หน่วยงานอิสระของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แผนงานบูรณาการ)
เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ
หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง
2. เอกสารประกอบคาชี้แจง
2.1 แผนภาพเชื่อมโยง (หน่วยงานเจ้าภาพ) แสดงน้าหนักของตัวชี้วดั ในงบประมาณตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพชี้แจงว่าเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับตัวชี้วดั ในแผนงานบูรณาการ โดยหน่วยงานเจ้าภาพต้องชี้แจงหน่วยรับงบประมาณในระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้าของแผนงานบูรณาการ
2.2 ตัวชี้วดั ร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดาเนินการ ระยะเวลาการดาเนินการที่ชัดเจนระหว่าง 3 – 5 ปี
หรือตามกรอบระยะเวลาที่ต้องการดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
2.3 ความสอดคล้องของแผนบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 พิจารณา
4. สรุปผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ 2565 ปัญหา อุปสรรค และประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564-2565 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ
6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
7. แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สาคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
8. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โปรดแจกแจงรายละเอียดถึงระดับกิจกรรม และตัวคูณ)
8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จาแนก 8 กลุ่ม)
8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)
8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยและนวัตกรรม และการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว การเจรจาและประชุมนานาชาติ
13. รายงานผลการดาเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นเพิ่มเติมต่อหน่วยรับงบประมาณเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2
1. ข้อมูล รายละเอียดที่ชี้ให้เห็นชัดเจนถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยขอรับงบประมาณ การเชื่อมโยงโครงการตามภารกิจ การดาเนินการร่วมกัน
เช่น มีการประชุมร่วมกันหรือไม่ อย่างไร วันใดบ้าง และผลการประชุมเป็นอย่างไร ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น
2. เหตุผล ความจาเป็นอย่างชัดเจนที่ต้องจัดทาโครงการบูรณาการ และความจาเป็นของหน่วยรับงบประมาณในการดาเนินการ
โดยชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลัก
3. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการ
แผนงานบูรณาการ และสานักงบประมาณของรัฐสภา Parliamentary Budget Office (PBO) ต่อหน่วยรับงบประมาณ ที่ผ่านมา
4. ข้อมูลการกาหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุหรืองานจ้าง (Terms of Reference: TOR) ที่ได้จัดทาไปแล้วที่ผ่านมา
5. ข้อมูลแผนบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศ และความคืบหน้าของการดาเนินการตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
หมายเหตุ.- ขอให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเกีย่ วกับการขับเคลือ่ นแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
- รายละเอียดข้อมูลงบประมาณซึง่ รายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยประกอบด้วย 6 ส่วน (M1 - M6)
ซึง่ จะต้องมีความเชือ่ มโยงและสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการ
- บันทึกการประชุมการขับเคลือ่ นแผนงานบูรณาการทุกแผน (ถ้ามี)
- บันทึกสัง่ การภาพรวมการขับเคลือ่ นแผนงานบูรณาการทุกแผนของหน่วยงานเจ้าภาพ (ถ้ามี)
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1. รำยนำมผู้ชี้แจง
แผนงำนบูรณำกำร : ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมำยเลขโทรศัพท์มอื ถือ

1

นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์

รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

08 4763 4806

2

นายกฤษฎา งามสินจารัส

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพนื้ ทีภ่ าคใต้

08 1837 7233

3

นางสาวสุกัญญา ต้นสายเพชร

ผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

06 2942 9715

4

นางสาวหทัยทิพย์ นราแหวว

นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบตั ิการ

09 3194 0008
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2.3 ความสอดคล้องของแผนบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านความมัน่ คง

ประเด็นแผนแม่บท

ประเด็น 1 ความมัน่ คง

เป้าหมายแผนแม่บท

1.2 ประเทศมีความมัน่ คงในทุกมิติ
และทุกระดับเพิ่มขึ้น

ตัวชีว้ ัดแผนแม่บท

อันดับดัชนีสันติภาพโลก อยู่ใน 1 ใน 50
ของโลก ภายใน 2570

แผนย่อยของแผนแม่บท

1.1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คง
1.1.2.2 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท
ตัวชีว้ ัดแผนย่อยของแผนแม่บท

1.1.2.2(1) วัดสถิติจานวน
เหตุรุนแรง/สูญเสีย เหตุการณ์ความรุนแรงยุติภายในปี 2570

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2566

ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง

แผนงาน

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
ตัวชีว้ ัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชีว้ ัดเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

สังคมไทยมีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน
1. ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างทั่วถึงเพื่อลดปัญหาการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กสม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ประชาชนมีความตระหนักรู้ดา้ นสิทธิและเสรีภาพตามหลักสากลอย่างทั่วถึง
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพตามหลักสากล ร้อยละ 85
ประชาชนได้รับการคุม้ ครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่รัฐ
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน

ตัวชีว้ ัดเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ: ผู้นาศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
จานวน 160 คน

แผนงาน/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ
ตัวชีว้ ัดผลผลิต/โครงการ

อานวยความยุตธิ รรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
โครงการสร้างเสริมความตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ: ผู้นาศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
จานวน 160 คน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นาทางศาสนาและนักวิชาการศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
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3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 พิจารณา
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1. ข้อมูลงบประมาณ ปี 2566
1.1 งบประมาณ ปี 2566 (ร่าง พรบ.)

