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แผนการดาเนินงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
พืน้ ทีด่ าเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
1 พ.ค. 60
กสส. โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ 1. เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่อง
ชคะมาศรีสอร์ท
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 การปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา เข้าถึงกระบวนการ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2560)
(จากทัง้ หมด 5 รุ่น)
ยุตธิ รรม แนวทางการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อไป
2. เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ
เดินทางไปราชการจังหวัดสงขลาและพืน้ ที่
กพส. เดินทางไปราชการจังหวัดสงขลาและพืน้ ที่
เพือ่ เชือ่ มโยงกับหน่วยงานในท้องทีร่ ะดับจังหวัด
จังหวัดสงขลา
ใกล้เคียง เพือ่ หารือแนวทางการดาเนินงาน
ใกล้เคียง เพือ่ หารือแนวทางการดาเนินงาน
อาทิ ศูนย์ดารงธรรม กองทุนหมูบ่ า้ นให้มากยิง่ ขึน้
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ร่วมกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จึงต้องมีการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ หารือแนวทางการ
กระทรวงยุตธิ รรม และหน่วยงานทีจ่ ะบูรณาการ กระทรวงยุตธิ รรม และหน่วยงานทีจ่ ะบูรณาการ ดาเนินงานร่วมกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ
การทางานร่วมกัน
การทางานร่วมกัน
และเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม และหน่วยงาน
(ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2560)
ทีจ่ ะบูรณาการการทางานร่วมกัน
2 พ.ค. 60
กสส. โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ 1. เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่อง
ชคะมาศรีสอร์ท
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 การปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา เข้าถึงกระบวนการ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2560)
(จากทัง้ หมด 5 รุ่น)
ยุตธิ รรม แนวทางการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อไป
2. เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ
เดินทางไปราชการจังหวัดสงขลาและพืน้ ที่
กพส. เดินทางไปราชการจังหวัดสงขลาและพืน้ ที่
เพือ่ เชือ่ มโยงกับหน่วยงานในท้องทีร่ ะดับจังหวัด
จังหวัดสงขลา
ใกล้เคียง เพือ่ หารือแนวทางการดาเนินงาน
ใกล้เคียง เพือ่ หารือแนวทางการดาเนินงาน
อาทิ ศูนย์ดารงธรรม กองทุนหมูบ่ า้ นให้มากยิง่ ขึน้
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ร่วมกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จึงต้องมีการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ หารือแนวทางการ
กระทรวงยุตธิ รรม และหน่วยงานทีจ่ ะบูรณาการ กระทรวงยุตธิ รรม และหน่วยงานทีจ่ ะบูรณาการ ดาเนินงานร่วมกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ
การทางานร่วมกัน
การทางานร่วมกัน
และเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม และหน่วยงาน
(ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2560)
ทีจ่ ะบูรณาการการทางานร่วมกัน
3 พ.ค. 60
กสส. โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ 1. เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่อง
ชคะมาศรีสอร์ท
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 การปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา เข้าถึงกระบวนการ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2560)
(จากทัง้ หมด 5 รุ่น)
ยุตธิ รรม แนวทางการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อไป

วันที่/เดือน/ปี

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

-

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

-

-

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

-
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วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการ/รายการ

