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บทคัดย่อ 
 

รายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 

สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เพ่ือการยกระดับสิทธิมนุษยชนในสังคมให้เกิดการพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

โดยสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและพัฒนาความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือก าหนดทิศทางและผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ในภูมิภาค ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เมื่อวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมของภารกิจกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 

สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พบว่า ภารกิจฯ มีต าแหน่งทาง

ยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนางานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่มีความรุนแรงของ

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก แสดงถึงองค์กรมีจุดแข็ง (Strength) ที่สอดคล้องกับโอกาส (Opportunity) 

ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานควรจะเป็นรูปแบบของทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือรักษาความ

ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ผู้ศึกษาจึงเสนอแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ

มนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านระบบงานกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและ

ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนการการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาและประสานงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  

  



ข 

 

ค าน า 
 

ปัจจุบันสังคมได้ให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น นักเรียนนักศึกษา สถานบันการศึกษา 

ชุมชน องค์กรภาครัฐ โดยมีการแสดงออกหรือการเรียกร้องสิทธิอย่างต่อเนื่อง ส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในสังคมไทย  

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น การเตรียมตัวเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์วางแผนงานในการท าความเข้าใจกับ

สังคม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องการเคารพซึ่งกันและกัน หลักสูตรนัก

ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถือเป็นหน่วยที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการคิด  

การวิเคราะห์ และการวางแผนในอนาคต การได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 จึงเป็น

โอกาสอันดีที่จะได้ฝึกการวิเคราะห์ การวางแผน และสามารถน าเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาการ

ท างาน การจัดท าวิจัยหัวข้อ “แผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน

ภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)” ซึ่งมีความส าคัญ

เป็นอย่างยิ่งในการน ามาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์การท างานในหน่วยงานของผู้วิจัย ซึ่งจะท าให้เห็น

เป้าหมายและทบทวนแผนการด าเนินงานที่ผ่านมา และการท ายุทธศาสตร์ในอนาคต  

 

เกรียงไกร  แก้วกัน  

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนก าลังเป็นสิ่งที่สั งคมให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และปัจจุบัน 
มีการแสดงออกด้านการใช้สิทธิและเสรีภาพด้านต่าง ๆ เช่น การชุมนุมเพ่ือแสดงออกด้านสิทธิทางพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง การเรียกร้องสิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน การเรียกร้องเพ่ือการเข้าถึงบริการสาธารณะ
อย่ าง เท่ า เทียม ซึ่ งสิ่ ง เหล่ านี้ สะท้อนให้ เห็นการตื่ นตั วด้ านสิทธิมนุษยชนและความเป็นมนุษย์  
อย่างเท่าเทียม ฉะนั้นการสร้างสังคมไทยให้เกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยมี
หลักคิด ได้แก่ การปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กผ่านกิจกรรมแนวคิดสิทธิมนุษยชน การเชื่อมโยงข้ามวัฒนธรรม เรียนรู้
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ เคารพหลัก
สิทธิมนุษยชน ค านึงถึงมาตรฐานสากลโดยไม่ลืมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชน 
ประชาธิปไตย สันติภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปัจจุบัน ความเชื่อและแนวคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ
และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกันจึงได้รับการคุ้มครองโดยหลักการ และกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายในระดับประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ ซึ่งบัญญัติหลักการสิทธิ
มนุษยชนไว้ด้วย 

กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เป็นกลุ่มงานหนึ่ งของ 
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ที่อยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่ใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการจัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนจ านวนน้อยที่ทราบว่ามีศูนย์ศึกษาฯ อยู่ในพ้ืนที่ ใน
ส่วนของการจัดกิจกรรมยังไม่มีความต่อเนื่องระหว่างศูนย์ศึกษาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ตั้ง การขาด
งบประมาณในการจัดกิจกรรม และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในปัจจุบันท าให้การจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ของศูนย์ศึกษาฯ ด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร  

 ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ครบระยะเวลาตาม 
ที่ก าหนดในปี พ.ศ. 2565 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนการเตรียมความพร้อมและการวางแผน 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและให้การด า เนินงานมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เอกสารวิชาการ 
“แผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ระยะ 5 ปี  
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(พ.ศ. 2566 – 2570) จึงมีความส าคัญ อย่างยิ่งที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะ  
5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในส่วนของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มงานศูนย์ศึกษา

และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งปัจจัยภายนอก 

โอกาสและภัยคุกคาม และปัจจัยภายในของจุดอ่อน จุดแข็ง โดยการวิเคราะห์ SWOT 

1.2.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ในภูมิภาค (พ.ศ. 2566 – 2570) 

1.2.3 เพ่ือน าเสนอข้อมูลแผนปฏิบัติการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ในภูมิภาค (พ.ศ. 2566 – 2570) มาประกอบการวางแผนการด าเนินงานของของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในส่วนของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร เน้นตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  
โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในส านัก
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

1.3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  ศึกษาเฉพาะกรณีของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษานี้จะใช้เวลาการศึกษาทั้งสิ้น 3 เดือน หรือระหว่าง  
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.4.1 การศึกษาและการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารวิชาการของส านักงานคณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 
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1.4.2 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่ เกี่ยวกับกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 

สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน  

ที่ผ่านมา 

1.4.3 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ในภูมิภาค โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร 7 ประการของ McKinney 

(McKinney 7-S Framework) เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกใช้ 

STEEP Factors เพ่ือค้นหาโอกาสและอุปสรรค และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ด้วยวิธี 

SWOT Analysis 

1.4.4 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสถาบันด้วย TOWS Matrix เพ่ือให้ทราบถึง

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategies) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (W-O Strategies) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน  

(S-T Strategies) และยุทธศาสตร์เชิงรับ (W-T Strategies) 
 

1.5 ข้อจ ากัดของการศึกษา 

ระยะเวลาในการด าเนินการจ านวน 2 เดือน อาจส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบสภาวะแวดล้อม 
ที่เก่ียวข้องได้ครบถ้วนชัดเจนเท่าที่ควร 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักส่งเสริมการเคารพ  

สิทธิมนุษยชนได้ทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือจะสามารถปรับปรุงแผนงาน/ โครงการที่

มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 

1.6.2 กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคได้แผนปฏิบัติราชการ 

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

1.6.3 ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน มีข้อมูลด้านศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 

สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคประกอบในการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ถัดไป 
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บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบาทหน้าที่เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการว่าด้วย
สถานะของสถาบันแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือหลักการปารีสที่ได้รับการรับรองโดย
มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2536 ซึ่งก าหนด 5 ภารกิจส าคัญที่จ าเป็นต้องให้
ความส าคัญ (Prioritize) ในการด าเนินการ ได้แก่  

1) บทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Promotion Function) โดยจะต้อง ปฏิบัติหน้าที่
โดยตรงในการสนับสนุนการก าหนดและการด าเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา  การเผยแพร่และรณรงค์เรื่อง
สิทธิมนุษยชน การจัดสัมมนาและการฝึกอบรมที่แตกต่างตามกลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ การเผยแพร่รายงานเฉพาะและรายงานประจ าปี และการสนับสนุนให้มีกิจกรรม หรือการด าเนินการ
ผ่านกิจกรรมร่วมกับชุมชน นอกจากนั้น สถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นศูนย์กลางด้านคลังข้อมูลสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

2) บทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protection Function) และการท างานกึ่งตุลาการ 
(Quasi-Judicial Function) ตั้งแต่การจัดการกับข้อร้องเรียนของบุคคล หรือหยิบยกกรณีสิทธิมนุษยชนขึ้นพิ
จ ารณาเองอย่าเป็นระบบ มีเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมไปถึงขั้นตอนการตรวจสอบ การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม 
และการยุติข้อพิพาทท่ีด าเนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว อันจะน าไปสู่การวินิจฉัยการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการด าเนินการจัดการที่มีประสิทธิภาพ หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการติดตามเผยแพร่
ผลการวินิจฉัยอย่างเป็นระบบหลังจากนั้น 

3) บทบาทในการให้ค าปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (Advisory Function) ไม่ว่าจะโดยได้รับข้อ
ร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยใช้อ านาจตัวเองในการรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวกับ  เรื่องต่าง ๆ โดยไม่
ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอ่ืนใน 1) การร่าง ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่ขัดต่อ
หลักการสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีที่ประเทศตกลงไว้ 2) การให้ค าปรึกษาในสถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งควรหยิบยกขึ้นพิจารณา รวมถึงการขอให้รัฐบาล ให้ความสนใจต่อสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน รวมถึงติดตามและให้ค าแนะน าในกระบวนการน าไปใช้ที่เหมาะสม ทั้งนี้ การให้ค าปรึกษารัฐบาล 
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รัฐสภา และองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจเกี่ยวข้อง อาจท าได้ด้วยการเข้าไปเป็นคณะท างานโดยตรง การเสนอ
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการจัดท ารายงานประจ าปี รายงานเฉพาะ หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง 

4) บทบาทในการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Monitoring Function)  
โดยด าเนินการตามหน้าที่หลัก 4 ประการ คือ 1) การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ 2) การเฝ้า
ระวังปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง 3) การเฝ้าระวังสถานที่กักกันเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทรมานและเพ่ือให้
แน่ใจว่ามาตรฐานระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับ และ 4) การเฝ้าระวังและการติดตามการด าเนินการของ
หน่วยงานในประเทศตามที่ได้ตกลงเป้าหมายที่ได้ยอมรับในระดับสากล  ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ดังกล่าวจะต้องถูกน าไปวิจัย หรือวิเคราะห์เพื่อจัดท ารายงานประจ าปี รายงานเฉพาะหรือรายงานที่
เกี่ยวข้อง โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจ เผยแพร่ผลการวิจัยและวิเคราะห์ดังกล่าว เพ่ือสร้างแรงกดดัน
ให้กับหน่วยงานที่มีอ านาจและเกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ 
ควรมีการเฝ้าระวังและติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้น าแนวทางต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม อันจะสร้างให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกละเมิด  

5) บทบาทในการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
(Relationship with Stakeholder and Other Bodies) โดยการท างานร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐสภา 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในประเทศ องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ องค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศ
อ่ืน ๆ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล อัยการฯ และกลุ่มองค์กรเอกชน (None Government 
Organizations: NGOs) และภาคประชาสังคม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงได้มากที่สุด ทั้งนี้ การ
ด าเนินการต้องคงความเป็นกลางและไม่ เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรมุ่งเน้นที่จะน าเสนอจุดยืนที่อยู่บน
พ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 

2.1.1 กติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี  

1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ถือเป็นหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเกิดจากการที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยการลงคะแนนเสียง  ซึ่งมีประเทศลงคะแนน
เสียงสนับสนุน 48 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 (ค.ศ. 1948) กฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับในปัจจุบันล้วนมีพ้ืนฐานและได้รับการพัฒนามาจากปฏิญญาสากลฉบับนี้
ทั้งสิ้น และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนากฎหมาย
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ภายในประเทศของประเทศต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศของตน 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แบ่งเป็น 4 ส่วน1 คือ  

ส่วนที่หนึ่ง (ข้อ 1 และ 2) กล่าวถึงหลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน คือ ทุกคนมี อิสระและ
ต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ทุกคนเสมอภาคกันไม่มีความแตกต่างในสีผิว เพศ ศาสนา ภาษา 

ส่วนที่สอง (ข้อ 3 - 21) กล่าวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คือ ทุกคนมีสิทธิ
ด ารงชีวิตได้อย่างอิสระและปลอดภัย ไม่มีใครปฏิบัติต่อเราเยี่ยงทาส ไม่มีใครมีสิทธิท าอันตราย หรือทรมานทุก
คนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ได้รับการพิจ ารณาคดี
อย่างเป็นธรรมและเปิดเผย ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ มีสิทธิในการถือสัญชาติ ปฏิบัติศาสนกิจ พูด
หรือคิดและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมชุมชนหรือสมาคมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกรัฐบาล เป็นต้น 

