1

แผนการดาเนินงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
1 มี.ค. 60
ผชช. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร "การเขียนหนังสือ
(สุจติ รา) ราชการ"
(ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 1 และ 3 มีนาคม 2560)

วันที่/เดือน/ปี

กพร.

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2 มี.ค. 60 สคส.พท.1 โครงการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ
ช่วยเหลือเยียวยาเหยือ่ อาชญากรรมเชิงรุก
3 มี.ค. 60

ผชช. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร "การเขียนหนังสือ
(สุจติ รา) ราชการ"
(ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 1 และ 3 มีนาคม 2560)

สคส.พท.1 ลงพืน้ ทีเ่ ชิงรุกดาเนินการแจ้งสิทธิและรับคาขอ
ช่วยเหลือเยียวยาทางด้านการเงินแก่ผเู้ สียหาย
ในคดีอาญา และให้คาแนะนาทางกฎหมาย
เบือ้ งต้น
6 มี.ค. 60
ผชช. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร "การเขียนหนังสือ
(สุจติ รา) ราชการ"
(ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560)

กพส.

เดินทางไปราชการ ณ สานักงาน
เขตบางกอกใหญ่ เพือ่ ร่วมโครงการ
สนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคเพือ่ พัฒนาเครือข่ายกับ
กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร "การเขียนหนังสือ
ราชการ" รุ่นที่ 1

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ

-

ห้องประชุม
สานักงานคุ้มครองพยาน ชัน้ 6
กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ
เพือ่ พัฒนาความรู้ทจี่ าเป็นเรื่องการเขียนหนังสือ
ห้องประชุม
ราชการในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกรมคุ้มครอง สานักงานคุ้มครองพยาน ชัน้ 6
สิทธิและเสรีภาพ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิค กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ
ในการเขียนหนังสือราชการทีถ่ กู ต้องเพือ่ สือ่
ความหมายให้เข้าใจตรงกัน
เพือ่ ช่วยเหลือเยียวยาผูเ้ สียหายในคดีอาญาทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจากการกระทาความผิดอาญา

-

นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
-

-

-

1,200 บาท

-

3,500 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

ผูอ้ านวยการ
กองพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพ

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

เพือ่ พัฒนาความรู้ทจี่ าเป็นเรื่องการเขียนหนังสือ
ราชการในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิค
ในการเขียนหนังสือราชการทีถ่ กู ต้องเพือ่ สือ่
ความหมายให้เข้าใจตรงกัน
ประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพือ่ พิจารณาการขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
ภาครัฐ (PMQA) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ตามแผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ
(หมวด 1 การนาองค์การ) ครั้งที่ 2/2560
พ.ศ. 2560 หมวด 1 การนาองค์การ
ประชุมจัดทาคู่มอื แนวทางในการช่วยเยียวยา
เพือ่ ได้คู่มอื หรือแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยา
เหยือ่ อาชญากรรมเชิงรุกกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาชญากรรมเชิงรุก
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร "การเขียนหนังสือ
ราชการ" รุ่นที่ 1

ลงพืน้ ทีเ่ ชิงรุกดาเนินการแจ้งสิทธิและรับคาขอ
ช่วยเหลือเยียวยาทางด้านการเงินแก่ผเู้ สียหาย
ในคดีอาญา และให้คาแนะนาทางกฎหมาย
เบือ้ งต้น
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร "การเขียนหนังสือ
ราชการ" รุ่นที่ 2

เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียน
การคุ้มครองผูบ้ ริโภคเพือ่ พัฒนาเครือข่ายกับ
กรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
ห้องประชุม
สานักงานคุ้มครองพยาน ชัน้ 6
กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ

เพือ่ พัฒนาความรู้ทจี่ าเป็นเรื่องการเขียนหนังสือ
ห้องประชุม
ราชการในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกรมคุ้มครอง สานักงานคุ้มครองพยาน ชัน้ 6
สิทธิและเสรีภาพ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิค กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ
ในการเขียนหนังสือราชการทีถ่ กู ต้องเพือ่ สือ่
ความหมายให้เข้าใจตรงกัน
เพือ่ สนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนการคุ้มครอง
สานักงานเขตบางกอกใหญ่
ผูบ้ ริโภคเพือ่ พัฒนาเครือข่ายกับกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ

2

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กพร. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560)
7 มี.ค. 60
ผชช. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร "การเขียนหนังสือ
(สุจติ รา) ราชการ"
(ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560)

วันที่/เดือน/ปี

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560)
สคส.พท.2 โครงการสือ่ มวลชนสัมพันธ์สง่ เสริมสิทธิ
ให้แก่ประชาชนในส่วนภูมภิ าค
8 มี.ค. 60
ผชช. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร "การเขียนหนังสือ
(สุจติ รา) ราชการ"
(ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560)
กพร.

สชง.

กสป.

โครงการพัฒนามาตรการในการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิและเสรีภาพและ
สิทธิมนุษยชนเพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าของ
กระบวนการยุตธิ รรม
กิจกรรม : จังหวัดต้นแบบในการแจ้งสิทธิ
ผูเ้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาตาม
พระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
การนาเสนอรายงานประเทศ ICCPR ฉบับที่ 2
ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาติประจากติกา ICCPR

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
จัดคลินกิ ให้คาปรึกษาตามเกณฑ์ PMQA

จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร "การเขียนหนังสือ
ราชการ" รุ่นที่ 2

จัดคลินกิ ให้คาปรึกษาตามเกณฑ์ PMQA

เสวนาถามตอบเกีย่ วกับภารกิจของกรมคุ้มครอง
สิทธิฯ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร "การเขียนหนังสือ
ราชการ" รุ่นที่ 2

จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานสอบสวน
และเจ้าพนักงานผูม้ หี น้าทีป่ ล่อยตัวจาเลย
ในจังหวัดต้นแบบ

เข้าร่วมประชุมนาเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิ
ตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมือง ฉบับที่ 2 ต่อกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(ระหว่างวันที่ 8 - 16 มีนาคม 2560)

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

ห้องประชุม
สานักงานคุ้มครองพยาน ชัน้ 6
กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ

-

-

กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ

-

-

โรงแรมเจริญธานี
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุม
สานักงานคุ้มครองพยาน ชัน้ 6
กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ

-

-

-

-

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ ให้คาปรึกษาในเรื่องคณะทางานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้กบั บุคลากร
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เพือ่ พัฒนาความรู้ทจี่ าเป็นเรื่องการเขียนหนังสือ
ราชการในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิค
ในการเขียนหนังสือราชการทีถ่ กู ต้องเพือ่ สือ่
ความหมายให้เข้าใจตรงกัน
เพือ่ ให้คาปรึกษาในเรื่องคณะทางานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้กบั บุคลากร
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุ้มครอง
สิทธิฯ
เพือ่ พัฒนาความรู้ทจี่ าเป็นเรื่องการเขียนหนังสือ
ราชการในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิค
ในการเขียนหนังสือราชการทีถ่ กู ต้องเพือ่ สือ่
ความหมายให้เข้าใจตรงกัน
เพือ่ ให้พนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงาน
ผูท้ าหน้าทีป่ ล่อยตัวจาเลย ได้เข้าถึงบทบาทหน้าที่
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้
ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและได้รับพิจารณา
อย่างรวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ

เพือ่ นาเสนอรายงานผลการปฏิบตั ติ ามพันธกรณี
ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
ฉบับที่ 2 ต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ

จังหวัดหนองคาย

สมาพันธรัฐสวิส

137,550 บาท นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

3

วันที่/เดือน/ปี

9 มี.ค. 60

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กพร. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560)
กรม, กิจกรรมพัฒนากายใจ เพือ่ การให้บริการ
สคส.พท.2, ทีด่ ขี องเจ้าหน้าที่ (สันทนาการ)
3
สคส.พท.4 เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา

ประชุมพิจารณาขอรับการคุ้มครองพยาน
ครั้งที่ 4/2560
สคส.พท.3 โครงการผูว้ า่ ราชการจังหวัดพบประชาชน
สคพ.

