




ณ วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.12  น. 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ด้านบริหาร 

ครั้งที่ ๒9/๒๕๖4 (7) 
ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖4 

เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม ๗๐4 ชั้น ๗ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 -   รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร 
     ครั้งที่ ๒8/๒๕6๔ (6) เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
                             (เสนอโดย  ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 3.1 ขอความเห็นชอบในการจัดท าโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) 

และโครงการเช่าบริการ Zoom Video Conference และขออนุ มัติจัดสรร
งบประมาณ 

                             (เสนอโดย  ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน) 
 3.2 ความเห็นต่อการเผยแพร่รายงานขององค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
                             (เสนอโดย  ส ำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน) 
 3.3 ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ 

ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                             (เสนอโดย  ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน) 
 3.4 โครงการถอดบทเรียนเหลียวหลังแลหน้า 20 ปี สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
                             (เสนอโดย  ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
------------------------------- 

 
 
 
 
 
  







ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 28/๒๕๖4 (6) เมื่อวันพุธที ่14 กรกฎาคม ๒๕๖4 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  1 
ด้านบริหาร 2 

ครั้งที่ 28/๒๕๖4 (6) 3 
เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖4 4 

ณ ห้องประชุม ๗๐4 ชั้น ๗ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5 
และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 6 

 -------------------------------  7 

ผู้มาประชุม 8 
 1. นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 9 
 2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 10 
 3. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 11 

ผู้เข้าร่วมประชุม 12 
 1. นายบุญเกื้อ สมนึก   เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 13 
 2. นางลลิตา คงสมฤทธิ์   นักจัดการงานทั่วไป 14 

ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 15 
 1. นางปรีดา คงแป้น   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 16 
 2. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 17 
 3. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 18 
 4. นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 19 
 5. นางสาวอัจฉรา ฉายากุล  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 20 

 6. นางหรรษา บุญรัตน์   ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 21 
 7. นางสาวชุลีพร เดชข า   ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 22 
 8. นายพราหมณ์ นิยะบุตร  ผู้อ านวยการส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 23 
 9. นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 24 
 10. นางจันทกานติ์ จตุรพาณิชย์ เกตุปราชญ ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ  25 
      บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงานอ านวยการกิจการ   26 
      คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  27 
 11. นายโกเมศ สุบงกช   นิติกรช านาญการ 28 
      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานนิติการ 29 

      แทน ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 30 
 12. นายวศิษฐ์ ธีรวโิรจน์   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 31 
 13. นางสาวอิษิรา ธนรัช   นิติกรปฏิบัติการ 32 
 14. นายนพดล คงสมฤทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 33 
 15. นายกันตภณ บดิณขันติเดชา  เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน 34 
 16. นายธรรมนูญ เส็มย้ง   นิติกร 35 
 17. นางอัจฉรา แสงประทุม  นักประชาสัมพันธ์ 36 
 18. นางสาวเสาวณี มณีรังสีสวุรรณ ผู้ช่วยเลขานุการประจ ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 37 

เอกสารประกอบวาระที่ 2 
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ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 28/๒๕๖4 (6) เมื่อวันพุธที ่14 กรกฎาคม ๒๕๖4 

 

 19. นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์ เลขานุการประจ ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1 

 20. นายคมสัน มั่นคงดี   ผู้ช่วยเลขานุการประจ ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 3 
   นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิด 4 
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ดังนี้ 5 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 6 
   ไม่มี 7 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 8 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 27/๒๕๖4 (5) 9 
เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖4 10 
   ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยกลุ่มงานอ านวยการกิจการ11 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ  12 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 27/๒๕๖4 (5) เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖4 รวม 12 หน้า  13 
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขตามท่ีเสนอ 14 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 15 
   3.1 การด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 16 
ในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 
   นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน เสนอ 18 
ที่ประชุมว่า ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 19 

ในภูมิภาค ได้มีหนังสือ ที่  สม 0004/601 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรียนเลขาธิการคณะกรรมการ 20 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 21 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักส่งเสริม 22 
การเคารพสิทธิมนุษยชนได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงาน 23 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Video Conference จ านวน 3 ศูนย์ 24 
และพิจารณาโครงการของแต่ละศูนย์ศึกษาฯ โดยมีผลการประชุมสรุปไดด้ังนี้   25 
   1. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน26 
ในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.  27 
มีมติ เห็นชอบในหลักการในการจัดท าโครงการส่ งเสริ ม ให้ ความรู้ด้ านสวัสดิการสั งคมของผู้ สู งอายุ 28 

ในจังหวัดภูเก็ต ในวงเงิน 76,560 บาท และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เห็นสมควร29 
ชะลอการจัดท าโครงการฯ ออกไปก่อน    30 
   2. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน31 
ในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดท าโครงการฯ จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 32 
   2.1 โครงการแปลคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 5 ช่วงชั้น เป็นภาษายาวี 33 
ในวงเงิน 270,050 บาท 34 
   2.2 โครงการ Human Rights is All Around ในวงเงิน 68,760 บาท  35 
   2.3 โครงการจัดตั้งชมรมต้นกล้าสิทธิมนุษยชน ไม่ต้องใช้งบประมาณ 36 



๓ 
 

ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 28/๒๕๖4 (6) เมื่อวันพุธที ่14 กรกฎาคม ๒๕๖4 

 

   2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในหลายภาคส่วน  1 

ไม่ต้องใช้งบประมาณ  2 
   2.5 โครงการสร้างพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ต้องใช้3 
งบประมาณ 4 
   2.6 โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน 5 
ในพ้ืนที่ ไม่ต้องใช้งบประมาณ 6 
   โดยเห็นสมควรด าเนินโครงการที่ 2.1 และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค7 
โควิด 19 เห็นสมควรชะลอการจัดท าโครงการในล าดับที ่2.2 – 2.6 ออกไปก่อน 8 
   3. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน9 
ในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดท าโครงการอบรม10 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดการพ้ืนที่พรุและสิทธิชุมชน ในวงเงิน 263,210 บาท และเนื่องด้วย11 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เห็นสมควรชะลอการจัดท าโครงการฯ ออกไปก่อน 12 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมและที่แจกในที่ประชุม 13 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 14 
   ความเห็นที่ประชุม 15 
   1. โครงการแปลคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 5 ช่วงชั้น เป็นภาษายาวี 16 
ขอให้พิจารณาต่อยอดการน าคู่มือฯ ไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากจัดแปลคู่มือฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เกิดการ17 
น าคู่มือ ฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น การเผยแพร่คู่มือฯ ต่อกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง หรือการด าเนินการอื่น18 
เพ่ือขับเคลื่อนการน าคู่มือฯ ไปด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อไป เป็นต้น โดยให้ก าหนดโครงการ/แผนงาน ส าหรับ19 
รองรับการด าเนินการเกี่ยวกับคู่มือฯ ภายหลังจากด าเนินการแปลคู่มือฯ แล้วในปีงบประมาณถัดไป  20 

   ทั้งนี้ อาจพิจารณาเผยแพร่คู่มือฯ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพ่ือเป็น21 
การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงคู่มือฯ และสื่อเผยแพร่อื่น ๆ ด้วย 22 
   2. การด าเนินการของภาครัฐหรือการจัดการฝึกอบรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน23 
ภาคใต้ เช่น การฝึกอบรมข้าราชการใหม่ที่บรรจุในพ้ืนที่ฯ ยังไม่มีการบรรจุเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชนลงไปใน24 
หลักสูตรการฝึกอบรม ดังนั้น จึงควรพิจารณาต่อยอดหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาให้มีการฝึกอบรมดังกล่าว 25 
ในกลุ่มเป้าหมายอ่ืนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์อ านวยการบริหาร26 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) เป็นต้น รวมถึงการฝึกอบรมครูในการน าคู่มือฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย 27 
   3. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การจัดโครงการฯ จึงต้อง28 
ชะลอการจัดท าโครงการเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะโครงการที่ด าเนินการในรูปแบบการประชุม สัมมนา และการรับ29 
ฟังความเห็น ดังนั้น เพ่ือให้มีการด าเนินการและขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 30 
อย่างต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาโครงการฯ ในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือด าเนินการด้วย31 
วิธีการอ่ืน เช่น การประชุม สัมมนา และการรับฟังความเห็นผ่านทางระบบออนไลน์ 32 
   4. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (5 ปี) ฉบับต่อไป 33 
ควรให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว 34 
และศูนย์ศึกษาฯ ควรจัดท าแผนงานของศูนย์ศึกษาฯ ระยะยาว (แผนงาน 5 ปี) นอกเหนือจากแผนงาน  35 
รายปีงบประมาณด้วย  36 
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   5. ปัจจุบันการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค1 

ยังมีลักษณะแยกกันด าเนินงาน จึงควรให้มีการบูรณาการการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงาน 2 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยวิเคราะห์ประเด็นหรือภาพรวมของปัญหาร่วมกัน หรือพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์3 
ศึกษาฯ ที่มีพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งอาจมีประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันหรือมีปัญหาเชิงพ้ืนที่ 4 
ที่ต่อเนื่องกัน  5 
   ทั้งนี้  โดยเห็นควรให้มีการประชุมร่วมกันของศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 12 แห่ง เพ่ีอจัดท า6 
แผนงานของศูนย์ศึกษาฯ ในภาพรวมทั้งหมด โดยวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในภาพรวมเพ่ือประกอบการจัดท า7 
แผนงานและเชื่อมโยงกับนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยให้ เริ่มต้นด าเนินการ  8 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 9 
   6. ส าหรับโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน  10 

ในพ้ืนที่ เป็นโครงการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบกับ11 
ความเชื่อในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่ยอมรับการฉีดวัคซีน ดังนั้น จึงเห็นควรให้ด าเนินโครงการดังกล่าว 12 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับวัคซีนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างถูกต้อง โดยขยายขอบเขต 13 
ของเนื้อหาให้ครอบคลุมวัคซีนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวัคซีนโรคโควิด 19 โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นได้  14 
   มติที่ประชุม 15 
   1. เห็นชอบให้ด าเนินโครงการแปลคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 5 ช่วงชั้น 16 
เป็นภาษายาวี โดยให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  17 
   ๒. เห็นชอบในหลักการในการจัดท าโครงการของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 18 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19 
วิทยาเขตปัตตานี ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ 20 