ส่วนที่สาม (ข้อ 22 – 27) กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม คือ มีสิทธิในการ
ประกันสังคม มีโอกาสในการพัฒนาตนเองได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีเวลาพักผ่อน มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่
เพียงพอและเข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์ การไปโรงเรียน การเข้าร่วมวัฒนธรรมชุมชนเป็นต้น 

ส่วนที่สี่ (ข้อ 28 – 30) กล่าวถึงหน้าที่ของบุคคล สังคม และรัฐ คือ การเคารพ ระเบียบ
สังคม การเคารพสิทธิผู้อ่ืน ทรัพย์สินสาธารณะ และต้องไม่มีใครมาแยกสิทธิออกจากตัวเราได้ เป็นต้น  

2) พันธกรณีระหว่างประเทศ2 มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาพหุภาคี กล่าวคือ เป็นสนธิสัญญาที่
มีรัฐมากกว่าสองรัฐขึ้นไปเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา ซึ่งกระบวนการในการท าสนธิสัญญามีหลายขั้นตอน นับตั้งแต่
การเจรจ า การให้ความยินยอมของรัฐเพ่ือผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการลงนาม การให้สัตยาบัน การ
ภาคยานุวัติ และบางรัฐอาจตั้งข้อสงวน หรือตีความสนธิสัญญา และเมื่อปฏิบัติ ตามขั้นตอนในการท าสัญญา
ครบถ้วนแล้ว ภาคีก็มีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่อไป การเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาก่อให้เกิด
พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศ ดังนั้น เมื่อ
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญา
ดังกล่าว พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของไทยในปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งสหประชาชาติถือเป็นสนธิสัญญาหลัก จ านวน 7 ฉบับ ได้แก่ 

 

                                           
1 พ.ต.ท.สมเกียรติ เกียรติเลขากุล, สิทธิมนุษยชน กฎหมายไทย และการบังคับใช้กฎหมาย, วารสารรัชต ์ภาคย ์ฉบับครบรอบ 23 ปี สถาบันรัชต์
ภาคย,์ สถาบันรัชต์ภาคย,์ กรุงเทพมหานคร, หน้า 309 – 310 
2 พันธกรณีระหว่างประเทศ, ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, https://www.nhrc.or.th/Human-Rights-
Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx, สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2565 
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1) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) 

สาระส าคัญ อนุสัญญาว่าด้วยเด็กประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็ก
โดยตรง ซึ่งเน้นหลักพ้ืนฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ ได้แก่ การห้ามเลือก
ปฏิบัติต่อเด็กและการให้ความส าคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกันโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของเด็ก ในเรื่องเชื้อ
ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การ
เกิด หรือสถานะอ่ืน ๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กมีโอกาสที่เท่า
เทียมกัน การกระท าหรือการด าเนินการทั้งหลายต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรกสิทธิในการ
มีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการ
ให้ความส าคญักับความคิดเหล่านั้น 

2) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) 

สาระส าคัญ วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุก
รูปแบบ รวมทั้งการประกันว่าสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน ได้แก่ 
กล่าวถึงค าจ ากัดความของค าว่า "การเลือกปฏิบัติต่อสตรี" (discrimination against women) พันธกรณีของ
รัฐภาคี มาตรการที่รัฐภาคีต้องด าเนินการเพ่ือสนับสนุนความก้าวหน้าของสตรี มาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพ่ือ
สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีอย่างแท้จริงซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความ
แตกต่างทางเพศ การปรับรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือให้เอ้ือต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและ
การปราบปรามการลักลอบค้า และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรี  

กล่าวถึงความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมืองและการด ารงชีวิต (public 
life) ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ 
ความเท่าเทียมกันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และการศึกษา 

กล่าวถึงการที่สตรีจะได้รับการดูแลทางเศรษฐกิจ โดยได้รับความเท่าเทียมกันในด้านสิทธิและ
โอกาสที่จะได้รับการจ้างงานและสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ท างาน 
ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และหลังคลอดบุตร การที่รัฐภาคีจะ
ประกันความเป็นอิสระของสตรีด้านการเงินและความมั่นคงด้านสังคมและการให้ความส าคัญแก่สตรี  
ในชนบททั้งในด้านแรงงานและความเป็นอยู่ 

กล่าวถึงความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในด้านกฎหมาย โดยเฉพาะในด้านกฎหมายแพ่ง
และกฎหมายครอบครัว ซึ่งเป็นการประกันความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล 
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กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ พันธกรณีใน

การจัดท ารายงานของรัฐภาคี การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการมีส่วนร่วมของทบวงช านัญพิเศษที่
เกี่ยวข้อง 

กล่าวถึงการมิให้ตีความข้อบทของอนุสัญญาที่จะขัดต่อกฎหมายภายในที่ด าเนินการมากกว่าที่
ก าหนดไว้ในอนุสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ การน าพันธกรณีไปปฏิบัติในระดับประเทศ การเปิด
ให้ลงนามและกระบวนการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา การแก้ไขอนุสัญญา เงื่อนไขการมีผลบังคับใช้ของ
อนุสัญญา การตั้งข้อสงวน การขัดแย้งในการตีความระหว่างรัฐภาคี 

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

สาระส าคัญ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกอบด้วย
วรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 53 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

วรรคอารัมภบท กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ 
รวมทั้งหน้าที่ของบุคคลที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและได้รับสิทธิทั้งด้านพลเมือง การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 

กล่าวถึงสิทธิในการก าหนดเจตจ านงตนเอง (right of self-determination) 

กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่รับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล รวมถึงการห้าม
การเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ 
สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นก าเนิด หรือสภาพอ่ืนใด โดยจะด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ภายในประเทศ ประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดจะได้รับการเยียวยา ไม่ว่าบุรุษหรือสตรีจะได้รับสิทธิพลเมืองและ
การเมืองอย่างเท่าเทียมกัน การลิดรอนสิทธิในสถานการณ์ฉุกเฉินและการห้ามการตีความกติกาในอันที่จะไป
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพอ่ืน ๆ 

กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการมี
ชีวิตอยู่ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส การห้ามบุคคลมิให้ถูกจับกุม
โดยตามอ าเภอใจ การปฏิบัติต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม การห้ามบุคคลถูกจ าคุกด้วยเหตุที่ไม่
สามารถช าระหนี้ตามสัญญาได้ เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน ความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย การ
ห้ามมิให้มีการบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง สิทธิการได้รับรองเป็นบุคคลตามกฎหมาย การห้ามแทรกแซง
ความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การ
ห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือการสงครามหรือก่อให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ สิทธิที่จะชุมนุมอย่างสันติ 
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การรวมกันเป็นสมาคม สิทธิของชายหญิงที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมในการมีครอบครัว การคุ้มครองสิทธิเด็ก และ
การที่พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอภาคกันตาม
กฎหมายและได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา และ
ภาษาภายในรัฐ 

กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ในกติกา รวมถึงพันธกรณีในการเสนอรายงานของรัฐภาคี การยอมรับอ านาจ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และขั้นตอนการพิจ ารณาข้อร้องเรียน ห้ามการตีความไปในทางขัดกับ
กฎหมายระหว่างประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งการมิให้ ตี ความในการที่จะลิดรอนสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4)  กติการะห ว่างประ เทศ ว่าด้วยสิทธิทาง เศรษฐกิ จ  สั งคม และ วัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) 

สาระส าคัญ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประกอบด้วย วรรค
อารัมภบท และบทบัญญัติ 31 ข้อ แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

วรรคอารัมภบท มีสาระคล้ายคลึงกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง 

กล่าวถึงสิทธิในการก าหนดเจตจ านงของตนเอง (right of self-determination) 

กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามล าดับขั้น 
นับตั้งแต่การเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริม และท าให้เป็นจริงอย่างเต็มที่ตามที่ทรัพยากรมีอยู่เพ่ือให้มีความคืบหน้า 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในการได้รับสิทธิ การจ ากัดสิทธิตามกติ กา 
รวมทั้งการห้ามตีความใด ๆ ในกติกาที่จะท าลายสิทธิหรือเสรีภาพตามท่ีรับรองไว้ในกติกานี้ 

กล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการท างานและมีเงื่อนไขการท างานที่เหมาะสม เป็น
ธรรม สิทธิที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงาน และสิทธิที่จะหยุดงาน สิทธิที่จะได้รับสวัสดิการและการประกันด้านสังคม 
การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว สิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่ดีพอเพียง สิทธิที่จะมีสุขภาวะด้านกายและใจ
ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ สิทธิในการศึกษา สิทธิในวัฒนธรรม และประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

กล่าวถึงพันธกรณีในการจัดท ารายงานของรัฐภาคี บทบาทของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีร่วมกับกลไกอ่ืน ๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของกติกา การด าเนินการของรัฐภาคีที่จะร่วมมือในระดับระหว่างประเทศใน
การส่งเสริมสิทธิตามกติกา การห้ามการตีความบทบัญญัติเพ่ือจ ากัดหน้าที่ของกลไกสหประชาชาติที่ก าหนดไว้
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ตามกฎบัตรและธรรมนูญขององค์กร รวมทั้งการไม่ตีความในทางที่จะจ ากัดสิทธิในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

กล่าวถึงการเข้าเป็นภาคี และการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกติกา 

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

สาระส าคัญ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบประกอบด้วย
วรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 25 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

กล่าวถึงค าจ ากัดความ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” ว่าหมายถึง การจ าแนก การกีดกัน 
การจ ากัด หรือการเอ้ืออ านวยพิเศษ เพราะเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก าเนิด หรือเผ่าพันธุ์ โดยไม่รวมถึง
การปฏิบัติที่แตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง นโยบายของรัฐภาคีและการด าเนิน
มาตรการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ เช่น การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อ การประกันสิทธิ
อันเท่าเทียมกันของบุคคลภายใต้กฎหมาย ทั้งในด้านสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม การเยียวยาเมื่อถูกละเมิด การให้ความส าคัญด้านมาตรการในการศึกษา วัฒนธรรรม และข้อมูล
เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 

กล่าวถึงคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และการจัดท ารายงานของรัฐ
ภาคี การปฏิบัติงานและการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการ 

กล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคี และการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของอนุสัญญา 

6) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่ โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment - CAT) 

สาระส าคัญ ในเนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการระงับและยับยั้งการ
ทรมาน โดยในเนื้อหาของอนุสัญญาดังกล่าวได้ก าหนดความหมายของ การทรมาน ว่าหมายถึงการกระท าใดก็
ตามโดยเจตนาที่ท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายภาพหรือทางจิตใจต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยความมุ่งประสงค์ เพื่อให้ข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม การ
ลงโทษบุคคลนั้นส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระท า หรือถูกสงสัยว่าได้กระท า รวมทั้งการ
บังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการกระท าหรือโดยความยินยอมของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งทางการ 
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อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม

หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 33 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 (ข้อบทที่ 1-16) ก าหนดเกี่ยวกับค านิยามของ "การทรมาน" บทบัญญัติว่าด้วยการก าหนดให้

การทรมานเป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา เขตอ านาจที่เป็นสากลเกี่ยวกับความผิดการทรมาน 
และหลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

(ข้อบทที่ 17-24) ก าหนดเกี่ยวกับการน าบทบัญญัติไปใช้โดยการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้าน
การทรมานซึ่งเป็นองค์กรก ากับดูแล ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระ จ านวน 10 คน ที่แต่งตั้งโดยภาคีสมาชิก
และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปัจเจกบุคคลตามความสามารถ ค าร้องเรียนระหว่างรัฐ ค าร้องเรียนของปัจเจกบุคคล 
อ านาจคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน 

