ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าทีแ่ ละอานาจของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยกาหนดให้มีสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ (๑) แห่งพระราชบัญ ญั ติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๑) ของข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
“(๑๑) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๓/๑ และข้อ ๒๓/๒ ของประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
“ข้อ ๒๓/๑ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ รับผิดชอบพื้นที่ในเขต
จังหวัด ภาคใต้ จานวน ๑๔ จังหวัด ประกอบด้ วย จังหวัด กระบี่ จั งหวัด ชุม พร จังหวัด ตรัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา
จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขอบเขตหน้าที่และอานาจ
ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดาเนิ น การเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ประสาน ตรวจสอบ และติด ตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
(๒) ด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ การส่ งเสริม การเคารพสิท ธิ มนุ ษ ยชน การประสานงานและพั ฒ นา
ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการสื่อสารองค์กร
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนที่ ๑๗ ก/หน้า ๒๓/๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
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(๔) สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
(๕) ดาเนิน การเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอานวยการ และระบบงาน
อานวยการต่าง ๆ
(๖) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๓/๒ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน
ดังนี้
(๑) กลุ่มงานบริหาร มีหน้าที่และอานาจในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอานวยการและระบบงาน
อานวยการต่าง ๆ
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การเงิน การบัญชี การพัสดุครุภัณฑ์
เก็บรักษาเอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพื้นที่ภาคใต้
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และพิธีการต่าง ๆ
(ง) กาหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทาบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม ของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอานาจในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับการรับและกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียน การประสานการคุ้มครอง
สิท ธิมนุ ษ ยชน การตรวจสอบการละเมิด สิท ธิม นุ ษ ยชนและจัด ท าร่างรายงานผลการพิ จ ารณาหรือ
ร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รวมทั้งการแจ้งผลการดาเนินการให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
(ข) ติดตามผลการดาเนินการ รวมทั้งจัดทาความเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับผลการดาเนินการ
ตามมาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) จัดทาความเห็นกรณีมีการโต้แย้งหรือมีการขอให้พิจารณารายงานผลการพิจารณาหรือ
รายงานผลการตรวจสอบใหม่
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานส่งเสริมและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอานาจในพื้นที่รับผิดชอบ
ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน การประสานงานและพัฒนา
ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูลเครือข่าย
(ข) สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
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(ง) เฝ้ าระวั งและติ ด ตามสถานการณ์ สิ ทธิมนุ ษยชน รวมทั้ งตรวจสอบข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง
เพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจาปี รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกรณี พิ เศษหรือ ตามที่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ม อบหมาย
เป็นการเฉพาะ
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทาหน้าทีแ่ ทน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

