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๓ 

ค าน า 
“คู่มือการด าเนินงานของกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)” ได้
จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและกำรรับรู้ให้แก่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
และบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและใช้เป็นแหล่งค้นคว้ำเบื้องต้นในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กำรรวมกลุ่มเป็น
เครือข่ำยสิทธิมนุษยชนระดับสำกล โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ รูปแบบกำรด ำเนินงำน ตลอดจนบทบำท
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติกับเครือข่ำยควำมร่วมมือดังกล่ำว รวมถึงบทบำท
ควำมสัมพันธ์กับกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ และกำรก ำหนด
แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้มีประสิทธิผล 
 
      กลุ่มงำนควำมร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ๑ 

ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 
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ค าย่อ 
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ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ ๒ สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (National Human Rights Institutions: 
NHRIs) ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลให้เป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมำตั้งแต่  
ปี ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๘๙) โดยองค์กำรสหประชำชำติและองค์กรในเครือบำงแห่งได้จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับควำม
เป็นไปได้ของกำรจัดตั้งสถำบันระดับชำติให้เป็นเครื่องมือในกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รำยงำน
เหล่ำนี้ได้น ำไปสู่กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงประเทศของสหประชำชำติเกี่ยวกับสถำบันระดับชำติเพ่ือกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (UN International Workshop on National Institutions for the 
Promotion and Protection of Human Rights) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปำรีสในปี ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) และน ำไปสู่
กำรจัดท ำ “หลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันระดับชาติ (Paris Principles relating to the status of 
national institutions)” หรือที่เรียกกันในชื่อ "หลักกำรปำรีส" เป็นหลักกำรชี้แนะเกณฑ์ขั้นต่ ำส ำหรับกำรจัดตั้ง
และกำรด ำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

NHRIs เกิดข้ึนและได้รับกำรรับรองภำยใต้ระบบสหประชำชำติ มีวัตถุประสงค์ส ำคัญตำมหลักกำรปำรีส 
ได้แก่ กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่ำนกำรตรวจสอบสถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรน ำคดีไปสู่ศำล 
กำรแก้ไขข้อร้องเรียนด้วยกระบวนกำรทำงเลือกและกำรไกล่เกลี่ยควำมขัดแย้ง กำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่ำน
กำรศึกษำ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ กำรฝึกอบรม และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ รวมถึงกำรให้
ค ำปรึกษำแก่รัฐบำล และกำรตรวจสอบติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศในประเทศของตน กำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศและจัดท ำรำยงำนผ่ำนกลไก
และกระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic Review: UPR) 

กำรแสดงบทบำทของ NHRIs จึงมีควำมเชื่อมโยงกับมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ภำยใต้
กลไกสหประชำชำติเป็นอย่ำงยิ่ง โดย NHRIs สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกลไกสิทธิมนุษยชนตำมกฎบัตร
สหประชำชำติ (charter-based mechanisms) เช่น กำรอ้ำงอิงหลักกำร แนวทำง หรือมำตรฐำนด้ำน 
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มำประกอบกำรวิเครำะห์หรือกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับประเทศไทย และสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกลไกตำม
สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน (treaty-based mechanisms) โดยกำรอ้ำงอิงหลักกำร แนวทำง หรือ
มำตรฐำนในกำรตีควำมข้อบทของสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนและแนวทำงกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีจำก
ข้อคิดเห็นทั่วไป (General Comments)  

ในปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) สมัชชำสหประชำชำติ (UN General Assembly) ได้ให้กำรรับรอง “หลักกำร
ปำรีส” ตำมข้อมติที่ A/RES/48/134 และ NHRIs จำกนำนำประเทศที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำง
ประเทศ ครั้งที่ ๒ ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบัน
ระดับชำติเพ่ือกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (International Coordinating Committee of the 
national institutions for the promotion and protection of human rights: ICC) ในรูปแบบขององค์กร
เครือข่ำยสมำชิก (member-based body) ที่รวบรวม NHRIs จำกทั่วโลก ต่อมำในปี ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙)  
ที่ประชุมใหญ่ ICC ได้ลงมติเพ่ือเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น “กรอบเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ” (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)  

๑. บทน า 



๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANHRI เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพำะพิเศษที่มิใช่องค์กรในเครือสหประชำชำติ (Non-UN body)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประสำนกำรด ำเนินงำนและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ NHRIs ให้สอดคล้องกับหลักกำร
ปำรีส สร้ำงควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้กำรสนับสนุนและอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ NHRIs ในกำรประสำนงำนกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศเพ่ือเสริมสร้ำง 
สิทธิมนุษยชนในประเทศ โดยเฉพำะกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ  (Human Rights 
Council: HRC) และกลไกภำยใต้สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน (Treaty Bodies) เนื่องจำก NHRIs เป็นกลไก
ภำยในประเทศที่ท ำหน้ำที่เบื้องต้นแทนกลไกสิทธิมนุษยชนสหประชำชำติ  สำมำรถให้ข้อมูลและน ำเสนอ
รำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ในประเทศได้อย่ำงเป็นอิสระและเชื่อถือได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้หลักกำรปำรีส 
ส่งเสริมและติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะที่รัฐบำลได้รับไว้จำกกลไกสหประชำชำติ  เช่น คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (HRC) กลไกตำมกระบวนกำรพิเศษ (special procedures) กลไก UPR 
รวมถึงกลไกตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน  

กำรแสดงบทบำทของ NHRIs ที่มีสถำนะ ‘A’ ในฐำนะสถำบันสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ หรือกรอบ
เครือข่ำย NHRIs ในระดับภูมิภำค เช่น APF และกรอบเครือข่ำย NHRIs ระดับโลก เช่น GANHRI ใน HRC สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรแถลงด้วยวำจำในประเด็นที่เป็นวำระส ำคัญของกำรประชุม HRC กำรมี
ส่วนร่วมผ่ำนถ้อยแถลงในรูปแบบวิดีโอ (video messages) ในเวทีอภิปรำยเต็มคณะ (plenary debates) 
ของ HRC กำรใช้สิทธิแสดงควำมเห็น (intervene) ภำยหลังกำรน ำเสนอรำยงำน UPR ของรัฐเพ่ือให้ที่ประชุม 
HRC พิจำรณำรับรอง กำรใช้สิทธิโต้แย้งกรณีมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศของตน ในช่วงกำรพูดคุยหำรือ 
(interactive dialogues) ภำยหลังจำกกำรน ำเสนอรำยงำนภำรกิจกำรเยือนประเทศของผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือ 
ที่ได้รับมอบหมำย (mandate holder) ของกลไกตำมกระบวนกำรพิเศษ และกำรเสนอเอกสำรต่อที่ประชุม 
ทั้งนี้ เอกสำรดังกล่ำวจะต้องมีตรำสัญลักษณ์ของสหประชำชำติก ำกับด้วย 

ดังนั้น กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมใน GANHRI นอกจำกจะเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบกำรณ์ และควำมรู้
ในประเด็นสิทธิมนุษยชนระหว่ำง NHRIs ที่เป็นสมำชิกแล้ว ยังเป็นโอกำสส ำหรับสมำชิกในกำรมีส่วนร่วม 

1993
UNGA ให้การรับรอง
หลักการปารีส และ 
ICC ได้ถูกจัดตั้งข้ึน

1999ICC เริ่มประเมิน
สถานะ NHRIs

2016 ICC เปลี่ยนชื่อเป็น 
GANHRI



๗ 

แสดงบทบำทและมีปฏิสัมพันธ์กับกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนในสหประชำชำติด้วย ส ำหรับคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติในฐำนะสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของไทย ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของ GANHRI (ICC 
เดิม) เมื่อปี ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้งกำรแสดงบทบำทใน GANHRI โดยมี
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญดังจะได้กล่ำวต่อไป  

 

๒.๑ ความเป็นมาของ GANHRI 

กรอบควำมร่วมมือเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (GANHRI) 
มีชื่อเดิมว่ำ คณะกรรมกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบันระดับชำติเพ่ือกำรส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ICC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เป็นกำรรวมตัวกันของ NHRIs จำก 
ทุกภูมิภำคทั่วโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ NHRIs ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้อง
กับหลักกำรปำรีสว่ำด้วยสถำบันระดับชำติเพ่ือกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Paris Principles) 
รวมทั้งสร้ำงควำมเป็นผู้น ำในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยกิจกรรมหลักของ GANHRI ที่ส ำคัญ 
ได้แก่ กำรสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ NHRIs จำกทุกภูมิภำคทั่วโลก ในกำรประสำนงำนกับ 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ กลไกภำยใต้สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน และกำรประชุมใน
กรอบสหประชำชำติอ่ืน ๆ ด้ำนสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ GANHRI มีรูปแบบเป็นองค์กรไม่แสวงหำก ำไรภำยใต้
กฎหมำยสวิส 

๒.๒ สมาชิก GANHRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANHRI ประกอบด้วย NHRIs จ ำนวน ๑๑๔ สถำบัน แบ่งเป็น NHRIs ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอดคล้องกับ
หลักกำรปำรีส และได้รับสถำนะ‘A’ จ ำนวน ๘๐ สถำบัน กับ NHRIs ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอดคล้องกับหลักกำร

๒. ความเป็นมาและโครงสร้างของ GANHRI 



๘ 

ปำรีสเพียงบำงส่วน และได้รับสถำนะ ‘B’ จ ำนวน ๓๔ สถำบัน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๒) จำก
เครือข่ำย NHRIs ๔ ภูมิภำคได้แก่  

๒.๒.๑ ภูมิภำคแอฟริกำ (Network of African National Human Rights Institutions: NANHRI) 
 
 
 
 
 
๒.๒.๒ ภูมภิำคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF)  
 
 
 
 
 
๒.๒.๓ ภูมิภำคยุโรป (European Network of National Human Rights Institutions: ENNHRI) 
 
 
 
 
 
๒.๒.๔ ภูมิภำคอเมริกำ (Network of National Human Rights Institutions of the Americas: RINDHCA) 
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๒.๓ โครงสร้างการบริหารงานของ GANHRI 

 

 

 

 



๑๐ 

GANHRI แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็น 

๒.๓.๑ สมัชชำใหญ่ (General Assembly)  

ประกอบด้วยสมำชิก GANHRI ทั้งหมด และถือเป็นองค์อ ำนำจสูงสุดของ GANHRI  
ท ำหน้ำที่ในกำรรับรองและทบทวนโครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ กำรคัดเลือกผู้แทนในหน่วยงำนบริหำรและติดตำม
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร (GANHRI Bureau) รับผิดชอบต่อกำรแก้ไขปรับปรุงธรรมนูญ 
GANHRI และกำรให้ควำมเห็นชอบต่องบประมำณและรำยงำนกำรเงิน โดยสมัชชำใหญ่จะท ำกำรเลือกผู้แทน 
๒ คนจำกผู้น ำของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่ได้รับสถำนะ ‘A’ ซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อโดยเครือข่ำยระดับ
ภูมิภำคที่เก่ียวข้องตำมวงรอบหมุนเวียนกันเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นประธำน GANHRI และเลขำนุกำร GANHRI 

๒.๓.๒ คณะกรรมกำรบริหำร GANHRI (GANHRI Bureau)  

