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แผนการดาเนินงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจาเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
2 เม.ย. 60
สชง. โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ
ผูเ้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเชิงรุก
ประจาปี 2560
(ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2560)

วันที่/เดือน/ปี

3 เม.ย. 60

สชง.

โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ
ผูเ้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเชิงรุก
ประจาปี 2560
(ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2560)

กผท.

โครงการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน ระยะที่ 1
(ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2560)

สคส.ภาค4 โครงการพัฒนามาตรการในการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชนเพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า
ของกระบวนการยุตธิ รรม
(ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560)
4 เม.ย. 60
กสร. ไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท

สชง.

โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ
ผูเ้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเชิงรุก
ประจาปี 2560
(ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2560)

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

ลงพืน้ ทีจ่ ดั ทาสานวนคาขอทีค่ งค้าง
(Modify Service Team)

เพือ่ เป็นการแก้ไขการจัดทาสานวนคงค้าง
สานักงานยุตธิ รรม
ในสานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่ละ
จังหวัดสุราษฎ์ธานี
พืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอสานวน
ต่อคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา
ลงพืน้ ทีจ่ ดั ทาสานวนคาขอทีค่ งค้าง
เพือ่ เป็นการแก้ไขการจัดทาสานวนคงค้าง
สานักงานยุตธิ รรม
(Modify Service Team)
ในสานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่ละ
จังหวัดสุราษฎ์ธานี
พืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอสานวน
ต่อคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา
จัดสัมมนาการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ฉบับที่ 4 พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
ในการจัดทาร่างแผนสิทธิมนุษยชนและรับฟัง
ถนนรัชดา กรุงเทพฯ
ความเห็นร่างวาระแห่งชาติดา้ นสิทธิมนุษยชน
ระดับพืน้ ทีด่ ว้ ยการร่วมคิด ร่วมสะท้อนปัญหา
ร่วมทา และร่วมตัดสินใจ
ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ใิ นการให้ความ เพือ่ เยีย่ มชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ใิ นการให้ความ
จังหวัดนราธิวาส,
ช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหายในคดีอาญาและติดตาม
ช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหายในคดีอาญาและติดตาม
จังหวัดยะลา,จังหวัดปัตตานี
ผลการดาเนินงานของจุดบริการ (Service Point) ผลการดาเนินการของจุดบริการ (Service Point)

จัดกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท จานวน 2 เรื่อง เพือ่ หาทางออกและระงับข้อพิพาทระหว่าง
คู่พพิ าทด้วยความพึงพอใจทัง้ สองฝ่าย
ลงพืน้ ทีจ่ ดั ทาสานวนคาขอทีค่ งค้าง
(Modify Service Team)

เพือ่ เป็นการแก้ไขการจัดทาสานวนคงค้าง
ในสานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่ละ
พืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอสานวน
ต่อคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา

ห้องประชุม
กองส่งเสริมระงับข้อพิพาท ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ
สานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดสุราษฎ์ธานี

งบประมาณ
(บาท)
42,630 บาท

เป็น
ประธาน
ผูอ้ านวยการสานักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินฯ

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินฯ

-

นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

16,400 บาท

-

3,100 บาท

-

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินฯ

2

วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กผท. โครงการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน ระยะที่ 1
(ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2560)