(ข้อบทที่ 25-33) ก าหนดเกี่ยวกับกระบวนการเข้าเป็นภาคี ผลใช้บังคับการแก้ไขอนุสัญญา 
โดยเฉพาะข้อสงวน การแก้ไชเพ่ิมเติมบทบัญญัติของอนุสัญญาและการระงับข้อพิพาท 

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

สาระส าคัญ อนุสัญญาฉบับนี้เน้นไปที่การขจัดอุปสรรคจากภายนอก ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของ
ความยากล าบากในการด าเนินชีวิตของผู้พิการ ตลอดจนการแก้ไขความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     แผนภาพที่ 2 – 1 อนุสัญญาและกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
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2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่ต้องก าหนดแผนปฏิบัติ

ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่าง การพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน รูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสมารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทาง สังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ มี 
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบันพร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
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การค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพโดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด  ที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การ
พัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน  ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจ าย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 
ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาส
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ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่จ่า
เป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพและน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 

 
แผนภาพที่ 2 – 2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

 

2.1.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญไว้

ในอารัมภบทว่าการร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปเพ่ือเป็นหลักในการปกครองและเป็นแนวทางใน การจัดท ากฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน โดยได้ก าหนดกลไกเพ่ือจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การ
ปกครองประเทศด้วยการจัดโครงสร้างหน้าที่และอ านาจองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและสัมพันธภาพระหว่าง
ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสม การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอ่ืนมีหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติ
ของประเทศตามความจะเป็นและความเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจ ากัด ตัดสิทธิเสรีภาพ 
เป็นข้อยกเว้น  
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บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ เสรีภาพ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีดังนี้  

หมวด 1 บททั่วไป  

มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ
ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืนบุคคล  ย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้น
ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับบุคคล
หรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการ
กระท าความผิดอาญาของบุคคลอ่ืนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่ก ฎหมาย 
บัญญัต ิ

มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อ
หลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย  
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 

มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความ คุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุ
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใดจะกระท ามิได้ มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
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ตามวรรคสาม บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้าง ขององค์กร
ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับและการคุมขังบุคคลจะ
กระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ การค้นตัวบุคคลหรือ
การกระท าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่
กฎหมายบัญญัติ การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท ามิได้  

มาตรา 29 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่
กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษ  ที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มี
ความผิด และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือน
เป็นผู้กระท า ความผิดมิได้ การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น เพ่ือป้องกัน
มิให้มีการหลบหนี ในคดีอาญาจะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจ ารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้อง
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 30 การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ  แห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 

มาตรา 31 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการ  ปฏิบัติ
หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว  การ
กระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียง
เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ  

มาตรา 33 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความ
ยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  



17 

 
มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การ

โฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท ามิได้เว้นแต่ โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน  เสรีภาพ
ทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดก้ันความเห็นต่างของบุคคลอ่ืน  

มาตรา 35 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการ
แสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอน
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้ การให้น าข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดท า
ขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนต้องเป็นบุคคลสัญชาติ
ไทยการให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนของ  เอกชน รัฐ จะกระท า
มิได้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ ในการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์หรือเพ่ือการอ่ืนใดในท านองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
ย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่งแต่ให้ค านึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย  

มาตรา 36 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ การตรวจ การกัก
หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูล
ที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  

มาตรา 37 บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัด
สิทธิเช่นว่านี้ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือการอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่ง  
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอัน
ควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืน  นั้น การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ให้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือการที่บัญญัติไว้ใน วรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพ่ือ
น าอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก าหนดระยะเวลา
การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือมี



18 

 
อสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน  ให้คืนแก่เจ้าของเดิม
หรือทายาท ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์หรือ  ที่เหลือจาก
การใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไปให้ เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ถูกเวนคืนตามความจ าเป็น มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา 26 วรรคสอง  

มาตรา 38 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ การจ ากัดเสรีภาพตาม
วรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือความมั่นคงของรัฐ 
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือการผังเมือง หรือเพ่ือรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือ
เพ่ือสวัสดิภาพของผู้เยาว์  

มาตรา 39 การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มี สัญชาติ
ไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท ามิได้  การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
จะกระท ามิได้  

มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะ
กระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค 
การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็น หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน  การตรากฎหมาย
เพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสองต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษา  

มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ (2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว (3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือ
การละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  

มาตรา 42 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน 
หรือหมู่คณะอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ  ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพ่ือการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด  

มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจ ารีต ประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ (2) จัดการบ ารุงรักษาและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตาม
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วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (3) เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนหรือชุมชนหรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชน
หรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดย
ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ด้ ว ย ต า ม วิ ธี ก า ร ที่ ก ฎ ห ม า ย บั ญ ญั ติ  
(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย  

มาตรา 44 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัดเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น  

มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่าง
น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ 
เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ
ก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการ ก ากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

มาตรา 46 สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กร
ของผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้ง
เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ เพ่ือให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งอ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุน
ด้านการเงินจาก รัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับ
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัด
โรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

มาตรา 48 สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความ
คุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  
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หมวด 12 องค์กรอิสระ ส่วนที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มาตรา 246 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวน 
เจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา ผู้ซึ่งได้รับการสรรหา
ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นกลางทางการเมือง และมี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่  พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย  

มาตรา 247 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุก  กรณีโดย

ไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่ เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน  

(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ  รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ  ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน สถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  

(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  
(6) หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรอืข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรี ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ให้แจ้ง
เหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า  ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญ
ด้วย 
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2.1.4 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มีเป้าหมายส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชน อีกทั้งร่วมคิดร่วมสะท้อน
ปัญหา ร่วมท ารว่มตัดสินใจและร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 
- 2566) ไปสู่การปฏิบัติภายใต้การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในทิศทางเดียวกัน 

ทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (1) เป้าหมายหลักของแผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 “เป็นสังคมท่ีส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาค ธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพ่ือน าไปสู่สังคมที่พัฒนา 
อย่างยั่งยืน” (2) สาระส าคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 สาระของแผนฯ จะกล่าวถึงสภาพปัญหา 
วัตถุประสงค์ ขอเสนอแนะตัวชี้วัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยจ าแนกเป็นแผนสิทธิมนุษยชนรายด้าน  
10 ด้านและแผนสิทธิมนุษยชนรายกลุ่มซ่ึงเป็นกลุ่มเปา้หมายหลักท่ีเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ 12 กลุม่ดังนี ้

แผนสิทธิมนุษยชนรายด้าน 10 ด้าน ได้แก่  
1) แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข 
2) แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา 
3) แผนสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) แผนสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย 
5) แผนสิทธิมนุษยชนด้านขนส่ง 
6) แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ 
7) แผนสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองการปกครองและความมั่นคง 
8) แผนสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิชุมชน วัฒนธรรมและศาสนา 
9) แผนสิทธิมนุษยชนด้านข้อมูล ขา่วสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10) แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม 

แผนสิทธิมนุษยชนรายกลุ่มที่เส่ียงต่อการถูกละเมิดสิทธิ 12 กลุ่ม ดังนี้ 

1) เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา และคุ้มครองสิทธิอย่าง
มีคุณภาพท่ัวถึง และเท่าเทียม เช่น การศึกษา การเข้าถึงบริการสุขภาพ 

2) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ความคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านการ
ด าเนินการต่าง ๆ เช่น เร่งผลักดันร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3) ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพ่ือลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล 
รวมทั้งเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังที่มีศักยภาพ และความรู้ในการประกอบอาชีพ 
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4) ผู้พ้นโทษ เพ่ือส่งเสริมคุ้มครองให้กลุ่มผู้ พ้นโทษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม  

เท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 

5) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข สาธารณูปโภค อย่างทั่วถึงตามที่รัฐจัดให้ 
รวมทั้งมาตรการจูงใจให้มีหน่วยงานดูแล 

6) คนพิการ เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก การศึกษา และการใช้
ประโยชน์จากบริการสาธารณะ  

7) ชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง เพ่ือให้มีมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาแก่กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ 

8) ความหลากหลายทางเพศ เพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการไม่เลือกปฏิบัติทาง
เพศในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดี การล่วงละเมิดทางเพศ 

9) ผู้ป่วย (ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ ผู้เสพยา) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย 

10) สตรี เพ่ือพัฒนากลไกสอดส่องปัญหาการกระท าความรุนแรงต่อสตรี และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ระบบยุติธรรม 

11) เกษตรกรและแรงงาน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาตามที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 

12) ผู้เสียหายและพยาน เพ่ือพัฒนากลไกการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาให้สามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนภาพที่ 2 – 3 แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
 

2.2 สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับองค์กร 

2.2.1 ความเป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 4 (ชุดปัจจุบัน) 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ 4 ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 จ านวน 7 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืนอีก
หกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหามีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 7 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับสถานะและที่มาของ 
กสม. ไว้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในประการส าคัญ ดังนี้ 

1. กสม. มีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
หมวด 12 องค์กรอิสระ ส่วนที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
(1) ประธานศาลฎีกา 
(2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
(3) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(4 )  ผู้ แทนองค์กร เอกชนด้ านสิทธิมนุษยชน องค์กรละหนึ่ งคน ซึ่ ง เลื อกกัน เอง 

ให้เหลือ 3 คน 
(5) ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขเลือก

กันเองให้เหลือ 1 คน และผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน 
(6) อาจารย์ประจ าหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอนหรือท างานวิจัย

หรือท างานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งกรรมการตาม (1) – (5) มีมติเลือกด้วย
คะแนนเสียงสองในสาม 1 คน 

3. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 7 คน จะต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับการสรรหาและแต่งตั้ง
จากผู้เป็นกลางทางการเมือง และมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เป็นที่ประจักษ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีในด้านดังต่อไปนี้ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนแต่จะเกินด้านละ 2 คนไม่ได้ 

(1) มีประสบการณ์ในการท างานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน 
(2) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือท างานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน

ระดับอุดมศึกษา 
(3) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. 
(4) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน 
(5) มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทย เป็นที่

ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

2560 มาตรา 13 (3) ได้ก าหนดกระบวนการในการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาจะต้องปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรรให้ได้
บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่
ดีของสังคม มีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ รวมตลอดทั้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ทั้งหญิงและชาย และส่งเสริมความเป็นพหุสังคม 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 4 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จ านวน 6 คน ได้แก่ 
1. นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้มีความรู้

และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
2. นางปรีดา  คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างาน

ด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน 
3. นายสุชาติ  เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน

การสอนหรือท างานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา 
4. นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ 

5. นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

6. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ด้านปรัชญา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของไทย เป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบันเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 24 พฤษภาคม 2571 ส าหรับผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติอีก 1 คน อยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาเพ่ิมเติมจากผู้มีประสบการณ์ในการท างานด้าน
สิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน 

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

สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วน  

อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 
3. ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน

ที่มีมาตรฐาน 
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 
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นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ 4 
ตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่หลังจากมีพระบรมราช

โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตระหนักถึงความท้าทายในการเข้ามาท าหน้าที่ส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในสภาวะที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 ซึ่งมี
ผลกระทบกับชีวิตและสิทธิของผู้คนในทุกด้าน ไม่ว่าด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ท าให้ประชาชนบางกลุ่ม
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม
และโลกปัจจุบันจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผลกระทบของระบบนิเวศ และความซับซ้อนของปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

