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6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ไม่มี
7. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวา่จะได้รับ 10
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   8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มี
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ประเดน็เพ่ิมเตมิตอ่หน่วยรบังบประมาณเพ่ือจัดเตรยีมขอ้มลูประกอบพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 23
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เช่น มีการประชุมร่วมกันหรือไม่ อย่างไร วนัใดบ้าง และผลการประชุมเป็นอย่างไร ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น
     2.  เหตุผล ความจ าเป็นอย่างชัดเจนที่ต้องจัดท าโครงการบูรณาการ และความจ าเป็นของหน่วยรับงบประมาณในการด าเนินการ 25
โดยชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลัก
     3.  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ คณะอนุกรรมาธกิาร 26
แผนงานบูรณาการ และส านักงบประมาณของรัฐสภา Parliamentary Budget Office (PBO) ต่อหน่วยรับงบประมาณ ที่ผ่านมา
     4.  ข้อมูลการก าหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุหรืองานจ้าง (Terms of Reference: TOR) ที่ได้จัดท าไปแล้วที่ผ่านมา ไม่มี
     5.  ข้อมูลแผนบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศ และความคืบหน้าของการด าเนินการตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

หมายเหต.ุ- ขอใหห้นว่ยงานจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเกีย่วกบัการขับเคล่ือนแผนงานบรูณาการในปงีบประมาณ พ .ศ. 2566 ดังนี้
             - รายละเอยีดข้อมลูงบประมาณซ่ึงรายงานผ่านระบบติดตามและประเมนิผลแหง่ชาติ (eMENSCR) โดยประกอบด้วย 6 ส่วน (M1 - M6) 
               ซ่ึงจะต้องมคีวามเชือ่มโยงและสอดคล้องกบัแผนงานบรูณาการ
             - บนัทึกการประชุมการขับเคล่ือนแผนงานบรูณาการทุกแผน (ถ้าม)ี
             - บนัทึกส่ังการภาพรวมการขับเคล่ือนแผนงานบรูณาการทุกแผนของหนว่ยงานเจ้าภาพ (ถ้าม)ี
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ล ำดบั ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์มอืถือ

1 นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน ์       รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ 08 4763 4806

2 นายกฤษฎา   งามสินจ ารัส ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติพืน้ทีภ่าคใต้ 08 1837 7233

3 นางสาวสุกัญญา ต้นสายเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 06 2942 9715

4 นางสาวหทัยทิพย์  นราแหวว นกัวิชาการสิทธิมนษุยชนปฏบิติัการ 09 3194 0008

แผนงำนบรูณำกำร : ขบัเคลื่อนกำรแก้ไขปญัหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

1. รำยนำมผู้ชี้แจง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
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หน่วยรับงบประมาณ : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1: ดา้นความมัน่คง 

ประเดน็แผนแมบ่ท ประเดน็ 1 ความมัน่คง

เป้าหมายแผนแมบ่ท 1.2 ประเทศมีความมัน่คงในทุกมิติ
และทุกระดับเพิ่มขึ้น

ตวัชีว้ัดแผนแมบ่ท อันดับดัชนสัีนติภาพโลก อยู่ใน 1 ใน 50
ของโลก ภายใน 2570

แผนย่อยของแผนแมบ่ท 1.1.2 การปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ที่มีผลกระทบต่อความมัน่คง

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแมบ่ท 1.1.2.2 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

ตวัชีว้ัดแผนย่อยของแผนแมบ่ท 1.1.2.2(1) วัดสถิติจ านวน
เหตุรุนแรง/สูญเสีย เหตุการณ์ความรุนแรงยุติภายในป ี2570

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 ยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คง

แผนงาน แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.3 ความสอดคล้องของแผนบรูณาการกับยุทธศาสตรช์าต ิแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิแผนย่อยของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิแผนการปฏิรปูประเทศ

 (ฉบบัปรบัปรงุ) นโยบายของรฐับาล และยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
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ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน สังคมไทยมวีัฒนธรรมการเคารพสิทธมินุษยชน

ตวัชีว้ัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 1. ร้อยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีวามรู้ ความเขา้ใจ และตระหนักในหลักสิทธมินุษยชน
อย่างทั่วถึงเพ่ือลดปัญหาการกระท าอันเป็นการละเมดิสิทธมินุษยชนภายในประเทศ 
ไมน้่อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่ยื่นเรื่องร้องเรียนตอ่ กสม. ไมน้่อยกว่าร้อยละ 85

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประชาชนมคีวามตระหนักรู้ดา้นสิทธแิละเสรีภาพตามหลักสากลอย่างทั่วถึง

ตวัชีว้ัดเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง

ตวัชีว้ัดเชงิคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพตามหลักสากล ร้อยละ 85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประชาชนไดร้ับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธมินุษยชน เจ้าหน้าที่รัฐ 
มคีวามรู้ ความเขา้ใจ ในเรื่องสิทธมินุษยชน

ตวัชีว้ัดเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน

ตวัชีว้ัดเชงิปริมาณ: ผู้น าศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกั
ในหลักสิทธิมนษุยชน อันจะส่งผลใหป้ระชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมัน่ในการปฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่รัฐ 
จ านวน 160 คน

แผนงาน/โครงการ อ านวยความยุตธิรรมและเยียวยาผู้ไดร้ับผลกระทบ

ผลผลิต/โครงการ โครงการสร้างเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธมินุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตวัชีว้ัดผลผลิต/โครงการ ตวัชีว้ัดเชงิปริมาณ: ผู้น าศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกั
ในหลักสิทธิมนษุยชน อันจะส่งผลใหป้ระชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมัน่ในการปฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่รัฐ 
จ านวน 160 คน

กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนษุยชน

กิจกรรมย่อย 1. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้แก่กลุ่มผู้น าทางศาสนาและนกัวิชาการศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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1. ขอ้มลูงบประมาณ ป ี2566  
1.1 งบประมาณ ป ี2566 (ร่าง พรบ.) 860,000.00                           บาท

งบด าเนินงาน - บาท
งบลงทุน - บาท
งบอดุหนุน 860,000.00 บาท
งบรายจา่ยอืน่ - บาท

1.2 งบประมาณ ป ี2566 วงเงินที่คณะอนุกรรมาธกิารฯ พจิารณา 860,000.00 บาท
เพิม่/ลด จากป ี2565 -208,000.00 บาท

ร้อยละ -19.48
1.3 สถานะการเบกิจา่ย

รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ณ วันที ่30 ก.ย. 64) (ณ วันที ่30 ม.ิย. 65)

