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แผนการดาเนินงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
1 มิ.ย. 60
กสร. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลือ่ น
การไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทในชุมชน
(ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 2 มิถนุ ายน 2560)
กสป. โครงการจัดทารายงานประเทศตามพันธกรณี
ภายใต้อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและ
การประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ายี
่ ศักดิศ์ รี ฉบับที่ 2
(ระยะที่ 1)

วันที่/เดือน/ปี

2 มิ.ย. 60

กสร.

กสป.

กพร.

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท
ในชุมชน ระดับสูง

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ สร้างนักไกล่เกลีย่ ระดับชุมชน เพือ่ ให้ทาหน้าที่
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน

จังหวัดปทุมธานี

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุวตั ติ ามสัญญา เพือ่ หารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆทีเกีย่ วข้อง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ต่อต้านการทรมานและการประติบตั ิ หรือการลงโทษ เพือ่ รวบรวมข้อมูลเพีย่ วกับการพัฒนาการ
อืน่ ทีโ่ หดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ายี
่ ศักดิศ์ รี
การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทาย
ครั้งที่ 3/2560
ในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทกี่ าหนดไว้ใน
อนุสญ
ั ญาฯ รวมถึงข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รับจาก
คณะกรรมการสหประชาชาติฯ
โครงการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าคอาเซียนว่าด้วย เพือ่ เป็นเวทีในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันกับ
ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
ของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศ ธุรกิจสิทธิมนุษยชน : การขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ าร ผูแ้ ทนจากประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอาเซียน
กรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระดับชาติ (Regional Workshops on Business เกีย่ วกับดาเนินงานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับที่ 3
and Human Rights: Moving ahead with
ตามหลักการสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจ
(ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถนุ ายน 2560)
National Action Plans)
กับสิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลือ่ น จัดฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท เพือ่ สร้างนักไกล่เกลีย่ ระดับชุมชน เพือ่ ให้ทาหน้าที่
จังหวัดปทุมธานี
การไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทในชุมชน
ในชุมชน ระดับสูง
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน
(ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 2 มิถนุ ายน 2560)
โครงการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าคอาเซียนว่าด้วย เพือ่ เป็นเวทีในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันกับ
ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
ของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศ ธุรกิจสิทธิมนุษยชน : การขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ าร ผูแ้ ทนจากประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอาเซียน
กรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระดับชาติ (Regional Workshops on Business เกีย่ วกับดาเนินงานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับที่ 3
and Human Rights: Moving ahead with
ตามหลักการสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจ
(ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถนุ ายน 2560)
National Action Plans)
กับสิทธิมนุษยชน
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เผยแพร่ขอ้ เสนอแนะ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เผยแพร่ขอ้ เสนอแนะ
เพือ่ เผยแพร่ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ
โรงแรมดุสติ ปริ้นเซล โคราช
ทีไ่ ด้รับจากการรายงานประเทศตามกลไก
ทีไ่ ด้รับจากการรายงานประเทศตามกลไก
และข้อห่วงกังวลทีน่ านาชาติมตี อ่ สถานการณ์
จังหวัดนครราชสีมา
Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒
สิทธิมนุษยชนไทยตามทีไ่ ด้รับจากการทบทวน
ครั้งที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ครั้งที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
รายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ ๒
ให้กบั ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การจัดการความรู้ (KM)
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสภาน้าชา
เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายในการคุ้มครอง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

10,400 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
5 มิ.ย. 60
ผชช. โครงการเตรียมความพร้อมขับเคลือ่ น
(จิฬาภรณ์)/ วาระแห่งชาติ
กผท.

