
โครงการจัดตัง้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้  

ภายใต้ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565  
ยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคม  เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน       

ตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติ  
  ยุทธศาสตร์ที่  2 เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐ          
และภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการท างานร่วมกัน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่อ ง สิทธิมนุษยชน      
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของคณะกรรมการ      
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง พัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด   
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส  

2. ลักษณะโครงการ 

3. วิธีการด าเนินงาน 

   
 

ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   

2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เนื่องจากยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดจาก

ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น การจัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ จงึมีความ
สอดคล้องในประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ  

3. ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทแผนความมั่นคง ในประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิต ิและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 

4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทที่ 2 การต่างประเทศ 
แผนแม่บทย่อยที ่2.1.3 การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
 

  โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

        ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
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ส่วนที ่3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 

1. หลักการและเหตุผล  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีประกาศ ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เพ่ือให้มีหน่วยงานและกลไกการด าเนินงานตามหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่บัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการปารีส ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ส านักงาน กสม. พ้ืนที่
ภาคใต้เป็นส่วนราชการภายในของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าส่วน
ราชการระดับส านัก มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ขอบเขตหน้าที่และเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) พ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดภาคใต้ จ านวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ชุมพร 
นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และจังหวัด
สตูล  

2) ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการ  
ก าหนดหน้าที่และอ านาจส่วนราชการของส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย 3 ภารกิจ

หลัก ได้แก่ 1) ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 2) ภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3) ภารกิจ
ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และ 1 ภารกิจสนับสนุน คือ ภารกิจด้านการบริหาร  

3) เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ 

(2) เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ได้รับการด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ล่าช้า  

(3) เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่มีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเรื่องสิทธิ
มนุษยชนอย่างทั่วถึง 

(4) เพ่ือให้การเฝ้าระวัง การประเมิน การชี้แจง การให้ความเห็น และการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง 

ทั้งนี้ กสม. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลได้มีมติให้ประธาน กสม. โดยความเห็นชอบของ
กสม. ประกาศสถานที่ตั้งและก าหนดวันเปิดท าการของส านักงาน กสม.พ้ืนที่ภาคใต้ ก็ต่อเมื่อส านักงาน 
กสม. ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้แล้วเสร็จ ส านักบริหารกลาง
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้  
2.2 เพ่ือให้ส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ สามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
2.๓ เพ่ือให้การจัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจตาม

ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1) บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รวมทั้งสิ้น 20 คน 
ประกอบด้วย 

(1) ข้าราชการ จ านวน 17 คน 
(2) พนักงานราชการ จ านวน 3 คน 

2) อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ระบบสาธารณูปโภคโสตทัศนูปกรณ์ ระบบ
รกัษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ ฯลฯ ที่จ าเป็นต้องใช้ภายในส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) มิติการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จะท าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเข้าถึง

พ้ืนทีแ่ละเข้าใจสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น  
2) มิติการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็นที่รู้จักและเป็นที่

ไว้วางใจของประชาชนอย่างกว้างขวาง ท าให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงหลักการสิทธิมนุษยชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม สามารถสนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างสังคมของการเคารพสิทธิ
มนุษยชนตามกฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม 
สามารถเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน และสื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้กับสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งจะเป็น
ประโยชน์ในการประสานความร่วมมือกรณีที่มีประเด็นสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
การตอบข้อสังเกตหรือความเห็นของการประเมินสถานะในกระบวนการของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) 

๓) มิติการบริหารราชการ สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินงานในปัจจุบัน โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการเฝ้าระวังสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่การเข้าถึงข้อมูลในเชิง
ลึกและสภาพปัญหาที่แท้จริง อีกทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงการท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ง่ายและสะดวก เป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร รวมทั้งช่องทางในการประสานการ
ด าเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด  

4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
4.๑ ส านักงาน กสม. มีความพร้อมในการจัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ 
4.2 ส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ สามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
4.๓ ส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ  
5.1 มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภาคใต้  

อย่างน้อย 3 กิจกรรม 
5.2 ประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน 14 จังหวัด ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง  

และเป็นธรรม จ านวน 14 จังหวัด 
5.3 มีรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน 1 ฉบับ 
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6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

กระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

7. พื้นที่การด าเนินการ  
ณ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีรับผิดชอบของส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน 

14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นราธิวาส 
ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และจังหวัดสตูล 

8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ ช่วงที่ 1 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ระยะเวลา 2 เดือน   
ระยะที่ 2 ระยะเตรียมการ ช่วงที่ 2 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2564 ระยะเวลา 2 เดือน 
ระยะที่ 3 ด าเนินการจัดโครงการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 ระยะเวลา 11 เดือน 

 
ส่วนที่ 4 : แนวทางการด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2564 2565 2565 2565 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การส ารวจความต้องการ
ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่จ าเป็น 

              

2. การเตรียมความพร้อมและ
สนับสนนุด้านอาคารสถานที่ 
วัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ 
ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
สารสนเทศ ฯลฯ  

              

3. การเดินทางไปดูสถานที่
และการเดินทางไปร่วมพิธี
เปิดส านักงาน กสม. พื้นที่
ภาคใต้ 

              

4.. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง               
5. การด าเนินการด้าน
สาธารณปูโภค 

              

6. ประกาศสถานที่ตั้ง 
ส านักงาน กสม. พืน้ที่ภาคใต้ 
และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่    
ไปปฏบิัติงาน 

              

8. การสรรหาและแต่งตั้ง
บุคลากร 

              

9. ประเมินผลโครงการและ
สรุปรายงานผลการด าเนินการ
ตามโครงการฯ 
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ส่วนที่ 5 : งบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท้ังหมด 4,528,100 บาท  

ส่วนที่ 6 ข้อมูลหน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานพัสดุ 
1. นางสาวจิราภรณ์  ทองค าพัสดุ (งบด าเนินงาน/งบลงทุน) โทรศัพท์ 0 2141 3899 
2. นางรัตนวดี  แพงศรี กลุ่มงานพัสดุ (งบด าเนินงาน/งบลงทุน) โทรศัพท์ 0 2141 3871 
อีเมล์ procurenhrc@gmail.com 

ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
(บาท) 

1. งบด าเนินงาน 2,717,000 
    1.1 ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้สอย 
    1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (รายการผกูพันข้ามปีงบประมาณ) 

   2,317,200    
   399,800 

2. งบลงทุน 1,811,100 

รวมเป็นเงิน 4,528,100 

 


