายใน
สานักงานเพื่อจัดทาแผนงาน
การพัฒนารูปแบบและ
วิธีการเผยแพร่ และ
แลกเปลีย่ นข้อมูล
ด้านสิทธิมนุษยชนทางสื่อ
ออนไลน์ กาหนดขอบเขต
งาน และ ความรับผิดชอบ
โครงการรวบรวมและเรียบ
เรียงสารสนเทศต่างๆ ของ
กสม. ตามประเด็น พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย



ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ
และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล
และประมวลผล
ภาคีเครือข่าย
เชิงประเด็น/พื้นที่
ภาคีเครือข่ายและ
ประชาชนที่สนใจ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

มีระบบฐานข้อมูล
เครือข่ายที่บันทึก
ข้อมูล และกิจกรรม
เครือข่าย

มีการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลในการ
บันทึกข้อมูล และ
กิจกรรมเครือข่าย

ทุกสานักที่
เกี่ยวข้อง

ตั้งคณะทางาน
เพื่อจัดทาแผนการ
พัฒนารูปแบบและ
วิธีการสื่อสารกับ
เครือข่าย

มีการประชุมแผน
และวางแนว
ทางการเผยแพร่
ข้อมูล

ทุกสานัก
ที่เกี่ยวข้อง

๑) มีแผนงาน
โครงการบรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๒) ได้ข้อมูลจาก
เครือข่ายตาม
ประเด็นพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับอนุมัติ
แผนงานและ
กิจกรรม และมี
การดาเนินงาน
ตามกรอบ
ระยะเวลาทีว่ างไว้

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

๑

แผนงาน

๓. แผนงานประสาน
ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย
องค์กรอิสระและ
ภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม


เวทีภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนเพื่อร่วมตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกต้องเบื้องต้น
ของข้อมูลและสารสนเทศ



การประชุมสัมมนาภาคี
เครือข่ายองค์กรอิสระและ
ภาครัฐเพื่อร่วมกันกาหนด
แนวทางการประสานการ
ทางานเพื่อส่งเสริม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การประชุมหารือเชิง
สร้างสรรค์ต่อเนื่อง
ตามลาดับความสาคัญที่
กาหนดในแนวทาง
การประสานการทางาน
ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย
องค์กรอิสระและภาครัฐเพื่อ
ระบุข้อจากัดในการ
ดาเนินการและร่วมกันหา
แนวทางแก้ไข
ประชุมสัมมนาภาคีเครือข่าย
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคหลัก
ของประเทศ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และความร่วม
มือในกระบวนการสรรหา
กสม. ตามที่กฎหมายกาหนด



๔. แผนเชิงยุทธศาสตร์
ของสานักงานใน
การทางาน
กับภาคีเครือข่าย
ภาคประชาสังคม



กลุ่มเป้าหมาย

องค์กรอิสระ
หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง

ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคมและ
องค์กรที่ได้รับ
การรับรอง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มีความเห็นและมี
การแก้ไขข้อมูลและ
สารสนเทศให้
ถูกต้อง

มีความเห็นจาก
เครือข่ายเสนอต่อ
กสม. เพือ่ พัฒนา
ในระบบการ
สื่อสารออนไลนืท

มีการประชุมหารือ
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายองค์กร
อิสระและภาครัฐใน
การทางานร่วมกัน

มีแนวทางการ
ประสานการ
ทางานด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่าง
องค์กรอิสระ

มีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาข้อจากัดการ
ทางานด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่าง
องค์กรอิสระ

มีแผนการทางาน
ที่ได้จากการ
วิเคราะห์
สังเคราะห์ ปัญหา
และอุปสรรค และ
จัดทาเป็นแนว
ปฏิบัติการทางาน
ในองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

ทุกสานักที่
เกี่ยวข้อง

มีกรรมการสรรหา มีตัวแทนจาก
ทุกสานักที่
คณะกรรมการสิทธิ องค์กรเอกชนด้าน เกีย่ วข้อง
มนุษยชนแห่งชาติ สิทธิมนุษยชน
เป็นกรรมการสรร
หา กสม.

