ประธาน กสม. ชี้แจงกรณีนักการเมืองห่ วงปัญหาเรื่ องร้ องเรียนการละเมิดสิ ทธิฯ ค้ างมากว่าไม่ เป็ นความจริง
เผยได้ สะสางเรื่ องร้ องเรียนเสร็จไปเกือบหมดแล้ว คงค้ างเพียงร้ อยละ 11.68 เท่านั้น
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายวัส ติ งสมิ ตร ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ชี้ แจงถึ งกรณี ที่
มีนกั การเมืองบางคนให้ข่าวต่อสื่ อมวลชน ขอให้วุฒิสภาเร่ งมีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่งชาติ
(กสม.) ชุดที่ 4 โดยระบุวา่ ปัจจุบนั กสม. มีคาร้องของผูถ้ ูกละเมิดสิ ทธิมนุษยชนค้างพิจารณาอยูเ่ ป็ นจานวนมากซึ่ง
เป็ นหนึ่ งในปั ญหาใหญ่ที่รอให้ กสม. ชุ ดใหม่เข้ามาผลักดันอย่างเร่ งด่วนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็ นความจริ งแต่
อย่างใด เนื่ องจากที่ ผ่านมา กสม. ชุ ดปั จจุ บ ัน (ชุ ดที่ 3) ได้ด าเนิ นการสะสางเรื่ องร้ องเรี ยนไปเกื อบหมดแล้ว
โดยก่อนที่ กสม. ชุดที่ 3 จะเข้ามารับหน้าที่มีเรื่ องการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนที่คงค้างอยูร่ ้อยละ 90
และเมื่ อ กสม.ชุ ด ที่ 3 เข้า มารั บ หน้า ที่ เมื่ อ ปลายเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2558 จนถึ ง สิ้ น เดื อ นธัน วาคม 2562
ต้องพิ จารณาทั้งเรื่ องค้างเก่ าและเรื่ องเข้าใหม่รวม 3,315 เรื่ อง สามารถดาเนิ นการเสร็ จไปได้ 2,931 เรื่ อง
(ร้อยละ 88.42) และคงค้าง 384 เรื่ อง (ร้อยละ 11.68) เท่านั้น
นายวัสกล่าวว่า ในช่วงระหว่างเดื อนสิ งหาคมถึงเดื อนตุลาคม 2562 กสม. มีกรรมการลาออก 2 คน
ทาให้เหลือกรรมการเพียง 3 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่ ง จึงไม่สามารถประชุ มพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนได้ แต่เมื่อมีการแต่งตั้ง
ผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ กรรมการเป็ นการชัว่ คราวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้นมาจนถึ งสิ้ นเดื อนธันวาคม
2562 กสม. สามารถพิ จารณาให้ ค วามเห็ นชอบเรื่ อ งร้ องเรี ยนและร่ างรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะที่รอการพิจารณาได้ถึง 392 เรื่ อง
นอกจากนี้ กส ม. ชุ ดปั จจุ บ ั น ยัง ได้ ด าเนิ น งาน ด้ า น การส่ งเส ริ มสิ ทธิ มนุ ษ ยชน เชิ งรุ ก
อีกจานวนมาก เช่น การขับเคลื่อนเรื่ องธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุ ษยชนตามหลักการชี้ แนะของสหประชาชาติวา่ ด้วยธุ รกิจ
กั บ สิ ทธิ ม นุ ษยชน (UNGPs) ให้ แก่ ภ าคเอกชน ภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ การขั บ เคลื่ อ นคู่ มื อ การเรี ยนรู ้
สิ ทธิ มนุ ษยชนศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน 5 ช่ วงชั้น ส าหรั บ นัก เรี ย นตั้งแต่ ระดับ ปฐมวัย – มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
การเปิ ดตัวหลักสู ตรสิ ทธิ มนุษยชนศึกษาสาหรับกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย อาทิ บุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม ภาคธุ รกิจ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และภาคประชาชน รวมทั้งการขับเคลื่อนงานผ่านกลไกศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนใน 6 ภู มิภาค ของ กสม. และการสร้างแกนนาเครื อข่ายเยาวชนคนรุ่ นใหม่
ให้รับรู ้ เข้าใจ เท่าทัน และยืนเคียงข้างสิ ทธิ มนุษยชน
“ที่ ผ่านมา กสม. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดื อดร้ อนของประชาชนที่ มาร้องเรี ยนเรื่ องการละเมิ ด
สิ ทธิ มนุ ษยชน โดยได้ปรับรู ปแบบการทางานและเร่ งรัดให้มีการตรวจสอบและสะสางเรื่ องร้องเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาว่ามีคาร้องค้างพิจารณาอยูม่ ากตามที่มีผหู ้ ่วงกังวลนั้น จึงไม่เป็ นความจริ งเลย” นายวัสกล่าว
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
9 มกราคม 2563

