สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)
การประชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40/2553 เมื่ อวันพุ ธที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง 603 ชั้ น 6 สํานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี
ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง ขอให้ทบทวนการลงคะแนนเสียงข้อมติในสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 65 ว่าด้วยเรื่องวิถี
ทางเพศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องขอให้ทบทวนการลงคะแนนเสียงข้อมติในสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยที่ 65 ว่าด้วยเรื่องวิถีทางเพศ
2. เรื่อง คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ขอหารือกับคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่อง คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน วุฒิสภา ขอหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. เรื่อง การติดตามผลการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ รั บ ทราบเรื่ อ ง การติ ด ตามผลการแก้ ไขปั ญ หาการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน ตามที่นายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงาน ในการนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนิน
การประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดต่อไป
4. เรื่อง การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่อง การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรตามรัฐ
ธรรมนูญ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินําเสนอสรุปผลการประชุมองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
5. เรื่อง ผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาพื้นบ้าน การแสดงออก
ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรม : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ รั บ ทราบผลการประชุ ม ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาและภูมิปัญญาพื้นบ้าน การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรม : สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนสําหรับชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม ตามที่นายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ รายงาน
6. เรื่อง สรุปผลการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจําปี 2553
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
ประจําปี 2553 เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ ภายใต้หัวข้อหลัก “ร่วมปฏิรูปสังคมไทย ร่วมใจเพื่อสิทธิมนุษยชน” มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 812 คน
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ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรมหาชน องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่าย และ
ประชาชน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย
- ปาฐกถาพิเศษของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- การอ่านบทนิพนธ์สดุดีผู้ได้รับรางวัล โดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ
- การมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดีเด่น
- การมอบรางวัลประกวดคําขวัญเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
- การเสวนาเรื่อง “ส่งเสียงดังๆ หยุดยั้งการเลือกปฏิบัติ”
- การแสดงดนตรี และละครเวที
- การจัดนิทรรศการขององค์กรเครือข่าย จํานวน ๖๕ องค์กร
7. เรื่อง สรุปผลการประชุม Ambassadorial Retreat on Human Rights Council Review
คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ รั บ ทราบสรุ ป ผลการประชุ ม Ambassadorial Retreat on
Human Rights Council Review ในระหว่ า งวั น ที่ 8-10 ธั น วาคม 2553 ณ โรงแรมรอยั ล ออร์ คิ ด เชอราตั น
กรุงเทพมหานคร
8. เรื่อง ข้อมูลประกอบการวางแผนการติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบข้อมูลประกอบการวางแผนการติดตามผลการดําเนิน
การตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
9. เรื่อง สรุปประเด็นการหารือรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปประเด็นการหารือรับฟังความคิดเห็นในการจัดทํา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่ า ซึ่ ง จั ด โดยคณะอนุ ก รรมการด้ า นสิ ท ธิ พ ลเมื อ ง และสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมกิตติพาวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
10. เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างคําสั่งดังกล่าวตามที่เสนอและให้มีการแก้ไขร่างคํา
สั่งตามหลักการทั้งหมดตามที่ประชุมกําหนด
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11. เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างคําสั่งดังกล่าวตามที่เสนอและให้มีการแก้ไขร่างคํา
สั่งตามหลักการทั้งหมดตามที่ประชุมกําหนด
12. เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างคําสั่งดังกล่าวตามที่เสนอและให้มีการแก้ไขร่างคํา
สั่งตามหลักการทั้งหมดตามที่ประชุมกําหนด
13. เรื่ อ ง ร่ า งคํ า สั่ ง คณ ะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะอนุ ก รรมการ
ด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้เป็นไปตามหลักการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34/2553 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553