วันที่/เดือน/ปี

กมส. ไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท
(สคส.พท.4)
6 มิ.ย. 60
กมส. การซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทาง
(สคส.พท.1) การพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
แก่คณะอนุกรรมการฯ ประจาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู้ สียหาย
ในคดีอาญา

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
จัดประชุมคณะอานวยการและคณะทางาน
เตรียมความพร้อมประกาศวาระแห่งชาติ
: สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2/2560

จัดกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
เรื่องการผิดสัญญาซื้อขายวัสดุกอ่ สร้าง
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทาง
การพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
แก่คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู้ สียหาย
ในคดีอาญา

กมส. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประสานความร่วมมือ เข้าพบตารวจและตรวจเยีย่ มติดตาม
ผลการดาเนินงานเจ้าหน้าที่
(สคส.พท.2) ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหาย
ในคดีอาญาและตรวจเยีย่ มผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ าน
ด้านนิตกิ ร

กมส. ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ
(สคส.พท.4) และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
7 มิ.ย. 60
กมส. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจ
(สคส.พท.1) สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ ๑

ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
จัดนิทรรศการและบรรยายเสริมสร้างการรับรู้
เกีย่ วกับกฎหมายใกล้ตวั และภารกิจ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ ร่วมกันรับฟังการนาเสนอของ Organizer
ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
เกีย่ วกับกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
การเตรียมในเรื่องต่างๆ ก่อนจัดงานเตรียม
ความพร้อมประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หวั ข้อ
"สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลือ่ น Thailand 4.0
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน"
เพือ่ หาทางออกและระงับข้อพิพาทระหว่าง
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
คู่พพิ าทด้วยความพึงพอใจทัง้ สองฝ่าย
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
เพือ่ ให้คณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ าน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้มคี วามรู้เข้าใจเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
ผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ตลอดจน
ทราบถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
ของคณะกรรมการฯ และสามารถพิจารณา
ได้สอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันกับแนวทาง
ทีค่ ณะกรรมการฯ วางไว้
เพือ่ หาแนวทางแก้ไข และชีแ้ จงแนวทาง
จังหวัดชัยภูมิ
พระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
ให้แก่เจ้าหน้าทีต่ ารวจทราบ และสอบถามปัญหา
อุปสรรคการทางาน
เพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และมอบหมาย ภารกิจงานให้แต่ละกลุม่ งาน
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถชีช้ อ่ ง
อบต. คลองสระบัว
บอกทาง เมือ่ ประชาชนในพืน้ ทีถ่ กู ละเมิดสิทธิ
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
สามารถแนะนา ประสาน ส่งต่อ ให้เข้ารับบริการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของรัฐได้

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

-

40700

-

-

-

3,100 บาท

-

-

-
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วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
กมส. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประสานความร่วมมือ เข้าพบตารวจและตรวจเยีย่ มติดตาม
ผลการดาเนินงานเจ้าหน้าที่
(สคส.พท.2) ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหาย
ในคดีอาญาและตรวจเยีย่ มผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ าน
ด้านนิตกิ ร

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ หาแนวทางแก้ไข และชีแ้ จงแนวทาง
จังหวัดนครราชสีมา
พระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
ให้แก่เจ้าหน้าทีต่ ารวจทราบ และสอบถามปัญหา
อุปสรรคการทางาน
8 มิ.ย. 60
กผท. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
เพือ่ ชีแ้ จงคณะกรรมาธิการพิจารณา
รัฐสภา
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ วาระที่ 1 ทีม่ เี รื่อง
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ วาระที่ 1
เกีย่ วกับประเด็นของกรมคุ้มครองสิทธิฯ
ประชุมพิจารณาคาขอรับการคุ้มครองพยานและ เพือ่ พิจารณาคาขอของผูท้ ขี่ อรับการคุ้มครองพยาน ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
สคพ. ประชุมพิจารณาขอรับการคุ้มครองพยาน
ติดตามการปฏิบตั งิ านคุ้มครองพยาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กมส. โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
(สคส.พท.1) ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
จังหวัดชลบุรี
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ยุตธิ รรม
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้อย่าง
(ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถนุ ายน 2560)
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กมส. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประสานความร่วมมือ เข้าพบตารวจและตรวจเยีย่ มติดตาม
เพือ่ หาแนวทางแก้ไข และชีแ้ จงแนวทาง
จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการดาเนินงานเจ้าหน้าที่
(สคส.พท.2) ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหาย
พระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
ในคดีอาญาและตรวจเยีย่ มผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ าน
และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ด้านนิตกิ ร
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
ให้แก่เจ้าหน้าทีต่ ารวจทราบ และสอบถามปัญหา
อุปสรรคการทางาน