กสม. ตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม ที่จะต้องร่วมมือกันในการ
ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือน าพาสังคมไทยไปสู่การเคารพในสิทธิมนุษยชน และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข ด้วยความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ ขณะเดียวกัน การท างานของ กสม. จะต้องมีความ
โปร่งใส กล้าหาญ เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ เป็นกลาง และสร้างสรรค์ เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ กสม. จึงได้
ก าหนดแนวนโยบายพื้นฐานส าหรับการด าเนินงานของ กสม. ชุดที่ 4 ไว้ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปัญหา
อย่างทันท่วงที รวมทั้งการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ โดย
จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย 
ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นภาค ี

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
การเคารพความแตกต่างในความคิดเห็น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสถานะอ่ืนใด รวมทั้งการ
เคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย อันจะน าไปสู่ความปรองดองในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่
ใช้ถ้อยค าที่แสดงถึงการดูถูก ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน 
เพ่ือให้ทุกคน ทุกกลุ่มในสังคม อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ 

3. สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ให้
มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม 
ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงสถาบันวิชาการ สื่อมวลชน และคนรุ่นใหม่ 

4. สร้างความเชื่อม่ันต่อบทบาทของ กสม. ในระดับสากล โดยผลักดันให้มีการแก้ไขบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ยังอาจไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส ในประเด็นหน้าที่และอ านาจของ กสม. ทั้งนี้ เพ่ือให้ กสม. 
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มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นในบทบาทหน้าที่เพ่ือความผาสุกของประชาชน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและ
ประชาคมระหว่างประเทศ จนส่งผลให้ กสม. ได้รับการปรับสถานะจากระดับ B กลับคืนสู่สถานะ A ซึ่งจะช่วย
ให้ กสม.ท าหน้าที่เพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเรียกคืนศักดิ์ศรี
ของประเทศไทยในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย 

5. เร่งพัฒนาส านักงาน กสม. ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง บนฐานคิดในการน า
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร (KM) รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในองค์กรให้ดีและมีความสุขในการท างาน 

แผนภาพที่ 2 – 4 นโยบาย กสม. ชุดที่ 4 
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 
1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการ

รับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  
ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม 

2. เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

3. มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้
เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการท างานร่วมกัน 

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง 

5. เสริมสร้าง พัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดย
ยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 
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              แผนภาพที่ 2 – 5 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 

2.2.2 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา 17 - 
มาตรา 21 ประกาศในราชกิจจ านุเบกษา เล่ม 116  ตอนที่ 118 ก ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 ก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัด
ระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กิจการทั่วไป จัดระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดงบประมาณสนับสนุน การจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ และก าหนดให้ข้าราชการส านักงาน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา บรรดาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้ประธานกรรมการเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารราชการและบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
ปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา               

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(2) รับค าร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและด าเนินการสืบสวน หรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นค าร้องตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(3) ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
(4) ประสานงานกับหน่วยราชการองค์การเอกชนหรือองค์การอ่ืนในด้าน 

สิทธิมนุษยชนในการด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 

  ในระยะแรกของการก่อตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  นายพินิต อารยะศิริ เลขาธิการวุฒิสภาได้มอบหมายรองเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหัวหน้า
คณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด าเนินการประสานงานและจัดการเพ่ือการสรรหาตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้ โดยได้ด าเนินการเตรียมการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามกฎหมาย ทั้งการจัดท าโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลัง การจัดท าค าขอ
งบประมาณและการบริหารงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2545 การประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดหาพัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น จัดเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน
เพ่ือปฏิบัติงานด้านธุรการ และจัดหาสถานที่ท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ               
  สถานที่ตั้งแห่งแรกของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ใช้สถานที่ ชั้นที่ 1 
ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 ของอาคารส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เลขที่ 422 ถนนพญาไท  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เป็นที่ท างาน ได้ท าการปรับปรุงพื้นที่ จนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 9 คน ที่ได้รับ
เลือกจากวุฒิสภาแต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สามารถเริ่มเข้าเตรียมการท างานบางส่วนได้
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2543 ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 9 ท่านได้ประชุมหารือการเตรียมการ
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ล่วงหน้าสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง โดยยังไม่ได้รับค่าตอบแทน จนได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดแรก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2544  
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ มาด้วยความเรียบร้อย จนกระทั่งมีการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2544 รวมทั้งได้มีการรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งชุดแรกโอนมา
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม2544 และได้รับโอนงานจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 
2545  ในช่วงแรกส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนด
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 2 
สิงหาคม 2544 แบ่งออกเป็น 4 ส านัก คือ 1) ส านักบริหารกลาง 2) ส านักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย 
3) ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4) ส านักวิจัยและนิติธรรม   
  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ย้ายที่ท าการจากอาคารส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มาที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 และเปิดท าการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2551  ต่อมารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสถานะเป็นองค์กร
อิสระ มีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา 247 และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจ านุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 123 ก  
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และในหมวด 3 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา 47 ก าหนดให้มีส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบรรลุ
ภารกิจและหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน 

2. อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

3. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใด
ในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมายการเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 
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ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 ได้มีประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่
และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศใน
ราชกิจจ านุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 100 ก ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 หน้า 11-37 โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 49 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 9 ส านัก และ 
1 หน่วย โดยให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 2.2.3 การแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงออกประกาศ
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2561” 

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจ านุเบกษาเป็น
ต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2556 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 

 ข้อ 4 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
โดยให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(1) ส านักบริหารกลาง 

(2) ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(3) ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(4) ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

(5) ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
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 (6) ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (7) ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

 (8) ส านักกฎหมาย 

 (9) ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2564 

โดยที่ เ ป็ นการสมควรปรั บปรุ งการแบ่ งส่ ว นราชการส านั ก ง านคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้ อ  1  ป ร ะก า ศ นี้ เ รี ย ก ว่ า  “ป ร ะก า ศ ค ณ ะก ร ร ม กา ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ  
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจ านุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้ อ  3  ให้ เ พ่ิ มคว ามต่ อ ไปนี้ เ ป็ น  ( 11 )  ของข้ อ  4  ของประกาศคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

 “(11) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้” 
ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 23/1 และข้อ 23/2 ของประกาศคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
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“ข้อ 23/1 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ รับผิดชอบพ้ืนที่ใน

เขตจังหวัดภาคใต้ จ านวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จั งหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา 
จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 – 5 โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2.2.4 ค่านิยมองค์กร 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์กร
ด้วยการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางและหลักการร่วมกันในการปฏิบัติงานให้องค์กรบรรลุ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานในการด าเนินงานและให้ความส าคัญกับการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ภารกิจ พันธกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน เป็นต้น จนสามารถก าหนด
ค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ RIGHTS โอกาสนี้ จึงขอประกาศค่านิยม
องค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

R : Respect การเคารพและให้เกียรติกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติ
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ประชาชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
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I : Impartiality การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรมปราศจากอคติ

และมีเหตุผล 

G : Great Professional มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติงาน รอบรู้
เรื่องสิทธิมนุษยชนและสหวิทยาการ ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจและเข้าถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ปัญหาความเดือดร้อนและความรู้สึกของประชาชนผู้ถูกละเมิดหรือผู้ได้รับผลกระทบ มีทักษะในการท างาน  
มีจิตบริการ กระตือรือร้น ตลอดจนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ พึงตระหนัก 
ในหน้าที่และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา มีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญในการคิด 
แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ยึดมั่นและยืนหยัดในความถูกต้อง โดยไม่หวั่นเกรงต่อกระแสสังคม  
และพร้อมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึน 

H : High Performance เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมการท างาน
เพ่ือให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

T : Trust เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนด้วยการ
ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

S : Synergy มีความสามัคคี ผสานความร่วมมือในการท างาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รับ
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ภายใต้บรรยากาศแห่งความเข้าใจ ช่วยเหลือสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน เพ่ือ
มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สร้างพลังความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ให้ความส าคัญกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในองค์กรและภายนอก ทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และชุมชน 
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แผนภาพที่ 2 – 6 ค่านิยมองค์กร 
 

2.2.5 ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักถึง

หลักสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่าง
กันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนของทุกภาคส่วนในสังคม 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

(4) พัฒนามาตรการและกลไก เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปกป้อง คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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(5) ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(6) ประสานการพัฒนาระบบและวิธีการท างานในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

2.2.6 กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค มีหน้าที่และ
อ านาจ ดังนี้ (ก) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริม  
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ข) ประสาน สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (ค) จัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้าน

สิทธิมนุษยชน ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ได้อย่างทั่วถึงและ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในพ้ืนที่โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 

1) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

2)  ศู นย์ ศึ กษาและประสานงานด้ านสิ ทธิ มนุษยชน ภาคตะวันออก เฉี ย ง เหนื อ  
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

3) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ณ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

4)  ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภา คเหนือ ณ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

5) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ณ คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ 

เพ่ิมเติม จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 
1) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

จังหวัดจันทบุรี 
2) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
3) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
4) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ ต 

จังหวัดภูเก็ต 
5) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 
6) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อศูนย์ศึกษาฯ 6 ศูนย์แรก ให้สอดคล้องกับศูนย์ศึกษาฯ ที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ ดังนี้ 

1) เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการคุ้ มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ได้โดยสะดวก  

2) เ พ่ือให้มีการเฝ้าระวัง และติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ในพ้ืนที่ ตลอดจนการประสานการคุ้มครอง การรับและส่งเรื่องร้องเรียน เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือให้การประสานงานระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับภาคส่วน  
ต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นไปโดยรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พ.ศ. 2563 ซึ่งออกโดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 (5) มาตรา 27 (1) (2) (3) และ (5) และมาตรา 49 (9) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยระเบียบนี้
ก าหนดให้การส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติอาจจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึง
การคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์  โดยระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน



38 

 
ภูมิภาค พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค มีหน้าที่และอ านาจ
ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน 
2. รับและส่งเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รวมทั้งให้ค าแนะน าเก่ียวกับการร้องเรียน 
3. ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน  
5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นเพ่ือเสนอประเด็นการศึกษาวิจัย

ด้านสิทธิมนุษยชน  
6. ประสานหรือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม 

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน  
7. หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย 

  ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พ.ศ. 2563 ได้ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค มีองค์ประกอบคณะหนึ่งไม่เกินสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 

1. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 

2. เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นกรรมการ  

3. ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนภาคเอกชน หรือผู้แทน 
ภาคประชาสังคมในแต่ละภูมิภาครวมกันไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ  

4. ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

ให้มีผู้ช่วยเลขานุการโดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค แล้วแต่กรณี โดย
ให้คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

1. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของศูนย์ศึกษาและประสานงาน  
ด้านสิทธิมนุษยชน  
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2. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการและการขอรับจัดสรรงบประมาณ 

ด าเนินงาน รวมทั้งการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  

3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ ภาย ในระยะเวลาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด  

4. หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

 

2.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางยุทธศาสตร์  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการตรวจสอบปัจจัยทาง
สภาวะแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานอย่างไร จุดแข็ง (Strengths : 
S) จะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อน (Weakness : W) 
จะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงานขององค์กร โดยการศึกษานี้จะใช้คุณลักษณะ 7 
ประการของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นโอกาส (Opportunities : O)  
ทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้เกิดการเอ้ือตอบรรลุเป้าหมาย ในทางกลับกันก็วิเคราะห์อุปสรรค 
(Threats : T) ทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการใช้ปัจจัย 
5 ด้าน (STEEP Factors) ในการวิเคราะห์เมื่อได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกแล้ว จะท าให้
เห็นสภาพของปัญหา สาเหตุ แนวโน้มในอนาคต และวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และน าข้อมูลต่าง ๆ นั้นมาประเมิน โดยการใช้ SWOT Analysis 
เป็นเครื่องมือในการประเมินเพ่ือจะได้วางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

