สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 33/2557 เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม 2557
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 33/2557 เมื่อวันพุธที่
22 ตุ ล าคม 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม 704 ชั้ น 7 ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ โดยมี
ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิ ช ญ์ ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เป็ น ประธานการประชุ ม
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่ อ จั ด ท ารายงานคู่ ข นานการปฏิ บั ติ ต ามอนุ สั ญ ญาว่ าด้ ว ยสิ ท ธิค นพิ ก าร (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities – CRPD) โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ เป็ น ประธานอนุ กรรมการ อนุกรรมการ ๗ คน เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการ 3 คน และมีอานาจหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริงในภาพรวมของประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญ ญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของ
คนพิการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อจัดทาร่างรายงานคู่ขนาน
การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณา รวมทั้ง
เชิญหน่ วยงานรัฐ ผู้มีห น้ าที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณ วุฒิ มาให้ ข้อมูล หรือความเห็ นประกอบการ
พิจารณาจัดทารายงานคู่ขนานตามความเหมาะสม
2. เรื่อง แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และมอบส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ โดยสานักบริห ารกลาง ดาเนินการตามความเห็ น
ที่ประชุม
3. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุค คลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี ๒๕๕๗
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี ๒๕๕๗ ดังนี้
(๑) รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” จานวน ๓ รางวัล ได้แก่
(๑.๑) รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ
(๑.๒) นางเตือนใจ ดีเทศน์
(๑.๓) นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล
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๒
(๒) บุ คคลและองค์กรที่ มีผ ลงานดีเด่น ด้านการส่ งเสริม ปกป้ อง และคุ้ มครองสิ ท ธิ
มนุษยชน ประจาปี ๒๕๕๗
(๒.๑) ประเภทบุคคล
(๒.๑.๑) บุคคลทั่วไป มีผู้ได้รับการคัดเลือก จานวน ๓ รางวัล ได้แก่
๑) นางทัศนีย์ คีรีประณีต
๒) นายบารมี พานิช
๓) นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ
(๒.๑.๒) เด็ กและเยาวชน (อายุไม่เกิ น ๒๕ ปี) มีผู้ ได้รับการคั ดเลื อ ก
จานวน ๒ รางวัล ได้แก่
๑) นางสาวกิษศิญาพัฒน์ สิงหเดช
๒) นายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์
(๒.๑.๓) บุคคลภาคสื่อมวลชน มีผู้ได้รับรางวัล จานวน ๒ รางวัล ได้แก่
๑) นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย
๒) นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
(๓) ประเภทองค์กร
(๓.๑) องค์กรภาครัฐ จานวน ๓ รางวัล ได้แก่
(๓.๑.๑) เทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
(๓.๑.๒) บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
(๓.๑.๓) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร
(๓.๒) องค์กรภาคเอกชน จานวน ๓ รางวัล ได้แก่
(๓.๒.๑) มู ลนิ ธิเครือข่ ายส่ งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights
Promotion Network Foundation : LPN)
(๓.๒.๒) สภาองค์กรชุมชนตาบลคูหาใต้ และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชน
เขาคูหา อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
(๓.๒.๓) สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา และเครือข่าย
รักษ์บ้านเกิดท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๓.๓) องค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน จานวน ๓
รางวัล ได้แก่
(๓.๓.๑) รายการนักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
(๓.๓.๒) วงดนตรีโฮป แฟมิลี่
(๓.๓.๓) สถานีวิทยุ จส. ๑๐๐
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4. เรื่ อ ง การเข้ าร่ วมประชุ ม SEANF Annual Meeting ระหว่ างวั น ที่ ๖ - ๗ พฤศจิ กายน
๒๕๕๗ ณ สาธารณรั ฐอิ นโดนี เซี ย และสรุ ปผลการประชุ ม Technical Working Group of the South East
Asia National Human Rights Institutions Forum (TWG SEANF) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖
กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ รับทราบว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จะเข้าร่วมการประชุม SEANF Annual Meeting ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
พร้ อ มทั้ งรั บ ทราบสรุ ป ผลการประชุ ม Technical Working Group of the South East Asia National Human
Rights Institutions Forum (TWG SEANF) ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๗ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๕ - ๒๖ กั นยายน ๒๕๕๗
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เสนอ
5. เรื่อง สรุปผลการประชุมกับคณะกรรมการประจาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ รับทราบสรุปผลการประชุมกับคณะกรรมการประจา
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สานักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส ตามที่สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการทางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประจาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติและองค์กรอื่นที่ทาหน้ าที่เป็ นกลไกอิสระระดับชาติในการติดตามการปฏิบัติของรัฐภาคีตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิท ธิคนพิการ ข้อ ๓๓ ข้อย่ อยที่ ๒ กาหนดไว้ว่า “การอนุวัติและการตรวจสอบติดตามระดับ ประเทศ
ข้อย่อยที่ ๒ ภายใต้ระบบกฎหมายและระบบการปกครองของตน ให้รัฐภาคีรักษา เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง
แต่ งตั้ งหรื อ จั ด ตั้ งโครงสร้ างภายในประเทศ รวมถึ งกลไกอิ ส ระหนึ่ งหน่ ว ยงานหรือ มากกว่า หากเหมาะสม
