
 
(หน่วยที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 

ข้อมูลรายละเอียด โครงการ/กิจกรรมย่อย ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

 (ตามกรอบงบประมาณท่ีผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔)  
.................................................................... 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย 
 แผนงาน/โครงการ ที่ 10 อ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ/ กิจกรรมย่อย 26 เผยแพร่
และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง/ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าใช้สอย) 
โครงการส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน เสนอขอตั้ง 1,850,000 
บาท ได้รับจัดสรรตาม กรอบงบประมาณที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ จ านวน 
1,068,000 บาท 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 ๒.๑ มิติงาน/แนวทางด้าน  (     ) ความมั่นคง  (     ) การพัฒนา 
 ๒.๒ แผนงาน/โครงการส าคัญ (10) แผนงาน/โครงการ ที่ 10 อ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 
 ๒.๓ โครงการ/กิจกรรม (26) เผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง 

3. สถานภาพโครงการ (     ) โครงการใหม่  (     ) โครงการต่อเนื่อง โดยมีผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ในไตรมาสที่ ๑ ถึง ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลงานด าเนินงานโครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของ
สังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ภายใต้งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมเผยแพร่ และอบรม
หลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการจัดอบรมเผยแพร่ หลักสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม 
ปาร์คอินทาวน์ ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มตัวแทนภาคประชาสังคมใน
พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น ๑๑๒ คน โดยร้อยละ ๘๗ ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน และได้ร่วมกันตั้งเครือข่ายผ่าน  
ไลน์แอพพลิเคชัน ชื่อ “เครือขา่ยสิทธิมนุษยชนชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี”  

4. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

5. ที่มาของปัญหา 

การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการอ านวยความยุติธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จ าเป็นต้องอาศัยภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของสถานการณ์เพ่ือพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานใน
ทุกมิติ ให้เป็นกลไกระดับภูมิภาคที่ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
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6. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นกลไกอิสระระดับชาติในการท าหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้บรรลุภารกิจในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
ความรู้  ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ ยวกับสถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และผลงานส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ต่อสาธารณะอย่าง
ทั่วถึงและถูกต้อง และยังได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภายใต้เพ่ือเป็นกลไกในระดับภูมิภาคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
งานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเสริมสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนให้กับทุกภาคส่วนของสังคม ควบคู่ไปกับการติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภายใต้ อย่างไรก็ดี ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๘๐) และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) รวมถึงนโยบายการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของนโยบายอันจะท าให้จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความสันติสุขอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน และแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมุ่งเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
องค์ความรู้ที่เหมาะสม และมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในพ้ืนที่ด้วยการท างานในลักษณะการรวมกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม  

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยด าเนินโครงการส าคัญในการเผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งกฎหมายระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภารกิจในมิติด้านการพัฒนาของแผนงานอ านวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด าเนินงานอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงระดับผู้บังคับบัญชาและ
ระดับผู้ปฏิบัติ ให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติหน้าที่  และในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนไปใช้
เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่างถู กต้อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในมิติด้านการ
พัฒนา มีความจ าเป็นต้องพัฒนากลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชน 
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี  บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการอ านวยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็น พ้ืนฐานที่
ส าคัญอันจะน าไปสู่การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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เพ่ือให้กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงด าเนินโครงการสร้างเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเครือข่ายภาค
ประชาสังคม อาทิ กลุ่มนิสิตนักศึกษาและเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงาน กลุ่มตัวแทนวิชาชีพต่าง  ๆ เช่น 
สื่อมวลชน ทนายความ เป็นต้น รวมถึงภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควบคู่ไปกับการ
สนับสนุนให้กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมได้มีบทบาทในการเข้ามาร่วมด าเนินงานกับศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภายใต้  โดยจะพัฒนาเป็นกลไกการท างาน  
ด้านสิทธิมนุษยชนเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นกลไกในระดับภูมิภาคที่
ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภายใต้ อันจะน าไปสู่การสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วน
ในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้าง
สันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

7. วัตถุประสงคข์องโครงการ  
 เพ่ือพัฒนากลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมให้สามารถน าความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และกระบวนการท างาน
เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบในเชิงพ้ืนที่มาใช้ก าหนดบทบาทของกลุ่มเครือข่ายในการเข้า
มามีส่วนร่วมท างานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งจะเป็นการสนับสนุนหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการท างานเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการอ านวยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

8. เป้าหมายของโครงการ (     )  คงเดิม  (     ) ปรับปรุง  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 เป้ าหมายเชิ งผลผลิต  (Output) กลุ่ ม เครือข่ ายภาคประชาสั งคมมีความรู้ ความเข้ า ใจ 
ด้านสิทธิมนุษยชนและเข้าใจรวมถึงสามารถประเมินถึงผลกระทบของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่      
โดยสามารถน าไปก าหนดเป็นกรอบแนวทางการท างานที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

