
๑. ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของต่างประเทศ 
๑.๑) กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance 

for National Human Rights Institutions: GANHRI) การจัดเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือทบทวนภายหลังการ
ประเมินสถานะของ กสม. (After Action Review: AAR) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศด าเนินการจัดเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือทบทวนภายหลังการประเมินสถานะของ กสม.  

๑.๒) กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific 
Forum of National Human Rights Institutions: APF) 

๑.๒.๑ การประชุมประจ าปี APF ครั้งที ่๒๗ การประชุมประจ าปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Annual General Meeting (AGM) of the Asia Pacific Forum of 
National Human Rights Institutions) หรือ APF  ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุม
ประจ าปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum 
of National Human Rights Institutions: APF) ครั้งที่ ๒๗ ซึ่งจัดในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual Meeting) 
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยการประชุมดังกล่าวมีวาระการหารือที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การเลือกประธาน 
APF 2) การเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหาร APF (APF Governance Committee) 3) การเลือกผู้แทน APF เพ่ือไป
ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global 
Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) และ 4) การหารือโต้ตอบในประเด็นเรื่อง สิทธิมนุษยชน
สากลว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 

๑.๒.๒ การหารือเสมือนจริงว่าด้วยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อกลุ่มเปราะบางในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จัดโดย APF  ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการหารือ    
เสมือนจริงว่าด้วยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อกลุ่มเปราะบางในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
(Virtual Dialogue Advancing the Role of the National Human Rights Institutions for the Vulnerable during 
COVID-19) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom meeting ที่จัดโดยกรอบความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเกาหลีใต้ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกลุ่มคนเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ กลุ่มสตรีและเด็ก กลุ่มผู้อพยพและ   
ผู้ลี้ภัย และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

๑.๒.3 การหารือเสมือนจริ งว่าด้วยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อคนพิการ  
จัดโดย APF เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการหารือเสมือนจริงว่าด้วย
บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อคนพิการ (APF Virtual Dialogue Series: People with Disabilities and 
the Role of the National Human Rights Institutions)  

๑.๒.4 การหารือเสมือนจริงว่าด้วยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อการเลือกปฏิบัติในการ
จ้างงานรวมถึงการจ่ายค่าจ้างอย่างเท่าเทียม จัดโดยความร่วมมือระหว่าง APF และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นิวซีแลนด์  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการหารือ
เสมือนจริงว่าด้วยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานรวมถึงการจ่ายค่าจ้าง

การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในการสนับสนุนภารกิจของ กสม. 

รอบครึ่งปหีลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 
งานส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานองค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน  

การสนับสนุนข้อมูลและบทบาทของ กสม. ในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ 
การจัดท าถ้อยแถลงและการจัดท าประเด็นสารัตถะต่าง ๆ 
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อย่างเท่ าเทียม (APF Virtual Dialogue Series: Discrimination in Employment including Pay Equity and the 
Role of the National Human Rights Institutions) 

๑.3) ความร่วมมือในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) 
 ๑.๓.๑ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group: TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 2/2565 
นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่  27-30 กันยายน 2565 
แบบผสานผสาน (Hybrid Meeting) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กสม.ได้รับบทบาทน า (leader) ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2565-2569 ในประเด็นการป้องกันการทรมาน ซึ่งภายใต้บทบาทดังกล่าว 
ส านักงาน กสม. ได้ด าเนินการ ดังนี้  
  (1) จัดตั้งคณะท างานส านักงาน กสม. ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประธานคณะท างาน และมีที่ปรึกษาประจ า กสม. ร่วมเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งมีกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และมีผู้อ านวยการส านักท่ีเกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบ เพ่ือให้มีหน้าที่
วางแผนและด าเนินการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทรมาน ตลอดจนการฝึกอบรมและการพัฒนา ขับเคลื่อนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติของ NHRI ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพ่ือประกอบการ
ด าเนินการในกรอบความร่วมมือ SEANF และความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลการ
ด าเนินงาน และความก้าวหน้าต่าง ๆ 
  (2) จัดตั้งคณะท างานของ SEANF ด้านการป้องกันการทรมาน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเป็นประธานคณะท างานและมีผู้อ านวยการส านักที่เกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบร่วมกับผู้แทนสมาชิก 
SEANF เพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF 
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลการด าเนินงาน และความก้าวหน้าต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการเพ่ือประกอบการด าเนินงานในกรอบความร่วมมือ SEANF ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามมติของคณะท างาน 

1.3.2 ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกระหว่างรัฐบาลใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ซึ่งส านักงาน กสม. ได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และการเรียนรู้จากประสบการณ์การจัดท าข้อตกลง Escazù และอนุสัญญา Aarhus และความเห็นใน
ประเทศไทยที่มีต่อการพัฒนาตราสารระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิทางสิ่งแวดล้อม (Awareness-Raising and Learning 
through Experiences of Escazù Agreement and Aarhus Convention and Voices in Thailand towards the 
Development of Regional Instrument on Environmental Rights) จ านวนเงิ น  ทุ นละ ๑๕ ,๐๐๐ เหรี ยญ
ออสเตรเลีย หรือประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

๒. ความร่วมมือกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอ่ืน 
๒.๑) ความร่วมมือกับหน่วยงานสหประชาชาติ  
 2.1.1 การประชุมทบทวนการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ (International Migration Review Forum: 

