สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่
16 กุ มภาพั น ธ์ ๒๕๕9 ณ ห้ อ งประชุ ม ๗๐๔ ชั้ น ๗ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสาคัญ
ได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ รั บ ทราบการแจ้ ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญ ของสานักงาน กสม. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
และการดาเนินการแจ้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กสม. ให้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2559
2. การจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งสืบเนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2555 - 2559) ของส านั ก งาน กสม. จะสิ้ น สุ ด ลงในปี 2559
โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษาในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) วัตถุประสงค์เพื่อ จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) และจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2564
๓. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “พันธกรณีด้าน
สิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน”
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติรับทราบเรื่องการประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน” ซึ่งได้มีการ
จัดประชุม ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม บีบี 205 ชั้น 2
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ เพื่อนาข้อคิดเห็นที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุง
และแก้ไขรายงานการศึกษาวิจัยให้สมบูรณ์
๔. งานแถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจาปี 2558 - 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติรับทราบเรื่อง งานแถลงข่าวเปิดตัวรายงาน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจาปี 2558 – 2559 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา
13.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และให้สานักงาน กสม.
โดยกลุ่มงานอานวยกิจการ กสม. เรียนถาม กสม. แต่ละท่าน อีกครั้ง เพื่อแจ้งไปยังแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย ต่อไป
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๕. กระบวนการติดตามรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี
และการจัดทารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามสนธิสัญญา
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ พิ จ ารณากระบวนการติ ด ตามรายงาน
การปฏิบั ติตามสนธิสั ญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีและการจัดทารายงานคู่ขนานการปฏิบั ติตาม
สนธิสัญญา ตามที่ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสนอ ซึ่งที่ประชุม กสม. มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบตามที่สานักงาน กสม. โดยสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสนอและขอให้รับ
ความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
2. มอบหมายคณะอนุกรรมการแต่ละคณะพิจารณาจัดทา Template ในการจัดเก็บข้อมูลเรื่องที่
เกี่ย วข้องกั บ สนธิ สั ญญาด้านสิ ทธิมนุ ษยชนที่ไทยเป็นภาคี ซึ่ งต้องเริ่มด าเนิน การตั้ งแต่ ต้ นปี โดยรวบรวม
ข้อมูล การดาเนินการของภาครัฐ สถิติ ความเห็น ข้อเสนอแนะ เป็นระยะๆ เพื่อปรับข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการจัดทารายงานคู่ขนานต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ขอให้
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาช่วยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทาร่างรายงานคู่ขนาน
และขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาการทางานตามที่ที่ประชุมชี้แนะด้วย
๓. ในช่วงระยะเวลาที่ต้องเตรียมการส่งรายงานคู่ขนาน ให้พิจารณาจากความสมบูรณ์ของข้อมูล
ที่สานักงาน กสม. โดยสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรวบรวมจากคณะอนุกรรมการต่างๆที่จะใช้ในการ
จัดทารายงานคู่ขนานแต่ละฉบับ และยกร่างรายงาน เพื่อเสนอที่ประชุม กสม. พิจารณา หากที่ประชุมเห็นว่า
ข้อมูล ยังไม่ส มบู รณ์ครบถ้ว น ก็ อาจพิจารณาจัดตั้งคณะทางาน หรือเชิญผู้ ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมในการจัดทา
รายงานคู่ขนานต่อไป
๖. กรณีนางจิ นตนา แก้วขาว อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง มีลักษณะ
ต้องห้าม
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ พิ จ ารณาเรื่ อ งของนางจิ น ตนา แก้ ว ขาว
อนุ กรรมการ ในคณะอนุ กรรมการด้ านสิ ท ธิ พลเมื อง มี ลั กษณะต้ องห้ าม ซึ่ งเคยต้ อ งค าพิ พากษาให้ จ าคุ ก
ตามคาพิพากษาศาลฎีกา ในข้อหาบุกรุก เมื่อปี 2553 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติดังนี้
1. ให้นางจินตนา แก้วขาว พ้นจากตาแหน่งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง
เนื่ องจากมี ลั กษณะต้องห้ ามตามระเบี ยบ กสม. ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธี การในการตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2558 ข้อ 46 วรรคหนึ่ง (4)
2. มอบส านั กงาน กสม. โดยส านักกฎหมายและคดี ดาเนิ นการยกร่างค าสั่ งให้ อนุกรรมการ
พ้นจากตาแหน่ง ส่งให้กลุ่มงานอานวยการกิจการ กสม. และนาเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลงนามต่อไป
3. มอบสานักงาน กสม. ศึกษาแนวทางแก้ ไขระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2558 เพื่อป้องกันการรอนสิทธิผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
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๗. ขออนุญาตเข้าพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่อง เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
ได้มีหนังสือ ที่ คสด 001/59 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเข้าพบ กสม. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจ
และบทบาทหน้าที่ระหว่าง กสม. และเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 (ตามเวลา
ที่เห็ น สมควร) ซึ่งที่ป ระชุมได้มีมติรั บ ทราบและให้ ส านักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอานวยการกิจการ กสม.
ดาเนินการประสาน กสม. แต่ละท่านและเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เพื่อกาหนดวันเวลาในการเข้าพบต่อไป
๘. เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง
ที่ป ระชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ได้พิจารณาเรื่องเสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ
ในคณะอนุ กรรมการด้านสิ ทธิพลเมือง ในกรณีของ นางจินตนา แก้ว ขาว ซึ่งเคยต้องคาพิพากษาให้ จาคุก
อันสืบเนื่องมาจากการทาหน้าที่ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ประชุม กสม. มีมติ ดังนี้
1. ให้ยกเว้นลักษณะต้องห้ามรายนางจินตนา แก้วขาว ด้วยคะแนนเสียง 4 ต่อ 0 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ลงคะแนนเสียง ได้แก่ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นายสุรเชษฐ์
สถิตนิรามัย และนายชาติชาย สุทธิกลม
ผู้งดออกเสียง ได้แก่ นายวัส ติงสมิตร และนางอังคณา นีละไพจิตร
2. เห็ น ชอบการเสนอขอแต่ ง ตั้ ง น างจิ น ตนา แก้ ว ขาว เป็ น อนุ ก รรมการ เพิ่ ม เติ ม
ในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิและพลเมือง โดยให้ยกเว้นลักษณะต้องห้ามในการเป็นอนุกรรมการเฉพาะราย
นางจินตนา แก้วขาว และมอบสานักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอานวยการกิจการ กสม. ดาเนินการยกร่างคาสั่ง
แต่งตั้ง และนาเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงนามต่อไป
9. การจัดประชุม High – Level Dialogue โดย APF
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี ม ติ รั บ ทราบเรื่ อ ง APF จะจั ด การประชุ ม
High – Level Dialogue ให้ กั บ กสม. และเห็ น ชอบในการก าหนดช่ ว งเวลาการจั ด การประชุ ม ดั ง กล่ า ว
โดยจะจัดเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน คือ ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559
และช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม คือ ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2559 ตามที่สานักงาน
กสม. โดยสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสนอ
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