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บทคัดย่อ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) เป็นการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
หลักการสากลมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง เอกสารวิชาการ รายงานต่าง ๆ  รวมทั้งงานวิจัยของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และการรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารส านักงาน เจ้าหน้าที่ของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และ
ผู้เก่ียวข้องภายนอก โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อีกทั้งได้มีการตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับส านักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
แผนแม่สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการซ่ึงได้ด าเนินงานที่ผ่านมา 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการวิเคราะห์องค์กรโดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เพ่ือค้นหา 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และวางแผนปฏิบัติราชการ ส านักส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

ผลการศึกษาพบว่าส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีปัจจัยที่ดีที่เป็น
จุดแข็งและโอกาสหลายประการ ทั้งโครงสร้างที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน แต่
อย่างไรก็ตามก็ยังค้นพบว่า มีจุดอ่อนและอุปสรรคหลายประการที่ส าคัญ ซ่ึงจะให้องค์กรมีความ
อ่อนแอจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ดังนั้น จึงมีการวางยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กร และเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ได้วาง เอาไว้  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมีข้อเสนอให้มีการน าข้อมูลจากการศึกษาไปทบทวนแผนปฏิบัติการที่มีอยู่ 
และเสนอให้มีการน าแผนน าผลการศึกษาและแผนที่ได้วางไว้ น าไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับใหม่ เพ่ือให้แผนที่ได้วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างแท้จริง  
 
 
 
 
 
 



ข 

ค าน า 
 
  ปัจจุบันสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ก าลังเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป  
นักเรียนนักศึกษา สถานบันการศึกษา ชุมชน และมี ข่าวการเรียกร้องสิท ธิอย่างต่อเนื่ อง 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงต่อสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในสังคมทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ดังนั้น การเตรียมตัวเพ่ือมองหา
แนวทางและยุทธศาสตร์ในการท าความเข้าใจกับสังคม จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิง เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องเร่ืองสิทธิมนุษยชน และเพ่ือให้เกิดการเคารพซ่ึงกันและกัน  
  หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถือเป็นหน่วยที่สร้างความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการวางแผนในอนาคต การได้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14 จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ฝึกการวิเคราะห์ การวางแผน และสามารถ
น าเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาการท างาน  
  การจัดท าวิจัยหัวข้อ “แผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซ่ึงมีความส าคัญ 
เป็นอย่างย่ิงในการน ามาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์การท างานในหน่วยของผู้วิจัย ซ่ึงจะท า  
ให้ได้เห็นและทบทวนการด าเนินงานที่ ผ่านมา และวางแผนการท างานที่มี เป้าหมายต่อไป  
ในอนาคต การวิจัยนี้จึงถือเป็นผลผลิตที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม ในการนี้จึงขอขอบพระคุณ 
น.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและปรับแก้การท าวิจัยนี้  
 
      นายอภิสิทธ์ิ  พันธ์วิไล 
      นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14  
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เกิดข้ึนจากแรงผลักดันและการเรียกร้องต้องการของประชาชน ที่มุ่งหวังให้มีกลไกอิสระ เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริม คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ได้มี การรับรองตามรัฐธรรมนูญ ตาม
กฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตาม โดยมีการ
ก าหนดที่มา สถานะ บทบาทหน้าที่ และแนวทาง การด าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทาง
และมาตรฐานเก่ียวกับคุณลักษณะและบทบาทที่พึงมีของ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการ
ว่าด้วยสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(Principle relating to the status of National Institution for the Promotion and Protection 
of Human Rights) หรือที่ เรียกว่าหลักการปารีส (Paris Principle) และเพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้จึงมีการตั้งส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึงเป็นส่วนราชการที่ต้องอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึงได้มีการก าหนดแผน
ยุทธศาสต ร์คณะกรรมการ สิท ธิมนุ ษยชนแ ห่งชาติ  ระยะ  5  ปี  (พ .ศ .2560 -  2565 )  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า  "เป็นสถาบันอิสระในการ 
ร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน” 

และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดพันธกิจ 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและของส านักงาน ดังนี้ 

1. ด าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณี ระหว่างประเทศด้าน 
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 

3. ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐาน 

4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 
“ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน” เป็นส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีภารกิจ 
ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย การส่ือสารองค์กร และการดูแล
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซ่ึงจัดตั้งข้ึนเพ่ือขยายความร่วมมือการ
ด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เกิดในภูมิภาค  
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อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็น
สถาบันอิสระในการร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน และส านักส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนได้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์และนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
แต่จากผลการศึกษาของสถาบันวิชาการต่าง ๆ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากมีปัญหาและข้อจ ากัด
หลายประการที่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในการด าเนินงาน ดังนั้น ในการก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการในส่วนของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีหน้าที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การประสานงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน และมี
หน้าที่โดยตรงในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จ าเป็นต้องพิจารณาถึงประเด็นท้าทายและ
ปัญหาต่าง ๆ อย่างครบถ้วนรอบด้าน เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้มีความชัดเจน สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีมาตรการที่จะให้การด าเนินการขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นที่เช่ือมั่นขององค์กรและหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมทั้งสาธารณชน  

อย่างไรก็ตาม แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี จะครบ
ระยะเวลาตามที่ก าหนดในปี พ.ศ. 2565 จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการทบทวน การเตรียม
ความพร้อม และการวางแผน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและเพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น เอกสารวิชาการ “แผนปฏิบัติราชการ ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) จึงมีความส าคัญ
อย่างย่ิงที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ถัดไป
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในส่วนของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน   

1.2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1. เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินงานของส านักส่งเสริม

การเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งปัจจัย
ภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม และปัจจัยภายในของจุดอ่อน จุดแข็งโดยการวิเคราะห์ 
SWOT 

1.2.2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมการเคารพ สิทธิมนุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

1.2.3. เพ่ือน าเสนอข้อมูลแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน เพ่ือน ามา
ประกอบการวางแผนการด าเนินงานของส านักงาน และอาจเป็นส่วนประกอบในการ
พิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระยะถัดไป 

1.3. ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1. ขอบเขตด้านเอกสาร การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ที่น่าเช่ือถือ ทั้งที่

เป็นมาตรฐานสากลของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผลการศึกษาและรายงานการวิจัย
ต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐ และเอกชน 
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1.3.2. ขอบเขตด้านประชากร เน้นตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบด้วย คณะผู้บริหารส านักงาน เจ้าหน้าที่ของส านัก
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และผู้เก่ียวข้อง 

1.3.3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษาเฉพาะกรณีของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

1.3.4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษานี้จะใช้เวลาการศึกษาทั้งส้ิน 3 เดือน หรือระหว่าง 
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.2564 

1.4. ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อม ผลกระทบของเหตุการณ์และแนวโน้มที่อาจจะเกิดข้ึน และน ามาวางแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ซ่ึงมีระเบียบวิธีการศึกษา  

1.4.1. การศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารหลักการสากล
มาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง เอกสารวิชาการ รายงานต่าง ๆ  รวมทั้งงานวิจัยของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และการรวบรวมข้อมูลจากประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารส านักงาน เจ้าหน้าที่ของส านักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และผู้เก่ียวข้องภายนอก โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

1.4.2. การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับส านักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยศึกษา
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง แผนแม่สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการซ่ึงได้ด าเนินงานที่ผ่านมา 

1.4.3. วิธีการด าเนินการศึกษา โดยการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของส านักส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์
คุณลักษณะขององค์กร 7 ประการของ McKinney (McKinney 7-S Framework)  
เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกใช้ STEEP 
Factors เ พ่ือค้นหาโอกาสและอุปสรรค  และการวิ เคราะห์  สภาวะแวดล้อม 
ทางยุทธศาสตร์ ด้วยวิธี SWOT Analysis  

1.4.4. การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสถาบันด้วย TOWS Matrix เพ่ือให้ทราบถึง
ยุทธศาสต ร์ เ ชิ ง รุก  (S-O Strategies) ยุทธศาสต ร์ เ ชิ งแ ก้ ไข  (W-O Strategies) 
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S-T Strategies) และยุทธศาสตร์เชิงรับ (W-T Strategies) เพ่ือ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์วางแผนงาน หรือแผนปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ
ทางยุทธศาสตร์ เพ่ือวางแผนปฏิบัติราชการ ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
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1.5. ข้อจ ากัดของการศึกษา 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบัน (2558 - 2564) อยู่ระหว่างการ

ท าหน้าที่แทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ ซ่ึงอยู่ระหว่างกระบวนการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง 
และอาจหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการจัดท าการศึกษา (มีนาคม – พฤษภาคม 2564)  
เมื่อมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่มาปฏิบัติงาน อาจมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย  
พันธกิจ และโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนปรับแก้อ านาจหน้าที่
ของส านักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และอาจท าให้เกิดข้อจ ากัดในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย 
หรือความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึงเอกสารวิชาการนี้ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานว่า  
เป็นการวางแผนปฏิบัติราชการของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ภายหลังครบระยะก าหนด
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2565)  อาจจะท าให้
การวิเคราะห์ข้อมูลเปล่ียนแปลง หรือต้องเปล่ียนช่วงเวลาของการวางแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นช่วงระยะเวลาอ่ืน 

1.6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1. ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ได้ทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือจะสามารถปรับปรุงแผนงาน/
โครงการที่มีอยู่ให้ดีย่ิงข้ึน  

1.6.2. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แผนปฏิบัติราชการในส่วนของส านัก
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนเพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติการ 

1.6.3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีข้อมูลด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนประกอบใน
การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ถัดไป  
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บทที่ 2 

สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาตรและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
 

2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก  
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ที่จัดตั้งข้ึนโดยมี
กฎหมายภายในประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะต้องปฏิบัติตาม และในฐานะของสมาชิก
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ซ่ึงได้จัดตั้งคณะมนตรี 3 คณะ เพ่ือเป็นกรอบ 
ให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม ประกอบด้วย 
 1) คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (Security Council: UNSC)  
 2) คณะมนตรีเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( Economic and 
Social Council: ECOSOC) 
 3) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights 
Council: UNHRC) เป็นหนึ่งในสามของคณะมนตรีของสหประชาติ  ท าหน้าที่ก าหนดกรอบด้าน 
สิทธิมนุษยชนและก ากับการปฏิบัติตามกติตาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกได้
ลงนามให้สัตยาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพที่ 2 – 1  โครงสร้างองค์การสหประชาชาติ 
 
 ประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2489 
หลังจากท่ี สหประชาชาติก่อตั้งได้ 1 ปี (ในสมัยรัชกาลที่ 9 ) นับเป็นล าดับที่ 55 ของประเทศสมาชิก 
โดยมีเหตุผลในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ คือ 

1. เพ่ือความมั่นคงของประเทศไทย  เนื่องจากสหประชาชาติเป็นองค์การมีก าลังมากที่สุด
สามารถธ ารงสันติภาพและความม่ันคงและให้ความยุติธรรมส าหรับประเทศเล็กๆได้ 
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2. เพ่ือแสดงให้ทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติความเป็นชาติที่มั่นคง
ยาวนาน   
ที่สามารถยืนยันและรับรองฐานะความเป็นชาติไทยได้ 

3. เพ่ือแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่า  ประเทศไทย  มีความประสงค์จะร่วมมือในการสร้าง
สันติภาพและความม่ันคงของโลกอย่างแท้จริง 

ประเทศไทยในฐานะของสมาชิกแห่งองค์การสหประชาชาติ จึงหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกรอบ  
ด้านสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมีกรอบมาตรฐานองค์กรและ
พันธกรณีระหว่างประเทศที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้  
 2.1.1 มาตรฐานและแนวทางการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1 
    มาตรฐานการและแนวทางการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นไป
ตามหลักการปารีส (Paris Principle) เป็นเอกสารจากการสัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)  
เพ่ือวางแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะจัดตั้ งข้ึนในระดับประเทศ 
ซ่ึงหลักการปารีสได้กลายเป็นบรรทัดฐานส าคัญของคุณลักษณะและบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่พึงม ี
  หลักการปารีสได้ก าหนดมาตรฐานบทบาทของสถานบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้ันต่ า  
5 ภารกิจส าคัญท่ีจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ (Prioritize) ในการด าเนินการ ได้แก่ 
  1) บทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Promotion Function) โดยจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในการสนับสนุนการก าหนดและการด าเนินการด้านหลักสู ตรการศึกษา  
การเผยแพร่และรณรงค์ เร่ืองสิทธิมนุษยชน การจัดสัมมนาและการฝึกอบรมที่แตกต่างตาม
กลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ การเผยแพร่รายงานเฉพาะและรายงานประจ าปี 
และการสนับสนุนให้มีกิจกรรม หรือการด าเนินการผ่านกิจกรรมร่วมกับชุมชน  นอกจากนั้น สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นศูนย์กลางด้านคลังข้อมูลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้อมูลอ่ืน ๆ  
ทีม่ีความเก่ียวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน   
  2) บทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protection Function) และการท างาน 
กึ่งตุลาการ (Quasi-Judicial Function) ตั้งแต่การจัดการกับข้อร้องเรียนของบุคคล หรือหยิบยก 
กรณีสิทธิมนุษยชนข้ึนพิจารณาเองอย่าเป็นระบบ มีเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมไปถึงข้ันตอนการตรวจสอบ  
การไกล่เกล่ีย การประนีประนอม และการยุติข้อพิพาทที่ด าเนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม
แล้ว อันจะน าไปสู่การวินิจฉัยการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการด าเนินการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการติดตามเผยแพร่ผลการวินิจฉัยอย่างเป็นระบบหลังจากนั้น 