ประกอบด้วยสมำชิกจำกสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่มีสถำนะ ‘A’ จำก ๔ ภูมิภำค
รวมทั้งประธำน GANHRI และเลขำนุกำร GANHRI จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๖ คน ท ำหน้ำที่ เป็นองค์กรบริหำร 
รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมสมัชชำใหญ่ รวมถึงกำรพัฒนำนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ขององค์กร กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้โครงกำรต่ำง ๆ เกิดผลในทำงปฏิบัติ กำรติดตำมตรวจสอบกำรบริหำร
กำรเงิน และกำรให้บริกำรแก่สมำชิก GANHRI และที่ส ำคัญ คือ กำรรับรองผลกำรพิจำรณำประเมินสถำนะ
ของสมำชิก  

๒.๓.๓ ส ำนักงำนใหญ่ (Head Office)  

ส ำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ตั้งอยู่ ในอำคำรสหประชำชำติ (Palais des Nations)  
นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคและประเด็นเฉพำะเรื่องแก่สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และกำรดูแลข้อมูลบน
เว็บไซต์และแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิก GANHRI ส ำนักงำนใหญ่ประกอบด้วย 
ผู้แทนประจ ำเจนีวำ ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร เจ้ำหน้ำที่สิทธิมนุษยชน เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและธุรกำร เจ้ำหน้ำที่
สื่อสำรและกำรจัดกำรควำมรู้ และผู้ช่วยด้ำนสิทธิมนุษยชน 

๒.๓.๔ ส ำนักงำนเลขำนุกำร GANHRI  

ด ำเนินงำนโดยแผนกสถำบันแห่งชำติและกลไกระดับภูมิภำค (National Institutions 
and Regional Mechanisms -NIRMS) ของส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ  
(UN Office of the High Commissioner for Human Rights - OHCHR) 

๒.๓.๕ คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำง ๆ ได้แก่ 
(๑) คณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA)

รับผิดชอบในกำรพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประเมินสถำนะของ NHRIs ต่อ GANHRI ประกอบด้วย
สมำชิกจำก NHRIs ที่มีสถำนะ ‘A’ จำกเครือข่ำยระดับภูมิภำค ๆ ละ ๑ สถำบัน รวม ๔ สถำบัน โดยมี OHCHR 
ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร 

(๒) คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน (Finance Committee) ประกอบด้วยสมำชิกจำก NHRIs 
ที่มีสถำนะ ‘A’ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกเครือข่ำยภูมิภำคๆ ละ ๑ สถำบัน รวม ๔ สถำบัน มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ ๓ ปี และสำมำรถด ำรงต ำแหน่งได้ ๒ ครำวติดต่อกันประธำนกรรมกำรมำจำกกำรเลือก



๑๑ 

กันเองของสมำชิกโดยหมุนเวียนกันไปตำมภูมิภำค ประธำนกรรมกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ ๓ ปีนับจำกวันที่
ได้รับกำรแต่งตั้ง 

(๓) คณะท ำงำนภำยใต้ GANHRI ประกอบด้วย  
(๓.๑) คณะท ำงำนด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นคณะท ำงำนเฉพำะเรื่องคณะแรก

ของ GANHRI ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนำคม ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) จัดกำรประชุมครั้งแรกที่กรุงโคเปนเฮเกน เมื่อ
เดือนสิงหำคม ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ประกอบด้วยสมำชิก GANHRI ประเภทที่มีสิทธิออกคะแนนเสียง (voting 
members) จำกเครือข่ำยระดับภูมิภำค ๆ ละ ๒ สถำบัน รวม ๘ สถำบันและผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจำก
ประธำน GANHRI โดยมีส ำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

คณะท ำงำนด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถด้ำนธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ให้กับ NHRIs และเครือข่ำยระดับภูมิภำค รวมถึงประเด็นส ำคัญ
อื่น ๆ ส่งเสริมควำมพยำยำมของNHRIsในกิจกรรมด้ำนธุรกิจและสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับระหว่ำงประเทศ
และระดับภูมิภำคตลอดจนแสวงหำแนวทำงเพื่อส่งเสริมบทบำทของ NHRIs ในกำรสื่อสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(๓.๒) คณะท ำงำนด้ำนสิทธิของผู้พิกำร จัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมกำรบริหำร 
GANHRI ในกำรประชุมที่เมืองมำรำเกช ประเทศโมร็อกโก เมื่อปี ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกอบด้วยสมำชิก 
GANHRI ประเภทที่มีสิทธิออกคะแนนเสียง (voting members) จำกเครือข่ำยระดับภูมิภำค ๆ ละ ๒ สถำบัน 
รวม ๘ สถำบันและผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำน GANHRI โดยมีส ำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ท ำหน้ำที่
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน  

คณะท ำงำนด้ำนสิทธิของผู้พิกำรมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใน 
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่ำง NHRIs จำกทุกภูมิภำคในกำรส่งเสริมกำรน ำ
มำตรฐำนระหว่ำงประเทศตำมสนธิสัญญำไปใช้ในระดับประเทศ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนระดับประเทศตำม
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิของผู้พิกำร รวมถึงบทบำทของ NHRIs ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกลไกกำรตรวจสอบ
อิสระ (Independent Monitoring Mechanisms: IMM) ภำยใต้มำตรำ ๓๓ (๒) ของอนุสัญญำ และกำร
ท ำงำนร่วมกันระหว่ำง IMM และ NHRIs ที่ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น IMM ตลอดจนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมอนุสัญญำในระดับสำกล 

(๓.๓) คณะท ำงำนว่ำด้วยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) จัดตั้งขึ้น
เมื่อปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) อันเป็นผลมำจำกกำรประชุมนำนำชำติ GANHRI ครั้งที่ ๑๒ โดยได้รับกำรรับรอง
ในปฏิญญำเมรีดำ (Merida Declaration) คณะท ำงำนว่ำด้วยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ ประกอบด้วย
สมำชิก GANHRI ๕ คน จำกเครือข่ำยภูมิภำค ๆ ละ ๑ สถำบัน และผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำน 
GANHRI โดยมีส ำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน  

คณะท ำงำนว่ำด้วยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำง
พ้ืนที่ส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล แนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีและบทเรียนของ NHRIs ตลอดจนน ำ GANHRI 
ไปสู่กำรมีส่วนร่วมและกำรประสำนควำมร่วมมือกับสมำชิกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

(๓.๔) คณะท ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุ เกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์ประชำกรผู้สูงอำยุในสังคม
โลกได้เพ่ิมจ ำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็วและสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอำยุกลำยมำเป็นประเด็นที่ส ำคัญยิ่งขึ้น GANHRI 
จึงจัดตั้งคณะท ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุขึ้นในปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประกอบด้วยสมำชิก GANHRI ที่มีสิทธิออก



๑๒ 

คะแนนเสียง (voting members) จำกเครือข่ำยภูมิภำค ๆ ละ ๒ สถำบัน รวม ๘ สถำบันและผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำน GANHRI โดยมีส ำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ท ำหน้ำทีส่นับสนุนกำรด ำเนินงำน  

คณะท ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ 
NHRIs ในคณะท ำงำนแบบเปิดของสหประชำชำติเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ (Open-Ended Working Group on 
Ageing: OEWGA) เพ่ือหำรือมำตรกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรคุ้มครองและส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอำยุ และเพ่ือสนับสนุนควำมพยำยำมของ GANHRI ในกำรขยำยสิทธิกำรมีส่วนร่วมของ 
NHRIs อย่ำงเป็นทำงกำรในกำรท ำงำนของ OEWGA และกระบวนกำรระหว่ำงประเทศที่น ำไปสู่กำรพิจำรณำ
ตรำสำรระหว่ำงประเทศที่มีผลผูกพันด้ำนสิทธิของผู้สูงอำยุ 

๒.๔ กติกาการด าเนินงาน 

๒.๔.๑ กลยุทธ์และแผนยุทธศำสตร์ GANHRI  

แผนยุทธศำสตร์ระยะ ๓ ปีของ GANHRI เป็นกำรรวบรวมประเด็นควำมต้องกำร แนวโน้ม 
และพัฒนำกำรล่ำสุดที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรของ GANHRI ตำมแผนยุทธศำสตร์ฉบับก่อนหน้ำนี้ โดยอำศัย
กระบวนกำรปรึกษำหำรือร่วมกับสมำชิกเครือข่ำยระดับภูมิภำค หุ้นส่วนควำมร่วมมือรวมถึงกลไก
สหประชำชำติและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เพ่ือก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับสมำชิก หุ้นส่วนควำมร่วมมือ 
และเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยภำรกิจของ GANHRI โดยแผนยุทธศำสตร์ฉบับปัจจุบันครอบคลุม
แผนงำนส ำหรับปี ๒๐๒๐ – ๒๐๒๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ คือ กำรเพ่ิมกำรรับรู้เกี่ยวกับ
บทบำทของ GANHRI กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของของสถำบันสมำชิกในระดับระหว่ำงประเทศและระดับ
ภูมิภำค กำรจัดกำรควำมรู้ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำพ้ืนที่ส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสมำชิก ตลอดจน  
กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของ GANHRI 

๒.๔.๒ หลักกำรปำรีสว่ำด้วยสถำนะของสถำบันระดับชำติ (Paris Principles relating to the 
status of national institutions) ก ำหนดให้ NHRIs ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่ำนกำรศึกษำ กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ กำรฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ และกำรให้ค ำปรึกษำแก่รัฐบำล กำรปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศและรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องนี้   
กำรไกล่เกลี่ยควำมขัดแย้ง กำรสืบสวนสถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรน ำคดีไปสู่ศำล รวมถึงกำร
จัดกำรข้อร้องเรียนโดยกลไกทำงเลือก  

หลักกำรปำรีสก ำหนดหลักเกณฑ์ ๖ ประกำรที่ NHRIs จะต้องปฏิบัติตำม 
(๑) อำณัติและควำมสำมำรถ: อำณัติกว้ำงครอบคลุมสิทธิมนุษยชนในทุกด้ำน 
(๒) เอกรำชจำกรัฐบำล 
(๓) อิสรภำพที่รับรองโดยกฎหมำยหรือรัฐธรรมนูญ 
(๔) พหุนิยม 
(๕) ทรัพยำกรที่เพียงพอ  
(๖) มีอ ำนำจในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงเพียงพอ 

๒.๔.๓ ธรรมนูญ GANHRI (GANHRI Statute) (ฉบับปรับปรุงวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒) เป็นกฎหมำย
สูงสุดในกำรด ำเนินงำนของ GANHRI มีเนื้อหำแบ่งออกเป็น ๑๖ หมวด ๕๙ ข้อ ครอบคลุมเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 

(๑)  หมวด ๑ นิยำมและกำรแปลควำมหมำย (ข้อ ๑) 



๑๓ 

(๒)  หมวด ๒ ชื่อ ตรำสัญลักษณ์ และส ำนักงำนที่ได้รับกำรจดทะเบียน (ข้อ ๒ – ๔) 
(๓)  หมวด ๓ วัตถุประสงค์(ข้อ ๕  - ๘) 
(๔)  หมวด ๔ กำรประสำนงำนกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ สถำบันสิทธิมนุษยชน 