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
9 มิ.ย. 60
กมส. โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
(สคส.พท.1) ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม
(ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถนุ ายน 2560)

วันที่/เดือน/ปี

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
จังหวัดชลบุรี
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กมส. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประสานความร่วมมือ เข้าพบตารวจและตรวจเยีย่ มติดตาม
เพือ่ หาแนวทางแก้ไข และชีแ้ จงแนวทาง
จังหวัดสุรินทร์
ผลการดาเนินงานเจ้าหน้าที่
(สคส.พท.2) ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหาย
พระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
ในคดีอาญาและตรวจเยีย่ มผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ าน
และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ด้านนิตกิ ร
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
ให้แก่เจ้าหน้าทีต่ ารวจทราบ และสอบถามปัญหา
อุปสรรคการทางาน
อบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท เพือ่ พัฒนาศักยภาพ เพิม่ องค์ความรู้ และชีแ้ จง
12 มิ.ย. 60
กสร. โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทกลไก
กรุงเทพมหานคร
การขับเคลือ่ นการไกล่กลีย่ ข้อพิพาท
ชุมชน รุ่นที่ 1
แนวทางในการดาเนินงานของศูนย์ไกล่เกลีย่
ในชุมชน
ข้อพิพาท
(ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถนุ ายน 2560)
กิ
จกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจ
จัดนิทรรศการและบรรยายเสริมสร้างการรับรู้
กมส.
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถชีช้ อ่ ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
(สคส.พท.1) สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ ๑ เกีย่ วกับกฎหมายใกล้ตวั และภารกิจ
บอกทาง เมือ่ ประชาชนในพืน้ ทีถ่ กู ละเมิดสิทธิ
ตาบลผักไห่
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สามารถแนะนา ประสาน ส่งต่อ ให้เข้ารับบริการ
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
ของรัฐได้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดนครปฐม
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ยุตธิ รรม
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
13 มิ.ย. 60
กสร. โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทกลไก
การขับเคลือ่ นการไกล่กลีย่ ข้อพิพาท
ในชุมชน
(ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถนุ ายน 2560)
กิ
จกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจ
กมส.
(สคส.พท.1) สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ ๑

วันที่/เดือน/ปี

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

อบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท เพือ่ พัฒนาศักยภาพ เพิม่ องค์ความรู้ และชีแ้ จง
ชุมชน รุ่นที่ 1
แนวทางในการดาเนินงานของศูนย์ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท

กสร.

กมส. โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
(สคส.พท.1) ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
กรุงเทพมหานคร

จัดนิทรรศการและบรรยายเสริมสร้างการรับรู้
เกีย่ วกับกฎหมายใกล้ตวั และภารกิจ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถชีช้ อ่ ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บอกทาง เมือ่ ประชาชนในพืน้ ทีถ่ กู ละเมิดสิทธิ
ตาบลคลองสระบัว
สามารถแนะนา ประสาน ส่งต่อ ให้เข้ารับบริการ
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
ของรัฐได้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท เพือ่ พัฒนาศักยภาพ เพิม่ องค์ความรู้ และชีแ้ จง
กรุงเทพมหานคร
ชุมชน รุ่นที่ 1
แนวทางในการดาเนินงานของศูนย์ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท

โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทกลไก
การขับเคลือ่ นการไกล่กลีย่ ข้อพิพาท
ในชุมชน
(ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถนุ ายน 2560)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
กมส. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
(ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
(สคส.พท.1) ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ประจาภูมภิ าค/ประจาจังหวัด
(ประจาภูมภิ าคที่ 1)
15 มิ.ย. 60
กมส. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประสานความร่วมมือ เผยแพร่บทบาทภารกิจ และประสานความร่วมมือ
(สคส.พท.2) การดาเนินงานส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระดับจังหวัด ตาบล และหมูบ่ า้ น
ระดับภูมภิ าคอย่างบูรณาการ
(ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถนุ ายน 2560)
ไกล่
เกลีย่ ระงับข้อพิพาท
จัดกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
กมส.
เรื่องการผิดสัญญาซื้อขายวัสดุกอ่ สร้าง
(สคส.พท.4)
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสภาน้าชา
16 มิ.ย. 60
กพร. การจัดการความรู้ (KM)
14 มิ.ย. 60