โครงการอบรมและส่งเสริมการดาเนินงาน
ร่วมกับศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน ตามภารกิจ
5 ด้าน
10 มี.ค. 60 สคส.พท.4 คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
สร้างวิถชี วี ติ แห่งเป็นธรรม

14 มี.ค. 60

กสร.

โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการ
ไกล่เกลีย่ ในชุมชน

สคส.พท.2 คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
สร้างวิถชี วี ติ แห่งเป็นธรรม
15 มี.ค. 60
กสร. ไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
จัดคลินกิ ให้คาปรึกษาตามเกณฑ์ PMQA

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ ให้คาปรึกษาในเรื่องคณะทางานพัฒนาคุณภาพ กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้กบั บุคลากร
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ออกกาลังกาย
เพือ่ ให้บคุ ลากรในสานักงานมีสขุ ภาพ ร่างกาย
กระทรวงยุตธิ รรม,
และจิตใจทีด่ ี พร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2,3
ให้ความรู้ บทบาท ภารกิจ สานักงานคุ้มครองสิทธิ เพือ่ ให้ประชาชนได้รู้ บทบาท ภารกิจ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์
- รับปรึกษากฎหมาย
- ออกบูธประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณาคาขอรับการคุ้มครองพยานและ เพือ่ พิจารณาคาขอของผูท้ ขี่ อรับการคุ้มครองพยาน ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
ติดตามการปฏิบตั งิ านคุ้มครองพยาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1. ออกบูธประชาสัมพันธ์
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้บทบาทภารกิจ
อาเภอจอมทอง
2. รับปรึกษากฎหมาย
ของสานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่
จัดอบรมให้ความรู้ เกีย่ วกับ พรบ.ค่าตอบแทน
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ บทบาท ภารกิจ
โรงแรมเชียงใหม่ภคู า
ผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและกาหนดกรอบการจัดทา เพือ่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและ
บริษทั อีซูซุหาดใหญ่
แผนการทางานร่วมกับ อสม. ในพืน้ ที่
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เผยแพร่
จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย และเพิม่
ช่องทางการบริการ การช่วยเหลือและคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
กลุม่ เป้าหมาย แกนนา อสม. 50 คน
จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ เพือ่ พิจารณาคุณสมบัตอิ าสาสมัครทีม่ คี ุณสมบัติ
ห้องประชุม
และเสรีภาพดีเด่นระดับกรม
ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่นระดับกรม สานักงานคุ้มครองพยาน ชัน้ 6
กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ
จัดเสวนาให้ความรู้เกีย่ วกับภารกิจของ
เพือ่ หากลุม่ เป้าหมายดาเนินการภารกิจของ
เทศบาลนครขอนแก่น
กรมคุ้มครองสิทธิฯ
กรมคุ้มครองสิทธิฯ
จังหัดขอนแก่น
จัดกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
เพือ่ หาทางออกและระงับข้อพิพาทระหว่าง
ห้องประชุม
คู่พพิ าทด้วยความพึงพอใจทัง้ สองฝ่าย
กองส่งเสริมระงับข้อพิพาท ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

-

-

-

-

875 บาท
-

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
-

-

-

21,700 บาท

-

-

-

18,000 บาท

-

1,550 บาท

-

4

วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กพส. คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
สร้างวิถชี วี ติ แห่งเป็นธรรม
กิจกรรมที่ 2 : เสริมทักษะให้กบั บุคลากร
ของราชทัณฑ์ทเี่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิ
และเสรีภาพในกลุม่ ผูต้ อ้ งขัง
(ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560)
กรม, กิจกรรมพัฒนากายใจ เพือ่ การให้บริการ
สคส.พท.2 ทีด่ ขี องเจ้าหน้าที่ (สันทนาการ)

คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
สร้างวิถชี วี ติ แห่งเป็นธรรม
กิจกรรมที่ 2 : เสริมทักษะให้กบั บุคลากร
ของราชทัณฑ์ทเี่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิ
และเสรีภาพในกลุม่ ผูต้ อ้ งขัง
(ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560)
สคส.พท.2 "หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิม้
ให้กบั ประชาชน" จังหวัดขอนแก่น
ประจาเดือนมีนาคม 2560
สคส.พท.3 โครงการอบรมและส่งเสริมการดาเนินงาน
ร่วมกับศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน ตามภารกิจ
5 ด้าน
17 มี.ค. 60 กพส. คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
สร้างวิถชี วี ติ แห่งเป็นธรรม
กิจกรรมที่ 2 : เสริมทักษะให้กบั บุคลากร
ของราชทัณฑ์ทเี่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิ
และเสรีภาพในกลุม่ ผูต้ อ้ งขัง
(ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560)
20 มี.ค. 60 กพส. โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายสูค่ วามเป็นผูน้ าอาเซียน
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบพิทกั ษ์
สิทธิและเสรีภาพไปสูม่ าตรฐานสากล
16 มี.ค. 60

กพส.

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กบั บุคลากรของราชทัณฑ์ เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้
ทีเ่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพในกลุม่
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู้ อ้ งขัง
ผูต้ อ้ งขัง (รุ่นที่ 1 จานวน 67 ราย)

ออกกาลังกาย

เพือ่ ให้บคุ ลากรในสานักงานมีสขุ ภาพ ร่างกาย
และจิตใจทีด่ ี พร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน

จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กบั บุคลากรของราชทัณฑ์ เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้
ทีเ่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพในกลุม่
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู้ อ้ งขัง
ผูต้ อ้ งขัง (รุ่นที่ 1 จานวน 67 ราย)

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
สถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์

กระทรวงยุตธิ รรม,
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ภาค 2
สถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

-

-

-

-

ลงพืน้ ทีจ่ ดั บูธกับหน่วยบริการเคลือ่ นทีต่ าม
โครงการฯ ของจังหวัดขอนแก่น

เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุ้มครอง โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา
สิทธิและเสรีภาพ
จังหวัดขอนแก่น

-

-

จัดอบรมให้ความรู้ เกีย่ วกับ พรบ.ค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544
จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กบั บุคลากรของราชทัณฑ์
ทีเ่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพในกลุม่
ผูต้ อ้ งขัง (รุ่นที่ 1 จานวน 67 ราย)

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ บทบาท ภารกิจ
สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 3

โรงแรมเชียงใหม่ภคู า
จังหวัดเชียงใหม่

-

-

เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู้ อ้ งขัง

สถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์

-

-

ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

จัดประชุมคณะทางานโครงการการศึกษาแนวทางฯ เพือ่ ประชุมแนวทางของคณะทางานในการเตรียม
ความพร้อมในการจัดโครงการฯ

5

วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กสป. โครงการเตรียมนาเสนอรายงานด้วยวาจา
ต่อคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ทางเชือ้ ชาติและดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ าง
เชือ้ ชาติแห่งสหประชาชาติ
สคส.พท.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2,3

สคส.พท.2 ช่วยเหลือประชาชน ลดความเหลือ่ มล้าฯ
21 มี.ค. 60

22 มี.ค. 60

23 มี.ค. 60

กสป.

โครงการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ฉบับที่ 3

คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
สร้างวิถชี วี ติ แห่งเป็นธรรม
กิจกรรมที่ 2 : เสริมทักษะให้กบั บุคลากร
ของราชทัณฑ์ทเี่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิ
และเสรีภาพในกลุม่ ผูต้ อ้ งขัง
(ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560)
กรม, กิจกรรมพัฒนากายใจ เพือ่ การให้บริการ
สคส.พท.2 ทีด่ ขี องเจ้าหน้าที่ (สันทนาการ)
กพส.