เบกิจา่ยจริง 361,879.00                           689,846.00                           
โอนเปล่ียนแปลง - -
เงินกนัไวเ้บกิเหล่ือมปี - -

1.4 งบประมาณ ป ี2564 พลางกอ่น
แผนการใช้จา่ยเงิน 6 เดือน 0.1430                                 ล้านบาท
เบกิจา่ย ณ 18 พ.ย. 2564 - ล้านบาท

2. เปรียบเทยีบงบประมาณ ป ี2564/2565 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วย: บาท

งบประมาณ ป ี2565 งบประมาณ ป ี2566
(ขัน้ พรบ.) (ชัน้อนุกรรมาธกิารฯ)

รวมทัง้สิ้น 1,068,000.00                      860,000.00                         -208,000.00 -19.48
1. งบบคุลากร -                                         -                                         -                                 -                                 
2. งบด าเนินงาน -                                         -                                         -                                 -                                 
3. งบลงทุน -                                         -                                         -                                 -                                 
4. งบเงินอดุหนุน -                                         -                                         -                                 -                                 
   4.1 เงินอดุหนุนทั่วไป 1,068,000.00                        860,000.00                           -208,000.00 -19.48
   4.2 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ -                                         -                                         -                                 -                                 
5. งบรายจา่ยอืน่ -                                         -                                         -                                 -                                 
งบประมาณ ป ี2564 

860,000.00                           บาท
- บาท (รายจา่ยประจ า - บาท,รายจา่ยลงทุน - บาท)
- บาท
- บาท
-

คงเหลือปรับลด
ร้อยละ

3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบรูณาการ 2 พิจารณา
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วงเงนิทีค่ณะอนุกรรมาธกิารฯ พิจารณา
วงเงนิทีค่ณะอนุกรรมาธกิารฯ ปรับลด

ยอดคืนในกรรมาธกิาร

รายการ เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ
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แผนงาน/โครงการ (ส าคัญ):  โครงการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (เจ้าภาพ)
ผลผลติ/โครงการ:  โครงการสร้างเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลกั:  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธมินุษยชน
กิจกรรมยอ่ย:  เผยแพร่และอบรมหลักสิทธมินุษยชนรวมทั้งกฎหมายระหวา่งประเทศที่เกีย่วข้อง
เปา้หมาย:  ประชาชนซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิ กลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงาน
กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ 

ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด: 
ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ:  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้เข้ารับการอบรม (แผน 100 คน/ผล 111 คน)
ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ:  ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของสิทธมินุษยชน (แผน ร้อยละ 75/ผล ร้อยละ 88)

ความเปน็มา
พื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีกรณีเร่ืองร้องเรียนการละเมิดสิทธมินุษยชนสูง มีความหลากหลายทางวฒันธรรม ภาษา ศาสนา เชือ้ชาติและสถานการณ์

ด้านสิทธมินุษยชน กสม. จึงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ 3 จังหวดัชายแดนใต้ จึงได้ก าหนดให้พื้นที่จังหวดัชายแดนใต้
เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของ กสม. มาโดยตลอด และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนได้โดยง่าย 
สอดคล้องตามหน้าที่และอ านาจของ กสม. ที่บัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
รวมทั้งหลักการเกีย่วกบัสถานะของสถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติหรือหลักการปารีส กสม. ได้ประสานความร่วมมือกบัคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปัตตานี เปิดศูนย์ประสานงานสิทธมินุษยชนจังหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์ศึกษาและประสานงานแห่งแรก เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2557 เพื่ออ านวย
ความยุติธรรมให้กบัประชาชน และมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนผ่านความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้

4. สรุปผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบรูณาการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ปญัหา อุปสรรค และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
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ต่อมาส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของในหลักสิทธมินุษยชน 
ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด โดยมีผลงานส าคัญ อาทิ การจัดท าคู่มือสิทธมินุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ และจัดการฝึกอบรมให้กบัเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคง 
โดยการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงยุติธรรม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐสภา โดยการสนับสนุนของคณะกรรมาธกิารวสิามัญฯ พจิารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้เห็นความส าคัญในเร่ืองสิทธมินุษยชน และการท าหน้าที่ของ กสม. ในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจและสร้างวฒันธรรมในการเคารพสิทธมินุษยชนในสังคมไทย 
จึงได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดต้ังส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาคแห่งแรก ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบในเขต 14 จังหวดั ประกอบด้วย 
จังหวดักระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พงังา ภูเกต็ ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นราธวิาส ปัตตานี พทัลุง ยะลา สงขลา และจังหวดัสตูล โดยมีการเปิดส านักงาน กสม. 
พื้นที่ภาคใต้ ที่อาคารสันติภาพ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา เพื่อให้บริการกบัประชาชนอย่างเป็นทางการ ต้ังแต่ วนัที่ 17 กมุภาพนัธ ์2565 
เป็นต้นมา