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองการจ่ายค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

-

-

-

-

ห้องประชุมสานักงานยุตธิ รรม 12,775 บาท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
10,880 บาท
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
โรงแรมเดอะคอนวีเนียนขอนแก่น 275,000 บาท
จังหวัดขอนนแก่น

เพือ่ ประสานความร่วมมือภารกิจของสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 2 กับภารกิจ
ของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิน่ ประชาชนในพืน้ ที่
เข้าถึงบริการของสานักงาน
เพือ่ หาทางออกและระงับข้อพิพาทระหว่าง
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
คู่พพิ าทด้วยความพึงพอใจทัง้ สองฝ่าย
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายในการคุ้มครอง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สิทธิและเสรีภาพ
ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดเพชรบุรี
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

-

-

-

-

-

-

6

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
16 มิ.ย. 60
กมส. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประสานความร่วมมือ เผยแพร่บทบาทภารกิจ และประสานความร่วมมือ
(สคส.พท.2) การดาเนินงานส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระดับจังหวัด ตาบล และหมูบ่ า้ น
ระดับภูมภิ าคอย่างบูรณาการ
(ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถนุ ายน 2560)
โครงการพั
ฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ
17 มิ.ย. 60
กมส.
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง
(สคส.พท.1) ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ยุตธิ รรม

วันที่/เดือน/ปี

18 มิ.ย. 60

กมส. โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
(สคส.พท.1) ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม

19 มิ.ย. 60

โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทกลไก
การขับเคลือ่ นการไกล่กลีย่ ข้อพิพาท
ในชุมชน
(ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถนุ ายน 2560)
กมส. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจ
(สคส.พท.1) สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ ๑
(ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถนุ ายน 2560)
กสร.

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ ประสานความร่วมมือภารกิจของสานักงาน โรงแรมเดอะคอนวีเนียนขอนแก่น
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 2 กับภารกิจ
จังหวัดขอนนแก่น
ของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิน่ ประชาชนในพืน้ ที่
เข้าถึงบริการของสานักงาน
เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดสมุทรสาคร
การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธืและ
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
จังหวัดกาญจนบุรี
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท เพือ่ พัฒนาศักยภาพ เพิม่ องค์ความรู้ และชีแ้ จง
กรุงเทพมหานคร
ชุมชน รุ่นที่ 2
แนวทางในการดาเนินงานของศูนย์ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท
จัดนิทรรศการ และบรรยายเสริมสร้างการรับรู้
เกีย่ วกับกฎหมายใกล้ตวั และภารกิจ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเสริมสร้าง
การรับรู้ดา้ นสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
ผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ (Right card)

เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถชีช้ อ่ ง
บอกทาง เมือ่ ประชาชนในพืน้ ทีถ่ กู ละเมิดสิทธิ
สามารถแนะนา ประสาน ส่งต่อ ให้เข้ารับบริการ
ของรัฐได้

สนามกีฬากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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วันที่/เดือน/ปี

20 มิ.ย. 60

21 มิ.ย. 60

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กมส. โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
(สคส.พท.1) ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม

โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทกลไก
การขับเคลือ่ นการไกล่กลีย่ ข้อพิพาท
ในชุมชน
(ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถนุ ายน 2560)
กมส. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจ
(สคส.พท.1) สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ ๑
(ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถนุ ายน 2560)
กสร.

โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทกลไก
การขับเคลือ่ นการไกล่กลีย่ ข้อพิพาท
ในชุมชน
(ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถนุ ายน 2560)
กมส. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจ
(สคส.พท.1) สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ ๑
(ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถนุ ายน 2560)
กสร.

