
(ร่าง) 

 
  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
โครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำร

แก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ: 
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง 
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(ร่าง) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เสนอขอจัดตั้งงบประมำณส ำหรับใช้ด ำเนินงำนที่

เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยระดับชำติ คือ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564  
ตำมแผนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  อันเป็นโครงกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2562 ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และแนวทำงกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ในโครงกำรมีตำมแผนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานด้านต่าง ๆ รองรับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความม่ันคง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

การรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ หมายเหตุ 
1.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 1. โครงการ : โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้  

(ได้รับงบประมำณ จ ำนวน 494,200 บำท) 
 

 1.1 ผลการด าเนินการ (โดยย่อ) : โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนใต้ ด ำเนินงำนภำยใต้กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ตำมแผนกำรปฏิบัติกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 และแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยจัดท ำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษำ
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และจัดให้มีกำร
รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง 

 

 1.2 ผลผลิต: คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษำ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 2,000 เล่ม 

 

 1.3 ผลลัพธ์ : เพ่ือให้คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรเผยแพร่ในวงกว้ำง และเข้ำถึงได้โดยง่ำย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงจัดท ำคู่มือดังกล่ำวในรูปแบบ E-Book ฉบับ
สมบูรณ์  
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การรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ หมายเหตุ 
 

โดยเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรทธิมนุษยชนแห่งชำติ ทั้งนี้ สำมำรถเข้ำถึงได้ ที ่ 

 http://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F10779.pdf 
และในรูปแบบ QR Code ดังนี้ 

 
 1.4 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด 

: โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้ มีผลส ำเร็จในกำรด ำเนิน
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  

ทั้งนี้ เป้ำหมำยตัวชี้วัด คือ คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รัฐและ
ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 2,000 เล่ม  

ผลกำรด ำเนินงำนที่ได้รับ คือ จัดท ำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่รัฐและประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 2,000 เล่ม 

 

 1.5 ความเชื่อมโยงต่อแผนย่อย ในแผนแม่บท ประเด็นความม่ันคง : โครงกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้ มีควำมเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่ำง ๆ ดังนี้ 

 

 (1) ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 

 

 (2) ความสอดคล้องกับแผนแม่บท : แผนแม่บท ประเด็นควำมมั่นคง  
 (3) ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อย : 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง  
 

 (4) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : ภำคใต้มีควำมสุข ร่มรื่น  
 (5) ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย : 

สถิติจ ำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสียลดลง 20% 
 

 (6) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ : 
ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 

 

 1.6 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ..............(ไม่มี)..................  
 

http://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F10779.pdf
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2. รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ หมายเหตุ 
1.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 1. โครงการ : โครงกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ 

(ได้รับงบประมำณ จ ำนวน 573,000 บำท) 
 

 1.1 ผลการด าเนินการ (โดยย่อ) : โครงกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมและ
เยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ เป็นโครงกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติได้รับจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับแผนงำนบูรณำกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

ทั้งนี้  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  มีแผนกำร
ด ำเนินงำนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ภำยใต้โครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำร
ดังกล่ำวในโครงกำรสร้ำงเสริมสังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน 
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำร
ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำรของสิทธิมนุษยชน มีแผนกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคง จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำม
มั่นคง ระดับผู้บังคับบัญชำ จ ำนวน 30 คน   

กิจกรรมที่ 2 ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำม
มั่นคง ระดับผู้ปฏิบัติกำร จ ำนวน 70 คน  

โดยได้ด ำเนินกำรในกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี 
เมื่อเดือนมกรำคม 2563 มีผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 144,250 บำท 

 

 1.2 ผลผลิต: จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 2 รุ่น คือ 1) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ควำมมั่นคง ระดับผู้ปฏิบัติ และ 2) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคง ระดับผู้บังคับบัญชำ  

 

 1.3 ผลลัพธ์ : -- อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร---  
 1.4 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่