   ๓. ส าหรับโครงการต่าง ๆ ที่ต้องชะลอการจัดท าโครงการออกไปก่อนเนื่องด้วย21 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา22 
จัดท าโครงการฯ ในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือด าเนินการด้วยวิธีการอ่ืน เช่น การประชุม 23 
สัมมนา และการรับฟังความเห็นผ่านทางระบบออนไลน์รวมถึงโครงการที่ไม่ขอรับงบประมาณสนับสนุน 24 
หากสถาบันการศึกษามีความพร้อมให้ด าเนินการ  25 
   ๔. เห็นควรให้จัดท าแผนงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 26 
ในภูมิภาค ในลักษณะการจัดท าแผนงานของศูนย์ศึกษาฯ ในภาพรวม โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการด าเนินง าน27 
ระหว่างศูนย์ศึกษาฯ โดยให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  28 
   ๕ . มอบ ให้ ส านั กส่ ง เส ริมการ เคารพสิ ทธิมนุ ษยชน โดยกลุ่ ม งานศูนย์ ศึ กษ า 29 
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ด าเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป 30 
   3.2 ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 31 
   นายโกเมศ สุบงกช นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานนิติการ  32 
ส านักกฎหมาย แทนผู้อ านวยการส านักกฎหมาย เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน33 
แห่งชาติโดยส านักกฎหมาย ได้มีหนังสือ ที่ สม 0008/1226 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กราบเรียนประธาน34 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพ่ือขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยส านักงาน35 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง เพ่ือขึ้นทะเบียน36 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข  ตามระเบียบ 37 
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ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 28/๒๕๖4 (6) เมื่อวันพุธที ่14 กรกฎาคม ๒๕๖4 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 1 

และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2 
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 3 
   ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ 4 
ของรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง แล้วปรากฏว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีเอกสาร5 
หลักฐานครบถ้วน จึงขอเสนอรายชื่อรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง เพ่ือขึ้นทะเบียน 6 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข ตามระเบียบดังกล่าว 7 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 8 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 9 
   ความเห็นที่ประชุม 10 

   1. ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายชื่อรองศาสตราจารย์ 11 
นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลาย  12 
ทางเพศ และการสาธารณสุข นั้น เนื่องจากจะมีการเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 13 
และจะมีการแบ่งด้านของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 6 ด้าน หากสามารถรอการเสนอรายชื่อดังกล่าวได้ จึงควรน าเสนอ14 
พร้อมกับรายชื่อบุคคลที่เหลือทั้งหมดเพ่ือพิจารณาในคราวเดียวกัน 15 
   2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน16 
แห่งชาติโดยส านักต่าง ๆ สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเหตุผล 17 
ความจ าเป็น และภารกิจที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลนั้นเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งให้ค านึงถึง 18 
หลักการอภิบาลเครือข่ายด้วย 19 
   3. แนวทางการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี ้20 

    ๓.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ 21 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักต่าง ๆ เสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยแนบประวัติ22 
โดยสังเขปเพ่ือเสนอต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 23 
    ๓.๒ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย ให้ส านักงาน24 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักกฎหมายด าเนินการรวบรวมรายชื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการ25 
เสนอชื่อ และระบุรายละเอียดตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนดในส่วนที่เกี่ยวข้อง 26 
เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 27 
   4. ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนบุคคลเพ่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด จ านวน 139 คน 28 
และมีบุคคลที่ส านักกฎหมายได้สอบถามเพ่ือให้แสดงความยินยอม จ านวน 36 คนท่าน ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวม29 
รายชื่อ โดยส านักกฎหมายจะพิจารณาก าหนดประเภทของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 6 ด้าน ตามความเหมาะสมเพ่ือแบ่งด้าน30 
ของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 6 ด้าน เพ่ือและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร  31 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 32 
   5. ขอให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักกฎหมายด าเนินการ33 
รวบรวมรายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดโดยจัดท าข้อมูลเบื้องต้น เช่น รายชื่อ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 34 
ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานและเหตุผลหรือความจ าเป็นในการแต่งตั้ง เป็นต้น โดยจัดท าเป็น35 
ตารางและระบุรายละเอียดโดยสังเขปเพ่ือเสนอต่อประธานกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณา 36 
และเมื่อประธานรวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วจึงมอบหมายให้ส านักงาน37 
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ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 28/๒๕๖4 (6) เมื่อวันพุธที ่14 กรกฎาคม ๒๕๖4 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักกฎหมายด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ และ1 

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบให้2 
ส านักกฎหมายด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 3 
   6. ตามที่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทบทวนการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้สอบถาม4 
ความประสงค์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนครบสามปี และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5 
ด้านบริหาร เพ่ือพิจารณานั้น ขอให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักกฎหมายรวบรวม6 
รายชื่อบุคคลเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงาน7 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักต่าง ๆ ประสงค์ ที่จะเสนอรายชื่อบุคคลใดเพ่ือขึ้นทะเบียน 8 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมให้ความเห็นชอบให้สอบถามความยินยอมของผู้ทรงคุณวุฒิก่อน ให้น าเสนอต่อที่ประชุม9 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 10 

   7. ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติและส านั กงานคณะกรรมการ 11 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักต่าง ๆ ส่งข้อมูลรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 12 
ที่เก่ียวข้องไปยังส านักกฎหมายภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อรวบรวมและด าเนินการต่อไป 13 
   มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านัก14 
กฎหมายด าเนินการตามความเห็นของที่ประชุม และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 15 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  16 
   4.1 ขอหารือเกี่ยวกับการใช้ถ้อยค าในการแปลข่าวประชาสัมพันธ์ “กสม. ขอให้17 
รัฐบาลชะลอการเสนอขึ้นทะเบียนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ห่วงปัญหาสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง18 
บางกลอยยังไม่ได้รับการแก้ไข” เป็นภาษาอังกฤษ 19 
   นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอ 20 

ที่ประชุมว่า ตามที่ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ “กสม. ขอให้รัฐบาลชะลอการเสนอขึ้นทะเบียนป่าแก่งกระจาน21 
เป็นมรดกโลก ห่วงปัญหาสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอยยังไม่ได้รับการแก้ไข” ซ่ึงคณะกรรมการ 22 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 23 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เสนอให้รัฐบาลชะลอการเสนอขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก 24 
ทางธรรมชาติออกไปก่อน จนกว่าปัญหาสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอยจะคลี่คลาย  ซึ่งได้มีข้อสังเกต25 
เกี่ยวกับการใช้ถ้อยค าแปลในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับค าว่า “ชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม” โดยหากใช้ค าแปลภาษาอังกฤษว่า 26 
“indigenous peoples” ซึ่งหมายถึง “ชนพื้นเมือง” จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากข้อความต้นฉบับได้ 27 
   นางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอ 28 
ที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ค าว่า “indigenous peoples” ในบริบทของต่างประเทศ เป็นการรับรองการเป็นเจ้าของ29 

พ้ืนที่ของชุมชนที่มีอยู่แต่เดิม ซึ่งในประวัติศาสตร์ของหลายประเทศได้ปรากฏผู้ที่อพยพเข้ามาใหม่ได้ขับไล่เจ้าของ30 
พ้ืนที่เดิม เช่น กรณีของชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกา และชาวเมารีในนิวซีแลนด์ เป็นต้น ซึ่งได้อาศัยในพื้นที่เดิม31 
อยู่ก่อนที่ผู้อพยพชาวยุโรปจะย้ายมาตั้งถิ่นฐาน ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นชนกลุ่มใหญ่ ส่วนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย32 
ไม่ปรากฏกรณีดังกล่าวอย่างชัดเจน หรือยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีชุมชนหรือกลุ่มใดที่เป็นผู้อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่เดิม33 
ก่อนที่จะถูกขับไล่โดยผู้ที่อพยพเข้ามาภายหลัง แม้ประเทศไทยจะมีชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ แต่การพิสูจน์ว่า34 
ประเทศไทยมี “ชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม” นั้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาหรือมีการพิสูจน์หลักฐานอย่างชัดเจนว่า ชุมชน35 
ดังกล่าวเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดิมก่อนที่จะถูกขับไล่โดยผู้ที่อพยพเข้ามาภายหลัง (ซึ่งกลายเป็นชนกลุ่มใหญ่36 
ในปัจจุบัน) ด้วยเหตุนี้ การแปลข่าวประชาสัมพันธ์ โดยใช้ค าว่า “indigenous peoples” อาจก่อให้เกิดประเด็น37 
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อ่อนไหวได้ จึงได้หารือกับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการใช้ค าแปลดังกล่าว โดยพิจารณา 1 

ใช้ค าว่า ethnics (กลุ่มชาติพันธุ์) หรือ traditional local communities (ชุมชนดั้งเดิม) แทน 2 
   จึงขอหารือที่ประชุม 3 
   ความเห็นที่ประชุม 4 
   1. ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชนที่ เข้าข่ายเป็น “indigenous 5 
peoples” (ชนพ้ืนเมือง) ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งในบริบทของกฎหมายในประเทศไทยจะใช้6 
ค าว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” (ethnics) ประกอบกับปัจจุบันหน่วยงานราชการในประเทศไทย คือ สภาความมั่นคง7 
แห่งชาติ (สมช.) ยังไม่ยอมรับว่า ประเทศไทยมี indigenous peoples (ชนพื้นเมือง) อยู่ภายในประเทศ 8 
   อย่างไรก็ดี ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจมีมุมมองที่แตกต่างออกไปได้ 9 
จากหน่วยงานราชการ ดังนั้น การพิจารณาใช้ค าจึงไม่จ าเป็นต้องยึดตามหน่วยงานราชการ ขณะเดียวกันจ าเป็นต้อง10 

ค านึงถึงประเด็นที่อาจมีความอ่อนไหวหรือมีผลกระทบด้วย 11 
   2. การพิจารณาใช้ค าว่า “indigenous peoples” เป็นการตีความโดยมีประเด็นด้าน12 
การเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในบริบทของประเทศไทย อาจพิจารณาเป็นรายกรณีว่า กลุ่มหรือ13 
ชุมชนนั้นมีลักษณะเป็น indigenous peoples หรือไม่นั้น กลุ่มหรือชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่มีถิ่นอาศัยในท้องถิ่นนั้น ๆ 14 
มาแต่ดั้งเดิมและถูกรุกรานหรือไม่ ซึ่งในบริบทของประเทศไทยได้มีชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมาแต่ดั้งเดิม มีวัฒนธรรม  15 
และประเพณีเป็นของตนเอง ก่อนจะมีกฎหมายใช้บังคับ ซึ่งชุมชนหลายแห่งต้องกลายเป็นชุมชนที่ผิดกฎหมาย 16 
เนื่องจากถิ่นฐานของชุมชนดังกล่าวถูกประกาศให้เป็นเขตคุ้มครอง เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตสงวนและคุ้มครอง17 
สัตว์ป่า เป็นต้น 18 
   3. การพิจารณาในเชิงประวัติศาสตร์ แต่เดิมประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ 19 
แต่ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งแต่เดิมอาศัยอยู่ในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการอพยพไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณอ่ืน20 

