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1. รำยนำมผู้ชี้แจง
แผนงำนบูรณำกำรขับเคลือ่ น
กำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายบุญเกื้อ สมนึก

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ

2.

นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน

รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ

3.

นางพิมธนัชย์ ลีลาชัย

ผู้อานวยการสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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2. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่และอานาจตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และมีหน้าที่ และอานาจดาเนินการโดยมุง่ หมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างเป็นระบบและให้เฝ้าระวัง
ติดตามเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง
ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับรู้หลักการของสิทธิมนุษยชนและสามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดาเนินการโครงการ
สร้างเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ ที่คานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จานวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่ คง ระดับผู้ปฏิบตั ิ จานวน 70 คน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่ คง ระดับผู้บงั คับบัญชา จานวน 30 คน
ผลการดาเนินงาน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
ได้จัดการฝึกอบรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายความมัน่ คงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับผู้บงั คับบัญชา ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรม
ซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วม จานวน 30 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย และอภิปรายให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่วิทยากร
ในการฝึกอบรม ดังนี้
- บรรยายพิเศษ โดย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- การบรรยาย หัวข้อ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย เป็นภาคี และกลไก
การคุ้มครอง โดย นางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- การบรรยาย หัวข้อ “การให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทาอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (CAT)”
กับ ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการทรมานและทาให้บคุ คลสูญหาย พ.ศ. ....”
โดย ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การบรรยาย หัวข้อ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย เป็นภาคี และกลไก
การอภิปราย เรื่อง “การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทาทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ และการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคล ตามกฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย
1. นายไสว จันทศรี ผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2. ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-2-

4. พันเอก อาทิตย์ อรุณโชติ หัวหน้ากองกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า
5. นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทั้งนี้ การดาเนินการในขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการจัดเตรียมการฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่ คง ระดับผู้ปฏิบตั ิ
ภาพประกอบการบรรยาย

ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน เนือ่ งจาก พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ล่าช้า ส่งผลให้สานักงาน กสม. ต้องปรับแผนการดาเนินงาน เช่น การปรับกิจกรรมในการฝึกอบรม
ระยะเวลา การประสานวิทยากรในการบรรยาย รวมถึงสถานที่ในการฝึกอบรมกว่ากาหนด จึงทาให้การดาเนินการจัดการ
มีปญ
ั หา เช่น การประสานหน่วยงานผู้เข้าร่วมอบรม สถานที่ในการจัดการอบรม
แนวทางแก้ไข
สานักงาน กสม. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในกรณีที่เกิดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น
การประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ล่าช้า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น
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3. แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สาคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชือ่ โครงการ : โครงการสร้างเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม : จัดอบรมและการประชุมเชิงปฏิบตั ิการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชน อันเป็นพื้นฐานที่จะนาไปสู่การพิทักษ์และคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีแก่ภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับสนับสนุนภาคประชาสังคม
ให้เข้ามามีบทบาทในการดาเนินงานร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อให้ภาคประชาสังคมเกิดความเชื่อมัน่ และสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐ และนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
3. กลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาสังคม จานวน 80 คน
4. แนวทางการดาเนินการ
1) การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการของตัวแทนภาคประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างเสริม
ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. ตัวชีว้ ัดเป้าหมายโครงการ
1) เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ตัวแทนภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน จานวน 80 คน
2) เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) มีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนที่มาจากตัวแทนภาคประชาสังคม
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถกาหนดบทบาทและแนวทางในการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานร่วมกับศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. พื้นที่การดาเนินการ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เครือข่ายจากภาคประชาสังคมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปกาหนดแนวทางการทางานในลักษณะเป็นเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ของตนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สาหรับการสนับสนุนการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

-4-

4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(โปรดแจกแจงรายละเอียดถึงระดับกิจกรรม และตัวคูณ)

ขอจัดสรร

เสนอจัดสรร

รายการงบบูรณาการ
แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน
1,525,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : จัดอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 3 ครั้ง
- ค่าทีพ่ ักวิทยากร และผู้บริหาร (7 คน x 1,200 บาท x 1 คืน)
- ค่าทีพ่ ัก (เจ้าหน้าที่) (5 คน x 750 บาท x 2 คืน)
- ค่าทีพ่ ัก (ผู้เข้าร่วมอบรม) (80 คน x 750 บาท x 2 คืน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) (5 คน x 1,200 บาท x 12 ชั่วโมง)
- ค่าเดินทางวิทยากร และผู้บริหาร (เครื่องบิน) (7 คน x 2,500 บาท x 2 เทีย่ ว)
- ค่ารถพาหนะผู้เข้าอบรม (80 คน x 500 บาท)
- ค่ารถพาหนะประจาทางเจ้าหน้าที่ (5 คน x 1,000 บาท x 2 เทีย่ ว)
- ค่าแท็กซี่ (วิทยากร) (5 คน x 200 บาท x 2 เทีย่ ว)
- ค่าแท็กซี่ (ผู้บริหาร) (2 คน x 200 บาท x 2 เทีย่ ว)
- ค่าแท็กซี่ (เจ้าหน้าที่) (5 คน x 200 บาท x 2 เทีย่ ว)
- ค่าเช่ารถยนต์ในพืน้ ที่ (2 คัน x 2,500 บาท x 2 วัน)
- ค่าอาหาร (92 คน x 200 บาท x 3 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (92 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

8,400
7,500
120,000
72,000
35,000
40,000
10,000
2,000
800
2,000
10,000
55,200
12,880
5,453

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอ่ ครั้ง

=

381,233 บาท

-5-

1,143,700 บาท
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