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

2. เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ
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เพือ่ จัดอบรมพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โรงแรมบางกอกกอล์ฟ
ผูเ้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเชิงรุก
และพัฒนากระบวนงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการ และผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ านด้านนิตกิ ร (Flagship)
สปา รีสอร์ท อาเภอเมือง
ประจาปี 2560
พิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทน
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการคณะกรรมการฯ
จังหวัดปทุมธานี
(ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560)
ค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา ประจาจังหวัด/
ประจาจังหวัด/ประจาภูมภิ าค เพือ่ ให้มคี วามรู้
ประจาภูมภิ าค
ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ตลอดจน
เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั หิ น้าที่
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
สวดมนต์ไหว้พระ
สคส.พท.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1. เพือ่ ราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
ภูมพิ ลอดุลยเดช และสร้างสมาธิในการปฏิบตั งิ าน
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2
2. เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มเจ้าหน้าทีแ่ ละเข้าพบตารวจ
ผชช. ตรวจราชการภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิ
เพือ่ สอบถามปัญหาอุปสรรคการทางานเพือ่ หา
1. จังหวัดอุบลราชธานี
สคส.พท.2 และเสรีภาพในระดับจังหวัด
แนวทางแก้ไข และชีแ้ จงแนวทางพระราบชัญญัติ
2. จังหวัดศรีสะเกษ
(ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560)
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ย 3. จังหวัดอานาจเจริญ
แก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
4 พ.ค. 60
กสส. โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ 1. เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่อง
ชคะมาศรีสอร์ท
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 การปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา เข้าถึงกระบวนการ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2560)
(จากทัง้ หมด 5 รุ่น)
ยุตธิ รรม แนวทางการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อไป
2. เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ รับฟังความคิดเห็น
สชง. โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ
เพือ่ จัดอบรมพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โรงแรมบางกอกกอล์ฟ
ผูเ้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเชิงรุก
และพัฒนากระบวนงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการ และผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ านด้านนิตกิ ร (Flagship)
สปา รีสอร์ท อาเภอเมือง
ประจาปี 2560
พิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทน
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการคณะกรรมการฯ
จังหวัดปทุมธานี
(ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560)
ค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา ประจาจังหวัด/
ประจาจังหวัด/ประจาภูมภิ าค เพือ่ ให้มคี วามรู้
ประจาภูมภิ าค
ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ตลอดจน
เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั หิ น้าที่
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

งบประมาณ
(บาท)

เป็น
ประธาน

714,790 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ หรือผูแ้ ทน

-

-

-

-

-

-

-

-
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วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
ผชช. ตรวจราชการภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิ
สคส.พท.2 และเสรีภาพในระดับจังหวัด
(ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มเจ้าหน้าทีแ่ ละเข้าพบตารวจ

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ สอบถามปัญหาอุปสรรคการทางานเพือ่ หา
1. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวทางแก้ไข และชีแ้ จงแนวทางพระราบชัญญัติ
2. จังหวัดศรีสะเกษ
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ย 3. จังหวัดอานาจเจริญ
แก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2544
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สคส.พท.2
เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสานักงาน โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา
ให้กบั ประชาชน" จังหวัดขอนแก่น
โครงการฯ ของจังหวัดขอนแก่น
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 2
หมูท่ ี่ 10 ตาบลนาหว้า
ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
5 พ.ค. 60
กสส. โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ 1. เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่อง
ชคะมาศรีสอร์ท
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 การปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา เข้าถึงกระบวนการ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2560)
(จากทัง้ หมด 5 รุ่น)
ยุตธิ รรม แนวทางการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อไป
2. เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ รับฟังความคิดเห็น
สชง. โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ
เพือ่ จัดอบรมพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โรงแรมบางกอกกอล์ฟ
ผูเ้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเชิงรุก
และพัฒนากระบวนงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการ และผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ านด้านนิตกิ ร (Flagship)
สปา รีสอร์ท อาเภอเมือง
ประจาปี 2560
พิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทน
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการคณะกรรมการฯ
จังหวัดปทุมธานี
(ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560)
ค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา ประจาจังหวัด/
ประจาจังหวัด/ประจาภูมภิ าค เพือ่ ให้มคี วามรู้
ประจาภูมภิ าค
ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ตลอดจน
เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั หิ น้าที่
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
กสป. โครงการจัดทารายงานประเทศตามพันธกรณี 1. การหารือเกีย่ วกับแนวทางการดูแลและปฏิบตั ิ 1. เพือ่ หารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
กรมราชทัณฑ์
ภายใต้อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและ
ต่อผูต้ อ้ งขังตามมาตรฐานสากลระหว่างกรมคุ้มครอง เพือ่ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการพัฒนาการ
การประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย
สิทธิและเสรีภาพและกรมราชทัณฑ์ เพือ่ ประกอบ การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทาย
ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ายี
่ ศักดิศ์ รี ฉบับที่ 2
การจัดทารายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้ ในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทกี่ าหนดไว้ใน
(ระยะที่ 1)
อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ ฉบับที่ 2 (ระยะที่ 1) อนุสญ
ั ญาฯรวมถึงข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รับจาก
2. การหารือเกีย่ วกับแนวทางการดูแลและปฏิบตั ิ คณะกรรมการสหประชาชาติฯ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ต่อผูต้ อ้ งขังตามมาตรฐานสากลระหว่างกรมคุ้มครอง 2. เพือ่ จัดทารายงานประเทศตามพันธกรณี
สิทธิและเสรีภาพและสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายใต้อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ ฉบับที่ 2
เพือ่ ประกอบการจัดทารายงานประเทศ
(ระยะที1่ )
ตามพันธกรณีภายใต้ อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ
ฉบับที่ 2 (ระยะที่ 1)

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

-

-

-

-

-

-

-

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ หรือผูแ้ ทน

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ หรือผูแ้ ทน

4

วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
ผชช. ตรวจราชการภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิ
สคส.พท.2 และเสรีภาพในระดับจังหวัด
(ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560)

6 พ.ค. 60

กสส.