ของประเทศไทยมากที่สุด ดังนั้น หากพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว กลุ่มชนที่อยู่ดั้งเดิมจะอาจเข้าข่ายเป็น 21 
“indigenous peoples” อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับนัก เนื่องจากส่วนหนึ่งรัฐไทยได้มี22 
นโยบายหล่อหลอมรวมกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มจนมีความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นชาวไทย กลุ่มชนที่อยู่ดั้งเดิมส่วนใหญ่ 23 
จึงมิได้รู้สึกว่าตนถูกรุกราน จึงได้เสนอให้ใช้ค าภาษาอังกฤษตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดว่า Traditional Local 24 
Community 25 
   4. ที่ประชุมเห็นควรให้หารือเพ่ือพิจารณาการใช้ถ้อยค าแปลภาษาอังกฤษให้มีความ26 
เหมาะสมต่อไปในภายหลัง กรณีการใช้ถ้อยค าในข่าวประชาสัมพันธ์ เห็นควรให้ใช้ค าว่า ethnic หรือ traditional 27 
local communities แทน 28 
   มติที่ประชุม เห็ นชอบให้ หารือ เพ่ือ พิจารณ าการใช้ ถ้อยค าในการแปลข่ าว29 
ประชาสัมพันธ์ “กสม. ขอให้รัฐบาลชะลอการเสนอขึ้นทะเบียนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ห่วงปัญหาสิทธิ 30 
ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอยยังไม่ได้รับการแก้ไข” เป็นภาษาอังกฤษให้เหมาะสม ใช้ค าว่า ethnic หรือ 31 
traditional local communities ไปพลางและให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในโอกาสต่อไป และมอบให้ส านักงาน32 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด าเนินการตามความเห็นของ 33 
ที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 34 

   4.2 การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 35 
(Clearing House) 36 



๘ 
 

ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 28/๒๕๖4 (6) เมื่อวันพุธที ่14 กรกฎาคม ๒๕๖4 

 

   นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอ 1 

ที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการ2 
แห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เสนอให้รัฐบาลชะลอการเสนอ  3 
ขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติออกไปก่อน จนกว่าปัญหาสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์4 
กะเหรี่ยงบางกลอยจะคลี่คลาย จึงขอให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาพระราชบัญญัติ5 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘ ที่ก าหนดให้ในการ6 
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ รับผิดชอบร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ7 
เป้าหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างาน 8 
และต้องด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ เว้นแต่ที่มีบทบัญญัติหรือที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการ  9 
แต่ละคนกระท าได้ ให้กรรมการแต่ละคนมีอ านาจที่จะด าเนินการดังกล่าวได้ แต่ในการใช้อ านาจนั้นจะต้องมี 10 

การปรึกษาหารือร่วมกันด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด นั้น ขอให้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ11 
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (Clearing House) โดยให้มติที่ประชุม12 
ดังกล่าวมีผลตามกฎหมาย เช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ด้านการ13 
คุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะ14 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  15 
   จึงขอหารือที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 16 
   ความเห็นที่ประชุม 17 
   ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 18 
โดยส านักกฎหมายพิจารณาศึกษาแนวทางและข้อกฎหมายให้มติที่ประชุมในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน19 
ระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Clearing House) มีผลตามกฎหมาย 20 

   มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านัก21 
กฎหมายด าเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป 22 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 23 
 24 

 25 
(นายวศิษฐ์  ธีรวิโรจน์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายธรรมนูญ  เส็มย้ง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
นางจันทกานติ์  จตุรพาณิชย์  เกตุปราชญ์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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sn.sn 'lI t1-Wu n 1i~ ~ 6'lii {lU U i~3J'H\J LYl :IH~hJtil 1111fli-:! n 1'Ha~1I a¥1-:! fl ') 111191i::VltJ ni
~1'U~'V1511~~eJ'lI'UtJ1'Un1~~1LiA'U.:!1'U'lIa~flru::m~~nT'a~V1cr~~~EJ"lI'ULLvi.:J"lII~
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l!:J,ooo,OOO U1Vl (?ltI\l~1'U'VImL?I'UU1Vl61'U)~'U

" ...'lIB'V'I~1irul

~lUn,n'Uf)ru~ niilJnli~Vl5lJ'U'l:ftJ'lI'ULL vi\l'lll~ ~f)11lJ L~'U11 L~ B1~nl'iU1'V11d \l1'U
I

Ln\?1'1.ld~~Vl5mV'lmv1(;)lJ1(1linli1 'Unldtle:J.:Jn'U1ifl~I9IL~e:J11i'~1f111\J1 IvOGl~ ~.:Jb~'U~lJfI1i~l9I~i·HU\h::lJlru

b~lJ b~lJ\JlllJlfli.:! n11 L~~lJ~i'I\lfl11lJm ~'\I1i!n11ii'1\J~Yl5lJ\J~EJ'lI\J~I'Um 1~1 LU'U\ll\J'lIe:J\lnau. Ly;B~1Luuno;,)ndilJ" .
~\l b~~lJf111lJi bL~::~11\l f111lJ\)1 i::'\I1Unlii'lU~Vl6lJ11'l:fEJ'llu1~ bbn611l51iru'!l'U1U1\l nl1\l \)1 ~B\?1-;;)'U'lJi~'llI~:I.J~U5

1~-rUVlilU'VItJ1~ 'Eil'U1-;;)LL~~min-;;)'!lB\l n61lJ,~1'Unld~eJ611i611l51iru~1'U1\lL~U\ltJ'th~lJ1ruL~:l.JL~:l.JLiJ'U~h'U1'U

L~'l.J.,r\l~'U~,ooo,ooo U1Vl (LLU\?1!KluU1Vl61U)

11V~~L5tJ\?1Uiln{)19I1lJLeJn"'11\h~neJunld'l.ld::~lJ

~\lb6'l\Jtl~'lJi~'!llJLY;tlltl1191-W~11rul•



fMrnj.'CIUI1'lllll'UU,,1IInput1Wiml

=_1_ 9 [1. Act 2i
f J_t Ir

I

~1'W1'1·tm11' ,:hUf)~~l?l~lJf11~l~1~'V'J~'V15lJ'U~tJ"ll'U milJ~1'U~€J?l1~€J~l"lm L'V1~.(9)rn~C9)~, ,

d
b1'€I.:J 'U€J~1?I?I~~~'U'th~lJ1 rul ~lJ l~lJ 1'ULm~f11~l?l~lJ?l~1~m1lJm ~vt11fl ~~1'U~'V15lJ'U~tJ"llrun~1.J-3' -

'IJ I ltlv')'I.J,)£Jf)l)1)~n1'S f"l2l1J.
I 0.::::0. .::::0. ClI. I.c::. ~ " .~ ,q

e-J1'Uf11~1?I1l'U'U~1'U'U€J'l~ru::; fl ~~lJfl1 ~?l'V16lJ'U~tJ"ll'Ull vt'l"llll'1 ~"'!f"'I.J .
, 1'I.J~ J..S.~n..£L~.25SL.

b~'U15fl1~fl ru~ n ~~lJ rn~~'V15lJ'4"8"ll'Ubb 'Vi~"ll1~ ~,)~l J~:..~J. ~; .

1'11lJv161111fl ~'l b?l~lJ f11~ bfl1 ~'I"l~'V15lJ'4~CJ"ll'U 1~f'U m ~~ 1?16'f~~'l'UU~::;1J1ru1'111Jlle-J'Uu5u~ f11~

'I.h~":ii1tJ~'UU~::;lJ1ru 'I"l.f1. lvct'b~ fl~CJ'V1i.y1~.~ ~~'U1f11~~€J6'f1~€J'lflm/f11~u~::;"ll1G11J~'Ui 1~llri lm'lf11~,

bRl?lu~~~'V15m'l"lf1181vllJ1mf)1~ 1'Uf11~il€J'In'U 1~fl1 uarrurrnsnlmsu 'I"l~~~'U11?1'U€J'l1~fl~l?Ib:ff€Jl1f6'f lfll ~'U1

lvo(9)~ (L~11?1-C9)~) ~'l vl€J~vh l'w'Un -:u m';ilJ.y1111 l'u'Uf11';i';i'JlJ n61lJ'U €J~~'U":ii1 'U'J 'UlJ 1 n ~'ll ~'U6'f1J~'J ';i'U€J~1?16'f';i';i,

'1'UU ~~lJ 1ru b~ 1Jb~ lJ1'Ulfl ';i'1fl1~ b6'f~lJ6'f~1~ m llJ 1'1~ ~vt 11n ~ Ji'1'U ~ 'Vl6lJ 'U~8"ll 'U~ 1'U n 1 ~vhbij'U~ 1 'U'UB'l" ,

[11'j n\l 'U€J'lfl ru ~ fl'.J~lJ f11~~'Vl5lJ 'U~8"ll'U u'Vi~"ll1~ ~ 1 'Urn ~~B?ll'j6'f 161~ ru ~ 1 'W1'1l~'W'I'UU~~lJ1 ru b~lJ b~lJ,

l'iJ'W":ii1'W1'Wb~'W~1lJi'l~'W ~,OOO,OOO 'U1'Vl (bbUVl6l1'W'U1'Vl~1'W)'j18~~bB8I?1u'j1n£](;lllJbBn6'f1'jlb'W'U

(!J~ U
('W1'l?l11ell'1~CJ1 ll?lilm~)

WJ16rn'r'H\l~;) I ,;"';, I ;.jll~,'W'\1E,1'fJU!;\-f~"

11 9 n. Fl. 2564
1, 9 n, n. 256i

qD/1



1~ CJb~'V'Il:::n 11 bfll 1'V'1~'VI6'lJeJ.:I~'WbeJ.:Iuae ~5'W

(9).l!? b~eJ m:::~'W 1,xu ~:::'lJl'lJ'W ue :::eJ.:If1m'VI n[llf1~1'W'lJeJ-!I~-!lfI~~"n.JijeJ tl'WbtJ'W~1'W'VIii-!l1 'Wnl~~ ~1-!1, ,

(9). en b~ eJU 1::: 'lJ1 ~~-W'W51,xth::: 'lJ1 'lJ'W-r'U'VI11'U ~ -!I'VI-U1~ ell 'W1\l uae [11 ~ n\l'lJ eJ-!If1ru::: n 11 ~ m 1

~'VI6~'W'ljCJ'lJ'Wbb"v1.:1'lJl~,

cv 1.1 c:J Qj tI~ 0 _ 0 Jt
tt.(9) n1'S\l~\l1-!1 Youtuber bb(l::: Micro influencer VI~~~~mml1'Ul'U~ln \)~Vllb'U'ElVll?1'El~bbVl'Sn

\J

"sn, "tle:J'UL"tl~LijeJ\lI1nl'jtJ'j:::'tIl~1J~'W5

rn.(9) vt~nn11~'VI6~'W'ljV'lJ'W~ln~,

n1~~ru~-!lf1bb~:::?I~l-!1f111~m:::mrn~~1'W~Vl6~'W'lj~'lJ'Wb(:,J~LL'V'I~~1'W~eJ~-!lfI~'€l'€l'W1m1
\J ,

tt.l!? n 1~ (:,J~ ~ 'lJ~ [ll'V'1 CJ'W~{1~'ljru 1 (WC) ?I~l.:1?1 1 1f1~1 ru 1.:1f1LL~:::~ ~1.:1 f111~ ~ 1 :::vttT n L~ '€l.:l,

qo/?