2.3.1 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
กรอบการวิ เคราะห์ปั จจั ยภายในของกลุ่ มงานศูนย์ศึ กษาและประสานงานด้ าน 

สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะของ
องค์กร 7 ประการของ McKinney (McKinney 7-S Framework) ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วนส าคัญ 
ต่อความส าเร็จขององค์กร องค์ประกอบ 7S ได้แก่  

S1 = โครงสร้างองค์กร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององค์กรมีประโยชนต่อการ 
จัดท ากลยุทธ์ขององค์กร วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย การแบ่งหน่วยงาน การมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา เนื่องจากถ้าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
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ต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร  

S2 = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการบริหารองค์กรองค์กรจะต้องจัดท าแผนด าเนินงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร กล
ยุทธ์ขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมหรือการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ได้ถูกวางแผนขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้อง
และเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร โดยแผนงานที่สร้างจะต้อง
ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  

S3 = ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) ได้แก่ ระบบหรือขั้นตอนการด าเนินงาน
ภายในองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ช่วยให้องค์กร สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บริหารจัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการวางแผน ระบบด้าน
งบประมาณ และระบบบัญชีระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบในการฝึกอบรม ระบบในการ
ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น มีกระบวนการและล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกอย่างที่ต่อเนื่อง สอดคล้อง และ
ประสานกันในทุกระดับ 

S4 = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) 
โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและคุณธรรม เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงจะมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่าค าพูดของผู้บริหาร หากผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่ดี
จะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม 

S5 = บุคลากรในองค์กร (Staff) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ทั้งในเรื่อง
จ านวนบุคลากรเพียงพอ รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรแสดงและปฏิบัติต่อพนักงานภายใน
องค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการบุคลากรทั้งหมด หรือการที่ผู้บริหาร
ระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการจูงใจและพัฒนาบุคลากร 

S6 = ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
เป็นทักษะที่จะท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่และลักษณะงานที่รับผิดชอบได้ โดยแต่ละคน
อาจมีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถแตกต่างกัน มีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความถนัด หรือความสามารถพิเศษ
ที่ส่งผลให้งานส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว องค์กรควรสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถให้กับบุคลากร โดยการจัด
การศึกษาอบรมเพ่ิมเติมทักษะในการปฏิบัติงาน 

S7 = ค่านิยมรวมกัน (Shared Values) ค่านิยมและบรรทัดฐานขององค์กร ได้แก่ แนวคิด 
ร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวังขององค์กร ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของ
องค์กรแต่ละแห่ง รวมทั้งสิ่งที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า ค่านิยมและความเชื่อที่ถูกยอมรับทั่ว
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องค์กรและบุคลากรท าตามค่านิยมและความเชื่อนั้นก็จะเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง  องค์กรที่มีความเป็น
เลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันที่ก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหาร 
 

ตารางที่ 2-1 แสดงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 7S Framework 
7S Frameworks  จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses 

โครงสร้างองค์กร (Structure) 1. มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  
2. มีการบังคับบัญชาเป็นไปตาม
หลักระดับปฏิบัติการ  
3. มีบทบาทภารกิจที่ชัดเจน 
สามารถประสานเชื่อมโยงงานได้
ต่อเนื่อง 
 

1. ส านักงานอยู่ภายใต้ก ากับ 
คณะกรรมการสามารถสั่งการ
เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ไม่ใช่ข้าราชการ
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  
 

กลยุทธ์ (Strategy) 1. มียุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
2. มีกลยุทธ์ที่ให้แต่ละส านัก
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์ 
3. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

1. ขาดงบประมาณในการ
ด าเนินงานของศูนย์ 

2. บางมหาวิทยาลัยไม่มีแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับศูนย์ 

ระบบในการด าเนินงาน 
(Systems) 

1. มีการมอบหมายงานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

2. มีการก ากับติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

1. ระเบียบบางข้อท าให้การ
ปฏิบัติงานล้าช้า 

2. อุปกรณ์บางอย่างไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 

3. ขาดการประชาสัมพันธ์
ประชาชนเข้าถึงได้น้อย 

 
ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรม 
ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับสูง (Style) 

1. มีความเป็นกันเองการประสาน
การท างานคล่องตัว  

2. มีการมอบหมายแผนงานให้แต่
ละส่วนรับผิดชอบชัดเจน 

1. กสม. แต่ละชุดนโยบายไม่
เหมือนกันท าให้แผนงานศูนย์ ฯ 
ไม่ต่อเนื่อง 

2. คณะกรรมการศูนย์ฯ มีภารกิจ
ประจ าไม่สามารถด าเนินงาน
ศูนย์ฯ ได้เต็มที่ 
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7S Frameworks  จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses 

บุคลากรในองค์กร (Staff) 1. บุคลากรมีความคุ้นเคยและ
ท างานร่วมกันได้  

2. จ านวนบุคลากรที่ไม่มากท าให้ 
สามารถติดต่อประสานงานได้ 
อย่างรวดเร็ว  

1. การมอบหมายงานพิเศษ
นอกจากแผนงานท าให้
เจ้าหน้าที่มีงานเพ่ิมขึ้น 

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

 
ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร (Skills) 

1. เจ้าหน้าที่มีทักษะเฉพาะตัวที่ 
สามารถปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากร 

 

1. ขาดการก าหนดทักษะจ าเป็นที่ 
ชัดเจนส าหรับการเข้าสู่
ต าแหน่ง ต่าง ๆ 

2. เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความรู้
เฉพาะที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared Values) 

1. มีการก าหนดค่านิยมองค์กร 
เพ่ือให้เป็น Shared Value ของ
คนในองค์กร  
2. ส านึกของบุคลากรในองค์กร 
เกี่ ยวกับสิทธิมนุษยชนมี ในทุก
ระดับ 

1. ไม่มีแผนด าเนินการค่านิยมให้ 
เกิดข้ึนตามที่ก าหนด 
2. ขาดกระบวนการสร้างค่านิยม 
ร่วมของคนภายในองค์กร  
3. เจ้าหน้าที่ท างานในหน้าที่ และ 
ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กร 
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2.3.2 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  

ในภูมิภาค ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ใช้การวิเคราะห์ โดยน าปัจจัย 5 ด้าน (STEEP Factors) ที่มี
ผล ต่อการบริหารจัดการมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ดังนี้  

1. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Social- Cultural Factors: S) เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพ
ความเป็นอยู่ โครงสร้างประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม แนวคิด กระแสสังคมวัฒนธรรม  ประเพณีต่าง ๆ 
ของคนในประเทศและเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factor: T) วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหารที่อ านวยความสะดวก ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors: E) เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพและสภาวะทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมาย 

4. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors: E) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์  
ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องได้รับบริการจากกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาค 

5. ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง (Political and Legal Factors: P) วิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
งานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
 

ตารางท่ี 2-2  แสดงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร STEEP Factors 
ประเด็นการวิเคราะห์ (Factor)  โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Treat)  

ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
(Social- Cultural) 

1. สังคมเห็นความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน 

2. มีการเรียนการสอนด้านสิทธิ
มนุษยชนให้เยาวชนของชาติ 

3. เกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 
 
 
 
 

1. บางส่วนยังมองว่าสิทธิ
มนุษยชนมีผลลบต่อสังคม 

2. บางสถาบันการศึกษามองว่า
การสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็น
ภาระท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นการวิเคราะห์ (Factor)  โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Treat)  

ปัจจัยทางเทคโนโลยี 
(Technological) 

1. ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเข้าถึง
ได้ง่าย 

2. สื่อด้านสิทธิมนุษยชนมีความ
หลากหลาย 
 

 

1. การสร้างข้อมูลที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท าได้ง่าย
และส่งต่ออย่างรวดเร็ว 

2. สังคมสับสนต่อข้อมูลที่ได้รับ 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) 1. สังคมตระหนักถึงความเท่า
เทียมทางเศรษฐกิจ 

2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินงาน 

1. ปัญหาเศรษฐกิจคนในสังคมมุ่ง
ผลประโยชน์ตนไม่สนใจการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานกับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) 

1. เกิดการขยายเครือข่ายด้าน
สิทธิมนุษยชน 

2. การรับรู้ข้อมูลด้านสิทธิ
มนุษยชนของประชาชนมี
จ านวนเพิ่มขึ้น 
 
 

1. เกิดการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน
เพ่ิมข้ึน 

2. การอ้างสิทธิมนุษยชนเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง 

ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง 
(Political and Legal) 

1. รัฐธรรมนูญรับรองเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน 

2. รัฐบาลให้ความส าคัญกับเรื่อง
สิทธิมนุษยชน 

 

1. การด าเนินนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชนยังไม่ถูกน ามาปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 

2. มีการตรากฎหมายที่จ ากัดสิทธิ
เสรีภาพ 
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ตารางท่ี 2-3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  
2. มีการบังคับบัญชาเป็นไปตามหลักระดับปฏิบัติกา 
3. มีบทบาทภารกิจที่ชัดเจนสามารถประสานเชื่อมโยง

งานได้ต่อเนื่อง 
4. มียุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
5. มีกลยุทธ์ที่ให้แต่ละส านักด าเนินการเพื่อให้บรรลุ

ยุทธศาสตร์ 
6. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
7. มีการมอบหมายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
8. มีการก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
9. มีความเป็นกันเองการประสานการท างานคล่องตัว  
10. มีการมอบหมายแผนงานให้แต่ละส่วนรับผิดชอบ

ชัดเจน 
11. บุคลากรมีความคุ้นเคยและท างานร่วมกันได้  
12. จ านวนบุคลากรที่ไม่มากท าให้สามารถติดต่อ

ประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 
13. เจ้าหน้าที่มีทักษะเฉพาะตัวที่สามารถปรับใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
14. มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับ

บุคลากร 
15. มีการก าหนดค่านิยมองค์กรเพ่ือให้เป็น Shared 

Value ของคนในองค์กร 
16. ส านึกของบุคลากรในองค์กรเก่ียวกับ 

สิทธิมนุษยชนมีในทุกระดับ 

1. ส านักงานอยู่ภายใต้ก ากับคณะกรรมการสามารถ
สั่งการเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ไม่ใช่ข้าราชการมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

3. ขาดงบประมาณในการด าเนินงานของศูนย์ 
4. บางมหาวิทยาลัยไม่มีแผนการด าเนินงานร่วมกับ

ศูนย์ฯ 
5. ระเบียบบางข้อท าให้การปฏิบัติงานล้าช้า 
6. อุปกรณ์บางอย่างไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
7. ขาดการประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าถึงได้น้อย 
8. กสม. แต่ละชุดนโยบายไม่เหมือนกันท าให้แผนงาน

ศูนย์ฯ ไม่ต่อเนื่อง 
9. คณะกรรมการศูนย์ฯ มีภารกิจประจ าไม่สามารถ

ด าเนินงานศูนย์ฯ ได้เต็มที่ 
10. การมอบหมายงานพิเศษนอกจากแผนงานท าให้

เจ้าหน้าที่มีงานเพ่ิมขึ้น 
11. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
12. ขาดการก าหนดทักษะจ าเป็นที่ชัดเจนส าหรับการ

เข้าสู่ต าแหน่งต่าง ๆ 
13. เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความรู้เฉพาะที่ใช้ในการ

ด าเนินงาน 
14. ไม่มีแผนด าเนินการค่านิยมให้ เกิดข้ึนตามที่

ก าหนด 
15. ขาดกระบวนการสร้างค่านิยมร่วมของคนภายใน

องค์กร 
16. เจ้าหน้าที่ท างานในหน้าที่ และ ขาดการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมขององค์กร 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. สังคมเห็นความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
2. มีการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชนให้เยาวชน