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พิจารณาแนวทาง
ในการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ทางเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
เพือ่ พิจารณาแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
ให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
ในทุกรูปแบบ

สวดมนต์ไหว้พระ

1. เพือ่ ราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช และสร้างสมาธิในการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
ปฏิบตั งิ านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
เพือ่ รับเรื่องร้องเรียนทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประเดือน มีนาคม 2560
ให้คาปรึกษาประชาชน
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประมวลและรับฟัง
เพือ่ สร้างความตะหนักรู้เรื่อง ICESCR
ความคิดเห็นประกอบการจัดทารายงานผลการ
เรื่องหลักการสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจ
ดาเนินงานของประเทศไทยตามกติการะหว่าง
กับสิทธิมนุษยชน พิจารณาผลการดาเนินงาน
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
ตาม ICESCR และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง
วัฒนธรรม ฉบับที่ 3
สถานการณ์ธรุ กิจกับสิทธิมนุษยชนและดาเนินการ
ขับเคลือ่ นงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กบั บุคลากรของราชทัณฑ์ เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้
ทีเ่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพในกลุม่
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู้ อ้ งขัง
ผูต้ อ้ งขัง (รุ่นที่ 2 จานวน 67 ราย)

ออกกาลังกาย

กสร.

ไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท

จัดกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท

สคพ.

ประชุมพิจารณาขอรับการคุ้มครองพยาน
ครั้งที่ 5/2560

ประชุมพิจารณาคาขอรับการคุ้มครองพยานและ
ติดตามการปฏิบตั งิ านคุ้มครองพยาน

เพือ่ ให้บคุ ลากรในสานักงานมีสขุ ภาพ ร่างกาย
และจิตใจทีด่ ี พร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน

งบประมาณ
(บาท)
260,400 บาท

เป็น
ประธาน
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 1,2,3

-

-

ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดสงขลา

-

-

120,000 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

-

1,550 บาท

-

875 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
กรุงเทพฯ

สถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์

กระทรวงยุตธิ รรม,
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2
เพือ่ หาทางออกและระงับข้อพิพาทระหว่าง
ห้องประชุม
คู่พพิ าทด้วยความพึงพอใจทัง้ สองฝ่าย
กองส่งเสริมระงับข้อพิพาท ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ
เพือ่ พิจารณาคาขอของผูท้ ขี่ อรับการคุ้มครองพยาน ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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วันที่/เดือน/ปี

24 มี.ค. 60

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กพส. คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
สร้างวิถชี วี ติ แห่งเป็นธรรม
กิจกรรมที่ 2 : เสริมทักษะให้กบั บุคลากร
ของราชทัณฑ์ทเี่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิ
และเสรีภาพในกลุม่ ผูต้ อ้ งขัง
(ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560)
กสป. โครงการจัดทารายงานประเทศตามพันธกรณี
ภายใต้อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและ
การประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิศ์ รี ฉบับที่ 2
(ระยะที่ 1)

กพส.

กสป.

27 มี.ค. 60

กสร.

คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
สร้างวิถชี วี ติ แห่งเป็นธรรม
กิจกรรมที่ 2 : เสริมทักษะให้กบั บุคลากร
ของราชทัณฑ์ทเี่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิ
และเสรีภาพในกลุม่ ผูต้ อ้ งขัง
(ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560)
โครงการจัดทารายงานประเทศตามพันธกรณี
ภายใต้อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและ
การประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิศ์ รี ฉบับที่ 2
(ระยะที่ 1)

ไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กบั บุคลากรของราชทัณฑ์ เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้
ทีเ่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพในกลุม่
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู้ อ้ งขัง
ผูต้ อ้ งขัง (รุ่นที่ 2 จานวน 67 ราย)

