
       
 

 
 

ท่ี กระบวนการ ผงัขัน้ตอน ค าอธิบายรายละเอียดของงาน 
๑. 

กระบวนการ
ก่อนประชุม 

 
 
 
 

 
ผูอ้ ำนวยกำร APF จะส่งหนังสอืของประธำน APF และประธำนสถำบนัสทิธมินุษยชนแห่งชำตทิี่ท ำหน้ำทีเ่ป็นเจำ้ภำพของกำรประชุม 
APF เพื่อเชญิสถำบนัสทิธมินุษยชนแห่งชำติที่เป็นสมำชกิเขำ้ร่วมประชุมประจ ำปีอย่ำงเป็นทำงกำร โดยสำระส ำคญัในหนังสอืเชญิ
ประชุม จะประกอบดว้ย ก ำหนดกำร รปูแบบกำรประชุม และระเบยีบวำระกำรประชุม 
 

๒.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม แบ่งออกเป็น ๒ ดำ้น ไดแ้ก่ 
 

ด้านวิชาการ 
กำรเตรยีมสำรตัถะและท่ำทใีนกำรประชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุม 
โดยมกีำรเตรยีมควำมพรอ้ม ๓ ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
(๑) กำรเตรยีมขอ้มูลเพื่อกำรน ำเสนอ ในกรณีทีผู่แ้ทน กสม. ทีเ่ขำ้ร่วม
กำรประชุมมรีะเบียบวำระกำรประชุมที่จะต้องน ำเสนอในที่ประชุมใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง นอกจำกนี้ยงัมกีำรน ำเสนอตำมระเบยีบวำระ
ปกติของกำรประชุมทุกกำรประชุมของ APF เช่น กำรแลกเปลี่ยนผล
กำรด ำเนินงำนที่ส ำคญัของ กสม. ในปีที่ผ่ำนมำหรอืช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ 
ซึ่งต้องมกีำรเตรยีมเอกสำรกำรน ำเสนอ พรอ้มขอ้มูลรำยละเอยีดในแต่
ละหวัขอ้ 
(๒) กำรเตรยีมขอ้มลูส ำหรบักำรใหค้วำมเหน็โดยทัว่ไป  

ด้านธรุการ 
แบ่งเป็น ๒ กรณี คอื (ก) กำรเดนิทำงเขำ้รว่มกำรประชุม ณ ต่ำงประเทศ 
และ (ข) กำรประชุมทำงไกลโดยผ่ำนระบบออนไลน์ มีรำยละเอียด
กระบวนกำรท ำงำนโดยสงัเขป ดงันี้ 
กรณี (ก) 
(๑) กำรจดัท ำหนังสอือนุมตับิุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงเขำ้ร่วม
กำรประชุม  
(๒) กำรส ำรองบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ 
(๓) กำรส ำรองหอ้งพกั  
(๔) กำรอนุมตัิค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัประชุมเตรยีมกำรภำยในส ำนักงำน 
กสม. 
(๕) กำรจดัท ำหนงัสอืประสำนงำนเพือ่ขอขอ้มลู  
(๖) กำรจดัท ำหนังสือเชญิประชุมเพื่อเตรยีมกำรในกำรจดัท ำสำรตัถะ
และท่ำทถีงึหน่วยงำนภำยในทีเ่กีย่วขอ้ง 
(๗) กำรจดัท ำเอกสำรยมืเงนิ 
(๘) กำรจดัท ำหนังสอืเดนิทำงรำชกำร กรณีหนังสอืเดนิทำงมอีำยุเหลอื
น้อยกวำ่ ๖ เดอืน 
 
 

การได้รับหนังสือเชิญ 
เข้าร่วมการประชุม 

การเตรียมการ
ก่อนการประชุม 

แผนผงัขัน้ตอนและการเตรียมการเขา้ร่วมการประชุมของ APF 
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ท่ี กระบวนการ ผงัขัน้ตอน ค าอธิบายรายละเอียดของงาน 
 
กรณี (ข) 
ส ำหรบักรณี (ข) นัน้ จะตดัขัน้ตอนทีเ่กีย่วกบักำรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
ทัง้หมด แต่จะต้องมีกำรจัดเตรียมสถำนที่ส ำหรบักำรประชุม ควำม
พรอ้มของอุปกรณ์ และสญัญำณอนิเทอรเ์น็ต  

๓.  
 