                                           
1 มาตรฐานและแนวทางการด าเนนิการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร, หน้า 4 - 7 
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  3) บทบาทในการให้ค าปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (Advisory Function) ไม่ว่าจะ
โดยได้รับข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือโดยใช้อ านาจตัวเองในการรับฟังข้อมูลที่เก่ียวกับ
เร่ืองต่าง ๆ  โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอ่ืนใน 1) การร่าง ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย 
เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่ขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีที่ประเทศตกลงไว้ 2) การให้ค าปรึกษา 
ในสถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ่ึงควรหยิบยกข้ึนพิจารณา  รวมถึงการขอให้รัฐบาล
ให้ความสนใจต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมถึงติดตามและให้ค าแนะน าในกระบวนการน าไปใช้ที่
เหมาะสม ทั้งนี้ การให้ค าปรึกษารัฐบาล รัฐสภา และองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจเก่ียวข้อง อาจท าได้ด้วยการ
เข้าไปเป็นคณะท างานโดยตรง  การเสนอข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการจัดท ารายงาน
ประจ าปี  รายงานเฉพาะ หรือรายงานที่เก่ียวข้อง  
  4) บทบาทในการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Monitoring Function) 
โดยด าเนินการตามหน้าที่หลัก 4 ประการ คือ 1) การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ 
2) การเฝ้าระวังปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเร่ือง 3) การเฝ้าระวังสถานที่กักกันเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
การทรมาน และเพ่ือให้แน่ใจว่ามาตรฐานระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับ และ 4) การเฝ้าระวังและการ
ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานในประเทศ ตามที่ได้ตกลงเป้าหมายที่ได้ยอมรับในระดับสากล 
ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวจะต้องถูกน าไปวิจัย  หรือวิเคราะห์เพ่ือจัดท า
รายงานประจ าปี รายงานเฉพาะ หรือรายงานที่เก่ียวข้อง โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจ
เผยแพร่ผลการวิจัยและวิเคราะห์ดังกล่าว เพ่ือสร้างแรงกดดันให้กับหน่วยงานที่มีอ านาจและเก่ียวข้อง
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเร่ืองต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ ควรมีการเฝ้าระวังและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้น าแนวทางต่าง ๆ 
มาใช้อย่างเหมาะสม อันจะสร้างให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกละเมิด 
  5) บทบาทในการท างานร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียและองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ (Relationship with Stakeholder and Other Bodies) โดยการท างานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐสภา  หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องในประเทศ องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ องค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศอ่ืน ๆ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล อัยการ ฯ 
และกลุ่มองค์กรเอกชน (None Government Organizations: NGOs)  และภาคประชาสังคม 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เข้าถึงกลุ่มเส่ียงได้มากที่สุด ทั้งนี้ การด าเนินการต้องคงความเป็นกลางและไม่
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ควรมุ่งเน้นที่จะน าเสนอจุดยืนที่อยู่บนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด  
 

 2.1.2 กติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights) 
  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ถือเป็นหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเกิดจากการที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติได้ รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยการลงคะแนนเสียง  
ซ่ึงมีประเทศลงคะแนนเสียงสนับสนุน 48 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 
(ค.ศ. 1948) กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับในปัจจุบันล้วนมีพ้ืนฐาน และได้รับ
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การพัฒนาและมาจากปฏิญญาสากลฉบับนี้ทั้งส้ิน และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
เหล่านี้ ก็ได้กลายเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนากฎหมายภายในประเทศของประเทศต่าง ๆ  
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศของตน 
  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แบ่งเป็น 4 ส่วน2   คือ  

ส่วนที่หนึ่ง (ข้อ 1 และ 2) กล่าวถึงหลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน คือ ทุกคนมี
อิสระ และต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ทุกคนเสมอภาคกัน ไม่มีความแตกต่างในสีผิว เพศ 
ศาสนา ภาษา 

ส่วนที่สอง (ข้อ 3 - 21 ) กล่าวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คือ ทุกคน
มีสิทธิด ารงชีวิตได้อย่างอิสระและปลอดภัย ไม่มีใครปฏิบัติต่อเราเย่ียงทาส ไม่มีใครมีสิทธิท าอันตราย
หรือทรมาน ทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย ได้รับความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธ์ิ  
มีสิทธิในการถือสัญชาติ ปฏิบัติศาสนกิจ พูดหรือคิดและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมชุมชนหรือสมาคม 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกรัฐบาล เป็นต้น 

ส่วนที่สาม  (ข้อ 22 – 27) กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
คือ มีสิทธิในการประกันสังคม มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีเวลาพักผ่อน  
มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เพียงพอและเข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์ การไปโรงเรียน การเข้า
ร่วมวัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น  

ส่วนที่ส่ี (ข้อ 28 – 30) กล่าวถึงหกน้าที่ของบุคคล สังคม และรัฐ   คือ การเคารพ
ระเบียบสังคม การเคารพสิทธิผู้อ่ืน ทรัพย์สินสาธารณะ และต้องไม่มีใครมาแยกสิทธิออกจากตัวเราได้ 
เป็นต้น  

2) สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน3  สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน มีลักษณะ 
เป็นสนธิสัญญาพหุภาคี กล่าวคือ เป็นสนธิสัญญาที่มีรัฐมากกว่าสองรัฐข้ึนไปเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา  
ซ่ึงกระบวนการในการท าสนธิสัญญามีหลายข้ันตอน นับตั้งแต่การเจรจา การให้ความยินยอมของรัฐ
เพ่ือผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการลงนาม การให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และบางรัฐอาจตั้งข้อสงวน 
หรือตีความสนธิสัญญา และเมื่อปฏิบัติตามข้ันตอนในการท าสัญญาครบถ้วนแล้ว ภาคีก็มีพันธกรณี 
ที่ต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่อไป การเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาก่อให้เกิดพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องกับสนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศ ดังนั้น เมื่ อประเทศไทยเข้า
เป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาดังกล่าว 

                                           
2 พ.ต.ท.สมเกยีรติ เกยีรติเลขากุล, สิทธิมนุษยชน กฎหมายไทย และการบังคับใช้กฎหมาย, วารสารรัชต์

ภาคย์ ฉบับครบรอบ 23 ปี สถาบันรัชต์ภาคย,์ สถาบันรัชตภ์าคย์, กรุงเทพมหานคร, หนา้ 309 – 310  
3 พันธกรณีระหว่างประเทศ, ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-
Law-of-human-rights.aspx ,  
สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2564 
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พันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของไทยในปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงสหประชาชาติถือเป็นสนธิสัญญาหลัก จ านวน 7 ฉบับ ได้แก่ 

(1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) 

สาระส าคัญ 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองประกอบด้วย

วรรคอารัมภบทและบทบัญญัติ 53 ข้อ ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
 วรรคอารัมภบท กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตร

สหประชาชาติ รวมทั้งหน้าที่ของบุคคลที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และได้รับสิทธิทั้ง  
ด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 

1) กล่าวถึงสิทธิในการก าหนดเจตจ านงตนเอง (right of self-determination) 
2) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่รับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล 

รวมถึงการห้ามการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถ่ินก าเนิด หรือสภาพอ่ืนใด โดยจะด าเนินการ  
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายในประเทศ ประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดจะได้รับการเยียวยา ไม่ว่าบุรุษหรือ
สตรีจะได้รับสิทธิพลเมืองและการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน การลิดรอนสิทธิในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
การห้ามการตีความกติกาในอันที่จะไปจ ากัดสิทธิและเสรีภาพอ่ืนๆ 

3) กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตกอยู่ในภาวะเย่ียงทาส 
การห้ามบุคคลมิให้ถูกจับกุมโดยตามอ าเภอใจ การปฏิบัติต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม 
การห้ามบุคคลถูกจ าคุกด้วยเหตุที่ไม่สามารถช าระหนี้ตามสัญญาได้ เสรีภาพในการโยกย้ายถ่ินฐาน 
ความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย การห้ามมิให้มีการบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง สิทธิ
การได้รับรองเป็นบุคคลตามกฎหมาย การห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองเสรีภาพทาง
ความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การห้ามการโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือการ
สงครามหรือก่อให้เกิดความเกลียดชังทางเช้ือชาติ สิทธิที่จะชุมนุมอย่างสันติ การรวมกันเป็นสมาคม 
สิทธิของชายหญิงที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมในการมีครอบครัว การคุ้มครองสิทธิเด็ก และการที่พลเมืองทุก
คนมีสิทธิที่จะมีส่วนในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมาย
และได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธ์ุ ศาสนา และ
ภาษาภายในรัฐ 

4) กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ในกติกา รวมถึงพันธกรณีในการเสนอรายงานของรัฐ
ภาคี การยอมรับอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และข้ันตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน 

5) ห้ามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งการมิ
ให้ ตีความในการที่จะลิดรอนสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr
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(2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) 
สาระส าคัญ 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 31 ข้อ แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

วรรคอารัมภบท มีสาระคล้ายคลึงกับกติการะหว่าประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง 

1) กล่าวถึงสิทธิในการก าหนดเจตจ านงของตนเอง (right of self determination) 
2) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะด าเนินมาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสม

ตามล าดับข้ัน นับตั้งแต่การเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริม และท าให้เป็นจริงอย่างเต็มที่ตามที่ทรัพยากรมี
อยู่เพ่ือให้มีความคืบหน้า โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในการได้รับ
สิทธิ การจ ากัดสิทธิตามกติกา รวมทั้งการห้ามตีความใดๆ ในกติกาที่จะท าลายสิทธิหรือเสรีภาพตามที่
รับรองไว้ในกติกานี้ 

3) กล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการท างานและมีเงื่อนไขการท างานที่
เหมาะสม เป็นธรรม สิทธิที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงาน และสิทธิที่จะหยุดงาน สิทธิที่จะได้รับสวัสดิการ
และการประกันด้านสังคม การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว สิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่ดีพอเพียง 
สิทธิที่จะมีสุขภาวะด้านกายและใจที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ สิทธิในการศึกษา สิทธิในวัฒนธรรม และ
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

4) กล่าวถึงพันธกรณีในการจัดท ารายงานของรัฐภาคี บทบาทของคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีร่วมกับกลไกอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ 
รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของกติกา การด าเนินการของรัฐภาคีที่
จะร่วมมือในระดับระหว่างประเทศในการส่งเสริมสิทธิตามกติกา การห้ามการตีความบทบัญญัติเพ่ือ
จ ากัดหน้าที่ของกลไกสหประชาชาติที่ก าหนดไว้ตามกฎบัตรและธรรมนูญขององค์กร รวมทั้งการไม่
ตีความในทางที่จะจ ากัดสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

5) กล่าวถึงการเข้าเป็นภาคี และการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกติกา 
 

(3) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - 
CRC) 

สาระส าคัญ 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ  ได้แก่ เร่ืองที่เก่ียวข้อง

กับสิทธิของเด็กโดยตรง ซ่ึงเน้นหลักพ้ืนฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความทั้งฉบับ ได้แก่ 
(1) การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็กและการให้ความส าคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกัน

โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของเด็ก ในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมือง ชาติพันธ์ุ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอ่ืนๆ ของเด็ก หรือบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#icescr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#icescr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crc
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crc
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(2) การกระท าหรือการด าเนินการทั้งหลายต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นอันดับแรก 

(3) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม 
(4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความส าคัญกับความคิด

เหล่านั้น 
 (4) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - 
CEDAW) 

สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุก

รูปแบบ รวมทั้งการประกันว่าสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาค
กัน ได้แก่ 

1) กล่าวถึงค าจ ากัดความของค าว่า "การเลือกปฏิบัติต่อสตรี" (discrimination 
against women) พันธกรณีของ รัฐภาคี  มาตรการที่ รัฐภาคีต้ องด า เนินการเ พ่ือสนับสนุน
ความก้าวหน้าของสตรี มาตรการเร่งด่วนช่ัวคราวเพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี
อย่างแท้จริงซ่ึงจะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ การปรับรูปแบบ
ทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือให้เอ้ือต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและการปราบปรามการลักลอบ
ค้า และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรี 

2) กล่าวถึงความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมืองและการ
ด ารงชีวิต (public life) ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การ
สนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ ความเท่าเทียมกันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และการศึกษา 

3) กล่าวถึงการที่สตรีจะได้รับการดูแลทางเศรษฐกิจ โดยได้รับความเท่าเทียม
กันในด้านสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานและสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงการป้องกันความรุนแรง
ต่อสตรีในสถานที่ท างาน ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์
และหลังคลอดบุตร การที่รัฐภาคีจะประกันความเป็นอิสระของสตรีด้านการเงินและความมั่นคงด้าน
สังคมและการให้ความส าคัญแก่สตรีในชนบท ทั้งในด้านแรงงานและความเป็นอยู่ 

4) กล่าวถึงความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในด้านกฎหมาย โดยเฉพาะใน
ด้านกฎหมายแพ่งและกฎหมายครอบครัว ซ่ึงเป็นการประกันความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล 

5) กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ พันธกรณีในการจัดท ารายงานของรัฐภาคี การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการมีส่วน
ร่วมของทบวงช านัญพิเศษที่เก่ียวข้อง 

6) กล่าวถึงการมิให้ตีความข้อบทของอนุสัญญาที่จะขัดต่อกฎหมายภายในที่
ด าเนินการมากกว่าที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ การน าพันธกรณีไป
ปฏิบัติในระดับประเทศ การเปิดให้ลงนามและกระบวนการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา การแก้ไข

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cedaw
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cedaw
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cedaw
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อนุสัญญา เงื่อนไขการมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญา การตั้งข้อสงวน การขัดแย้งในการตีความระหว่าง
รัฐภาค ี

 

(5) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(Convention  on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) 

สาระส าคัญ 
อนุ สัญญาว่าด้วยการขจัดการเ ลือกปฏิบัติทางเ ช้ือชาติ ใน ทุก รูปแบบ

ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 25  ข้อ ซ่ึงแบ่งเป็น 3ส่วน ดังนี้ 
1) กล่าวถึงค าจ ากัดความ “การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ” ว่าหมายถึง การ

จ าแนก การกีดกัน การจ ากัด หรือการเอ้ืออ านวยพิเศษ เพราะเช้ือชาติ สีผิว เช้ือสาย หรือชาติก าเนิด 
หรือเผ่าพันธ์ุ โดยไม่รวมถึงการปฏิบัติที่แตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง 
นโยบายของรัฐภาคีและการด าเนินมาตรการเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ เช่น 
การห้ามการโฆษณาชวนเช่ือ การประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุคคลภายใต้กฎหมาย ทั้งในด้าน
สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเยียวยาเมื่อถูกละเมิด 
การให้ความส าคัญด้านมาตรการในการศึกษา วัฒนธรรรม และข้อมูลเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทาง  
เช้ือชาติ 

2) กล่าวถึงคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ และการจัดท า
รายงานของรัฐภาคี การปฏิบัติงานและการรับเร่ืองร้องเรียนของคณะกรรมการ 

3) กล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคี และการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ
อนุสัญญา 

(6) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and 
Other Cruel, In human or Degrading Treatment or Punishment - CAT) 

สาระส าคัญ 
ในเนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการระงับและยับย้ังการ

ทรมาน โดยในเนื้อหาของอนุสัญญาดังกล่าวได้ก าหนดความหมายของ การทรมาน ว่าหมายถึงการ
กระท าใดก็ตามโดยเจตนาที่ท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทาง
กายภาพหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยความมุ่งประสงค์ เพ่ือให้ข้อสนเทศหรือค าสารภาพ
จากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้นส าหรับการกระท าซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม
กระท า หรือถูกสงสัยว่าได้กระท า รวมทั้งการบังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งเน้นไปที่การกระท าหรือโดยความ
ยินยอมของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งทางการ 

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 33 ข้อ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้ 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cerd
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cerd
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cat
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cat
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cat
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1) ข้อบทที่ 1 – 16 ก าหนดเก่ียวกับค านิยามของ "การทรมาน" บทบัญญัติว่า
ด้วยการก าหนดให้การทรมานเป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา เขตอ านาจที่เป็นสากล
เก่ียวกับความผิดการทรมาน และหลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