                              แห่งชำติอ่ืน ๆ และองค์กรภำคประชำสังคม (ข้อ ๙) 
(๕)  หมวด ๕ กำรประเมินสถำนะตำมหลักกำรปำรีส (ข้อ ๑๐ – ๒๓) 
(๖)  หมวด ๖ สมำชิก (ข้อ ๒๔ – ๓๐) 
(๗)  หมวด ๗ เครือข่ำยระดับภูมิภำคของสมำชิก (ข้อ ๓๑.๑ – ๓๑.๔) 
(๘)  หมวด ๘ สมัชชำใหญ่ของสมำชิก (ข้อ ๓๒ – ๓๗) 
(๙)  หมวด ๙ สิทธิออกเสียงและตัดสิน (ข้อ ๓๘ – ๔๒) 
(๑๐) หมวด ๑๐ คณะกรรมกำรบริหำร GANHRI (ข้อ ๔๓ –๕๑) 
(๑๑) หมวด ๑๑ กำรบริหำรกำรเงิน (ข้อ ๕๒) 
(๑๒) หมวด ๑๒ ทรัพย์สินของ GANHRI (ข้อ ๕๓ – ๕๔) 
(๑๓) หมวด ๑๓ กำรเลิกกิจกำรและกำรช ำระบัญชี (ข้อ ๕๕ – ๕๖) 
(๑๔) หมวด ๑๔ ระเบียบวิธีปฏิบัติ (ข้อ ๕๗) 
(๑๕) หมวด ๑๕ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมธรรมนูญ (ข้อ ๕๘) 
(๑๖) หมวด ๑๖ ภำษำท่ีใช้บังคับ (ข้อ ๕๙) 
 

๓.๑ การประชุมประจ าปี (Annual Meeting) 

กำรประชุมประจ ำปีของ GANHRI เป็นกำรรวมตัวเพ่ือพบปะหำรือกันเป็นประจ ำของ NHRIs 
จำกทั่วทุกมุมโลก ณ นครเจนีวำ กำรประชุมจัดขึ้นโดยควำมร่วมมือระหว่ำง GANHRI และ OHCHR โดยมักจะ
จัดขึ้นในช่วงเวลำเดียวกันกับกำรประชุมรอบปกติของ HRC ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - เดือนมีนำคมของทุกปี 
เนื่องจำกในช่วงกำรประชุม HRC นั้น NHRIs จำกแต่ละประเทศสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมรับฟัง โดย NHRIs 
ที่มีสถำนะ ‘A’สำมำรถแสดงบทบำทเชิงรำยสถำบันได้ในวำระที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน GANHRI สำมำรถ
เข้ำร่วมกำรประชุมและแสดงบทบำทในฐำนะผู้แทนเครือข่ำยในประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กำรประชุมประจ ำปีประกอบด้วย กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI (GANHRI 
Bureau) กำรประชุมสมัชชำใหญ่ (General Assembly) และกำรประชุมประจ ำปี (Annual Conference) 
นอกจำกนี้ อำจมีกำรจัดกำรประชุมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ในช่วงสัปดำห์เดียวกันนั้น เช่น กำรประชุมเครือข่ำย
ระดับภูมิภำคและกิจกรรมข้ำงเคียง (side-events) รวมถึงกำรจัดเวทีองค์กรพัฒนำเอกชนควบคู่ไปกับ 
กำรประชุมประจ ำปีเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง NHRIs กับภำคประชำสังคม 

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการ GANHRI (GANHRI Bureau) 

กำรประชุมคณะกรรมกำร GANHRI จะมีขึ้นปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นที่นครเจนีวำ ในช่วง
เดียวกันกับกำรประชุมประจ ำปีรำวเดือนมีนำคมของทุกปี และครั้งที่ ๒ จะจัดรำวเดือนตุลำคม โดยสถำนที่

๓. รูปแบบการด าเนินงาน 



๑๔ 

ประชุมจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตำมภูมิภำคที่ท ำหน้ำที่เป็นประธำน หรือจัดตำมประเทศต่ำง ๆ ที่มีกำร
ประชุมนำนำชำติของ GANHRI  

๓.๓ การประชุมนานาชาติ (International Conference) 

กำรประชุมนำนำชำติของ GANHRI จัดขึ้นโดย GANHRI และ OHCHR ร่วมกับสมำชิก GANHRI 
ซึ่งจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้ำภำพร่วมจัดกำรประชุมทุก ๓ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือระหว่ำง NHRIs โดยหมุนเวียนกันจัดตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ได้แก่ เอเชีย-แปซิฟิก อเมริกำ แอฟริกำ และ
ยุโรป เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวควำมคิดและประสบกำรณ์ระหว่ำง NHRIs และร่วมกันจัดท ำแนวปฏิบัติ/
แนวทำงในกำรน ำหลักกำรปำรีสมำปรับใช้ในเหตุกำรณ์จริง และเพ่ือหำรือเกี่ยวกับระเบียบวำระกำรประชุม
ตลอดจนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในระดับประเทศ  

ส ำหรับกำรประชุมนำนำชำติที่ผ่ำนมำมีประเด็นที่เป็นที่สนใจร่วมกันของ NHRIs และมีกำรรับรอง
เอกสำรส ำคัญในนำมของสมำชิก GANHRI เช่น กำรประชุมเมื่อปี ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่ประชุมรับรอง
ปฏิญญำ เอดินเบอระ (Edinburgh Declaration) ว่ำด้วยบทบำทของ NHRIs ที่เก่ียวข้องกับภำคธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน กำรประชุมเมื่อปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ประชุมรับรองปฏิญญำอัมมำน (Amman Declaration) 
ว่ำด้วยบทบำทของ NHRIs และสิทธิมนุษยชนของสตรี กำรประชุมเมื่อปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่ประชุม
รับรองปฏิญญำเมริดำ (Merida Declaration) ว่ำด้วยบทบำทของ NHRIs กับกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน และ 
กำรประชุมนำนำชำติครั้งล่ำสุดเมื่อปี ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดท ำและลงนำมในปฏิญญำ 
มำรำเกช (Marrakesh Declaration) ว่ำด้วยบทบำทของ NHRIs ในกำรกำรขยำยพ้ืนที่สำธำรณะและ 
กำรส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เน้นบทบำทของสตรี 

๓.๔ การสนับสนุนสมาชิกในด้านต่าง ๆ 

๓.๔.๑ กำรเสริมสร้ำงศักยภำพแก่ NHRIs  

GANHRI มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ NHRIs เพ่ือให้สมำชิกสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำสิทธิมนุษยชนและอ ำนวยควำมยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยตั้งแต่ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
GANHRI ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมร่วมกับพันธมิตร เช่น OHCHR มูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung (FES) และ
สถำบันเพ่ือกำรฝึกอบรมและกำรวิจัยแห่งสหประชำชำติ (UNITAR) จัดหลักสูตรฝึกอบรมส ำหรับ NHRIs ว่ำด้วย
ระบบสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ (Training Course for National Human Rights Institutions on the 
International Human Rights System) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับกำรท ำงำน
ของกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติบทบำทของ  NHRIs ในกำรมีส่วนร่วมกับกลไกดังกล่ำวอย่ำงมี
ประสิทธิผลผ่ำนกระบวนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรเขียนรำยงำนที่ดีและกำรออกแบบกลยุทธ์ 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรของรัฐตำมข้อเสนอแนะของสหประชำชำติ โดยเนื้อหำของหลักสูตรครอบคลุม 
เรื่องระบบกลไกตำมสนธิสัญญำ กำรป้องกันกำรทรมำน คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติและกลไก 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลไกตำมกระบวนกำรพิเศษและกลไกกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ 
(Universal Periodic Review: UPR) ตลอดจนควำมร่วมมือกับองค์กรภำคประชำสังคม 

 

 



๑๕ 

๓.๔.๒ กำรสนับสนุน NHRIs ภำยใต้กำรคุกคำม  

แม้จะมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ NHRIs ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยจัดตั้งของ 
NHRIs แต่ NHRIs ในหลำยประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยคุกคำมและกำรถูกข่มขู่อย่ำงรุนแรงในหลำกหลำย
รูปแบบต่อควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึง 
กำรเรียกร้องให้รัฐบำลปฏิบัติตำมพันธกรณีด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ทั้งจำกรัฐและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  

ในกรณีดังกล่ำว GANHRI ได้ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับเครือข่ำยระดับภูมิภำคทั้ง ๔ ภูมิภำค 
เพ่ือสนับสนุนให้สมำชิกสำมำรถรักษำควำมเป็นอิสระจำกรัฐบำลและบรรลุภำรกิจได้ รวมถึงกำรเสนอเรื่องไป
ยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกลไกสหประชำชำติ เช่น ผู้ช่วยเลขำธิกำรสหประชำชำติ ประธำน HRC และกลไก
ตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน ซึ่งสหประชำชำติได้เรียกร้องให้ประเทศสมำชิกท ำหน้ำที่ปกป้อง NHRIs 
ของตนและตรวจสอบภัยคุกคำม ดังที่มีกำรเน้นย้ ำไว้ในข้อมติสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติซึ่งได้รับกำร
รับรองด้วยมติเป็นเอกฉันทเ์มื่อเดือนธันวำคม ๒๐๑๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐)  

นอกจำกนี้ GANHRI ยังได้ร่วมมือกับ OHCHR และ UNDP พัฒนำและจัดท ำแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรกรณีมีกำรตอบโต้หรือกำรกระท ำอ่ืน ๆ อันเป็นกำรคุกคำม NHRIs และบุคลำกรของ NHRIs 

๓.๕ บทบาทของ GANHRI กับกลไกสหประชาชาติ  

เป้ำหมำยส ำคัญประกำรหนึ่งของ GANHRI คือกำรสร้ำงอิทธิพลเชิงบวกต่อผลลัพธ์ที่ส ำคัญของ
กลไกและกระบวนกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ โดย GANHRI ได้แสดงบทบำทผ่ำนกำรน ำควำม
คิดเห็นและประสบกำรณ์ของสมำชิกเข้ำสู่กำรอภิปรำยในเวทีโลก และกำรน ำเสนอผลงำน ประสบกำรณ์ และ
แนวปฏิบัติที่ดีของสมำชิกผ่ำนกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนสิทธิมนุษยชนของกลไกสหประชำชำติ โดยมี
รูปแบบ ดังนี้ 

๓.๕.๑ บทบำทของ GANHRI กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ  

NHRIs เป็นกลไกภำยในประเทศที่ท ำหน้ำที่ เบื้ องต้นแทนกลไกสิทธิมนุษยชน
สหประชำชำติ สำมำรถให้ข้อมูลและน ำเสนอรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ในประเทศได้อย่ำงเป็นอิสระและ
เชื่อถือได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้หลักกำรปำรีส ด้วยเหตุดังกล่ำว GANHRI ท ำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนสมำชิก
รำยสถำบันในกำรแสดงบทบำทในระหว่ำงกำรประชุมรอบปกติของ HRC ทั้ง ๓ รอบ ประสำนควำมร่วมมือกับ 
HRC ตลอดจนน ำเสนอถ้อยแถลงในนำมของ NHRIs ทั่วโลก 

๓.๕.๒ บทบำทของ GANHRI กับกลไกตำมกระบวนกำรพิเศษ (Special Procedures) 

GANHRI มีส่วนร่วมกับกลไกลตำมกระบวนกำรพิเศษ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลไกด้ำน 
ผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน ในประเด็นสิทธิในที่อยู่อำศัย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และ
สิทธิของผู้พลัดถิ่นภำยในประเทศ 

๓.๕.๓ บทบำทของ GANHRI กับกลไก UPR 

ในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒) GANHRI ได้ริเริ่มกำรสัมมนำออนไลน์ (webinar) ว่ำด้วย
กระบวนกำร UPR โดยควำมร่วมมือกับ OHCHR และ UPR Info เพ่ือสนับสนุนกำรเตรียมกำรจัดท ำรำยงำน 
UPR ของสมำชิกในแต่ละรอบ รวมถึงกำรเตรียมกำรเข้ำร่วมในกระบวนกำรน ำเสนอรำยงำนของประเทศ 



