สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)
การประชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41/2553 เมื่ อวันพุ ธที่ 29 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง 603 ชั้ น 6 สํานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี
ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ขอหารือกับคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ตามที่ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า คณะ
กรรมาธิ ก ารการพั ฒ นาการเมื อ งและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน วุ ฒิ ส ภา ได้ มี ห นั งสื อ แจ้ งความประสงค์
จะขอเข้าพบและหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 09.30 น.
ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีประเด็นหารือ ได้แก่
(1) บทบาท และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาทิ การร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ และร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
(3) แนวทางการดําเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
2. เรื่อง โครงการวิจัยตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้
1. ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโครงการศึกษาวิจัยตามที่
แต่ละท่านเสนอมา โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1.1 โครงการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เป็นภารกิจสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งต้องใช้งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้เสนอในวงเงินไม่เกิน 1.5
ล้านบาทต่อคน
1.2 โครงการศึกษาวิจัยที่สามารถของบประมาณจากแหล่งอื่นได้ ขอให้ระบุ เพื่อจะได้นํามา
คัดแยกและเสนอของบประมาณจากแหล่งอื่นต่อไป
2. มอบให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสํานักวิจัยและวิชาการจัดการ
ประชุมเพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโครงการศึกษาวิจัยที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อไป
3. เรื่อง เครือข่ายความหลากหลายทางเพศขอความอนุเคราะห์ขอสําเนาหนังสือของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้
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1. เห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดส่งสําเนารายงานการประชุมคณะ
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 40/2553 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 22 ธั น วาคม 2553 เรื่ อ ง ขอให้ ท บทวน
การลงคะแนนเสียงข้อมติในสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 65 ว่าด้วยเรื่องวิถีทางเพศ ซึ่งได้ผ่านการรับรองแล้ว ให้
กับเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการยกร่างระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้มีหลักปฏิบัติสําหรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
4. เรื่อง ระบบกลไกการติดตามผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก้ไข
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แจ้งว่า สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเสนอความเห็นต่อระบบและกลไกการติดตามผลการ
ตรวจสอบการละเมิด สิ ทธิมนุ ษยชนและมาตรการการแก้ ไข ในเรื่องบทบาท อํ านาจหน้ าที่ และความสั มพั น ธ์
ระหว่างสํานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลราย
งานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก้ไข เนื่องจากทั้งสามส่วนงานต่างมีบทบาทและ
อํานาจหน้าที่ในการตรวจติดตามผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแตกต่างกันตามบริบทของตนอย่างชัด
เจน ในการนี้ สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ โดยสํ า นั ก วิ นิ จ ฉั ย และคดี จึ ง เห็ น ว่ า
การดํ า เนิ น การกรณี ที่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานไม่ แ จ้ ง ผลการดํ า เนิ น การ หรื อ ไม่ ดํ า เนิ น การ หรื อ ดํ า เนิ น
ไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญหรือเรื่องทั่วไปต่างถือเป็นภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของสํานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่จะต้องดําเนินการจนสิ้นสุด ในชั้นรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภาและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน โดยมีผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน ทําหน้าที่สอดส่องดูแลการดําเนินการดังกล่าวแทนเลขาธิการคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใต้การติดตามและประเมินผลเชิงระบบของคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก้ไข
5. เรื่ อง สรุ ป ผลการประชุ มคณะกรรมการจั ด ทํ าข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ “พั ฒ นาการการดํ าเนิ น งานแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติ” ครั้งที่ 1/2553
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ รับทราบสรุปผลการประชุ มคณะกรรมการจัดทํ าข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ
“พั ฒ นาการการดํ าเนิ นงานแผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ของประเทศไทยสู่ สายตานานาชาติ ” ครั้ งที่ 1/2553 เมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณากรอบการจัดทําข้อมูล
เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการการดํ า เนิ น งานแผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ข องประเทศไทยสู่ ส ายตานานาชาติ ได้ แ ก่
บทนํา พัฒนาการการดํ าเนิ นงานตามแผนสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติของประเทศไทย กรอบและทิ ศทางการดํ าเนิ นงาน
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และประเด็นท้าทาย ซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรี
ภาพจะดําเนินการแปลเป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางสถานทูตไทย และทางเว็บไซต์ต่อไป
6. เรื่อง การจัดงานความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์และเปิดตัวคู่มือและแนวทางปฏิบัติ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ตามที่ นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ รายงานสรุปผลการจัดงานความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์และเปิดตัวคู่มือและแนวทางปฏิบัติ เมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2553 ณ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
7. เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตําแหน่งผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แจ้งว่า สํานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทํ าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตําแหน่งผู้
ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี
มติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างผู้
ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามความเห็นที่ประชุม
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะให้ความเห็นแก่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติในเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ ต้องการ สําหรับตําแหน่งผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ที่เหลืออีกหนึ่งตําแหน่ง
8. เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้
1. ให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปรับรูปแบบร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกําหนด
2. ให้คณะอนุ กรรมการตรวจสอบการละเมิด สิทธิมนุ ษยชนด้ านเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรม
มีอํานาจหน้าที่ครอบคลุมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน แรงงานต่างด้าว และการประกอบอาชีพ
9. เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธ
ศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้
1. ให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปรับรูปแบบร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกําหนด
2. ให้คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีอํานาจหน้าที่
ครอบคลุมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน แรงงานต่างด้าว และการประกอบอาชีพ
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10. เรื่อง เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก้ไข
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว
11. เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว
12. เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว
_____________________________

