สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันอังคารที่ 24
กรกฎาคม 2561 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. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. …. และมอบให้
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสานักงาน กสม. โดยสานักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคา
ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม โดยไม่ต้องนาเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ ว่ าด้ ว ยเครื่ องแบบและการแต่ งเครื่ องแบบของข้ าราชการ พนักงานราชการ และลู กจ้ าง ส านั กงาน
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. .... และมอบให้ ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ และ
สานักงาน กสม. โดยสานักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคาให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม
โดยไม่ต้องนาเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. การด าเนิน การตามข้อเสนอแนะจากการประชุม 2018 Global Forum on Responsible
Business Conduct ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี ม ติ รั บ ทราบเรื่ อ ง นางประกายรั ต น์ ต้ น ธี ร วงศ์
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ รั บ แจ้ ง จากกระทรวงการต่ า งประเทศ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การ
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม 2018 Global Forum on Responsible Business Conduct เมื่ อ ระหว่ า งวั น ที่
20 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยทางฝ่าย OECD ได้เสนอโครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยโครงการที่เสนอมานั้น
ทางฝ่ าย OECD สามารถสนั บ สนุ น งบประมาณในการดาเนินการเป็นส่ ว นใหญ่ นอกจากนี้ กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ยังได้เตรียมงบประมาณสาหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผน
RBC/Thailand ได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2561 และให้ทางกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศได้ประสานขอให้ กสม. ได้พิจารณาโครงการว่าทาง กสม. จะมีกิจกรรมใดที่จะเข้าร่วมได้ ซึ่งได้
แจ้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กสม. ไปแล้ว จานวน 3 โครงการ นอกจากนี้ ยังได้รับการติดต่อจาก Mr. Surya
Deva, Member of the UN Working Group on Business and Human Rights แจ้งความประสงค์จะเข้าพบ
เพื่ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ บทบาทของ กสม. ไทย ต่ อ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง การเยี ย วยา
อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ ซึ่งได้ตอบรับไปแล้วว่า มีความสะดวก
ในการให้ พ บในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๖๑ ซึ่ ง ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วจะมี ก ารจั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
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เรื่ อ ง “บทบาทของภาคประชาสั ง คมต่ อ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ”
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 23 สิ ง หาคม 2561 และได้ เ ชิ ญ Mr. Surya Deva เพื่ อ กล่ า ว Keynote Speech UN
Working Group on Business and Human Rights Presentation on “The role of Civil society
Organization and the National Action Plan on Business and Human Rights” โดยเมื่อจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จะนาผลที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการไปจัดทาข้อเสนอแนะต่อ
รัฐบาล เพื่อใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนต่อไป
4. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้ งที่ 45/2561 เพื่ อชี้แจงรายงานผลการประเมิน สถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2560 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิ มนุ ษยชน
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรัฐสภา
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และ
นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ พร้อมด้ว ยเลขาธิการคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ และเจ้ าหน้ าที่ส านั กงาน กสม. เป็นผู้ แทน กสม. เข้าร่ว มประชุมสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ ครั้งที่
45/2561 เพื่อชี้แจงรายงานผลการประเมิน สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2560 และ
รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรัฐสภา โดยระหว่างการชี้แจงรายงานดังกล่าวได้
กล่าวถึงการเสนอให้แก้ไขเพิ่ม เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเพิ่มมาตรา 161/1 ไปใน
ประมวลกฎหมายดังกล่าว ตามข้อเสนอของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่ง กสม. เห็นด้วย เนื่องจากการแก้ไข
ประมวลกฎหมายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการต่อสู้เพื่อป้องกันสิทธิ
ทั้งของตนเอง ครอบครัว และสาธารณะ จากการถูกฟ้องร้องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือเพื่อกลั่นแกล้ง
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