๑๖ 

๓.๕.๔ บทบำทของ GANHRI กับกลไกตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน 

โดยที่ NHRIs กับกลไกตำมสนธิสัญญำมีควำมร่วมมือระหว่ำงกันในด้ำนกำรติดตำม 
กำรด ำเนินงำนของรัฐตำมพันธกรณีที่ก ำหนดในสนธิสัญญำ ผู้เชี่ยวชำญภำยในกลไกตำมสนธิสัญญำให้ควำม
เชื่อถือตำมรำยงำนของ NHRIs เพ่ิมมำกขึ้น รวมถึงเปิดรับกำรมีส่วนร่วมของ NHRIs ในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถำนกำรณส์ิทธิมนุษยชนในประเทศของตน และในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมรำยงำนของ
กลไกตำมสนธิสัญญำ ในทำงกลับกัน NHRIs มีบทบำทในกำรให้ข้อมูลแก่สำธำรณะเกี่ยวกับภำรกิจของกลไกตำม
สนธิสัญญำ และในบำงกรณีที่มีกฎหมำยอนุญำต NHRIs อำจให้ควำมช่วยเหลือบุคคลในกำรยื่นข้อร้องเรียนต่อ
กลไกตำมสนธิสัญญำ 

GANHRI มีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ NHRIs ในกลไกตำม
สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน เช่น กำรส่งข้อมูลไปยังกลไกตำมสนธิสัญญำก่อนกำรประชุม จัดกำรประชุม
ระหว่ำงผู้แทนของ NHRIs และผู้เชี่ยวชำญประจ ำสนธิสัญญำ กำรรำยงำนกลับเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของ
กลไกตำมสนธิสัญญำ และสนับสนุนให้ NHRIs ติดตำมกำรด ำเนินกำรของรับตำมข้อสังเกตโดยสรุปและ
ค ำแนะน ำของกลไกตำมสนธิสัญญำ นอกจำกนี้ GANHRI มีส่วนร่วมกับกลไกตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรประจ ำอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร และคณะกรรมกำรประจ ำอนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรหำยสำบสูญโดยถูกบังคับ 

 

๔.๑ หลักการประเมินสถานะ 

โดยที่ NHRIs เป็นองค์กรที่แม้จะจัดตั้งขึ้นโดยรัฐแต่มีควำมเป็นอิสระจำกรัฐบำล มีอ ำนำจหน้ำที่
เฉพำะในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งสถำนกำรณ์ของบุคคลชำยขอบหรือกลุ่มเปรำะบำง รวมถึงกำรทบทวนกฎหมำย นโยบำย และแนว
ปฏิบัติ สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงได้รับกำรยอมรับโดยชุมชนระหว่ำงประเทศให้เป็นกลไกส ำคัญในกำร
เชื่อมประสำนช่องว่ำงระหว่ำงกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศของรัฐกับกำรใช้สิทธิ
มนุษยชนโดยปกติของประชำชนในระดับประเทศ ซึ่งกำรที่จะท ำหน้ำที่ดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิผล จ ำเป็น
จะต้องมีมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงส ำหรับ NHRIs ซึ่งเป็นที่มำของกำรจัดท ำหลักกำรปำรีส
ขึ้น (Paris Principles) ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ครั้ง
ที่ ๑ เมื่อปี ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ณ กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส และต่อมำได้รับกำรรับรองโดยสมัชชำใหญ่
แห่งสหประชำชำติ เมื่อปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) หลักกำรปำรีสจึงถือเป็นมำตรฐำนขั้นต่ ำส ำหรับกำรจัดตั้งและ
ด ำเนินงำนของ NHRIs ครอบคลุมหลักเกณฑ์เรื่องควำมเป็นอิสระ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และองค์ประกอบ ซึ่ง
ใช้เป็นเกณฑ์กำรประเมินสถำนะของ NHRIs โดยกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีส 

กรอบแนวคิด กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกำรประเมินสถำนะ ประกอบด้วย 

๔.๑.๑ หลักกำรปำรีส เป็นกรอบกำรท ำงำนเชิงบรรทัดฐำนอย่ำงกว้ำงส ำหรับสถำนะโครงสร้ำง 
อ ำนำจหน้ำที่ องค์ประกอบ และวิธีกำรปฏิบัติงำนของ NHRIs โดยมีหลักกำรประกอบด้วย ๓ เสำหลัก คือ พหุนิยม 

๔. การประเมินสถานะ NHRIs 



๑๗ 

ควำมเป็นอิสระ และประสิทธิผล ทั้งนี้ กระบวนกำรประเมินสถำนะจะประเมินควำมสอดคล้องกับหลักกำร
ปำรีสทั้งในข้อกฎหมำยและกำรปฏิบัติ โดยค ำนึงถึงบริบททำงสิ่งแวดล้อมที่  NHRIs ด ำเนินงำนอยู่ เช่น 
ภำวะกำรไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง ภำวะควำมขัดแย้งหรือควำมไม่สงบ ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อ
กำรรับรองสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของ NHRIs ในกรณีเช่นว่ำนั้น SCA ตระหนักดีว่ำ NHRIs อำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับหลักกำร
ปำรีสได้อย่ำงเต็มรูปแบบ อย่ำงไรก็ดี NHRIs ต้องสร้ำงหลักประกันว่ำประชำชนจะยังคงสำมำรถเข้ำถึงกำร
เยียวยำควำมเสียหำยที่มีประสิทธิผล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผ่ำนช่องทำงของ NHRIs  

๔.๑.๒ ข้อสังเกตทั่วไป (General Observations) ได้รับกำรพัฒนำขึ้นโดย SCA เพ่ืออธิบำย
รำยละเอียดของหลักกำรปำรีสที่มีลักษณะเป็นหลักกำรกว้ำง ๆ ส ำหรับ NHRIs ทุกแห่งโดยไม่ค ำนึงถึงรูปแบบ
ทำงโครงสร้ำงหรือสภำพแวดล้อมที่ NHRIs นั้นด ำเนินกำรอยู่  ท ำให้ขำดควำมชัดเจนและตรงประเด็น 
ข้อสังเกตทั่วไปจึงเป็นค ำอธิบำยเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในสำระของหลักกำรปำรีสและกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้
เกิดควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีส และใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรพิจำรณำประเมินสถำนะโดย SCA 
ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ให้กำรสนับสนุน NHRIs ในกำรพิจำรณำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับควำม
สอดคล้องกับหลักกำรปำรีส  

ข้อสังเกตทั่วไป แบ่งเนื้อหำออกเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ ๑ ว่ำด้วยสำรัตถะที่
จ ำเป็นต้องมีตำมหลักกำรปำรีส ซึ่งเป็นกำรอธิบำยควำมหมำยของหลักกำรปำรีส และส่วนที่ ๒ ว่ำด้วยกำร
ปฏิบัติที่ส่งเสริมควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีสโดยตรง ซึ่งเป็นกำรเรียบเรียงข้อมูลจำกประสบกำรณ์อัน
ยำวนำนของ SCA ในกำรบ่งชี้ถึงแนวทำงปฏิบัติที่ได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำเป็นกำรส่งเสริมควำมเป็นอิสระและ
ควำมมีประสิทธิผลของ NHRIs 

๔.๑.๓ ระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (SCA Rules of Procedure)  
ว่ำด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติของ SCA และข้ันตอนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรประเมินสถำนะ เช่น องค์ประกอบของ SCA 
องค์ประชุม กำรเลือกประธำน SCA เลขำธิกำรของ SCA และผู้สังเกตกำรณ์ ขั้นตอนกำรสมัครเพ่ือขอรับกำร
ประเมินสถำนะ กำรพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรประเมินสถำนะ เป็นต้น 

๔.๑.๔ แนวปฏิบัติของคณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (SCA Practice Notes) เป็นเอกสำร
แสดงกรณีตัวอย่ำงในทำงปฏิบัติส ำหรับกำรด ำเนินกำรของ SCA เช่น กำรเลื่อนกำรพิจำรณำออกไป 
(Deferrals) กำรพิจำรณำประเมินในกรณีพิเศษ (Special Reviews) ซึ่งเป็นอ ำนำจของ SCA ที่จะหยิบยกขึ้น
ด ำเนินกำร กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในทำงปฏิบัติ แนวทำงกำร
พิจำรณำประเมินสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่ำน (NHRIs in Transition) และ
แหล่งข้อมูลที่ SCA จะใช้ประกอบกำรพิจำรณำ เป็นต้น 

๔.๒ คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) 

๔.๒.๑ SCA ประกอบด้วยสมำชิก ๔ คนจำก NHRIs ในเครือข่ำยระดับภูมิภำคของ GANHRI 
ได้แก่ ภูมิภำคแอฟริกำ อเมริกำ เอเชียและแปซิฟิก และยุโรป โดยจะต้องเป็นสมำชิกจำก  NHRIs ที่ได้รับ
สถำนะ ‘A’ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ๓ ปี ทั้งนี้กระบวนกำรเลือกผู้แทนของเครือข่ำยเพ่ือท ำหน้ำที่ใน SCA 
แตกต่ำงกันไปตำมหลักเกณฑ์ของแต่ละภูมิภำคนอกจำกนี้ เครือข่ำยจะต้องแต่งตั้งผู้แทนส ำรองเพ่ือท ำหน้ำที่
แทนผู้แทนหลักในกรณีที่ผู้แทนหลักไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน สมำชิก SCA จะ
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เลือกประธำน SCA โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ๑ ปีและสำมำรถด ำรงต ำแหน่งได้อีก ๒ สมัย รวมเป็น ๓ ปี 
ต ำแหน่งประธำน SCA จะเวียนไปทั้ง ๔ ภูมิภำคตำมล ำดับ คือ ภูมิภำคแอฟริกำ อเมริกำ เอเชียและแปซิฟิก 
และยุโรป 

๔.๒.๒ ผู้สังเกตกำรณ์ถำวร ได้แก่  
(๑) ส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (Office of the High 

Commissioner for Human Rights : OHCHR) ซ่ึงท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของ SCA ให้กำรสนับสนุน
กำรติดต่อประสำนงำนด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจัดท ำสรุปเอกสำรประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรประเมินสถำนะ 
และจัดท ำบันทึกข้อมูลตำมสมควรในนำมของประธำน GANHRI  

(๒) ผู้แทนจำกเครือข่ำยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในแต่ละภูมิภำค สำมำรถเข้ำร่วม
กำรประชุมเพ่ือพิจำรณำประเมินสถำนะ และมีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนข้อมูลแก่ SCA เพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับบริบทต่ำง ๆ ของภูมิภำค รวมทั้งกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ  NHRIs ที่เครือข่ำย
ได้รับทรำบมำโดยตรง นอกจำกนี้ ผู้แทนเครือข่ำยฯ ที่เข้ำร่วมของแต่ละภูมิภำคจะเกิดควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรประเมินสถำนะยิ่งขึ้น และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรแนะน ำสมำชิกในเครือข่ำยได้อย่ำงถูกต้องต่อไป 