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดทารายงานประเทศ
ตามพันธกรณีภายในอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิศ์ รี ฉบับที่ 2
(ระยะที่ 1)

เพือ่ ประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เพือ่ รวบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับการพัฒนาการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อท้าทายในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทกี่ าหนด
ไว้ในอนุสญ
ั ญาฯ รวมถึงข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รับ
จากคณะกรรมการสหประชาชาติฯ และเพือ่ ทา
รายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสญ
ั ญา
ต่อต้านการทรมานฯ ฉบับที่ 2 (ระยะที่ 1)
จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กบั บุคลากรของราชทัณฑ์ เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือ
ทีเ่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพในกลุม่
ทางกฎหมายแก่ผตู้ อ้ งขัง
ผูต้ อ้ งขัง (รุ่นที่ 2 จานวน 67 ราย)

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดทารายงานประเทศ
ตามพันธกรณีภายในอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิศ์ รี ฉบับที่ 2
(ระยะที่ 1)

จัดกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

จังหวัดสงขลา

160,200 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

สถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์

-

-

89,600 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

1,550 บาท

-

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
สถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์

เพือ่ ประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
กรุงเทพฯ
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เพือ่ รวบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับการพัฒนาการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อท้าทายในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทกี่ าหนด
ไว้ในอนุสญ
ั ญาฯ รวมถึงข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รับ
จากคณะกรรมการสหประชาชาติฯ และเพือ่ ทา
รายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสญ
ั ญา
ต่อต้านการทรมานฯ ฉบับที่ 2 (ระยะที่ 1)
เพือ่ หาทางออกและระงับข้อพิพาทระหว่าง
ห้องประชุม
คู่พพิ าทด้วยความพึงพอใจทัง้ สองฝ่าย
กองส่งเสริมระงับข้อพิพาท ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ
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วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กสป. โครงการจัดทารายงานประเทศตามพันธกรณี
ภายใต้อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและ
การประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิศ์ รี ฉบับที่ 2
(ระยะที่ 1)

สคส.พท.1 ลงพืน้ ทีเ่ ชิงรุกดาเนินการแจ้งสิทธิและรับคาขอ
ช่วยเหลือเยียวยาทางด้านการเงินแก่ผเู้ สียหาย
ในคดีอาญา และให้คาแนะนาทางกฎหมาย
เบือ้ งต้น
สคส.พท.2, กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3

จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ
(บาท)
160,200 บาท

เป็น
ประธาน
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

1,200 บาท

-

สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2,3

-

-

เรือนจาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

(สานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยาเป็น
เจ้าของโครงการ)
-

-

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดทารายงานประเทศ
ตามพันธกรณีภายในอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิศ์ รี ฉบับที่ 2
(ระยะที่ 1)

เพือ่ ประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เพือ่ รวบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับการพัฒนาการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อท้าทายในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทกี่ าหนด
ไว้ในอนุสญ
ั ญาฯ รวมถึงข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รับ
จากคณะกรรมการสหประชาชาติฯ และเพือ่ ทา
รายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสญ
ั ญา
ต่อต้านการทรมานฯ ฉบับที่ 2 (ระยะที่ 1)
เพือ่ ช่วยเหลือเยียวยาผูเ้ สียหายในคดีอาญาทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจากการกระทาความผิดอาญา

ลงพืน้ ทีเ่ ชิงรุกดาเนินการแจ้งสิทธิและรับคาขอ
ช่วยเหลือเยียวยาทางด้านการเงินแก่ผเู้ สียหาย
ในคดีอาญา และให้คาแนะนาทางกฎหมาย
เบือ้ งต้น
สวดมนต์ไหว้พระ

