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กำรแก้ไขปญัหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
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โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับสิทธมินุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดใหค้ณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ 

เปน็องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู มีหนา้ที่และอ านาจตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนษุยชนและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปอ้งกันหรือแก้ไขปญัหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
และมีหนา้ที่ และอ านาจด าเนนิการโดยมุง่หมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน อย่างเปน็ระบบและใหเ้ฝ้าระวัง
ติดตามเหตุการณ์ด้านสิทธิมนษุยชนของประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง 

ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมใหเ้จ้าหนา้ที่และหนว่ยงานของรัฐผู้มีหนา้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติได้รับรู้หลักการของสิทธิมนษุยชนและสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏบิติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ ได้ด าเนนิการโครงการ
สร้างเสริมสังคมใหต้ระหนกัถึงความส าคัญของสิทธิมนษุยชนขึ้น โดยจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏบิติัหนา้ที่ ที่ค านงึถึงหลักการสิทธิมนษุยชนใหก้ับเจ้าหนา้ที่ผู้มีหนา้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ จ านวน 2 รุ่น รวมทั้งส้ิน 100 คน ประกอบด้วย

 - เจ้าหนา้ที่ฝ่ายความมัน่คง ระดับผู้ปฏบิติั จ านวน 70 คน 
 - เจ้าหนา้ที่ฝ่ายความมัน่คง ระดับผู้บงัคับบญัชา จ านวน 30 คน 

ผลการด าเนินงาน
             ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหนา้
ได้จัดการฝึกอบรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนษุยชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเจ้าหนา้ที่
ฝ่ายความมัน่คงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับผู้บงัคับบญัชา ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรม 
ซี เอส ปตัตาน ีจังหวัดปตัตาน ีโดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 30 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย และอภปิรายใหค้วามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนษุยชน โดยประธานกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ ผู้แทนส านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ นกัวิชาการจากสถาบนัการศึกษา และผู้แทนจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ท าหนา้ที่วิทยากร
ในการฝึกอบรม ดังนี้

 - บรรยายพิเศษ โดย นายวัส ติงสมิตร  ประธานกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ 
 - การบรรยาย หวัข้อ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนษุยชนที่ประเทศไทย เปน็ภาคี และกลไก

การคุ้มครอง โดย นางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ
 - การบรรยาย หวัข้อ “การใหค้วามคุ้มครองบคุคลทุกคนจากการทรมานตามอนสัุญญาต่อต้านการทรมาน

อนสัุญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท าอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที่ย่ ายีศักด์ิศรี (CAT)” 
กับ ร่างพระราชบญัญัติปอ้งกันและปราบปรามการทรมานและท าใหบ้คุคลสูญหาย พ.ศ. ....” 
โดย ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจ าคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - การบรรยาย หวัข้อ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนษุยชนที่ประเทศไทย เปน็ภาคี และกลไก
การอภปิราย เร่ือง “การจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและการบงัคับใหห้ายสาบสูญ และการตรวจสอบ
เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมตัวบคุคล ตามกฎหมายพิเศษด้านความมัน่คงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย 

   1. นายไสว จันทศรี ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ
   2. ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจ าคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   3. ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

2. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
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   4. พันเอก อาทิตย์ อรุณโชติ หวัหนา้กองกฎหมายและสิทธิมนษุยชน กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหนา้
   5. นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ท่ีปรึกษาส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ

ทั้งนี ้การด าเนนิการในขณะนีอ้ยู่ระหว่างการจัดเตรียมการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหนา้ที่ฝ่ายความมัน่คง ระดับผู้ปฏบิติั 
ภาพประกอบการบรรยาย

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน เนือ่งจาก พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ล่าช้า ส่งผลใหส้ านกังาน กสม. ต้องปรับแผนการด าเนนิงาน เช่น การปรับกิจกรรมในการฝึกอบรม 
ระยะเวลา การประสานวิทยากรในการบรรยาย รวมถึงสถานที่ในการฝึกอบรมกว่าก าหนด จึงท าใหก้ารด าเนนิการจัดการ
มีปญัหา เช่น การประสานหนว่ยงานผู้เข้าร่วมอบรม สถานที่ในการจัดการอบรม 

แนวทางแก้ไข
ส านกังาน กสม. จัดท าแผนบริหารความเส่ียงในกรณีที่เกิดผลกระทบจากปจัจัยภายนอก เช่น 