๒

แผนงาน
และองค์กรที่ได้รับ
การรับรอง

โครงการ/กิจกรรม




๕. แผนเชิงยุทธศาสตร์
ของสานักงานใน
การทางานกับภาคี
เครือข่ายภาค
สถาบันอุดมศึกษา
ที่ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชนกับ
สานักงาน กสม.



โครงการนาร่องเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะภาคีภาค
ประชาสังคมในการทาหน้าที่
อาสาสมัคร บันทึก ติดตาม
และเฝ้าระวังสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน เพื่อสรุป
บทเรียน ปรับปรุง/พัฒนา
และขยายผลต่อไป (อาจทา
ให้เห็น Node เพิ่มขึ้น)
โครงการนาร่องเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะภาคีภาค
ประชาสังคมในการทาหน้าที่
อาสาสมัครรับเรื่องร้องเรียน
ให้คาแนะนาและความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ
ประสานการทางานกับ
ศูนย์ภูมภิ าคฯ และสานักงาน
เพื่อสรุปบทเรียน ปรับปรุง/
พัฒนาและขยายผลต่อไป
โครงการประเมินสถานการณ์
การละเมิด การส่งเสริม และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รายจังหวัดและไตรมาสที่
นาเสนอผ่านสื่อมวลชน สื่อ
ท้องถิ่น เพื่อประมวล
สถานการณ์ เพื่อจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
และการปรับปรุงกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคมและ
องค์กรที่ได้รับ
การรับรอง
ตามประเด็น /
ในพื้นที่ที่มี
ความพร้อม

การกาหนด
แผนงาน/โครงการ
ประจาปีในการ
ทางานร่วมกับภาค
ประชาสังคม

มีข้อมูล
ประกอบการ
จัดทารายงาน
ประจาปี ที่ได้จาก
การทางานของ
อาสาสมัคร



สานักส่งเสริมฯ

ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคมและ
องค์กรที่ได้รับ
การรับรอง
ตามประเด็น /
ในพื้นที่ที่มีความ
พร้อม

การประชุม /
ฝึกอบรมทักษะของ
เครือข่าย ผ่านศูนย์
ศึกษาและ
ประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน

อาสาสมัครสิทธิ
มนุษยชน
สามารถให้
คาแนะนา และ
ประชาสัมพันธ์
ภารกิจของ
กสม. ได้



สานักส่งเสริมฯ
สานักคุ้มครองฯ

มีข้อเสนอแนะราย
ไตรมาส จากการ
ประเมิน
สถานการณ์ผ่าน
สถาบันอุดมศึกษา
ที่ได้จัดทา MOU



๑) การทบทวน
เครือข่ายภาค
MOU ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา
๕๐ สถาบัน ๕๗ แห่ง สถาบันอุดมศึกษา
และสานักงาน
กสม.
๒) การประมวล
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่
ร่วมกับสถานบัน
อุดมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ





๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

สานักส่งเสริมฯ
สานักคุ้มครองฯ

๓

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม




๖. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสานักงาน
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะ
ในการเลือกใช้และ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อ



เวทีสิทธิมนุษยชนของภาคี
วิชาการในระดับภูมิภาค เพื่อ
นาเสนอผลการประเมินฯ
เพื่อแลกเปลีย่ นและรับฟัง
ข้อเสนอจากภาคีวิชาการ
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม
เพื่อผลในการพัฒนาบทบาท
ด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ของเครือข่าย
ภาคสถาบัน อุดมศึกษา ๕๗
แห่ง และเพื่อผลในการจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
โครงการนาร่องกับศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนระดับภูมภิ าคที่
มีความพร้อมเพื่อจัดทา
แผนงาน/โครงการ ด้านการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ตามบทบาทหน้าที่
ของศู
โครงการจัดอบรมบุคลากร
เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในรูปแบบและ
เทคนิควิธีการการระดม
ความเห็น/ข้อเสนอของภาคี
เครือข่าย ในประเด็นหรือ
ปัญหาสาธารณะ







กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

เครือข่ายภาค
สถาบันอุดม
ศึกษา ๕๗ แห่ง
ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงาน
สิทธิระดับภาค
ภาคีภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม
ในระดับภาค

๑) ข้อเสนอแนะใน
การส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่

ได้ข้อเสนอแนะ
ทางวิชาการ
เพื่อให้ กสม.
นาไปประมวลและ
ใช้ต่อ

 สานักส่งเสริมฯ



แผนงาน/โครงการ
ที่เสนอผ่านศูนย์
ศึกษาและ
ประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค

มีกิจกรรม
ดาเนินงานภายใต้
ศูนย์นภู ูมภิ าค

สานักส่งเสริมฯ
สานักคุ้มครองฯ
สานักวิจัยฯ

บุคลากรภายในมี
ทักษะและเทคนิค
ในการระดมการทา
ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

บุคลากรสมารถ
เป็นวิทยากรหรือ
ผู้ช่วยวิทยากร ใน
การจัดกิจกรรม
ระดมความเห็น




๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

 สานักคุ้มครองฯ

๒) ข้อเสนอแนะใน
การดาเนินงาน
ร่วมกันภายใต้
MOU

ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงาน
สิทธิระดับภาคทีมี
ความพร้อม



๒๕๖๑



สานักส่งเสริมฯ
สานักคุ้มครองฯ

๔

แผนงาน
ระดมความคิดเห็น
ที่หลากหลายของ
ภาคีเครือข่าย ต่อ
งานการส่งเสริม
และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ที่
เป็นประเด็นหรือ
ปัญหาสาธารณะ
เพื่อจัดทาแผนการ
สร้างเสริมเครือข่าย
ข้อเสนอเชิง
นโยบาย และการ
ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย

โครงการ/กิจกรรม






โครงการพัฒนาทักษะ
บุคลากรในงานการดาเนิน
กระบวนการ หรือ การเป็น
กระบวนกร (Facilitator) ใน
กิจกรรมเพื่อระดมความ
คิดเห็นที่หลากหลายของภาคี
เครือข่าย ต่องานการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
งานจัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบาย
โครงการสัมมนาสานักงาน
เพื่อจัดทาแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อระดมความ
คิดเห็นที่หลากหลายของภาคี
เครือข่าย ต่องานการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ที่
เป็นประเด็นหรือปัญหา
สาธารณะ และเพื่อจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
โครงการจัดกิจกรรมของ
สานักงานกับภาคีเครือข่าย
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนตามแผนการจัด
กิจกรรมทีส่ านักงานจัดทาขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

บุคลากรของ
สานักงาน มีทักษะ
การเป็นวิทยากร
กระบวนการ

มีข้อเสนอแนะที่
เป็นประเด็น
สาธารณะ ที่
สามารถจัดทาเป็น
ข้อเสนอเชิง
นโยบาย

มีข้อเสนอเชิง
นโยบายจาก
ข้อเสนอแนะใน
เวที

มีแผนงานหรือ
โครงการที่ภาคี
เครือข่ายเป็น
องค์กรร่วมจัด

มีกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายอย่าง
น้อย ๑ กิจกรรม
ต่อปี

๕

แผนงาน
๗. แผนการพัฒนาองค์
ความรู้ เพื่อ
เผยแพร่ และ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย
จากรูปธรรมกรณี
ร้องเรียนต่อ กสม.
ที่ดาเนินการอย่าง
เชื่อมโยงกับ
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ
๘. การพัฒนาหลักสูตร
และกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรและ
เครือข่ายเชิง
ยุทธศาสตร์ เชิง
ประเด็น/พื้นที่/
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ผลในการพัฒนา
งานสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
ต้องการร่วมกัน

โครงการ/กิจกรรม






กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มีแนวปฏิบัตติ าม
มาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่าง
ประเทศ เพื่อเป็น
กรอบในการ
ปฏิบัติงาน

คูม่ ือการปฏิบตั ิ
งาน หรือสื่อ
เผยแพร่เรื่อง
มาตรฐานสากล
ด้านสิทธิมนุษยชน



บุคลากร
มีหลักสูตรพัฒนา
สานักงาน (ระดับ ศักยภาพของ
ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่
ระดับกลาง) ภาคี
เครือข่ายเชิง
ประเด็น/เชิง
กลุ่มเป้าหมาย/
เชิงพื้นที่