1. เพือ่ ราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมพิ ล
และสร้างสมาธิในการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
บรรยายาให้ความรู้ดา้ นกฎหมาย พรบ.ค่าตอบแทน เพือ่ ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ผตู้ อ้ งขัง
28 มี.ค. 60 สคส.พท.1 เผยแพร่ความรู้ดา้ นกฎหมาย และกองทุน
ยุตธิ รรมแก่ผตู้ อ้ งขังในเรืองจา
ผูเ้ สียหายฯ และกองทุนยุตธิ รรมแก่ผตู้ อ้ งขัง
ในเรืองจา
ในเรือนจาร่วมกับสานักงานยุตธิ รรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ประชุ
ม
ผู
บ
้
ริ
ห
ารกรมคุ
ม
้
ครองสิ
ท
ธิ
แ
ละเสรี
ภ
าพ
ประชุมผูบ้ ริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สลก.
เพือ่ มอบหมายภารกิจ และติดตามผล
เดือนมีนาคม 2560
การดาเนินงานของหน่วยงานภายใต้สงั กัดกรมฯ
ประชุมคณะทางานเร่งรัดการใช้จา่ ยเงิน
กผท. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
ด้านแผนงานและงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560
พ.ศ. 2560 ของกรม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว้ ตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพฯ
และแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภายใต้สงั กัดกรม
จัดประชุมคณะกรรมการฯ
29 มี.ค. 60
สชง. การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เพือ่ การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทน
และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
และค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา

ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

88,150 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

นางกรรณิการ์ แสงทอง
รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

8

วันที่/เดือน/ปี

31 มี.ค. 60

อยูร่ ะหว่าง
กาหนดวัน

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กพส. เดินทางไปราชการ ณ สานักงาน
เขตบางกอกใหญ่ เพือ่ ร่วมโครงการ
สนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคเพือ่ พัฒนาเครือข่ายกับ
กรุงเทพมหานคร
กรม, กิจกรรมพัฒนากายใจ เพือ่ การให้บริการ
สคส.พท.2 ทีด่ ขี องเจ้าหน้าที่ (สันทนาการ)

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
ผูอ้ านวยการ
กองพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพ

-

-

120,000 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จังหัดอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18,000 บาท

-

-

-

เพือ่ อบรมหลักสูตรเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ สาหรับนักเรียน นักศึกษา

กรุงเทพฯและปริมณฑล

-

-

เพือ่ เผยแพร่หลักการและสาระสาคัญของพิธสี าร
เลือกรับของอนุสญ
ั ญาของพิธสี ารเลือกรับของ
อนุสญ
ั ญาต่อต้านทรมานฯ และเตรียมความพร้อม
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก่อนทีป่ ระเทศไทย
จะเข้าเป็นภาคีพธิ สี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญา
ต่อต้านการทรมานฯ

จังหวัดจันทบุรี

136,200 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

จังหวัดพิษณุโลก

136,200 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียน
การคุ้มครองผูบ้ ริโภคเพือ่ พัฒนาเครือข่ายกับ
กรุงเทพมหานคร

เพือ่ สนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคเพือ่ พัฒนาเครือข่ายกับกรุงเทพมหานคร

สานักงานเขตราชเทวี
กรุงเทพฯ

ออกกาลังกาย

เพือ่ ให้บคุ ลากรในสานักงานมีสขุ ภาพ ร่างกาย
และจิตใจทีด่ ี พร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน

โครงการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ฉบับที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประมวลและรับฟัง
ความคิดเห็นประกอบการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของประเทศไทยตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ฉบับที่ 3

สคส.พท.2 คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
สร้างวิถชี วี ติ แห่งเป็นธรรม
กสร. โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการ
ไกล่เกลีย่ ในชุมชน

จัดเสวนาให้ความรู้เกีย่ วกับภารกิจของ
กรมคุ้มครองสิทธิฯ
จัดประชุมพัฒนาบุคลากรระบบบริหารจัดการ
และงานบริหารศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทชุมชน
พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
อบรมหลักสูตรเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ สาหรับนักเรียน นักศึกษา

