แผนงานการเสริมสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนงาน
๑. แผนงานพัฒนาระบบ
และการบันทึกข้อมูลเครือข่าย
สิทธิมนุษยชน

โครงการ/กิจกรรม


โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมาย





๒. แผนพัฒนาระบบและเนื้อหา
สารสนเทศเพื่อการไหลเวียน
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ทางสื่อออนไลน์ขององค์กร
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง



การประชุมสัมมนาภายในสานักงานเพื่อจัดทา
แผนงานการพัฒนารูปแบบและวิธกี ารเผยแพร่
และแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนทางสื่อ
ออนไลน์ กาหนดขอบเขตงาน และ ความรับผิดชอบ



โครงการรวบรวมและเรียบเรียงสารสนเทศต่างๆ
ของ กสม. ตามประเด็น พื้นที่ กลุม่ เป้าหมาย



เวทีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูลและสารสนเทศ



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

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

ทุกสานักที่
เกี่ยวข้อง

ทุกสานัก
ที่เกี่ยวข้อง

๑

แผนงาน
๓. แผนงานประสานความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายองค์กรอิสระ
และภาครัฐ

๔. แผนเชิงยุทธศาสตร์ของ
สานักงานในการทางาน
กับภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคมและองค์กรที่ได้รับ
การรับรอง

โครงการ/กิจกรรม


การประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายองค์กรอิสระและ
ภาครัฐเพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางการประสาน
การทางานเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ



การประชุมหารือเชิงสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ตามลาดับ
ความสาคัญที่กาหนดในแนวทางการประสาน
การทางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายองค์กรอิสระและ
ภาครัฐเพื่อระบุข้อจากัดในการดาเนินการและร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไข
ประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
หลักของประเทศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความร่วมมือในกระบวนการสรรหา กสม.
ตามที่กฎหมายกาหนด







กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

องค์กรอิสระ
หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง

ทุกสานักที่
เกี่ยวข้อง

ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคมและ
องค์กรที่ได้รับ
การรับรอง

ทุกสานักที่
เกี่ยวข้อง

โครงการนาร่องเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละทักษะภาคี
ภาคประชาสังคมในการทาหน้าที่อาสาสมัคร บันทึก
ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
เพื่อสรุปบทเรียน ปรับปรุง/พัฒนาและขยายผลต่อไป
(อาจทาให้เห็น Node เพิ่มขึ้น)

ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคมและ
องค์กรที่ได้รับ
การรับรอง
ตามประเด็น /
ในพื้นที่ที่มี
ความพร้อม



โครงการนาร่องเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละทักษะภาคี
ภาคประชาสังคมในการทาหน้าที่อาสาสมัครรับเรื่อง
ร้องเรียน ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือเบื้องต้น

ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคมและ
องค์กรที่ได้รับ







๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

สานักส่งเสริมฯ
สานักวิจัยฯ

สานักส่งเสริมฯ
สานักคุ้มครองฯ
๒

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

แก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ ประสานการทางานกับ การรับรอง
ศูนย์ภูมภิ าคฯ และสานักงาน เพื่อสรุปบทเรียน
ตามประเด็น /
ปรับปรุง/พัฒนาและขยายผลต่อไป
ในพื้นที่ที่มีความ
พร้อม
๕. แผนเชิงยุทธศาสตร์ของ
สานักงานในการทางานกับ
ภาคีเครือข่ายภาค
สถาบันอุดมศึกษา ทีล่ งนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านสิทธิมนุษยชนกับ
สานักงาน กสม.







โครงการประเมินสถานการณ์การละเมิด การส่งเสริม เครือข่ายภาค
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรายจังหวัดและไตรมาส
สถาบันอุดมศึกษา
ที่นาเสนอผ่านสื่อมวลชน สื่อท้องถิ่น เพื่อประมวล
๕๐ สถาบัน ๕๗ แห่ง
สถานการณ์ เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
และการปรับปรุงกฎหมาย
เวทีสิทธิมนุษยชนของภาคีวิชาการในระดับภูมภิ าค
 เครือข่ายภาค
เพื่อนาเสนอผลการประเมินฯ เพื่อแลกเปลีย่ นและรับ
สถาบันอุดม
ฟังข้อเสนอจากภาคีวิชาการ ภาครัฐ และภาคประชา
ศึกษา๕๗ แห่ง
สังคม เพื่อผลในการพัฒนาบทบาทด้านการส่งเสริม  ศูนย์ศึกษาและ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของเครือข่ายภาคสถาบัน
ประสานงาน สิทธิ
อุดมศึกษา ๕๗ แห่ง และเพื่อผลในการจัดทาข้อเสนอ
ระดับภาค
เชิงนโยบาย
 ภาคีภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม
ในระดับภาค
โครงการนาร่องกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน ศูนย์ศึกษาและ
สิทธิมนุษยชนระดับภูมภิ าคที่มีความพร้อมเพื่อจัดทา ประสานงาน
แผนงาน/โครงการ ด้านการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิ สิทธิระดับภาคทีมี
มนุษยชน ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์
ความพร้อม