14. เรื่ อ ง ร่ า งคํ า สั่ ง คณ ะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะอนุ ก รรมการ
ด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้เป็นไปตามหลักการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34/2553 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553
15. เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ด้านที่ดินและป่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้เป็นไปตามหลักการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ ครั้ งที่ 34/2553 เมื่ อวั นพุ ธที่ 3 พฤศจิ กายน 2553 และให้ กํ าหนดอํ านาจหน้ าที่ การตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเฉพาะที่เป็นเรื่องร้องเรียนค้างเก่าทั้งหมด และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาทุก 3 เดือน จนกว่าภารกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
16. เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ด้านสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทนพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้เป็นไปตามหลักการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ ครั้ งที่ 34/2553 เมื่ อวั นพุ ธที่ 3 พฤศจิ กายน 2553 และให้ กํ าหนดอํ านาจหน้ าที่ การตรวจสอบ
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนเฉพาะที่เป็นเรื่องร้องเรียนค้างเก่าทั้งหมด และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาทุก 3 เดือน จนกว่าภารกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
17. เรื่อง ข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการประเมินศักยภาพองค์กร
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เห็ น ชอบและให้ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ส่งความเห็นต่อร่างรายงานดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายในวันที่ 7 มกราคม
2554 เพื่อที่จะได้นําไปสรุปในภาพรวม และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาในวันพุธ
ที่ 19 มกราคม 2554
18. เรื่อง การกําหนดการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติมีมติว่ าในปี 2554 ให้ กําหนดวัน ประชุ มของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้
- การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล (ก.ส.)
ให้มีการประชุมเป็นครั้งคราว หากมีเรื่องต้องพิจารณา
- การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร) ให้มีการประชุมในภาคเช้าของ
ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
- การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านคดีและคุ้มครอง) ให้มีการประชุมในภาคเช้า
ของทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เว้นแต่ในเดือนมกราคม 2554 ให้มีการประชุมทุกวันพุธของ
ทุกสัปดาห์ ในภาคเช้า ยกเว้น สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2554 ให้ประชุมในภาคบ่าย
- ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนไม่มีการกําหนดการประชุม
- กรณีมีเรื่องเร่งด่วนจะกําหนดเป็นวาระพิเศษของการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
19. เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่าคณะทํ างานวิชาการเพื่อจัดทํ ารายงานข้อเสนอ
เชิงนโยบายการคุ้มครองสิทธิชุมชน ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ได้กําหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าว ในระหว่างวัน ที่ 8-9 มกราคม 2554 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัด
สมุทรสงคราม
20. เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับกลไก Universal Periodic Review (UPR)
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกลไก Universal Periodic Review (UPR) ตาม
ที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรายงานว่า ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัด
ทํ ารายงานเงา และเป็ นรายงานที่ เปรี ยบเที ยบกั บรายงานของประเทศไทยที่ รั ฐบาลจั ดทํ าขึ้ นมา โดยรายงาน UPR
จะชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเด็นสําคัญๆ
21. เรื่อง มูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและการพัฒนาชนบท (FORWARD) ศึกษาดูงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ตามที่ นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แจ้ งว่ า มู ลนิ ธิ ผู้ หญิ งกฎหมายและการพั ฒนาชนบท (FORWARD) ร่ วมกั บภาควิ ชาสตรี ศึ กษา และศู นย์ สตรี ศึ กษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ได้ มาศึกษาดูงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ เมื่ อวันอังคารที่ 21
ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
22. เรื่อง การจัดเวทีระดมสมองเพื่อพัฒนาต้นแบบของการขจัดความไร้สัญชาติให้ทุกคนที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับ
ประเทศลาวที่อยู่ในประเทศไทยโดยวิธีการทูต
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ตามที่ นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ แจ้งว่า จะมี การจั ดเวที ระดมสมองเพื่ อพั ฒนาต้นแบบของการขจัดความไร้สัญชาติให้ ทุกคนที่ มีจุ ดเกาะเกี่ยวกั บ
ประเทศลาวที่อยู่ในประเทศไทยโดยวิธีทูต ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
_____________________________