ก าหนด : ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมและเยียวยำผู้
ได้รับผลกระทบตำมแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน มีผลกำรด ำเนินงำนที่ได้รับ คือ ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคง ระดับผู้บังคับบัญชำ จ ำนวน จ ำนวน 1 ครั้ง 
จำกเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรของโครงกำร คือ จัดกำรฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ
ในโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคง จ ำนวน 2 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 50 ของควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรโครงกำร  
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รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ หมายเหตุ 
 1.5 ความเชื่อมโยงต่อแผนย่อย ในแผนแม่บท ประเด็นความม่ันคง : 

โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ มีควำมเชื่อมโยงกับแผน
ในระดับต่ำง ๆ ดังนี้ 

 

 (1) ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ: 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 

 

 (2) ความสอดคล้องกับแผนแม่บท: 
แผนแม่บท ประเด็นควำมมั่นคง 

 

 (3) ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อย: 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง  

 

 (4) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย: 
ภำคใต้มีควำมสุข ร่มรื่น 

 

 (5) ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย : 
สถิติจ ำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสียลดลง 20% 

 

 (6) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ: 
ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 

 

 1.6 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ..............(ไม่มี)..................  
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3. แนวทางการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความม่ันคง และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง 

รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ หมายเหตุ 
1.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 1. ชื่อโครงการ : โครงกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน 
(เสนอขอตั้งงบประมำณ จ ำนวน 1,525,000 บำท) 

 

 1.1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ (โดยย่อ)  
วัตถุประสงค์ ของโครงกำร  : เพ่ือส่ งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ ำใจใน 

หลักสิทธิมนุษยชน อันเป็นพ้ืนฐำนที่จะน ำไปสู่กำรพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภำพของประชำชนตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยและ
พันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็นภำคีแก่ภำคประชำสังคมในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ควบคู่ไปกับสนับสนุนภำคประชำสังคม ให้เข้ำมำมี
บทบำทร่วมด ำเนินงำนกับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร  : มีแผนด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
- จัดท ำหลักสูตร และประสำนกลุ่มเป้ำหมำย 
- จัดเวทีกำรประชุม กำรอบรมให้ควำมรู้แก่ตัวแทนภำคประชำสังคม

จังหวัดละ 1 ครั้ง ใน 3 จังหวัด (ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส) กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรส ำหรับตัวแทนภำคประชำสังคมทั้ง 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีบทบำทเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของ
สังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : เครือข่ำยจำกภำคประชำสังคมสำมำรถน ำควำมรู้
ที่ได้รับไปก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนในลักษณะเป็นเครือข่ำยด้ำนสิทธิมนุษยชน
ในพ้ืนที่ของตนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่สำมำรถน ำไปด ำเนินกำรขับเคลื่อน
งำนร่วมกับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ส ำหรับกำรสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน 

 

 1.2 ผลผลิต : โครงกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน มีเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) คือ ตัวแทนภำค
ประชำสังคมที่ได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้และได้รับกำรสนับสนุนรวมกันเป็น
เครือข่ำย 

 

 1.3 ผลลัพธ์ : โครงกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน มีเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome) คือ เครือข่ำย
ตัวแทนภำคประชำสังคมในแต่ละจังหวัดสำมำรถก ำหนดบทบำทและแนวทำงใน
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รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ หมายเหตุ 
กำรมีส่วนร่วมด ำเนินงำนกับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนใน
พ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

 1.4 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนด : เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน คือ ประชำชนได้รับกำรคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย พันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำน 
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตำม ตัวชี้วัด ร้อยละของประชำชน
กลุ่ ม เป้ ำหมำยมีควำมรู้  ควำมเข้ำ ใจและตระหนักถึ งควำมส ำคัญของ 
สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75 และ ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 300 คน 

 
 

 

 1.5 ความเชื่อมโยงต่อแผนย่อย ในแผนแม่บท ประเด็นความม่ันคง : 
โครงกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิ
มนุษยชน มีควำมเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่ำง ๆ ดังนี้ 

 

 (1) ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ: 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 

 

 (2) ความสอดคล้องกับแผนแม่บท: 
แผนแม่บท ประเด็นควำมมั่นคง 

 

 (3) ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อย: 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง  

 

 (4) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย: 
ภำคใต้มีควำมสุข ร่มรื่น 

 

 (5) ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย : 
สถิติจ ำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสียลดลง 20% 

 

 (6) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ: 
ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 

 

 