การประกาศใช้พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ล่าช้า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เปน็ต้น
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1.  ชือ่โครงการ : โครงการสร้างเสริมสังคมใหต้ระหนกัถึงความส าคัญของสิทธิมนษุยชน
                     กิจกรรม : จัดอบรมและการประชุมเชิงปฏบิติัการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.  วัตถุประสงค์
          เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนษุยชน อันเปน็พื้นฐานที่จะน าไปสู่การพิทักษ์และคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบญัญัติแหง่รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเปน็ภาคีแก่ภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับสนบัสนนุภาคประชาสังคม 
ใหเ้ข้ามามีบทบาทในการด าเนนิงานร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนษุยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อใหภ้าคประชาสังคมเกิดความเชื่อมัน่และสนบัสนนุการด าเนนิงานของภาครัฐ และน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

3.  กลุม่เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ ซ่ึงเปน็ตัวแทนภาคประชาสังคม จ านวน 80 คน

4.  แนวทางการด าเนินการ
 1)  การฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

             2)  การประชุมเชิงปฏบิติัการของตัวแทนภาคประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างเสริม
ทุกภาคส่วนของสังคมใหต้ระหนกัถึงความส าคัญของสิทธิมนษุยชน และสนบัสนนุการมีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน
ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนษุยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

5.  ตวัชีว้ัดเป้าหมายโครงการ
            1)  เปา้หมายเชิงผลผลิต (Output)  ตัวแทนภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนกัถึงความส าคัญของสิทธิมนษุยชน จ านวน 80 คน
            2)  เปา้หมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  มีเครือข่ายด้านสิทธิมนษุยชนที่มาจากตัวแทนภาคประชาสังคม
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีสามารถก าหนดบทบาทและแนวทางในการมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานร่วมกับศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนษุยชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.  พ้ืนที่การด าเนินการ
 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปตัตาน ียะลา และนราธิวาส 

7.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
             เครือข่ายจากภาคประชาสังคมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปก าหนดแนวทางการท างานในลักษณะเปน็เครือข่าย
ด้านสิทธิมนษุยชนในพื้นท่ีของตนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขับเคล่ือนงานร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนษุยชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ส าหรับการสนบัสนนุการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมใหต้ระหนกั
ถึงความส าคัญของสิทธิมนษุยชน

3. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส าคัญ 
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

      งบเงินอุดหนุน 1,143,700 1,143,700 บาท
          โครงการสร้างความเขม้แขง็ในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้
             กิจกรรม : จัดอบรมและการประชุมเชิงปฏบิัติการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 3 คร้ัง
                      - ค่าทีพ่ักวิทยากร และผู้บริหาร (7 คน x 1,200 บาท x 1 คืน) = 8,400          บาท
                      - ค่าทีพ่ัก (เจ้าหน้าที่) (5 คน x 750 บาท x 2 คืน) = 7,500          บาท
                      - ค่าทีพ่ัก (ผู้เข้าร่วมอบรม) (80 คน x 750 บาท x 2 คืน) = 120,000      บาท
                      - ค่าตอบแทนวิทยากร (ไมใ่ช่บุคลากรของรัฐ) (5 คน x 1,200 บาท x 12 ชั่วโมง) = 72,000        บาท
                      - ค่าเดินทางวิทยากร และผู้บริหาร (เคร่ืองบิน) (7 คน x 2,500 บาท x 2 เทีย่ว) = 35,000        บาท
                      - ค่ารถพาหนะผู้เข้าอบรม  (80 คน x 500 บาท) = 40,000        บาท
                      - ค่ารถพาหนะประจ าทางเจ้าหน้าที ่(5 คน x 1,000 บาท x 2 เทีย่ว) = 10,000        บาท
                      - ค่าแท็กซ่ี (วิทยากร) (5 คน x 200 บาท x 2 เทีย่ว) = 2,000          บาท
                      - ค่าแท็กซ่ี (ผู้บริหาร) (2 คน x 200 บาท x 2 เทีย่ว) = 800            บาท
                      - ค่าแท็กซ่ี (เจ้าหน้าที่) (5 คน x 200 บาท x 2 เทีย่ว) = 2,000          บาท
                      - ค่าเช่ารถยนต์ในพืน้ที ่ (2 คัน x 2,500 บาท x 2 วัน) = 10,000        บาท
                      - ค่าอาหาร (92 คน x 200 บาท x 3 มื้อ) = 55,200        บาท
                      - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (92 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) = 12,880        บาท
                      - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 5,453          บาท

   หมายเหต ุ: ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและการประชุมเชิงปฏบิัติการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคร้ัง = 381,233     บาท

รายการงบบูรณาการ
   แผนงานบูรณาการ : ขบัเคลื่อนการแก้ปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้

4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
(โปรดแจกแจงรายละเอียดถึงระดบักิจกรรม และตวัคูณ)
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