860,000.00 บาท
- บาท
- บาท
860,000.00 บาท
- บาท
860,000.00 บาท
-208,000.00 บาท
-19.48

งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
1.2 งบประมาณ ปี 2566 วงเงินที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา
เพิม่ /ลด จากปี 2565
ร้อยละ
1.3 สถานะการเบิกจ่าย
รายการ
เบิกจ่ายจริง
โอนเปลี่ยนแปลง
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ปี 2564
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 64)
361,879.00
-

1.4 งบประมาณ ปี 2564 พลางก่อน
แผนการใช้จา่ ยเงิน 6 เดือน
เบิกจ่าย ณ 18 พ.ย. 2564
2. เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2564/2565 จาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
รวมทัง้ สิ้น
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. งบรายจ่ายอืน่
งบประมาณ ปี 2564

ปี 2565
(ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65)
689,846.00
-

0.1430 ล้านบาท
- ล้านบาท

งบประมาณ ปี 2565
(ขัน้ พรบ.)
1,068,000.00
1,068,000.00
วงเงินทีค่ ณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา
วงเงินทีค่ ณะอนุกรรมาธิการฯ ปรับลด
ยอดคืนในกรรมาธิการ
คงเหลือปรับลด
ร้อยละ

หน่วย: บาท
งบประมาณ ปี 2566
(ชัน้ อนุกรรมาธิการฯ)
860,000.00
860,000.00
-
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860,000.00 บาท
- บาท
- บาท
- บาท
-

เพิ่ม/(ลด)
-208,000.00
-208,000.00
-

ร้อยละ
-19.48
-19.48
(รายจ่ายประจา - บาท,รายจ่ายลงทุน - บาท)

4. สรุปผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปัญหา อุปสรรค และประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ (สาคัญ): โครงการอานวยความยุตธิ รรมและเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบ (เจ้าภาพ)
ผลผลิต/โครงการ: โครงการสร้างเสริมความตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก: เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
กิจกรรมย่อย: เผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกีย่ วข้อง
เป้าหมาย: ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุม่ เครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิ กลุม่ เยาวชน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่ กลุม่ สตรี กลุม่ แรงงาน
กลุม่ ตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด:
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุม่ เป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการอบรม (แผน 100 คน/ผล 111 คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน (แผน ร้อยละ 75/ผล ร้อยละ 88)
ความเป็นมา
พื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีกรณีเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เชือ้ ชาติและสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน กสม. จึงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จึงได้กาหนดให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานของ กสม. มาโดยตลอด และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยง่าย
สอดคล้องตามหน้าที่และอานาจของ กสม. ที่บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
รวมทั้งหลักการเกีย่ วกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือหลักการปารีส กสม. ได้ประสานความร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี เปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์ศึกษาและประสานงานแห่งแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เพื่ออานวย
ความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชน และมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่านความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้
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ต่อมาสานักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของในหลักสิทธิมนุษยชน
ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด โดยมีผลงานสาคัญ อาทิ การจัดทาคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดการฝึกอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคง
โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงยุตธิ รรม สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐสภา โดยการสนับสนุนของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ได้เห็นความสาคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน และการทาหน้าที่ของ กสม. ในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมในการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
จึงได้จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดตัง้ สานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาคแห่งแรก ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบในเขต 14 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และจังหวัดสตูล โดยมีการเปิดสานักงาน กสม.
พื้นที่ภาคใต้ ที่อาคารสันติภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการกับประชาชนอย่างเป็นทางการ ตัง้ แต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เป็นต้นมา
ผลการดาเนินงาน
สานักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 โครงการ คือ “โครงการเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยสานักงาน กสม.
ได้ดาเนินโครงการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13 - 18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูตคิ โฮเต็ล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการทางานด้านสิทธิมนุษยชน ให้กบั กลุม่ เป้าหมายที่เป็นตัวแทนสมาชิกกลุม่ เป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ) ประกอบด้วย กลุม่ เยาวชน นิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ กลุม่ สตรี กลุม่ แรงงาน กลุม่ ตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้มีการแบ่งกลุม่ ผูเ้ ข้าอบรมการฝึกอบรมออกเป็น 3 กลุม่ โดยเบ่งตามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา
และจังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิน้ 111 คน ประกอบด้วย กิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2. การอภิปราย เรื่อง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในกับกรณีตวั อย่างการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
โดยบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญของสานักงาน กสม.
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3. กิจกรรมกลุม่ โดยวิทยากรของสานักงาน กสม. โดยมีเนื้อหาเกีย่ วกับแนวความคิดและความหมายเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิทธิมนุษยชนและสิทธิขนั้ พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมได้มีโอกาส
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็น ซึ่งนาไปสูก่ ารสรุปประเด็นสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกีย่ วกับประเด็นสิทธิในการเข้าถึง
สวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ สิทธิแรงงาน และสิทธิดา้ นเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนในพื้นที่พหุวฒ
ั นธรรม สิทธิชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
และสิทธิมนุษยชนของกลุม่ เปราะบาง (เด็ก สตรี คนพิการและผูส้ ูงอายุ) และผูเ้ ข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบกรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการตาม
ประเด็นสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน พร้อมกับนาเสนอกรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการดังกล่าว
ในการนี้ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 88 และสามารถเสนอร่างกรอบแนวคิด
ในการดาเนินโครงการตามประเด็นสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามรายกลุม่ จังหวัด อีกทั้งยังได้มีการตัง้ กลุม่ เครือข่ายตามรายกลุม่ จังหวัด
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประกอบด้วย (1) กลุม่ เครือข่ายสิทธิมนุษยชน จังหวัดนราธิวาส (2) กลุม่ เครือข่ายสิทธิมนุษยชน จังหวัดยะลา และ (3) กลุม่ เครือข่ายสิทธิมนุษยชน
จังหวัดปัตตานี และ กสม. มุ่งหวังว่าสมาชิกของกลุม่ เครือข่ายสิทธิมนุษยชนตามรายกลุม่ จังหวัดดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่จะช่วยขับเคลือ่ นงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับ กสม. อันจะนาไปสูก่ ารสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอือ้ อานวย
ต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาอุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้การดาเนินโครงการดังกล่าวต้องปฏิบัตติ ามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
อย่างเคร่งครัด รวมถึงกาหนดแนวปฏิบัตใิ ห้กบั ผูเ้ ข้าร่วมอบรมตามกลุม่ จังหวัด และมีความจาเป็นต้องแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมออกเป็น 3 กลุม่ โดยแบ่งกลุม่ ออกเป็น
รายจังหวัดไม่เกินกลุม่ ละ 50 คน ซึ่งอาจจะทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมไม่มีโอกาสได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์กบั ผูแ้ ทนในจังหวัดอืน่ แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อสานักงาน กสม. ได้ประมวลภาพรวมจากผลการดาเนินโครงการแล้วพบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมตามรายกลุม่ จังหวัดมีมุมมองต่อประเด็นสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกัน
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ภาพกิจกรรม
- กลุม่ จังหวัดนราธิวาส