(๓) เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน GANHRI ที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำน GANHRI สำมำรถเข้ำ
ร่วมกำรประชุมด้วยเหตุผลเดียวกันกับผู้แทนเครือข่ำยระดับภูมิภำคในกำรให้ค ำแนะน ำแก่สมำชิก SCA เกี่ยวกับ
บริบทระหว่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของ GANHRI เกิดควำมเข้ำใจในกระบวนกำรประเมิน
สถำนะเพ่ิมมำกขึ้น และสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่สมำชิก GANHRI ในกระบวนกำรดังกล่ำวได ้

๔.๒.๓ ผู้สังเกตกำรณ์อ่ืน ได้แก่ สมำชิกท่ี SCA เลือก หรือผู้แทนส ำรองของแต่ละภูมิภำคสำมำรถ
เข้ำร่วมกำรประชุมได้เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินสถำนะ และขั้นตอนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ SCA 
เป็นกำรล่วงหน้ำ 

๔.๓ ขั้นตอนการประเมินสถานะ 

กระบวนกำรประเมินสถำนะด ำเนินกำรโดยคณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (SCA) ใน GANHRI 
ซึ่งได้มีกำรประเมินสถำนะของ NHRIs มำตั้งแต่ปี ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และมีพัฒนำกำรของกระบวนกำร
ประเมินสถำนะให้มีควำมยุติธรรม เข้มงวด โปร่งใส และมีบรรทัดฐำนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น กระบวนกำรดังกล่ำวจึงมี
เอกลักษณเ์ฉพำะ เนื่องจำกเป็นกำรพิจำรณำโดยเพื่อนสมำชิก (peer review) ที่เป็น NHRIs เช่นเดียวกัน 

กำรประเมินสถำนะเป็นกำรส่งสัญญำณถึงกำรยอมรับในระดับระหว่ำงประเทศและควำม
สอดคล้องกับหลักกำรปำรีส ตลอดจนควำมชอบธรรมของ NHRIs ซึ่งมีขั้นตอน กระบวนกำร และผลของกำร
ประเมินสถำนะ ดังนี้ 

๔.๓.๑ กำรสมัครเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินสถำนะ 
(๑) ฝ่ำยเลขำนุกำรของ SCA จะมีหนังสือเชิญไปยัง NHRIs ที่มีค ำขอเข้ำรับกำรประเมิน

สถำนะ หรือถึงก ำหนดเข้ำรับกำรประเมินสถำนะ เช่น NHRIs ที่มีสถำนะ ‘A’ จะต้องเข้ำรับกำรประเมินสถำนะ
ทุก ๕ ปี เพ่ือให้ NHRIs เหล่ำนั้นจัดเตรียมเอกสำรกำรสมัคร ซึ่ง NHRIs จะต้องได้รับหนังสือเชิญก่อนจึงจะยื่น
เอกสำรดังกล่ำวได้ 

(๒) องค์ประกอบหลักของกำรสมัครเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินสถำนะ คือ เอกสำรแสดงควำม
สอดคล้องกับหลักกำรปำรีส (Statement of Compliance: SoC) เป็นเอกสำรที่  NHRIs จะต้องอธิบำย
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รำยละเอียดควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีสตำมหัวข้อที่ก ำหนดในแบบที่ SCA ก ำหนด นอกจำกนี้ เอกสำรที่
จะต้องจัดส่งไปพร้อมกับ SoC ได้แก่  

๑) ส ำเนำกฎหมำยที่มีบทบัญญัติเป็นกำรจัดตั้งและให้อ ำนำจ NHRIs ในรูปแบบที่มีกำร
เผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำร 

๒) เอกสำรแสดงโครงสร้ำงขององค์กร รวมถึงองค์ประกอบด้ำนบุคลำกร  
๓) เอกสำรแสดงงบประมำณประจ ำปี 
๔) ส ำเนำรำยงำนประจ ำปีที่มีกำรจัดพิมพ์เผยแพร่ฉบับล่ำสุด 

๔.๓.๒ กระบวนกำรประเมินสถำนะ 
(๑) เมื่อ NHRIs จัดส่งเอกสำรกำรสมัครไปยังฝ่ำยเลขำนุกำรของ SCA แล้ว สมำชิก SCA 

และผู้สังเกตกำรณ์ถำวรจะสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่ำนเว็บท่ำ (web portal) สมำชิก SCA 
จะต้องแจ้งชื่อและต ำแหน่งของผู้ที่จะท ำหน้ำที่พิจำรณำประเมินสถำนะล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๓๐ วันก่อนถึงวัน
ประชุม และเลขำธิกำร SCA จะต้องแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๒๘ วันก่อนถึง
วันประชุม โดยหำก NHRIs ที่จะเข้ำรับกำรประเมินสถำนะเห็นว่ำอำจมีกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แจ้ง
เลขำธิกำร SCA เป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๒๑ วันก่อนถึงวันประชุม เพ่ือเสนอต่อประธำน GANHRI 
โดยค ำวินิจฉัยว่ำเป็นกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นั้นจะพิจำรณำตัดสินโดยคณะกรรมกำรบริหำร 
GANHRI (GANHRI Bureau) อย่ำงน้อย ๗ วันก่อนถึงวันประชุม 

(๒) SCA อำจได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำประเมินสถำนะของ NHRIs จำกแหล่ง
อ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะ และข้อมูลจำกภำคประชำสังคมซึ่งจะมีส่วนสนับสนุน 
กำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ NHRIs และควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีส 

(๓) ในกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำประเมินสถำนะ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
๑) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่เป็นผู้จัดท ำเอกสำรสรุป (Summary) จะน ำเสนอ

ภำพรวมเอกสำรกำรสมัครของ NHRIs รวมทั้งประเด็นข้อห่วงกังวลที่ฝ่ำยเลขำนุกำรตรวจพบ โดยสมำชิก SCA 
และผู้สังเกตกำรณ์อำจสอบถำมเพ่ิมเติมได้ 

๒) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรอำจน ำเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ภำพรวมเก่ียวกับบริบท
ของประเทศท่ี NHRIs ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ OHCHR ได้ด ำเนินกำรร่วมกับ NHRIs นั้น 
โดยสมำชิก SCA และผู้สังเกตกำรณ์อำจสอบถำมเพ่ิมเติมได้ 

๓) ประธำน SCA เชิญผู้แทนเครือข่ำย NHRIs ระดับภูมิภำค และผู้แทนจำกส ำนักงำน
ใหญ่ของ GANHRI ให้ข้อมูลที่ตนทรำบ และข้อมูลกำรท ำงำนร่วมกับ NHRIs ที่เข้ำรับกำรประเมิน ตลอดจน
ข้อมูลในบริบทระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับระหว่ำงประเทศ 

๔) หลังจำกกำรรับฟังกำรรำยงำนด้วยวำจำแล้ว สมำชิก SCA จะร่วมกันจัดท ำ
รำยกำรค ำถำมเพ่ือใช้ในกำรสัมภำษณ์ NHRIs โดยรำยกำรค ำถำมเหล่ำนี้มักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีควำมไม่
ชัดเจนจำกเอกสำรกำรสมัคร หรือเป็นประเด็นที่ NHRIs ไม่ได้น ำเสนอให้ครบถ้วนใน SoC นอกจำกนี ้SCA จะ
มีธรรมเนียมปฏิบัติในกำรสอบถำม NHRIs ที่เข้ำรับกำรประเมินว่ำต้องกำรให้ SCA ออกข้อเสนอแนะใน
ประเด็นใดเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ NHRIs นั้น ทั้งนี้ หำก SCA จะอ้ำงอิงข้อมูลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ 
NHRIs ที่เข้ำรับกำรประเมิน โดยที่ NHRIs นั้นยังไม่มีโอกำสชี้แจง เช่น ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ หรือ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ได้รับระหว่ำงกำรประชุม SCA จะต้องหยิบยกข้อมูลดังกล่ำวขึ้นในขั้นตอนกำรสัมภำษณ์และให้
โอกำส NHRIs ได้ชี้แจง  



๒๐ 

๕) กำรสัมภำษณ์ จะด ำเนินกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์เท่ำนั้น เพ่ือให้แน่ใจว่ำกระบวนกำร
ดังกล่ำวเป็นธรรมแก ่NHRIs ทุกแห่ง และไม่ให้เกิดควำมลักลั่นในกรณีของ NHRIs ที่ได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์ใน
กำรเดินทำงไปยังนครเจนีวำ หรือกรณีของ NHRIs ที่อำจมีงบประมำณสนับสนุนกำรเดินทำงที่มำกกว่ำ ส ำหรับ
ภำษำหลักที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ คือ ภำษำอังกฤษ ทั้งนี้ NHRIs อำจใช้ภำษำอ่ืนที่อนุญำตใน GANHRI ได้แก่ 
ภำษำฝรั่งเศส ภำษำสเปน และภำษำอำหรับ โดยจะมีล่ำมแปลเป็นภำษำอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเพ่ือประโยชน์แก่
สมำชิก SCA ที่ไม่ได้ใช้ภำษำดังกล่ำว ในส่วนของ NHRIs ที่เข้ำรับกำรประเมินสำมำรถใช้ล่ำมที่เชี่ยวชำญทั้ง
ภำษำอังกฤษและภำษำประจ ำถ่ินของตนในกระบวนกำรสัมภำษณ์ได้ 

(๔) สมำชิก SCA มีสิทธิออกเสียงคนละ ๑ คะแนนและผลกำรพิจำรณำเป็นของสมำชิก 
SCA เท่ำนั้น ดังนั้น ผู้สังเกตกำรณ์ถำวรจะไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงและไม่สำมำรถเข้ำร่วมในขั้นตอนกำร
พิจำรณำลงคะแนนได้ SCA จะต้องพยำยำมให้ค ำวินิจฉัยมำจำกคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ หำกไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ ค ำวินิจฉัยอำจจัดท ำโดยคะแนนเสียงของสมำชิก ๓ ประเทศ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน 
ประธำน SCA มีสิทธิออกคะแนนเสียงเพ่ือตัดสิน 

๔.๓.๓ รำยงำนและข้อเสนอแนะ (Report and Recommendations) 
(๑) ในกำรพิจำรณำประเมินสถำนะ นอกจำกกำรวินิจฉัยว่ำ NHRIs ที่เข้ำรับกำรประเมิน

ควรได้รับสถำนะใดแล้ว SCA จะพิจำรณำด้วยว่ำจะออกข้อเสนอแนะเพ่ือให้ NHRIs ด ำเนินกำรปรับปรุงใน
ประเด็นใดบ้ำง ภำยหลังจำกกำรประชุมในแต่ละวัน ฝ่ำยเลขำนุกำรจะจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรประชุมตำมค ำ
วินิจฉัย (decisions) และแจ้งเวียนให้สมำชิกแต่ละคนพิจำรณำอีกครั้ง โดยในวันสุดท้ำยของกำรประชุม 
สมำชิกท้ัง ๔ ประเทศจะพิจำรณำร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์และท ำกำรตัดสินว่ำประเด็นใดบ้ำงที่เป็นเรื่องส ำคัญ
และสมควรออกเป็นข้อเสนอแนะ โดยสมำชิกและผู้สังเกตกำรณ์จะมีส่วนร่วมในขั้นตอนกำรร่ำงรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์นี้ 

(๒) รำยงำนและข้อเสนอแนะของ SCA จะจัดท ำตำมรูปแบบมำตรฐำน ประกอบด้วย 
๑) ประเด็นข้อห่วงกังวลและค ำอธิบำย 
๒) สรุปหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตำมหลักกำรปำรีสและข้อสังเกตท่ัวไป 
๓) ข้อเสนอแนะที่ NHRIs สำมำรถด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขประเด็นข้อห่วงกังวล 
ฝ่ำยเลขำนุกำรจะส่งข้อเสนอแนะของ SCA ที่มีต่อ NHRIs ใดเป็นกำรเฉพำะไปยัง 