2) ข้อบทที่ 17 – 24 ก าหนดเก่ียวกับการน าบทบัญญัติไปใช้โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการต่อต้านการทรมานซ่ึงเป็นองค์กรก ากับดูแล ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญอิสระ จ านวน 10 
คน ที่แต่งตั้งโดยภาคีสมาชิกและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปัจเจกบุคคลตามความสามารถ ค าร้องเรียน
ระหว่างรัฐ ค าร้องเรียนของปัจเจกบุคคล อ านาจคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน 

3) ข้อบทที่ 25 - 33 ก าหนดเก่ียวกับกระบวนการเข้าเป็นภาคี ผลใช้บังคับการ
แก้ไขอนุสัญญา โดยเฉพาะข้อสงวน การแก้ไชเพ่ิมเติมบทบัญญัติของอนุสัญญาและการระงับข้อ
พิพาท 
 

(7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities - CRPD) 

สาระส าคัญ อนุสัญญาฉบับนี้เน้นไปที่การขจัดอุปสรรคจากภายนอก ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ส าคัญของความยากล าบากในการด าเนินชีวิตของผู้พิการ ตลอดจนการแก้ไขความเสียเปรียบทาง
สังคมของคนพิการซ่ึงก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการเป็นอย่างย่ิง 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติที่
เก่ียวข้อง 50 ข้อ ให้ความส าคัญกับเร่ืองดังต่อไปนี้4 

1) เคารพศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก าเนิด การอยู่ได้ด้วยตนเองเสรีภาพในการตัดสินใจด้วย
ตนเอง และความเป็นอิสระของบุคคล 

2) ไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ 
3) การมีส่วนร่วม การเข้าร่วมของคนพิการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพใน

สังคม 
4) เคารพความแตกต่าง ยอมรับคนพิการว่าเป็นส่วนหนึ่งของความแตกต่างของ

มนุษยชาติและความเป็นมนุษย์ 
5) ความเทียมของโอกาส 
6) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
7) ความเสมอภาคระหว่างชายกับหญิง 
8) การเคารพขีดความสารถของเด็กพิการที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและการ

เคารพสิทธิของเด็กพิการอย่างต่อเนื่องและการเคารพสิทธิของเด็กพิการเพ่ือสงวนรักษาอัตลักษณ์  
แห่งตน 

 
 

 

                                           
4 สรุปสาระส าคญัว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ, ศูนย์การศึกษาเพื่อคนพิการ, 

http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=news-1286, สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม  2564  

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crpd
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crpd
http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=news-1286
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แผนภาพที่ 2 – 2  อนุสัญญาและกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

 
 2.1.3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 25805  
   ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่ต้องก าหนด
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่าง
การพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสมารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มี
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้  
   1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  
คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี

                                           
5 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580, ส านักงานเลขานกุารของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร, หน้า 4 – 9  

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (1948) 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 

และสิทธิทางการเมือง (1966/1976)  
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ

สังคม และวัฒนธรรม (1966/1976) 

อนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติ

ทางเช้ือชาติ 
(1965/1969) 

อนุสัญญาว่าด้วย
การต่อต้านการ

ทรมาน 

(1984/1987) 

อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรี 
(1979/1981) 

อนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก 

(1989/1990) 

อนุสัญญาว่าด้วย
คนพิการ 

(2006/2007) 

อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลสูญหาย 

(2006/2007) 

อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิแรงงานย้ายถิ่น 

(1990) 
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ความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม 
ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อม
สามารถรับมือภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์
ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมาย
ที่ก าหนด  
   2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสมารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 
ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”  โดยกลับไปมองที่รากเหง้าเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี  วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต 
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง โครงสร้าง
พ้ืนฐานวิยายาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการในอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ให้อนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมทั้งการปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด  ผสมผสาน กับ ยุทธศาสต ร์  ที่ ร อง รับอนาคต  บน พ้ืนฐานการต่ อยอดอดี ต และ 
ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้
และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้ และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของชนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุก 
ช่วงวัย  มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
การส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาอาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชนท้องถ่ิน มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือ
ส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกการบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถ่ิน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 
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สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
  5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่นาที่ย่ังยืนใน
ทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน 
และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพ โดย
ให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความย่ังยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปล่ียนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่ มีการแข่งขัน 
สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานได้เทียบมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึง
กันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และการสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต ประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง 
นอกจากนั้น  กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 

 
 

แผนภาพที่ 2 – 3  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
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 2.1.4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กล่าวถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชน  
ที่ส าคัญไว้ในอารัมภบทว่าการร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปเพ่ือเป็นหลักในการปกครอง และเป็นแนวทางใน
การจัดท ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน โดยได้ก าหนดกลไกเพ่ือจัดระเบียบและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศ ด้วยการจัดโครงสร้างหน้าที่และอ านาจองค์กรต่ างๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสม การให้สถาบันศาล
และองค์กรอิสระอ่ืนมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สุจริต เที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจะเป็นและความ
เหมาะสม การรับรอง ปกป้อง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่าง
กว้างขวางย่ิงข้ึน โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจ ากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น 
  

บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับสิทธิ เสรีภาพ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
มีดังนี้  
  หมวด 1 บททั่วไป 
  มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ  เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ย่อมได้รับความคุ้มครอง  
  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  

มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็น
การเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืนบุคคล
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้
สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นข้ึนใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชน
ย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถ
ยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท า
ความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่
เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นใน
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 
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มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเร่ืองถ่ิน

ก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระท ามิได้ 

มาตรการที่รัฐก าหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้าง
ขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะ
ในส่วนที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าส่ังหรือหมายของศาลหรือมี

เหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิต

หรือร่างกายจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะ

กระท ามิได ้
มาตรา 29 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ใน

เวลาที่กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ 

ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค า
พิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท า
ความผิดมิได้ 

การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น เพ่ือป้องกัน
มิให้มีการหลบหนี 

ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ 
ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียก

หลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 30 การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายที่ตราข้ึนเพ่ือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 

มาตรา 31 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการ
ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาว
ไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
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มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียงและ
ครอบครัว 

การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือการ
น าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราข้ึนเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

มาตรา 33 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้น

เคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ
พิมพ์ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท ามิได้เว้นแต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราข้ึนเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐเพื่อคุ้มครอง
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน 

เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อ
หน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดก้ันความเห็นต่าง
ของบุคคลอ่ืน 

มาตรา 35 บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร
หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

การส่ังปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
จะกระท ามิได้ 

การให้น าข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนจัดท าข้ึนไปให้
เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือส่ือใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม 

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนของ

เอกชน รัฐจะกระท ามิได้ หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้ส่ือมวลชนไม่ว่าเพ่ือประโยชน์
ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือเพ่ือการอ่ืนใดในท านองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก าหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ ส่ือมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่งแต่ให้
ค านึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย 

มาตรา 36 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ 
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วย

ประการใด ๆ เพ่ือให้ล่วงรู้หรือได้มาซ่ึงข้อมูลที่บุคคลส่ือสารถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าส่ังหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 37 บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก 
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายที่ตราข้ึนเพ่ือการอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซ่ึง
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ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายใน
เวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนโดยค านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืน
นั้น 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือการที่บัญญัติไว้ใน
วรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพ่ือน าอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก าหนด
ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาที่
ก าหนดหรือมีอสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน 
ให้คืนแก่เจ้าของเดิมหรือทายาท 

ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์หรือ
ที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไปให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจ าเป็น มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา 26 วรรคสอง 

มาตรา 38 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู่ 
การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราข้ึนเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพ่ือรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ 

มาตรา 39 การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มี
สัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท ามิได้ 

การถอนสัญชาติของบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระท ามิได้ 
มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เ ว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราข้ึนเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบ การ
ประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็น หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 

การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน

ของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(2) เสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดย

รวดเร็ว 
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(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท า
ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา 42 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร 
ชุมชน หรือหมู่คณะอ่ืน 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราข้ึนเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 

มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต

ประเพณีอันดีงามท้ังของท้องถ่ินและของชาติ 
(2) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและ

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
(3) เข้าช่ือกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของ
ประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ 

(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน 
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
มาตรา 44 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราข้ึนเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารพรรคการเมือง
ซ่ึงต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการโดย
อิสระไม่ถูกครอบง าหรือช้ีน าโดยบุคคลซ่ึงมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการ
ก ากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

มาตรา 46 สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง 
บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ

ผู้บริโภค 
องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ

เพ่ือให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้
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หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจาก
รัฐ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ 
บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่

กฎหมายบัญญัติ 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
มาตรา 48 สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับ

ความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ 
บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้

ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
 

  หมวด 12 องค์กรอิสระ  
  ส่วนที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
  มาตรา 246 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวน
เจ็ดคน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซ่ึงได้รับการสรรหา ผู้ซ่ึงได้รับ
การสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นกลาง
ทางการเมือง และมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่ วันที่
พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ บทบัญญัติเก่ียวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิ
มนษุยชนมีส่วนร่วม ในการสรรหาด้วย  

มาตรา 247 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุก

กรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมทั้ง การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้อง  

(2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอ
ต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือค าส่ังใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(4) ช้ีแจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  

(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  
(6) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
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เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรี
ด าเนินการ ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาใน
การด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า  

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุก
ของประชาชน ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย 
 2.1.5 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 
   แผนรายด้าน 10 ด้าน ได้แก่ 

1) กระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพ่ิมข้ึน 

2) การศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสมีสิทธิทางการศึกษาที่ดีข้ึน 
ทัดเทียมกับคนทั่วไป 

3) เศรษฐกิจและธุรกิจ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม 

4) การขนส่ง เพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการขนส่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มคนพิการและสูงอายุ 

5) สาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพในเร่ืองการรับบริการ
ส าหรับประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) เช่น การรักษาพยาบาล 

6) ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโนยี เพ่ือพัฒนาและจัดท ามาตรการคุ้มครองข้อมูลและ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมออนไลน์ 

7) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติให้เหมาะสมกับการขับเคล่ือนการเจริญเติบโตของประเทศ  

8) การเมือง การปกครอง และความม่ันคง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิในการมี
ส่วนร่วม และกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายมากกว่า การมีส่วนร่วมที่รัฐก าหนด 

9) ที่อยู่อาศัย เพ่ือสร้างมาตรการหรือนโยบาย หรือโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง 

10) สิทธิชุมชน วัฒนธรรม และศาสนา เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติ
ของแต่ละศาสนา รวมทั้งส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการ บ ารุง รักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
    
 
   แผนรายกลุ่ม 12 กลุ่ม ได้แก่ 

1) เด็กและเยาวชน  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา และ
คุ้มครองสิทธิอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเท่าเทียม เช่น การศึกษา การเข้าถึงบริการสุขภาพ) 

2) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ความคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่าน
การด าเนินการต่าง ๆ เช่น เร่งผลักดันร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3) ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพ่ือลดปริมาณคดี
ข้ึนสู่ศาล รวมทั้งเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังที่มีศักยภาพ และความรู้ในการประกอบอาชีพ 

4) ผู้พ้นโทษ เพ่ือส่งเสริมคุ้มครองให้กลุ่มผู้พ้นโทษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็น
ธรรม เท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี  
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5) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข สาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง
ตามท่ีรัฐจัดให้ รวมทัง้มาตรการจู.ใจให้มีหน่วยงานดูแล 

6) คนพิการ เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวก การศึกษา 
และการใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะ  

7) ชาติพันธ์ุ ผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง เพ่ือให้มี
มาตรการในการแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ 

8) ความหลากหลายทางเพศ เพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการไม่
เลือกปฏิบัติทางเพศในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดี การล่วงละเมิด
ทางเพศ 

9) ผู้ป่วย (ผู้ติดเช้ือ HIV ผู้ป่วยเอดส์ ผู้เสพยา) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน โดยเน้นเร่ืองการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ติดเช้ือและผู้ป่วย 

10)  สตรี เพ่ือพัฒนากลไกสอดส่องปัญหาการกระท าความรุนแรงต่อสตรี และ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบยุติธรรม 

11)  เกษตรกรและแรงงาน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาตามที่
กฎหมายก าหนด เช่น พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560  

12)  ผู้เสียหายและพยาน เพ่ือพัฒนากลไกการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาให้
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
 

แผนภาพที่ 2 – 4  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4   
 
 

2.2 สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับองค์กร 
 

  2.2.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
      ความเป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดแรก 
   (13 กรกฎาคม 2544 - 24 มิถุนายน 2552) 
    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดแรก จัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 ในหมวด 6 ว่า
ด้วยรัฐสภา ได้ก าหนดส่วนที่ 8 ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอ่ืนอีก 10 คน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี และด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว และมาตรา 200 บัญญัติอ านาจ
หน้าที่ของ กสม. จากบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 
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334 ที่ก าหนดให้จัดตั้ งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใน 2 ปี  จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้ึนโดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2542 
   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เกิดข้ึนจากแรงผลักดันและการเรียกร้องต้องการของประชาชน ที่
มุ่งหวังให้มีกลไกอิสระ เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีผล
ปรากฏเป็นจริง ตามที่มีการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพอย่างกว้างขวางไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยที่
กระบวนการร่างกฎหมายเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายหลังประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับเป็นแบบอย่างที่ดีของการร่างกฎหมายที่มี
ผลเก่ียวข้องกับประชาชน โดยคณะรัฐมนตรีก าหนดให้มีการประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ ในขณะที่ภาค
ประชาชนก็ตื่นตัวมีส่วนร่วมจัดเวทีศึกษาแลกเปล่ียนบทเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นผลให้มีการปรับปรุงร่างกฎหมายนี้ให้ดีข้ึนจากร่างเดิมในหลายประเด็น 
   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรก มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปี
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คือ วันที่ 13 กรกฎาคม 2544 และครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่ ได้เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 
19 กันยายน 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่ กสม. ชุดแรกยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากนั้น 
มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 2 คน คือ คุณหญิงจันทนี สันตะ
บุตร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 และนายจรัล ดิษฐาอภิชัย ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 
ส่วนประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกแปดคนที่เหลืออยู่ด ารงต าแหน่งจนครบวาระเมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2550 และได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อมาเพ่ือรอให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ 
โดยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นายวสันต์ พานิช ได้ขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 
มีนาคม 2551 ส่วนกรรมการที่เหลือได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 เนื่องจากมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 
 

