สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12
กั น ยายน 2560 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. การประชุ ม The 2nd ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of
Older Persons ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้มอบหมาย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการ
ประชุ ม The 2nd ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons ระหว่ า ง
วันที่ 18 – 22 กันยายน 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุม
2. การประชุม เรื่อง “ติด ตามผลการดาเนินงานตามมติคณะรั ฐมนตรี ว่า ด้วยการส่งเสริ มและ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากการลงทุ น ข้ า มพรมแดนของไทย อั น เกี่ ย วเนื่ อ งจากข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและ
ฐานทรั พ ยากร ร่ ว มกั บ คณะท างานติ ด ตามการลงทุ น ข้ า มพรมแดนของไทย ( Thai Extra-Territorial
Obligations Working Groups : Thai ETOs Watch) ได้จัดการประชุม เรื่อง “ติดตามผลการดาเนินงานตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากการลงทุ น ข้ า มพรมแดนของไทย
อันเกี่ยวเนื่องจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ” ณ ห้องประชุม 709 สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 โดยภาคเช้าเป็นการเสนอรายงาน
เรื่อง “รายงานการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ : ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อมและการละเมิด
สิทธิมนุษยชน” โดยคณะทางานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย ดาเนินรายการโดย นางสุนี ไชยรส
อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 1 ส่วนภาคบ่ายเป็นการรับฟังข้อเท็จจริง กรณีกล่าวอ้างว่า โครงการ
เหมืองถ่านหินบานชองละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน ในประชาคมอาเซียน ประจาปี 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการแข่งขันโต้วาทีสิ ทธิมนุษยชน
ระดับเยาวชน ในประชาคมอาเซียน ประจาปี 2560 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2560
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับ
รางวัล Best Speaker จานวน 1 คน
4. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561
ที่ป ระชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 ตามที่ กสม. ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ใน กสม. จานวน 14 คณะ
และจะหมดวาระในวั นที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕60 เนื่อ งจากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา 29 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไว้ว่า
การแต่งตั้ง คณะอนุ กรรมการจะดาเนิ นการได้ในกรณีที่ไม่อาจหลี กเลี่ ยงได้ ซึ่งร่างพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฯ ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติแล้ว ดังนั้น ในระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ยังไม่มีผลใช้บังคับ สานักงาน กสม. จึงได้เสนอต่อที่ประชุม กสม. เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการที่กาลังจะหมดวาระในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 จานวน 14 คณะ
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. .... จะมีผลใช้บังคับหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
2. มอบหมายให้สานักงาน กสม. ศึกษาแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา 29 ว่าควรมีหลักเกณฑ์
อย่างไร และนาเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร หลังจากพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญฯ มีผลใช้บังคับ
แล้วต่อไป
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