7 พ.ค. 60

กสส.

8 พ.ค. 60

กสส.

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มเจ้าหน้าทีแ่ ละเข้าพบตารวจ

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ สอบถามปัญหาอุปสรรคการทางานเพือ่ หา
1. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวทางแก้ไข และชีแ้ จงแนวทางพระราบชัญญัติ
2. จังหวัดศรีสะเกษ
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ย 3. จังหวัดอานาจเจริญ
แก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ 1. เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่อง
ชคะมาศรีสอร์ท
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 การปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา เข้าถึงกระบวนการ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2560)
(จากทัง้ หมด 5 รุ่น)
ยุตธิ รรม แนวทางการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อไป
2. เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ 1. เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่อง
ชคะมาศรีสอร์ท
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 การปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา เข้าถึงกระบวนการ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2560)
(จากทัง้ หมด 5 รุ่น)
ยุตธิ รรม แนวทางการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อไป
2. เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ 1. เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่อง
ชคะมาศรีสอร์ท
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 การปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา เข้าถึงกระบวนการ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2560)
(จากทัง้ หมด 5 รุ่น)
ยุตธิ รรม แนวทางการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อไป
2. เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

-

-

-

-

-

-

5

วันที่/เดือน/ปี

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

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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
9 พ.ค. 60
กสส. โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ 1. เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่อง
ชคะมาศรีสอร์ท
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 การปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา เข้าถึงกระบวนการ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2560)
(จากทัง้ หมด 5 รุ่น)
ยุตธิ รรม แนวทางการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อไป
2. เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ
สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดชลบุรี
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
สคส.พท.1 โครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ บรรยายให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
เพือ่ ขยายภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สร้างวิถชี วี ติ แห่งคามเป็นธรรม
แกนนาระดับตาบล ในอาเภอนครหลวง
มนุษยชนในกลุม่ ของแกนนาระดับตาบล หมูบ่ า้ น
กิจกรรมขยายภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิทธิมนุษยชนในกลุม่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

-

-

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

6

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
12 พ.ค. 60 สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม

วันที่/เดือน/ปี

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดนครปฐม
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
จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ 1. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับ
15 พ.ค. 60 กสส. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัด
โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
1,054,769 บาท
ปลัดกระทรวง/
ชายแดนภาคใต้โดยการมีสว่ นร่วมของ
ด้านสิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้สามารถ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
แม่ทพั ภาคที่ 4 หรือ
เจ้าหน้าทีร่ ัฐและภาคประชาชน
เป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
ผูแ้ ทน
(ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2560)
2. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับ
ใช้กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานหลักสิทธิมนุษยชน
โครงการส่
ง
เสริ
ม
สิ
ท
ธิ
เ
สรี
ภ
าพในจั
ง
หวั
ด
จั
ด
อบรมหลั
ก
สู
ต
รฝึ
ก
อบรมวิ
ท
ยากรกระบวนการ
16 พ.ค. 60 กสส.
1. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับ
โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
ชายแดนภาคใต้โดยการมีสว่ นร่วมของ
ด้านสิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้สามารถ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าทีร่ ัฐและภาคประชาชน
เป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
(ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2560)
2. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับ
ใช้กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานหลักสิทธิมนุษยชน
สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดเพชรบุรี
ผูอ้ านวยการสานักงาน
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ยุตธิ รรม
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2544 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

7

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ
17 พ.ค. 60 กสส. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยการมีสว่ นร่วมของ
ด้านสิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เจ้าหน้าทีร่ ัฐและภาคประชาชน
(ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2560)