- กลุม่ จังหวัดยะลา

- กลุม่ จังหวัดปัตตานี

*********************************************************
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5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564-2565
จาแนกตามผลผลิต/โครงการ
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย : ล้านบาท

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/โครงการ: โครงการอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูท้ ไี่ ด้รับ
ผลกระทบ (เจ้าภาพ)
ผลผลิต/โครงการ: โครงการสร้างเสริมความตระหนักถึงความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ (สานักงาน กสม.)
กิจกรรมหลัก: เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
1. กิจกรรมย่อย: จัดอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. กิจกรรมย่อย: เผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน
รวมทัง้ กฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง

รวมทัง้ สิน้

งบประมาณ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

วงเงินดาเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ
พ.ศ. 2565

คงเหลือ

วงเงินดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
(30 มิ.ย. 65)

คงเหลือ

1,143,699.00

1,143,699.00

361,878.00

781,821.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,068,000.00

1,068,000.00

689,846.00

378,154.00

1,068,000.00

1,068,000.00

689,846.00

378,154.00

-

-

-
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7. แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สาคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย
1.1 แผนงาน/โครงการ: อำนวยควำมยุติธรรมและเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบ (เจ้ำภำพ)
1.2 ผลผลิต/โครงการ: โครงกำรสร้ำงเสริมควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.3 กิจกรรมหลัก: เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน
1.3.1 กิจกรรมย่อยที่ 1: โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้แก่กลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.3.2 กิจกรรมย่อยที่ 2: โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้แก่ตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
กิจกรรมย่อยที่ 1: โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นาทางศาสนาและนักวิชาการศาสนาในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักการและเหตุผล:
สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี 2564 พบว่ำ สถิติกำรก่อควำมไม่สงบและผู้ได้รับบำดเจ็บในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีจำนวนเพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ แต่ผู้เสียชีวติ มีจำนวนลดลงเล็กน้อย รัฐบำลมีกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ในพื้นที่แต่ยังคงมีกำรก่อเหตุรุนแรงเป็นระยะ กสม. มีควำมห่วงใย
และติดตำมสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มำโดยตลอดมีกำรออกแถลงกำรณ์ประณำมกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ มีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง ซึ่งที่ผ่ำนมำ กสม. ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนด้วยดีมำโดยตลอด และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รัฐสภำได้จัดสรรงบประมำณ
สำหรับจัดตั้งสำนักงำน กสม. พื้นที่ภำคใต้ เป็นสำนักงำนภูมิภำคแห่งแรก เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว
ซึ่งเป็นกำรอำนวยควำมยุติธรรมตำมนโยบำย กสม. ชุดที่ 4 ที่มุ่งเน้นกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง และแผนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
กสม. ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพรำะจะเป็นกลไกหนึ่งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกีย่ วข้อง
กับประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จึงได้มีนโยบำยให้สำนักงำน กสม. เสนอคำของบประมำณเพื่อร่วมดำเนินโครงกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อำนวยควำมยุติธรรมและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่ ดังนั้น กำรทำงำนของ กสม. และสำนักงำน กสม. จำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่รัฐ ประชำชนและเครือข่ำยภำคประชำสังคมในพื้นที่
เช่น ผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำ เยำวชน นิสิตนักศึกษำ ซึ่งที่ผ่ำนมำ กสม. ได้มีกำรจัดทำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษำสำหรับเจ้ำหน้ำที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
เพื่อเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และจัดกำรฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐฝ่ำยควำมมั่นคง โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น กระทรวงยุติธรรม สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 4 ส่วนหน้ำ รวมถึงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเยำวชน นิสิตนักศึกษำ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงำน กลุ่มตัวแทนในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ในพื้นที่มำอย่ำงต่อเนื่อง
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สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 สำนักงำน กสม. ได้จัดทำโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนภำรกิจและผลงำนที่สำคัญของ กสม. ให้กับกลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมใกล้ชิดกับผู้ที่อยูอ่ ำศัยในชุมชน
ซึ่ง กสม. เห็นว่ำกลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำจะเป็นกลไกสำคัญในกำรร่วมแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ สื่อสำรและทำควำมเข้ำใจระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐและประชำชน อันจะนำไปสู่
กำรร่วมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
วัตถุประสงค์ของโครงการ:
1. เพื่อเสริมสร้ำงให้กลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดควำมตระหนักรู้ถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน
2. เพื่อพัฒนำศักยภำพให้ผู้แทนกลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้สำมำรถสื่อสำรถ่ำยทอดควำมรู้ และสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึง
ควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ที่อยูอ่ ำศัยในชุมชนของตนได้
3. เพื่อพัฒนำให้กลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ร่วมกับ กสม. และสำนักงำน กสม.
4. เพื่อเผยแพร่ภำรกิจและผลงำนที่สำคัญของ กสม. ให้กับกลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
เป้าหมายเชิงผลผลิต:
1. กลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 60 คน
2. กลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับหลักสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75
3. กลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับภำรกิจและผลงำนที่สำคัญของ กสม. เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์:
1. กลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปสื่อสำรถ่ำยทอดให้กับผู้ที่อยูอ่ ำศัยในชุมชนของตนได้
2. ผู้ที่อยูอ่ ำศัยในชุมชนเดียวกับกลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เกิดควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน
3. กสม. มีกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนร่วมกับร่วมกับ กสม. และสำนักงำน กสม. เพิ่มขึน้
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 60 คน
พืน้ ที่ดาเนินงาน: พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลำ ปัตตำนี และจังหวัดนรำธิวำส
ช่วงเวลาดาเนินกิจกรรม: ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม -มีนำคม 2566)
งบประมาณ: 359,600 บำท
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กิจกรรมย่อยที่ 2: โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ความรู้แก่ตวั แทนภาคประชาสังคมในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักการและเหตุผล:
สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี 2564 พบว่ำ สถิติกำรก่อควำมไม่สงบและผู้ได้รับบำดเจ็บในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีจำนวนเพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ แต่ผู้เสียชีวติ มีจำนวนลดลงเล็กน้อย รัฐบำลมีกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ในพื้นที่แต่ยังคงมีกำรก่อเหตุรุนแรงเป็นระยะ กสม. มีควำมห่วงใยและ
ติดตำมสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มำโดยตลอดมีกำรออกแถลงกำรณ์ประณำมกำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ มีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง ซึ่งที่ผ่ำนมำ กสม. ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนด้วยดีมำโดยตลอด และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รัฐสภำได้จัดสรรงบประมำณ
สำหรับจัดตั้งสำนักงำน กสม. พื้นที่ภำคใต้ เป็นสำนักงำนภูมิภำคแห่งแรก เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว
ซึ่งเป็นกำรอำนวยควำมยุติธรรมตำมนโยบำย กสม. ชุดที่ 4 ที่มุ่งเน้นกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง และแผนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
กสม. ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพรำะจะเป็นกลไกหนึ่งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกีย่ วข้อง
กับประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จึงได้มีนโยบำยให้สำนักงำน กสม. เสนอคำของบประมำณเพื่อร่วมดำเนินโครงกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อำนวยควำมยุติธรรมและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่ ดังนั้น กำรทำงำนของ กสม. และสำนักงำน กสม. จำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่รัฐ ประชำชนและเครือข่ำยภำคประชำสังคมในพื้นที่
เช่น ผู้นำทำงศำสนำและนักวิชำกำรศำสนำ เยำวชน นิสิตนักศึกษำ ซึ่งที่ผ่ำนมำ กสม. ได้มีกำรจัดทำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษำสำหรับเจ้ำหน้ำที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
เพื่อเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และจัดกำรฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐฝ่ำยควำมมั่นคง โดยกำรประสำนควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น กระทรวงยุติธรรม สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 4 ส่วนหน้ำ รวมถึงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเยำวชน นิสิตนักศึกษำ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงำน กลุ่มตัวแทนในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ในพื้นที่มำอย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 สำนักงำน กสม. ได้จัดทำโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนภำรกิจและผลงำนที่สำคัญของ กสม. ให้กับประชำชนทั่วไป และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในกำรร่วมแก้ไขปัญหำ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่กำรร่วมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
วัตถุประสงค์ของโครงการ:
1. เพื่อเสริมสร้ำงให้ประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดควำมตระหนักรู้ถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน
2. เพื่อพัฒนำให้ประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ร่วมกับ กสม. และสำนักงำน กสม.
3. เพื่อเผยแพร่ภำรกิจและผลงำนที่สำคัญของ กสม. ให้กับประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
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เป้าหมายเชิงผลผลิต:
1. ประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 100 คน
2. ประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับหลักสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75
3. ประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับภำรกิจและผลงำนที่สำคัญของ กสม. เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์:
กสม. มีกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนร่วมกับร่วมกับ กสม. และสำนักงำน กสม. เพิ่มขึน้
กลุ่มเป้าหมาย: ประชำชน และตัวแทนภำคประชำสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 100 คน
พืน้ ที่ดาเนินงาน: พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส
ช่วงเวลาดาเนินกิจกรรม: ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม -มีนำคม 2566)
งบประมาณ: 500,400 บำท