 
 
 
 
 

ด้านวิชาการ 
มกีำรรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภำยในส ำนักงำน กสม. 
และหน่วยงำนภำยนอก เช่น ข้อมูลในส่วนที่เป็นกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนภำครฐัในประเด็นที่เกี่ยวข้องตำมที่ปรำกฎในวำระกำรประชุม 
เพื่อให้เหน็ภำพกำรท ำงำนของทัง้กลไกของรฐัและสถำบนัสทิธิมนุษยชน
แหง่ชำต ิ 
 
 

ด้านธรุการ 
แบ่งเป็น ๒ กรณี 
กรณี (ก) กำรขอขอ้มลูจำกหน่วยงำนภำยนอก 
(๑) ตอ้งมกีำรศกึษำและประสำนงำนเบือ้งตน้กบัหน่วยงำนทีม่ภีำรกจิ
สอดคลอ้งกบัเรือ่งทีต่อ้งกำรขอ้มลู  
(๒) จดัท ำหนงัสอืถงึผูบ้รหิำรสงูสดุของหน่วยงำนเพือ่ประสำนขอขอ้มลู 
กรณี (ข) กรณีกำรขอขอ้มลูภำยในส ำนักงำน กสม. 
(๑) ประสำนส ำนักทีเ่กีย่วขอ้ง 
(๒) จดัท ำหนงัสอืขอขอ้มลูหรอืจดัท ำหนงัสอืเชญิประชุม  
เพือ่รบัฟังขอ้มลูแลว้ แต่กรณี 
(๓) ด ำเนินงำนดำ้นธุรกำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วกบักำรประชุมภำยในส ำนักงำนฯ  

๔.  
 
 
 
 

 
ด้านวิชาการ 

น ำขอ้มลูทีไ่ดร้บัมำประมวลหรอืวเิครำะหเ์พือ่น ำไปใชใ้นกำรจดัท ำสำรตัถะและท่ำทใีนกำรประชุมตำมระเบยีบวำระต่ำง ๆ โดยเจำ้หน้ำกลุ่มงำนควำมรว่มมอื
สทิธมินุษยชนระหวำ่งประเทศ ๑ ส ำนักสทิธมินุษยชนระหวำ่งประเทศ  

การประสานงาน  
และการขอรับข้อมูล 

 

การประมวลผลข้อมูล 
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ท่ี กระบวนการ ผงัขัน้ตอน ค าอธิบายรายละเอียดของงาน 
๕.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านวิชาการ 

คอื กำรพจิำรณำขอ้มลูสำรตัถะและท่ำทใีนกำรประชุม ซึง่ทีป่ระชุมอำจมมีต ิ๒ แนวทำง ดงันี้  
  (๑) ใช่ คอื เหน็ชอบใหด้ ำเนินกำรต่อไปตำมทีเ่สนอ หรอื 
  (๒) ไมใ่ช ่คอื ยงัไมเ่หน็ชอบตำมทีเ่สนอ โดยอำจใหม้กีำรน ำกลบัไปปรบัปรุงหรอืแกไ้ขขอ้มลูเพิม่เตมิ  

๖. 

 

 
 
 
 

ด้านธรุการ 
(๑) รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำรตัถะและท่ำทีของ กสม. และเอกสำรประกอบที่ส ำคญั มำรวมเข้ำด้วยกันเพื่อจดัท ำเป็นเอกสำร
ประกอบกำรประชุม  
(๒) เสนอประธำน กสม. ใหค้วำมเหน็ชอบ  

๗. 