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
จัดสัมมนาการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ในการจัดทาร่างแผนสิทธิมนุษยชนและรับฟัง
ถนนรัชดา กรุงเทพฯ
ความเห็นร่างวาระแห่งชาติดา้ นสิทธิมนุษยชน
ระดับพืน้ ทีด่ ว้ ยการร่วมคิด ร่วมสะท้อนปัญหา
ร่วมทา และร่วมตัดสินใจ
กสป. โครงการจัดทารายงานประเทศตามพันธกรณี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุวตั ิ
๑. เพือ่ แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงสรุปผล
กรุงเทพมหานคร
ภายใต้อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการ ตามอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั ิ การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ รวบรวมข้อมูลในระดับภูมภิ าค
ประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย
หรอืการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้ายไร้มนุษยธรรม
และรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ายี
่ ศักดิศ์ รี ฉบับที่ ๒
หรือทีย่ ายี
่ ศักดิศ์ รี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เพิม่ เติม
(ระยะที่ ๑)
๒. เพือ่ จัดทารายงานประเทศตามพันธกรณี
ภายใต้อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ ฉบับที่ ๒
(ระยะที่ ๑)
สวดมนต์ไหว้พระ
สคส.พท.2, กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1. เพือ่ ราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
3
ภูมพิ ลอดุลยเดช และสร้างสมาธิในการปฏิบตั งิ าน
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2,3
2. เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ใิ นการให้ความ เพือ่ เยีย่ มชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ใิ นการให้ความ
สคส.พท.4 โครงการพัฒนามาตรการในการคุ้มครอง
จังหวัดนราธิวาส,
ช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหายในคดีอาญาและติดตาม
ช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหายในคดีอาญาและติดตาม
จังหวัดยะลา,จังหวัดปัตตานี
และสิทธิมนุษยชนเพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า
ผลการดาเนินงานของจุดบริการ (Service Point) ผลการดาเนินการของจุดบริการ (Service Point)
ของกระบวนการยุตธิ รรม
(ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560)
จัดกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท จานวน 1 เรื่อง เพือ่ หาทางออกและระงับข้อพิพาทระหว่าง
5 เม.ย. 60
กสร. ไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท
ห้องประชุม
คู่พพิ าทด้วยความพึงพอใจทัง้ สองฝ่าย
กองส่งเสริมระงับข้อพิพาท ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ
ลงพืน้ ทีจ่ ดั ทาสานวนคาขอทีค่ งค้าง
สชง. โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ
เพือ่ เป็นการแก้ไขการจัดทาสานวนคงค้าง
สานักงานยุตธิ รรม
ผูเ้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเชิงรุก
(Modify Service Team)
ในสานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่ละ
จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ประจาปี 2560
พืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอสานวน
(ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2560)
ต่อคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

10,400 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

-

16,400 บาท

-

1,550 บาท

-

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินฯ

3

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
สคส.พท.4 โครงการพัฒนามาตรการในการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชนเพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า
ของกระบวนการยุตธิ รรม
(ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560)
กรม, กิจกรรมพัฒนากายใจ เพือ่ การให้บริการ
สคส.พท.1 ทีด่ ขี องเจ้าหน้าที่ (สันทนาการ)
-4
7 เม.ย. 60
กสส., โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม
สคส.พท.4 นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
(ระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2560)

วันที่/เดือน/ปี

สคส.พท.2

สคส.พท.3
8 เม.ย. 60

กสส.,
สคส.พท.4

9 เม.ย. 60

กสร.

กสส.,
สคส.พท.4

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ใิ นการให้ความ เพือ่ เยีย่ มชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ใิ นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหายในคดีอาญาและติดตาม
ช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหายในคดีอาญาและติดตาม
ผลการดาเนินงานของจุดบริการ (Service Point) ผลการดาเนินการของจุดบริการ (Service Point)

ออกกาลังกาย

จัดอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2

เพือ่ ให้บคุ ลากรในสานักงานมีสขุ ภาพ ร่างกาย
และจิตใจทีด่ ี พร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
จังหวัดนราธิวาส,
จังหวัดยะลา,จังหวัดปัตตานี

กระทรวงยุตธิ รรม,
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 1 - 4
จังหวัดสงขลา

เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสว่ นร่วม
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
"หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิม้
ลงพืน้ ทีจ่ ดั บูธกับหน่วยบริการเคลือ่ นทีต่ าม
เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุ้มครอง
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
ให้กบั ประชาชน" จังหวัดขอนแก่น
โครงการฯ ของจังหวัดขอนแก่น
สิทธิและเสรีภาพ
ตาบลโนนคอม อาเภอภูผา่ ม่าน
ประจาเดือนเมษายน 2560
จังหวัดขอนแก่น
สภากาแฟ
พูดคุยปรึกษาหารือเกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรค เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
กันภายในสานักงาน
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสว่ นร่วม
จังหวัดสงขลา
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
(ระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2560)
เป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
ไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท
จัดกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท จานวน 1 เรื่อง เพือ่ หาทางออกและระงับข้อพิพาทระหว่าง
ห้องประชุม
คู่พพิ าทด้วยความพึงพอใจทัง้ สองฝ่าย
กองส่งเสริมระงับข้อพิพาท ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสว่ นร่วม
จังหวัดสงขลา
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
(ระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2560)
เป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา

งบประมาณ
(บาท)
16,400 บาท

เป็น
ประธาน
-

-

-

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4

-

-

-

-

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4

1,550 บาท

-

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4

4

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
10 เม.ย. 60 กสส., โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2
สคส.พท.4 นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
(ระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2560)

