สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 38/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 38/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1
พฤศจิ ก ายน 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม 704 ชั้ น 7 ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
โดยมี นายวั ส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระส าคั ญ
ได้ดังนี้
1. โครงการนาร่องเรื่องการนาหลักการชี้แนะ เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามกรอบงานของ
องค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา
ที่ป ระชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติมีมติรับทราบเรื่องการจัดทาโครงการนาร่องเรื่อง
การนาหลักการชี้แนะ เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง
เคารพ และเยี ย วยา เมื่ อ วัน พฤหั ส บดีที่ 27 ตุ ล าคม 25๕9 ณ ห้ องประชุ ม ไชโย โรงแรมไชโย รี ส อร์ ท
ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จั งหวัดภูเก็ต โดยโครงการดังกล่ าวเป็นการประชุมกลุ่ มย่อย ซึ่ง ได้นาเสนอ
หลักการชี้แนะใน 2 ประเด็น คือ ความสาคัญของหลักสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ และผู้ประกอบการ
ธุร กิ จ ต้ องปฏิ บั ติอ ย่ า งไรตามหลั ก การชี้ แนะ เรื่อ งสิ ทธิ มนุ ษยชนส าหรับ ธุรกิ จตามกรอบงานขององค์ การ
สหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา เพื่อนาหลักการและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
หลักการดังกล่าวไปดาเนินการธุรกิจภายในจังหวัดภูเก็ตได้อย่างถูกต้อง
2. การทาประชาคมหมู่บ้า น เรื่อง การน าที่ดิน ของรั ฐ มาใช้ประโยชน์ ในเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ
เชียงราย
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ ในฐานะที่เป็ นประธานอนุกรรมการด้านสิ ทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ได้เดินทางไปร่วม
สังเกตการณ์การทาประชาคมหมู่บ้านในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ในพื้นที่ตาบล
บุญเรือง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เนื่องจากหน่วยงานรัฐได้นาพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณริมแม่น้าอิงส่งมอบให้แก่
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย เพื่อใช้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ต่อมา
นายอาเภอเชียงของได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 และผลการประชาคมมีมติ
ไม่เห็นชอบให้นาพื้นที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวไปใช้จัดตั้งเป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งทางอาเภอ
เชียงของได้แจ้ งว่า จะดาเนิ นการทาประชาคมอีกครั้ง โดยใช้วิธีลงมติด้วยบัตรลงคะแนน เมื่อวันจันทร์ ที่ 31
ตุลาคม 2559 ซึ่งกลุ่มผู้ร้องเห็นว่า อาเภอเชียงของดาเนินการทาประชาคมอย่างเร่งรัด โดยยังมิได้มีการชี้แจงทาความ
เข้าใจ เปิดเผยข้อมูลให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ จึงได้ยื่นคัดค้านการทา
ประชาคมต่อนายอาเภอเชียงของ ซึ่งทางคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรได้พิจารณาแล้วปรากฏ
ว่ า กระบวนการจั ด ท าประชาคมดั ง กล่ า ว ยั ง มี ห ลายส่ ว นที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดย
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขอให้ชะลอการ
ทาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ที่ 8 และที่ 10 ตาบลบุญเรือง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ออกไป
ก่อน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินการของจังหวัดเชียงรายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิชุมชน ซึ่ง
รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้ โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับดาเนินการต่อไป
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3. สรุปผลการดาเนินโครงการเสวนา เรื่อง “โทษประหารชีวิต... ลดการกระทาผิดหรือ ควรคิดใหม่”
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการดาเนินโครงการเสวนา เรื่อง
“โทษประหารชีวิต ... ลดการกระทาผิด หรือ ควรคิด ใหม่ ” เนื่อ งในโอกาสวัน ยุติโ ทษประหารชีวิต สากล
(World Day Against the Death Penalty) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โดยวิทยากรแต่ละท่านได้
นาเสนอมุมมองและแนวคิดพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นโทษประหารชีวิตอย่างกว้างขวาง ซึ่งได้ข้อสรุปว่า
โทษประหารชีวิตไม่ได้ลดการก่ออาชญากรรม สาหรับประเทศไทยผู้ต้องโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่เป็นคดี
ยาเสพติด รัฐบาลจึงควรมีมาตรการทางแพ่งเพื่อตัดปัญหาวงจรยาเสพติดด้วยการริบทรัพย์ และได้เปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในตอนท้าย โดยจะนาสรุปผลการดาเนิน
โครงการเสวนาดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงาน
กสม. ต่อไป
4. ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจาปี 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กร เพื่อรับ
รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2559
รวมทั้งสิ้นจานวน 10 ราย แบ่งเป็น 1) ประเภทบุคคลทั่วไป จานวน 3 ราย 2) ประเภทเด็กและเยาวชน (อายุ
ไม่เกิน ๒๕ ปี) จานวน 1 ราย 3) ประเภทสื่อมวลชน จานวน 3 ราย 4) ประเภทองค์กรภาครัฐ จานวน 1 ราย
และ 5) ประเภทองค์กรภาคเอกชน จานวน 2 ราย และมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มี
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2559 โดยมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการพิจารณาคัดเลือก ตามที่เสนอ และมอบให้สานักงาน กสม. โดยสานักส่งเสริมและประสานงาน
เครื อ ข่ า ย ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดประวั ติ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กในเอกสารที่ เ สนอ เพื่ อ น าไปจั ด ท าเอกสาร
ประกอบการรับรางวัล ตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป
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