ผลการด าเนินงาน
ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ านวน 1 โครงการ คือ “โครงการเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้” โดยส านักงาน กสม.
ได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ระหวา่งวนัที่ 13 - 18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพของเครือข่ายการท างานด้านสิทธมินุษยชน ให้กบักลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
จังหวดัชายแดนภาคใต้ (นราธวิาส ยะลา และปัตตานี ) ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงาน กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ  
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 จึงได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมการฝึกอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยเบ่งตามจังหวดั ได้แก ่จังหวดันราธวิาส ยะลา 
และจังหวดัปัตตานี รวมทั้งส้ิน 111 คน ประกอบด้วย กจิกรรมที่ส าคัญ ดังนี้
                 1.  การบรรยายพเิศษ เร่ือง บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนในบริบทพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
                 2.  การอภิปราย เร่ือง พนัธกรณีระหวา่งประเทศด้านสิทธมินุษยชนและกฎหมายภายในกบักรณีตัวอย่างการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน 
โดยบุคลากรผู้เชีย่วชาญของส านักงาน กสม. 
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                 3.  กจิกรรมกลุ่ม โดยวทิยากรของส านักงาน กสม. โดยมีเนื้อหาเกีย่วกบัแนวความคิดและความหมายเกีย่วกบัสิทธมินุษยชน และความสัมพนัธร์ะหวา่ง
สิทธมินุษยชนและสิทธขิัน้พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็น ซ่ึงน าไปสู่การสรุปประเด็นสถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ เกีย่วกบัประเด็นสิทธใินการเข้าถึง
สวสัดิการต่าง ๆ ของรัฐ สิทธแิรงงาน และสิทธด้ิานเศรษฐกจิ สิทธมินุษยชนในพื้นที่พหุวฒันธรรม สิทธชิุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสิทธใินกระบวนการยุติธรรม 
และสิทธมินุษยชนของกลุ่มเปราะบาง (เด็ก สตรี คนพกิารและผู้สูงอาย)ุ และผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกนัวเิคราะห์และออกแบบกรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการตาม
ประเด็นสถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชน พร้อมกบัน าเสนอกรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการดังกล่าว
                     ในการนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสิทธมินุษยชน ร้อยละ 88 และสามารถเสนอร่างกรอบแนวคิด
ในการด าเนินโครงการตามประเด็นสถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ตามรายกลุ่มจังหวดั อกีทั้งยังได้มีการต้ังกลุ่มเครือข่ายตามรายกลุ่มจังหวดั
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประกอบด้วย (1) กลุ่มเครือข่ายสิทธมินุษยชน จังหวดันราธวิาส (2) กลุ่มเครือข่ายสิทธมินุษยชน จังหวดัยะลา และ (3) กลุ่มเครือข่ายสิทธมินุษยชน 
จังหวดัปัตตานี และ กสม. มุ่งหวงัวา่สมาชิกของกลุ่มเครือข่ายสิทธมินุษยชนตามรายกลุ่มจังหวดัดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่จะช่วยขับเคล่ือนงาน
ด้านสิทธมินุษยชนร่วมกบั กสม. อนัจะน าไปสู่การสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธมินุษยชนและร่วมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอือ้อ านวย
ต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้

ปญัหาอุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ท าให้การด าเนินโครงการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 

อย่างเคร่งครัด รวมถึงก าหนดแนวปฏิบัติให้กบัผู้เข้าร่วมอบรมตามกลุ่มจังหวดั และมีความจ าเป็นต้องแบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น
รายจังหวดัไม่เกนิกลุ่มละ 50 คน ซ่ึงอาจจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่มีโอกาสได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัผู้แทนในจังหวดัอืน่ แต่อย่างไรกต็าม 
เมื่อส านักงาน กสม. ได้ประมวลภาพรวมจากผลการด าเนินโครงการแล้วพบวา่ ผู้เข้ารับการอบรมตามรายกลุ่มจังหวดัมีมุมมองต่อประเด็นสถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชน
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกนั
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               ภาพกิจกรรม

                                                                     *********************************************************

  - กลุม่จงัหวัดนราธิวาส

 - กลุม่จงัหวัดยะลา

 - กลุม่จงัหวัดปตัตานี
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หน่วยรบังบประมาณ : ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ

ปีงบประมาณ

ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ
พ.ศ. 2564

วงเงนิด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ
งบประมาณ
พ.ศ. 2565

วงเงนิด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 
(30 ม.ิย. 65)

คงเหลือ

แผนงาน/โครงการ: โครงการอ านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบ (เจ้าภาพ)
ผลผลิต/โครงการ: โครงการสร้างเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของ
สิทธมินุษยชนในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ (ส านักงาน กสม.)

กิจกรรมหลัก: เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธมินุษยชน

     1. กิจกรรมย่อย:  จัดอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้

1,143,699.00    1,143,699.00    361,878.00     781,821.00     - - - -

     2. กิจกรรมย่อย: เผยแพร่และอบรมหลักสิทธมินุษยชน
รวมทัง้กฎหมายระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วข้อง

- - - - 1,068,000.00      1,068,000.00     689,846.00     378,154.00     

รวมทัง้สิน้ -               -               -             -             1,068,000.00   1,068,000.00   689,846.00   378,154.00   

หนว่ย : ล้านบาท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 
จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ

กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย
1.1  แผนงาน/โครงการ: อ ำนวยควำมยุติธรรมและเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบ (เจ้ำภำพ)
1.2  ผลผลิต/โครงการ: โครงกำรสร้ำงเสริมควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้
1.3  กิจกรรมหลัก: เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธมินุษยชน

1.3.1  กิจกรรมย่อยที่ 1: โครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรให้ควำมรู้แก่กลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้
1.3.2  กิจกรรมย่อยที่ 2: โครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรให้ควำมรู้แก่ตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้

กิจกรรมย่อยที่ 1: โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารให้ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางศาสนาและนักวิชาการศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หลักการและเหตผุล:
สถำนกำรณ์สิทธมินุษยชนในจังหวดัชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปี 2564 พบวำ่ สถิติกำรก่อควำมไม่สงบและผู้ได้รับบำดเจ็บในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ แต่ผู้เสียชีวติมีจ ำนวนลดลงเล็กน้อย รัฐบำลมีกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ในพื้นที่แต่ยังคงมีกำรก่อเหตุรุนแรงเป็นระยะ กสม. มีควำมห่วงใย
และติดตำมสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้มำโดยตลอดมีกำรออกแถลงกำรณ์ประณำมกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ ์มีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธมินุษยชนไปยังหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง ซ่ึงที่ผ่ำนมำ กสม. ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนด้วยดีมำโดยตลอด และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รัฐสภำได้จัดสรรงบประมำณ
ส ำหรับจัดต้ังส ำนักงำน กสม. พื้นที่ภำคใต้ เป็นส ำนักงำนภมูิภำคแห่งแรก เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
ซ่ึงเป็นกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมนโยบำย กสม. ชุดที่ 4 ที่มุ่งเน้นกำรคุ้มครองสิทธมินุษยชนด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง และแผนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวดัชำยแดนภำคใต้

กสม. ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ เพรำะจะเป็นกลไกหนึ่งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกีย่วข้อง
กับประเด็นสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ จึงได้มีนโยบำยให้ส ำนักงำน กสม. เสนอค ำของบประมำณเพื่อร่วมด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน 
อ ำนวยควำมยุติธรรมและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวดัชำยแดนภำคใต้ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่ ดังนั้น กำรท ำงำนของ กสม. และส ำนักงำน กสม. จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่รัฐ ประชำชนและเครือข่ำยภำคประชำสังคมในพื้นที่  
เช่น ผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำ เยำวชน นิสิตนักศึกษำ ซ่ึงที่ผ่ำนมำ กสม. ได้มีกำรจัดท ำคู่มือสิทธมินุษยชนศึกษำส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รัฐในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ 
เพื่อเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ และจัดกำรฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐฝ่ำยควำมมั่นคง โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 4 ส่วนหน้ำ รวมถึงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เร่ืองสิทธมินุษยชนให้กับกลุ่มเยำวชน นิสิตนักศึกษำ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงำน กลุ่มตัวแทนในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ในพื้นที่มำอย่ำงต่อเนื่อง

7. แผนการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ส ำนักงำน กสม. ได้จัดท ำโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของสิทธมินุษยชน  
ตลอดจนภำรกิจและผลงำนที่ส ำคัญของ กสม. ให้กับกลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ซ่ึงเป็นผู้ที่มีควำมใกล้ชิดกับผู้ที่อยูอ่ำศัยในชุมชน 
ซ่ึง กสม. เห็นวำ่กลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำจะเป็นกลไกส ำคัญในกำรร่วมแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ส่ือสำรและท ำควำมเข้ำใจระหวำ่งเจ้ำหน้ำที่รัฐและประชำชน อันจะน ำไปสู่ 
กำรร่วมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุขในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ:
1. เพื่อเสริมสร้ำงให้กลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของสิทธมินุษยชน 
2. เพื่อพัฒนำศักยภำพให้ผู้แทนกลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้สำมำรถส่ือสำรถ่ำยทอดควำมรู้ และสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึง

ควำมส ำคัญของสิทธมินุษยชนให้กับผู้ที่อยูอ่ำศัยในชุมชนของตนได้
3. เพื่อพัฒนำให้กลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้เป็นกลไกด้ำนสิทธมินุษยชนระดับพื้นที่ในกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนสิทธมินุษยชน

ร่วมกับ กสม. และส ำนักงำน กสม.
4. เพื่อเผยแพร่ภำรกิจและผลงำนที่ส ำคัญของ กสม. ให้กับกลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้

เป้าหมายเชงิผลผลิต:
1. กลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่ 60 คน
2. กลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับหลักสิทธมินุษยชนเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 75
3. กลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับภำรกิจและผลงำนที่ส ำคัญของ กสม. เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 75

เป้าหมายเชงิผลลัพธ์:
1. กลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปส่ือสำรถ่ำยทอดให้กับผู้ที่อยูอ่ำศัยในชุมชนของตนได้
2. ผู้ที่อยูอ่ำศัยในชุมชนเดียวกับกลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้เกิดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธมินุษยชน
3. กสม. มีกลไกด้ำนสิทธมินุษยชนระดับพื้นที่ในกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนสิทธมินุษยชนร่วมกับร่วมกับ กสม. และส ำนักงำน กสม. เพิ่มขึน้

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 60 คน

พ้ืนที่ด าเนินงาน: พื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย จังหวดัยะลำ ปัตตำนี และจังหวดันรำธวิำส

ชว่งเวลาด าเนินกิจกรรม: ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม -มีนำคม 2566)

งบประมาณ: 359,600 บำท
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กิจกรรมย่อยที่ 2: โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารให้ความรู้แก่ตวัแทนภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หลักการและเหตผุล:
สถำนกำรณ์สิทธมินุษยชนในจังหวดัชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปี 2564 พบวำ่ สถิติกำรก่อควำมไม่สงบและผู้ได้รับบำดเจ็บในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ แต่ผู้เสียชีวติมีจ ำนวนลดลงเล็กน้อย รัฐบำลมีกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ในพื้นที่แต่ยังคงมีกำรก่อเหตุรุนแรงเป็นระยะ กสม. มีควำมห่วงใยและ
ติดตำมสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้มำโดยตลอดมีกำรออกแถลงกำรณ์ประณำมกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ ์มีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธมินุษยชนไปยังหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง ซ่ึงที่ผ่ำนมำ กสม. ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนด้วยดีมำโดยตลอด และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รัฐสภำได้จัดสรรงบประมำณ
ส ำหรับจัดต้ังส ำนักงำน กสม. พื้นที่ภำคใต้ เป็นส ำนักงำนภมูิภำคแห่งแรก เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
ซ่ึงเป็นกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมนโยบำย กสม. ชุดที่ 4 ที่มุ่งเน้นกำรคุ้มครองสิทธมินุษยชนด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง และแผนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวดัชำยแดนภำคใต้

กสม. ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ เพรำะจะเป็นกลไกหนึ่งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกีย่วข้อง 
กับประเด็นสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ จึงได้มีนโยบำยให้ส ำนักงำน กสม. เสนอค ำของบประมำณเพื่อร่วมด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน 
อ ำนวยควำมยุติธรรมและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวดัชำยแดนภำคใต้ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่ ดังนั้น กำรท ำงำนของ กสม. และส ำนักงำน กสม. จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่รัฐ ประชำชนและเครือข่ำยภำคประชำสังคมในพื้นที่ 
เช่น ผู้น ำทำงศำสนำและนักวชิำกำรศำสนำ เยำวชน นิสิตนักศึกษำ ซ่ึงที่ผ่ำนมำ กสม. ได้มีกำรจัดท ำคู่มือสิทธมินุษยชนศึกษำส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รัฐในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ 
เพื่อเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ และจัดกำรฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐฝ่ำยควำมมั่นคง โดยกำรประสำนควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 4 ส่วนหน้ำ รวมถึงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เร่ืองสิทธมินุษยชนให้กับกลุ่มเยำวชน นิสิตนักศึกษำ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงำน กลุ่มตัวแทนในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ในพื้นที่มำอย่ำงต่อเนื่อง

ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ส ำนักงำน กสม. ได้จัดท ำโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของสิทธมินุษยชน 
ตลอดจนภำรกิจและผลงำนที่ส ำคัญของ กสม. ให้กับประชำชนทั่วไป และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ เพื่อให้เป็นกลไกส ำคัญในกำรร่วมแก้ไขปัญหำ
ด้ำนสิทธมินุษยชนในพื้นที่ อันจะน ำไปสู่กำรร่วมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุขในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้  

วัตถุประสงค์ของโครงการ:
1. เพื่อเสริมสร้ำงให้ประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของสิทธมินุษยชน
2. เพื่อพัฒนำให้ประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ เป็นกลไกด้ำนสิทธมินุษยชนระดับพื้นที่ในกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนสิทธมินุษยชน

ร่วมกับ กสม. และส ำนักงำน กสม.
3. เพื่อเผยแพร่ภำรกิจและผลงำนที่ส ำคัญของ กสม. ให้กับประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้
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เป้าหมายเชงิผลผลิต:
1. ประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่ 100 คน
2. ประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับหลักสิทธมินุษยชนเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 75
3. ประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับภำรกิจและผลงำนที่ส ำคัญของ กสม. เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 75

เป้าหมายเชงิผลลัพธ์:
กสม. มีกลไกด้ำนสิทธมินุษยชนระดับพื้นที่ในกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนสิทธมินุษยชนร่วมกับร่วมกับ กสม. และส ำนักงำน กสม. เพิ่มขึน้

กลุ่มเป้าหมาย: ประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 100 คน

พ้ืนที่ด าเนินงาน: พื้นที่จังหวดัชำยแดนภำคใต้ 3 จังหวดั ประกอบด้วยจังหวดัยะลำ ปัตตำนี และนรำธวิำส

ชว่งเวลาด าเนินกิจกรรม: ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม -มีนำคม 2566)

งบประมาณ: 500,400 บำท

*************************************

-13-



1

2

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้แก่กลุ่มผู้น าทางศาสนาและนกัวิชาการศาสนาใน
พืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมในพืน้ทีจ่งัหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

0.3596

0.5004

8. รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  (โปรดแจกแจงรายละเอียดถึงระดับกิจกรรม และตัวคูณ)

กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นสิทธมินุษยชน

ล าดบั รายการ งบประมาณ (ล้านบาท)

0.8600รวมทัง้สิ้น
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จ านวน
(คน)

อัตราต่อหน่วย
งบประมาณ 

(บาท)

8 12 ชม. 1,200 115,200

66 2 วนั 500 66,000
66 4 มื้อ 50 13,200
66 1 คืน 750 49,500

2 วนั 2,800 5,600
60 2 เที่ยว 500 60,000

2 2 เที่ยว 2,500 5,000
60 1 ชุด 70 4,200

359,600

รายละเอียดกิจกรรมในการด าเนินงาน หมายเหตุ
รายละเอียดงบประมาณ

รายการค่าใช้จ่าย
จ านวน (ครัง้/มื้อ/คืน/

วัน/ชม.)

งบประมาณ 860,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงานบูรณาการ : ขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นสิทธมินุษยชน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูแ้ก่กลุ่มผู้น าทางศาสนาและนักวิชาการศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ค่าวทิยากรกระบวนการ 
(ไม่ใช่บคุลากรของรัฐ)

ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ)
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
ค่าที่พกั (พกัคู่)

    การอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้แกก่ลุ่มผู้น าทางศาสนา
และนักวชิาการศาสนา ที่เปน็ตัวแทนภาคประชาสังคมในพืน้ที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้จาก 3 จงัหวดัชายแดนใต้ 
จ านวน 60 คน (2 วนั 1 คืน)

ผู้เขา้อบรม จ านวน 60 คน
เจา้หน้าที่ จ านวน 6 คน
กสม./ผู้บริหาร จ านวน 8 คน

ค่าผลิตเอกสาร

ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + น้ ามัน
ค่าพาหนะผู้เขา้อบรม

ค่าโดยสารเคร่ืองบนิ (วทิยากร)

ค่าโดยสารเคร่ืองบนิ 
(กสม./ผู้บริหาร)

2,500 40,0002 เที่ยว

ค่าใช้จา่ยเบด็เตล็ด 
(อปุกรณ์เคร่ืองเขยีน)

8

รวมทัง้สิ้น

900 900
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จ านวน
(คน)

อัตราต่อหน่วย
งบประมาณ 

(บาท)

8 12 ชม. 1,200 115,200

106 2 วนั 500 106,000
106 4 มื้อ 50 21,200
106 1 คืน 750 79,500

2 วนั 2,800 5,600

100 2 เที่ยว 500 120,000

2 2 เที่ยว 2,500 5,000
100 1 ชุด 70 7,000

500,400
860,000

รายละเอียดกิจกรรมในการด าเนินงาน
รายละเอียดงบประมาณ

หมายเหตุ
รายการค่าใช้จ่าย

จ านวน (ครัง้/มื้อ/คืน/
วัน/ชม.)

ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + น้ ามัน

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูแ้ก่ตัวแทนภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ค่าวทิยากรกระบวนการ 
(ไม่ใช่บคุลากรของรัฐ)

ผู้เขา้อบรม จ านวน 60 คน

ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) เจา้หน้าที่ จ านวน 6 คน
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม กสม./ผู้บริหาร จ านวน 8 คน

ค่าผลิตเอกสาร

ค่าพาหนะผู้เขา้อบรม
ค่าโดยสารเคร่ืองบนิ 
(กสม./ผู้บริหาร)

8 2 เที่ยว 2,500 40,000

900

รวมทัง้สิ้น

    การอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้แกตั่วแทน
ภาคประชาสังคมในพืน้ที่ 3 จงัหวดัชายแดนใต้ 
จ านวน 100 คน (2 วนั 1 คืน)

รวมงบประมาณ (1+2)

ค่าใช้จา่ยเบด็เตล็ด 
(อปุกรณ์เคร่ืองเขยีน)

900

ค่าโดยสารเคร่ืองบนิ (วทิยากร)

ค่าที่พกั (พกัคู่)
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หน่วยรับงบประมาณ : ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค. 66) ไตรมาส 3 (เม.ย. -ม.ิย. 66) ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 66)

ยอดรวมทั้งสิ้น 0.8600 - 0.8600 - -
1. งบประมาณรายจา่ยงบกลาง - - - - -
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรับงบประมาณ - - - - -
3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 0.8600 - 0.8600 - -
    3.1 แผนงานบูรณาการ : ขับเคล่ือน
การแกป้ัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

0.8600 - 0.8600 - -

4. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร - - - - -
5. งบประมาณรายจา่ยส าหรับทุนหมุนเวียน - - - - -
6. งบประมาณรายจา่ยเพ่ือการช าระหน้ีภาครัฐ - - - - -
7. งบประมาณรายจา่ยเพ่ือชดใชเ้งนิคงคลงั - - - - -
8. งบประมาณรายจา่ยเพ่ือชดใชเ้งนิทุนส ารองจา่ย - - - - -

งบประมาณ
กลุ่ม

   8.1 แผนการปฏบิตัิงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ าแนก 8 กลุ่ม)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
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หน่วยรับงบประมาณ : ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น             -        0.8600             -               -               -         0.8600             -               -               -               -   

แผนงานบรูณาการขับเคลื่อนการแก้ปญัหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ล้านบาท             -        0.8600             -               -               -         0.8600             -               -               -               -   

