ข่ าวการประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ด้ านบริหาร
ครั้งที่ 28/2562
เมื่ อวัน ที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-13.30 น. ได้มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน
แห่ งชาติ (กสม.) ด้านบริ หาร ครั้งที่ 28/2562 ณ ห้องประชุ ม 704 สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่งชาติ โดยมีวาระพิจารณาและมติที่ประชุมที่สาคัญ ดังนี้
1. การด าเนิ น งานโครงการขั บ เคลื่อ นภารกิ จ ในการส่ งเสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของศู น ย์ ศึ ก ษาและ
ประสานงานด้ านสิ ทธิมนุษยชนในภูมิภาค
กสม. มี ม ติ เห็ น ชอบการด าเนิ น โครงการขับ เคลื่ อ นภารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนในภูมิ ภาค ทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิ ทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้และ
ภาคตะวันตก ประกอบด้วย 1) การนาคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้สิทธิ มนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเริ่ มจากการอบรมเชิงปฏิบตั ิการวิทยากรกระบวนการด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน
ศึ ก ษา (Training for trainers) 2) การจัด อบรมเครื อ ข่ ายแกนน าเยาวชนเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ งจะเป็ น
การดาเนินงานที่สอดคล้องกับหัวข้อที่องค์การสหประชาชาติให้ไว้ในวันสิ ทธิ มนุ ษยชนปี นี้ คือ ‘เยาวชนคน
รุ่ น ใหม่ ยื น เคี ย งข้ า งสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน’ (Youth Standing Up for Human Rights) ที่ ข อให้ ป ระเทศต่ า ง ๆ
ร่ วมรณรงค์ความส าคัญของบทบาทเยาวชนคนรุ่ นใหม่ที่ ส ามารถสร้ างสรรค์พ ลังบวก ใช้ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และความรู ้ความสามารถที่มีส่วนร่ วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิ ทธิ และ
เสรี ภาพ และ 3) การจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประเด็นสิ ทธิ มนุ ษยชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลความรู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุษยชนที่สอดคล้องกับบริ บทในพื้นที่
2. ร่ างแนวทางการจัดทาคาชี้ แจงกรณีมีรายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ ถูกต้ องหรือไม่ เป็ นธรรม ตามหน้ าทีแ่ ละอานาจของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
กสม. มีมติเห็นชอบร่ างแนวทางการจัดทาคาชี้ แจงกรณี มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นธรรม ตามหน้าที่และอานาจของ กสม. ตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 โดยไม่ ชักช้า ทันต่ อเหตุ การณ์

และการชี้ แจงต้องสอดคล้องกับความเป็ นอิ สระตามหลักการปารี ส เช่ น เป็ นรายงานที่ ก ล่ าวถึ งสถานการณ์
เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภาพรวม มิ ใ ช่ เป็ นรายงานที่ มี ล ัก ษณะเป็ นการเสนอความเห็ น ของผู ้เขี ย น
เป็ นรายงานที่ มีขอ้ เท็จจริ งที่ ไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นธรรม โดยที่ การชี้ แจงของ กสม. ควรเป็ นการนาเสนอ
ข้อเท็จจริ งที่ ได้จากการตรวจสอบ การจัดทารายงานและข้อเสนอแนะต่าง ๆ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นที่ เป็ นที่
รับทราบโดยทัว่ ไป เป็ นต้น

เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
18 ธันวาคม 2562
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