กระบวนการ
ระหว่าง การ

ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกำรประชุมของ APF สมำชกิ APF แต่ละสถำบนัจะมอีงคป์ระกอบคณะผูแ้ทน ประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำรสทิธมินุษยชนแหง่ชำต ิกรรมกำรสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชำต ิและเจำ้หน้ำทีส่ ำนักงำน  
การด าเนินการระหว่างการประชุม 
(๑) หวัหน้ำคณะผูแ้ทน หรอืผูแ้ทน จะเป็นผู้น ำเสนอและแสดงควำม
คดิเหน็ในแต่ละประเดน็ ตำมทีไ่ดเ้ตรยีมกำรไว ้ซึง่เจำ้หน้ำทีส่ ำนกังำน
จะเตรยีมแฟ้มขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งไว้แล้วโดยจดัเรยีงตำมระเบยีบวำระ
กำรประชุม 
(๒) เจำ้หน้ำทีส่ ำนักงำนท ำหน้ำทีร่บัฟังกำรประชุม ตดิตำมประเดน็ใน
กำรประชุม จดบนัทกึกำรประชุม และสนับสนุนหวัหน้ำคณะผูแ้ทนใน
ระหวำ่งกำรประชุมอยำ่งใกลช้ดิ 
รปูแบบในการประชุม  
กำรประชุมของ APF มรีปูแบบทีห่ลำกหลำย ไดแ้ก่ 
(๑) กำรประชุมในสถำนที ่
(๒) กำรเลีย้งอำหำร โดยสถำบนัสทิธมินุษยชนแหง่ชำตทิีเ่ป็นเจำ้ภำพ  

การเตรียมการระหว่างวนั 
(๑) กำรสรุปประเดน็ภำยหลงัเสรจ็สิน้กำรประชุมในแต่ละวนัเพือ่สง่ขำ่วให้
เจำ้หน้ำทีส่ ำนกังำน กสม. ทีเ่กีย่วขอ้ง ท ำกำรเผยแพรบ่นช่องทำง
ประชำสมัพนัธข์องส ำนกังำน กสม. 
(๒) กำรเตรยีมกำรส ำหรบัระเบยีบวำระกำรประชุมในวนัถดัไป 
 

การจัดทำเอกสาร          
ประกอบการประชุม 

เสนอ กสม.
พิจารณา
สารัตถะ 

ไม่ใช่ ใช่ 

การเข้าร่วมการประชุม 
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ท่ี กระบวนการ ผงัขัน้ตอน ค าอธิบายรายละเอียดของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) รปูแบบอื่น ๆ  เช่น กำรหำรอืนอกหอ้งประชุมในประเดน็ทีม่ี
ควำมส ำคญัระหวำ่งสมำชกิ (แบบไมเ่ป็นทำงกำร)  
หมายเหตุ 
นอกจำกกำรประชุมตำมระเบียบวำระปกติแล้ว กำรพบปะกันใน
ระหวำ่งพกักำรประชุมถอืยงัเป็นช่วงเวลำทีส่ ำคญัทีส่มำชกิ APF จะได้
มีโอกำสท ำควำมรู้ จักกับสมำชิกอื่ น  ๆ เพื่ อ เ ป็นกำรกระชับ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน และเป็นช่วงเวลำที่สำมำรถแสดงควำม
คดิเหน็หรอืกำรหำรอืแบบไม่เป็นทำงกำรในประเดน็ตำมระเบยีบวำระ
กำรประชุม อนัจะช่วยท ำใหบ้รรยำกำศในกำรประชุมเป็นไปในทศิทำง
ทีด่ ีและมคีวำมเป็นกนัเอง  

๘. 

กระบวนการ
ภายหลงั 

การประชุม 

 
 
 
 

รายงานสรปุผลการประชุม 
ส ำนักงำน กสม. โดยส ำนักสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ จะจดัท ำสรุปผลกำรประชุมเพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำต ิ
ดำ้นบรหิำร เพือ่ทรำบหรอืเพือ่พจิำรณำ หำกมปีระเดน็ทีจ่ะตอ้งพจิำรณำต่อเนื่อง  

การขบัเคล่ือนผลการประชุมให้เกิดผลเป็นรปูธรรม 
ส ำนกังำน กสม. โดยส ำนกัสทิธมินุษยชนระหวำ่งประเทศ จะด ำเนินกำรน ำผลของกำรประชุมไปเผยแพรผ่ำ่นช่องทำง ดงันี้ 
(๑) กำรแจง้เวยีนภำยในส ำนกังำนฯ  
(๒) กำรเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องส ำนกังำนฯ  
(๓) กำรจดัประชุมหำรอืโดยเชญิผูบ้รหิำรและเจำ้หน้ำทีข่องส ำนกังำนเขำ้รว่มรบัฟังผลกำรประชุม เพือ่กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวำ่งเจำ้หน้ำที ่ 

 
 
 

 

 

การเข้าร่วมการประชุม 

การสรุปผลการประชุม 