<t:. 15n1'S~hLilWI1'W

~ ~~l-!1b'€l n'lJ'W 1~V16nl1U~::: nd ~11 f11 ~ b~ nVl~m1 n~ (e-bidding) 1~ ~1 ivt~n bnruoiiu1::: blJ'W

fhu~:::~Vl6[1l'V'l~mlm (Price Performance) ~-!ld

b.~:::EJ:::L1~1~lLil'W LfI'S-!lnl'S

tvtto 1'W (~ b~'€l'W) tT'U5~\)ln1'U~~-!I'Wl~1'W~qJtyl~1-!1



UlI. '1-3b~\J-3'U'lh::~1ru

~,ooo,ooo 'U1'Vl (utJ~~1\J'U1'Vl~'1\J)

.
11t1m1 ~1\J1\J 11f11 1'1~

COl.
n1''a~~:ij1-3 Youtuber bb~:: Micro infLuencer ~~vi1bd€lVl16'1€l~bb'Vl7m~€l~~'VlG~'Lfttfl"1l'U

bc.J tI u~ ~~1'U ~B~-3f1~ elel'U1~'I1

Youtuber tr 11t1 (9)00,000 troo,ooo

Micro influencer (9)tr11t1 tro,ooo Irltro,ooo

!D. m1c.J~~bba:ac.Jmb~~"q~,n1~tI\J~f1:iJ~ru1 (TVe)

"11 ~~ ~ IT tv tv,ooo,ooom1G'111..:JG'l11f1b'U€lVl1bb~::n1'H.Ja~m'WtI'U~1 ~~U,11 «,000,000

m'Ht:Jtlbb 'W1..:J1\J~1\J~B1'Vl1~P1'l1bba::~mr'lm.mB\J 1a'l1 - (9),<foo,ooo (9),<foo,ooo

6Tl. n1'm~~Lb~::bc.JmbW~'tI~.n1~1iJ~ru1 (VisuaL Ads)•

m1G'111..:JG'l11rlbba::t:J~~.n1'W1~~ru1 (9)0 tro,ooo ctoo,ooo

m1lt:Jtlbl 'W1..:J1\J~1\J~m1'1f1lJBB\J1~u - - rncto,ooo

.t::Irto Qq V ~ 0 tcr. n11c.Ja~1~'VlA\JLL\J::\J1€l~f1n1 nau. (9) ~oo,ooo ~oo,ooo

11lJ W:,ooo,ooo

"Q.I Q .,J",~"
jlfJ./7EJL'IIW/: - ?.JL.J!.NUu)':f:JJ7!lJLfiJ:JJYI(1J.Jr"J /v,DOO,OOO U7Y1

- YJn 17EJn 71fJ7vQ?wd[Jf7U M'jlf1fJfJ7vL VdClULL VM17CJfI:fLVClfiJ Zvlm:JJ-UfJLffUfJvl7UL YlfrUF!'/lfJ.Jur'IJYI

fji.vlfum)'r)fiJL~eJn

- 17F! 7,)fiJ:V7vvr vfJ7 v(1J/'7n'h?vLJuvUV1:fJ./7!lJ LdfJvv 7nL tJun 71wdv-Ou Z u6fn'el!lJ:fn 71V1:fmfiJ



.,'".... tI tI 0 ~ tI do", ~,".cr 'I.leHl'4~~~~a~~~'U ~~~'lN ~~~'lu~'U ~~~'lN 'W.f!. klc:t"bcr bVH1~'lb'U'UbFl'a~n'l'a

b'Vl~ tl1V1~~ bbG'tVl,J'lkl 'VIfl1~'a~~'VI5~'U~tI"lI'U 1'U~~ Fl1J1'VltI,

~111nn'ilnl'HH1J~m~lJf11~~'Y15lJ'U'l!ftJ"lI'Wbb'vi~'1l1~ 1191:iJ'VI11~~lEl~ G'llJ oootv/G'lIer'~,
, , .

.., "" "" w '" .... • I • I 0 ~ • IMl'W'YI (9)~ n"ln!]lfllJ ~ct'o<S: L?I'UVb'Hl\! 'lJ'El'El'4lJl'l\Jl'l?l"l"l\!U u"l~lJlru UJ~\Jl1J\!Uu"l~lJlru VU·1. klct'oCS::

b~tl~lb ti'W1Fl"j~f11"jb'VI~tJ1V1"'~bb"'VI,rl tv 'Y1m"j~"~'Y16lJ'W"tJ'1l'Wb 'W"''lfllJ 1'VItJ 1~wb'\.Jfl1d'\.h~'1llJ mom ~1'\.JU~Vl11, ,
Flf'l~ tvG'll/tvctber' djt)'r'\.J~5~ G'lIn1n~lFl1J tvctber' 1~:iJ1J~b~'W'1ltlUnl"j'VIU'VI1'\.Jl.bt:.J'UuBu~nl1th~~ltJ

'lUU"j~lJ1ru 'W.I"l.tvctber' '1Jtl~~111n~1'\.Jf1ru~m~lJfl1~~'Y161J'\.J'l!fCJ'1l'\.Jl.b 'vi~'1l1~ 1,xG'lvl'1fl~v'lbl."'~"je:J~-ru~m'\.Jnl1ru,
n1~I.I.'W~~~ull'1'lJv'lbFl~I'1I.:ffvb-r",1Fl b'W1 tvo(9)~ (COVID-19)

U "j~ 51'\.J n"j11J n 11~'VI6lJ'\.J"CJ'1l'\.J 1.1.'vi\I'1l1~ 1191:iJorrtl i~n 11 1,x ~1 11n-nu f1ru ~ n 11lJ n 11,
~'Y151J'\.J'l!fCJ'1l'\.J1.1."j'l'1l1~ 11U11lJ 1m'l nl"j~ m11Jfl11~'Y161J'\.J"tI'1l'\.Jbb 'vi\l'1l1~bb~",~vi1'\.J:iJfnl1JU~~"''lfl'il ~~1 I.ih.!n11, ,
b'W'1l1\1tJ'lUU1~lJ1ru 'W.I'1. tvctber' b~m"''Wtll,x~U1~'1l1J n~1J. ~1'WU~'VIl1~'il11rul ~'ler'1l1CJI'11"'m1'il11V, "
'1'1l1~ I.m'l!f,;ilJl~;:j m~lJ m~~V161J'4'1!ftJ'1l'W1.1.'vi~'1l1~1191u .ij~Fl111JU~~"'\lFl1 'Wfl11~lb ti'W1m\! fl11 "b 'VI~CJ'1'V1"'\lI.I."'VI,r1

tv V11'111~" ~V151J'4'1!fCJ"ll'Ub '\.JlK'IFl1J1V1tJ" bb~~1JtlU'VI1J 1 tlb ,x61111n n 'ilf111 n ~1J. 11'1tJn ~1J '11'Wl ~ CJ~V15lJ '4"tJ'IJ'\.J

I.u'\.Jer-ru~~"lltlU 1m'lm1~'1mhl
"

II Q

"lItlVf'ill1Nl

I.tiv'l 'ill n 11"11'I f11 1~.:J n~ 11 fJ.:Jinl91'fu ~ 1'1~1 1.:JUU 1~lJ 1 ru 61111n-nu Flru ~ nd1lJnl1

~V161J '\.J'l!ftJ'lJ'Wbb"j.:J'lJ1 ~~.:J b~'\.Jtl ~ U 1~'lJ 1J~ 'ill sru 1 tl '\.JlJ~:ij 1'1~ 11 '1U U 1 ~ 1J1 ru 11 tJ ~ 1 CJU 1~ ~ltJ'IU U 1 ~ 1J1ru, "
'W.I"l. tvctber' m1J'W1~11'lJU'1:! rQ'~u1~ntlu-r,;i511lJ~'1:!11~1CJFlru~m11Jf111~V16lJ'4"EJ'1l'\.J1.1. 'vi'l'lJ1~ 'W.a. tvctbo

1Jl(Jl11 ctG'll 111Fl"'tl'l l.~miJ'Wfh1-rr~ltJ611V1'fUf111:ijl'llm'lnl1~'1mh1 111J1.iJ'\.JI.~'\.J~'1~'W er'~o,ooo U1V1
~ ...¥ Sol

(G'lbLG'I'WLbUl'l'VIlJ'W'Ul'YHll'W)

11 tJ,,~ I.BtJI'lU11nn (Jl11Jbvn"'liU1 ~ neu m 1U1~'qlJ

~'1I."''\.Jtl~U)~"ll1J1. ~tl 1U~I'l~'ill1rul,
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1I1WM'111~lIItnl:wn"p~,,~

.m1, ~4~%
M tl 9 O. Fl 256ft I

\OJ~

6l1'U"a1 ~n1"a ~l'\)'nf\~ m'jflru~n'j'jlJm';j~V15lJ'U~£J'I1'Ubb'IA~'lJ1~ n~ml'Ul~8~V1\hJ'U~£J'I1'U 1V1'~. @)rnc;;bb
• q q

~ G'1&Jo c ola/ ~ ~~ 1'U~ 9~ mn.fJll"llJ ~<tb~.
b~f).:i '1JBB'U~~~(i)6'1'a'a\l'UtJ'a~&JlrutJ'a~"ihtJ'lUlh~&Jlru Ytl''!. ~<tb~ b~eW\'1bU'UlI"l1'lm'HVl~mVl~\lbb~Vll!1,

Gl. 1"l11&JbtJ'UlIl

nl'~'lh~"1l&J n6'1lJ. vi'l'U'U~Vll'a I"l~'l~ ~~/~<tb~ 1'U~ ~ mn.fJll"llJ ~<fb~ lvi'b~'U'I1B'U

f11 'S'Vl'UV11'Ubbe.J'Utl ~,r~ n l'J'lh ~,htJ~'UtJ 'S~&Jl ill '\t'l.f1. ~<tb~ 'V€l~ ~1'\)' n~ l'U n G'1&J. 1 ~G'1€l(i) I"l~€l ~ bb61~

1B\I:r'U 1;'Hll'U n 11 rurrrsu '\t'l1'a :-5'Ul(i)'VD\I b I"lb;ffD11:rG'111"l1'a'Ul ~O@)~ (COVIO-19) 'I'h1 VfiJ~'UtJ 'S:-5lJlru

bVl~mh£J~lJ1~lnf11'a'Vl'U'Vl1'Ubbe.J'Ui ~\lmjl'd ~.:j\9leJ&JltJ'at51'U n6'1&J. lvi'iJ-vmr~m'a1~~1'\)'n~1'U n6'1lJ.