สานักส่งเสริมฯ
สานักคุ้มครองฯ

 สานักส่งเสริมฯ
 สานักคุ้มครองฯ





สานักส่งเสริมฯ
สานักคุ้มครองฯ
สานักวิจัยฯ

๓

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

๖. แผนงานการพัฒนาบุคลากร
สานักงานให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะใน
การเลือกใช้และดาเนิน
กิจกรรมเพื่อระดมความ
คิดเห็นที่หลากหลายของ
ภาคีเครือข่าย ต่องานการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ที่เป็นประเด็น
หรือปัญหาสาธารณะ
เพื่อจัดทาแผนการสร้างเสริม
เครือข่าย ข้อเสนอเชิงนโยบาย
และการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย



๗. แผนการพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อเผยแพร่ และพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
จากรูปธรรมกรณีร้องเรียนต่อ
กสม. ที่ดาเนินการอย่าง
เชื่อมโยงกับ พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ









โครงการจัดอบรมบุคลากรเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในรูปแบบและเทคนิควิธีการการระดม
ความเห็น/ข้อเสนอของภาคีเครือข่าย ในประเด็นหรือ
ปัญหาสาธารณะ
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในงานการดาเนิน
กระบวนการ หรือ การเป็นกระบวนกร (Facilitator)
ในกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็นที่หลากหลาย
ของภาคีเครือข่าย ต่องานการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน งานจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
โครงการสัมมนาสานักงานเพื่อจัดทาแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็นทีห่ ลากหลายของ
ภาคีเครือข่าย ต่องานการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ที่เป็นประเด็นหรือปัญหาสาธารณะ
และเพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
โครงการจัดกิจกรรมของสานักงานกับภาคีเครือข่าย
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามแผนการ
จัดกิจกรรมที่สานักงานจัดทาขึ้น
โครงการจัดทาและเผยแพร่ชุดความรู้สิทธิมนุษยชน
จากกรณีร้องเรียน ที่ กสม.ดาเนินการ ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามอานาจหน้าที่อย่าง
อ้างอิงกติกาสากล หรือ อนุสญ
ั ญาที่ประเทศไทย
เป็นภาคี

กลุ่มเป้าหมาย




ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

สานักส่งเสริมฯ
สานักคุ้มครองฯ
สานักวิจัยฯ

 ภาคีเครือข่าย



 สื่อมวลชน



 ประชาชนผู้สนใจ




สานักส่งเสริมฯ
สานักวิจัยฯ
สานักคุ้มครองฯ
สานัก
สิทธิมนุษยชน
ระหว่าง
ประเทศ

๔

แผนงาน
๘. การพัฒนาหลักสูตรและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลาการ
และเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์
เชิงประเด็น/พื้นที่/
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อผลในการ
พัฒนางานสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
ต้องการร่วมกัน

โครงการ/กิจกรรม





๙. การกาหนดพื้นทีนาร่อง
เพื่อบูรณาการ การทางาน
ในเชิงประเด็น และ/หรือ พื้นที่
ในงานด้านการส่งเสริม
การเฝ้าระวัง การคุม้ ครอง
การแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
๑๐. แผนงานการพัฒนาชุด
บทเรียน จากประสบการณ์
การทางานสิทธิมนุษยชนด้วย
กลไกเครือข่าย เพื่อผล
ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทางานด้านเครือข่าย
ของสานักงาน การจัดทาองค์
ความรู้ รวมทั้ง คาแนะนา





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

ผู้รับผิดชอบ

โครงการออกแบบการเรียนรู้จากหลักการสู่
ปฏิบัติการจริงในงานสิทธิมนุษยชน
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ และ ทักษะในงานการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนสาหรับบุคลากรและภาคีเครือข่ายเชิง
ยุทธศาสตร์ จากประเด็นงานส่งเสริม และ/หรือ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ กสม.ที่ เป็นรูปธรรม
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาคูม่ ือการทางานร่วมกันระหว่าง สนง.
กสม.และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ
จากการดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรม
โครงการนาร่องร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ใน
การกาหนดประเด็น และ/หรือพื้นที่ การทางานเชิง
บูรณาการกับภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ที่มีการติดตาม
ประเมินผล และถอดบทเรียน เพือ่ พัฒนาเป็นความรู/้
คู่มือ



ภาคีทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ
ภาคประชาสังคม
ภาควิชาการ




สานักส่งเสริม
สานักคุ้มครอง

โครงการจัดทาองค์ความรู้ หรือ คาแนะนา หรือ
คู่มือการทางานสิทธิมนุษยชนด้วยการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย จากการถอดบทเรียน
การทางานด้านเครือข่ายของสานักงาน

 ทีมงานสานักงาน



สานักส่งเสริม
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หมายเหตุ

สานักบริหาร
กลาง
สานักส่งเสริมฯ
สานักคุ้มครองฯ
สานักวิจัยฯ

 ที่ปรึกษา
 ผู้รผ
ู้ ู้เชี่ยวชาญ
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แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
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๒๕๖๔

๒๕๖๕

หมายเหตุ

หรือคู่มือการทางาน
สิทธิมนุษยชนด้วยการมีส่วน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่
หลากหลาย
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