กมส. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
(สคส.พท.1) ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
ประจาภูมภิ าค/ประจาจังหวัด

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท เพือ่ พัฒนาศักยภาพ เพิม่ องค์ความรู้ และชีแ้ จง
ชุมชน รุ่นที่ 2
แนวทางในการดาเนินงานของศูนย์ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท
จัดนิทรรศการ และบรรยายเสริมสร้างการรับรู้
เกีย่ วกับกฎหมายใกล้ตวั และภารกิจ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเสริมสร้าง
การรับรู้ดา้ นสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
ผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ (Right card)
อบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ชุมชน รุ่นที่ 2

เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถชีช้ อ่ ง
บอกทาง เมือ่ ประชาชนในพืน้ ทีถ่ กู ละเมิดสิทธิ
สามารถแนะนา ประสาน ส่งต่อ ให้เข้ารับบริการ
ของรัฐได้

จัดนิทรรศการ และบรรยายเสริมสร้างการรับรู้
เกีย่ วกับกฎหมายใกล้ตวั และภารกิจ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเสริมสร้าง
การรับรู้ดา้ นสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
ผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ (Right card)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
(ประจาภูมภิ าคที่ 1)

เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถชีช้ อ่ ง
บอกทาง เมือ่ ประชาชนในพืน้ ทีถ่ กู ละเมิดสิทธิ
สามารถแนะนา ประสาน ส่งต่อ ให้เข้ารับบริการ
ของรัฐได้

เพือ่ พัฒนาศักยภาพ เพิม่ องค์ความรู้ และชีแ้ จง
แนวทางในการดาเนินงานของศูนย์ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท

เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองการจ่ายค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

กรุงเทพมหานคร

-

-

สนามกีฬากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

-

กรุงเทพมหานคร

-

-

สนามกีฬากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

-

สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

10,880 บาท

-

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
จังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดสุพรรณบุรี

8

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
22 มิ.ย. 60 กพส. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการช่วยเหลือประชาชน จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายในการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ทางกฎหมายในการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน

วันที่/เดือน/ปี

กมส. โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
(สคส.พท.1) ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม
(ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถนุ ายน 2560)

กมส. จังหวัดคลือ่ นที่ "หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
(สคส.พท.4) สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา

23 มิ.ย. 60

สคพ.

ประชุมพิจารณาขอรับการคุ้มครองพยาน

กมส. โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
(สคส.พท.1) ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม
(ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถนุ ายน 2560)

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ เตรียมเจรจาความร่วมมือการช่วยเหลือ
โรงแรม Phuket Marriott
ทางกฎหมายระดับทวิภาคี เพือ่ ฌฉลิมฉลอง
Resort & Spa,Merlin Beach
ครบรอบ 50 ปี ประชาคมอาเซียน โดยมีผเู้ ข้าร่วม
จังหวัดภูเก็ต
ประชุมประกอบด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูงในภูมภิ าค
อาเซียน จานวน 10 ประเทศ จานวน 120 คน
ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดสระแก้วและ
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ให้ความรู้ บทบาท ภารกิจ สานักงานคุ้มครองสิทธิ เพือ่ ให้ประชาชนได้รู้ บทบาท ภารกิจ
อาเภอนาหม่อม
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
จังหวัดสงขลา
- รับปรึกษากฎหมาย
- ออกบูธประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณาคาขอรับการคุ้มครองพยานและ เพือ่ พิจารณาคาขอของผูท้ ขี่ อรับการคุ้มครองพยาน ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
ติดตามการปฏิบตั งิ านคุ้มครองพยาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดสระแก้วและ
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-
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หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
24 มิ.ย. 60
กมส. โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
(สคส.พท.1) ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม

วันที่/เดือน/ปี

25 มิ.ย. 60

กมส. โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
(สคส.พท.1) ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม
(ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถนุ ายน 2560)

25 มิ.ย. 60

กมส. โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
(สคส.พท.1) ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม
(ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถนุ ายน 2560)

28 มิ.ย. 60

สชง.

การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดปราจีนบุรีและ
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
จังหวัดนครนายก
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดตราด
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดตราดและ
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จัดประชุมคณะกรรมการฯ
เพือ่ การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
88,150 บาท นางกรรณิการ์ แสงทอง
และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
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หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กสป. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เผยแพร่
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคู่ชวี ติ
พ.ศ. ...
29 มิ.ย. 60
กสส. การสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อ
การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
ให้กบั เจ้าหน้าทีก่ รมคุ้มครองสิทธิและเจ้าหน้าที่
มูลนิธฟิ รีดริช เนามัน แห่งประเทศไทย
(ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถนุ ายน 2560)

วันที่/เดือน/ปี

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เผยแพร่
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคู่ชวี ติ พ.ศ. ...
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการสร้างความรับรู้และเข้าใจ
ต่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
ให้กบั เจ้าหน้าทีก่ รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
และเจ้าหน้าทีม่ ลู นิธฟิ รีดริช เนามันแห่งประเทศไทย

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
เพือ่ เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียน
คู่ชวี ติ พ.ศ. ...

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
สมาคมฝรั่งเศส
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีก่ รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จังหวัดชลบุรี
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และจ้าหน้าทีม่ ลู นิธิ ฟรีดริชเนามัน แห่งประเทศไทย
และเสรีภาพ
มีสว่ นร่วมในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และสามารถนาความรู้
ไปเผยแพร่แก่ประชาชนกลุม่ เป้าหมายต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง
จัดกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
กมส. ไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท
เพือ่ หาทางออกและระงับข้อพิพาทระหว่าง
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
เรื่องการรับรองบุตร
(สคส.พท.4)
คู่พพิ าทด้วยความพึงพอใจทัง้ สองฝ่าย
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการสร้างความรับรู้และเข้าใจ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีก่ รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
30 มิ.ย. 60
กสส. การสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อ
จังหวัดชลบุรี
การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
ต่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
และจ้าหน้าทีม่ ลู นิธิ ฟรีดริชเนามัน แห่งประเทศไทย
ให้กบั เจ้าหน้าทีก่ รมคุ้มครองสิทธิและเจ้าหน้าที่ ให้กบั เจ้าหน้าทีก่ รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
มีสว่ นร่วมในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมสิทธิ
มูลนิธฟิ รีดริช เนามัน แห่งประเทศไทย
และเจ้าหน้าทีม่ ลู นิธฟิ รีดริช เนามันแห่งประเทศไทย เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และสามารถนาความรู้
(ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถนุ ายน 2560)
ไปเผยแพร่แก่ประชาชนกลุม่ เป้าหมายต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง
กิ
จ
กรรมประชาสั
ม
พั
น
ธ์
ภ
ารกิ
จ
บรรยายเสริ
ม
สร้
า
งการรั
บ
รู
ด
้
า
้
นสิ
ท
ธิ
เ
สรี
ภ
าพ
กมส.
เพือ่ เสริมสร้างการรับรู้ดา้ นสิทธิเสรีภาพ
โรงเรียนลาดงาประชาบารุง
(สคส.พท.1) สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ ๑ และสิทธิมนุษยชน ผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ
และสิทธิมนุษยชน ผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ
อาเภอเสนา
(Right card)
(Right card)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยูร่ ะหว่าง
โครงการพั
ฒ
นาระบบการคุ
ม
้
ครองสิ
ท
ธิ
ซั
ก
ซ้
อ
มความเข้
า
ใจเกี
ย
่
วกั
บ
แนวทางการพิ
จ
ารณา
สชง.
เพือ่ อบรมซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทาง
พืน้ ทีด่ าเนินงานของ
1,089,630 บาท 1. ผูอ้ านวยการสานัก
ผูเ้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเชิงรุก
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ย การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ/
กาหนดวัน
คณะอนุกรรมการฯ 19 คณะ
งานช่วยเหลือทางการเงินฯ
ประจาปี 2560
ในคดีอาญาแก่อนุกรรมการฯ ประจาภูมภิ าค/
ประจาภูมภิ าค/ประจาจังหวัด
หัวหน้าทีม ชุดที่ 1
จังหวัด และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในการช่วยเหลือ
2. นายศุขโข สืบสุข
ทางการเงินแก่ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญา
หัวหน้าทีม ชุดที่ 2
3. นายปิยะรัชย์ ผลัญชัย
หัวหน้าทีม ชุดที่ 3
4. นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง
หัวหน้าทีม ชุดที่ 4
5.น.ส.จรวยพร สุขสุทติ ย์
หัวหน้าทีม ชุดที่ 5
6.พ.ต.ท.อนุวฒ
ั น์ บัวมณี
หัวหน้าทีม ชุดที่ 6
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วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

สลก.