IMRF)  เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามและสรุปรายงานการประชุม
ทบทวนการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ (International Migration Review Forum: IMRF) ณ ส านักงานใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และทาง UN Web TV เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนความคืบหน้า
เกี่ยวกับการด าเนินการทุกด้านของข้อตกลงระดับระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และ
ปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: GCM) รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 2.1.2 การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  
(The Office of UN High Commissioner for Human Rights) ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ 30 กันยายน 2565 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เห็นชอบให้
คณะผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for 
Human Rights: OHCHR) เข้าพบ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 2.1.3 การหารือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินการ
ท างานในประเทศไทยของส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจ าภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เห็นชอบให้คณะ            
ผู้ประเมินอิสระเพ่ือประเมินการท างานในประเทศไทยของส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าพบ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 2.1.4 การประชุมหารือระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับนางสาว 
เจราดีน อองซาร์ค หัวหน้าส านักงาน IOM ประจ าประเทศไทย และคณะ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาว       
เจราดีน อองซาร์ค หัวหน้าส านักงาน IOM ประจ าประเทศไทย และคณะประสงค์จะขอเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเยี่ยมคารวะพร้อมหารือข้อราชการในประเด็นต่าง ๆ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
 2.2 ความร่วมมือกับอาเซียน (ASEAN) 
  2.2.1 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับการเตรียมแผนงานเพื่อพัฒนาปฏิญญาระดับภูมิภาค
ว่าด้วยสิทธิทางสิ่งแวดล้อมในอาเซียน (Inception Workshop for Preparation of a Work Plan to 
Develop a Regional Declaration on Environmental Rights in ASEAN) โดยคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) 
ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights: OHCHR) กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund: UNICEF) 
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For 
Asia And The Pacific: ESCAP) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผู้แทนส านักงาน กสม.       เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 
 2.2.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนและการฟื้นตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในอาเซียน (AICHR Regional Dialogue: 
Sharing Good Practices on Business and Human Rights and Recovery from COVID-19  in ASEAN) 
แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประจ า กสม พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที ่เป็นผู้แทนส านักงาน กสม. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting  

๒.3) ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศรวมทั้งองค์กรภาค
ประชาสังคมระหว่างประเทศ 

      2.3.1 การประชุมหารือระหว่างผู้แทน กสม. และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ าประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีบัญชา
มอบหมายให้ที่ปรึกษาประจ า กสม. (นางรัตติกุล จันทร์สุริยา) ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการหารือกับคณะผู้แทนสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 2.3.2 การหารือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้แทนพิเศษของสหรัฐอเมริกา ด้าน
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประธาน
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กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้คณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐอเมริกาด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) เข้าพบ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 2.3.3 การเข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิ
เดช) กับอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย (Mr. David Thomas) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายภาณุพันธ์ สมสกุล ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศเข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr. David Thomas อัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ า
ประเทศไทย พร้อมด้วย นาย Chris Goff เลขานุการโท ฝ่ายการเมือง และนางสาวพลอยไพลิน รูปะวิเชตร์ นักวิเคราะห์
การเมืองอาวุโส ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 2.3.4 การประชุมหารือระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เอธิโอเปีย  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมหารือ Ms. Meskerem 
Geset Techane กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิสตรีและเด็กของเอธิโอเปีย ณ ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 2.3.5 การเข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวปิติกาญจน์ 
สิทธิเดช) กับที่ปรึกษาด้านนิติธรรม (Ms. Kersty McCourt) สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ า
ประเทศไทย  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อม
ด้วยนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ส านักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับ Ms. Kersty McCourt ที่ปรึกษาด้านนิติธรรม สถาน
เอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 2.3.6 การหารือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับ Ms. Sara Minkara ที่ปรึกษาด้านสิทธิ
คนพิการ Ms. Katrina Fotovat เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกิจการสตรี สหรัฐอเมริกา และคณะ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๖๕ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เห็นชอบให้ Ms. Sara Minkara ที่ปรึกษาด้านสิทธิคนพิการ          
Ms. Katrina Fotovat เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกิจการสตรี สหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ
เกี่ยวกับสิทธิสตรีและสิทธิคนพิการในประเทศไทย การเข้าถึงสิทธิของคนพิการ การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
และการเสริมสร้างความเข็มแข็งของสตรี ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 2.3.7 การเข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายวสันต์  ภัยหลีกลี้) กับ
คณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
นางสาววัลลภา ศารทประภา ผู้อ านวยการส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมหารือ
ร่วมกับคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 2.3.8 การเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับสมาคมป้องกันการทรมาน (APT)  เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2565 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษา
ประจ า กสม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับนางสาว Barbara Bernath เลขาธิการ
สมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture: APT) นางสาว Shazeera Zawawi ที่
ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัยและนวัตกรรม และนางสาวมนัชญา ญาณกิตติกุล เจ้าหน้าที่โครงการระดับภูมิภาค ณ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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3. ผลการด าเนินการตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ   
 ๓.๑ การการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ผศ.สุชาติ เศรษฐมาลินี นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ และนางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วม
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน     
ทุกรูปแบบ (CEDAW) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าข้อมูลและรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ    

 ๓.๒ การแต่งตั้งคณะท างานเพื่อปรับปรุงรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี  ในวาระที่ประเทศไทยครบ
ก าหนดการเสนอรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่
โหดร้าย            ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และเพ่ือให้การปรับปรุงรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาดังกล่าวส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปรับปรุงรายงานคู่ขนานการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
เพ่ือศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และ
การประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปรับปรุงรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญา
ดังกล่าว 

4. งานแปล/งานล่าม 
4.1 การจัดแปลเอกสารข้อมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน จากทั้ง 5 ห้องย่อย 

 
 