';i'd'U';i'd:W11"l~ \In1';i~ f16'1:W. bl,\9l~ ~ 1"l'U~rnllJ'\.h~6'1.:j riDl~~~(;\'l bihJnl11 'W-d'd.:jtJ\I'UtJ';i~lJ1 ru "'U!\. l!:J<tb~

b~m6'1'WeJ 1 ~~tJ1~'1llJ n6'1lJ. ~1'W'U ~Vll'JYl 'CJl'Jrul 1(i) tJ er'tl1tJ?11?1(i)';il'CJ1'J6?1'1l1~ bm'(o};jlJl~ij m'alJ f11';i
"I 'V" ~

~V15:IJ 'U~CJ '1ltlbb 'IA~'1l1 ~1~ u ~ ~ fl 1 1 &JtJ 'J:-5?1~ ri1'U n1';j~ 1 bU'W11"l'S~ f11 'J "b Vl~ tJ1 Vl~ \I ua 'VIih ~ V1?11'J 'J~•
~V15&J'U~tJ'IJ'U 1-u~\l1"l&J1'VltJ" bb~~\9leJ&Jl~l'\)'n~l'U nau. 1vi':WeJ'UVllJ1tJ1 'lX~1'\)'nf\'CJm1 n?llJ. hltJmjlJ\ll'Wi~tJ• •

lID. rn 'j~1 b1JWI1'U

6hlnr.'CJn1'J n?llJ. 1(i)tJmj:IJ\ll'U1~tJ~'Vl5:IJ'W1~m'1l'U '1JmltJ\ll'We.J~n1'J~lbijiJn1'J ~'lif
q ,

~.(9) m'a b-rrl~1:Wn11tJ 'a~'I1lJ~'dlJn'U er'tlltJ?116'1ml'CJ1'a66'1'1l1~ i ua ~~'d'W'Jl'1lm1mtJ 1'W
q" q

~lifn,nu n6'1lJ. b~eJfllVl'W(i)~m~rru~m1'U~Vll1~(i)m'J1m'lm'J~\ln~11 1'W1''W~ c;; mn~ll"llJ ~<tb~ uae
f11 'J:5'(i)rn 'Sth~'I1:IJ b~ €I W "ill 'j ill ltl ~'U tJ 'S~ ':l1 tJ 61~ bB tJ (i)1 fl 'j~f11 'S il"ilm 'S:W bb61~ ~ 'UtJ ':l:-5:IJ1 ill ~1lJ n\j e.!'tI18.. "
?11?1(i)11~1':l6"l'l11~h ~'U~Vll'Hb61:-5~tJDU~'l1'U1'U~lifnn~m'J n?l&J. 1'U1'U~ @)~ uae (9)~ mn{lll"llJ ~<tb~

h~ mnbt'l1&JttJ-rrD ~.@) b~B-W~'Ul':ll£J61~bBtJ(i)-vm?l'WeJ bb(;.J'Unl':l~lbij'U'll'U uae•
.:j'Utl':l~:lJlrum'J~lbU'U1m'lm';j "b'VI~mVl~'lbb61Vl,j'l ~ 'Vlm':l'J~~V15lJ'U~CJ'I1'U1t.l~'l1"l:IJ1V1£J" iHfe:J6'1':ltJ ~.:jif• •

(@)) £JV15?11?!(i){ bbe.J'UtJ'VlMl?1(i)~l"lru~m':llJm';j~V15lJ'W~tJ'IJ'Wbb'IA'l'IJ1~ '\t'l.?1. ~<tbo -
•• q

<d <d .1"".1 • '1 a "" <~~b~ tJ'Vlu?11"~':l'Vl ~ ll~tJ'Vlu'Vl ~.(9) uj'Uu1\l1l1~'U1'Ulll';j'Vll'l1'U b'Ufl1111"il'VI6111'V8'l8'lAIl1
• q •

(core business process redesign) n~~'Vl5~ <t.~ -W~'Wlm1'U~Vll1~(i)n1)D'lrim V1-r'\t'lmm~I"lFl61bb~~

.:I'UtJ'a~&JlillB~l.:1iltl'j~~'Vl5.f)1'\t'lvi'JEJFl11lJ btJ'U5';j';j&Jbb61~ 1 tl~'l16'1 uae mW'Vl5~ <t.rn w~'Ul1 ~b tJ'UeJ~ri rrs,
b~£J'U~ (learnino orcan ization) b~m tJ'Wm';j1~WJt!1';j~'U'U bb~~eJ'lrifldl&J~~1'U~V15lJ'W~EJ'I1'U 1(i)m'dlJ~ ~ ~ v ,

(~) bth'VI&J1CJ 1\91~tJ';jt?!'lri bb61~(;.J61(;.J~~:n1':l':ll'U':lJ&J~&J&J€l'l'UeJ'l~tl.fj,r~'ll'U/~ I"ll"l~~

b~ £Jd-rreJ'ln'Um':ltJDU~'l1'W~1'W~'Vl5lJtfl~fCJ'IJ'W~.:j.f)1EJ 1 '\.Jl.b61~.f)1CJ'W€ln n?llJ. bb61~~l'\)'n'll'W n?!~. I.~DtJ):-5m~

~'l bl"l';jl ~~bb~~ tlB(i)'U'Vl1.1 (J'U 1(i) EJ?!~Y1B'U nl';ltJ -r'UtJ ':l'l1m'l6'1 ~1'l/'W 1tJ 'U1 (J (institutionalization) bb61~•
m';jVl~DVl61€l~ (i)n(;.J~mb61:-5?!~1'l1(i)f1dldJfi(i) (internalization) ~l'UYl~'Ulm)'U€l'l nau. bb61~~l'\)'n'll'W

n?llJ.1'U'tIJ.:j';j~Vll1'ltJ ~<t~~ - ~<tb~ bb61~~(i)'I'hbU'UbDn?!1';jbb61~~m~mb'\t'l~bb~~6'1~l.:1FlJl~b-VlhbM£J1n'U

~~1 (i)'1leJ'l ~'Vl5lJ~ 'clCl'IJ'W1'U~'ll"l ul 'VltJl"l ';Iv 'U A ~&JFl11&J~'~~'U nl';jtJ.fjU~ i:l f:1jVll ~tJ?l) ';II"lbbl,l:-5-rrDYllV11£J

(i)l,leJ(i)~'Wim?l'Wmb '\.J~

/(rn) m':l'U~Vll)~(i)m) ...



-l!J-

(m) n11U~'M1J\)(;)n1d: 1id~tJ~bl1:l1v\'1b'W'U,n'U 1!J«'o l'U ('M1eJ c:; ~~eJ'U) 1(;)tJij

~'U'IJ'a~~..J1ru.f1TVf~l3.J £'lIoo,ooo 'Ul'VI (b~Vlbb~'U'Ul'V1thu) bb'_;~i:JflC.J~(;lbthJ 1D 6'11'U fi€l

G::C:;o,ooo. -l!JctbG:: ~tJQU'Ub'i)f1~l~/~eJ
, ..J. I

~e.Jm~'\"lJ'V1UJ~m~bb~~

b~ tJ'U~~ tJ--10'IJ'U;;<!1J'UJru

GlC:;o 1tJ

('M~€l b 1,~€l'U)

bo l'U

(Vl1eJ 1!J l,~eJ'U)

1!J1!Jo,ooo.-

.,
sn, "lJ e:Jb~'UeJ

~'l,r'U b~€ll tXbil~nld~lb -U'Un1'S1fl'S'lnl'':i "bVl~tJd'M~'lbb61Vl-U1 \!) 'VII'1J'SJ~~:h'153.J'U'ttCJ'1l'U,
1'U«--1fl3.Jl'V1tJ)) ~tJ'UhJl'lllJbt11VllJlmb61~'U'Sd6111'lC1'\.h::?i.:Jri ~'Hih.JflJdb?i'U€lIPi€l nan. 'U~'Ml":i e)'UlJ~'UdJIil, 'I , ,

1I"1d.:Jn1d~.:Jn6'11J1i1'Ub~e.J'U'I..l~u~nl'~'I..ld~~IU.:Ju'\.h::lJlru '1"1.1'1. 1!Jctbct l'UJ.:Jb~'U.:JU'I..ld~lJlru CS:~o,ooo Ul'V1

(~I,I,?i'U1,1,'\J ~Vl~'U 'Ul 'V1~J'IJ) (I,e) n?ll d 1,1,'IJ'U 1!J) I'I1lJ lJ 1 \91 d 1 cfb"V ';)ddl"1 6r~'l 1,1,~'l'l"ld~ dl'UU '1J tY~'I..ld~ n €J'U

~~5dd1J'Uru';h(9]';)tJl"1ru~nddlJmd~'V15lJ'U~tJ'U'Ubb~.:J'Ul~ 'V'l.I'1. ~cfbo
cQ 'U IU 1
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:::t iJ 0 ~ tI I
'a1t1~~b€l t:JVI"llBb6t'W€I bbN'Wn1'aVl1 b'W'W~1'W bb~g::~'Uu'a~3J1ru

lfl1·:1n11bVl~h.nV!61~bbfl'Viih kI 'VIA111~ ~'VI5~'W~EJ~'Wl'l.J6Y~fl~1'V1Cl~
'.h?llJeJ\illd.JfI'JldJb~lJbb~~:!J~'UeJ~~i.h:;~lJ fl6'1d.J.rlllJU1V!1~ f1f.:!~\vb'J}/tv<tb<S: llJ~ b'J} mfl{)lfldJ \v<tbb'li

o 0

~b'Yiii@ : .vij:Wfl~1hJ
'IJ

e. ~eJ LI"l1"\ln11"* 1\Pl'J\lm1lil!~ tnil!~\mi.lvnl, ® Vlfr11'J"cl ~Vl5lJ'U~~'ll'U 1'U~\I\Pl1l1VltJ
q

.f1181~8'V151"11~~{ nmJ '1"1.1"1.h::Jd:'bo - h::Jd:'bct' Cl'Vl'B1"11?1M{vlct' L?I~lJ?I~1'lLLfl:::~\9l.l'Ulf1':j:::tJ1'1.ml'5'Vhnu
q q

bL~:::n1'5'U~iI!l'5~\9lfll'5fJ'lfPl m 1~bil\9le.J~rKlJ1:l'VlEl\9ltJEj\9liJ'UflruiS'5d"llbb~:::mlll 1 tJ~\l1?1 fl~ ~Vl5vl ct.C9l tJ~'UtJ1\1

n'5:::'U1'Ym'5'Vh:)1'U1'1.J.f11'5n'ilVl~n'lJ'el'le:l\lAn'5 (core business process redesign) n~~'V15vl <:t.lv 'W\9l.l'U1

fll'5'U~iI!ld"~\9l fll'5fJ\1Am Vl-r'Wtnm'U\Plfl!;'lll~:::\I'UtJd~lJ1 rue:l~l\1~1.h~~Vl5m'W~JtJ ml11l tJ'UiSddlllli.l~ 1 tJ ~\l1~
q

bl,~:::ml~'V15vl <:t.fJl 'W\9l.l'Ul11.~\tJ'UB'lAfl'5b~tJ'1.Ji (learning organization) b~mtJ'Um'5'W\9l.l'Uld":::tJ'UI,I,~:::B'lA

ml11~~h'U~'Vl611'U~tJ'll'U 1\9ltJd"1lJ
" q

ln. af1'l~HU~11"1'5.:1fl1'5*

0ilA'5\1fll'5v11i\l'UtJ'5:::ll1ru

sn. 15fl11"~hb'i'}l.J.:Il'Y*

I D ~lb{J'Unl'lbfJ.:I

@. fl11ll~8\9lfl~8.:1ntJbulV1:W18~'Vl'Bfll~~{'ll1~*

8'V15A 1 ~ ~{"U1 ~ ~1'1..!n l°nJ -rtJ ~lJ \9l61 bb61:::<W \9)J'Ul 1":::tJU n ld"tJ~Vlld":ij \9l n ld".f11 fl-r~ tb::: b~ 'U• • os

