สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร)
การประชุ มคณ ะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษยชนแห่ งชาติ (ด้ านบริ ห าร) ครั้ งที่ 14/2554 เมื่ อวั น พุ ธที่ 6
กรกฎาคม 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้ องประชุ ม 603 ชั้ น 6 สํ านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ศู นย์ ราชการ
เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ถนนแจ้ งวั ฒนะ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิ ชญ์ ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง เสนอชื่อเพื่อรับรางวัล “สิทธิมนุษยชนสากล Emilio F.Mignone ประจําปี 2554”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติไม่เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรสําหรับรางวัล “สิทธิมนุษยชน
สากล Emilio F.Mignone ประจําปี 2554” จัดโดย สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
2. เรื่อง ขอปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลการตรวจ
สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก้ไข
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องขอปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก้ไข และมีมติมอบให้
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณามาตรการ กลไก หรือวิธีการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือ
และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และคณะอนุ ก รรมการต่ า งๆ
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมสนับสนุนด้านงบประมาณ
3. เรื่อง รายงานการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา เรื่อง โทษประหารชีวิต
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา เรื่อง โทษประหาร
ชีวิต ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสํานักวิจัยและวิชาการ รายงาน และมีมติมอบให้
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสํานักวิจัยและวิชาการ รับความเห็นที่ประชุมไปดําเนินการต่อ
ไป โดยให้เรียนปรึกษานายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน (เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และความเสมอภาคของบุคคล) เพื่อหานักวิชาการมาเขียนรายงาน
เรื่อง โทษประหารชีวิต เพื่อเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณารายงานดังกล่าวต่อไป
4. เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาคุกไทย 2554
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปรายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาคุกไทย 2554 เมื่อ
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ โดยสํานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รายงาน
5. เรื่อง ผลการดําเนินการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลการดําเนินการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสํานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรายงาน
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6. เรื่ อ ง สรุ ป การประชุ ม เรื่ อ ง การบู ร ณาการแผนยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ เมื่ อ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปการประชุม เรื่อง การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 ดังนี้
1. รับทราบกําหนดการประชุมจัดการประชุมสัมมนาเพื่อแสดงผลงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ต่อสาธารณะ ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นเจ้าภาพ และขอ
ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกท่านไปร่วมงานดังกล่าวด้วย
2. รับทราบกําหนดการประชุมร่วม 7 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ระดับคณะกรรมการ) ครั้งต่อไป
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 โดยสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นเจ้าภาพ
3. รับทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
เรื่อง การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 ให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมร่วม 7 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ระดับเลขาธิการ) ในครั้งต่อไป
7. เรื่อง สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานที่ เสี่ยงต่ อการถูก ละเมิด สิทธิมนุษยชนของคณะอนุ กรรมการ
ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล และสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดหนองคาย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล
และสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ จังหวัดสระแก้ว เมื่อระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2554
และจั งหวัด หนองคาย เมื่ อระหว่างวัน ที่ 26-28 มิถุน ายน 2554 และคณะอนุ กรรมการปฏิ บั ติการยุ ทธศาสตร์
ด้านเด็ก สตรี คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล มีกําหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ณ จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2554
_____________________________
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