8.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมสามารถท างานอย่างมีส่วนร่วมกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือที่จะน ากรอบแนวทางการท างานด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันจะน าไปสู่การท างานอย่างเชื่อมโยงกับภารกิจ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

9. วิธีการด าเนินการ (     ) คงเดิม  (     ) ปรับปรุง  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ด าเนินงานเองโดยส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

10. พื้นที่ด าเนินงาน (    ) คงเดิม  (     ) ปรับปรุง  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ด าเนินการในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) 
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11. ผลผลิต (Output) ตัวช้ีวัดผลผลิต (     ) คงเดิม  (     ) ปรับปรุง  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีกรอบแนวทางการท างานของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

12. ผลลัพธ์ (outcomes) (     ) คงเดิม  (     ) ปรับปรุง  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ กรอบแนวทางการท างานของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถ
น าไปใช้สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน           
ในเชิงพ้ืนที่  

13. งบประมาณรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้ 

  กรอบงบประมาณตามเดิม .......... 1,850,000.................... บาท 

  กรอบงบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ..........1,068,000................. บาท 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ในระดับตัวคูณ หรือสามารถแสดงให้เห็นว่ามีรายการค่าใช้จ่ายอย่างไร) 

1. การประชุมคณะท างานโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและความตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน (คณะท างานประกอบด้วย คณะท างาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ/เจ้าหน้าที่สนับสนุน รวมทั้งหมด 15 คน 
จ านวน 5 ครั้ง ) รวมงบประมาณ ๖๘,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
กิจกรรม รายละเอียดในการด าเนินงาน รวม (บาท) 

1. การประชุมคณะท างานโครงการสร้างเสริม
ความเข้มแข็งและความตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน 

ค ณ ะ ท า ง า น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ค ณ ะ ท า ง า น /
ผู้ทรงคุณวุฒิ/เจ้าหน้าที่สนับสนุน  รวมทั้งหมด 15 
คน จ านวน 5 คร้ัง 

1. ค่าตอบแทนบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 ค่าใช้จ่าย 
- การจัดประชุมคณะท างาน ค่าอาหาร/
ค่าอาหารว่าง/ค่าเครื่องดื่ม) 2,600 บาท/คร้ัง 
จ านวน 5 คร้ัง 
- ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 1000 บาท/
คร้ัง x 5 คร้ัง  
- ค่าใช้จ่ายการเดินทางของคณะท างาน 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

๑0,000  
 

1๓,000 
 
 

10,000 
 

30,000 
5,000 

 รวม ๖๘,000 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 

 
 



 
(หน่วยที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 

2. การบรรยายหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน 
4 คืน (กลุ่มเครือข่ายจ านวน 100 คน ผู้บริหารส านักงาน กสม. วิทยากร เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ 15 คน) 
รวมงบประมาณ 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ  
จ านวน  

จ านวน
หน่วย  ราคา/

หน่วย  
เป็นเงิน  

หมาย
เหต ุ

(คน) (เที่ยว,วัน) 

1 ค่าโดยสารเครื่องบนิ 10 2 4,000 80,000   

2 ค่าที่พกั (จ่ายจริง)   

  2.1 พักเดี่ยว (กสม.,ผู้บริหาร) 4 3 1,200 14,400   

  2.2 พักคู่ (เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสม.) 11 4 750 33,000   

  2.3 พักคู่ (ผู้เข้าร่วมประชุม) 105 3 750 236,250   

3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม    

  3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  120 8        100        96,000    

  3.2 ค่าอาหารกลางวัน 120 4        300       144,000    

  3.3 ค่าอาหารเย็น 120 3        350       126,000    

4 ค่าเช่าห้องประชุม 1 4      8,000        32,000    

5 ค่าวิทยากร 

  5.1 เอกชน 12 3 600       21,600    

  5.2 ราชการ 12 3      1,200        43,200    

6 ค่าเบี้ยเลี้ยง   

  6.1 กสม.,ผู้บริหาร 4 3 270 3,240   

  6.4 เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสม. 11 4 240 10,560   

7 ค่ารถรับจ้าง 17 2 300 10,200   

8 ค่ารถโดยสารรถประจ าทาง  10 2 1,204 24,080   

9 ค่าเดนิทาง (ผู้เข้าร่วม) 105 2 500 105,000   

10 ค่าเช่ารถยนตต์ูพ้ร้อมน้ ามันเชื้อเพลงิและคนขบั 1 5      3,500        17,500    

12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  - -          -            2,970    

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    1,000,000    

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลไกของผู้ท างานด้านสิทธิมนุษยชนเชิงพ้ืนที่ที่มีรูปแบบของการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่กับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยน าไปสู่การท างานที่เชื่อมโยงกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
สิทธิมนุษยชนอันเป็นกระบวนการร่วมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

 
 

   .................................................................................................  