*************************************
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8. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โปรดแจกแจงรายละเอียดถึงระดับกิจกรรม และตัวคูณ)
กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
ลาดับ
1
2

รายการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นาทางศาสนาและนักวิชาการศาสนาใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้
รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณ (ล้านบาท)
0.3596
0.5004
0.8600
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบประมาณ 860,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรมในการดาเนินงาน
จานวน จานวน (ครัง้ /มื้อ/คืน/
งบประมาณ
รายการค่าใช้จ่าย
อัตราต่อหน่วย
วัน/ชม.)
(คน)
(บาท)
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูแ้ ก่กลุ่มผู้นาทางศาสนาและนักวิชาการศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นาทางศาสนา
และนักวิชาการศาสนา ที่เป็นตัวแทนภาคประชาสังคมในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้
จานวน 60 คน (2 วัน 1 คืน)

ค่าวิทยากรกระบวนการ
(ไม่ใช่บคุ ลากรของรัฐ )

8

12

ชม.

1,200

115,200

ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าที่พกั (พักคู่)
ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + น้ามัน
ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม
ค่าโดยสารเครื่องบิน
(กสม./ผู้บริหาร)

66
66
66
60
8

2
4
1
2
2
2

วัน
มื้อ
คืน
วัน
เที่ยว
เที่ยว

500
50
750
2,800
500
2,500

66,000
13,200
49,500
5,600
60,000
40,000

ค่าโดยสารเครื่องบิน (วิทยากร)
ค่าผลิตเอกสาร
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
(อุปกรณ์เครื่องเขียน)
รวมทัง้ สิ้น

2
60

2
1

เที่ยว
ชุด

2,500
70
900

5,000
4,200
900
359,600
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หมายเหตุ

ผู้เข้าอบรม จานวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ จานวน 6 คน
กสม./ผู้บริหาร จานวน 8 คน

รายละเอียดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรมในการดาเนินงาน
จานวน จานวน (ครัง้ /มื้อ/คืน/
งบประมาณ
รายการค่าใช้จ่าย
อัตราต่อหน่วย
วัน/ชม.)
(คน)
(บาท)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูแ้ ก่ตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้แก่ตัวแทน
ภาคประชาสังคมในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
จานวน 100 คน (2 วัน 1 คืน)

ค่าวิทยากรกระบวนการ
(ไม่
ใช่บคุ ลากรของรั
ค่าอาหาร
(ไม่ครบมืฐ้อ))
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าที่พกั (พักคู่)
ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + น้ามัน
ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม
ค่าโดยสารเครื่องบิน
(กสม./ผู้บริหาร)
ค่าโดยสารเครื่องบิน (วิทยากร)
ค่าผลิตเอกสาร
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
(อุปกรณ์เครื่องเขียน)
รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ (1+2)

หมายเหตุ

8

12

ชม.

1,200

115,200

ผู้เข้าอบรม จานวน 60 คน

106
106
106

วัน
มื้อ
คืน
วัน
เที่ยว
เที่ยว

500
50
750
2,800
500
2,500

106,000
21,200
79,500
5,600
120,000
40,000

เจ้าหน้าที่ จานวน 6 คน
กสม./ผู้บริหาร จานวน 8 คน

100
8

2
4
1
2
2
2

2
100

2
1

เที่ยว
ชุด

2,500
70
900

5,000
7,000
900
500,400
860,000
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8.1 แผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จาแนก 8 กลุ่ม)
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

กลุ่ม
ยอดรวมทั้งสิ้น
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
3.1 แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อน
การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
5. งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย

งบประมาณ
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)

0.8600
0.8600
0.8600

-

0.8600
0.8600
0.8600

-

-

-

-

-

-

-
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8.2 แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชีว้ ัด/กิจกรรม
ยอดรวมทั้งสิ้น
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปญ
ั หาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
แผนงาน/โครงการ: โครงการอานวยความยุติธรรม
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ผลผลิต/โครงการ: โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยนับ

ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65)
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 66)
เป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย. 66)
เป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 66)
เป้าหมาย งบประมาณ

-

0.8600
0.8600

-

-

-

0.8600
0.8600

-

-

-

-

160

-

-

-

-

160

-

-

-

-

-

0.8600

-

-

-

0.8600

-

-

-

-

ล้านบาท

1. ตัวชีว้ ัด
- ผู้นาศาสนา และตัวแทนภาคประชา
สังคมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐ
2. กิจกรรมหลัก
- เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน

คน

ล้านบาท

หมายเหตุ :
1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทาเป็นแผนเต็มปี
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8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
1.1 แผนงานบูรณาการ : ขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1.1 โครงการ : อานวยความยุตธิ รรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
งบเงินอุดหนุน
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงานภายใต้โครงการสร้างเสริมความตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งสิน้
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ขอจัดสรร
1,250,000 บาท
1,250,000 บาท
1,250,000 บาท
1,250,000 บาท
1,250,000 บาท