วันที่/เดือน/ปี

11 เม.ย. 60

กสส., โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2
สคส.พท.4 นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
(ระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2560)

สคส.พท.2, กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3

กรม, กิจกรรมพัฒนากายใจ เพือ่ การให้บริการ
สคส.พท.1 ทีด่ ขี องเจ้าหน้าที่ (สันทนาการ)
-4
19 เม.ย. 60 สคส.พท.2, กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3
12 เม.ย. 60

สวดมนต์ไหว้พระ

ออกกาลังกาย

สวดมนต์ไหว้พระ

ออกกาลังกาย
กรม, กิจกรรมพัฒนากายใจ เพือ่ การให้บริการ
สคส.พท.1 ทีด่ ขี องเจ้าหน้าที่ (สันทนาการ)
-4
ประชุมพิจารณาคาขอรับการคุ้มครองพยานและ
20 เม.ย. 60 สคพ. ประชุมพิจารณาขอรับการคุ้มครองพยาน
ครั้งที่ 5/2560
ติดตามการปฏิบตั งิ านคุ้มครองพยาน
สคส.พท.1 ประสานการจัดทาแผนจัดส่งเสริมและสร้าง ประสานการจัดทาแผนจัดส่งเสริมและสร้าง
การรับรู้เกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน การรับรู้เกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
ในกลุม่ เป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ า้ น ในกลุม่ เป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ า้ น
(อสม.) แกนนา 16 อาเภอ ของจังหวัด
(อสม.) แกนนา 16 อาเภอ ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
1. ออกบูธประชาสัมพันธ์
สคส.พท.3 โครงการผูว้ า่ ราชการจังหวัดพบประชาชน
2. รับปรึกษากฎหมาย

จังหวัดสงขลา

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4

จังหวัดสงขลา

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4

สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2,3

-

-

กระทรวงยุตธิ รรม,
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 1 - 4
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2,3

-

-

-

-

-

-

875 บาท
-

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 1

-

-

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสว่ นร่วม
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสว่ นร่วม
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
1. เพือ่ ราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช และสร้างสมาธิในการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
เพือ่ ให้บคุ ลากรในสานักงานมีสขุ ภาพ ร่างกาย
และจิตใจทีด่ ี พร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน
1. เพือ่ ราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช และสร้างสมาธิในการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
เพือ่ ให้บคุ ลากรในสานักงานมีสขุ ภาพ ร่างกาย
และจิตใจทีด่ ี พร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน

กระทรวงยุตธิ รรม,
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 1 - 4
เพือ่ พิจารณาคาขอของผูท้ ขี่ อรับการคุ้มครองพยาน ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เพือ่ สร้างการรับรู้ขยายภาคีเครือข่ายในอาสามัคร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาธารณสุขหมูบ่ า้ น

เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้บทบาทภารกิจ
ของสานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 3

อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

5

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
21 เม.ย. 60 กสส., โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3
สคส.พท.4 นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
(ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2560)

วันที่/เดือน/ปี

สคส.พท.3

22 เม.ย. 60

กสส.,
สคส.พท.4

23 เม.ย. 60

กสส.,
สคส.พท.4

24 เม.ย. 60

กสส.,
สคส.พท.4

สคส.พท.1

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสว่ นร่วม
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
โครงการอบรมและส่งเสริมการดาเนินงาน
อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน เพือ่ ให้ประชาชนได้รับรู้เกีย่ วกับพระราชบัญญัติ
ร่วมกับศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน ตามภารกิจ 5 ด้าน ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2544
ค่าตอบแทนในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2544
และบทบาท ภารกิจ สานักงานคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ พืน้ ที่ 3
สภากาแฟ
พูดคุยปรึกษาหารือเกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรค เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
กันภายในสานักงาน
โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสว่ นร่วม
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
(ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2560)
เป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสว่ นร่วม
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
(ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2560)
เป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสว่ นร่วม
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
(ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2560)
เป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ตรวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของจุดบริการ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
(Service Point) ของสานักงานคุ้มครองสิทธิและ การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าของกระบวนการยุตธิ รรม เสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2544 ได้อย่างง่าย
สะดวกรวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรม

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4

โรงแรมเชียงใหม่ภคู า
อาเภอเชียงใหม่ภคู า
จังหวัดเชียงใหม่

-

-

สานักงานคุ้มครองสิทธิ
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
จังหวัดสงขลา

-

-

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4

จังหวัดสงขลา

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4

จังหวัดสงขลา

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4

จังหวัดอ่างทองและ
จังหวัดสิงห์บรุ ี

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 1

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
จังหวัดสงขลา

6

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
25 เม.ย. 60 กสส., โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3
สคส.พท.4 นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
(ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2560)

วันที่/เดือน/ปี

สคส.พท.1

สคส.พท.2,
3

26 เม.ย. 60

กสส.,
สคส.พท.4

สชง.