วันที่/เดือน/ปี

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

1. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับ
โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
ใช้กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้สามารถ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
2. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับ
ใช้กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานหลักสิทธิมนุษยชน
จัดอบรมพัฒนาผูน้ าภาคประชาชนเพือ่ การคุ้มครอง เพือ่ ดาเนินการส่งเสริมคุ้มครองและสร้างหลัก
กสร. ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลีย่
จังหวัดเชียงใหม่
ในชุมชน
สิทธิและเสรีภาพ
ประกันด้านสิทธิและเสรีภาพให้แก่กลุม่ เป้าหมาย
(ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2560)
เฉพาะ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ งู อายุ ชนเผ่า
ชนกลุม่ น้อย คนไร้สญ
ั ชาติ และกลุม่ เปราะบาง
ทางสังคม
ออกกาลังกาย
กรม, กิจกรรมพัฒนากายใจ เพือ่ การให้บริการ
เพือ่ ให้บคุ ลากรในสานักงานมีสขุ ภาพ ร่างกาย
กระทรวงยุตธิ รรม,
สคส.พท.2 ทีด่ ขี องเจ้าหน้าที่ (สันทนาการ)
และจิตใจทีด่ ี พร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2
สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดสมุทรสาคร
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. 2544 ได้อย่าง
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ 1. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับ
18 พ.ค. 60 กสส. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัด
โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
ชายแดนภาคใต้โดยการมีสว่ นร่วมของ
ด้านสิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้สามารถ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าทีร่ ัฐและภาคประชาชน
เป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
(ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2560)
2. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับ
ใช้กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานหลักสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

318,190 บาท

-

-

-

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

-

-
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หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
พืน้ ทีด่ าเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
จัดอบรมพัฒนาผูน้ าภาคประชาชนเพือ่ การคุ้มครอง เพือ่ ดาเนินการส่งเสริมคุ้มครองและสร้างหลัก
กสร. ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลีย่
จังหวัดเชียงใหม่
ในชุมชน
สิทธิและเสรีภาพ
ประกันด้านสิทธิและเสรีภาพให้แก่กลุม่ เป้าหมาย
(ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2560)
เฉพาะ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ งู อายุ ชนเผ่า
ชนกลุม่ น้อย คนไร้สญ
ั ชาติ และกลุม่ เปราะบาง
ทางสังคม
ประชุมพิจารณาคาขอรับการคุ้มครองพยานและ เพือ่ พิจารณาคาขอของผูท้ ขี่ อรับการคุ้มครองพยาน ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
สคพ. ประชุมพิจารณาขอรับการคุ้มครองพยาน
ครั้งที่ 6/2560
ติดตามการปฏิบตั งิ านคุ้มครองพยาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และ
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
จังหวัดกาญจนบุรี
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
กิ
จ
กรรมส่
ง
เสริ
ม
คุ
ณ
ธรรมจริ
ย
ธรรม
สวดมนต์
ไ
หว้
พ
ระ
สคส.พท.2
1. เพือ่ ราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
สานักงานคุม้ ครองสิทธิ
ภูมพิ ลอดุลยเดช และสร้างสมาธิในการปฏิบตั งิ าน
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2
2. เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
ลงพืน้ ทีแ่ จ้งสิทธิผเู้ สียหายและผูถ้ กู ละเมิด
สคส.พท.4 ลงพืน้ ทีแ่ จ้งสิทธิผเู้ สียหายและผูถ้ กู ละเมิด
เพือ่ ดาเนินงานเชิงรุกในการคุ้มครองสิทธิและ
จังหวัดพัทลุง
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เสรีภาพประชาชนผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและ
(ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560)
สิทธิมนุษยชน ให้เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ 1. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับ
19 พ.ค. 60 กสส. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัด
โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
ชายแดนภาคใต้โดยการมีสว่ นร่วมของ
ด้านสิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้สามารถ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าทีร่ ัฐและภาคประชาชน
เป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
(ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2560)
2. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับ
ใช้กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานหลักสิทธิมนุษยชน

วันที่/เดือน/ปี

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

875 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

-

-

-

6,120 บาท

-

-

-
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หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
พืน้ ทีด่ าเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
จัดอบรมพัฒนาผูน้ าภาคประชาชนเพือ่ การคุ้มครอง เพือ่ ดาเนินการส่งเสริมคุ้มครองและสร้างหลัก
กสร. ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลีย่
จังหวัดเชียงใหม่
ในชุมชน
สิทธิและเสรีภาพ
ประกันด้านสิทธิและเสรีภาพให้แก่กลุม่ เป้าหมาย
(ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2560)
เฉพาะ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ งู อายุ ชนเผ่า
ชนกลุม่ น้อย คนไร้สญ
ั ชาติ และกลุม่ เปราะบาง
ทางสังคม
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสภาน้าชา
กพร. การจัดการความรู้ (KM)
เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายในการคุ้มครอง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สิทธิและเสรีภาพ
สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดกาญจนบุรีและ
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
จุดบริการ (Service Point) ของสานักงานคุ้มครอง การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
จังหวัดสุพรรณบุรี
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
ลงพื
น
้
ที
แ
่
จ้
ง
สิ
ท
ธิ
ผ
เ
้
ู
สี
ย
หายและผู
ถ
้
ก
ู
ละเมิ
ด
ลงพื
น
้
ที
แ
่
จ้
ง
สิ
ท
ธิ
ผ
เ
้
ู
สี
ย
หายและผู
ถ
้
ก
ู
ละเมิ
ด
สคส.พท.4
เพือ่ ดาเนินงานเชิงรุกในการคุ้มครองสิทธิและ
จังหวัดพัทลุง
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เสรีภาพประชาชนผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและ
(ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560)
สิทธิมนุษยชน ให้เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ 1. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับ
20 พ.ค. 60 กสส. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัด
โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
ชายแดนภาคใต้โดยการมีสว่ นร่วมของ
ด้านสิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้สามารถ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าทีร่ ัฐและภาคประชาชน
เป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
(ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2560)
2. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับ
ใช้กฎหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานหลักสิทธิมนุษยชน
จัดอบรมพัฒนาผูน้ าภาคประชาชนเพือ่ การคุ้มครอง เพือ่ ดาเนินการส่งเสริมคุ้มครองและสร้างหลัก
กสร. ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลีย่
จังหวัดเชียงใหม่
ในชุมชน
สิทธิและเสรีภาพ
ประกันด้านสิทธิและเสรีภาพให้แก่กลุม่ เป้าหมาย
(ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2560)
เฉพาะ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ งู อายุ ชนเผ่า
ชนกลุม่ น้อย คนไร้สญ
ั ชาติ และกลุม่ เปราะบาง
ทางสังคม

วันที่/เดือน/ปี

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

-

หัวหน้ากลุม่ พัฒนา
ระบบบริหาร
ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

-

-

-

-

-

-

-
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หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
22 พ.ค. 60 สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม

วันที่/เดือน/ปี

23 พ.ค. 60 สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม

24 พ.ค. 60

กรม, กิจกรรมพัฒนากายใจ เพือ่ การให้บริการ
สคส.พท.2 ทีด่ ขี องเจ้าหน้าที่ (สันทนาการ)
สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม

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
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
ออกกาลังกาย
เพือ่ ให้บคุ ลากรในสานักงานมีสขุ ภาพ ร่างกาย
และจิตใจทีด่ ี พร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน
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

จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

กระทรวงยุตธิ รรม,
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2
จังหวัดปราจีนบุรีและ
จังหวัดนครนายก

-

-

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
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วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ทีร่ บั ผิดชอบ
สคส.พท.4 เทศบาลพบประชาชนสงขลารักษ์สขุ ภาพและ จัดบูทให้บริการประชาชนเชิงรุก ในการเผยแพร่ เพือ่ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
รวมพลคนรักสุขภาพ ประจาปี 2560
ให้ความรู้เกีย่ วกับกฏหมายและภารกิจงานบริการ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคม และให้ประชาชน
(ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560) ของสานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 4 รู้จกั สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 4

25 พ.ค. 60 สคส.พท.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สวดมนต์ไหว้พระ

1. เพือ่ ราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช และสร้างสมาธิในการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
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
(ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560)
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สคส.พท.4 เทศบาลพบประชาชนสงขลารักษ์สขุ ภาพและ จัดบูทให้บริการประชาชนเชิงรุก ในการเผยแพร่ เพือ่ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
รวมพลคนรักสุขภาพ ประจาปี 2560
ให้ความรู้เกีย่ วกับกฏหมายและภารกิจงานบริการ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคม และให้ประชาชน
(ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560) ของสานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 4 รู้จกั สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 4

26 พ.ค. 60

กพร.

