สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันอังคารที่ 3
มี น าคม 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม 704 ชั้ น 7 ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ โดยมี
นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. สรุปผลการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “จ้างงานคนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย”
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “จ้างงาน
คนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย” จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และ
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจาวุฒิสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๖๓ ณ ห้ อ งประชุ ม ๒๕๐1 ชั้ น ๒๕ อาคารสุ ข ประพฤติ กรุ ง เทพมหานคร ในการนี้ ได้ มี ก รรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์) พร้อมเจ้าหน้าที่สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ได้เข้าร่ว มการเสวนาดังกล่ าว โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับ ปัญหาและ
อุป สรรคตามพระราชบั ญ ญัติส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใน 4 มาตราส าคั ญ
คือ มาตรา 20 มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35
2. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์
ที่ประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ มีมติ รั บทราบการเผยแพร่ข่ าวประชาสั มพั นธ์และ
แถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม
2563 จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง ขอประณามการลอบวางระเบิด
ในพื้นที่สาธารณะ อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นเหตุให้ชาวบ้าน เด็ก และเยาวชนได้รับบาดเจ็บ เผยแพร่
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชี้แจงกรณีขอให้ตรวจสอบการออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของ กสม. เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
3. ขอเสนอแต่งตั้งคณะทางานศึกษาผลกระทบจากนโยบายโครงสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรณีศึกษา : ผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทางานศึกษาผลกระทบจาก
นโยบายโครงสร้ างในพื้น ที่กรุ งเทพมหานคร กรณีศึกษา : ผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อการนาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้
ที่ประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ มีมติ เห็ นชอบให้ เ ลื่ อนการจั ดอบรมเชิ งปฏิ บัติ การ
วิ ท ยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเพื่ อ การน าคู่ มื อ การจั ด การเรี ย นรู้
สิ ทธิม นุ ษยชนศึ กษาส าหรั บ การศึ กษาขั้นพื้น ฐานไปประยุกต์ใช้ ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563
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ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) และมอบส านั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พิจารณาดาเนินการต่อไป
5. ขอให้ศึกษากฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการ
สิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้เสนอให้ ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติทาการศึกษากฎหมาย
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็ก เยาวชน สตรี บุคคลหลากหลายทางเพศ สถาบันครอบครัว รวมถึงบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งอาจมีป ระเด็นที่มีผ ลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ในการนี้ หากประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะได้ดาเนินการต่อไป
โดยอาจเสนอแต่งตั้งเป็นคณะทางานหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว
6. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ขอเข้าเยี่ยมเยือน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบเรื่อง คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ 3)0019/1027 ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2563 กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเข้าเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม
2563 เวลา 09.30 น. ณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตอบรับและมอบสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดาเนินการต่อไป และมอบให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์) กากับดูแล ในการนี้
ขอเรียนเชิญกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ และ
เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
7. การยกเลิกเดินทางไปราชการในต่างประเทศ เนื่องด้วยการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัส COVID-19
ที่ประชุมคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ มีม ติรับ ทราบเรื่อง การยกเลิ ก เดิน ทางไปราชการ
ในต่างประเทศ เนื่องจากเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ในสมาพันธรัฐสวิส
โดยนางประกายรั ต น์ ต้ น ธี ร วงศ์ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ขอยกเลิ ก การเดิ น ทางไปราชการ
ในต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 23 ระหว่างวันที่ 11 – 15
มีนาคม 2563 ณ นครเจนีวา และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอยกเลิกการเดินทางไปราชการ
ในต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจาปีของ GANHRI ระหว่างวันที่ 9 – 15 มีนาคม 2563 ณ นครเจนีวา
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