NHRIs นั้นผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์โดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ภำยหลังกำรประชุม 
(๓) เอกสำรผลลัพธ์จำกกำรประชุมประเมินสถำนะของ SCA ได้แก่ รำยงำนและ

ข้อเสนอแนะของ SCA เป็นเอกสำรที่จะเผยแพร่ต่อสำธำรณะบนเว็บไซต์เมื่อเอกสำรดังกล่ำวถือเป็นที่สุดแล้ว 
ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจำก NHRIs ที่เข้ำรับกำรประเมินสถำนะได้รับแจ้งข้อเสนอแนะของ SCA และได้มีโอกำส
โต้แย้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดในธรรมนูญ GANHRI 

๔.๓.๔ กำรเลื่อนพิจำรณำ (Deferral) 
(๑) ในบำงกรณี SCA อำจตัดสินใจให้เลื่อนกำรพิจำรณำใบสมัครขอรับกำรประเมินสถำนะ

ออกไปก่อนแทนกำรออกข้อเสนอแนะต่อสถำนะของ NHRIs เช่น กรณีที่ SCA เล็งเห็นถึงข้อห่วงกังวลอย่ำงมี
นัยส ำคัญที่อำจส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อสถำนะของ NHRIs และต้องกำรให้ NHRIs ได้มีโอกำสเตรียมข้อมูล
สนับสนุนหรือด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือแก้ไขข้อห่วงกังวลนั้น เช่น กรณีที่อยู่ระหว่ำงกำรปฏิรูปกฎหมำยซึ่งอำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรประเมินสถำนะของ  NHRIs หรือกรณีสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองหรือควำมมั่นคง



๒๑ 

ภำยในประเทศของ NHRIs นั้นมีควำมเปลี่ยนแปลงจนไม่อำจท ำให้กำรประเมินสถำนะของ NHRIs เป็นไปได้
อย่ำงเหมำะสม เป็นต้น ทั้งนี้ SCA จะพิจำรณำจำกภำพรวมของสถำนกำรณ์ กำรตอบสนองของ NHRIs ต่อข้อ
ห่วงกังวลที่ SCA ได้หยิบยก และกำรพิจำรณำจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรของ  NHRIs ต่อประเด็นหรือ
สถำนกำรณ์ในลักษณะเดียวกันที่ผ่ำนมำในอดีต 

(๒) โดยทั่วไป SCA มักเลื่อนกำรพิจำรณำออกไปเป็นเวลำ ๑ ปี โดยระยะเวลำในแต่ละ
กรณีอำจสั้นหรือยำวกว่ำได้ แต่ไม่เกิน ๒ ปี ยกเว้นในกรณีพิเศษ และต้องไม่เกินรอบกำรทบทวนสถำนะ ๕ ปี
ของ NHRIs นั้น 

๔.๓.๕ ผลกำรพิจำรณำของ SCA แบ่งออกเป็น 
(๑) SCA ประเมินให้ สถำนะ ‘A’ หมำยถึง มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีสโดย

สมบูรณ์ ทั้งนี้ ในควำมเป็นจริง SCA ทรำบดีว่ำไม่มี ‘A’ ใดที่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหลักกำรปำรีสได้โดยไม่มี
ข้อบกพร่อง ดังนั้น SCA จะยังคงมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้ NHRIs ด ำเนินกำรปรับปรุง โดยสิ่งที่สถำนะ ‘A’ บ่งชี้ 
คือ ข้อห่วงกังวลของ SCA อำจไม่มีควำมรุนแรงถึงขั้นที่จะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถของ NHRIs ในกำรท ำ
หน้ำที่โดยอิสระและมีประสิทธิผล 

(๒) SCA ประเมินให้ สถำนะ ‘B’ หมำยถึง มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีสบำงส่วน 
ซึ่งกำรประเมินให้ สถำนะ ‘B’ มิได้เป็นตัวชี้วัดว่ำ NHRIs นั้นไม่มีประสิทธิผล แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่ 
SCA พิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังมีประเด็นข้อห่วงกังวลหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องโครงสร้ำง ประสิทธิผล 
ควำมเป็นอิสระ หรือปัจจัยหลำยประกำรรวมกัน ซึ่ง SCA ตระหนักดีว่ำ NHRIs อำจยังขำดควำมเข้ำใจว่ำ
ประเด็นข้อห่วงกังวลใดที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรก่อนเพ่ือปรับปรุงควำมสอดคล้องกับหลักกำร
ปำรีสที่จะท ำให้มีสิทธิได้รับสถำนะ ‘A’ ด้วยเหตุนี้ SCA ได้พัฒนำแนวปฏิบัติในกำรออกข้อเสนอแนะใน
รำยงำน โดยแบ่งออกเป็น "ข้อสังเกตที่มีข้อห่วงกังวล" ซึ่ง NHRIs ควรเร่งด ำเนินกำรก่อน และ "ข้อสังเกต" ซึ่ง 
NHRIs สำมำรถด ำเนินกำรได้ในห้วงเวลำที่เหมำะสม ในบำงกรณี อำจมีประเด็นข้อห่วงกังวลเพียงประเด็นเดียว
แต่ SCA พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมรุนแรงมำกพอที่จะพิจำรณำว่ำ NHRIs ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
หลักกำรปำรีสได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี  

(๓) SCA เสนอแนะให้ลดสถำนะจำก สถำนะ ‘A’ เป็น สถำนะ ‘B’ ในกรณีที่ SCA มี
ข้อเสนอแนะเช่นนี้ NHRIs จะมีเวลำ ๑ ปีในกำรแก้ไขข้อห่วงกังวลและแสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องกับ
หลักกำรปำรีส ในช่วงเวลำ ๑ ปีนี้ NHRIs ยังคงอยู่ในสถำนะ ‘A’ โดย SCA จะเสนอแนะให้ลดสถำนะเมื่อเห็น
ว่ำ NHRIs ที่ขอเข้ำรับกำรทบทวนสถำนะไม่ได้ด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขข้อห่วงกังวลที่ SCA ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ใน
กำรพิจำรณำประเมินสถำนะครั้งก่อน และ SCA มีควำมเห็นว่ำข้อห่วงกังวลนั้นส่งผลกระทบรุนแรงต่อกำรท ำ
หน้ำที่ของ NHRIs ให้มีประสิทธิผลและโดยอิสระ กระบวนกำรพิจำรณำประเมินสถำนะจะมีควำมเข้มงวดขึ้น
เรื่อย ๆ ดังนั้น แม้แต่ NHRIs ที่ได้รับกำรประเมินให้ สถำนะ ‘A’ มำเป็นเวลำหลำยปีจ ำต้องแสดงให้เห็นถึงกำร
ด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีสตำมแนวทำงข้อเสนอแนะที่ SCA ได้เคยให้ไว้ หำกไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ก็อำจถูกลดสถำนะ  

โดยทั่วไปแล้ว SCA มีแนวปฏิบัติในกำรเลื่อนกำรพิจำรณำเอกสำรกำรสมัครเพ่ือ
ทบทวนสถำนะของ NHRIs ออกไปก่อนที่จะเสนอแนะให้ลดสถำนะ เพ่ือเปิดโอกำสให้ NHRIs นั้นได้ด ำเนินกำร
ตำมที่จ ำเป็นเพ่ือแก้ไขข้อห่วงกังวลหรือเพ่ือให้  NHRIs ได้แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นว่ำ เหตุใดจึงไม่อำจ
ด ำเนินกำรแก้ไขข้อห่วงกังวลดังกล่ำวได้ นอกจำกนี้ กรณีอ่ืน ๆ ที่อำจเป็นเหตุให้ SCA เสนอแนะให้ลดสถำนะ 



๒๒ 

มักจะเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ NHRIs ไม่ว่ำจะเป็นผลจำกเหตุกำรณ์เดียวที่มีควำมรุนแรงมำกพอ 
หรือเป็นผลจำกรูปแบบกำรปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งแตกต่ำงกันไปตำมสถำนกำรณ์และข้อเท็จจริง แต่ในอดีตมัก
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ NHRIs ในสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองหรือกำรเผชิญกับข้อ
กล่ำวหำถึงกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรงโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

(๔) SCA อำจพิจำรณำว่ำมีสถำนกำรณ์พิเศษและจ ำเป็นต้องระงับสถำนะของ NHRIs ไว้
ชั่วครำว (suspension) โดยอ ำนำจในกำรพิจำรณำระงับสถำนะของ NHRIs เป็นของคณะกรรมกำรบริหำร 
GANHRI ในกรณีดังกล่ำว SCA จะต้องเสนอควำมเห็นต่อประธำน GANHRI เพ่ือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรบริหำร 
GANHRI ต่อไป ทั้งนี้ "สถำนกำรณ์พิเศษ" หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลันและรุนแรงในควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยทำงกำรเมืองภำยในของรัฐ เช่น กรณีที่มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีข้อ
กล่ำวหำที่เชื่อถือได้ว่ำมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรงเกิดขึ้นจริง กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะต้อง
เกิดข้ึนร่วมกับกำรด ำเนินกำรใด ๆ ต่อไปนี้ด้วยจึงจะถือเป็นสถำนกำรณ์พิเศษ ได้แก่ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำย
จัดตั้งหรือกฎหมำยที่ใช้กับ NHRIs ให้มีเนื้อหำสำระที่ขัดแย้งกับหลักกำรปำรีส กำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของ NHRIs โดยมิได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำและแต่งตั้งตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือกำรที่  NHRIs 
ด ำเนินกำรหรือไม่ด ำเนินกำรใดซึ่งเป็นภัยอย่ำงร้ำยแรงต่อควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีส ซึ่ง  NHRIs 
สำมำรถโต้แย้งคัดค้ำนได้ตำมขั้นตอนและกระบวนกำรที่ก ำหนดในธรรมนูญ GANHRI 

๔.๓.๖ กำรพิจำรณำทบทวนพิเศษ (special reviews) เป็นกรณีที่เกิดขึ้นนอกก ำหนดกำร
ทบทวนสถำนะรอบปกติทุก ๕ ปี SCA อำจเสนอให้มีกำรพิจำรณำทบทวนพิเศษได้ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์ซึ่ง 
NHRIs มีควำมเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่อำจกระทบต่อควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีส เช่น กรณีที่กฎหมำย
จัดตั้ง NHRIs มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ กรณีมีควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองในรัฐใดอย่ำงมี
นัยส ำคัญและอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อควำมสำมำรถของ NHRIs ในกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ หรือกรณี
ที่ NHRIs ไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรงได้อย่ำงเพียงพอหรือในระยะเวลำที่
เหมำะสม ซึ่งแสดงถึงควำมเป็นอิสระของ NHRIs นั้น ทั้งนี้ ก่อนที่ SCA จะเริ่มกระบวนกำรพิจำรณำทบทวน
พิเศษกับ NHRIs ใด จะต้องแจ้งข้อมูลและควำมเห็นไปยัง NHRIs นั้นก่อนเพื่อเปิดโอกำสให้ NHRIs ได้น ำเสนอ
ข้อมูลและชี้แจงต่อข้อห่วงกังวล หำก SCA พิจำรณำแล้วเห็นควรยุติเรื่องก็จะแจ้งให้ NHRIs นั้นทรำบ และจะ
ไม่มีกำรบันทึกไว้ในรำยงำนของ SCA เพ่ือมิให้เกิดควำมเข้ำใจผิดต่อสำธำรณะ แต่หำก SCA เห็นควรริเริ่มกำร
พิจำรณำทบทวนพิเศษ จะมีกำรบันทึกไว้ในรำยงำนของ SCA และขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจะเป็นไปในลักษณะ
เดียวกันกับกำรพิจำรณำประเมินสถำนะตำมรอบปกติ 