เสนอจัดสรร
860,000 บาท
860,000 บาท
860,000 บาท
860,000 บาท
860,000 บาท

1,250,000 บาท

860,000 บาท

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบรายจ่าย

วงเงิน
งบประมาณ
(1)

ได้รบั จัดสรร

1,068,000.00
-

1,068,000.00
-

(2)

งบประมาณปี 2565
ก่อหนี้ผูกพัน
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละการเบิกจ่าย
ณ 30 มิ.ย. 65
(3)
(4)
(5)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณปี 2565
ขอกันเงินฯ
ก่อหนี้ผูกพัน
(6)

(7)

รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

-

689,846.00
-

หมายเหตุ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้งบเงินอุดหนุนทั้งหมด จานวน 1,068,000 บาท
มีการเบิกจ่ายแล้ว 689,846 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.59
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64.59
-

-

-

12. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กระทรวง : หน่วยงานองค์กรอิสระ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย : บาท

รายละเอียดงบประมาณปี 2566
เอกสาร
งบประมาณ

งบประมาณปี 2564
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่ โครงการ/หลักสูตร)

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2565
จัดสรร

เล่มที่ หน้าที่

18
(1)

95

รวมทัง้ สิ้น

1,143,700

361,879

1,068,000

เบิกจ่าย
(ณ 30
มิ.ย. 65)

ระบุจานวน
(เช่น ชัว่ โมง, วัน
เป็นต้น) / หน่วยนับ

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม (คน)
ครัง้ /รุน่
ประเภท ประเภท บุคคล
ก
ข
ภายนอก

รวม

จานวน

หน่วยนับ

อัตราที่ตงั้
รวมเงิน
อัตรา

หน่วยนับ

689,846

ยุทธศาสตร์ : ด้านความมั่นคง
แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : อานวยความยุตธิ รรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
งบเงินอุดหนุน
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นาทางศาสนาและนักวิชาการศาสนาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ค่าวิทยากรกระบวนการ (ไม่ใช่บุคลากร
ของรั
) (ผู้เข้าอบรม) จัดไม่ครบทุกมื้อ
- ค่าฐอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าอบรม)
- ค่าที่พัก (พักคู่)
- ค่ารถโดยสาร (รถตู)้ + น้ามัน
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม
- ค่าโดยสารเครื่องบิน (กสม./ผู้บริหาร)
- ค่าโดยสารเครื่องบิน (วิทยากร)
- ค่าผลิตเอกสาร
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (อุปกรณ์เครื่องเขียน)

1
6
6
6

60
8
60
60
60

66
66
66

60
8

60

60

60

2
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12 ชม.
12 ชม.
2 วัน
4 มื้อ
1 คืน
2 วัน
2 เที่ยว
2 เที่ยว
2 เที่ยว
1 ชุด

1,200
500
50
750
2,800
500
2,500
2,500
70

งบประมาณ
เสนอปรับลด
คงเหลือ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครือ่ งหมาย  )

ราชการ

359,600

359,600

359,600

359,600

359,600
115,200
66,000
13,200
49,500
5,600
60,000
40,000
5,000
4,200
900

359,600
115,200
66,000
13,200
49,500
5,600
60,000
40,000
5,000
4,200
900

คาชีแ้ จง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รบั )

เอกชน

P

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนอันเป็นพื้นฐานที่จะนาไปสู่
การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
กลุม่ เป้าหมาย : กลุ่มผู้นาทางศาสนาและนักวิชาการ
ศาสนาที่เป็นตัวแทนภาคประชาสังคมพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 60 คน (จานวน 2 วัน 1 คืน)
ผลประโยชน์ที่จะได้รบั : กลุ่มผู้นาทางศาสนา
และนักวิชาการศาสนาที่เป็นตัวแทนภาคประชาสังคม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถนาหลักการ
สิทธิมนุษยชนไปปรับใช้ในการดาเนินงานของตน และ
เป็นกลไกที่จะร่วมดาเนินงานส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในด้านต่าง ๆ ได้

รายละเอียดงบประมาณปี 2566
เอกสาร
งบประมาณ

งบประมาณปี 2564
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่ โครงการ/หลักสูตร)

เล่มที่ หน้าที่

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2565
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 30
มิ.ย. 65)

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
- ค่าวิทยากรกระบวนการ (ไม่ใช่บุคลากร
ของรั
) (ผู้เข้าอบรม) จัดไม่ครบทุกมื้อ
- ค่าฐอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าอบรม)
- ค่าที่พัก (พักคู่)
- ค่ารถโดยสาร (รถตู)้ + น้ามัน
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม
- ค่าโดยสารเครื่องบิน (กสม./ผู้บริหาร)
- ค่าโดยสารเครื่องบิน (วิทยากร)
- ค่าผลิตเอกสาร
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (อุปกรณ์เครื่องเขียน)

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม (คน)
ครัง้ /รุน่
ประเภท ประเภท บุคคล
ก
ข
ภายนอก

-

รวม

100

6
6
6

ระบุจานวน
(เช่น ชัว่ โมง, วัน
เป็นต้น) / หน่วยนับ
จานวน

หน่วยนับ

12

8
100
100
100

106
106
106

100
8

100

100

100

2

หมายเหตุ 1. ค่ายานพาหนะ ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซี่ เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ โปรดระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
3. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้
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12 ชม.
2 วัน
4 มื้อ
1 คืน
2 วัน
2 เที่ยว
2 เที่ยว
2 เที่ยว
1 ชุด