เพื่ อส่ งเสริม คุ้มครองและติดตามการอนุวัติ ตามอนุสั ญ ญาในการแต่งตั้งหรือจัดตั้งกลไกดังกล่าว ให้ รัฐภาคี
คานึ งถึงหลั กการที่เกี่ย วกับ สถานะและหน้ าที่ของสถาบัน ระดับประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้ม ครองและส่ งเสริม
สิทธิมนุษยชน” และได้มีข้อคิดเห็น ดังนี้
(๑) คณะกรรมการประจาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ อาจให้แนวทางแก่สถาบันสิทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ และกลไกอิ สระระดั บชาติ ว่า ควรให้ ความส าคั ญกั บการปฏิ บั ติ ตามอนุ สั ญญาว่ าด้ ว ยสิ ท ธิ
คนพิการในเรื่องใด รวมทั้งอาจแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการดาเนินการ
ตามอนุ สั ญญาว่าด้ ว ยสิ ท ธิค นพิ ก ารในประเทศอื่ น ๆ เพื่ อประโยชน์ ในการท าหน้ าที่ของสถาบั นสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
(๒) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการ
สาธารณสุขได้มีการหารือร่วมกับองค์กรคนพิการและแนวทางที่จะให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในการจัดทารายงาน
คู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
6. เรื่ อ ง มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ รั บ ทราบมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่สานักงบประมาณได้ชี้แจง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
ณ สานักงบประมาณ โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
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(๑) เป้ าหมายการเบิ กจ่ ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ แก่
รายจ่ายงบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ ของงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน และรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๖ ของงบประมาณรายจ่าย ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท
(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแยกเป็นรายไตรมาส
(๓) วัตถุประสงค์ของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) แนวทางการดาเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และมอบส านั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ โดยส านักบริหารกลาง นาเสนอรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณของไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗) ก่อนเริ่มไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม
๒๕๕๘) เพื่ อให้ ที่ป ระชุมได้รับ ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญ หาและอุป สรรคต่าง ๆ โดยขอให้
นาเสนอในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
7. เรื่อง การเสนอปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
สิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ซึ่ งเดิ ม ได้มี ก ารก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ของคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๙ ยุทธศาสตร์ และมีจุดเน้นในการดาเนินงานที่ส าคัญ
ในการแก้ ไขปั ญ หา ๑ พื้ น ที่ และ ๕ ประเด็ น หลั ก ซึ่ งแผนดั งกล่ าวได้ มี ก ารปรับ ครั้งที่ ๑ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ประกอบด้ ว ย ๕ เป้ าประสงค์
๑๑ ยุทธศาสตร์ สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า
ควรปรั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณ ะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ ครั้ ง ที่ ๒
เป็น ๒ เป้าประสงค์ ๕ ยุทธศาสตร์ ๙ กลยุทธ์ ดังนี้
(๑) เป้ าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนเข้าใจ เข้ าถึงและได้รับ การส่ งเสริม ปกป้ อง และ
คุ้มครองสิทธิ
(๑.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
(สนองเป้าประสงค์ที่ ๒) ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ได้แก่
(๑.๑.๑) พัฒนาระบบ กลไก กระบวนการทางานและบุคลากร
เพื่อส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ
(๑.๑.๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
มาตรการและเครื่องมือในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๑.๒) ยุท ธศาสตร์ที่ ๒ ระดมพลั งภาคี เครือข่ าย (สนองเป้ าประสงค์ที่ ๒)
ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ คือ ส่ งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่ วนร่วมของเครือข่าย
ทั้งในและระหว่างประเทศ
(๑.๓) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ได้แก่
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๕
(๑.๓.๑) ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย กฎหมายและมาตรการที่ ส่ ง
ผลกระทบต่อสังคม
(๑.๓.๒) จัดทากลไกและมาตรการให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน
(๑.๔) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ พั ฒ นาศั ก ยภาพและสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ได้แก่
(๑.๔.๑) พั ฒ นาความรู้ ความเข้ าใจด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนในกลุ่ ม
เป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย
(๑.๔.๒) สร้ างกลไกกระบวนการเฝ้ าระวั ง ระบบการตรวจสอบ
ตลอดจนระบบการคุ้มครองสิทธิในกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดที่มีประสิทธิภาพ
(๒) เป้าประสงค์ที่ ๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
ทั้งในระดับประเทศและสากล
(๒.๑) ยุท ธศาสตร์ ที่ ๕ แสดงบทบาทนาและสร้ างบรรทั ด ฐาน ด้านสิ ท ธิ
มนุษยชน ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ได้แก่
(๒.๑.๑) ติ ด ตาม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การและ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
(๒.๑.๒) สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
ให้กับเครือข่ายประชาสังคม ประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
และมอบสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสานักบริหารกลาง ดาเนินการ
ปรับแก้ไขตามความเห็นที่ประชุมต่อไป
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