กผท.

กรม,
สคส.พท.1
-4

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสว่ นร่วม
จังหวัดสงขลา
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ตรวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของจุดบริการ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
จังหวัดสมุทรปราการและ
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
(Service Point) ของสานักงานคุ้มครองสิทธิและ การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
จังหวัดนนทบุรี
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าของกระบวนการยุตธิ รรม เสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) ฯ พ.ศ. 2544
ได้อย่างง่ายสะดวกรวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สวดมนต์ไหว้พระ
1. เพือ่ ราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
ภูมพิ ลอดุลยเดช และสร้างสมาธิในการปฏิบตั งิ าน
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 2,3
2. เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสว่ นร่วม
จังหวัดสงขลา
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
(ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2560)
เป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดประชุมคณะกรรมการฯ
เพือ่ การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทน
และค่าทดแทนค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
และค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา
โครงการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จัดสัมมนาการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
โรงแรมทวินโลตัส
ฉบับที่ 4 พืน้ ทีภ่ าคใต้
ฉบับที่ 4 ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการจัดทาร่างแผนสิทธิมนุษยชนและรับฟัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของทุกภาคส่วน ระยะที่ 1
ความเห็นร่างวาระแห่งชาติดา้ นสิทธิมนุษยชน
(ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560)
ระดับพืน้ ทีด่ ว้ ยการร่วมคิด ร่วมสะท้อนปัญหา
ร่วมทา และร่วมตัดสินใจ
กิจกรรมพัฒนากายใจ เพือ่ การให้บริการ
ออกกาลังกาย
เพือ่ ให้บคุ ลากรในสานักงานมีสขุ ภาพ ร่างกาย
กระทรวงยุตธิ รรม,
ทีด่ ขี องเจ้าหน้าที่ (สันทนาการ)
และจิตใจทีด่ ี พร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน
สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 1 - 4

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 1

-

-

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4

88,150 บาท

นางกรรณิการ์ แสงทอง
รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

-

นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

-

7

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
27 เม.ย. 60 กผท. โครงการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน ระยะที่ 1
(ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560)

วันที่/เดือน/ปี

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน
จัดสัมมนาการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 พืน้ ทีภ่ าคใต้

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการจัดทาร่างแผนสิทธิมนุษยชนและรับฟัง
ความเห็นร่างวาระแห่งชาติดา้ นสิทธิมนุษยชน
ระดับพืน้ ทีด่ ว้ ยการร่วมคิด ร่วมสะท้อนปัญหา
ร่วมทา และร่วมตัดสินใจ
สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ตรวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของจุดบริการ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
(Service Point) ของสานักงานคุ้มครองสิทธิและ การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าของกระบวนการยุตธิ รรม เสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) ฯ พ.ศ. 2544
ได้อย่างง่ายสะดวกรวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรม
จัดสัมมนาการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
28 เม.ย. 60 กผท. โครงการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 พืน้ ทีภ่ าคใต้
ฉบับที่ 4 ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการจัดทาร่างแผนสิทธิมนุษยชนและรับฟัง
ของทุกภาคส่วน ระยะที่ 1
ความเห็นร่างวาระแห่งชาติดา้ นสิทธิมนุษยชน
(ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560)
ระดับพืน้ ทีด่ ว้ ยการร่วมคิด ร่วมสะท้อนปัญหา
ร่วมทา และร่วมตัดสินใจ
สคส.พท.1 โครงการพัฒนามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ตรวจเยีย่ มและติดตามการดาเนินงานของจุดบริการ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญาเข้าถึง
ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
(Service Point) ของสานักงานคุ้มครองสิทธิและ การช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าของกระบวนการยุตธิ รรม เสรีภาพ พืน้ ที่ 1
ผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) ฯ พ.ศ. 2544
ได้อย่างง่ายสะดวกรวดเร็ว ทัว่ ถึงและเป็นธรรม
สภากาแฟ
พู
ด
คุ
ย
ปรึ
ก
ษาหารื
อ
เกี
ย
่
วกั
บ
ปั
ญ
หาและอุ
ป
สรรค
สคส.พท.3
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
กันภายในสานักงาน
30 เม.ย. 60 กสส. โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม จัดอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสว่ นร่วม
นาสันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เคารพสิทธิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 4
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
(ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2560 เป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
4 พฤภษาคม 2560)
ในการผลิตสือ่ สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา
อยูร่ ะหว่าง
สลก. ประชุมผูบ้ ริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชุมผูบ้ ริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เพือ่ มอบหมายภารกิจ และติดตามผล
เดือนเมษายน 2560
กาหนดวัน
การดาเนินงานของหน่วยงานภายใต้สงั กัดกรมฯ
ประชุมคณะทางานเร่งรัดการใช้จา่ ยเงิน
กผท. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
ด้านแผนงานและงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560
พ.ศ. 2560 ของกรม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว้ ตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพฯ
และแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภายใต้สงั กัดกรม