การจัดการความรู้ (KM)

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสภาน้าชา

เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
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
(ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560)
ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรมตลอดจน
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีศักยภาพในการอานวยความยุตธิ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2

-

-

จังหวัดปราจีนบุรีและ
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตราด

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

บริเวณกาแพงเมืองเก่า
จังหวัดสงขลา

-

-

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

จังหวัดปราจีนบุรีและ
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตราด

-

หัวหน้ากลุม่ พัฒนา
ระบบบริหาร
ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
บริเวณกาแพงเมืองเก่า
จังหวัดสงขลา
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หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
28 พ.ค. 60
กสร. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลือ่ น จัดฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท
การไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทในชุมชน
ในชุมชน ระดับสูง
(ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 2 มิถนุ ายน 2560)
โครงการพั
ฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลือ่ น จัดฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท
29 พ.ค. 60
กสร.
การไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทในชุมชน
ในชุมชน ระดับสูง
(ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 2 มิถนุ ายน 2560)
สคส.พท.1 โครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ บรรยายให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
สร้างวิถชี วี ติ แห่งคามเป็นธรรม
แกนนาระดับตาบล ในอาเภอนครหลวง
กิจกรรมขยายภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิทธิมนุษยชนในกลุม่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
30 พ.ค. 60
กสร. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลือ่ น จัดฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท
การไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทในชุมชน
ในชุมชน ระดับสูง
(ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 2 มิถนุ ายน 2560)
กสป. การเผยแพร่และการขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะ การเผยแพร่และการขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะ
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาติ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาติ
ในประเทศไทย
ในประเทศไทย

วันที่/เดือน/ปี

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

31 พ.ค. 60

กสร.

สชง.

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลือ่ น
การไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทในชุมชน
(ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 2 มิถนุ ายน 2560)
การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา

กรุงเทพฯ

งบประมาณ
(บาท)
510,000 บาท

เป็น
ประธาน
-

เพือ่ สร้างนักไกล่เกลีย่ ระดับชุมชน เพือ่ ให้ทาหน้าที่
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน

กรุงเทพฯ

-

-

เพือ่ ขยายภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในกลุม่ ของแกนนาระดับตาบล หมูบ่ า้ น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

เพือ่ สร้างนักไกล่เกลีย่ ระดับชุมชน เพือ่ ให้ทาหน้าที่
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน

กรุงเทพฯ

-

-

ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
กรุงเทพมหานคร

-

นายกรัฐมนตรี

จังหวัดสงขลา

-

-

กรุงเทพฯ

-

-

ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

88,150 บาท

นางกรรณิการ์ แสงทอง
รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ สร้างนักไกล่เกลีย่ ระดับชุมชน เพือ่ ให้ทาหน้าที่
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน

เพือ่ เผยแพร่หลักการเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
และลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะเรื่องธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาติ (UNGPs)
ในประเทศไทยระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ความรู้ บทบาท ภารกิจ สานักงานคุ้มครองสิทธิ เพือ่ ให้ประชาชนได้รู้ บทบาท ภารกิจ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
- รับปรึกษากฎหมาย
- ออกบูธประชาสัมพันธ์
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท เพือ่ สร้างนักไกล่เกลีย่ ระดับชุมชน เพือ่ ให้ทาหน้าที่
ในชุมชน ระดับสูง
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน

จัดประชุมคณะกรรมการฯ

เพือ่ การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
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วันที่/เดือน/ปี

อยูร่ ะหว่าง
กาหนดวัน

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กรม, กิจกรรมพัฒนากายใจ เพือ่ การให้บริการ
สคส.พท.2 ทีด่ ขี องเจ้าหน้าที่ (สันทนาการ)

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ออกกาลังกาย

สชง.

โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิผเู้ สียหาย ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ชีแ้ จงความเข้าใจและแนวทาง
และจาเลยในคดีอาญาเชิงรุก ประจาปี 2560 การดาเนินงานกับประธานคณะกรรมการฯ
ประจาจังหวัด/ประจาภูมภิ าค

กพส.

ประชุมกองพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพ
ครั้งที่ 3/2560 (ประจาเดือนพฤษภาคม
2560)

กสป.

กพร.

