สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 26/2561 เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 26/2561 เมื่อวันอังคารที่ 21
สิ ง หาคม 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. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
ที่ประชุมคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ มีมติ ๕ ต่ อ ๑ เสี ยง ไม่เห็ นชอบให้ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งได้พยายามหาบุคคลตามที่กฎหมายกาหนดมาเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถหาได้ และมอบหมายให้สานักงาน กสม. โดยกลุ่มงาน
อานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”
ที่ประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ มีมติ รับ ทราบ เรื่อ ง คณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชน
แห่งชาติ โดยคณะทางานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย
จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีรับฟังความเห็นของภาคประชาสังคมและประชาชนต่อการจัดทา
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และมอบคณะทางานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน พิจารณาดาเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป
3. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สิทธิมนุษยชนศึกษากับวาระแห่งความร่วมมือระดับชาติเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน”
ที่ประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ มีมติ รับ ทราบ เรื่อ ง คณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชน
แห่งชาติ โดยคณะทางานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน จะจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน
ศึกษากับวาระแห่งความร่วมมือระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้อง
ออดิทอเรียม (ชั้น ๒ อาคารทรงกลม) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งการสัมมนาวิชาการดังกล่าว จะมีพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกลุ่ม
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในกลุ่มกระบวนการยุติธรรม เรื่อง “การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน” และมอบ
คณะทางานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พิจารณาดาเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8 ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
การดาเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและชุมชน
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบ เรื่อง การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8 ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการดาเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและชุมชน ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไอบิส ริเวอร์ฟรอนต์ อาเภอเชียงของ
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จังหวัดเชียงราย โดยในวันที่ 7 กันยายน 2561 จะเป็นการลงพื้นที่ (เฉพาะคณะจากต่างประเทศ) และจะ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ในการนี้ มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอบรับการเข้า
ร่วมการประชุมแล้ว จานวน 4 ประเทศ
5. คณะกรรมาธิ การวิสามั ญเห็น ชอบร่ า งพระราชบัญ ญัติเ งิน เดือน เงิน ประจาตาแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
ที่ประชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะนาไปสู่การพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระต่อไป
6. นางเตื อนใจ ดี เทศน์ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ หารื อกั บรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย
ที่ประชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบ เรื่อง นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชาติ ได้ พู ดคุ ย หารื อ กับ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
ในประเด็นเรื่องคนอยู่ร่วมกับป่า ซึ่งมีปัญหาราษฎรถูกจับกุมและขับไล่จากที่ดินทากิ น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
ถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้มีความเห็นว่า คน ป่าไม้ และสัตว์ป่า สามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้ ในการนี้ นางเตือนใจยัง
ได้สอบถามความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและรายงานผลวิจัยของ กสม. ในประเด็นดังกล่าวด้วย และมอบ
สานักงาน กสม. พิจารณาดาเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป
7. การประชุม The Fourth Asian Electoral Stakeholders Forum (AESF IV)
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง The Election Commission of
the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka ร่วมกับ The Asian Network for Free Election
(ANFREL) ได้มี หนั งสื อกราบเรี ยนเชิญ ประธานกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เข้า ร่ว มการประชุม The
Fourth Asian Electoral Stakeholders Forum (AESF IV) ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 ณ
กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตอบ
รับเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแล้ว โดยการประชุมครั้งนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเลือกตั้งที่โ ปร่งใส
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
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