๔.๓.๗ กำรโต้แย้งคัดค้ำนข้อเสนอแนะของ SCA หรือค ำวินิจฉัยให้ระงับสถำนะของคณะ
กรรมกำรบริหำร GANHRI  

(๑) กรณีที่ NHRIs ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ SCA ก็สำมำรถโต้แย้งคัดค้ำนได้ตำม
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดตำมธรรมนูญ GANHRI โดยคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI จะเป็นผู้มีอ ำนำจชี้
ขำดว่ำข้อเสนอแนะของ SCA สำมำรถยอมรับได้หรือไม่ได้ โดยคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI จะพิจำรณำว่ำ
ข้อเสนอแนะของ SCA ได้บ่งชี้ถึงควำมไม่สอดคล้องกับหลักกำรปำรีสของ NHRIs ได้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ
หรือไม่โดยใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำตำมหลักกำรปำรีสและข้อสังเกตทั่วไป 



๒๓ 

(๒) กรณีที่ NHRIs ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะให้ระงับสถำนะชั่วครำวสำมำรถโต้แย้ง
คัดค้ำนได้ตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดตำมธรรมนูญ GANHRI กรณีท่ีสถำนะของ NHRIs ถูกระงับ สิทธิ
กำรมีส่วนร่วมและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ตำมสถำนะของ NHRIs นั้นจะถูกระงับไปด้วยทันที 

(๓) กรณีค ำวินิจฉัยของ SCA ซึ่งมิใช่ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI เช่น 
กำรวินิจฉัยให้เลื่อนกำรพิจำรณำประเมินสถำนะออกไปก่อน หรือกำรวินิจฉัยให้มีกำรริเริ่มกำรพิจำรณำ
ทบทวนพิเศษ กรณีเหล่ำนี้ไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ NHRIs จะโต้แย้งคัดค้ำนได ้

๔.๔ สถานะของ กสม. ภายใต้ GANHRI 

๔.๔.๑ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ได้สมัครเข้ำเป็นสมำชิก ICC หรือ GANHRI  
ในปัจจุบันตั้งแต่ปี ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และได้รับสถำนะ ‘A’ ในกำรประเมินสถำนะครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๗) 

๔.๔.๒ กำรทบทวนสถำนะ (re-accreditation) ตำมธรรมนูญ GANHRI (เดิมเป็น ICC) ก ำหนดให้
สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่มีสถำนะ ‘A’ จะต้องเข้ำรับกำรทบทวนสถำนะทุก ๕ ปี ซึ่ง กสม. ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑) กสม. ได้เข้ำรับกำรทบทวนสถำนะรอบ ๕ ปีแรกในระหว่ำงกำรประชุม SCA เมื่อวันที่ 
๓–๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๑ โดยผลของกำรพิจำรณำ SCA ได้ให้ควำมเห็นว่ำควรให้สถำนะ ‘A’ แก่ กสม. โดยมี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติมในประเด็นต่อไปนี้ 

 ๑) ที่ตั้งของส ำนักงำน กสม. ซึ่งตั้งอยู่ในอำคำรที่มีระบบรักษำควำมปลอดภัยแน่นหนำ
ยำกแก่กำรเข้ำถึง 

 ๒) ควำมจ ำเป็นในกำรจัดให้มีกำรหำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำงในกระบวนกำรสรรหำ  
                                  กสม. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคมและกลุ่มเปรำะบำง 

 ๓) กำรโอนเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กสม. จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ ในลักษณะ 
                                  กำรให้มำช่วยปฏิบัติรำชกำร ซึ่งอำจส่งผลต่อควำมเป็นอิสระ 

 ๔) ข้อเสนอแนะของ กสม. ที่มีไปยังหน่วยงำนของรัฐบำลไม่ได้รับกำรปฏิบัติตำมหรือ 
                                   ติดตำมผล  

 ๕) ควรมีกำรระบุเหตุผลและเงื่อนไขในกำรถอดถอนคณะกรรมกำร 
(๒) กสม. ได้เข้ำรับกำรทบทวนสถำนะครั้งที่ ๒ ในรอบ ๕ ปีต่อมำระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๒

พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ ปรำกฏว่ำ SCA ได้มีข้อเสนอแนะให้เลื่อนกำรพิจำรณำ (defer) ออกไปเป็นช่วงกำรประชุมใน
เดือนมีนำคม ๒๕๕๗ เนื่องจำกมีหลำยประเด็นที่ SCA ต้องท ำควำมเข้ำใจ พร้อมกับขอให้ กสม. ชี้แจงเพ่ิมเติมใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

 ๑) กฎหมำยจัดตั้งไม่มีบทบัญญัติก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ  
                                  กสม. และเจ้ำหน้ำที่ (functional immunity) 

 ๒) กำรสรรหำและกำรแต่งตั้ง กสม. ชุดที่ ๒ ขำดกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ  
                                  ของสังคม ที่เน้นควำมเป็นพหุนิยม (pluralism)  

 ๓) กำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ ที่ล่ำช้ำ 
 ๔) กำรขอยืมตัวเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐมำปฏิบัติงำน 
 ๕) กำรจัดตั้งส ำนักงำนในภูมิภำคเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
 ๖) ร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติฉบับใหม่ที่ยังไม่ผ่ำนรัฐสภำ 



๒๔ 

(๓) กำรพิจำรณำทบทวนสถำนะโดย ICC-SCA ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๗ 
ปรำกฏว่ำ SCA ยังมีท่ำทีคงเดิมต่อกำรทบทวนสถำนะของ กสม. และได้ตัดสินใจให้เลื่อน (defer) กำรพิจำรณำ
ออกไปเป็นรอบกำรประชุมในเดือนตุลำคม ๒๕๕๗ พร้อมกับมีข้อสังเกตในประเด็นต่อไปนี้ 

๑) ควำมคุ้มกันกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กสม. ตำมบทบัญญัติของกฎหมำยจัดตั้งยังมี
จ ำกัดเฉพำะบำงสถำนกำรณ์ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนของ กสม. ด้วย  

๒) กระบวนกำรสรรหำและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำตำมมำตรำ ๒๔๓ 
และ ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ยังไม่สำมำรถประกันให้เห็นถึงควำม
โปร่งใสและกำรมีส่วนร่วม 

๓) ควำมล่ำช้ำในกำรเผยแพร่รำยงำนชุมนุมทำงกำรเมืองที่มีควำมรุนแรงทำงกำรเมือง
เมื่อปี ๒๕๕๓ รวมทั้งกำรชุมนุมทำงกำรเมืองซึ่งเริ่มเม่ือช่วงปลำยปี ๒๕๕๖ 

(๔) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๗ ICC-SCA ได้พิจำรณำทบทวนสถำนะของ กสม. อีกครั้ง 
โดยผลของกำรพิจำรณำในครั้งนี้ SCA ได้เสนอให้ปรับลดสถำนะของ กสม. ลงเป็นสถำนะ ‘B’ ตำมข้อ ๑๘.๑ 
ของธรรมนูญ GANHRI (เดิมเป็น ICC) ก ำหนดให้สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่ถูกประเมินลดสถำนะจำก 
‘A’ เป็น ‘B’ มีระยะเวลำ ๑ ปีในกำรจัดท ำข้อมูลควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ
เพ่ิมเติมเพ่ือชี้แจงต่อข้อสังเกตของ SCA โดยในช่วงเวลำดังกล่ำวให้ถือว่ำ NHRIs ยังคงอยู่ในสถำนะ ‘A’  

๔.๔.๓ กำรปรับลดสถำนะของ กสม. อย่ำงเป็นทำงกำร 

ในครำวกำรประชุม SCA ระหว่ำงวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ SCA ได้พิจำรณำ
ค ำชี้แจงของ กสม. แล้ว เห็นว่ำค ำชี้แจงของ กสม. ต่อประเด็นข้อสังเกตของ SCA ยังไม่เพียงพอและไม่เป็น
รูปธรรม SCA จึงเสนอลดสถำนะของกสม. จำก ‘A’ เป็น ‘B’ ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้
มีหนังสือถึงประธำน ICC และสมำชิก ICC Bureau เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เพ่ือขอคัดค้ำน 
(challenge) ข้อเสนอแนะของ SCA ภำยในเวลำ ๒๘ วันหลังจำกได้รับหนังสือของส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพ่ือ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (OHCHR) อย่ำงเป็นทำงกำร ตำมข้อ ๑๒.๑ ของธรรมนูญ GANHRI (เดิมเป็น 
ICC) แต่ไม่เป็นผล ซ่ึงกำรถูกลดสถำนะเป็น ‘B’ ดังกล่ำว ส่งผลให้ กสม. มีฐำนะเป็นสมำชิกท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง 
(non-voting member) ในกำรประชุมต่ำง ๆ ตำมข้อ ๒๔.๒ ของธรรมนูญ GANHRI 

๔.๔.๔ กำรด ำเนินกำรเพ่ือขอปรับสถำนะเป็น ‘A’ 

 ในห้วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ กสม. ได้ด ำเนินกำรเพ่ือขอปรับสถำนะจำก ‘B’ เป็น ‘A’ 
เนื่องจำกได้มีกำรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ให้มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีสมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กำรประชุมเพ่ือพิจำรณำประเมินสถำนะตำมค ำขอของ 
กสม. ที่ได้ก ำหนดไว้ในรอบกำรประชุมเดือนมีนำคม ๒๕๖๓ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปเนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ 



๒๕ 

๕.๑ บทบาทของการเป็นสมาชิก GANHRI และประโยชน์ที่ได้รับ 

นับแต่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ในฐำนะสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของ
ไทยได้เป็นสมำชิกของ GANHRI (เดิมเป็น ICC) ในปี ๒๕๔๗ โดยได้รับสถำนะ 'A' แล้ว กสม. ได้แสดงบทบำท
กำรเป็นสมำชิกของ GANHRI ผ่ำนกิจกรรมที่ส ำคัญต่ำง ๆ ได้แก่ 

๕.๑.๑ กำรเข้ำร่วมกำรประชุมประจ ำปี (Annual Meeting) 

 กสม. ได้เข้ำร่วมกำรประชุมประจ ำปีของ GANHRI (เดิมเป็น ICC) ณ อำคำรสหประชำชำติ 
นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส ตั้งแต่ครั้งที่ ๑๖ เป็นต้นมำ โดยได้ร่วมติดตำมและแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนำกำร
ด้ำนกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสถำบันสิทธิมนุษยชนจำกภูมิภำคต่ำง ๆ ทั่วโลก และร่วม
สนับสนุนกำรแสวงหำแนวทำงที่จะส่งเสริมบทบำทของ GANHRI และสมำชิกให้เป็นที่ยอมรับในกรอบกำร
ประชุมทำงด้ำนสิทธิมนุษยชน และกลไกต่ำง ๆ ของสหประชำชำติ โดยเฉพำะควำมร่วมมือกับส ำนักงำน
ข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (OHCHR) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (HRC) 
รวมทั้งกลไกคณะกรรมกำรภำยใต้พันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน  

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 กำรเข้ำร่วมกำรประชุมประจ ำปีเป็นโอกำสส ำคัญที่ กสม. ได้พบปะหำรือเพ่ือท ำควำมรู้จัก 
แลกเปลี่ยนข้อมูล ควำมเห็น ประสบกำรณ์ ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนและแนวทำงแก้ไขกับเพ่ือน
สมำชิก รวมถึงกำรหำรือกับข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติเกี่ยวกับบทบำทของ NHRIs ในเรื่อง
ต่ำง ๆ และได้รับทรำบพัฒนำกำรใหม่ ๆ จำกผลกำรด ำเนินงำนของ NHRIs ทั่วทุกภูมิภำคตลอดจนร่วม
อภิปรำยเกี่ยวกับบทบำทของ NHRIs ในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส ำคัญ รวมทั้งน ำบทเรียนควำมส ำเร็จและแนว
ปฏิบัติที่ดีจำกประสบกำรณ์ของเพ่ือนสมำชิกมำใช้ในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร และพัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำนของ กสม. 