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้บคุ ลากรในสานักงานมีสขุ ภาพ ร่างกาย
และจิตใจทีด่ ี พร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ชีแ้ จงความเข้าใจ และแนวทางการดาเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ ประจาจังหวัด/
ประจาภูมภิ าค

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
กระทรวงยุตธิ รรม,
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2
พืน้ ทีด่ าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ 19 คณะ

จัดประชุมกองพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพ
เพือ่ รายงาน สรุปผลการดาเนินงานการปฏิบตั งิ าน
ห้องประชุม
ครั้งที่ 3/2560 (ประจาเดือนพฤษภาคม 2560) ของกองพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพ สรุปปัญหา
กองพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพ
อุปสรรค และ แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การนาเสนอรายงานประเทศ ICCPR ฉบับที่2 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุวตั ติ ามกติกา เพือ่ พิจารณาทางเลือกการจัดทารายงานประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ในรูปแบบ simplified reporting procedures
แห่งสหประชาชาติประจากติกา ICCPR
ทางการเมือง ครั้งที่ 2/2560
พระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวก
จัดประชุมพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวก เพือ่ รายงานผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
พ.ศ. 2558
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประชุมการจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ จัดประชุมการจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ
เพือ่ รายงานผลการดาเนินงานการจัดทาแบบฟอร์ม กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
2 ภาษา (คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่
2 ภาษา
เอกสารราชการ 2 ภาษา
15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการ
ให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาจัดทา
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา)
การถ่ายทอดตัวชีว้ ดั จากระดับองค์กรสู่
จัดอบรมตัวชีว้ ดั จากระดับองค์กรสูร่ ะดับบุคคล
เพือ่ เสริมสร้างความรุ้ความเข้าใจในการกาหนด
กรุงเทพฯ
ระดับบุคคลและติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตัวชีว้ ดั ระดับบุคคล
ราชการ

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
-

510,000 บาท 1. ผูอ้ านวยการสานักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินฯ
(หัวหน้าทีม 1)
2. นายศุขโข สืบสุข
(หัวหน้าทีม 2)
3. นายปิยะรัชย์ ผลัญชัย
(หัวหน้าทีม 3)
4.นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง
(หัวหน้าทีม 4)
5. น.ส.จรวยพร สุขสุทติ ย์
(หัวหน้าทีม 5)
ผูอ้ านวยการ
กองพิทกั ษ์สทิ ธิและ
เสรีภาพ
6,000 บาท

ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

-

นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

-

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

14

วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการ/รายการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

จัดประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร เพือ่ พิจารณาการขับเคลือ่ นการดาเนินงานตาม
จัดการภาครัฐ (PMQA) กรมคุ้มครองสิทธิและ
แผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ
เสรีภาพ (หมวด 1 การนาองค์การ)
พ.ศ. 2560 หมวด 1 การนาองค์การ
จัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพการ เพือ่ รายงานผลการจัดทา คาสัง่ ตามโครงสร้าง
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปีงบประมาณ และรายงานผลการตรวจรับรอง Certified FL
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
สลก. ประชุมผูบ้ ริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชุมผูบ้ ริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เพือ่ มอบหมายภารกิจ และติดตามผล
เดือนพฤษภาคม 2560
การดาเนินงานของหน่วยงานภายใต้สงั กัดกรมฯ
ประชุมคณะทางานเร่งรัดการใช้จา่ ยเงิน
กผท. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
ด้านแผนงานและงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2560
พ.ศ. 2560 ของกรม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว้ ตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพฯ
และแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภายใต้สงั กัดกรม
ประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมชีแ้ จงงบประมาณ จัดประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมชีแ้ จงงบประมาณ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการชีแ้ จงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สคส.พท.1 โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้
ไกล่เกลีย่ ในชุมชน
โดยคณะกรรมการฯระดับจังหวัด
ในการไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทในชุมชน
กิจกรรมการขับเคลือ่ นศูนย์ไกล่เกลีย่ ระงับ
และคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯ
ข้อพิพาท ระดับจังหวัดและระดับชุมชน
จัดรายการวิทยุชมุ ชน
สคส.พท.3 จัดรายการวิทยุชมุ ชน
เพือ่ เผยแพร่ บทบาท ภารกิจ ของสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1
สคส.พท.4 ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ
เพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
และมอบหมาย ภารกิจงานให้แต่ละกลุม่ งาน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณ
(บาท)
-

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

6,200 บาท

เป็น
ประธาน
นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1,400 บาท

นางสาวปิตกิ าญจน์ สิทธิเดช
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
ผูอ้ านวยการสานักงาน
สิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 1

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

-

-

-

สานักงานคุ้มครองสิทธิ
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 4

3,100 บาท

-