แผนงาน/โครงการ: โครงการอ านวยความยุติธรรม
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ: โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

        1. ตัวชีว้ัด

            - ผู้น าศาสนา และตัวแทนภาคประชา
สังคมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลใหป้ระชาชน
ในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการปฏบิติังานของ
เจ้าหน้าที่รัฐ

คน            160  -  -  -  - 160  -  -  -  -

       2. กิจกรรมหลัก
           - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน

ล้านบาท              -        0.8600  -  -  -        0.8600  -  -  -  - 

หมายเหต ุ:
    1. ใหร้วมทกุแผนงานของหน่วยงาน
    2. ใหจ้ัดท าเปน็แผนเต็มปี

 8.2 แผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชีว้ัด/กิจกรรม

หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 66) ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย. 66) ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 66)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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หน่วยรับงบประมาณ : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขอจัดสรร เสนอจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 1,250,000 บาท 860,000 บาท
   1.1 แผนงานบูรณาการ : ขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,250,000 บาท 860,000 บาท

1,250,000 บาท 860,000 บาท
                งบเงินอุดหนุน 1,250,000 บาท 860,000 บาท

1,250,000 บาท 860,000 บาท

1,250,000 บาท 860,000 บาท

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

        1) ค่าใช้จ่ายด าเนนิงานภายใต้โครงการสร้างเสริมความตระหนกั
ถึงความส าคัญของสิทธิมนษุยชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
                                       รวมทั้งสิน้

1.1.1 โครงการ : อ านวยความยุตธิรรมและเยียวยาผู้ไดร้ับผลกระทบ

กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
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หน่วยรบังบประมาณ : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

วงเงนิ ได้รบัจัดสรร ก่อหน้ีผูกพัน เบกิจ่ายแล้ว ขอกันเงนิฯ ก่อหน้ีผูกพัน
งบประมาณ ณ 30 ม.ิย. 65

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
รวมทั้งสิ้น

งบบคุลากร - - - - - - -
งบด าเนินงาน - - - - - - -
งบลงทนุ - - - - - - -
งบเงินอุดหนุน 1,068,000.00   1,068,000.00    - 689,846.00     64.59 - -
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - -

หมายเหต ุ: ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้งบเงินอดุหนนุทั้งหมด จ านวน 1,068,000 บาท

              มีการเบกิจ่ายแล้ว 689,846 บาท คิดเปน็ร้อยละ 64.59

11. การใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบรายจ่าย

งบประมาณป ี2565 งบประมาณป ี2565

รอ้ยละการเบกิจ่าย
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กระทรวง : หน่วยงานองค์กรอิสระ

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หน่วย : บาท 

ราชการ เอกชน

18 
(1)

95 รวมทัง้สิ้น  1,143,700   361,879   1,068,000   689,846    359,600    359,600

งบเงินอุดหนุน 359,600   359,600   
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

1      60      12       ชม.    359,600 359,600   P ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนอนัเป็นพื้นฐานที่จะน าไปสู่

 - ค่าวิทยากรกระบวนการ (ไม่ใช่บุคลากร
ของรัฐ)

8 12 ชม. 1,200  บาท 115,200    115,200    การพทิักษ์และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 - ค่าอาหาร (ผู้เขา้อบรม) จัดไม่ครบทุกมื้อ 6 60 66 2 วัน 500    บาท 66,000     66,000     ตามบทบัญญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ผู้เขา้อบรม) 6 60 66 4 มื้อ 50      บาท 13,200     13,200     แกตั่วแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดน

 - ค่าที่พัก (พักคู่) 6 60 66 1 คืน 750    บาท 49,500     49,500     ภาคใต้

 - ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + น้ ามัน 2 วัน 2,800  บาท 5,600       5,600       กลุม่เปา้หมาย : กลุ่มผู้น าทางศาสนาและนักวิชาการ

 - ค่าพาหนะผู้เขา้อบรม 60 60 2 เที่ยว 500    บาท 60,000     60,000     ศาสนาที่เป็นตัวแทนภาคประชาสังคมพื้นที่ 3 จังหวัด

 - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน (กสม./ผู้บริหาร) 8 2 เที่ยว 2,500  บาท 40,000     40,000     ชายแดนภาคใต้ จ านวน 60 คน (จ านวน 2 วัน 1 คืน)

 - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน (วิทยากร) 2 2 เที่ยว 2,500  บาท 5,000       5,000       ผลประโยชน์ที่จะไดร้บั : กลุ่มผู้น าทางศาสนา

 - ค่าผลิตเอกสาร 60 60 1 ชุด 70      บาท 4,200       4,200       และนักวิชาการศาสนาที่เป็นตัวแทนภาคประชาสังคม

 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (อปุกรณ์เคร่ืองเขยีน) 900         900         ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถน าหลักการ

สิทธิมนุษยชนไปปรับใช้ในการด าเนินงานของตน และ

เป็นกลไกที่จะร่วมด าเนินงานส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ในด้านต่าง ๆ ได้

จงัหวัดชายแดนภาคใต้

ยทุธศาสตร์ : ด้านความมั่นคง
แผนงานบูรณาการ : ขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : อ านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ
กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านสิทธิมนุษยชน

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางศาสนาและนักวิชาการศาสนาในพ้ืนที่

สถานที่ด าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )

อัตรา หน่วยนับ

12. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสาร
งบประมาณ

ยทุธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2564 งบประมาณป ี2565

รายละเอียดงบประมาณป ี2566

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้บั)ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (คน)
ระบจุ านวน 

(เช่น ชัว่โมง, วัน 
เปน็ตน้) / หน่วยนับ

อัตราที่ตัง้

รวมเงิน เสนอปรบัลด
งบประมาณ

คงเหลือ

หน่วยนับเล่มที่ หน้าที่

จัดสรร จ่ายจรงิ จัดสรร เบกิจ่าย
(ณ 30 
ม.ิย. 65)

ประเภท
ก

ประเภท
ข

บคุคล
ภายนอก

รวม จ านวน
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ราชการ เอกชน

สถานที่ด าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )

อัตรา หน่วยนับ

เอกสาร
งบประมาณ

ยทุธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2564 งบประมาณป ี2565

รายละเอียดงบประมาณป ี2566

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้บั)ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (คน)
ระบจุ านวน 

