สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันอังคารที่ 17
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. การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคเหนือ และมอบหมายให้นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา
2. เห็นชอบร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันออก และมอบหมายให้นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา
3. เห็นชอบร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคใต้ และมอบหมายให้นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา
4. มอบหมายให้สานักงาน กสม. โดยสานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายดาเนินการตามความเห็น
ที่ประชุม และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. นางอั ง คณา นี ล ะไพจิ ต ร กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ระดั บ โลก
เครื อ ข่ า ยเมื อ งปลอดภั ย ประจ าปี 2561 (The Strong Cities Network Global Summit 2018)
ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ รับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระดับโลกเครือข่ายเมืองปลอดภัย ประจาปี 2561 (The
Strong Cities Network Global Summit 2018) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองเมลเบิร์น
รัฐวิคตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. ผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 คน
โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานของผู้นา
ประเทศ ผู้ปกครองรัฐ นายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อป้องกันและต่อต้านการ
ก่อการร้ายหรือลัทธิรุนแรงแบบสุดโต่ง (violent extremism)
3. รายงานสรุ ปผลการประชุม 2018 Global Forum on Responsible Business Conduct
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ รับทราบรายงานสรุปผลการประชุม 2018 Global
Forum on Responsible Business Conduct ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic
Co – operation and Development : OECD) โดยมีประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชาติ และนาง
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แทน กสม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะผู้แทน กสม. เข้าร่วมการประชุม การประชุมครั้งนี้ ให้ความสาคัญ
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กับประเด็นธุรกิจในสังคม (Business in Society) ตลอดจนประเด็นอื่น เช่น ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุป ทาน การแก้ไขปัญหาแรงงานทาสรูปแบบใหม่ในห่วงโซ่อุปทาน การให้ความสาคัญ กับ
มุมมองที่เกี่ยวกับเพศ การสนับสนุนบทบาทของภาครัฐในการตรวจสอบที่รอบด้าน และการทาหน้าที่ กลไกการ
เยียวยาของรัฐที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรม (Non – Judicial Mechanisms)
จากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เห็นได้ชัดเจนว่า ในเวทีระหว่างประเทศกาลังให้ความสาคัญกับ
บทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก ทวีปเอเชียในฐานะ
ส่วนหนึ่งของห่ วงโซ่ คุณค่า (Global Value Chain) ของโลก จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย จะต้ อ งสร้ า งสภาพแวดล้ อ ม รวมถึ ง ปรั บ ปรุง กฎหมาย นโยบาย และการก ากั บ ดู แ ลให้ เอื้อ
ต่อวิวัฒนาการของโลก ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผลกาไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสาคัญกับการทา
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน การที่ประเทศไทยได้จัดทา
แผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นการแสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
ประเทศไทยในการเข้าร่ วมกับประชาคมโลกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ และยังเป็นการ
สนับสนุนการดาเนินการตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) อีกด้วย
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