CJ'VIis Pll61 (91 {~lUn! dtJ -r'U~u..J\9l~ bb~:::'W\9),J'Uld":::UU msu ~iI!l '5~ \9lm 'j rnfI-r\i 1 u ~ 1'Uvl b~ CJ1oUB.:Jfl'U fll'jv1111X" ~
mfl-r\i~ml11 ~\9lil!~'Ub VllJ1:::?llJfl'U'\J~'U'VImd"'W\9),J1.J1tJ 'j::: b'VIPltJ-ru 1m'l?111\1l,b~:::d":::'UuU~iI!l'~.:Jl'U'jl'llflld" 1 VI11

... q

1'U 'JtJ 1,1,'UtJvlil fl11llVl~ 1 nVim CJ 11m 'j ~ 11,UWl1'Uvlil mill ~ I?! VI ~ u ?lllJ1 '5rnl -rtJ to11I,i1 ~ m 'J btJ'U ~11! n\ll'U
" q"

?I:WtJbVI~ 'l11hJ~ fll'5 bD'WB'l rlfl'5vlii~\9lG'1ll '5'5fl'U:::~.:J G'11lJ1d"fltJ~U~.:Jl'U bVi tJtJl~ ntJll1l'l'5~1'U611flfl ii fOldlll

fl~B.:Jto11 1~vl?!~l?!nufll'5~1?!1fl'j\lG'111\1fJ.:JAmbb U'U'51'llfll'j 611ll1'j(l~'U b~n tJ-ru I,tJ~tJ'W lfl'J.:J61~l.:JfJ.:JAm n~

'5:::bD tJ'U l~mll?1fl1'Wfll'5ru 'j1ll~\I'W\9),J'Wlbb61:::tJ-r'Ud":::tJtJi5fll'5tJiJU~'jlOUn1d" 11X~'UI;u:rtJ 11?!tJ~ flld"fhVl'U1?!

'UIuin CJ bb6'l::: nl~tJ~V!l~~ I'lnl~vl ~'l B ~tJ'1.JiBlJ (;1bb(;1~v!~ n s iu b~'ltJ'5 :::'<iln'; :W.:Je.J(;1Glllf)'VIB iJfl11lJ 1 tJ ~'l1G'1
'U 'U d!J q Q I

~l?!iI!~'Ubb~:::fl~eNto11~.:J 'l11'Ull'lfl'5'J:lJ b'Vlfll 'W1~~.uBll~'lJ'U1~ 111mj '5~tJtJ flld"v11.:Jl'Uvl btJ'W~~~(;1:lJl1 it'Ufll'j
~ 'U '\J QJ

'U~Vll'j bb~::: f11 'j to1l?!~'U1 'il'jJll~ \l til fJ.:Jrlfl1 III ~ 1'U u 'U'UG'1V1G'11'lJliOUlbiIII ltJ 'j::: u n ~1 if I,~ fJ61~l.:J fl ru A 1 uae" q,
o ~

u '1.J1'Vll.:JtJiJu~.yh tJ'Ub~Pl1 'Ufll'5(PlfJU~'Um nU61fl1'Ufll'jrul'll.:J Il~fJ ~l.:J~'Ubdm 'W1fJll~\lil fll'j~~fll'5rnllli

'bb(;1:::~1 tJ'VIfJl?!fldlll~fJ ~1.:J btJ'U ~:::'U'Ub~fJ~\9),J'Ul rn fl ~\i 11XbtJ'U 8.:JAm u 'Vi.:Jm 1"b~ tJ'W1
" "" "



h;~
C3:'. fl'd 13.J6I €l ~ f1~eJ-3 n'U bU~·.j'Wbb3.i'UV1JlltJ1~~V1 ti1"1161~ 10Ul ~..-

ueru bb~'UVI.nl ~1~I:JVl5Al6'lPl1"1l1 ~ (klo) 'l.h~b~'U n1'a'U~nT~'l.h~"Ill"1l'Ubb6'l~th~aVl5.nl'W,
.nlflr~ ('W.A.kJ<t'b<o> - kl<t'<:<:o) 1'W~'nJ'VB~ bb~'UcJe:JI:Jf)1~~nJ'W1~~'U'U'U~vn~·nwmfl-r:o ~\l6'lB~fl~B\lnU u 'Wl~ ~
vm fl1T\~'\i1.I'W11~cJnl'~'\.J~u I,'\.J~CJ'l.r.i'\.Juuu fl1~~1?l1m\l?111\1f)\lfl rmua ~mJnuuu~~u'Um~U~Vn~\l1'l.J 'bvuJ'b ~~~
A11ll~~'HcJ'l.J A~rJ\I~d m~i''U Yl'tJ61i1tJ 6113.J1'HWlrJ'U61'tJ8\1~rJ'U~'UVlnl'~btJ~tJ'l.JbbtJ61\l1~'l.JvlniJ~ hJ8~~~n'U, ,
fl1'j~ ~LA'j \l61~1\l eN fl n 'j u 'U'U'Jl"1lf)11 bbmn 1,1n ~ bn bl.Jsriml9l 1]111 nm-'lf) ~ 1-'l~ 1 tJ~d ?11lJl'HltJ 1tJ btl~tJ'tJ'UVltJ 1 if]

m'Jn"il lA1\lG'l~1-'l€l\lfl m ~~'U'U n11'U~'\Ill 'J\l1'l.J 1d3.J~-'ld1\l n~'j~ b'U tJ'Uhlb€l\l€ltl1\l b'\Illl 1 ~?1ll ~1llG'lm'l.J m1ru~

I,U~CJ'WbbU~\l1 U btJWtl1\lTW1,1,UU'U~'l.nf)1~ l'hE)tJ~mb6'l~b~f)ll hm tJ'WbA~f)'1hCJnUVlnmA~l'l.J ~\ldb ~f)~\ll tJ~cu , ~ 'U

m1ll I,tJ'Wf)~A m ~~~~~6'Im'El'W~~\I 6'I1lll'Hl'\.Jil,j'~\ll'Wbb~~iJe..J~~lJ1rvltb V1 CJ'U1tKnUlJ1 (WJ~1'U~~~'U6'l1 na iJ

m1ll btJ'l.JG'hufl\l1'U6'1JJCJ1VlJJ 1i'\.J~~1CJ'1J,j"iJlfl.vf)ll~'V'W1~ 1VlflJb~f)1bml~~Al~fl1':iru~1\lVltJ1bbfl~'Vh\l1'W1 'W
'IJ v

b~\l':ifl 6'lllll';if)U1 bVlAl 'Wlfl ~B'l.JVi''W6'1~m.v1lJ1tJ~~CJfl~1 ib ~m ~lJoJ';i~~Vl5m'Wbbfl ~?1~l\lfl rufll 1'Unl':iv11\1l'W, , ,

.6i1'U~ 6TJ : )It:Ja~b~f.I~bLf.j'W\ll'W/lfl)\ln1'a/nl'~lP\'lb-W'WnT-a

<0>. Vlann1)bb6I~b'\ll~~a*

r:o'O':i':ill u ru u vi\l~l"1lf)lru 1~ m 1 VltJ 'WVl'OPlml"1l k:>etbo lJ1 (9l~1 k:>cs:'b'lIU ~~ nf)'U'W ~~~l"1lUru ru~
d!J '\J V ~ V cu

tJ~~nf)Ur:O'O~':i1l'l.Jru11~dCJflru~m~llfll~~Vl5ll'W'ttCJ·U'Wbbvi\l'1J1~ 'W.fl. k:>etbo mm1 k:>b bb(;1~lllm1 k:>b'lI
~ 'U Q,I <j

(9)) n1Vl'W~1~ nan. ~VlU1~ bb6'l~8l'l.J1\J 1 'l.Jf)1~~\l b?1~l1 ?I'lYU6'I'U'Ubb6'ldlllllmbtlUflA6'l Vl'LilCJ\l1'U'Vf)\lr:o uae, , '"
mA bBfl'IJ'W1'Ufl1~~ fl'tt1 1~ CJ bbmae..Juu 'W~fI1111~ bb6'l~WnJ'U1 m111b ill 1,1,~\ltK1'U~VI5ll'W~tJ'IJ'U bb61~lJ1~~1 ~~

'IJ ,

rl1Vl'U{;l1~rhUfl\l1'U nau liVlu1~bbm~81'U1"il1 'l.Jb~e:l\l\l1'l.J'O~fll~ fll':iell'l.Jl CJflJ111?l~~ln '1ilCJbVl~f) ~\lbrl~lI,
bb6'l~6'111u6'l'U'U fl1':i'\.Jn,j'~\l1'U'Ve:l\l nan ~lll~\l~n~1 ':ilU':illl 1bfl~1~t-1.v'i)ll6'l bb6'l~6'I'lYu6'1'W'W1~lifl1~1~CJ

q d.J 'U q

bnCJlnU\l1'U'1J'i)~ fl6'l1l.