(เช่น ชัว่โมง, วัน 
เปน็ตน้) / หน่วยนับ

อัตราที่ตัง้

รวมเงิน เสนอปรบัลด
งบประมาณ

คงเหลือ

หน่วยนับเล่มที่ หน้าที่

จัดสรร จ่ายจรงิ จัดสรร เบกิจ่าย
(ณ 30 
ม.ิย. 65)

ประเภท
ก

ประเภท
ข

บคุคล
ภายนอก

รวม จ านวน

-   100    12       -         500,400 500,400   P วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในเร่ืองสิทธิมนุษยชน แลกเปล่ียนประสบการณ์

 - ค่าวิทยากรกระบวนการ (ไม่ใช่บุคลากร
ของรัฐ)

8 12 ชม. 1,200  บาท 115,200    115,200    และรับฟงัความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

 - ค่าอาหาร (ผู้เขา้อบรม) จัดไม่ครบทุกมื้อ 6 100 106 2 วัน 500    บาท 106,000    106,000    ในประเด็นที่เกีย่วข้องกบัสิทธิมนุษยชนของประชาชน

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ผู้เขา้อบรม) 6 100 106 4 มื้อ 50      บาท 21,200     21,200     ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกดิขึ้น และประเด็น

 - ค่าที่พัก (พักคู่) 6 100 106 1 คืน 750    บาท 79,500     79,500     ที่ห่วงกงัวล ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง

 - ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + น้ ามัน 2 วัน 2,800  บาท 5,600       5,600       กลุม่เปา้หมาย : ตัวแทนภาคประชาสังคมพื้นที่ 3 จังหวัด

 - ค่าพาหนะผู้เขา้อบรม 100 100 2 เที่ยว 600    บาท 120,000    120,000    ชายแดนภาคใต้ จ านวน 100 คน (จ านวน 2 วัน 1 คืน)

 - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน (กสม./ผู้บริหาร) 8 2 เที่ยว 2,500  บาท 40,000     40,000     ผลประโยชน์ที่จะไดร้บั : ตัวแทนภาคประชาสังคม

 - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน (วิทยากร) 2 2 เที่ยว 2,500  บาท 5,000       5,000       ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถน าหลักการ

 - ค่าผลิตเอกสาร 100 100 1 ชุด 70      บาท 7,000       7,000       สิทธิมนุษยชนไปปรับใช้ในการด าเนินงาน และข้อคิดเห็น

 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (อปุกรณ์เคร่ืองเขยีน) 900         900         และน าเสนอข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัสิทธิมนุษยชน

ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในประเด็นต่าง ๆ ได้ตามสถานการณ์ที่เกดิขึ้น

หมายเหตุ 1. ค่ายานพาหนะ  ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซ่ี เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  โปรดระบุรายละเอยีดค่าใช้จ่าย
3. รายละเอยีดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้
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              1.  ข้อมูล รายละเอียดทีช่ี้ให้เห็นชัดเจนถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยขอรับงบประมาณ การเชื่อมโยงโครงการตามภารกิจ การด าเนินกา
รร่วมกัน เช่น มีการประชุมร่วมกันหรือไม่ อย่างไร วันใดบ้าง และผลการประชุมเป็นอย่างไร ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน เป้าหมาย และผลสัมฤทธิท์ีจ่ะเกิดขึ้น

2.  เหตุผล ความจ าเป็นอย่างชัดเจนทีต้่องจัดท าโครงการบูรณาการ และความจ าเป็นของหน่วยรับงบประมาณในการด าเนินการ โดยชี้ให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลัก

3.  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการแผนงาน
บูรณาการ และส านักงบประมาณของรัฐสภา Parliamentary Budget Office (PBO) ต่อหน่วยรับงบประมาณ ทีผ่่านมา

4.  ข้อมูลการก าหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุหรืองานจ้าง (Terms of Reference: TOR) ทีไ่ด้จัดท าไปแล้วทีผ่่านมา

5.  ข้อมูลแผนบูรณาการทีเ่ชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศ และความคืบหน้าของการด าเนินการตลอดจนปัญหาและอุปสรรค

ประเดน็เพ่ิมเตมิตอ่หน่วยรบังบประมาณ
เพ่ือจัดเตรยีมข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบรูณาการ 2

*************************************
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              1.  ข้อมูล รายละเอียดที่ชีใ้ห้เห็นชัดเจนถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยขอรับงบประมาณ การเชือ่มโยงโครงการตามภารกิจ 
การด าเนินการร่วมกัน เช่น มีการประชุมร่วมกันหรือไม่ อยา่งไร วันใดบ้าง และผลการประชุมเป็นอยา่งไร ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน 
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึน้

ตามแผนบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติด้านการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นหน่วยย่อยด าเนินงานในลักษณะโครงการอยู่ภายใต้แผนงานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มีส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักของแผนงาน ทีจ่ะท าหน้าทีดู่แลกิจกรรมโครงการของหน่วยงานย่อยในภาพรวมให้เป็นไปตามกรอบและตัวชี้วัดของแผนงาน โดยในการบูรณาการร่วมกัน 
จะมีผู้แทนทีไ่ด้รับมอบหมายท าหน้าทีป่ระสานและรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่อเจ้าภาพหลัก ได้แก่ ในชั้นของการจัดค าของบประมาณในภาย
จากรับทราบแนวทางการจัดท าแผนงานโครงการในแต่ละปี เจ้าภาพจะแจ้งหน่วยย่อยจัดท าและเสนอแผนงานโครงการทีม่ีรายละเอียดแสดงกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
และการประมาณการค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะหากมีกิจกรรมในการอบรมเผยแพร่ความรู้ทีก่ลุ่มเป้าหมายอาจเกิดการซ้ าซ้อนกันได้ ซ่ึงเป็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
งบประมาณในทุกปีด้วยแล้ว เจ้าภาพหลักจะใช้วิธีการเชิญผู้แทนหน่วยงานย่อยประชุมเพือ่พิจารณาร่วมกัน โดยทีผ่่านมาจะประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ 
ท าให้การก าหนดกลุ่มเป้าในชั้นการจัดท าค าของบประมาณจะไม่มีกิจกรรมใดทีม่ีกลุ่มเป้าหมายทีซ้่ าซ้อนกัน และในชั้นของการด าเนินงาน ในการบูรณาการนี้ 
หน่วยย่อยจะให้ความร่วมมือในการจัดรายงานผลการด าเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ในระบบการติดตามของเจ้าภาพหลัก
ในทุก ๆ ไตรมาส 

โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้เชิญหน่วยรับงบประมาณ ประชุมร่วมกัน
เมื่อวันที ่3 ธันวาคม 2564 เพือ่ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ก่อนการจัดท าค าของบประมาณ ซ่ึงทีป่ระชุมได้ก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ร่วมกัน 

-24-



2.  เหตุผล ความจ าเป็นอยา่งชัดเจนที่ต้องจดัท าโครงการบูรณาการ และความจ าเป็นของหน่วยรับงบประมาณในการด าเนินการ 
โดยชีใ้ห้เห็นถึงความเชือ่มโยงกับหน่วยงานหลัก

                    ในระยะแรก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีแผนงำนตำมยุทธ์ศำสตร์ของตนเอง โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรส่งเสริมให้ควำมรู้
สิทธิมนุษยชนในพืน้ที ่3 จังหวัดภำคใต้ ต่อมำเมื่อมีแผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนใต้ และส ำนักงบประมำณจึงน ำโครงกำรดังกล่ำว
มำบรรจุไว้เป็นโครงกำรในรำยกำรจัดท ำของบประมำณของแผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนใต้ จึงเกิดกำรบูรณำกำรโครงกำรขึ้น 
และส ำหรับกำรด ำเนินงำนในระยะต่อมำ ส ำนักงำน เห็นว่ำกำรส่งเสริมให้ควำมรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน แก่เจ้ำหน้ำทีรั่ฐและประชำชนในพืน้ทีจ่ังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ยังมีควำมส ำคัญ ฯ โดยเฉพำะต่อกำรเป็นช่องทำงรับทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทีเ่กิดขึ้นในพืน้ทีจ่ังหวัดชำยแดนใต้ ส ำหรับน ำมำประกอบกำรจัดท ำ
รำยงำนประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย นอกจำกนี้ กำรด ำเนินโครงกำรในลักษณะส่งเสริมควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชำชน 
ยังตอบสนองต่อกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมและกำรเยียวยำให้ผู้ได้รับผลกระทบ โดยประชำชนสำมำรถรับรู้กำรเข้ำถึงสิทธิได้มำกขึ้น และหน่วยงำนรัฐทีเ่กี่ยวข้อง
สำมำรถน ำหลักกำรของสิทธิมนุษยชนไปด ำเนินกำรหรือก ำหนดมำตรกำรได้อย่ำงถูกต้อง 
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3.  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการ
แผนงานบูรณาการ และส านักงบประมาณของรฐัสภา Parliamentary Budget Office (PBO) ต่อหน่วยรบังบประมาณ ที่ผ่านมา

ในการชี้แจงงบประมาณแผนงานบูรณาการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจงัหวัดชายแดนใต้ทีผ่่านมาคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 
ได้มีขอ้สังเกตและค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาขอ้เสนอโครงการของส านักงาน กสม . 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที ่1 คณะอนุกรรมาธิการ ได้มีขอ้สังเกตว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและสร้างความตระหนักถงึความส าคัญ
ของหลักสิทธิมนุษยชนตามทีส่ านักงาน กสม. ได้ด าเนินการมาอยา่งต่อเนื่องนั้น เป็นการฝึกอบรม สร้างความรู้ ความเขา้ใจด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจะท าให้ประชาชนในพืน้ที่
จงัหวัดชายแดนใต้มีความรู้และความเขา้ใจทีถ่กูต้องในหลักสิทธิมนุษยชน และอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติ เคารพในความเห็นทีแ่ตกต่าง และหวังว่า กสม . คือกลไกส าคัญทีจ่ะท าให้ประชาชน
มีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานของเจา้หน้าทีรั่ฐ แต่โครงการทีเ่สนอมานั้นเป็นโครงการขนาดเล็ก กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณไม่มาก คณะอนุกรรมาธิการ
พร้อมสนับสนุนงบประมาณ หากส านักงาน กสม. ขยายแผนการด าเนินงานโดยเพิม่กลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น  

ผลการด าเนินงาน ส านักงาน กสม. ได้น าขอ้สังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ มาพฒันาขอ้เสนอโครงการแล้ว แต่เนื่องจากขอ้จ ากดัด้านบุคลากร ส านักงานฯ
จงึเสนอโครงการทีม่ีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนเจา้หน้าทีข่องส านักงาน แต่อยา่งไรกต็าม กสม . กม็ีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าทีเ่พือ่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
ในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้อยา่งเต็มก าลังความสามารถ อกีทัง้ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ได้มีการจดัต้ังส านักงาน กสม. พืน้ทีภ่าคใต้เพือ่ให้บริการในด้านการส่งเสริม คุ้มครอง 
และเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแล้ว ซ่ึง กสม. หวังว่าจะเป็นทีพ่ึง่ให้กบัประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสงบและสันติสุขในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ได้

ทัง้นี้ เพือ่เป็นการขยายผลการด าเนินงานอยา่งบูรณาการทีแ่ท้จริง ส านักงาน กสม. ขอเสนอว่า หากหน่วยงานใดมีการอบรมความรู้ทีม่ีประชาชน  
เป็นกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยติุธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาจจะบูรณาการมิติสิทธิมนุษยชนไว้ในการอบรม 
ส านักงาน กสม. จะสนับสนุนส่ือ องค์ความรู้ และวิทยากรด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทัง้ แผนงาน/โครงการทีเ่ป็นการพฒันาเคร่ืองมือ/หลักสูตรเพือ่ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงาน กสม. มีความยนิดีทีจ่ะร่วมพฒันาเคร่ืองมือ/หลักสูตร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่เพิม่ภาระงบประมาณด้วย
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ประเด็นที ่2 คณะอนุกรรมาธิการ ได้แนะน าให้ส านักงาน กสม. ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงัเจา้หน้าทีรั่ฐ เพือ่ให้เจา้หน้าทีรั่ฐมีความเขา้ใจและความตระหนัก
ถงึการปฏิบัติงานทีค่ านึงถงึหลักสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้ใจต่อการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที ่และเกดิการยอมรับและอยู่ร่วมกนัภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมได้อยา่งสงบสุข

ผลการด าเนินงาน ส านักงาน กสม. ได้น าขอ้สังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ มาพฒันาขอ้เสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว

4.  ข้อมูลการก าหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุหรอืงานจ้าง (Terms of Reference: TOR) ที่ได้จัดท าไปแล้วที่ผ่านมา
   -ไม่ม-ี

5.  ข้อมูลแผนบูรณาการที่เชือ่มโยงกับแผนพัฒนาประเทศ และความคืบหน้าของการด าเนินการตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
   -ไม่ม-ี
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