สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559
การประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ ด้ านบริ หาร ครั้งที่ 15/2559 เมื่ อวั นอังคารที่
10 พฤษภาคม 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 ติงสมิ ตร ประธานกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระส าคั ญ
ได้ดังนี้
1. การประชุมติดตามผลการจัดกิจกรรม ICC side – event ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กับความขัดแย้ง
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษยชนแห่ ง ชาติ มี ม ติ รั บ ทราบเรื่ องสถาบั น Raoul Wallenberg
Institute (RWI) เชิญประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการจัดกิจกรรม
ICC side – event ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับความขัดแย้ง (RWI follow - up meeting to ICC
side – event) ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร โดยใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม (Opening
remark)
2. สรุ ป ผลการประชุ ม The Regional Consultative Campaign Meeting for Civil Society
Organizations on the Abolition of Death Penalty in ASEAN ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2559
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ มี ม ติ รั บทราบสรุ ปผลการประชุ ม The Regional
Consultative Campaign Meeting for Civil Society Organizations on the Abolition of Death Penalty in
ASEAN ระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2559 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ตามที่สานักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศเสนอ การประชุมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดาเนินงานด้านการต่อต้านโทษประหาร
ชีวิตในอาเซียน ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนในที่ประชุม เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นกับผู้แทนอย่างหลากหลาย
นอกจากนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แจ้งต่อที่ประชุม กสม. ครั้งนี้ว่า โดยส่วนตัวไม่สนับสนุนให้
มีการลงโทษด้วยการประหารชีวิต และไม่ควรกาหนดให้มีโทษประหารชีวิตในกฎหมายที่จะตราขึ้นใหม่ในอนาคต
ควรเปลี่ยนโทษประหารชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นโทษจาคุกตลอดชีวิต ต้องมีการลงโทษจาคุกตลอดชีวิตอย่าง
แท้จริงหรือไม่น้อยกว่าเวลากฎหมายกาหนด รวมถึงต้องมีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม
3. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ....
ที่ประชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้ พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งปรับแก้ไขตามความเห็นที่ประชุมและให้เสนอตารางเนื้อหา พร้อมหลักการ/ที่มา/เหตุผล และแผนผัง
กระบวนการไกล่ เกลี่ ย ตามมติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 14/2559 นั้น ที่ประขุมมีความเห็ นที่ ใน
ประเด็นการไกล่ เกลี่ ยตามหลั กกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) อย่างหลากหลาย
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
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ไกล่เกลี่ย พ.ศ. .... และมอบให้ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านการไกล่เกลี่ย ปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบ
ดังกล่าว ตามความเห็นที่ประชุม ดังนี้
1) ให้คงข้อ 1 – 10 ไว้ และให้ปรับเปลี่ยนบทวิเคราะห์ศัพท์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
2) ให้ตัดหมวด 2 การไกล่ เกลี่ยโดยคณะกรรมการออก เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าว ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 อยู่แล้วหรืออาจรวมกับหมวด 3
แล้วเปลี่ยนชื่อหมวด 3 เป็นหมวดการไกล่เกลี่ยก็ได้
3) ให้ตัดหมวด 6 ทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยออกทั้งหมวด
4. วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day 2016)
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบเรื่องนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็น วิทยากรในงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day
2016 ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดโดย องค์การยูเนสโก
(UNESCO) ร่วมกับสานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) โดยมีประเด็นสาคัญซึ่งเป็น
หัวข้อสนทนา ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาหรับในส่วนของ กสม. ได้รับคาถามเกี่ยวกับบทบาท กสม.
ในการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งนางอังคณา นีละไพจิตร ในฐานะตัวแทนของ กสม. ได้ตอบคาถามโดย
ยกกรณีการตรวจสอบและการจัดทารายงาน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ และบทบาทของ กสม. ใน
การเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบทบาทที่ได้รับคาชื่นชมจากที่ประชุม เนื่องจากใน
อาเซี ยนมี เฉพาะประเทศไทยและอิ นโดนี เซี ยที่มี พระราชบัญญั ติข้ อมูลข่ าวสาร ทั้งนี้ การประชุ ม ในวั นที่ 4
พฤษภาคม 2559 ได้รับเชิญจาก OHCHR ให้เป็นวิทยากรร่วมเกี่ยวกับประสบการณ์ ในการทางานเรื่อง UPR
และการทางานตามสนธิสัญญาต่าง ๆ (Treaty)
5. การเสวนาเรื่อง“เข้าสู่ปีที่ 6 ข้อกาหนดกรุงเทพฯ : ยังมีผู้หญิงถูกละเมิดสิทธิเพียงก้าวแรกที่เดิน
เข้าแดนแรกรับ"
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบเรื่องเครือข่ายองค์กรที่ทางานด้านสิทธิ
ผู้หญิงและความเป็นธรรมทางสังคม ร่วมกับ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานการเสวนาและแถลงข่าว "เข้าสู่ปีที่ 6 ข้อกาหนดกรุงเทพฯ : ยังมีผู้หญิงถูกละเมิดสิทธิเพียง
ก้าวแรกที่เดินเข้าแดนแรกรับ" ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม
709 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวกรกนก คาตา นางสุนี ไชยรส
อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร. นภาภรณ์ หะวานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุชาดา ทวีสิทธิ์ ดาเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล
6. การนาเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ในรอบที่ 2 ของประเทศไทย ต่อคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ พิ จ ารณาเรื่ อ งการน าเสนอรายงานทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุ ษยชน ในรอบที่ 2 ของประเทศไทย ต่อคณะมนตรีสิ ทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ
ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุม มีความเห็นว่า ควรจัดให้มีการรับชมการ
นาเสนอรายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์สานักงาน กสม. โดยใช้สถานที่ห้องประชุมของสานักงาน กสม. และให้
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ประชาสัมพันธ์การรับชมการนาเสนอรายงานดังกล่าวในเว็บไซต์สานักงาน กสม. เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจได้รับชม
โดยขอให้สานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานนี้ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็น
ที่ประชุมดังกล่าว และมอบสานักงาน กสม. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. การเสวนา หัวข้อ "ทิศทางและเป้าหมายการทางานเพื่อมุ่งสู่กระทรวงต้นแบบการพัฒนางาน
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบเรื่อง นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ "ทิศทางและเป้าหมายการทางานเพื่อมุ่งสู่กระ
ทรวงต้นแบบการพัฒนางานสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน
แผนสิทธิมนุษยชนของกระทรวงยุติธรรม ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องรับรองกระทวงยุติธรรม
ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นอกจากนี้
นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิ การ กสม. เสนอที่ประชุมเพิ่มเติม ว่า กระทรวงยุติธรรมได้มีหนังสือเรียนเชิญ
สานักงาน กสม. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเสวนาดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายบุญเกื้อ สมนึก รอง
เลขาธิการ กสม. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเสวนาดังกล่าว
8. ผู้แทน United Nations Development Programme (UNDP) เข้า พบเพื่อประสานความ
ร่วมมือ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี ม ติ รั บ ทราบ เรื่ อ งผู้ แ ทน United Nations
Development Programme (UNDP) จะเข้าพบนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. เพื่อประสานความร่วมมือในการรณรงค์ส่งเสริมให้มี
การนาหลักการชี้แนะตามกรอบงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มาปฏิบัติใช้ในประเทศไทย
และผลักดันให้ เกิดการริเริ่ มกระบวนการยกร่างแผนปฏิบัติการชาติ (National Action Plan-NAP) ว่าด้ว ย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
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