สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร)
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร) ครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554
เวลา 10.20 น. ณ ห้ องประชุ ม 603 ชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิ ชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ เป็ นประธานการประชุ ม
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง การจัดนิทรรศการและเผยแพร่เอกสารด้านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เรื่องการจัดนิทรรศการและเผยแพร่เอกสารด้านสิทธิมนุษยชน ตามที่นางชูศรี
กตัญ ญุ ตานั นท์ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบ ลราชธานี ซึ่งเคยเข้ารับการอบรมโครงการแต่งตั้ งพนั กงาน
เจ้าหน้ าที่ฯ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการจัดนิทรรศการ“โครงการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้
อุบลราชธานี” ครั้งที่ 3 ปี 2554 และมีมติให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความอนุเคราะห์
จัด นิ ท รรศการและเผยแพร่ เอกสารด้ านสิ ทธิมนุ ษยชน ในงานนิ ทรรศการ “โครงการงานสั ป ดาห์ ห นั งสื อและ
การเรี ย นรู้ อุ บ ลราชธานี ” ครั้ งที่ 3 ปี 2554 ระหว่ างวั น ที่ 6-14 สิ งหาคม 2554 ณ จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี ทั้ งนี้
การจัดนิทรรศการดังกล่าวไม่อาจมีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับเรื่องร้องเรียนในงานได้
เนื่ อ งจากวาระการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี ตามคํ า สั่ งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 91/2553ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แล้ว
2. เรื่ อ ง เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เห็ น สมควรขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตามระเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรขึ้นทะเบียนผู้ทรง
คุณวุฒิ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 ตามที่ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เสนอรายชื่อบุคคล 7 คน ได้แก่
1. นางจิราพร บุนนาค
อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2. นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ผู้อํานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
3. นายเอกพันธ์ ปิณฑวณิช
อาจารย์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
4. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
ผู้อํานวยการบริหารสถาบันอิสรา
5. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
บรรณาธิการรายการข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
6. รองศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ ปรกติ รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
ผู้อํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
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และมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบให้ ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวม 7 คน ตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อ และมอบให้สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทําประกาศบัญชีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณาเสนอ
เรื่องการกําหนดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 ต่อไป
2. ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ โดยสํ า นั ก คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เชิ ญ บุ คคล รวม 7 คน ตามที่ ป ระธานกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ เสนอชื่ อ เข้ า ร่ว มการประชุ ม ในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณี นปช. ด้วย
_____________________________
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