โครงการ/รายการ

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่
(กรุงเทพมหานคร 1)
จาเลยในคดีอาญากรุงเทพมหานคร
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
(กรุงเทพมหานคร 2)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
(กรุงเทพมหานคร 3)
ประชุมผูบ้ ริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชุมผูบ้ ริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เดือนพฤษภาคม 2560
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ประชุมคณะทางานเร่งรัดการใช้จา่ ยเงิน
ด้านแผนงานและงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6/2560

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
เพือ่ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และกลัน่ กรองคาขอค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ย
แก่จาเลยในคดีอาญา ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เพือ่ มอบหมายภารกิจ และติดตามผล
ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
การดาเนินงานของหน่วยงานภายใต้สงั กัดกรมฯ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กผท.
เพือ่ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
พ.ศ. 2560 ของกรม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ทีก่ าหนดไว้ ตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพฯ
และแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภายใต้สงั กัดกรม
ปรึกษา หารือ ปัญหา อุปสรรคในการแจ้งสิทธิและ เพือ่ สร้างความเข้าใจเรื่องการแจ้งสิทธิและ
กมส. เข้าร่วมประชุมสถานีตารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่
แบบรับคาขอ การขอรับค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
(สคส.พท.3)
แบบรับคาขอการรับค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
สภากาแฟ
พูดคุยปรึกษาหารือเกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรค เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
กันภายในสานักงาน
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้าง
เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาประสิทธิภาพ
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสานักงาน
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในภารกิจ
การดาเนินงานของสานักงานคุ้มครองสิทธิและ
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1 - 4
การส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเยียวยาผูเ้ สียหาย
เสรีภาพ พืน้ ที่ 3 ให้สามารถทาหน้าทีด่ า้ นการ
ในคดีอาญา
ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิเรีภาพ และสร้างหลักประกัน
สิทธิมนุษยชนในระดับภูมภิ าคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ
เพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
และมอบหมาย ภารกิจงานให้แต่ละกลุม่ งาน
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
จัดรายการวิทยุชมุ ชน
จัดรายการวิทยุชมุ ชน
เพือ่ เผยแพร่ บทบาท ภารกิจ ของสานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 3

เป็น
ประธาน
พลเอกจิระ โกมุทพงศ์
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

6,200 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

-

-

-

204,000 บาท

-

3,100 บาท

-

-

-

12

วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กมส. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
(สคส.พท.4) ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
ประจาภูมภิ าค/ประจาจังหวัด

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
(ประจาจังหวัดสงขลา)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
(ประจาจังหวัดปัตตานี)
จัดประชุมคณะกรรมการฯ
(ประจาจังหวัดสุราษร์ธานี)
จัดประชุมคณะกรรมการฯ
(ประจาจังหวัดภูเก็ต)
โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ
ตรวจสานวนคาขอค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
ของผูเ้ สียหายและจาเลยในคดีอาญา
และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
จังหวัดปัตตานี
ตรวจสานวนคาขอค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ช่วยเหลือเยียวยาเหยือ่ อาชญากรรมเชิงรุก
การให้บริการช่วยเหลือเยียวยาเหยือ่ อาชญากรรม
เชิงรุก

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองการจ่ายค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา

เพือ่ ตรวจสอบเอกสารคาขอและความถูกต้อง
ในการสรุปสานวนนิตกิ ร

เพือ่ เสริมสร้างความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ
ให้กบั กรรมการศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนซึ่งเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตารวจของสถานีตารวจในพืน้ ที่

งบประมาณ
(บาท)
30,600 บาท

เป็น
ประธาน
-

30,600 บาท

-

33,200 บาท

-

34,000 บาท

-

8,320 บาท

-

สานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-

-

จังหวัดสงขลา

217,000 บาท

-

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
ห้องประชุมสานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดสงขลา
ห้องประชุมสานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดปัตตานี
ห้องประชุมสานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ห้องประชุมสานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดภูเก็ต
สานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดปัตตานี

