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การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2556 (ด้านบริหาร) เมื่อวันพุธที่ 17
กรกฎาคม 2556 ณ ห้ องประชุม 603 ชั้น 6 ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ศู นย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง การจัดทารายงานประจาปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 2555
ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นา (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2555 และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี 2555 (ครั้งที่ 1) กลับไปพิจารณา
และแจ้งความเห็นไปยังสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 และ
หลังจากครบกาหนดรับความเห็นแล้ ว ให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (คณะทางานจัดทา
รายงานประจาปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) ดาเนินการต่อไป
2. เรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบมอบนายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ดาเนินการจัดเวทีสาธารณะเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนไทย
3. เรื่ อง สรุ ปผลการประชุม เรื่ อง อนุ สัญ ญาว่า ด้ วยการคุ้ม ครองมิใ ห้ บุค คลถูกบั งคั บให้
สูญหาย
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ รับทราบสรุปผลการประชุม เรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย ซึ่งจัดโดย Asia Federation Against Involuntary Disappearances
(AFAD) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมอบคณะอนุกรรมการ
ด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ดาเนินการตามที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ
4. เรื่อง ข้อวินิจฉัย ลาดับที่ 2 ของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ เรื่อง บทบาท
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบข้อวินิจฉัย (General Comment) ลาดับที่ 2 ของ
คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (Committee on the Rights of the Child) เรื่อง บทบาทของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก (The Role of Independent National Human
Rights Institutions in the Promotion and Protection of the Rights of the Child) และมอบสานักงาน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ด าเนิ น การน าค าแปลข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล่ า วลงในเว็ บ ไซต์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้ทราบกันโดยทั่วไป และควรมีหนังสือไปยังสานักงานคณะกรรมการ
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-2พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง ความส าคั ญ ของสิ ท ธิ เ ด็ ก และขอให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรื่องสิทธิเด็กโดยเฉพาะด้วย เพราะเรื่องการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็กเป็นเรื่องสาคัญ
5. เรื่อง หนังสือขอบคุณในการทาหน้าที่ที่ดีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับทราบว่า นายวิสูตร สีหนนท์ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2556 ขอขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เนื่องจากได้เข้ามาตรวจสอบสาเหตุการ
เสี ย ชีวิ ตของนายเอกยุ ทธ อัญชั น บุ ตร และขอสนับ สนุนให้ ดาเนิ นการตรวจสอบหาข้อเท็ จจริงมาเปิด เผยให้
ประชาชนทราบ
6. เรื่อง เครือข่ายในประเทศ (Local Network) เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนตามแนวทางของสหประชาชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับทราบว่า คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้าน
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อผลักดันให้เกิดเครือข่ายในประเทศ (Local
Network) เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามแนวทางของสหประชาชาติ และเพื่อให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น จึงได้ตอบรับคาเชิญจากสมาชิกเครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนดังกล่าวจากประเทศ
เวียดนาม เพื่อขอความรู้และหารือแลกเปลี่ยนการทางานในวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556 ก่อนการประชุมหารือ
อย่างเป็นทางการที่จะเกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้ว จะมีการไปเยี่ยมผู้หญิงไทยที่กาลังรอการลงโทษประหารชีวิตใน
ประเทศเวียดนามด้วย ในการนี้ ที่ประชุมจึงมีมติมอบให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศึกษา
ประเด็นผู้หญิงไทยที่ต้องขังในต่างประเทศ โดยแยกประเภทคดี เช่น คดียาเสพติด คดีค้ามนุษย์ ว่ามีจานวนเท่ าใด
และผู้ห ญิงไทยที่ต้องโทษประหารชีวิตในต่างประเทศมีจานวนเท่าใด และควรมีการจัดเวทีส าธารณะในเรื่อง
ดังกล่าว ทั้งนี้ ควรสอบถามข้อมูลไปยังกระทรวงการต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด สานักงานตารวจแห่งชาติ
7. เรื่อง รายงานการประชุม 3rd Annual Strategic Partnership Review Meeting
OHCHR/ICC/UNDP ระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2556 ณ สานักงาน UNDP นิวยอร์ก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับทราบสรุปรายงานการประชุม 3rd Annual Strategic
Partnership Review Meeting OHCHR/ICC/UNDP ระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2556 ณ สานักงาน
UNDP นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และมอบสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการ
พัฒ นาบุ คลากรเพื่อเตรี ย มความพร้ อมให้ ส อดรับกับยุทธศาสตร์ การทางานของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และสาหรับเรื่อง Capacity Assessment เฉพาะส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้มี
การประเมินไปแล้ว ให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาว่า เรื่องใดสมควรที่จะดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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