ความเป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 2  
(25 มิถุนายน 2552 - 19 พฤศจิกายน 2558)  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ 2 จัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2550) มาตรา 256 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอ่ืนอีก 6 คน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี และด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว กสม. ชุดที่ 
2 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ซ่ึงครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติ เ ก่ียวกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในมาตรา 256 มาตรา 257 และมาตราที่เก่ียวข้องแตกต่างไป
จากที่รัฐธรรมนูญ 2540 บัญญัติไว้ในประการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. สถานะองค์กรรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้แบ่ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 4 องค์กร คือ 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และอีกประเภทหนึ่ง คือ องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 3 
องค์กร คือ องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส่วนรัฐธรรมนูญ 2540 มิได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเช่นนี้ 

2. องค์ประกอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ก าหนดให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีจ านวนลดลง จากเดิมที่มีรวมทั้งส้ิน สิบเอ็ดคนให้เหลือเพียง
เจ็ดคน ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกหกคน 

3. กระบวนการสรรหา และการเ ลือกกรรมการ สิท ธิมนุษยชนแห่งชาติ  
คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีจ านวนเจ็ดคน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร บุคคลซ่ึงที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซ่ึงที่ประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน ท าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก กสม. จ านวนเจ็ดคน 
ด้วยมติที่มีการลงคะแนนโดยเปิดเผยและมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ แล้วเสนอรายช่ือผู้ได้รับเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้
วุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยวิธีลงคะแนนลับ 
              จะเห็นได้ ว่ากระบวนการสรรหาและการเลือก กสม. ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แตกต่างจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ทั้งในข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา คือองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรร
หาและคัดเลือก รวมทั้งจ านวนผู้ได้รับเลือกเพ่ือเสนอช่ือให้วุฒิสภา และในข้ันตอนของวุฒิสภาจากเดิม
ที่ต้องมีมติเพ่ือคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอช่ือจากจ านวนย่ีสิบสองคนให้เหลือสิบเอ็ดคน เป็นมีมติให้
ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาจ านวนเจ็ดคน 

4. การพ้นจากต าแหน่ง นอกจาก กสม. จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระและเหตุอ่ืน
แล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดเพ่ิมเติมให้ กสม. ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ด้วย 

5. อ านาจหน้าที่ก าหนดให้ กสม. มีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใน 3 เร่ือง คือ 
                5.1 การเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบ
ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญส าหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ กสม. จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาตามวรรคหนึ่งนั้น หมายถึงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซ่ึงตราข้ึนโดยองค์กรที่ใช้อ านาจ
นิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก าหนดที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น 

5.2 การเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่
มีผู้ร้องเรียนว่ากฎ ค าส่ัง หรือการกระท าอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา ที่
เก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

5.3 การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้ รับการร้องขอจาก
ผู้เสียหายและ เป็นกรณีท่ีเห็นสมควร เพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
แรก ที่บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ในการเสนอเร่ืองพร้อมความเห็น
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ต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง รวมทั้งการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายได้โดยให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และที่กฎหมายบัญญัติตามล าดับ 

ในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่ ของ กสม. ชุดที่ 2 ได้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมืองและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าควบคุม
อ านาจในการบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และมีประกาศ คสช. ฉบับที่ 11/2557 
ให้รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส้ินสุดลง ยกเว้น หมวด 2 และให้องค์กร
อิสระและองค์กรอ่ืน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กสม. ชุดใหม่ให้
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ และต่อมาได้มีประกาศ คสช. ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 
เร่ือง การสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่าง ก าหนดว่าในกรณีที่จ าเป็นต้องสรรหาผู้
ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ... หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแทนต าแหน่งที่ว่างให้
ด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ เคยด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หากในการสรรหาไม่มี ผู้ด ารงต าแหน่งซ่ึงต้องมีใน
คณะกรรมการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่   ระหว่างการ
ด าเนินการดังกล่าว มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่พ้นจากต าแหน่ง 2 ท่าน คือ พลต ารวจเอกวัน
ชัย ศรีนวลนัด ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และนางอมรา พงศาพิชญ์ 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึงพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากอายุครบ 70 ปี เมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และคณะกรรมการที่เหลือได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2558 เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2558 และเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
  ความเป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 (ชุดปัจจุบัน) 

โดยที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  11/2557 ลงวันที่  22 
พฤษภาคม 2557 เร่ือง การส้ินสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส้ินสุดลง ยกเว้นหมวด 2 และให้องค์กรอิสระ องค์กรอ่ืนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ประกอบกับประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เร่ือง การสรรหาบุคคล
เพ่ือด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่าง ก าหนดว่า ในกรณีที่จ าเป็นต้องสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแทนต าแหน่งว่าง  ให้ด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เคยด าเนินการสรรหามาแล้ว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และหากในการสรรหาดังกล่าวไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งใด ซ่ึงเป็นต าแหน่งที่ต้องมีใน
คณะกรรมการสรรหาด้วย ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  ดังนั้น 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ 3 จึงได้ด าเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว  ซ่ึงต่อมา พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
ปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภา โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2558  ทั้งนี้  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ 3 เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2558  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
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ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 130 (10) 
มาตรา 246 มาตรา 247 และมาตรา 267 บัญญัติให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 เพ่ือก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
การสรรหา การพ้นจากต าแหน่ง หน้าที่และอ านาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ผู้ท าหน้าที่แทนผู้ปฎิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว 
                 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 วรรคสาม ประกอบมาตรา 22 ประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุด จึงร่วมกันแต่งตั้งให้บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท าหน้าที่แทนผู้ปฎิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเป็นการช่ัวคราว รวม 4 คน ได้แก่ 1. นายสมณ์ พรหมรส 2. นางสาวอารีวรรณ จตุ
ทอง 3. นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ 4. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ ์  

                 โครงสร้างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 67 มาตรา แบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 

หมวด 1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หมวด 2 การด าเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการ 
หมวด 3 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หมวด 4 บทก าหนดโทษ และ 
บทเฉพาะกาล 
 

 2.2.2 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
               ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ มาตรา 17 - มาตรา 21 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116  ตอนที่ 118 ก ลงวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2542 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้ึนตรงต่อ
ประธานกรรมการและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับกิจการทั่วไป จัดระบบการบริหาร
จัดการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดงบประมาณสนับสนุน การจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ การ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ และก าหนดให้ข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา บรรดาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้ประธานกรรมการเป็นผู้ใช้อ านาจในการ
บริหารราชการและบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
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แห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับกิจการ
ทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
               (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(2) รับค าร้องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและด าเนินการสืบสวน หรือตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองที่มีการย่ืนค าร้องตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(3) ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
 (4) ประสานงานกับหน่วยราชการองค์การเอกชนหรือองค์การอ่ืนในด้านสิทธิ

มนุษยชนในการด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ระยะแรกของการก่อตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
นายพินิต อารยะศิริ เลขาธิการวุฒิสภาได้มอบหมายรองเลขาธิการวุฒิสภาเป็น

หัวหน้าคณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อม
ด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด าเนินการประสานงานและจัดการเพ่ือการสรร
หาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้ โดยได้ด าเนินการ
เตรียมการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามกฎหมาย ทั้งการจัดท าโครงสร้าง
การบริหารงานและอัตราก าลัง การจัดท าค าของบประมาณและการบริหารงบประมาณในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2545 การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องรวมทั้งการจัดหา
พัสดุเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ที่จ าเป็น จัดเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานเพ่ือปฏิบัติงานด้านธุรการ และจัดหา
สถานทีท่ างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

สถานที่ตั้งแห่งแรกของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ใช้สถานที่ 
ช้ันที่ 1 ช้ันที่ 4 และช้ันที่ 5 ของอาคารส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เลขที่ 
422 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เป็นที่ท างาน ได้ท าการปรับปรุงพ้ืนที่ จนกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 9 คน ที่ได้รับเลือกจากวุฒิสภาแต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
สามารถเร่ิมเข้าเตรียมการท างานบางส่วนได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2543 ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 9 ท่านได้ประชุมหารือการเตรียมการล่วงหน้าสัปดาห์ละ 2 - 3 คร้ัง โดยยังไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน จนได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดแรก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2544 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ มาด้วยความเรียบร้อย จนกระทั่งมีการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2544 รวมทั้งได้มีการรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ ซ่ึงชุดแรกโอนมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2544 และได้รับโอนงานจากส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2545 

ในช่วงแรกส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 แบ่งออกเป็น 4 ส านัก คือ 1) ส านักบริหารกลาง 2) 
ส านักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย 3) ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4) ส านักวิจัยและนิติธรรม 
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ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ย้ายที่ท าการจากอาคาร
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มาที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 6 และช้ัน 7 และเปิดท าการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 
2551 เป็นต้นไป 

 ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสถานะเป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา 247 
และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 123 ก ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยให้
ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และในหมวด 3 ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา 47 ก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายอ่ืน 

(2) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเก่ียวกับงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือ
องค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
               การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 

ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้มีประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 100 ก ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2561 หน้า 11-37 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 แบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 9 ส านัก และ 1 หน่วย โดยให้ข้ึนตรง
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การแบ่งส่วนราชการภายใน และก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า
ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
แบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การแบ่งส่วน
ราชการภายในและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 

ข้อ 4 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ดังต่อไปนี้โดยให้ข้ึนตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(1) ส านักบริหารกลาง 
(2) ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(3) ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(4) ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
(5) ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
(6) ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(7) ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
(8) ส านักกฎหมาย 
(9) ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 – 5  โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติโดยก าหนดให้มีสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ข้ึนตรง
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
แบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (11) ของข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

“(11) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้” 
ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 23/1 และข้อ 23/2 ของประกาศคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วน
ราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

“ข้อ 23/1 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ รับผิดชอบ
พ้ืนที่ในเขตจังหวัดภาคใต้ จ านวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต  
จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

2.2.3 ค่านิยมองค์กร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ

พัฒนาองค์กรด้วยการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางและหลักการร่วมกันในการ
ปฏิบัติงานให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานในการ
ด าเนินงานและให้ความส าคัญกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรที่เก่ียวข้อง เช่น ภารกิจ 
พันธกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน เป็นต้น จนสามารถก าหนดค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คือ RIGHTS โอกาสนี้ จึงขอประกาศค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
           R : Respect การเคารพและให้เกียรติกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ 
ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงาน ประชาชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบัติ 

I : Impartiality การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม 
ปราศจากอคติ และมีเหตุผล 
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G : Great Professional มีความ รู้ความเ ข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการ
ปฏิบัติงาน รอบรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนและสหวิทยาการ ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจและเข้าถึง
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ปัญหาความเดือดร้อนและความรู้สึกของประชาชนผู้ถูกละเมิดหรือผู้
ได้รับผลกระทบ มีทักษะในการท างาน มีจิตบริการ กระตือรือร้น ตลอดจนสามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได้ พึงตระหนักในหน้าที่และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยา มีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญในการคิด แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ยึด
มั่นและยืนหยัดในความถูกต้อง โดยไม่หว่ันเกรงต่อกระแสสังคม และพร้อมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึน 

H : High Performance เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมการ
ท างานเพ่ือให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

T : Trust เป็นองค์กรที่ได้รับความเช่ือถือและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
ด้วยการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้  

S : Synergy มีความสามัคคี ผสานความร่วมมือในการท างาน โดยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ภายใต้บรรยากาศแห่งความเข้าใจ ช่วยเหลือสนับสนุนการ
ท างานซ่ึงกันและกัน เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สร้างพลังความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
การส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ความส าคัญกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
องค์กรและภายนอก ทั้งท่ีเป็นองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชน 

 

 

 
แผนภาพที่ 2 – 6  ค่านิยมองค์กร ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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2.2.4 ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นส่วนราชการสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจตามการแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 

ข้อ 11 ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา เพ่ือสร้างความ

ตระหนักถึง หลักสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของ
บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจ แตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา  

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การเคารพ และการปฏิบัติตามหลัก 
สิทธิมนุษยชน ของทุกภาคส่วนในสังคม  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 
รวมทั้ง ส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  

(4) พัฒนามาตรการและกลไก เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปกป้อง คุ้มครอง และ
พิทักษ ์สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

(5) ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถ่ิน และภาคประชาสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

(6) ประสานการพัฒนาระบบและวิธีการท างานในลักษณะการมีส่วนร่วมของ
องค์กรเครือข่าย ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(7) เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 
และการรวมกลุ่มของเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกลไกเครือข่าย  ในการ
ติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

(8) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท ภารกิจ และกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายด้าน
สิทธิมนุษยชน 

(9) ด าเนินการเก่ียวกับการส่ือสารสาธารณะเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเห็น
คุณค่า การเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน  

(10) ติดตาม ประมวลและวิเคราะห์ข่าว บทความ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อบทบาท 
ภารกิจ และภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนช้ีแจงท าความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่ส่ือมวลชน  

(11) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีแก่สาธารณชนในบทบาท ภารกิจ 
และกิจกรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(12) พัฒนาองค์ความรู้ การปรับเปล่ียนเจตคติ เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถ่ิน ภาคประชาสังคมและประชาชน ตลอดจน
ส่ือมวลชน  

(13) ผลิตส่ือ รณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  
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(14) จัดท าวารสารวิชาการ  
(15) ด าเนินการเก่ียวกับงานโฆษกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้ง

ประสาน และอ านวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนในการเผยแพร่ข่าว การแถลงข่าว และการให้สัมภาษณ์ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(16) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ตามท่ี ได้รับมอบหมาย 

                                                                                        
                                                                                        
 
                                                                                        
 
                                                                                         
                                                                                         
 
                                                                                        
 
                
                                                                                     

แผนภาพที่ 2 – 7  โครงสร้างส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
 

ตารางท่ี 2 – 1 แสดงอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
ต าแหน่ง อ านวยการสูง 

อ านวยการต้น 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 

ส านัก/กลุ่มงาน  
ส านักเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 1 - - - 
ฝ่ายช่วยอ านวยการ - 2 1 2 
กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 1 3 1 1 
กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย 1 4 1 - 
กลุ่มงานส่ือสารองค์กร 1 4 1 2 
กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

1 3 1 12 

รวม 5 16 5 17 
 
  2.2.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 วิสัยทัศน์  "เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน” 
 พันธกิจ  
 1. ด าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณี ระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

ฝ่ายช่วยอ านวยการ 

กลุ่มงานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน  
ส านักส่งเสริม 
การเคารพ 

สิทธิมนุษยชน 
กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือ

เครือข่าย  

กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาค  

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร  
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2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุก
ภาคส่วนอย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 

3. ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์  
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์การด าเนินงานของ

คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น เป้าประสงค์หลัก และเป้าประสงค์รอง ดังนี้  
เป้าประสงค์หลัก ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิ

มนุษยชน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
เป้าประสงค์รอง  
1. ข้อเสนอแนะของ กสม. เกิดผลให้มีและเปล่ียนแปลงในด้านนโยบายของรัฐบาล 

ตลอดจน การตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทย จะต้องปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

2. กสม. มีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิงรุกและเน้น
ประเด็นส าคัญท่ีมี ผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

3. กสม. มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อเป็นสถาบันหลักในด้านสิทธิมนุษยชน  
4. การด าเนินงานของ กสม. ได้รับความเช่ือมั่นจากประชาชนสูงย่ิงข้ึน  
5. การยกสถานะ กสม. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

 
 

2.2.5 แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2565)  

กรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงาน  เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ที่จะด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 
2565 ดังต่อไปนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตาม ที่ได้รับ

การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย  และพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ 
ภาคเอกชน โดยการขับเคล่ือนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและ 
แก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ส่ือสาร 
เก่ียวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญ  ของ 
กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 
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แผนภาพที่ 2 – 8  ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2 – 9  ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
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2.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร ์
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นการตรวจสอบปัจจัยทางสภาวะแวดล้อม  ซ่ึงจะ
ช่วยให้เข้าใจได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานอย่างไร จุดแข็ง (Strengths: S) ของส านัก
จะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อน (Weakness: 
W) ของส านักจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงานขององค์กร โดยการศึกษานี้
จะใช้คุณลักษณะ 7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) ในการวิ เครา ห์
สภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เป็นโอกาส (Opportunities: O) ทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้เกิดการเอ้ือต่อบรรลุ
เป้าหมาย ในทางกลับกันก็วิเคราะห์อุปสรรค(Threats: T) ทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่
ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการใช้ปัจจัย 5 ด้าน (STEEP Factors) ในการวิเคราะห์ 
 เมื่อได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกแล้ว จะท าให้เห็นสภาพของปัญหา 
สาเหตุ แนวโน้มในอนาคต และวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และน าข้อมูลต่าง ๆ นั้นมาประเมิน โดยการใช้ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมิน เพ่ือจะได้วางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลเป้าหมายต่อไป  
 2.3.1 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร 7 ประการของ 
McKinney (McKinney 7-S Framework) ซ่ึงตัวแปรดังกล่าวมีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร 
องค์ประกอบ 7S ได้แก่  
 S1= โครงสร้างองค์กร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององค์กรมีประโยชนต่อการ
จัดท ากลยุทธ์ขององค์กร วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรที่ได้ตั้งข้ึนตามกฎหมาย การแบ่งหน่วยงาน การ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา เนื่องจากถ้าโครงสรางองค์กรมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่
เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร  
 S2 = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธเป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างย่ิงในการบริหารองค์กร องค์กรจะต้องจัดท าแผนด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างขององค์กร กลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมหรือการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ได้
ถูกวางแผนข้ึนมาเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอก
และภายในองค์กร โดยแผนงานที่สร้างจะต้องชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน 
 S3 = ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) ได้แก่ ระบบหรือข้ันตอนการ
ด าเนินงานภายในองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ช่วยให้องค์กร  สามารถด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
การวางแผน ระบบด้านงบประมาณ และระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบ
ในการฝึกอบรม ระบบในการติดต่อส่ือสาร เป็นต้น มีกระบวนการและล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงานทุก
อย่างที่ต่อเนื่อง สอดคล้อง และประสานกันในทุกระดับ 
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 S4 = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) 
โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและคุณธรรม เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงจะมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกค ิดของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่าค าพูดของผู้บริหาร หากผู้บริหารมีภาวะผู้นาที่ดีจะ

สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม 
S5 = บุคลากรในองค์กร (Staff) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ทั้งในเร่ือง

จ านวนบุคลากรเพียงพอ รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมต่างๆที่องค์กรแสดงและปฏิบัติต่อพนักงาน 
ภายในองค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับด้านการบุคลากรทั้งหมด หรือการที่
ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเก่ียวข้องต่อการจูงใจและพัฒนาบุคลากร  

S6 = ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กรเป็นทักษะที่จะท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ได้ โดยแต่ละคนอาจมีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถแตกต่างกัน มีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความ
ถนัด หรือความสามารถพิเศษ ที่ส่งผลให้งานส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว องค์กรควรสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถให้กับบุคลากร โดยการจัดการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมทักษะในการปฏิบัติงาน 

S7= ค่านิยมรวมกัน (Shared Values) ค่านิยทและบรรทัดฐานขององค์กร ได้แก่ แนวคิด
ร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวังขององค์กร ซ่ึงมักจะไม่ได้เขียนไว้อยางเป็นทางการ เป็นแนวคิดพ้ืนฐาน
ขององค์กรแต่ละแห่ง รวมทั้งส่ิงที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า ค่านิยมและความเช่ือที่
ถูกยอมรับทั่วองค์กรและบุคลากรท าตามค่านิยมและความเช่ือนั้น ก็จะเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยมรวมกันที่ก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
บริหาร 

 
ตารางท่ี 2 – 2 แสดงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 7S Frameworks 

 

7S Frameworks จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses 
โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 

1. มีการจัดโครงส ร้างองค์ กรที่
ชัดเจน  

2. มีหลักการบังคับบัญชาเป็นไป
ตามล าดับปฏิบัติการ 

3. มี บทบาทภา ร กิจบท บ า ท ที่
ชัดเจน สามารถประสาเช่ือมโยง
งานได้ต่อเนื่อง 

1. ส านักงานอยู่ภายใต้การก า กับ
ดูแลของคณะกรรมการซ่ึงก ากับ
ระดับนโยบาย และสามารถส่ัง
การเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 

2. บุคลการไม่เพียงพอ  
3. มีความเป็นระบบข้าราชการสูง 

ประชาชน หรือผู้มี ส่วนได้ เ สีย 
เข้าไม่ถึง 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

1. มีแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

2. มีกลยุทธ์ที่มอบหมายให้ส านัก
ส่งเสริมด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์  

3. มี แผนปฏิบั ติ การประจ าปี ที่
ก าหนดแผนงานที่ต้องด าเนินการ
ในแต่ละปี 

1. แผนยุทธศาสตร์ กสม. ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 

2. การทบทวนหรือปรับแผนงาน
ต้องผ่านความเห็นชอบจาก กสม. 
ทั้งหมด 
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7S Frameworks จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses 
3. ขาดการก าหนดจุด เน้น และ

เป้าหมายของงานที่เป็นรูปธรรม
ในระยะส้ันและระยะยาว 

ระบบในการ
ด าเนินงาน 
(Systems) 

1. มีอุปกรณ์พร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

2. ระบบเทคโนโลยีมีความทันสมัย 
3. มีแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์

อักษรในการปฏิบัติงาน 
4. มีระบบการก ากับ กาประเมินผล

การปฏิบัติงานที่แน่นอน 
 

1. แนวปฏิบัติบางกรณีท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความล่าช้า  

2. การปรับระบบการท างาน
บ่อยคร้ังท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ภารกิจไม่ต่อเนื่อง 

3. ยังไม่มีระบบการรายงานผลกลาง 
ซ่ึงสามารถใช้ชุดข้อมูลเดียวกันได้
ทั้งส านักงาน 

ลักษณะแบบแผน 
หรือพฤติกรรมในการ
บริหาร งานของ
ผู้บริหารระดับสูง 
(Style) 

1. ผู้บริหารมีความเป็นกันเอง  
ท าให้การประสานการท างาน
คล่องตัว 

2. มีการมอบหมายแผนงาน 
โครงการให้แต่ละส่วนรับผิดชอบ
ชัดเจน 

1. ผู้บริหารไม่กล้าตัดสินใจ เกือบทุก
เร่ืองต้องให้ กสม. เห็นชอบ 

2. ขาดการวางแผนงานที่มีความ
สร้างสรรค์ 

3. ไม่สร้างแรงบันดาลใจในการ
ท างาน 

บุคลากรในองค์กร  
(Staff) 

1. บุคลากรทั้งหมดท างานด้วยกันมา
เป็นระยะเวลายาวนาน มี
ความคุ้นเคยและท างานร่วมกันได้ 

2. จ านวนบุคลกรที่ไม่มาก ท าให้
สามารถติดต่อประสานงานได้
อย่างรวดเร็ว 

3. มีความ service mind สูง  
4. เจ้าหน้าที่ส่วนมากมีความ

รับผิดชอบสูง 

1. การโยกย้ายปรับเปล่ียนเจ้าหน้าที่
เป็นอ านาจเด็ดขาดของฝ่าย
บริหาร ท าให้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานได้จริง 

2. ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นอัตราเฉล่ีย 

3. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษมี
บ่อยคร้ัง  

ความรู้ความสามารถ 
ของบุคลากร  
(Skills) 

1. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมี
ความพร้อมและกระตือรือล้นใน
การปฏิบัติงาน 

2. เจ้าหน้าที่มีทักษะเฉพาะตัวที่
สามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

1. การก าหนดต าแหน่งที่เหมือนกัน
ทั้งหมด ไม่มีการก าหนดต าแหน่ง
ที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะ 

2. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอบรมเพ่ิมเติมไม่
เพียงพอ 

3. ขาดการก าหนดทักษะจ าเป็นที่
ชัดเจนส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่ง
ต่าง ๆ  
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7S Frameworks จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses 
ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared Values) 

1. มีการก าหนดค่านิยมองค์กร 
เพ่ือให้เป็น Shared Value ของ
คนในองค์กร 

2. ส านึกของบุคลกรในองค์กร
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนมีในทุก
ระดับ 

1. ไม่มีแผน implement ค่านิยมให้
เกิดข้ึนตามที่ก าหนด 

2. ขาดกระบวนการสร้างค่านิยม
ร่วมของคนภายในองค์กร  

3. เจ้าหน้าที่ท างานในหน้าที่ และ
ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ส านักงาน 

 
 2.3.2 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใช้การวิเคราะห์ โดยน าปัจจัย 5 ด้าน (STEEP Factors) ที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ดังนี้  

1. ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม (Social- Cultural Factors: S) เป็นการวิเคราะห์
ถึงสภาพความเป็นอยู่ โครงสร้างประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม แนวคิด กระแสสังคมวัฒนธรรม 
ประเพณีต่าง ๆของคนในประเทศ และเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factor: T) วิเคราะห์ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหารที่อ านวยความสะดวก ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors: E) เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพและสภาวะ
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมาย  

4. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors: E) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์
ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องได้รับบริการจากส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

5. ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง (Political and Legal Factors: P) วิเคราะห์
นโยบายยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  

 
ตารางท่ี 2 – 3 แสดงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร STEEP Factors 

 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
(Factor) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treat) 

ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
(Social – Cultural) 

1. ประชาคมโลกตระหนักเร่ือง
สิทธิมนุษยชน 

2. ประชาชนภายในประ เทศ
ตื่นตัวเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

1. สังคมไทยมองว่าการใช้สิทธิมี
ผลลบต่อสังคม 

2. หน่วยงานราชการปรับตัวไม่
ทัน 

3. การขาดความตระหนักเร่ือง
สิทธิกับหน้าที ่
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
(Factor) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treat) 

4. ประชาชนบางส่วนคิดว่าเร่ือง
สิทธิมนุษยชนไกลตัว  

ปัจจัยทางเทคโนโลยี 
 (Technological Factor 

1. การกระจายข่าว และรับรู้
ข้อมูลกว้างขวาง 

2. การใช้เทคโนโลยีท าให้โลกไม่
มีพรมแดนแห่งสิทธิ 

3. มี ส่ื อ เ ผ ย แ พ ร่ ด้ า น สิ ท ธิ
มนุษยชนที่ทันสมัยมากข้ึน 

4. มีแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า
มากข้ึน 

1. การส่ือสารรวดเร็วไม่มีการ
กรองข้อมูล  

2. การใช้เทคโนโลยีที่ละเมิดคน
อ่ืนมากข้ึน 

 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
(Economic Factors) 

1. มีงานให้ท ามากข้ึนท าให้ความ
เป็นอยู่ของประชาชนดี ข้ึน
ตามยุคสมัย 

2. แผนงานด้านสิทธิมนุษยชน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

1. ประชาชนมุ่งประกอบอาชีพ 
และสนใจเร่ืองเศรษฐกิจจน
ไม่สนใจเร่ืองอ่ืน  

2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การท างานด้านสิทธิมนุษยชน
ร่วมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม 
 (Environmental) 

1. การอยู่ในสังคมที่พูดเร่ืองสิทธิ
มากข้ึน 

2. มีการบรรจุเร่ืองสิทธิมนุษยชน
ในการเรียนการสอน 

3. ประชาชนมีการศึกษามากข้ึน 

1. สถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนที่มีความตึงเครียด 
และรุนแรง 

2. ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
สิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง 

ปัจจัยทางนโยบายและ
การเมือง (Political and 
Legal) 

1. การรับรองอนุสัญญาด้านสิทธิ
มนุษยชนของรัฐบาลไทย 

2. รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิ และ
เสรีภาพของประชาชน 

3. การก าหนดแผนงานด้านสิทธิ
มนุษยชนให้เป็นแผนชาติ 

1. การตรากฎหมายที่จ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพ 

2. ไม่มีการก ากับดูแลแผนสิทธิ
มนุษยชนในทางปฏิบัติ 

3. การต่อรองทางการ เมื อ ง
ระหว่างประเทศ 

 

2.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือใน
การประเมินสถานการณ์ของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง 
ๆ ที่มีศักยภาพต่อการท างาน โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 แผนภาพที่ 2 – 10  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ SWOT ANALYSIS 

 

 สภาพแวดล้อมภายใน  
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  
2. มีหลักการบังคับบัญชาเป็นไปตามล าดับปฏิบัติการ มีบทบาทภารกิจบทบาทที่ชัดเจน 

สามารถประสานเช่ือมโยงงานได้ต่อเนื่อง 
3. มีแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
4. มีกลยุทธ์ที่มอบหมายให้ส านักส่งเสริมด าเนินการเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์  
5. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดแผนงานที่ต้องด าเนินการในแต่ละปี 
6. มีอุปกรณ์พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 
7. ระบบเทคโนโลยีมีความทันสมัย 
8. มีแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติงาน 
9. มีระบบการก ากับ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่แน่นอน 
10. ผู้บริหารมีความเป็นกันเอง ท าให้การประสานการท างานคล่องตัว 
11. มีการมอบหมายแผนงาน โครงการให้แต่ละส่วนรับผิดชอบชัดเจน 
12. บุคลากรทั้งหมดท างานด้วยกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความคุ้นเคยและท างาน

ร่วมกันได ้
13. จ านวนบุคลกรที่ไมม่าก ท าให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 
14. เจ้าหน้าที่ส่วนมากมีความรับผิดชอบสูง  
15.  เจ้าหน้าที่ส่วนมากมี service mind สูง  
16. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีความพร้อมและกระตือรือล้นในการปฏิบัติงาน 
17. เจ้าหน้าที่มีทักษะเฉพาะตัวที่สามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
18. มีการก าหนดค่านิยมองค์กร เพ่ือให้เป็น Shared Value ของคนในองค์กร 
19. ส านึกของบุคลกรในองค์กรเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนมีในทุกระดับ 

 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ส านักงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการซ่ึงก ากับระดับนโยบาย และ

สามารถส่ังการเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 
2. บุคลการไม่เพียงพอ  
3. มีความเป็นระบบข้าราชการสูง ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าไม่ถึง 
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4. แผนยุทธศาสตร์ กสม. ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
5. การทบทวนหรือปรับแผนงานต้องผ่านความเห็นชอบจาก กสม. ทั้งหมด 
6. ขาดการก าหนดจุดเน้น และเป้าหมายของงานที่ เป็นรูปธรรมในระยะส้ันและ 

ระยะยาว 
7. แนวปฏิบัติบางกรณีท าให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า  
8. การปรับระบบการท างานบ่อยคร้ังท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจไม่ต่อเนื่อง 
9. ยังไม่มีระบบการรายงานผลกลาง ซ่ึงสามารถใช้ชุดข้อมูลเดียวกันได้ทั้งส านักงาน 
10. ผู้บริหารไม่กล้าตัดสินใจ เกือบทุกเร่ืองต้องให้ กสม. เห็นชอบ 
11. ขาดการวางแผนงานที่มีความสร้างสรรค์ 
12. ไม่สร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 
13. การโยกย้ายปรับเปล่ียนเจ้าหน้าที่เป็นอ านาจเด็ดขาดของฝ่ายบริหาร ท าให้ไม่ได้

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้จริง 
14. ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอัตราเฉล่ีย 
15.  การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษมีบ่อยคร้ัง 
16. การก าหนดต าแหน่งที่เหมือนกันทั้งหมด ไม่มีการก าหนดต าแหน่งที่ต้องอาศัยทักษะ

เฉพาะ 
17. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพ่ิมเติมไม่เพียงพอ 
18. ขาดการก าหนดทักษะจ าเป็นที่ชัดเจนส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งต่าง ๆ 
19. ไม่มีแผน implement ค่านิยมให้เกิดข้ึนตามที่ก าหนด 
20. ขาดกระบวนการสร้างค่านิยมร่วมของคนภายในองค์กร  
21. เจ้าหน้าที่ท างานในหน้าที่ และขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส านักงาน 
สภาพแวดล้อมภายนอก  
โอกาส (Opportunities) 
1. ประชาคมโลกตระหนักเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
2. ประชาชนภายในประเทศตื่นตัวเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
3. การกระจายข่าว และรับรู้ข้อมูลกว้างขวาง 
4. การใช้เทคโนโลยีท าให้โลกไม่มีพรมแดนแห่งสิทธิ 
5. มีส่ือเผยแพร่ด้านสิทธิมนุษยชนที่ทันสมัยมากข้ึน 
6. มีแหล่งข้อมูลในการค้นคว้ามากข้ึน 
7. งานให้ท ามากข้ึนท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึนตามยุคสมัย 
8. แผนงานด้านสิทธิมนุษยชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
9. การอยู่ในสังคมที่พูดเร่ืองสิทธิมากข้ึน 
10. มีการบรรจุเร่ืองสิทธิมนุษยชนในการเรียนการสอน 
11. ประชาชนมีการศึกษามากข้ึน 
12. การรับรองอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลไทย 
13. รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 
14. การก าหนดแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นแผนชาติ 
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อุปสรรค (Threats) 
1. สังคมไทยมองว่าการใช้สิทธิมีผลลบต่อสังคม 
2. หน่วยงานราชการปรับตัวไม่ทัน 
3. การขาดความตระหนักเร่ืองสิทธิกับหน้าที่ 
4. ประชาชนบางส่วนคิดว่าเร่ืองสิทธิมนุษยชนไกลตัว 
5. การส่ือสารรวดเร็วไม่มีการกรองข้อมูล  
6. การใช้เทคโนโลยีที่ละเมิดคนอ่ืนมากข้ึน 
7. ประชาชนมุ่งประกอบอาชีพ และสนใจเร่ืองเศรษฐกิจจนไม่สนใจเร่ืองอ่ืน  
8. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการท างานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
9. สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความตึงเครียด และรุนแรง 
10. ขาดความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง 
11. การตรากฎหมายที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
12. ไม่มีการก ากับดูแลแผนสิทธิมนุษยชนในทางปฏิบัติ 
13. การต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศ 

 
2.5 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  
 2.5.1 การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
 ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็น รอง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ก ากับดูแลส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่ือสารองค์กร ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ตัวแทนข้าราชการในส านักส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ตัวแทนพนักงานราชการ และตัวแทนลูกจ้าง รวมทั้งส้ิน จ านวน 9 คน โดยให้พิจารณา
ตามหลักการและความส าคัญว่าปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมาก ให้ก าหนดน้ าหนัก
คะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมข้อทุกข้อรวมกัน
เป็น 1 น้ าหนักในแต่ละข้ออาจเท่ากัน หรือไม่เท่ากันก็ได้ ข้ึนอยู่กับความส าคัญ ได้ผลตาราง ดังนี้  
  

ตารางท่ี 2 – 4 แสดงค่าน้ าหนักรายปัจจัยแวดล้อมภายใน 7- S (McKinsey 7-S Framework) 
คนที่ 

รายการ                           
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 �̅� 

S1: โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.18 0.18 0.21 0.23 

S2: กลยุทธ์องค์กร 
(Strategy) 

0.21 0.21 0.18 0.18 0.18 0.18 0.21 0.21 0.18 0.19 

S3: ระบบปฏิบัติการ 
(System) 

0.18 0.11 0.14 0.14 0.11 0.14 0.14 0.11 0.11 0.13 

S4: บุคลการ (Staff) 0.14 0.18 0.21 0.21 0.21 0.21 0.25 0.25 0.25 0.21 
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คนที่ 
รายการ                           
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 �̅� 

S5: ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ (Skill) 

0.11 0.14 0.11 0.04 0.07 0.04 0.11 0.14 0.14 0.10 

S6: รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style) 

0.07 0.04 0.04 0.11 0.14 0.11 0.04 0.04 0.04 0.07 

S7: ค่ า นิ ย ม ร่ ว ม  ( Shared 
Vales) 

0.04 0.07 0.07 0.07 0.04 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 

 

ตารางท่ี 2 – 5 แสดงค่าน้ าหนักของปัจจัยส่ิงแวดล้อมภายนอก STEEP Factors 
คนที่ 

รายการ                           
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 �̅� 

S: ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม  
(Social – Cultural) 

0.33 0.20 0.27 0.27 0.33 0.33 0.20 0.27 0.33 0.28 

T: ปจัจัยทางเทคโนโลยี 
(Technological) 

0.27 0.13 0.33 0.20 0.20 0.13 0.13 0.13 0.27 0.20 

E: ปัจจัยทางเศรษฐกิจ   
(Economics) 

0.07 0.07 0.07 0.13 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

E: ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม 
(Environmental) 

0.13 0.27 0.13 0.07 0.13 0.27 0.27 0.33 0.13 0.19 

P: ปัจจัยทางนโยบายและ
การเมือง  
(Political and Legal) 

0.20 0.33 0.20 0.33 0.27 0.20 0.33 0.20 0.20 0.25 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
2.5.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติที่ก ากับดูแลส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาความ
ร่วมมือเครือข่าย ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่ือสารองค์กร ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ตัวแทนข้าราชการในส านักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตัวแทน
พนักงานราชการ และตัวแทนลูกจ้าง รวมทั้งส้ิน จ านวน 9 คน พิจารณาและวิเคราะห์ว่าประเด็น
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ดังกล่าวส่งผลต่อการก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในอนาคต 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมฯ  มากที่สุด  
4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมฯ  มาก  
3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมฯ  ปานกลาง  
2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมฯ  น้อย  
1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมฯ  น้อยที่สุด 

 
ตารางท่ี 2 – 6 แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 7S framework 

ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” สภาพแวดล้อมภายใน “จุดอ่อน” 

คะแนนเฉล่ีย Strengths คะแนนเฉล่ีย Weaknesses 
โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 

5 S1 มีการจัดโครงสร้าง
องค์กรที่ชัดเจน 

4.44 W1ส านักงานอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการซ่ึง
ก ากับระดับนโยบาย 
และสามารถส่ังการ
เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 

4 S2 มีหลักการบังคับ
บัญชาเป็นไตาม
ล าดับปฏิบัติการ มี
บทบาทภารกิจ
บทบาทท่ีชัดเจน 
สามารถประสาน
เช่ือมโยงงานได้
ต่อเนื่อง 

4.56 W2 บุคลการไม่เพียงพอ  
3.00 W3 มีความเป็นระบบ

ข้าราชการสูง 
ประชาชน หรือผู้มี
ส่วนได้เสีย 
เข้าไม่ถึง 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

5 S3 มีแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) 

3.33 
 

 

W4 แผนยุทธศาสตร์ กสม. 
ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

3.89 S4 มี ก ล ยุ ท ธ์ ที่
มอบหมายให้ส านัก
ส่งเสริมด าเนินการ
เ พ่ื อ ใ ห้ บ ร ร ลุ
ยุทธศาสตร์  

3.89 
 

W5 การทบทวนหรือปรับ
แผนงานต้องผ่าน
ความเห็นชอบจาก 
กสม. ทั้งหมด 

3.11 S5 มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ก าหนด
แผนงานที่ต้อง

4.44 W6 ขาดการก าหนด
จุดเน้น และ
เป้าหมายของงานที่
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ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” สภาพแวดล้อมภายใน “จุดอ่อน” 

คะแนนเฉล่ีย Strengths คะแนนเฉล่ีย Weaknesses 
ด าเนินการในแต่ละ
ปี 

เป็นรูปธรรมในระยะ
ส้ันและระยะยาว 

ระบบในการ
ด าเนินงาน 
 (Systems) 

3.78 S6 มีอุปกรณ์พร้อม
ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

3.89 W7 แนวปฏิบัติบางกรณีท า
ให้การปฏิบัติงานมี
ความล่าช้า  

2.22 S7 ระบบเทคโนโลยีมี
ความทันสมัย 

4.33 W8 การปรับระบบการ
ท างานบ่อยคร้ังท าให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตb
ภารกิจไม่ต่อเนื่อง 

3.56 S8 มีแนวปฏิบัติที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
ในการปฏิบัติงาน 

4.00 W9 ยังไม่มีระบบการรายงาน
ผลกลาง ซ่ึงสามารถใช้
ชุดข้อมูลเดียวกันได้ทั้ง
ส านักงาน 4.44 S9 มีระบบการก า กับ 

การประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
แน่นอน 

ลักษณะแบบ
แผนหรือ
พฤติกรรมในการ
บริหาร งานของ
ผู้บริหารระดับสูง 
(Style) 

4.33 S10 ผู้บ ริหารมีความ
เป็นกันเอง ท าให้
การประสานการ
ท างานคล่องตัว 

4.44 W10 ผู้บริหารไม่กล้า
ตัดสินใจ เกือบทุก
เร่ืองต้องให้ กสม. 
เห็นชอบ 

4.67 S11 มีการมอบหมาย
แผนงาน โครงการ
ให้แต่ละส่วน
รับผิดชอบชัดเจน 

4.56 W11 ขาดการวางแผนงาน
ที่มีความสร้างสรรค์ 

 
3.00 W12 ไม่สร้างแรงบันดาลใจ

ในการท างาน 
บุคลากรใน
องค์กร  
(Staff) 

2.67 S12 บุคลากรทั้งหมด
ท างานด้วยกันมา
เป็นระยะเวลา
ยาวนาน มี
ความคุ้นเคยและ
ท างานร่วมกันได้ 

3.67 W13 การโยกย้าย
ปรับเปล่ียนเจ้าหน้าที่
เป็นอ านาจเด็ดขาด
ของฝ่ายบริหาร ท า
ให้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน 
ได้จริง 

2.33 S13 จ านวนบุคลกรที่
ไม่มาก ท าให้
สามารถติดต่อ
ประสานงานได้
อย่างรวดเร็ว 

4.56 W14 ขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจาก
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นอัตรา
เฉล่ีย 
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ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” สภาพแวดล้อมภายใน “จุดอ่อน” 

คะแนนเฉล่ีย Strengths คะแนนเฉล่ีย Weaknesses 
4.00 S14 มีความ service 

mind สูง  
4.44 W15 การมอบหมายงานให้

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นกรณีพิเศษมี
บ่อยคร้ัง 

5.00 S 15 เจ้าหน้าที่
ส่วนมากมีความ
รับผิดชอบสูง 

ความรู้
ความสามารถ 
ของบุคลากร  
(Skills) 

4.56 S16 เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการมีความ
พร้อมและ
กระตือรือล้นใน
การปฏิบัติงาน 

4.56 W16 การก าหนดต าแหน่ง
ที่เหมือนกันทั้งหมด 
ไม่มีการก าหนด
ต าแหน่งที่ต้องอาศัย
ทักษะเฉพาะ 

4.33 S17 เจ้าหน้าที่มีทักษะ
เ ฉ พ า ะ ตั ว ที่
สามารถปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

3.11 W17 การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอบรม
เพ่ิมเติมไม่เพียงพอ 

4.33 W18 ขาดการก าหนด
ทักษะจ าเป็นที่ชัดเจน
ส าหรับการเข้าสู่
ต าแหน่งต่าง ๆ 

ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared 
Values) 
 
 

4.33 S18 มี ก า ร ก า ห น ด
ค่ า นิ ย ม อ ง ค์ ก ร 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น 
Shared Value 
ของคนในองค์กร 

4.00 W19 ไม่มีแผน 
implement 
ค่านิยมให้เกิดข้ึน
ตามท่ีก าหนด 

4.56 S 19 ส านึกของบุคลกร
ในองค์กรเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนมีใน
ทุกระดับ 

3.89 W20 ขาดกระบวนการ
สร้างค่านิยมร่วม
ของคนภายใน
องค์กร  

4.11 W21 เจ้าหน้าที่ท างานใน
หน้าที่ และขาดการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
ส านักงาน 
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ตารางท่ี 2 – 7 แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร STEEP Factors 

ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายนอก “โอกาส” สภาพแวดล้อมภายนอก “อุปสรรค” 

คะแนนเฉล่ีย Opportunities คะแนนเฉล่ีย Threats 
ปัจจัยทางสังคม
และวัฒนธรรม 
(Social – 
Cultural) 

4.44 O1 ประชาคมโลก
ตระหนักเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน 

4.00 T1 สังคมไทยมองว่าการใช้
สิทธิมีผลลบต่อสังคม 

4.67 O2 ประชาชน
ภายในประเทศ
ตื่นตัวเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน 

2.00 
 

T2 หน่วยงานราชการ
ปรับตัวไม่ทัน 

3.67 
 

T3 การขาดความตระหนัก
เร่ืองสิทธิกับหน้าที่ 

4.33 
 
 
 