1'l.Jm11tJ'J~~3.J n?lll. ~1'UU1Vl1~ flf\l~ k:>b'lI/®etb6Tl b~trJ'W~ ~ mn~lAll k:>etbcs: l~b~'U'lJuu

m ~ Vl'UVId u bbe-J 'l.Jil5u~n ~I'J tJ 'J ~ ~htJ \l 'UtJ ~ ~ II 1 ru 'W.f1. ® et b cs: 'Vo \1611'lYn \l1 u n6'111. 1 Vi' rl rJ I9lfI ~ €I \l u 6'l~

'JeNrU6'lm'Wfll~rufll':ibb'W~'J~Ul~'V€l\l bA&i~ b~f)1lr6'11f1 h'U1 ®O(9)~ (COVID-19) ~\l~€lll1'\.J':i~'01'l.J fl6'1l1. Hl
li.vm~'\lfll':i 1,x611'lYn\ll'l.J n?lll. ':ilU".illl lA~\lfl1':i~ nau. iJA11llU~~6'1\lA€l1"iJ"iJ~lP\'lbU'Ufll':i 1'W<lh\ltJ\lUU';i~ll1ru

'W.l"1.lvlt'bcs:' 1.~Bl,x~'\.J':i~'lill flrlll. tK1'Uu~Vl1~~-:U1':iru11~tJ~'1iltJl"116'1(9l':i1"iJ1':i~6'I'IJ1~ bl"1';i'tt:OlJ1~t1 f)'J';illfll".i
~ \J II 6.9

~Vl~lJ1..J~tJ'Ii'W 1.1,vi\l'lil ~ ltK 1,1,~\l All m.l':i ~6'1\l At'll n l')~~11.-a'll 1FJ l' \l f)l 'J "I, Vlf1 tJl Vli:l\l bLflVlU 1 lv Vll"1l1'1'~,
~Vl5ll'U'ttCJ'IJ'U 1 'l.J~..:)A111'VlCJ" bb(;1~19i€llJ161111n\l1'l.J nrlll. HIll rJ'UVlll1 CJ1 ,x611'lYnih fll ~ fl?1ll. 1~ CJn~ll":)l'Ul~ tJ, ,

61111fl il~fl1~ n6'lll. 1{;lCJn~ll\ll'l.Jl ~ tJ ~Vl5ll'l.J'tttJ'IJ'l.J 1~ ~dlltJ ~ ~'lJll n'U ~'1hCJfl16'1V1~1 "iJ1'J ti
q q 'I 'tI

6'l'IJ1~ i bb(;1~~1'W':il'1Jfl1':i.n1CJ'b 'l.J~1'lY n\l1'l.J fl6'1ll. b~rJfl1Vl'U{;l ~ n'ttru~ fll ~U~Vl1~~ ~ fll'J 1A~\lfll'J~\I fl~11,
1'W1'U~ ~ mfl~1All k:>etbcs: bb61::;1~~~fl1':itJ~~'1lllb~B-W"il1'Jru1Ur'UtJ1\l'J1CJ(;1~b8CJ~1m\lfl1'J ihm':ill bb6'l~

\lUl.h~ll1ru ~111nu~'1i1CJfl1?1ml <il1~ti6'1'IJ1~i ~'U~Vl1':ibb61~erU nU~\ll'U lW61111fln"iJ fll~ n6'lll. bb61~'lYn1'1J1fl1~
'U "l 'U "U d..I

~b~CJd"1l1tymCJ'l.JrJfl~1LJn\l1'l.J nG'fll. 1'l.J1'l.J~ (9)cs:'bb61~ (9)b'lI mn~lAll k:>etbcs:' 1(1jtJ~.vrJG'f1tJ flrJ

LA 'J\l fl1~ "b Vl~ CJ1Vl~\l bb6'lVlU1 lv Vll"11~'J'tt~VlTIlI'U'ttCJ'IJ'l.J1 'U~\I All 1VlCJ" I,tl'U fll'J19l1 bU'Ufl1~~111, , ,
~ 4 eo r e. trq Cd

bbe-J'l.JtJVl'Ofl16'l(9l";iAru~m";i1lfl1~6'lVl'01I'U'ttCJ'IJ'l.JbbVl\l'IJ1~ 'W.fl. ®etbo - lvetbet CJVl'Bfl1?1~':iVl ct nflm~'OVl ct.(9)
q q q q

fl6'lCJVl5~ ct.k:> bb6'l::;fl6'lCJVl5~ et.m 1~CJiJbthVlll1CJ 1~f)U~::;6'l\lrl bb(;1~e-J6'le.J~~ A€l fl'l~~lU~lllllllll€J\I'V€l\l
'I 'I 'I 'I

~tJllU~\ll11/~AA~~ l~m-U€l\ln'Ufl1'jtJllu~\lltl~1'l.J~Vl5:IJ'l.fl~tJ'(j'l.J~\jm tJ1'tJbL~~m tJ'UeJn nG'flJ. lb~::;611Un\llt!

nG'lll. l1~€ltJ".i~lld(;1 ~\lbA".i1~'thb(;1~t1€l~'U'Vlb~tJ'l.J 1\9ltJ6'1~Vl€J'l.Jf)1~ur'UtJ~\llA~\I6'1~1\l/'l.JltJ'U1tJ,



(institutionalization) bbfl~ m ':iVl~ eJVlfl eJd.J l'l nj;.J~ mb~~~~l.:J'Il1'l fl'.nd.J A \9l (interna lization) r.il'UYrI1lJ'Ul fll~,
o QJ '1 I I ~I OJ 0 .;ll .:J I

'UeJ-:I mUJ. bb!;l~?ll'Ufl-:ll'U fl?llJ. b'U'{j'N~~Vldl\lu ~~c(c( - ~~bC( bb61::;'J\9l'Vllbu'UbeJfl?ll~bb!;l::;?lm~mb'W'abb!;l::;

~~1 \l fl1ld.J b-ifll\\) b~tJ1 flu'WG'll~'U €l\l ~'Vl5:U~ ~8'1l'U 1 'U;;r'l fld..!1'VltJ I')~e:lUI') ~d.J1')1 ld.J~'1~'U fll ~LJlju~ Uq.jVlI

eJLJ6'I~~flbb~~-Ve]'vfl'Vll8 ~~eJ\9l\\)'U-vm6'l'Umb 'U~,

ID. l~ntl'a~a,:jl"i*,
lv. (§) b~eJ~1 U ~1d..!d.J:U:Ue:l-:l'lleJ.:JrrLJ11u~.:J 1 'U/'tJ fl fl61 ~ bMtJ1 -Ve:l'lflU f11 ~LJ11u~.:J IlJ Jll 'U~'V15:U'U~tJ'Il'U

~ cu d.J ~ d.J ~

~'1m tJ1uuaern tJ'U e:ln n?ld.J. bbfl~?hi!n'll'U n?l:U. b~eJLJ'a~d.JJfl ;;r'l bml::;",hb61::;t1eJ~U'V1 b~ tJ'U 1\9ltJ?l~Vi'eJ'U fl1':i

LJ-ru 'IJ) '11 fl) '1?l ~ 1 '1/'U Iuu 1 tJ (institutionalization) ua ~ m )Vlci e:!1ilmnJ (9l n j;.J~ nuasa ~'H 'Il~ 1"11llJ ~ ~, ,
(internalization) r.11'UYrI1lJ'Ultll~'VeJ.:J n?l:W. bbfl~~l,rn.:Jl'U nmJ. 1 'U-d1'1~::;vrh~tJ lv&:<S:'<S:' - lv&:b<S:'

lv.lv b~e:l~\9lvi'lbe:ln?ll~ bbfl~~mj;.Jmb 'I'dbbCl~6'1~I'1mld.Jb -VIh bMtJl flu'V'ml~'Ile:l'l~'Vl5d.J'U't;tJ'Il'U1 'U,
;;r.:Jfld..!1'VlEJmBU A ~dJfl1IdJ~'1~'U nl'nJlju&i U ryVll~LJ?1~~fl bbCl~-vm1fl'V11 EJ ~m)\9l\\)'U-vm6'1'Umb 'U~ l.h,6'1'UeJl?) eJ

n~~ ..JbD1VllJltJVl1.h tJ\lI'UJll'U'U Itnnu E)._'jA mmtJ 1 'UbbG1~)::;Vl'il.:Jtl~~ b'Vll"lmfll'lll f11) bbG1~LJ)::;'Ill'1l'U~~?l'U h, "
1\9ltJttl1LJ

sn. dh'v'l1l1EJ*

m.(§) bD1VldJlm:U\lj;.J6'H-J~~ (Output) : 1Jl~W:nrUb'Eln6'11~/~me..Jmb'\"l~~LJ~~m61bb61~b~tJUb~CJ.:J

QUU?1dJU':iru ~\lUldJI1.;r~~vi'lb€ln?l11/~€l bj;.JtJu'\"I1bb61~"'~I\lfl11dJ b·ihh
"

bfl.lv bU1VldJltJb:U\lj;.Jfltl'\"l5 (Outcome) : bn\9lnld~eJ?1ld bl:-.ltJbb'\"l~mld.J~ fll1m-iflh bb61~
"

~ \l b?l~lI[l1 '\"Itl n't;ru ~ -rrVl b\\)'U ddd..! fi\l ~d.Jd..!e:l\j ua ~-if eJ ra 'UeJbb'U::;'UeJ\j ~ 'IJ~ u~ \l1 'U/~ fl fl G1~ b~ en -ife:l\lflU n 1 d

'IJ 11u~ \j l'U Jll'U ~'Vl5d.J'U't;CJ'Il'U~\j[l1 CJ1 'U ua ~[ll EJ'UeJn nau. ua ~~l,r n.:J 1'U nau. b~ tJ1 flU n I d'IJ -ru 'IJ~.:Jd.J , ,

1m\l?l ~1\l/'U 1tJUI tJ (institutiona Lization) bbG'l::;mdVl~ e:lVlG'leJd..!~ n j;.J~ n ua ::;"'~1\j'll~ m1d.JA\9l(interna lization),
r.11'U'WI1lJ'Ultlld'VeJ.:J n?ldJ. bbG'l::;~Ii!ml'U n?l:u.1'U-dl'ld~Vl'h:)tJ ~cf<S:'<t - ~&:b<t

,
~. e..J(;lViAl~iT<il~bn~*

11'1beJn 6'11d/~ e:lbe..J CJu'\"I~~ 'IJ ~ :;dJ1 G'l ';i1'IJ ':il d.J bbi.1~ b~ EJU b~ tJ.:JdJdJdJeJ.:J'VeJ'I rr'IJ .fhJ~.:J 'ru/u fl fl i.1~
, 'U d.J q

b~EJ1-ifeJ'Ifl'tJf1l~LJ~U~'1I'UJll'U~'Vl5d.J'4't;tJ'Il'U~'1mtJ 1'Ubbfj~mtJ'U€ln fl6'ld.J. bbfj:;~l,rn'll'U nan. b~€l'IJ~~dJl61

;;r\jbfldl::;",lbbG'l::;tle:l \9lU'Vlb~tJ'U 1I'ltJ?l::;V1eJ'Ufl1~LJ-r'IJLJ)\j lm\j?l~l\j/1.J ltJUltJ (institutionalization) bb(;1::;f11)Vl~eJ,
Vl'fle:llJ ~nj;.J~mb6'l~6'f~1'l'll\9lfll1dJ~~ (internalization) r.111.J'Wl1lJlJlf1l~'VeJ..:J n6'fdJ. bbG'l::;~li!fl.:Jl'U n6'fdJ.1'U-d1.:J,
':i~Vl'il..:JtJ ~cf<S:'cr' - ~cfb<S:' bb61::;~\9lvll b~'Ub€l n6'1l~bb6'l ::;~me..Jmb 'W~bbi.1~6'1~l'l fllldJ b·ihh b~tJd flU'\"I6'l1(il'VeN~'Vl5

d.J'4't;CJ'Il'U1'U~.:jI"1d.J1 'VltJfl~elUI"1~dJfllldJ*~'U fl1':itJ~u~ UryVll~'lJ6'f~~flbb6'l~-ifeJVi'1'V11CJ I'lmWl'OJ'U-vm6'f'U€lbb 'U~

CL.I d.~ q.J 0 .;

d:. ~"lj'U"lJ'J~f1'Jl~alb ~:v*
b€ln6'fl~/~mBWbb'\"l~~1'U1'U bfl ~lCJnl';i 'IJ~::;f1eJ'lJJl1CJ ((§») beJfl6'fl~QUUbj;.JCJbbW~bb61::;~eJ6'fI~B~I\j