เพือ่ สร้างความตะหนักรู้เรื่อง ICESCR
เรื่องหลักการสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน พิจารณาผลการดาเนินงาน
ตาม ICESCR และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง
สถานการณ์ธรุ กิจกับสิทธิมนุษยชนและดาเนินการ
ขับเคลือ่ นงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เพือ่ หากลุม่ เป้าหมายดาเนินการภารกิจของ
กรมคุ้มครองสิทธิฯ
เพือ่ พัฒนาศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทชุมชน
ให้ได้มาตรฐาน

กระทรวงยุตธิ รรม,
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ภาค 2
จังหวัดระยอง

กสป.

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

กพส./ คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
สคส.พท1 สร้างวิถชี วี ติ แห่งเป็นธรรม
กิจกรรมที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายสถานศึกษาในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพประชาชน
กสป. โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคี ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เผยแพร่หลักการและ
พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน สาระสาคัญของพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญา
และการประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ต่อต้านการทรมานฯ ณ กองบัญชาการป้องกัน
ไร้มมนุษยธรรม หรือทีย่ ายี
่ ศักดิศ์ รี
ชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เผยแพร่หลักการและ
สาระสาคัญของพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญา
ต่อต้านการทรมานฯ ณ ค่ายสมเด็จพระนเศวร
มหาราช จังหวัดพิษณุโลก

9

วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กพร. การจัดการความรู้ (KM)

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

การบริหารความเสีย่ ง และการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ประจาปี 2560

ประชุมคณะทางานการบริหารความเสีย่ ง
และการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ประจาปี 2560
ประชุมคณะทางานการบริหารความเสีย่ ง
และการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ประจาปี 2560
ให้ความรู้ บทบาท ภารกิจ สานักงานคุ้มครองสิทธิ
สคส.พท.3 เข้าร่วมประชุมกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
- รับปรึกษากฎหมาย
- ออกบูธประชาสัมพันธ์
ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
สภากาแฟ
พูดคุยปรึกษาหารือเกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรค
กันภายในสานักงาน
จั
ง
หวั
ด
คลื
อ
่
นที
่
"หน่
ว
ยบ
าบั
ด
ทุ
ก
ข์
บ
ารุ
ง
สุ
ข
ให้ความรู้ บทบาท ภารกิจ สานักงานคุ้มครองสิทธิ
สคส.พท.4
สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน" จังหวัดสงชลา
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
- รับปรึกษากฎหมาย
- ออกบูธประชาสัมพันธ์
ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
สร้างวิถชี วี ติ แห่งเป็นธรรม

หมายเหตุ : หน่วยงานภายใต้สงั กัดกรมทีไ่ ม่สง่ แผนดาเนินงานประจาเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้
- กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

เพือ่ พิจารณาแผนการจัดการความรู้ (KM)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณ
(บาท)
-

เพือ่ ติดตามผลของระดับหน่วยงานย่อย 6 เดือน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

เพือ่ ติดตามผลระดับกรมฯ รอบ 6 เดือน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

เพือ่ ให้ประชาชนได้รู้ บทบาท ภารกิจ
สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 3

-

-

นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
-

เพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
และมอบหมาย ภารกิจงานให้แต่ละกลุม่ งาน
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร

สานักงานคุ้มครองสิทธิ
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
จังหวัดสงขลา

595 บาท

-

-

-

-

-

3,100 บาท

-

40,000 บาท

-

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ประชาชนได้รู้ บทบาท ภารกิจ
สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 4

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และมอบหมาย ภารกิจงานให้แต่ละกลุม่ งาน
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
เพือ่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เผยแพร่
จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย และเพิม่
ช่องทางการบริการการช่วยเหลือและคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
กลุม่ เป้าหมาย นักศึกษา จานวน 100 คน

เป็น
ประธาน
นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
ผูอ้ านวยการ
สานักงานคุ้มครองพยาน