T4 ประชาชนบางส่วนคิด
ว่าเร่ืองสิทธิมนุษยชน
ไกลตัว 

ปัจจัยทาง
เทคโนโลยี 
 (Technological 
Factor 

4.11 O3  การกระจายข่าว 
และรับรู้ข้อมูล
กว้างขวาง 

4.44 T5 การส่ือสารรวดเร็วไม่มี
การกรองข้อมูล  

2.89 O4 การใช้เทคโนโลยีท า
ให้โลกไม่มีพรมแดน
แห่งสิทธิ 

4.56 T6 การใช้เทคโนโลยีที่
ละเมิดคนอ่ืนมากข้ึน 

3.44 O5 มีส่ือเผยแพร่ด้าน
สิทธิมนุษยชนที่
ทันสมัยมากข้ึน 

3.56 O6 มีแหล่งข้อมูลใน
การค้นคว้ามากข้ึน 

ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ 
(Economic 
Factors) 

4.00 O7 งานให้ท ามากข้ึน
ท าให้ความเป็นอยู่
ของประชาชนดีข้ึน
ตามยุคสมัย 

4.00 T7 ประชาชนมุ่งประกอบ
อาชีพ และสนใจเร่ือง
เศรษฐกิจจนไม่สนใจ
เร่ืองอ่ืน  

 
5.00 O8 แผนงานด้านสิทธิ

มนุษยชนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 

5.00 T8 งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่ อการท า ง านด้ าน
สิทธิมนุษยชนร่วมกับ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ปัจจัยทาง
ส่ิงแวดล้อม 
(Environmental) 

3.78 O9 การอยู่ในสังคมที่
พูดเร่ืองสิทธิมาก
ข้ึน 

4.56 T9 สถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนที่มีความตึง
เครียด และรุนแรง 
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ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายนอก “โอกาส” สภาพแวดล้อมภายนอก “อุปสรรค” 

คะแนนเฉล่ีย Opportunities คะแนนเฉล่ีย Threats 
4.44 O10 มีการบรรจุเร่ือง

สิทธิมนุษยชนใน
การเรียนการสอน 

4.44 T10 ขา ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เ ข้ า ใ จ ด้ า น สิ ท ธิ
มนุษยชนที่ถูกต้อง 

3.44 O11 ประชาชนมี
การศึกษามากข้ึน 

ปัจจัยทางนโยบาย
และการเมือง 
(Political and 
Legal) 

4.00 O12 การรับรอง
อนุสัญญาด้าน
สิทธิมนุษยชนของ
รัฐบาลไทย 

4.56 T11 การตรากฎหมายที่
จ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพ 

5.00 O13 รัฐธรรมนูญ
รับรองสิทธิ และ
เสรีภาพของ
ประชาชน 

4.11 T12 ไม่มีการก ากับดูแล
แผนสิทธิมนุษยชน
ในทางปฏิบัติ 

3.00 O14 การก าหนด
แผนงานด้านสิทธิ
มนุษยชนให้เป็น
แผนชาติ 

3.44 T13 การต่อรองทาง
การเมืองระหว่าง
ประเทศ 

 

2.6 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยแจกแบบ   

ให้คะแนนให้กับกลุ่มตัวอย่างพิจารณาประเด็น  และวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการ 
ปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีเกณฑ์ ดังนี้  

5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริม ฯ  มากที่สุด  
4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริม ฯ  มาก  
3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริม ฯ  ปานกลาง  
2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริม ฯ  น้อย  
1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริม ฯ  น้อยที่สุด 
โดยมีการกาหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ 7S ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่า ปัจจัยด้าน

ใดที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนมาก จะก าหนดน้ าหนักคะแนน
มากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนน้อย เพ่ือน าไป
ก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความสาคัญของการพัฒนา 
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 ตารางท่ี 2 - 8 สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 
รายการ 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 
น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x น้ าหนัก 
สรุปผล 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1: โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 

0.23 4.00 4.00 0.92 0.92 0.00 

S2: กลยุทธ์องค์กร 
(Strategy) 

0.19 4.00 3.89 0.76 0.74 0.02 

S3: ระบบปฏิบัติการ 
(System) 

0.13 3.50 4.07 0.46 0.53 -0.07 

S4: บุคลการ (Staff) 0.21 3.50 4.22 0.74 0.89 -0.15 
S5: ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ(Skill) 

0.10 4.45 4.00 0.45 0.40 0.05 

S6: รูปแบบการบริหาร
จัดการ (Style) 

0.07 4.50 3.00 0.32 0.21 0.11 

S7: ค่านิยมร่วม (Shared 
Vales) 

0.06 4.46 4.00 0.27 0.24 0.03 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน +3.8976 -3.9244  
สรุปปัจจัยภายใน -0.027  

 

  
ตารางท่ี 2 - 9 สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการ 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x น้ าหนัก 

สรุปผล 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

S: ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 (Social – Cultural) 

0.28 4.45 3.5 1.246 0.98 0.266 

T: ปัจจัยทางเทคโนโลยี 
(Technological) 

0.2 3.5 4.5 0.7 0.9 -0.2 

E: ปัจจัยทางเศรษฐกิจ   
(Economics) 

0.07 4.5 4.5 0.315 0.315 0 

E: ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม 
(Environmental) 

0.19 3.89 4.5 0.7391 0.855 -0.1159 

P: ปัจจัยทางนโยบายและ
การเมือง  
(Political and Legal) 

0.25 4 4.03 1 1.0075 -0.0075 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +4.0001 -4.0575  
สรุปปัจจัยภายนอก -0.0574  
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2.7 การประเมินตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร  
จากคะแนนข้างต้นจะนาไปสู่การประเมิน สถานภาพขององค์กรเป็นลักษณะใด ซ่ึงมีการ

แสดงสถานภาพของหน่วยงานโดยบ่งบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ตาม Matrix BCG Model ดังนี้  

 
แผนภาพที่ 2 – 11  แสดง Matrix BCG Model 

ที่มา http://sme.bangkoksync.com/145486-bcg-matrix 
 
1. Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย 

ภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมี 
สถานภาพเป็น Stars ให้ก าหนด กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยง 
ต่อไปและพัฒนางานต่อยอด  

2. Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มี 
ปัจจัยภายนอกเอ้ือ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์การอ่อน หากแก้ปัญหา 
จุดอ่อนขององค์กรได้ จะนาไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร 
(Turnaround)  

3. Cash Cows (ไม่เอ้ือแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม  ส่วนใหญ่ 
ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ 
ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนา
องค์กรนาไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได ้ให้ก าหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify)  

4. Dogs (ไม่เอ้ือและอ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน 
สภาพแวดล้อมที่ทั้งภายนอกไม่เอ้ือ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว 
ค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมข้ึน 
เร่ือยๆ ถึงอาจข้ันแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 
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แผนภาพที่ 2 – 12 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 

จากการประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าค่าถ่วงเฉล่ียน้ าหนักของปัจจัย
ภายในและภายนอกด้านจุดอ่อนและอุปสรรค มีคะแนนสูงกว่า ด้านจุดแข็งและโอกาส ส่งผลให้ผล
การประเมินสถานภาพต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ อยู่ในต าแหน่ง Dogs (ไม่เอ้ือและอ่อน) เป็น
ต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ทั้งภายนอกไม่เอ้ือ ภายใน
อ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว ค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมข้ึน เร่ือยๆ ถึงอาจข้ันแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร 
ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 
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บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

 

ชื่อ  แผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี  (2566 – 2570)  
 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค)์ 

  

วิสัยทัศน์  "เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน” 
 พันธกิจ  
 1. ด าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณี ระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุก

ภาคส่วนอย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 
3. ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ

ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์  
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์การด าเนินงานของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น เป้าประสงค์หลัก และเป้าประสงค์รอง ดังนี้  
เป้าประสงค์หลัก ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิ

มนุษยชน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
เป้าประสงค์รอง  
1. ข้อเสนอแนะของ กสม. เกิดผลให้มีและเปล่ียนแปลงในด้านนโยบายของรัฐบาล 

ตลอดจน การตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทย จะต้องปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

2. กสม. มีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิงรุกและเน้นประเด็น
ส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

3. กสม. มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อเป็นสถาบันหลักในด้านสิทธิมนุษยชน  
4. การด าเนินงานของ กสม. ได้รับความเช่ือมั่นจากประชาชนสูงย่ิงข้ึน  
5. การยกสถานะ กสม. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการ 
เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมประชาชนเกิดการเรียนรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน จึงก าหนด

วิสัยทัศน์ของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้  
“สร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชนศึกษา และส่งเสริมการปฏิบัติงานด้าน 

สิทธิมนุษยชน” 
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   เป้าหมาย : ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เป็นหน่วยหลักในการให้การศึกษาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
 

โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนิ้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การจัดท ามาตรการเชิงป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

3.2 แนวทางในการด าเนินการ (WAYS) (กลยุทธ์) 
 

3.2.1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสถานการณ์ภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร  
(SWOT Analysis) 

 เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการท า SWOT Analysis โดยเรียงล าดับความสาคัญของจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 5 อันดับแรก แล้วน ามา TOWS Matrix มาใช้เพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก
เชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ ซ่ึงได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังแสดงตามตารางดังนี ้
 
 

    แผนภาพที่ 3 – 1 TOWS Analysis 
 
จุดแข็ง 5 อันดับแรก  

  S1  มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 
  S3 มีแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
  S 15  เจ้าหน้าที่ส่วนมากมีความรับผิดชอบสูง 
  S11  มีการมอบหมายแผนงาน โครงการให้แต่ละส่วนรับผิดชอบชัดเจน 
  S16  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีความพร้อมและกระตือรือล้นในการปฏิบัติงาน 
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  จุดอ่อน 5 อันดับแรก 
  W2  บุคลการไม่เพียงพอ 
   W11  ขาดการวางแผนงานที่มีความสร้างสรรค์ 
   W14  ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นอัตราเฉล่ีย 
W16  การก าหนดต าแหน่งที่เหมือนกันทั้งหมด ไม่มีการก าหนดต าแหน่งที่ต้อง

อาศัยทักษะเฉพาะ 
W1 ส านักงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการซ่ึงก ากับระดับนโยบาย  

และสามารถส่ังการเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 
  W6  ขาดการก าหนดจุดเน้น และเป้าหมายของงานที่เป็นรูปธรรมในระยะส้ัน 

และระยะยาว 
  W15  การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษมีบ่อยคร้ัง 
 
หมายเหตุ :  เนื่องจากมีจุดอ่อนในล าดับที่  5 – 7 (W1 W6 และ W 15 ได้ค่าคะแนนที่เท่ากัน  

จึงขอเลือกอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับการวางแผนปฏิบัติราชการ คือ W6 เพ่ือน ามา 
วิเคราะห์ 

  
  โอกาส 5 อันดับแรก 
  O8  แผนงานด้านสิทธิมนุษยชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
  O13 รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 
  O2  ประชาชนภายในประเทศตื่นตัวเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
  O1  ประชาคมโลกตระหนักเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
  O10  มีการบรรจุเร่ืองสิทธิมนุษยชนในการเรียนการสอน 
 
  อุปสรรค 5 อันดับแรก 

T8  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการท างานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  T6  การใช้เทคโนโลยีที่ละเมิดคนอ่ืนมากข้ึน 
  T9  สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความตึงเครียด และรุนแรง 
  T11  การตรากฎหมายที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
  T10  ขาดความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง 
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ตารางท่ี  3 – 1 แสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของสถานการณ์ภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธเชิงรุก SO Strategies 
S11+O8 +O 10 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ร่วมกับ
สถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา  
S3+O2 การจัดท าหลักสตูรให้กลุม่เป้าหมายเฉพาะ 
S16+ O2 การจดักิจกรรมเรียนรูด้้านสิทธิมนุษยชนกับ
เครือข่ายและภาคประชาชนที่มีความตื่นตัว 
S3+O13+O1 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนในการจัดท ารายงานตามอนุสัญญา 
S1+ S15+ O8 จัดท า HRs National Inquiry ในประเดน็ 
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีมีผลกกระทบต่อประชาชนโดยรวม  

กลยุทธเชิงป้องกัน WO Strategies 
W6+O1+O2 การจัดท าแผนงานเชิงรุกที่มีจุดเน้นและ
เป้าหมายในเรื่องที่ประชาชนสนใจ 
W2+O10+O2 การสร้ าง เครือข่ ายการเฝ้าระวัง ให้
สามารถสอดส่องดูแลการละเมิดในชุมชน 
 

กลยุทธเชิงแก้ไข ST Strategies 
S3+T10+ T11 การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบของ 
กสม. และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
S11+T10 +T9 การจัดท าสื่อสารสนเทศ หรือ
ประชาสมัพันธ์สื่อท่ีเข้าใจได้ง่ายเพือ่ให้ประชาชนทราบว่า
สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน และไม่ใช่ความรุนแรง 

กลยุทธเชิงรับ WT Strategies 
W14+W16+T8 การจัดท าแผนพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่
ของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยท างาน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
W2+T6+T9 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

S1  มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 
S3  มีแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
S15 เจ้าหน้าท่ีส่วนมากมีความรับผิดชอบสูง 
S11 มีการมอบหมายแผนงาน โครงการให้แต่ละส่วนรับผิดชอบชัดเจน 
S16 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีความพร้อมและกระตือรือล้นในการปฏิบัติงาน 

โอกาส 
(Opportunities)  

O8  แผนงานด้านสิทธิมนุษยชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
O13 รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 
O2  ประชาชนภายในประเทศตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชน 
O1  ประชาคมโลกตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน 
O10  มีการบรรจุเรื่องสิทธิมนุษยชนในการเรียนการสอน 
 

จุดอ่อน 
(Weakness)  

W2  บุคลการไม่เพียงพอ 
W11  ขาดการวางแผนงานท่ีมีความสร้างสรรค์ 
W14  ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอัตราเฉลี่ย 
W16  การก าหนดต าแหน่งที่เหมือนกันท้ังหมด ไม่มีการก าหนดต าแหน่งท่ีต้องอาศัยทักษะเฉพาะ 
W6  ขาดการก าหนดจุดเน้น และเป้าหมายของงานท่ีเป็นรูปธรรมในระยะสั้นและระยะยาว 
 
 

อุปสรรค 
(Treats)  

T8    งบประมาณไม่เพียงพอต่อการท างานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับทุก 
        กลุ่มเป้าหมาย 
T6    การใช้เทคโนโลยีที่ละเมิดคนอื่นมากข้ึน 
T9    สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีมีความตึงเครียด และรุนแรง 
T11   การตรากฎหมายที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
T10  ขาดความรูค้วามเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง 