ของชาติ 
3. เกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเข้าถึงได้ง่าย 
5. สื่อด้านสิทธิมนุษยชนมีความหลากหลาย 
6. สังคมตระหนักถึงความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ 
7. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 
8. เกิดการขยายเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 
9. การรับรู้ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประชาชนมี

จ านวนเพิ่มขึ้น 
10. รัฐธรรมนูญรับรองเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนรัฐบาลให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิ
มนุษยชน 

1. คนบางส่วนยังมองว่าสิทธิมนุษยชนมีผลลบต่อ
สังคม 

2. บางสถาบันการศึกษามองว่าการสอนเรื่องสิทธิ
มนุษยชนเป็นภาระท่ีเพ่ิมขึ้น 

3. การสร้างข้อมูลที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท า
ได้ง่ายและส่งต่ออย่างรวดเร็ว 

4. สังคมสับสนต่อข้อมูลที่ได้รับ 
5. ปัญหาเศรษฐกิจคนในสังคมมุ่งผลประโยชน์ตนไม่

สนใจการเคารพสิทธิมนุษยชน 
6. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานกับทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
7. เกิดการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น 
8. การอ้างสิทธิมนุษยชนเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 
9. การด าเนินนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนยังไม่ถูก

น ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง 
10. มีการตรากฎหมายที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพ 

2.4 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
2.4.1 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
ผู้ศึกษาได้ส่งแบบประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกข้าราชการของกลุ่มงานศูนย์

ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนของหน่วยงาน จ านวน 5 ท่าน เพ่ือให้ประเมินประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
งานศูนย์ศึกษาฯ โดยให้เป็นล าดับคะแนน ดังนี้ 
“5” คะแนน หมายถึง ประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาฯ มากที่สุด 
“4” คะแนน หมายถึง ประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาฯ มาก 
“3” คะแนน หมายถึง ประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาฯ ปานกลาง 
“2” คะแนน หมายถึง ประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาฯ น้อย 
“1” คะแนน หมายถึง ประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาฯ น้อยที่สุด 
ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังตารางที่ 2.4 และ 2.5 
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ตารางท่ี 2-4 ค่าคะแนนเฉลีย่สภาวะแวดล้อมภายใน 

ประเด็นส าคัญ 
จุดแข็ง: Strengths จุดอ่อน: Weaknesses 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนนเฉลี่ย Weaknesses 

S1: Structure 5.00 S1 4.40 W1 

4.80 S2 4.80 W2 

1.20 S3   

S2: Strategy 4.60 S4 4.40 W3 

4.60 S5 4.20 W4 

4.60 S6   

S3: System 4.20 S7 4.80 W5 

4.20 S8 3.60 W6 

  4.00 W7 

S4: Style 4.60 S9 4.80 W8 

4.20 S10 4.80 W9 

S5: Staff 4.20 S11 4.80 W10 

4.40 S12 3.00 W11 

S6: Skills 3.60 S13 4.20 W12 

4.60 S14 4.40 W13 

S7: Shared Values 4.40 S15 4.40 W14 

4.40 S16 3.80 W15 

  3.40 W16 

รวมคะแนนเฉลี่ย +4.41  -4.24  
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ตารางท่ี 2-5 ค่าคะแนนเฉลีย่สภาวะแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นส าคัญ 
โอกาส: Opportunities อุปสรรค: Threats 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Threats 

P: Political Factor 4.20 O1 3.20 T1 

3.80 O2 3.80 T2 

3.80 O3   

E: Economic Factor 4.60 O4 4.40 T3 

4.40 O5 4.00 T4 

S: Socio-cultural 
Factor 

4.20 O6 4.00 T5 

3.80 O7 4.40 T6 

T: Technological 
Factor 

4.00 O8 4.20 T7 

4.00 O9 4.20 T8 

E: Environmental 
Factor 

4.80 O10 4.00 T10 

3.80 O11 3.80 T11 

รวมคะแนนเฉลี่ย +4.13  -4.00  
  

จากตารางที่ 2.4 และ 2.5 ได้แสดงคะแนนเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างประเมินว่ามีผลกระทบต่อการพัฒนากลุ่มงาน
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยปัจจัยที่เป็นเชิงบวก ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส 
(Opportunities) มีจ านวนเป็นบวก ( + ) และปัจจัยที่เป็นเชิงลบ ได้แก่ จุดอ่อน (Weaknesses) และภัย
คุกคาม (Threats) มีจ านวนเป็นลบ ( - ) จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนน
รวมเฉลี่ย +4.41 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.24 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมี
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.17 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.13 คะแนน และปัจจัย
ที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.00 คะแนน สรุปได้ว่าปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส +0.13 

2.4.2 ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักและสรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
ผู้ศึกษาได้ค านวณและก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนนในการประเมินสภาวะแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกแล้ว รายละเอียดปรากฏดัง ตารางที่ 2.4 และ 2.5 โดยค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจะหมายถึงระดับ
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ความรุนแรงของผลกระทบต่อความส าเร็จของการพัฒนากลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยค่าที่มากจะมีผลกระทบต่องานกลุ่มงานศูนย์ศึกษาฯ รุนแรงกว่าค่าที่น้อยกว่า ทั้งนี้ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนักจะถูกน าไปใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการงานกลุ่มงานศูนย์ศึกษาฯ ต่อไป 

ตารางท่ี 2-6 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายใน 

รายการปัจจัยภายใน 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ าหนัก 

สรุปผล Strengths  
(2) 

Weaknesses 
(3) 

Strengths 
(2) x (1) 

Weaknesses 
(3) x (1) 

S1: Structure 0.17 4.67 4.60 0.79 0.78 0.01 

S2: Strategy 0.15 4.60 4.30 0.69 0.65 0.05 

S3: System 0.10 4.20 4.13 0.42 0.41 0.01 

S4: Style 0.20 4.40 4.80 0.88 0.96 -0.08 

S5: Staff 0.11 4.30 3.90 0.47 0.43 0.04 

S6: Skills 0.15 4.10 4.30 0.62 0.65 -0.03 

S7: Shared Values 0.12 4.40 3.87 0.53 0.46 0.06 

รวมคะแนนเฉลี่ย 1.00  +4.40 -4.34 +0.06 

 

ตารางท่ี 2-7 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัย
ภายนอก 

ค่า
น้ าหนัก 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ าหนัก 

สรุปผล Opportunities 
(2) 

Threats  
(3) 

Opportunities 
(2) x (1) 

Threats  
(3) x (1) 

S: Socio-cultural  

Factor 

0.17 3.93 3.50 0.67 0.60 0.07 

T: Technological 

 Factor 

0.25 4.50 4.20 1.13 1.05 0.08 
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รายการปัจจัย
ภายนอก 

ค่า
น้ าหนัก 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ าหนัก 

สรุปผล Opportunities 
(2) 

Threats  
(3) 

Opportunities 
(2) x (1) 

Threats  
(3) x (1) 

E: Economic  

Factor 

 

0.20 4.00 4.20 0.80 0.84 -0.04 

E: Environmental  

Factor 

0.20 4.00 4.20 0.80 0.84 -0.04 

P: Political Factor 0.18 4.30 3.90 0.77 0.70 0.07 

รวมคะแนนเฉลี่ย 1.00  +4.17 -4.03 +0.14 
  

จากตารางที่ 2.6 และ 2.7 ได้แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนนรวม
เฉลี่ย +4.40 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.34 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัย
ที่เป็นจุดแข็ง +0.06 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.17 คะแนน และปัจจัยที่เป็น
ภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.03 คะแนน สรุปผลองค์กรมีปัจจัยที่เป็นโอกาส +0.14 
 

2.5 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

เมื่ อน า เอาข้อมูลการวิ เคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ ได้ถ่ วงน้ าหนัก 
คะแนนแล้วมาระบุต าแหน่งในกราฟเรดาห์ ที่สร้างระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน สามารถระบุ
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ขององค์กร โดยใช้แนวคิด TOWS Matrix ซึ่งสามารถแบ่ง
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้เป็น 4 พื้นที่ท่ีมีความหมายต่างกัน ดังนี้ 

1) S-O เป็นต าแหน่งที่แสดงว่าองค์กรมีจุดแข็งท่ีสอดคล้องกับโอกาส องค์กรประเภทนี้จึงควร
ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

2) W-O เป็นต าแหน่งที่แสดงถึงโอกาสที่ได้เปรียบ แต่ภาพรวมภายในองค์กรมีจุดอ่อนที่
ต้องการการแก้ไข ดังนั้นองค์กรประเภทนี้ควรด าเนินกลยุทธ์ เชิงแก้ไข ที่มุ่ง เน้นการพัฒนาองค์กร 
(Turnaround) เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน และสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน 
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3) S-T เป็นต าแหน่งที่ระบุความองค์กรสามารถพ่ึงพาตัวเองได้จากจุดแข็งภายใน แม้ว่าปัจจัย

ภายนอกจะไม่เอ้ือต่อการเติบโตก็ตาม องค์กรประเภทนี้ควรด าเนินกลยุทธ์เชิงป้องกัน เพ่ือใช้จุดแข็งขององค์กร
ในการแก้ไขวิกฤต หรือสร้างโอกาส 

4)  W-T เป็นต าแหน่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อาจจะเป็นวิกฤตในอนาคต ดังนั้น องค์กรที่อยู่ใน
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์นี้ ควรเร่งการด าเนินกลยุทธ์เชิงรับ โดยแก้ไขจุดอ่อนหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่เป็น
ปัญหา เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากตารางสรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายใน ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าเป็นกราฟเรดาห์ เพ่ือแสดงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Position) ของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ปรากฏดังแผนภาพที่ 2-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2-7 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  

จากแผนภาพที่ 2-7 แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่ามีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์การพัฒนางานที่มี

4.40 

4.34 

4.17 

4.03 
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จุดแข็งสอดคล้องกับโอกาส  ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานควรจะก าหนดทิศทางและกลยุทธ์เชิ ง
รุกเพ่ือรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

2.5.1 วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix 
จากนั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและภายนอกที่มีความส าคัญ 5 อันดับแรก 

ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix จะท าให้ได้กลยุทธ์ออกมารวม 4 รูปแบบ ซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่างปัจจัย
ภายใน (Internal Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis แล้ววิเคราะห์เพ่ือสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา ตามตารางที่ 2.8 อธิบายหลักการได้ ตามแผนภาพที่ 2-8 
ดังนี้ 

(1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) เกิดจากการจับคู่ของจุดแข็ง (Strengths : S)  
และโอกาส (Opportunities : O) จึงเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

(2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) เกิดจากการจับคู่ของจุดอ่อน(Weaknesses : W) 
และโอกาส (Opportunities : O) จึงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้โอกาสมาแก้ไขหรือกลบจุดอ่อนขององค์กร 

(3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) เกิดจากการจับคู่ของจุดแข็ง (Strengths : S)  
และอุปสรรค (Threat : T) จึงเป็นกลยุทธ์ที่แก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

(4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) เกิดจากการจับคู่ของจุดอ่อน (Weaknesses : W) 
และอุปสรรค(Threat : T) จึงเป็นกลยุทธ์ที่ตั้งรับจุดอ่อนและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    แผนภาพที่ 2-8  TOWS Matrix 
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ตารางท่ี 2-8 การวิเคราะห์แนวทางยุทธศาสตร์ด้วย TOWS Matrix 
 
 

                     ปัจจัยภายใน 
 
 
                   
             ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (strengths) 
S1 มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 
S2 มีการบังคับบัญชาเป็นไปตามหลกัระดับปฏิบัตกิาร 
S4 มียุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 
S9 มีความเป็นกันเองการประสานการท างานคล่องตัว 
S13 เจ้าหน้าที่มีทักงษะเฉพาะตวัที่สามารถปรับใช้ในการปฏบิัติงาน 