อัตราที่ตงั้
รวมเงิน
อัตรา

หน่วยนับ

1,200
500
50
750
2,800
600
2,500
2,500
70

งบประมาณ
เสนอปรับลด
คงเหลือ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่เครือ่ งหมาย  )

ราชการ

500,400

500,400

115,200
106,000
21,200
79,500
5,600
120,000
40,000
5,000
7,000
900

115,200
106,000
21,200
79,500
5,600
120,000
40,000
5,000
7,000
900

คาชีแ้ จง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รบั )

เอกชน

P

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม
ในประเด็นที่เกีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น และประเด็น
ที่ห่วงกังวล ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
กลุม่ เป้าหมาย : ตัวแทนภาคประชาสังคมพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 100 คน (จานวน 2 วัน 1 คืน)
ผลประโยชน์ที่จะได้รบั : ตัวแทนภาคประชาสังคม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนาหลักการ
สิทธิมนุษยชนไปปรับใช้ในการดาเนินงาน และข้อคิดเห็น
และนาเสนอข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในประเด็นต่าง ๆ ได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ประเด็นเพิ่มเติมต่อหน่วยรับงบประมาณ
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2
1. ข้อมูล รายละเอียดทีช่ ี้ให้เห็นชัดเจนถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยขอรับงบประมาณ การเชื่อมโยงโครงการตามภารกิจ การดาเนินกา
รร่วมกัน เช่น มีการประชุมร่วมกันหรือไม่ อย่างไร วันใดบ้าง และผลการประชุมเป็นอย่างไร ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน เป้าหมาย และผลสัมฤทธิท์ จี่ ะเกิดขึ้น
2. เหตุผล ความจาเป็นอย่างชัดเจนทีต่ ้องจัดทาโครงการบูรณาการ และความจาเป็นของหน่วยรับงบประมาณในการดาเนินการ โดยชี้ให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลัก
3. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการแผนงาน
บูรณาการ และสานักงบประมาณของรัฐสภา Parliamentary Budget Office (PBO) ต่อหน่วยรับงบประมาณ ทีผ่ ่านมา
4. ข้อมูลการกาหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุหรืองานจ้าง (Terms of Reference: TOR) ทีไ่ ด้จัดทาไปแล้วทีผ่ ่านมา
5. ข้อมูลแผนบูรณาการทีเ่ ชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศ และความคืบหน้าของการดาเนินการตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
*************************************
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1. ข้อมูล รายละเอียดที่ชใี้ ห้เห็นชัดเจนถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยขอรับงบประมาณ การเชือ่ มโยงโครงการตามภารกิจ
การดาเนินการร่วมกัน เช่น มีการประชุมร่วมกันหรือไม่ อย่างไร วันใดบ้าง และผลการประชุมเป็นอย่างไร ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึน้
ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติด้านการพัฒนา สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นหน่วยย่อยดาเนินงานในลักษณะโครงการอยู่ภายใต้แผนงานอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มีสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักของแผนงาน ทีจ่ ะทาหน้าทีด่ ูแลกิจกรรมโครงการของหน่วยงานย่อยในภาพรวมให้เป็นไปตามกรอบและตัวชี้วัดของแผนงาน โดยในการบูรณาการร่วมกัน
จะมีผู้แทนทีไ่ ด้รับมอบหมายทาหน้าทีป่ ระสานและรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่อเจ้าภาพหลัก ได้แก่ ในชั้นของการจัดคาของบประมาณในภาย
จากรับทราบแนวทางการจัดทาแผนงานโครงการในแต่ละปี เจ้าภาพจะแจ้งหน่วยย่อยจัดทาและเสนอแผนงานโครงการทีม่ ีรายละเอียดแสดงกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
และการประมาณการค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะหากมีกิจกรรมในการอบรมเผยแพร่ความรู้ทกี่ ลุ่มเป้าหมายอาจเกิดการซ้าซ้อนกันได้ ซึ่งเป็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
งบประมาณในทุกปีด้วยแล้ว เจ้าภาพหลักจะใช้วิธีการเชิญผู้แทนหน่วยงานย่อยประชุมเพือ่ พิจารณาร่วมกัน โดยทีผ่ ่านมาจะประชุมผ่านทางระบบออนไลน์
ทาให้การกาหนดกลุ่มเป้าในชั้นการจัดทาคาของบประมาณจะไม่มีกิจกรรมใดทีม่ ีกลุ่มเป้าหมายทีซ่ ้าซ้อนกัน และในชั้นของการดาเนินงาน ในการบูรณาการนี้
หน่วยย่อยจะให้ความร่วมมือในการจัดรายงานผลการดาเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ในระบบการติดตามของเจ้าภาพหลัก
ในทุก ๆ ไตรมาส
โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้เชิญหน่วยรับงบประมาณ ประชุมร่วมกัน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เพือ่ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ
ประจาปีงบประมาณ 2566 ก่อนการจัดทาคาของบประมาณ ซึ่งทีป่ ระชุมได้กาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ร่วมกัน
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2. เหตุผล ความจาเป็นอย่างชัดเจนที่ต้องจัดทาโครงการบูรณาการ และความจาเป็นของหน่วยรับงบประมาณในการดาเนินการ
โดยชีใ้ ห้เห็นถึงความเชือ่ มโยงกับหน่วยงานหลัก
ในระยะแรก สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีแผนงำนตำมยุทธ์ศำสตร์ของตนเอง โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรส่งเสริมให้ควำมรู้
สิทธิมนุษยชนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดภำคใต้ ต่อมำเมื่อมีแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนใต้ และสำนักงบประมำณจึงนำโครงกำรดังกล่ำว