งบประมาณ
(บาท)
-

เป็น
ประธาน
นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

จังหวัดลพบุรีและ
จังหวัดชัยนาท

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 1

โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช

-

นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

จังหวัดสระบุรีและ
จังหวัดปทุมธานี

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 1

สานักงานคุ้มครองสิทธิ
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
จังหวัดสงขลา

-

-

-

ผูอ้ านวยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พืน้ ที่ 4

ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ห้องประชุมไชยานุกจิ ชัน้ 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

พืน้ ทีด่ าเนินงาน
โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช

-

8

วันที่/เดือน/ปี

หน่วยงาน
โครงการ/รายการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กพร. พระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
การบริหารความเสีย่ ง และการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ประจาปี 2560

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

จัดประชุมพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวก เพือ่ ติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานตาม
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2548
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพือ่ ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
และการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ความเสีย่ งและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
ประจาปี 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะทางานและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ทบทวนกระบวนงานระบบการควบคุมภายใน
การบริหารความเสีย่ ง และการประเมินระบบ
และหน่วยงานและจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง
การควบคุมภายใน ประจาปี 2560
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
การถ่ายทอดตัวชีว้ ดั จากระดับองค์กรสูร่ ะดับ จัดประชุมคณะกรรมการถ่ายทอดตัวชีว้ ดั
เพือ่ รายงานผลตัวชีว้ ดั กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
บุคคลและติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ จากระดับองค์กรสูร่ ะดับบุคคลและติดตาม
รอบ 6 เดือนแรก
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
การจัดการความรู้ (KM)
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสภาน้าชา
เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒาคุณภาพการบริหาร เพือ่ รายงานผลการจัดทา คาสัง่ ตามโครงการ
(PMQA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปีงบประมาณ
และรายงานผลการตรวจรับรอง Certified FL
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
เข้
า
ร่
ว
มประชุ
ม
ก
านั
น
ผู
ใ
้
หญ่
บ
า
้
น
ให้ความรู้ บทบาท ภารกิจ สานักงานคุ้มครองสิทธิ เพือ่ ให้ประชาชนได้รู้ บทบาท ภารกิจ
สคส.พท.3
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
- รับปรึกษากฎหมาย
- ออกบูธประชาสัมพันธ์
ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ
เพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
และมอบหมาย ภารกิจงานให้แต่ละกลุม่ งาน
โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นศูนย์ไกล่เกลีย่
เพือ่ ขับเคลือ่ นการดาเนินงานขิงศุนย์ไกล่เกลีย่
ไกล่เกลีย่ ในชุมชน
ระงับข้อพิพาท
ระงับข้อพิพาทในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
สคส.พท.4 ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ ประชุมประจาเดือนของสานักงานคุ้มครองสิทธิ
เพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
และมอบหมาย ภารกิจงานให้แต่ละกลุม่ งาน
จังหวัดคลือ่ นที่ "หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
ให้ความรู้ บทบาท ภารกิจ สานักงานคุ้มครองสิทธิ เพือ่ ให้ประชาชนได้รู้ บทบาท ภารกิจ
สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน" จังหวัดสงชลา
และเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
- รับปรึกษากฎหมาย
- ออกบูธประชาสัมพันธ์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณ
(บาท)
-

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

-

-

-

สานักงานคุ้มครองสิทธิ
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่

595 บาท

-

-

-

สานักงานคุ้มครองสิทธิ
เละเสรีภาพ พืน้ ที่ 4
จังหวัดสงขลา

3,100 บาท

-

-

-

พืน้ ทีด่ าเนินงาน

เป็น
ประธาน
นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
นางจันทร์ชม จินตยานนท์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
-

