กสม. มีมติให้ จัดตั้งส่ วนราชการในภูมิภาค เริ่มพืน้ ทีภ่ าคใต้ เป็ นหน่ วยงานนาร่ อง
หวังอานวยความสะดวกแก่ ประชาชนในพืน้ ที่
ให้ สามารถเข้ าถึงกลไกการส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิตามหลักการปารีส
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธี รวงศ์ กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ ทาหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เปิ ดเผยว่า คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.)
ในการประชุม กสม. ในฐานะองค์กรกลางบริ หารงานบุ คคล ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
มี ม ติ ใ ห้ จ ั ด ตั้ ง “ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ้ื น ที่ ภ าคใต้ ” ณ จัง หวัด สงขลา
เป็ นส่ วนราชการในส่ วนภูมิภาคพื้นที่นาร่ องตามรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ของคณะทางานศึกษาและ
วิเคราะห์การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนในภูมิภาคเป็ นส่ วนราชการภายในของ
ส านัก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เนื่ องจากพื้ นที่ ภาคใต้เป็ นพื้ นที่ ที่มี กรณี เรื่ องร้ องเรี ยน
ในอัตราสู ง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เชื้ อชาติและสถานการณ์ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้ นที่ ส ามารถเข้าถึ งกลไกการส่ ง เสริ ม และคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ม นุ ษยชนได้โดยง่ า ย
ซึ่งสอดคล้องตามหน้าที่และอานาจของ กสม. ที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 รวมทั้ง
หลัก การเกี่ ย วกับ สถานะของสถาบัน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ หรื อ หลัก การปารี ส (Paris Principles)
ที่องค์การสหประชาชาติกาหนดไว้ในส่ วนที่เกี่ยวกับการมีสานักงานฯ ที่ต้ งั ในภูมิภาค อันจะช่วยสนับสนุ น
การทางานของ กสม. ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
นางประกายรัตน์ กล่าวต่อไปว่า สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติพ้นื ที่ภาคใต้มีพ้ืนที่
รั บ ผิดชอบในเขต 14 จัง หวัดภาคใต้ ประกอบด้วย กระบี่ ชุ มพร นครศรี ธ รรมราช พังงา ภู เก็ ต ระนอง
สุ ราษฎร์ธานี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล และมีหน้าที่รับผิดชอบใน 3 ภารกิจหลัก
ได้แก่ 1) ภารกิ จด้านการส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชน 2) ภารกิ จด้านการคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน และ 3) ภารกิ จ
ด้ า นการเฝ้ า ระวัง สถานการณ์ สิ ทธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ ป ระชาชนในภู มิ ภ าคมี ห ลัก ประกั น
ด้านสิ ทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากล โดยมีเป้าหมายในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้การดาเนิ นการรับเรื่ องร้ องเรี ยนกรณี การละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนของประชาชนในพื้ นที่
ได้แ ล้ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนดอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ล่ า ช้า รวมทั้ง สามารถด าเนิ น การประสาน
การคุม้ ครองได้อย่างทันเวลา
2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่มีความรู ้ ความเข้าใจและความตระหนักเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน
อย่างทัว่ ถึง
3. เพื่อให้การเฝ้าระวัง การประเมิน การชี้ แจง การให้ความเห็ น และการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์
สิ ทธิ มนุษยชนในพื้นที่เป็ นไปด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
17 พฤศจิกายน 2563