มำบรรจุไว้เป็นโครงกำรในรำยกำรจัดทำของบประมำณของแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนใต้ จึงเกิดกำรบูรณำกำรโครงกำรขึ้น
และสำหรับกำรดำเนินงำนในระยะต่อมำ สำนักงำน เห็นว่ำกำรส่งเสริมให้ควำมรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน แก่เจ้ำหน้ำทีร่ ัฐและประชำชนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชำยแดนภำคใต้
ยังมีควำมสำคัญ ฯ โดยเฉพำะต่อกำรเป็นช่องทำงรับทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึ้นในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชำยแดนใต้ สำหรับนำมำประกอบกำรจัดทำ
รำยงำนประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย นอกจำกนี้ กำรดำเนินโครงกำรในลักษณะส่งเสริมควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชำชน
ยังตอบสนองต่อกำรอำนวยควำมยุติธรรมและกำรเยียวยำให้ผู้ได้รับผลกระทบ โดยประชำชนสำมำรถรับรู้กำรเข้ำถึงสิทธิได้มำกขึ้น และหน่วยงำนรัฐทีเ่ กี่ยวข้อง
สำมำรถนำหลักกำรของสิทธิมนุษยชนไปดำเนินกำรหรือกำหนดมำตรกำรได้อย่ำงถูกต้อง
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3. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการ
แผนงานบูรณาการ และสานักงบประมาณของรัฐสภา Parliamentary Budget Office (PBO) ต่อหน่วยรับงบประมาณ ที่ผ่านมา
ในการชี้แจงงบประมาณแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ทผี่ ่านมาคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ
ได้มีขอ้ สังเกตและคาแนะนาทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการของสานักงาน กสม. 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 คณะอนุกรรมาธิการ ได้มีขอ้ สังเกตว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ
ของหลักสิทธิมนุษยชนตามทีส่ านักงาน กสม. ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นการฝึกอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะทาให้ประชาชนในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนใต้มีความรูแ้ ละความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในหลักสิทธิมนุษยชน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เคารพในความเห็นทีแ่ ตกต่าง และหวังว่า กสม. คือกลไกสาคัญทีจ่ ะทาให้ประชาชน
มีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีร่ ัฐ แต่โครงการทีเ่ สนอมานั้นเป็นโครงการขนาดเล็ก กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณไม่มาก คณะอนุกรรมาธิการ
พร้อมสนับสนุนงบประมาณ หากสานักงาน กสม. ขยายแผนการดาเนินงานโดยเพิม่ กลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงาน สานักงาน กสม. ได้นาข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ มาพัฒนาข้อเสนอโครงการแล้ว แต่เนื่องจากข้อจากัดด้านบุคลากร สานักงานฯ
จึงเสนอโครงการทีม่ ีขนาดเหมาะสมกับจานวนเจ้าหน้าทีข่ องสานักงาน แต่อย่างไรก็ตาม กสม. ก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าทีเ่ พือ่ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
ในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้อย่างเต็มกาลังความสามารถ อีกทัง้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการจัดตั้งสานักงาน กสม. พืน้ ทีภ่ าคใต้เพือ่ ให้บริการในด้านการส่งเสริม คุ้มครอง
และเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแล้ว ซึ่ง กสม. หวังว่าจะเป็นทีพ่ งึ่ ให้กบั ประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสงบและสันติสุขในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ได้
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการขยายผลการดาเนินงานอย่างบูรณาการทีแ่ ท้จริง สานักงาน กสม. ขอเสนอว่า หากหน่วยงานใดมีการอบรมความรูท้ มี่ ีประชาชน
เป็นกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาจจะบูรณาการมิติสิทธิมนุษยชนไว้ในการอบรม
สานักงาน กสม. จะสนับสนุนสื่อ องค์ความรู้ และวิทยากรด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทัง้ แผนงาน/โครงการทีเ่ ป็นการพัฒนาเครือ่ งมือ /หลักสูตรเพือ่ ส่งเสริมความรูด้ ้านสิทธิมนุษยชน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ สานักงาน กสม. มีความยินดีทจี่ ะร่วมพัฒนาเครือ่ งมือ /หลักสูตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่เพิม่ ภาระงบประมาณด้วย
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ประเด็นที่ 2 คณะอนุกรรมาธิการ ได้แนะนาให้สานักงาน กสม. ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเจ้าหน้าทีร่ ัฐ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ ัฐมีความเข้าใจและความตระหนัก
ถึงการปฏิบัติงานทีค่ านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้ใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมได้อย่างสงบสุข
ผลการดาเนินงาน สานักงาน กสม. ได้นาข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ มาพัฒนาข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว

4. ข้อมูลการกาหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุหรืองานจ้าง (Terms of Reference: TOR) ที่ได้จัดทาไปแล้วที่ผ่านมา
-ไม่ม-ี

5. ข้อมูลแผนบูรณาการที่เชือ่ มโยงกับแผนพัฒนาประเทศ และความคืบหน้าของการดาเนินการตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
-ไม่ม-ี
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