 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)  
กลยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวกกับโอกาสที่มีอยู่  ซ่ึงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ คือ กล
ยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวกกับโอกาสที่มีอยู่ ซ่ึงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ คือ การมี
แผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือการจัดท าแผนงานที่อยู๋ในความสนใจของประชาชน 
หรือเป็นประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน ก็จะท าให้เกิดการขยายความรู้ ความเข้าใจให้
เกิดกับประชาชนได้ นอกจากนี้ การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงถือเป็นกฎหมายสูงสุดใน
การปกครองประเทศ ได้บัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ก็จะเป็นโอกาสที่
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะได้ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการรับรู้ ร่วมสร้างเข้าใจ 
เพ่ือให้เกิดความเคารพสิทธิได้  
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies)  
กลยุทธ์เชิงแก้ไขเป็นการน าโอกาสที่มีมาปิดจุดอ่อนขององค์กร หรือท าให้จุดอ่อนลดลง เป็นกลยุทธ์
เน้นการแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาสที่เข้ามา จากจุดอ่อนเร่ือง บุคลการไม่เพียงพอ (W2) การขาดการ
วางแผนงานที่มีความสร้างสรรค์ (W11) ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นอัตราเฉล่ีย(W14) การก าหนดต าแหน่งที่เหมือนกันทั้งหมด ไม่มีการก าหนดต าแหน่งที่
ต้องอาศัยทักษะเฉพาะ (W16) ขาดการก าหนดจุดเน้น และเป้าหมายของงานที่เป็นรูปธรรมในระยะ
ส้ันและระยะยาว (W6) ก็สามารถน าเอาจุดแข็งขององค์กรมาช่วยเสริมให้จุดอ่อนลดลง ทั้งการร่วม
วางแผนกับเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค์ในการท างาน หรือการก าหนดธีม (Theme) 
ในการท างานทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือให้เกิดการปฏิบัตานเชิงรุกและได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนในการท างาน นอกจากกนี้ กรณีบุคลากรของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
ไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ ก็สามารถแก้ไขโดยการน าเอาภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนในการท างานร่วมกัน  
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies)  
 กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นการน าจุดแข็งมาป้องกันอุปสรรค ซ่ึงจากการวิเคราะห์อุปสรรคใน
การปฏิบติงานของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พบว่าแม้จะมีแผนยุทธศาสตร์ให้ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมด าเนินงานกับเครือข่ายที่หลากหลาย เพ่ือสร้าง Synergy ใน
การด าเนินงาน แต่งบประมาณที่ได้รับมีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการท างานด้านสิทธิมนุษยชน
ร่วมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย (T8) หรือปัจจุบันมีแนวโน้มในการการใช้เทคโนโลยีที่ละเมิดคนอ่ืนมากข้ึน 
(T6) การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินกว่าเหตุ หรือมีกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ
สิทธิมนุษยชน (T11) หรือแม้แต่ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปว่า สิทธิมนุษยชน คือ การเรียกร้อง 
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และการใช้ความรุนแรง (T9) ซ่ึงถือเป็นการขาดความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง (T10) 
ดังนั้น ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีหน้าที่ โดยตรงในการน ายุทธศาสตร์ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาด าเนินการ จึงต้องจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือลด
อุปสรรคการท างาน 
 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)  
กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการเน้นตั้งรับจากภัยคุกคามและจุดอ่อนที่มีอยู่ ทั้งประเด็นบุคลากรไม่เพียงพอ 
การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีแผนงานที่สร้างสรร และการท างานของเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ เมื่อผนวกกับอุปสรรคที่มี จึงต้องมีการวางแผนเชิงรับที่เหมาะสม ทั้งการ
สร้างสรรแผนงานร่วมกับคนอ่ืน การปฏิบัติงานกับภาคีเครือข่าย เป็นต้น จะท าให้ได้แผนงานและท า
ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะอีกด้วย  
 

3.3 มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS)  
จากเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) และแนวทางในการด าเนินการ (Ways) สามารถวางมาตรการ
และแผนงาน ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการ  
“สร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชนศึกษา และส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน” 

 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างมาตรฐานในการส่งเสริมและให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน  
แนวปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสร้างแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 
 
 เป้าหมาย : ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เป็นหน่วยหลักในการให้การศึกษาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
 ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษนยชนมีหน้าที่สร้างองค์ความรู้ เป็นแหล่งข้อมูล ความรู้แก่
สาธารณชนในเร่ืองหลักการสิทธิมนุษยชน การสร้างความเข้าใจและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน เพ่ือให้
แผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึง
ก าหนดกลยุทธ์การท างาน และโครงการต่าง ๆ ดังนี้  

แผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1:  การสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมายประจ าปี 

66 67 68 69 70 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา 
                   (หน่วย: เรื่อง) 

- 1 1 1 1 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2  ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการเรียน
การสอนด้านสิทธิมนุษยชน 

1 2 3 4 5 

โครงการ 
งบประมาณประจ าปีโดยประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
จัดท าหลักสูตรแกนกลางร่วมกับสถาบันหรือ
หน่วยงานทางการศึกษา 

1 1 1 1 1 สสค 

จัดท าคู่มือการเรียนการสอนเพื่อให้ม ี
การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
ในสถาบันการศึกษา 

1 1 1 1 1 สสค 

 

  กลยุทธ์ที่ 1.2  การเผยแพร่และรณรงค์ เพ่ือสร้างความตระหนักในสิทธิมนุษยชนแก่ 
สาธารณชน  

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมายประจ าปี 

66 67 68 69 70 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1  ระดับความส าเร็จของการสร้างความตระหนัก

ด้านสิทธิมนุษยชน  
1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2  ระดับความส าเร็จของการจัดท าสื่อเพื่อการ
สร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน 

1 2 3 4 5 

โครงการ 
งบประมาณประจ าปีโดยประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
เผยแพรร่ายงานผลการตรวจสอบของ กสม. 
และมาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน 

1 1 1 1 1 สสค 

จัดท าสื่อสารสนเทศ หรือสื่อประชาสัมพันธ์
ประกอบหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
สิทธิมนุษยชน 

1 1.5 2 2 2.5 สสค 

การจัดท าแผนสื่อสารองค์กรและ 
การประชาสัมพันธ์ 

1 1 1 1 1 สสค 

การประชาสมัพันธเ์พื่อการสื่อสารสทิธิมนุษยชน 1 1 1 1 1 สสค 
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 กลยุทธ์ที่ 1.3 การเป็นศูนย์กลางด้านคลังข้อมูลสิทธิมนุษยชน และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีความ
เก่ียวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมายประจ าปี 

66 67 68 69 70 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3  ระดับความส าเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้าน

คลังข้อมูลสิทธิมนุษยชน 
1 2 3 4 5 

โครงการ 
งบประมาณประจ าปีโดยประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

การรวบรวมข้อมูลส าคญัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 สสค 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 สสค 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2:  การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน  

กลยุทธ์ที่ 2.1  การจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับเครือข่ายและภาคประชาชน 
 ที่มีความตื่นตัว 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมายประจ าปี 

66 67 68 69 70 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1   มีแผนการด าเนนิงานร่วมกับภาคเีครือข่าย 

(หน่วย: แผน) 
1 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2   ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินงาน 
   ตามแผน 

20 40 60 80 100 

โครงการ 
งบประมาณประจ าปีโดยประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนกัต่อ
สาธารณชนหรือบุคคลทั่วไป 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 สสค 

การรณรงค์กับกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นไปที่
สิทธิเฉพาะเรื่องหรือสิทธิเฉพาะประเด็น 

1 1 1 1 1 สสค 

การเข้าร่วมกิจกรรมสิทธิมนุษยชนที่จัด 
ในชุมชน (Community-based)  

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 สสค 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Steak Holder)  
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมายประจ าปี 

66 67 68 69 70 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการจัดท ากระบวนการ

ร่วมกับผูม้ีส่วนได้เสีย 
1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.2  จ านวนประเด็นปญัหา/พื้นที่ท่ีจะนาไปสู่การไต่   
สวนสาธารณะระดับชาติ (หน่วย: ประเด็น) 

- 1 1 1 1 

โครงการ 
งบประมาณประจ าปีโดยประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

จัดท าการรบัฟังความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนในการจัดท ารายงานตามอนุสญัญา 

1 1 1 1 1 สสค 

การจัดท า Human Rights National 
Inquiry ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มี
ผลกกระทบต่อประชาชนโดยรวม 

1 1 1 1 1 สสค 

การจัดท าแผนพัฒนาทักษะเจ้าหนา้ที่ของ
ส านักส่งเสรมิการเคารพ สิทธิมนษุยชน  
โดยท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 สสค 

การประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิ
มนุษยชน 

1 1 1 1 1 สสค 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดท ามาตรการเชิงป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 กลยุทธ์ที่  3.1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่จะเปล่ียนความรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
เป็นทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมายประจ าปี 

66 67 68 69 70 
ตวัช้ีวัดที่ 3  ระดับความส าเร็จของงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา  1 2 3 4 5 

โครงการ 
งบประมาณประจ าปีโดยประมาณ (ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
ฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน ให้กลุม่บุคลากร
ในหน่วยงานยุติธรรม รัฐบาล รัฐสภา หรือ
เจ้าหน้าท่ีรัฐที่เกีย่วข้องกับการจัดท านโยบาย
หรือกฎหมาย 

5 5 5 5.5 5.5 สสค 

การส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ให้
สามารถสอดส่องดูแลการละเมิดในชุมชน 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 สสค 



 
 

แผนภาพที่ 3 - 2 แผนที่ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
แผนที่ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระยะ 5 ปี (66-70) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ กสม. ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน เคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
 
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อทุกภาคส่วน มีมาตรฐานการท างานกับเครือข่าย 

วิสัยทัศน์ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน : สร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชนศึกษา และส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชขน  
 

การสร้างองค์ความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ส านัก การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย การจัดท ามาตรการเชิงป้องกัน 

การพัฒนาหลักสูตร 

การเผยแพร่และรณรงค ์

คลังข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย 

มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

การจัดท าหลักสูตรเฉพาะส าหรับ
กลุ่มวิชาชีพที่มีผลต่อท างาน 
ด้านสิทธิมนุษยน 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ า น ค ว า ม
มั่นคง 

ด้านความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ด้านการสร้างกลไก 
และความเสมอภาค 
ทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่ดี เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริ ห า ร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ กสม. 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  1.ด้านความมั่นคง 2. การต่างประเทศ 15. พลังทางสังคม 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 



 
 

บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน าแผนไปใช้งาน  
 การจัดท า “แผนปฏิบัติราชการของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี”  คือมีการวางแผนการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2566 
– 2570 เป็นการวางแผนล่วงหน้า เนื่องจากยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ฉบับปัจจุบัน จะครบวาระการใช้งานใน พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า เพ่ือจะสามารถน าไปประกอบการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ระยะ 5 ปี ถัดไป 
 ดังนั้น เพ่ือให้ “แผนปฏิบัติราชการของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (2566 – 2570)” ปฏิบัติได้จริง จึงมีข้อเสนอแนะใน
การขับเคล่ือนและการน าแผนไปใช้งาน ดังนี้   

1. การทบทวนแผนปฏิบัติการเดิม 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (2560 – 2565) และส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ยึดถือแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
เป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติงานประจ าปี ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนการปรับแผนงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค พบว่า ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กรมีความเส่ียง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ และปรับแผนการด าเนินงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสถานการณ์   
และรัดกุมมากย่ิงข้ึน 

  
2. การเตรียมแผนปฏิบัติราชการ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
ได้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมขององค์กร ทั้งการด าเนินการตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน 
ความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกติการะหว่างประเทศ และ
อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือน ามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนปบัติราชการในส่วนของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีส่วนส าคัญในการ
ขับเคล่ือนการท างานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนั้น เพ่ือให้“แผนปฏิบัติ
ราชการของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ระยะ 5 ปี”  บรรลุวัตถุประสงค์ จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน ซ่ึงมี ๓ ประเด็น
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ยุทธศาสตร์  คือ 1) มาตรฐานในการส่งเสริมและให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน 2) การปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ 3) ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ซ่ึงได้มีการก าหนด
แผนงานและกลุ่มเป้าหมายค่อยข้างชัดเจน ดังนั้น จึงสามารถด าเนินการตามแผนได้ในบางส่วน  
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถด าเนินการได้ทันที เมื่อถึงระยะเวลา  

 
3. การน าแผนไปเป็นข้อมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติฉบับใหม่  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมท าแผน

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับใหม่ ดั้งนั้น จึงสามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การศึกษาและจัดท าแผนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาในส่วนภารกิจของส านักส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน  

 
4. การน าแผนไปปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติราชการของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) เป็นการวางแผนการด าเนินงานของส านักส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการอ้างอิงข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบกับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร 
ดังนั้น จึงสามารถน าแผนบางส่วนไปปฏิบัติได้ทันที โดยน าเอาเป้าหมายที่ได้มีการวางไว้ คือการท าให้ 
“ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นหน่วย
หลักในการให้การศึกษาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” เป็นเป้าหมายหลัก และน าแผนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มาปรับการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปรับเป็นแผนปฏิบัติการได้  

 
5. การรายงาน ติดตาม และประเมินผล  

การรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้บริหารสามารถก าหนดการรายงานและ
ติดตามผลได้เป็นระยะ ทั้งรายไตรมาส การรายงานผลปฏิบัติการคร่ึงปี หรือการรายงานผลการ
ปฏิบัติการประจ าปี ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนนั้น สามารถประเมินได้ทั้งความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน การวางแผนเตรียมการ และจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนการประเมินจาก
บุคคลภายนอกด้วย เนื่องจากมีองค์กรประกอบของแผนซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก ดังนั้น จึงต้องมีการ
วางแผนการประเมินผลของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผลปฏิบัติการโดยผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้แผน
บรรลุวัตถุประสงค์และท าให้พันธกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป้าหมายของส านักส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนจะได้ส าเร็จลุล่วง  
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พ.ต.ท.สมเกียรติ เกียรติเลขากุล, สิทธิมนุษยชน กฎหมายไทย และการบังคับใช้กฎหมาย,  
วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับครบรอบ 23 ปี สถาบันรัชต์ภาคย์, สถาบันรัชต์ภาคย์,  
กรุงเทพมหานคร 
 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4, กระทรวงยุติธรรม,  
 กรุงเทพมหานคร  
 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580, 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร,  

 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, มาตรฐานและแนวทางการด าเนินการของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร 

 

เว็บไซต์  
พันธกรณีระหว่างประเทศ, ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-
Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx , สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2564 

 
สรุปสาระส าคัญว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ, ศูนย์การศึกษาเพ่ือคนพิการ

http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=news-1286,  
สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม  2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=news-1286
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล   นายอภิสิทธ์ิ  พันธ์วิไล 

วัน เดือน ปีเกิด  23 สิงหาคม 2522 

การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
การฝึกอบรม  1) ประกาศนียบบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2) ประกาศนยีบัตรภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
3) National Human Rights Institutes in the Asia Pacific Region, 

The Raoul Wallenberg Institute  
4) National Human Rights Institutions and the International 

Human Rights System, Asia Foundation  
5)  Blended Learning Course on the Equal Status and Human 

Rights of Women in Southeast Asia, The Raoul Wallenberg 
Institute  

6) The Human Rights Defender School, Office of the High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR)  

7)  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม,  
     ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
8)  หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอ านวย

ความยุติธรรมใน สังคม, ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
9) หลักสูตรกฎหมายปกครอง, มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ทางปกครองศาลปกครอง 
 
ประวัติการท างาน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 
   ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
   ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 