จุดอ่อน (weaknesses) 
W5 ระเบียบบางข้อท าใหก้ารปฏิบัติงานล้าช้า 
W8 กสม. แต่ละชุดนโยบายไม่เหมือนกนัท าให้แผนงานศูนย์ศึกษาฯ  
ไม่ต่อเนื่อง 
W9 คณะกรรมการศูนย์ฯ มภีารกจิประจ าไม่สามารถด าเนินงานศูนย์ศึกษาฯ ได้
เต็มที่ 
W10 การมอบหมายงานพิเศษนอกจากแผนงานท าให้เจ้าหนา้ที่มีงานเพิ่มขึ้น 
W13 เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความรู้เฉพาะที่ใช้ในการด าเนินงาน 

โอกาส (opportunities) 
O10 รัฐธรรมนูญรับรองเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนรัฐบาลให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
O4 ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเข้าถึงได้ง่าย 
O5 สื่อด้านสิทธิมนุษยชนมีความหลากหลาย 
O1 สังคมเห็นความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
O6 สังคมตระหนักถึงความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) 
S1 S2 O10 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วนในการจัดท า
รายงานตามอนุสัญญาของประเทศ 
S4 O1  จัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
S4 S9 O4 พัฒนา Platform ด้านสิทธมินุษยชน  
S13 O5 จัดท าสื่อที่ม ีImpact ต่อประชาชน 
S4 O6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่ตื่นตวั 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O) 
W5 O10 ปรับปรุงระเบียบการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์หลักของ

ประเทศ 

W8 O1 O6 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์หลักของส านักงาน 

W9 W10 O1 จัดท าแผนงานให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ 

W13 O10 จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาให้ตอบสนองการท างานขององค์กร 

ภัยคุกคาม (threats) 
T3 การสร้างข้อมูลที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท าได้
ง่ายและส่งต่ออย่างรวดเร็ว 
T6 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานกับทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
T7 เกิดการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น 
T8 การอ้างสิทธิมนุษยชนเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 
T4 สังคมสับสนต่อข้อมูลที่ได้รับ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) 
S4 T3 T4  การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบของ กสม.  
และมาตรฐานสากลที่เกีย่วข้องอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนษุยชน 
S13 T7 T8 จัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอยา่งถูกต้อง 
S1 S4 T6 จัดท าแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนโดยประเมินตามสภาพความเป็นจรงิ
เพื่อขอจัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหา 

กลยุทธ์เชิงรับ (W-T) 
W5 W8 T7 ปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้อง เพือ่ประเมินปัจจัยที่มีความ
เส่ียง และจัดท าแผนบริหารความเส่ียงในทุกระดับ และครอบคลุมในทุกมิติ 
W13 T4 T8 การจัดท าแผนพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ท างานร่วมกบัเครือข่ายการ
พัฒนาระบบฐานขอ้มูลเครือข่าย 
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บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

3.1 แผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -
2570) 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนจัดท าแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ศึกษา
ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และเสนอแนวทางและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน จากการประมวล
รายงานการศึกษาในอดีต และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่าการกลุ่มงานศูนย์ 
ศึกษาฯ ในอนาคตจะมีความเสี่ยงในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การศึกษานี้ จึงให้
ความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายเชิงรุก เพ่ือพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของประเทศ 

 

3.2 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นกลุ่มงานที่ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของสังคม” 
พันธกิจ (Mission) 
สร้างศักยภาพและพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยงานศูนย์

ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และเป้าประสงค์ (Goals) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านระบบงานกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและ

ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป้าประสงค์   
1.1 บูรณาการร่วมกันของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน

ภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งศูนย์ศึกษาฯ 
1.2 บุคลากรมทีักษะและความรู้เพ่ือรับรองการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งศูนย์ฯ  และประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

เป้าประสงค์  
2.1 ระบบการบริหารจัดการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน

ภูมิภาคเชื่อมโยงกับหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 
3.1 รายงานด้านสิทธิมนุษยชนถูกน าไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติทั้ง ในมิติวิชาการ สังคม

ชุมชน นโยบาย  

3.3 แนวทางในการด าเนินการ (WAYS) 
การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ หรือ WAYS จะได้จากการวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกที่มีความส าคัญ 5 อันดับแรก ด้วยเครื่องมือ TOWS 
Matrix เพ่ือมาวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ และจากการวิเคราะห์ ต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภู มิภาค ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่ามีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เอ้ือต่อการพัฒนางานด้านการ
ด าเนินงานของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาฯ ที่มีความรุนแรงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแสดงถึง
องค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์
เชิงรุก ดังตารางที่ 3-1  

ตารางท่ี 3-1 ความสัมพันธ์ของจุดแข็งและโอกาส และการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก 
 

ความสัมพันธ์ของจุด
แข็งและโอกาส 

กลยุทธ์เชิงรุก 

S1 S2 O10 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วนในการจัดท า
รายงานตามอนุสัญญาของประเทศ 

S4 O1 จัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

S4 S9 O4 พัฒนา Platform ด้านสิทธิมนุษยชน  

S13 O5 จัดท าสื่อที่มี Impact ต่อประชาชน 

S4 O6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่ตื่นตัว 
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ส าหรับกลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ ที่วิเคราะห์ได้ด้วย TOWS Matrix นั้น 
กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาหรือ
ขับเคลื่อนองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านระบบงานกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนการการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้ วัด  
และ 4 กลยุทธ์ รายละเอียดดังตารางที่ 3-2 

 

ตารางที่ 3-2 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้าน
ระบบงานกลุ่มงาน
ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาคเพ่ือ
สนับสนุนการการ
ขับเคลื่อนงานด้าน
สิทธิมนุษยชนของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

1.1 บูรณาการ
ร่วมกันของกลุ่ม
งานศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิ
มนุษยชนใน
ภูมิภาคกบั
มหาวิทยาลัย
ที่ตั้งศูนย์ศึกษา 

1) มีการด าเนินงาน
ร่วมกับทุก
มหาวิทยาลัยที่ตั้งศูนย์
ศึกษาฯ 

1.1) ทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ด าเนินงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่ตั้ง
ศูนย์ศึกษาฯ 

2) มีจ านวนเครือข่าย
นักศึกษาและ
ประชาชนในพื้นท่ี
เพ่ิมข้ึน 

1.2) พัฒนาแผนงาน
สิทธิมนุษยชนให้ตรง
ตามบริบทพ้ืนที่ 

1.2 บุคลากรมีทักษะ
และความรู้เพ่ือ
รับรองการ
ด าเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน 

1) บุคลากรศูนย์ 
ศึกษาฯ มีความรู้ 
ในหลักการ 
สิทธิมนุษยชน
สามารถให้
ค าปรึกษาแก่
ประชาชนผู้มา
ร้องเรียนได้ 

2.1) การพัฒนา
เจ้าหน้าที่ให้มีความ
เชี่ยวชาญด้าน 
สิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1) การมีอุปกรณ์และ

ระบบ IT ที่
ตอบสนองการ
ท างานได้อย่าง
รวดเร็ว 

2.2) การพัฒนา
อุปกรณ์ระบบการ
ตรวจสอบข้อมูล
เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งศูนย์ฯ  และประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด และ 4 กลยุทธ์ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3-3 

ตารางที่ 3-3 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบการบริหาร
จัดการศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคเชื่อมโยง
กับมหาวิทยาลัย 
ที่ตั้งศูนย์ฯ และ
ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย 

2.1 ระบบการบริหาร
จัดการกลุ่มงาน
ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาคเชื่อมโยง
กับมหาวิทยาลัย 
ที่ตั้งศูนย์ฯและ
ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย 

1) จ านวน
มหาวิทยาลัย 
ที่ตั้งศูนย์ฯ ที่ใช้
ประโยชน์จาก
ระบบการบริหาร
จัดการข้อมูล
ด้านสิทธิ
มนุษยชน 

2) จ านวนนักศึกษา
และประชาชนที่
เข้าถึงข้อมูล 

 
 
 
 
 

2.1) การเชื่อมโยงข้อมูล
ศูนย์ศึกษาฯ 
ส านักงาน กสม. กับ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
2.2 รายงานด้านสิทธิ

มนุษยชนถูก
น าไปใช้
ประโยชน์ในทุก
มิต ิทั้งในมิติ
วิชาการ สังคม
ชุมชน นโยบาย 
 
 
 

 

1) จ านวนข้อมูล
รายงานด้านสิทธิ
มนุษยชนไปใช้
ประโยชน์โดยการ
เผยแพร่/ถ่ายทอด
สู่หน่วยงาน/
ประชาชนทั่วไป 

2.2) สนับสนุนสื่อสังคม
ออนไลน์ในการน า
ข้อมูลรายงานด้าน
สิทธิมนุษยชน
เผยแพร่/ถ่ายทอดสู่
หน่วยงาน/
ประชาชนทั่วไป 

 

3.4 มาตรการ/เครื่องมือ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS)  
จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้จากสามารถน ามาจัดท าแผนงาน/โครงการ 

ดังตัวอย่างตามตารางที่ 3-4  

ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างความเขม้แข็งด้านระบบงานกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการการขับเคลื่อนงานด้านสทิธิมนุษยชนของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 บูรณาการร่วมกันของกลุม่งานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งศูนยศ์ึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ทบทวนแผนปฏิบัติการด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งศูนย์ศึกษาฯ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับ 

ผิดชอบ 66 67 68 69 70 
1. การประชุมวางแผนการ

ด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่าง กสม. และ 
คณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ศึกษาฯ  

เพื่อทบทวนและ
วางแผนการ
ด าเนินงาน
ร่วมกัน 

มหาวิทยาลัย
ที่ตั้งศูนย์
ศึกษาฯ  
มีโครงการ/
กิจกรรม
ร่วมกับศูนย์
ศึกษาฯ 

12 12 12 12 12 กลุ่มงาน
ศูนย์
ศึกษาฯ 



59 
 
2. การลงพื้นที่ส ารวจ

ปัญหาด้าน 
สิทธิมนุษยชนเพื่อจัดท า
แผนการด าเนินงาน 

ส ารวจปญัหา
ด้านสิทธิ
มนุษยชนของแต่
ละพื้นท่ีเพื่อ
จัดท าแผนงาน
ในแก้ปัญหา 

มีการจัด
โครงการ
แก้ปัญหา
ด้านสิทธิ
มนุษยชน 

12 12 12 12 12 ส านัก
ส่งเสริม
ฯ 

กลยุทธ์ที่ 1.1.2 พัฒนาแผนงานสิทธิมนุษยชนให้ตรงตามบรบิทพื้นที ่
1. จัดกิจกรรมค่าย 

สิทธิมนุษยชนส าหรับ
เยาวชน 

เพื่อเผยความรู้
ด้านสิทธิ
มนุษยชนและ
เก็บข้อมูลใน
พื้นที่เพ่ือจัดท า
แผนงานของ
ส านักงาน กสม. 

จ านวน
นักศึกษาท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

300 300 300 300 300 ส านัก
ส่งเสริม
ฯ 

2. การสัมมนาร่วมกับ
เครือข่ายในพ้ืน 

เพื่อเผยความรู้
ด้านสิทธิ
มนุษยชนและ
เก็บข้อมูลปัญหา
ในพื้นที่จัดท า
แผนงานของ
ส านักงาน กสม. 

จ านวนกลุ่ม 
เป้าหมายที่
เข้าร่วมการ
สัมมนา 

500 500 500 500 500 ส านัก
ส่งเสริม
ฯ 

ตารางท่ี 3-5 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างความเขม้แข็งด้านระบบงานกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการการขับเคลื่อนงานด้านสทิธิมนุษยชนของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีทักษะและความรู้เพื่อรบัรองการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 1.2.1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มคีวามเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. การจัดอบรมเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ศึกษาฯ 

เพื่อเพ่ิมความรู้
และทักษะด้าน
สิทธิมนุษยชน
ให้กับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ศึกษาฯ 

การจัด
กิจกรรม
อบรม 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง กลุ่มงาน
ศูนย์
ศึกษาฯ 
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2.การลงพื้นที่ตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนร่วมกับ 
กสม. 

