สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 32/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริ หาร ครั้งที่ 32/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12
ธั น วาคม 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. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรหัวข้อ กลไกระดับ ชาติ
ปกป้องการงดเว้นโทษกรณีอาชญากรรมที่เกิดกับสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบเรื่อง องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization : UNESCO) ได้เชิญนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากร
หัวข้อ กลไกระดับชาติปกป้องการงดเว้นโทษกรณีอาชญากรรมที่ เกิดกับสื่อมวลชน ร่วมกับกรรมการสถาบัน
สิทธิมนุษยชนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภ าคเอเชีย ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโคลัมโบ
ประเทศศรีลั งกา โดยสาระการประชุมเน้นความคาดหวังต่อสถาบันสิทธิมนุษยชนในการทาหน้าที่ปกป้อง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนใน
การนาเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระ ซึ่งต้องได้รับการปกป้องจากการข่มขู่คุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการ
คุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งนี้ สถาบันระดับชาติต้องสร้างกลไกการยุติการงดเว้นโทษหากเกิดการ
ละเมิดต่อสื่อมวลชน
2. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรหัวข้อ ก้าวต่อไปในอีก
10 ปีข้างหน้า ในการน าหลักการยอกยาการ์ตามาใช้ให้เ กิดประสิทธิผล ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 6
ธันวาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับ เชิญ เป็น วิท ยากร หัว ข้อ “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน ในการเสริมพลัง
การน าหลั ก การยอกยาการ์ ต ามาปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ในอี ก ๑๐ ปี ข้ า งหน้ า ” เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 6 ธั น วาคม 2560
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยนางอังคณาฯ ได้นาเสนอหน้าที่และอานาจการทางานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในการตรวจสอบและส่งเสริมความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในประเด็นสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กสม. ได้คานึงถึงกลุ่มหลากหลายทางเพศทุกคน รวมถึง
ผู้ที่เป็นเด็ก ผู้ลี้ภัย ผู้ต้องขัง เนื่องจากมีความต่างในบริบทเฉพาะ และจาเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่แตกต่างกัน สาหรับการทาหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากกรณีที่มีการ
ร้องเรียนเข้ามาแล้ว กสม. ยังสามารถหยิบยกกรณีที่พิจารณาเห็นว่าอาจมีการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนเกิดขึ้นมา
พิจารณาได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในการทางานที่ผ่านมา กสม. พยายามทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิง
เครือข่าย ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม
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3. ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาจัดทาแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
โดย กสม. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ที่ป ระชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติมีมติรับทราบเรื่อง การจัดทาข้อมูล และความเห็ น
ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โดย กสม. ซึ่งได้ ดาเนินการจัดส่งให้
คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้ านกระบวนการยุติธ รรมเรียบร้อยแล้ ว และมอบหมายให้ส านักงาน กสม.
โดยสานักกฎหมายและคดี รวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุมเพื่อปรับปรุงข้อมูล และดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. การพัฒนาและปรับปรุงจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์”
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงจดหมายข่าว
“มุมมองสิทธิ์” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. แนวคิดการนาเสนอ เน้นการนาเสนอสาระความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสอดแทรกกิจกรรม/บทบาท
ของ กสม.
2. รูปแบบการนาเสนอ เน้นการนาเสนอในรูปแบบบทความ
3. เนื้อหา คงวาระรายเดือน จานวน 8 หน้า โดยเพิ่มสัดส่วนบทความ บทสัมภาษณ์และบทวิเคราะห์
ที่สอดแทรกข่าวสารองค์กรให้มากขึ้น
และมอบหมายให้สานักงาน กสม. โดยสานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย รวบรวมความคิดเห็น
เพิ่มเติมของที่ประชุมเพื่อปรับปรุง และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. การจัดทารายงานคู่ขนานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัด การเลือกปฏิบัติทาง
เชื้ อ ชาติ ใ นทุ ก รู ป แบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination : ICERD)
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าในการจัดทารายงานคู่ขนาน
ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : ICERD) ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการ
รวบรวมเรื่องสาคัญที่จะบรรจุไว้ในรายงานคู่ขนานฯ โดยจะประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ได้แก่ ความคืบหน้า
ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสัญชาติและความเสมอภาคตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 รวมถึงผลการจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิใน
ความเป็นพลเมืองของรัฐไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการ
ด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง และอาจมีประเด็นคาบเกี่ยวกับประเด็นสิท ธิพลเมือง
และสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (ICCPR) และการเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี (CEDAW) ซึ่ ง จะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม กสม.
ด้านบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นที่จะบรรจุในร่างรายงานคู่ขนานฯ และกระบวนการจัดทา
ร่างรายงานคู่ขนานฯ ดังกล่าว ในคราวต่อไป
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