เจ้าหน้าที่ได้รับ
การเพิมศักยภาพ
และสามารถ
ดาเนินงานใน
ประเด็น
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนเฉพาะ



มีคู่มือการทางาน

มีการนาคู่มือการ
ฝึกอบรมไปเป็น
กรอบในการจัด
ฝึกอบรม

โครงการจัดทาและเผยแพร่
ชุดความรูส้ ิทธิมนุษยชนจาก
กรณีร้องเรียน ที่ กสม.
ดาเนินการ ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามอานาจหน้าที่อย่าง
อ้างอิงกติกาสากล หรือ
อนุสัญญาที่ประเทศไทย
เป็นภาคี

 ภาคีเครือข่าย

โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ และ ทักษะในงาน
การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชนสาหรับบุคลากร
และภาคีเครือข่ายเชิง
ยุทธศาสตร์ จากประเด็นงาน
ส่งเสริม และ/หรือ การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
กสม.ที่ เป็นรูปธรรม
การแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาคูม่ ือการ
ทางานร่วมกันระหว่าง สนง.
กสม.และภาคีเครือข่ายภาค
ส่วนต่างๆ จากการดาเนิน
กิจกรรมการฝึกอบรม



 สื่อมวลชน
 ประชาชนผู้สนใจ

ผู้รับผิดชอบ






๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

สานักส่งเสริ
สานักคุ้มครองฯ
สานัก
สิทธิมนุษยชน
ระหว่าง
ประเทศ

สานักบริหาร
กลาง
สานักส่งเสริมฯ
สานักคุ้มครองฯ

๖

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

๙. การกาหนดพื้นทีนา
ร่องเพื่อบูรณาการ
การทางาน
ในเชิงประเด็น และ/
หรือพื้นที่ ในงาน
ด้านการส่งเสริม
การเฝ้าระวัง การ
คุ้มครอง การแก้
ปัญหาด้านสิทธิมนุษย



๑๐. แผนงานการ
พัฒนาชุดบทเรียน
จากประสบการณ์
การทางานสิทธิ
มนุษยชนด้วยกลไก
เครือข่าย เพื่อผล
ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทางานด้าน
เครือข่ายของ
สานักงาน การ
จัดทาองค์ความรู้
รวมทั้ง คาแนะนา
หรือคู่มือการ
ทางานสิทธิ
มนุษยชนด้วยการมี
ส่วนร่วมกับภาคี



กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการนาร่องร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ในการ
กาหนดประเด็น และ/หรือ
พื้นที่ การทางานเชิงบูรณา
การกับภาคีทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ภาควิชาการ ที่มีการติดตาม
ประเมินผล และถอด
บทเรียน เพื่อพัฒนาเป็น
ความรู้/คู่มือ

ภาคีทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ
ภาคประชาสังคม
ภาควิชาการ

มีพิ้นที่หรือประเด็น
นาร่องในการ
ทางานด้านส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน

มีการประมวลสรุป
ข้อมูลและนาเสนอ
Best Practice
จากพื้นที่นาร่อง
ในการจัดวันสิทธิ
มนุษยชนสากล




สานักส่งเสริม
สานักคุ้มครอง

โครงการจัดทาองค์ความรู้
หรือ คาแนะนา หรือ คูม่ ือ
การทางานสิทธิมนุษยชนด้วย
การมีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่หลากหลาย จาก
การถอดบทเรียนการทางาน
ด้านเครือข่ายของสานักงาน

 ทีมงานสานักงาน

มีคู่มือการทางาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

มีการเผยแพร่คมู่ ือ
การทางานด้าน
สิทธิมนุษยชน
ให้แก่ภาคี
เครือข่าย เพื่อเป็น
คูม่ ือในการทางาน



สานักส่งเสริม

 ที่ปรึกษา
 ผู้รผ
ู้ ู้เชี่ยวชาญ

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

๗

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

เครือข่ายที่
หลากหลาย

๘