๕.๑.๒ กำรท ำหน้ำที่สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI (GANHRI Bureau) 

 ประธำน กสม. ของไทยได้แสดงบทบำทที่ส ำคัญในกำรเป็นสมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 
GANHRI ซึ่งเป็นองค์กรบริหำรของ GANHRI ระหว่ำงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในฐำนะสมำชิก GANHRI ของภูมิภำค
เอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับสมำชิกจำกภูมิภำคแอฟริกำ อเมริกำ และยุโรป ภูมิภำคละ ๔ สถำบัน รวมทั้งสิ้น ๑๖ 
สถำบัน ซึ่งประเด็นที่มีกำรหำรือในกำรประชุม GANHRI Bureau จะเน้นไปที่กำรบริหำรจัดกำร งบประมำณ กำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กำรแก้ไขธรรมนูญ GANHRI กำรรับรองรำยงำนกำรพิจำรณำ
ประเมินสถำนะของ SCA ตลอดจนกำรรับทรำบรำยงำนสถำนะกำรเงินของ GANHRI โดยคณะกรรมกำรด้ำน
กำรเงิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ คณะท ำงำนด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
คณะท ำงำนด้ำนสิทธิของผู้พิกำร คณะท ำงำนว่ำด้วยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) และ
คณะท ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุ  

ในปี ๒๕๕๕ ประธำน กสม. ได้ท ำหน้ำที่ประธำนกำรอภิปรำยในหัวข้อ “สิทธิในกำรพัฒนำ” 
ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสิทธิมนุษยชนกับควำมยำกจน เนื่องจำกกำรขยำยตัวของจ ำนวน

๕. บทบาทการขับเคลือ่นการด าเนินงานของ กสม. 



๒๖ 

ประชำกรโลก ซึ่งส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในประเทศก ำลังพัฒนำและประสบปัญหำกำรเข้ำถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนและสิทธิ
ในกำรด ำรงชีวิตตำมมำตรฐำนอย่ำงเพียงพอ ทั้งสิทธิในอำหำร ที่อยู่อำศัย กำรศึกษำ และกำรรักษำพยำบำล  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

กำรท ำหน้ำที่สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI เปิดโอกำสให้ กสม. ได้มีส่วนร่วม 
ในกำรอภิปรำยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่ำงสมำชิกในประเด็นต่ำง ๆ ที่อยู่ภำยในอ ำนำจหน้ำที่ อันเป็น 
กำรช่วยเสริมสร้ำงบทบำทของ กสม. ให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่ำงประเทศ รวมทั้งยังสำมำรถเข้ำถึง
แหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำรด ำเนินบทบำทของ NHRIs ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับ
ประธำน GANHRI และประธำนของกรอบควำมร่วมมือระหว่ำง NHRIs ในระดับภูมิภำคต่ำง ๆ เพ่ือเป็น 
กำรปูพื้นฐำนของควำมร่วมมือระหว่ำงกันในอนำคต  

๕.๑.๓ กำรเข้ำร่วมกำรประชุมนำนำชำติ (International Conference) 

 กสม. ได้เข้ำร่วมกำรประชุมนำนำชำติซึ่งเป็นกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงสมำชิกในประเด็น
กำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๘ ณ เมืองซำนตำ ครูซ ประเทศโบลิเวีย เพ่ือหำรือเกี่ยวกับ
ปัญหำแรงงำนย้ำยถิ่น บทบำทหน้ำที่ของ NHRIs กับกำรดูแลแรงำนอพยพผิดกฎหมำย ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล ซึ่งที่ประชุมได้รับรองปฏิญญำซำนตำ ครูซ (Santa Cruz Declaration) 
เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับ NHRIs ในกำรปกป้องและคุ้มครองแรงงำนย้ำยถิ่น 

๕.๑.๔ กำรเข้ำร่วมกำรประชุมในโครงกำรเพ่ือควำมเป็นหุ้นส่วนไตรภำคี (The Tripartite 
Partnership Programme: TPP) 

กสม. ได้เข้ำร่วมกำรประชุมในโครงกำรเพ่ือควำมเป็นหุ้นส่วนไตรภำคี ระหว่ำงโครงกำร
พัฒนำแห่งสหประชำชำติ ( UN Development Programme: UNDP) ส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชำชำติ (OHCHR) และ GANHRI ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรลงนำมในข้อตกลง ๓ ฝ่ำย เมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภำพันธ์ ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ที่ก ำหนดให้มีควำมร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของ NHRIs ที่เป็นสมำชิกของ GANHRI ในกำรแสดงบทบำทให้บรรลุผลตำมวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ๒๐๓๐ 
เพ่ิมกำรประสำนงำนและแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญระหว่ำงกันให้มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนผ่ำนกระบวนกำรประเมินศักยภำพ (capacity assessment) และ
กำรวิเครำะห์ข้อท้ำทำย (gap analysis) ของ NHRIs   

ประธำน กสม. ได้เข้ำร่วมกำรประชุมในโครงกำรเพ่ือควำมเป็นหุ้นส่วนไตรภำคี เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ ในฐำนะประธำนกรอบควำมร่วมมือเครือข่ำย NHRIs 
ระดับภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum of NHRIs: APF) ร่วมกับประธำนกรอบควำมร่วมมือจำก
อีก ๓ ภูมิภำค ประธำน GANHRI (ICC ในขณะนั้น) ผู้แทน UNDP และผู้แทน OHCHR โดยมีประเด็นส ำคัญใน
เรื่องกำรประเมินศักยภำพของ NHRIs ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำหรับเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและประสิทธิภำพใน 
กำรท ำงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ควำมส ำคัญกับแผนงำนด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยเน้นกรอบแนวคิดเรื่อง
สิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ ตลอดจนกำรรณรงค์เพ่ือขยำยบทบำทกำรด ำเนินกำรของ GANHRI  
ในกำรประชุมด้ำนสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติที่จัดขึ้น ณ นครนิวยอร์ก จำกเดิมที่มีบทบำทจ ำกัดเพียง
กำรประชุม HRC ที่จัดขึ้น ณ นครเจนีวำ เท่ำนั้น 



๒๗ 

๕.๑.๕ กำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือกำรทบทวนสถำนะของ กสม. (Re-accreditation) 

โดยที่ธรรมนูญ GANHRI ก ำหนดให้มีกำรทบทวนสถำนะของสมำชิกที่มีสถำนะ ‘A’ ทุก ๕ 
ปี ซึ่งเป็นไปตำมข้อเรียกร้องของรัฐบำลที่เป็นสมำชิกของสหประชำชำติที่เห็นว่ำ NHRIs มีบทบำทมำกขึ้นใน
กิจกรรมและกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชำชำติ จึงขอให้ GANHRI ได้มีกระบวนกำรทบทวนสถำนะของสมำชิกอย่ำงจริงจังเพ่ือให้มั่นใจว่ำ
สมำชิกมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริงตำมหลักกำรปำรีส ซึ่ง กสม. ได้เข้ำรับกำรทบทวนสถำนะครั้งแรกเมื่อ 
ปี ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑)  

๕.๒ ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทายของ กสม. 

๕.๒.๑ กำรท ำงำนของ กสม. ประสบกับข้อท้ำทำยอันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน
ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศมีควำมซับซ้อนมำกยิ่งข้ึน เช่น สถำนกำรณก์ำรประท้วง กำรจลำจลที่น ำไปสู่
ควำมรุนแรง ซึ่งมีผลให้เกิดเหตุกำรณ์ยึดอ ำนำจของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เมื่อวันที่  ๒๒ 
พฤษภำคม ๒๕๕๗ กำรเผชิญกับวิกฤตทำงเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  ภำวะวิกฤตโรคระบำด และ 
ควำมพยำยำมเคลื่อนไหวไปสู่ระบอบประชำธิปไตยในประเทศต่ำง ๆ ซึ่ง กสม. จ ำเป็นต้องแสดงบทบำทที่จะ
เชื่อมโยงแนวทำงปฏิบัติของระบบสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศให้เข้ำกับแนวทำงภำยในประเทศ 

๕.๒.๒ ควำมเสี่ยงจำกสภำวะกำรถูกกดดันหรือถูกแทรกแซงจำกรัฐบำล ส่งผลต่อกำรรักษำ
สถำนภำพของ กสม. ให้มีควำมน่ำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน  

๕.๒.๓ เมื่อคณะอนุกรรมกำรกำรประเมินสถำนะของ GANHRI ได้มีข้อเสนอแนะให้ลดระดับ
สถำนะของ กสม. ใน GANHRI จำกสถำนะ 'A' เป็น 'B' ท ำให้ กสม. ประสบข้อท้ำทำยในกำรมีส่วนร่วมและ
แสดงบทบำทในเวทีระหว่ำงประเทศเนื่องจำกภำยใต้หลักเกณฑ์กำรเป็นสมำชิกของ GANHRI สมำชิกที่มี
สถำนะ ‘B’ จัดเป็นสมำชิกประเภทที่ไม่มีสิทธิออกเสียง (non-voting member) ไม่สำมำรถได้รับกำรเสนอชื่อ
เพ่ือเป็นผู้แทนเครือข่ำยภูมิภำคในคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI ตลอดจนไม่มีสิทธิเข้ำร่วมในกิจกรรมของ 
HRC เช่น กำรเข้ำร่วมกำรประชุม HRC กำรแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งรวมถึงกำรเข้ำร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรอื่นภำยใต ้HRC ด้วย 

๕.๓ แนวทางการเตรียมการในอนาคต 

๕.๓.๑ กสม. ควรก ำหนดยุทธศำสตร์และแผนงำนกำรเตรียมเข้ำร่วมกำรประชุมต่ำง ๆ ในฐำนะ
สมำชิก GANHRI มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรแสดงบทบำทในกำรประชุมหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ชัดเจน เพ่ือให้
กำรประสำนข้อมูลและทิศทำงกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวข้องเป็นไปอย่ำงครบถ้วนและตรงตำมวัตถุประสงค์ 

๕.๓.๒ กสม. ควรก ำหนดยุทธศำสตร์และแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือเตรียมกำรเข้ำรับกำรประเมิน
สถำนะอย่ำงเป็นระบบเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีควำมครบถ้วน ชัดเจน สำมำรถ
แสดงถึงศักยภำพของ กสม. ในเวทีระดับสำกล และส่งเสริมภำพลักษณ์ท่ีดีของ กสม.  

๕.๓.๓ กสม. ควรจัดท ำแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและควรมีกำรฝึกอบรมบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 