~1 tJ~lVl~Ubj;.J mb '\"I~b'iJ'Uf1ldttll LJ bb(;1::;1.;r'IJd~1CJ'Ilt1~'U "1 €llVl f1l~Ul b6'f'UeJ1 'Unl)'IJ':i::;~dJ/b6'fllJl6'f151~ru::;
wo ~ .d <::::.I W iJ vd

bbi.1::;f11~'<iJI'l'Vllbbj;.J'UCJ'Vl51'1l6'f(il';in?ld.J. (lv) be:ln6'fl~b~mb'\"l~b':i€l\lbVl6'lCJ1Vl61~bb61VllJl lv 'Vl1"l1~':i''t;.., QUU'Vl (§),
~~Vi'eJlJd..!d.JlJel\j\\)ln fl?ld..!. bb!;j::;uflmm1'U~1,rfl\jllJ n?llJ. bb6'1~ (bfl) beJn?lldb~mb'\"l~b~eJ\jbVl~tJdVltl\jbb61Vlih lv, ,

IV .::::I 'V I 0 V

'Vll"ld':i~'t;.., QUU'Vl lv ?l::;'Vl€l'UdJd..Jd.JeJ'I'UflA(;1bbi.1::;Vl'U1CJ'II'UmtJ'UeJn n?ilJ. bbfl~6'fl'Uf1\lI'U n?ldJ., ,

lv. mi~bthl-Jjll'lt:J/~~l~-r'ULJ';i~lt:J"lj"r*
, 'U

1I'ltJbQ'\"Il~ AeJ n6'fd.J. bb61~~I,rn'lI'U n6'fdJ. bb61::;b\9lCJtt11'IJ AeJ 'IJ~~'Ill'll'Ubb6'l~[llfl'IJ~~'Il1~'1fld.J

~llJ~~~~'1~'Vl5 (rights holders) bbfl~VlthCJ\jl'Ufl1fl-r~ mfllJ 1tJUltJ ~1d.J~\jmAb€lf1'll'U 1'U~llJ::;~'lJliu~Vl1eJ

:WVl'LhVlbnmoUeN (duty 'bearers)



" .
~. O~t!'Vifl11~lbiJ'Ufl11

n1\l b'YlYf'1 bb{;1~.y\l'v11~~'U 11'UtJ~~ b'YlA'l VltJ ~\ln'v1'J'J tJ\l1'U/n{;11n~ bMtJ1oUB\lb 'W~ fl'l!fru~\911lJ

"lJeJ'UL'IJ\9111"1'J\lfn'J

<::0. 1::;t:J::;bd6111'l1~i'h..! bfl1'ln11-!1-

1-rr'J~mX.l{;11~hd~'UnwhJbil'U lv(i'o l'U (\1~f) ~ b~eJ'U) l(Y1mbtJ\l~~~~(9lbtl'U \v ~1'U ~f)

1v&':1;)~ (l)tlmr'UbBn?!l'J/~m~mL'V'l~~tJ'J~mmL~~L~cJ'U

b~tJ'lQU'U ?Iii\! 'Jill
(9)~0 1'U

('v1~e:J '0) b&im.!)

'0)0 ltl

('v1~e:J Iv b~eJ'U)

. . .
1;hurl-n'U f16'1:lJ. 'U~'Vrm)~f11)61rurul:ijl'lili Gl (e.J6'le.J~IllVi6)) )::;'Vr.ll'll~v'UVi Gl - 'a:>

" "
(9),nl'~~~vlloUm?l'Ue:J/'jltJ~~b~tJwiJm?l'UeJ * *
lf1'J\lnl'J l~tJihl(J~~ b€itJ~f111eJB flbb'U'U

f11';i11'U'Y.l:lJ 'lb~mf1 bbf1::;~\lbml~~

ljililtWtJ 8'l ~tJl)U~\ll'U/"l f1f1f1~ bMtnoUe:l'l

n'Um'jtJBu~nWI'l1'Ui'1'Vl6i1~~tJ'U'U~\l

mtJ1'Ubb~~mtJ'UeJn n?!lJ, bL~~cl'TUn'll'U

(9),(9)) 'v1~nm';i/ml:lJcl'lAt1jL:U\l'U~'U'Vl

(contextuaLization) ?!fIl'Utll'jru/f111jj

~lbtJ'U (probLematization) bbG'1~mljj

b~e:JjjltJ'l (conceptualization)
(9),Iv) 'jlm~tJ~ bbf1::;mljj6'11rlt1j'1JeJ\l

m.ll tJ\l1'U/nf11n/'U I"H'l{;j/fl~jj'UAf1f1 v1"iJ~, "
vhm~'Ul'Wf11'j'jl'U'J1jj tJ'j~mf1 bb61~

~.,'jbml~~ (A(Y1b~eJfl'v1~e),Ulb?l'WeJ) (key-

stakeholders analysis/mapping).
(9),m) m~'U1'Wf11'j bf1~f)\l:rieJ bbG'1~

bb('..J'Ufll'j(»lLiJ'U\lTtAw 1GJ ?f1'U AeJ

(9)) fll'Jbb?l1\l'v11 bb61~?!n~-ifeJjj{;j
'\J

Iillfl'v1'\.htJ.,'jl'U/n611mljjfi\le.J~('..J~\91mjj~

fIl(9l'v11\l1'U-ifeJ (9),Iv)

(1GJ) f11'j(9l'J1Iil?leJ'U ~.,'jbA'jl~~

b~eJ?I~1.,'j('..J{;j~io\d(9l1:w-ifm?!'UeJlf1';i.,'jrm
(-um6'i'Wmb'W~b'lj'm-!J'v1mCJ 'WbCJ'U1CJbb{;1~..
n"iJm';ilJ~l\l 1Vibntnim)

-D

vllbU'Wf)1)

lVltJ1.u
~u t.!'i::an ru
tJ)~'illtJ
\l'Utl'i~lJlru

VL 1'1 , l!Jctboc



.... !J

sn. n11bb?1l\lVll bb"~6'in(il"lJeJJJ"~ln
'U

Vl'l.h CJ\lTw/n" In/'Uflfl''/n~JJ'lJflfl~, "
l=f .:;::., d cv v

':illJt1\1I:JR e-JR(9)(9)llJVlfll(il 'Ill") \l~1 n'V EI (9). ®)

nl1~lJJll'\.mh~\I~f) mllJ. ~'\.Ji)'\J~~1'U

~flf161 bb"~~b~tJJ'(jlt1iJll'U~l\l ~ ~
d !J

bnCJ1'1Jm
~--------------~-----------~----+---~---~---+--~---+--~--~

ct. nl';i'll';i~'IllJmlJJ~ EltHvle)'r'U'W\lfll1jj, ,
.c::). .:;: !.J' I ,2.1

flmVl'W (9)YJ~?1eJ'U"lJeJ~"~l\1 "'1 mJl\l'W€JtJ

® fl~\ll(iltJf1':i'fl'UflRjjm';itl~'U'\.J';i\l, ,
lm\l6'i~l\l/'W 1CJ'U1tJ

(institutiona lization) ua ~nl1Vl()eJ

Vl6'l€Jjj (9)ne-J~mbR~~~l\1'V(ilml:l.m(il,
(internalization) ~l'Wvr~'Ulm';i"lJ'fl':)

n6'iJJ. bb"~~l'11n':}l'W nau. 1'W-dl':}1~Vlll':}

U ®If'ct«' - ®If'bct

tnI.nl1-:r(il~1/e.J~(9)~mL6'l~L€Jf)~11bl:Jm/'vd * *
bb6'l::;?l'h~flJllJb 'ih1lilb~t.n nUVIIG'lll91'lJ€J\I

~Vl5jj'W~CJ"lJ'W1'W~':}flJJ1VltJfl1€l'Uflfljjfll1JJ, ,
~\I~'W n11tl511&] UqJVll~tl6'i1'jflbb61~-1J€J

If'. f11'j'll1~'t1jjb ~ml1 /'~'W€J1:J6'l~'Wt5"1l1nnl'i',
v ~~ ~ I V

?1':}bfl11~Vl"lJ'flJJ61\P11JJ"lJ€l(9) - «' 11JJn'U
"

n()jj~iJ~l'W l~~d'Wb~CJVl~n bbfl~'Umnm
, 'U ,

v
11l1JJ"lJ'fl<9l.®

* *

* *

*

*

*

*

*

*

R"rmlJV1 (;) -
irl ~1buurm
1lntMi
~'\.J\.h:;lJ1ru

'l.h:;'ihtJ

~'\.J'lh::;:I.nru

~ .1'1. l!:Jt!:'bct:



ri'J'U~ c:: : ':)'U'l.1'a::1l1ru

(0). d{jb~'U{j'UtJ';j~1l1ru

1~b~'U·nJ'IJ':i~lJ1ru i~VllJ(i1* lnJoo,ooo 'U1V1 (l~(i1Lli.'l'U'U1V1t:11'U) llU,It;.Jf1eJ~\91l'U'U ~ ~1'UAe:J

tJ.:j'U\h~lJ1ru '" .:j'Uclh~lJ1rue.J1:'1e.J1:'1(»

lv~';;)CS: l'1'Ut:I'U\J lv nen ':l/~v beJCJu yd~th~lJ1f1 uae b~CJ'Ub~CJ.:jt:!U'U?1lJ'U ':lru CS:~o,ooo.-
'U

(1~b~'U~ (9))

~~b~ le:Jni.'l1~/~m[;,JCJ u Vf~bb~~i.'I~1~rn1lJ boU1h ~~o,ooo.-

('H l~'U~ lv)

n~f1':i"all a.R.be:' (i.R.oa:' - 1l.FI.b~
..

n. eJ • - 'YoUl. be:' n.~. - 1I.R.c<t'

(9). nl':i ~~ vi1cU€J~~'U€J/':il V~ ~ ~B tJ~ - - -
cUm~'U€Jlm~n1':i 1~v:i111tJ~~bBV~fm

€J€Jnbb1.J1.Jn1':i':i1'lJ'l1lJ tJ'l~l.Jd~ uae
~.:jbfl':ll~"'lJlJ:W €J.:j'lJ€J.:j~tJi)~ ~1'U/. ~
~f1f1~~L~tJ1cU€J~n'lJn1~tJn~~1'tJ~1'tJ

i'1V15:w'tJ~EJ'1l'tJ~.:J.fl1EJ1'WLLrl~.f11 uuan.
n~lJ. bbG'l~"l,JmlU fll'!:W. tlcil.:nJtlEJ

"(?)tl.:jfl1tl1.Jl'1~lJ.
(9).(9)) 'VI~flrn'l/ml:W"ll'l'l!L'1l\l

'lJ~1.JVI(contextualization)

~m'tJnl':lru/ml:W~ll u'tJ

(problematization) bb~~mllJ
n'iln1~lJ~ '" - sn Hi
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