เพื่อเพ่ิมความรู้
และทักษะด้าน
สิทธิมนุษยชน
ให้กับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ศึกษาฯ 

การจัด
กิจกรรม
อบรม 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ส านัก 
งาน 
กสม. 

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 การพัฒนาอุปกรณร์ะบบการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

1. โครงการพัฒนาอุปกรณ์
และระบบ IT ศูนย์
ศึกษาฯ 

เพื่อตอบสนอง
การท างานให้
เกิดความ
รวดเร็ว 

จ านวนศูนย์
ศึกษาฯ ที่มี
การพัฒนา
อุปกรณ์และ
ระบบ IT 

12 12 12 12 12 กลุ่มงาน
ศูนย์
ศึกษา 
และ
ส านัก
ดิจิทัล 

 

ตารางท่ี 3-6 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลยัที่ตั้งศูนย์ฯ และประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าถึงไดโ้ดยง่าย 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 ระบบการบริหารจัดการกลุม่งานศนูย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาคเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งศูนย์ฯ และประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 การเช่ือมโยงข้อมลูศูนย์ศึกษาฯ ส านักงาน กสม. กับมหาวิทยาลัยเพือ่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานร่วมกนั 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. โครงการเช่ือมโยง
ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
กับมหาวิทยาลยัที่ตั้ง
ศูนย์ศึกษาฯ 

เพื่อใหค้วาม
สะดวก รวดเร็ว
ต่อการเข้าถึง
ข้อมูลด้านสิทธิ
มนุษยชนของ
ส านักงาน กสม. 

 

 

จ านวน
นักศึกษา
และ
ประชาชนท่ี
เข้าถึงข้อมูล 

600 600 600 600 600 กลุ่มงาน
ศูนย์
ศึกษา 

และ
ส านัก
ดิจิทัล 
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2.โครงการจดัท า 
application ส านักงาน 
กสม. และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

เพื่อให้ผู้ที่
ต้องการ
ร้องเรียนและใช้
บริการสามารถ
เข้าถึงการ
บริการได้สะดวก 
และรวดเร็ว 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
ในการจัดท า 
application 
ส านักงาน 
กสม. 

 1 
app 

   กลุ่มงาน
ศูนย์
ศึกษา
และ
ส านัก
ดิจิทัล 

 

 

ตารางท่ี 3-7 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลยัที่ตั้งศูนย์ฯ และประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าถึงไดโ้ดยง่าย 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 รายงานด้านสิทธิมนุษยชนถูกน าไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งในมิติวชิาการ สังคม
ชุมชน นโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สนับสนุนสื่อสังคมออนไลน์ในการน าข้อมูลรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเผยแพร/่
ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน/ประชาชนท่ัวไป 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. จัดสัมมนาเผยแพร่
ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
ทางออนไลน์ 

เพื่อให้
ประชาชนรับรู้
ข้อมูลด้านสิทธิ
มนุษยชนของ
ประเทศ 

 

จ านวนของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วมการ
สัมมนา 

500 500 500 500 500 ส านัก
ส่งเสริมฯ 

2. การสร้างสื่อออนไลน์
ด้านสิทธิมนุษยชน 

เพื่อให้
ประชาชนรับรู้
และตระหนักถึง
สิทธิมนุษยชน 

 

 

จ านวนสื่อ
ออนไลน ์

3 

เรื่อง 

3 

เรื่อง 

3 

เรื่อง 

3 

เรื่อง 

3 

เรื่อง 

ส านัก
ส่งเสริมฯ 
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3.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ (STRATEGIC MAP) 
ผู้ศึกษาได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic map) ของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและ

ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
โดยก าหนดเป้าประสงค์ในแต่ละมิติ  ตามกรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
ในแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จ าแนกเป็น 4 มิติ ตามแผนภาพ
ที่ 3-1 และแสดงกรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ตามแผนภาพที่ 3-2 ดังนี้ 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the business) เป้าประสงค์ที่
แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน และผู้รับบริการ 

เป้าประสงค์ 
R.1 บูรณาการร่วมกันของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน

ภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งศูนย์ศึกษา 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Save the customer) เป้าประสงค์ที่ให้

ความส าคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ 
เป้าประสงค์ 
S.1 บุคลากรมีทักษะและความรู้เพื่อรับรองการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage resources) 

เป้าประสงค์ที่แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ โดยองค์กรต้องการทรัพยากร (นอกเหนือ
บุคลากร) รวมถึงต้องมีกระบวนการ หรือกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ หรือเพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลตามพันธกิจ 

เป้าประสงค์ 
M.1 ระบบการบริหารจัดการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาคเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 
มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร (Capacity building) เป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ

การเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
C.1 รายงานด้านสิทธิมนุษยชนถูกน าไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งในมิติวิชาการ 

สังคมชุมชน นโยบาย 
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แผนภาพที่ 3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

เพิ่มประสิทธภิาพระบบการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา 

และประสานงานดา้นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเชื่อมโยง 

กับมหาวทิยาลยัทีต่ั้งศูนย์ฯ  

และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

R.1 บูรณาการร่วมกันของกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งศูนย์ศึกษาฯ 

มิติที่ 4 
พัฒนาองค์กร 

มิติที่ 2 
คุณภาพการ
ให้บริการ 

M.1 ระบบการบริหารจัดการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
ที่ตั้งศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

S.1 บุคลากรมีทักษะและความรู้เพ่ือรับรองการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

วิสัยทัศน์   เป็นกลุ่มงานที่ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของสังคม 

มิติที่ 3 
ประสิทธภิาพ
ของการปฏิบตัิ

ราชการ 

C.1 รายงานด้านสิทธิมนุษยชนถูกน าไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งในมิติวิชาการ สังคมชุมชน นโยบาย 

มิติที่ 1 
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

 

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านระบบงานกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและ

ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมภิาคเพื่อสนับสนุนการการ

ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
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แผนภาพที่ 3-2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

 

 

   

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ เป็นกลุ่มงานที่ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของสังคม 

2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาคเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลยัที่ตั้งศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถงึได้โดยง่าย 

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านระบบงานกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานดา้นสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 

1.1 บูรณาการร่วมกันของกลุ่มงานศูนย์

ศึกษาและประสานงานด้ า นสิ ท ธิ

มนุษยชนในภูมิภาคกับมหาวิทยาลัย

ที่ตั้งศูนย์ศึกษา 

 1.2 บุคลากรมีทักษะและความรู้ เพื่อ

รับรองการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การบริการในระบบดิจิทัล 

2.1 ระบบการบริหารจัดการกลุ่มงานศูนย์

ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาคเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยที่ตั้ง

ศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้โดยง่าย 

2.2 รายงานด้านสิทธิมนุษยชนถูกน าไปใช้

ประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งในมิติวิชาการ สังคม

ชุมชน นโยบาย 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

 

๒. 1 . 1 . 1  ท บ ท ว น
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ด าเนินงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่ตั้ ง
ศูนย์ศึกษาฯ 

2.1.1 การเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ ศึกษาฯ 

ส านักงาน กสม. กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานร่วมกัน 

1 .  ก า ร ป ร ะ ชุ ม ว า ง

แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น

ร่วมกันระหว่าง  กสม . 

แ ล ะ  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

อ านวยการศูนย์ศึกษาฯ 

2.  การลงพื้ นที่ ส า รวจ

ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

เ พื่ อ จั ด ท า แ ผ น ก า ร

ด าเนินงาน 

1. การจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ 

2. การลงพื้นที่

ตรวจสอบเรื่อง

ร้องเรียนร่วมกับ 

กสม. 

1.1.2 พั ฒ น า
แ ผ น ง า น สิ ท ธิ
มนุษยชนให้ตรงตาม
บริบทพื้นที่ 

2.2.1 สนับสนุนสื่อสังคมออนไลน์ในการน า

ข้อมูลรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเผยแพร่/

ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน/ประชาชนทั่วไป 

1.โครงการพัฒนา
อุปกรณ์และระบบ 
IT ศูนย์ศึกษาฯ 

1. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ

มนุษยชนกับมหาวิทยาลยัที่ตั้ง 

ศูนย์ศึกษาฯ 

2. โครงการจัดท า application ส านักงาน 

กสม. และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

1. จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลดา้นสิทธิ

มนุษยชนทางออนไลน ์

2. การสร้างส่ือออนไลน์ด้านสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ ์

แผนงาน/

โครงการ 

1.2.1 การพัฒนา
เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ ห้ มี
ความเชี่ ยวชาญ
ด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน 

๓.  

1.2.2 การพัฒนา
อุปกรณ์ระบบการ
ตรวจสอบข้อมูล
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร
ด าเนินงานเป็นไป
อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก
รวดเร็ว 

๑.  
1 .  จั ดกิ จ กรรม ค่า ย 

สิทธิมนุษยชนส าหรับ

เยาวชน 

2. การสัมมนาร่วมกับ

เครือข่ายในพื้น 
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บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน าแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2566 – 2570) ไปใช้ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สอดคล้องกับ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 

4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจาย

ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศใน

ทุกระดับ 2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เพ่ือการ

ยกระดับคุณภาพทางสังคมให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกเพศสภาวะและทุกช่วงวัยและการปิดช่องว่างการ

คุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย จะช่วยก่อให้เกิดความเสมอ 3) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4  

(พ.ศ. 2562 - 2566) มีเปาหมายสงเสริมใหทุกภาคสวนรวมเรียนรูเกี่ยวกับหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

และกระบวนการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชน อีกทั้งรวมคิดรวมสะทอนปัญหา รวมท ารวมตดัสินใจและรวมเปนพลังใน

การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 4) วิสัยทัศน์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ "เป็น

สถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน” ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลไปสู่การปฏิบัติ

ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย ปัจจัยความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

สู่การปฏิบัติควรพิจารณาประเด็นต่างๆ เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

1. การขับเคลื่อนแผนจากผู้บริหารระดับสูงโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ด้วยการก าหนดนโยบายกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุก
ระดับและผู้บริหารควรมีการติดตามผลการด าเนินการอย่างใกล้ชิด 

2. การสร้างความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
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ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมมีส่วน
ร่วมในการผลักดันแผนปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม 

3. การทบทวนแผนปฏิบัติราชการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่ตั้งศูนย์ศึกษาฯ กรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาฯ ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วม
ผลักดันแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

4. การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาคให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ของการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์รายโครงการ 

5. ส่งเสริมการเผยแพร่สิทธิมนุษยชนทางสื่อออนไลน์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook 
twitter Line YouTube และการจัดอบรมสัมมนาออนไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
 

----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

บรรณานุกรม 

 

พ.ต.ท.สมเกียรติ เกียรติเลขากุล  สิทธิมนุษยชน กฎหมายไทย และการบังคับใช้กฎหมาย 

วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับครบรอบ 23 ปี สถาบันรัชต์ภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร หน้า 309 – 310 
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พันธกรณีระหว่างประเทศ 
https://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-
Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx 
 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แผนสิทธิมนุษยชน 

https://www.rlpd.go.th/Content?CategoryID=GgHhI 

 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

http://nscr.nesdc.go.th/master-plans/ 

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล  งานด้านสิทธิมนุษยชนที่รณรงค์ 

https://www.amnesty.or.th/our-work/ 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล  นายเกรียงไกร  แก้วกัน 

วัน เดือน ปีเกิด  20 กรกฎาคม  2525 

ประวัติการศึกษา   

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ด้านบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติต าแหน่งการท างาน 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายช่วยอ านวยการ ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


