ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2556

กระบวนการดําเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาพรวม
Suppliers
รัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

Inputs
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ.
2545 กําหนดอํานาจหน้าที่กอง
ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพให้มีการ
ส่งเสริมและปฏิบัติตามแผน

หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนมากที่ นร
0506/14217 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2545 (โอนภารกิจแผนฯ ให้กรมฯ
ดําเนินการ)

มติ ครม.
- วันที่ 18 เมษายน 2550
- วนท
วันที่ 15 เมษายน 2551
- วันที่ 24 มีนาคม 2552
- วันที่ 20 ตุลาคม 2552
- วันที่ 19 มีนาคม 2556

1. จัดทําและพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ยกร่างแผนสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติ

 จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนฯ
ระดับพื้นที่ 4 ภูมภิ าค &กทม.

 เตรียมการ/
วางแผน
วิพากษ์ร่าง
แผนฯ

เห็นชอบ/ประกาศใช้
แล้ว

เสนอ
ครม.พิจารณา

2. สร้างมาตรการ กลไก เครื่องมือ กฎหมายรองรับการดําเนินงาน
 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ทั้งในและต่างประเทศ

 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญ

 จัดประชุม Facus
Group

 สรุปประมวลผล

 นําผลการศึกษาไป
ดําเนินการ พร้อมทั้งแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น

3 สงเสรมใหมการปฏบตตามแผนสทธมนุ
3.
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนษยชนแห่
ษยชนแหงชาต
งชาติ
ภายในประเทศ
สรรหา/
ฝึกอบรมวิทยากร

จัดทําหลักสูตร/คู่มือ/วาง
มาตรการขับเคลื่อนแผนฯ

เผยแพร่สาระแผน
สิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 2

ให้หน่วยงานแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติ

ภายนอกประเทศ
ข้อตกลงปฏิญญา
เวียนนาและ
แผนปฏิบัติการปี
1993

ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติ
การข้อ 71 กําหนดให้แต่ละรัฐจํา
ชัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สรุปข้อมูล
พัฒนาการการ
ดําเนินงาน
ภาษาไทย

จัดทําคํา
แปลเป็น
ภาษาอังกฤษ

จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจทานคําแปล

รายงาน
UN ผ่าน
กท.กต.

เผยแพร่นานาประเทศ
ผ่านสถานฑูต และกงศุล
ประเทศต่างๆ

4.การติดตามและประเมินผล
สร้างระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน

ดําเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัตติ ามแผนฯ ปีละครั้ง

 ประเมินผล ช่วง 3 ปีแรก
และ 2 ปีหลัง

รายงานคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายละเอียดงาน
1. ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับที่ผา่ นมา
ศึกษา วิเคราะห์สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
วางกรอบนโยบายและแผนสิทธิมนุษยชน
2. วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาเพื่อจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
ในระดับพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาค
3. จัดวิพากษ์ร่างแผนฯ / ประมวลยกร่างแผนในระดับชาติ
4. จัดทําความเห็น สรุปสาระสําคัญ เพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และประกาศใช้แผนฯ
1. ศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย : ควรมีการตรา
กฎหมายเพื่อรองรับการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
หากไม่มีการตราเป็นกฎหมาย กรมฯ จะเสนอแนะนโยบาย
มาตรการ กลไก เป็นเครื่องมือรองรับการดําเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ
2. สร้างกลไก มาตรการ กฎหมาย เพื่อรองรับการดําเนิน
ภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เผยแพร่แผนภายในประเทศ
1. ศึกษาและกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน
2. ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผน
3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาระของแผน
4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
เผยแพร่แผนภายนอกประเทศ
1. จัดทําข้อมูลสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับภาษาไทย โดยดําเนินการจัดทําคําแปล
เป็นภาษาอังกฤษ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตรวจทานคําแปล
3. จัดพิมพ์และรายงานฉบับภาษาอังกฤษต่อ UN ผ่านกระทรวง
การต่างประเทศ
4. เผยแพร่ไปยังสถานฑูตต่างๆ ที่ประจําอยู่ในประเทศไทย
และเผยแพร่แผนฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์กรมฯ
5. จัดกระบวนการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแปลงแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
6. จัดทําหลักสูตรและคู่มือสําหรับวิทยากร / คู่มือดําเนินงาน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1. สร้างระบบติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ
2. ติดตามผลการปฏิบัตติ ามแผนสิทธิมนุษยชนในแต่ละปี ๆ ละ 1 ครั้ง
ช่วงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
3. ประเมินผลแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง 3 ปีแรกและ 2 ปีหลัง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(หมายเหตุ การประเมินผลจะเป็นรูปแบบเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น ๒ ช่วง คือ ๓ ปีแรก และ ๒ ปีหลัง เพื่อให้
เห็นความเคลื่อนไหวและแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าเป้าหมายที่กาํ หนดไว้)

มาตรการ

ระยะเวลา

1. แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

2 ปี

2. มาตรการ/กลไก/
กฎหมาย/เครื่องมือ
รองรับการ
ดําเนินงาน

1 ปี

3. จํานวนร้อยละ
ของหน่ว่ ยงานทีน่ี ํา
แผนสู่การปฏิบัติ

1 ปี

4. รายงานการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

รายงานการ
ประเมินผล
2 ช่วง คือ
3 ปีแรกและ
2 ปีหลังของ
แผนฯ

ผู้รับผิดชอบ

กสส.

