สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)
การประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 38/2553 เมื่ อวันพุ ธที่ 8 ธั นวาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง 704 ชั้ น 7 สํานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี
ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการนําเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจพิสูจน์ศพ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการชายแดนภาคใต้
ดําเนินการ ดังนี้
1. นัดหมายหารือระหว่างประธานอนุกรรมการชายแดนภาคใต้และผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ในเรื่องการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเรื่องการนําเครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการพิสูจน์ศพ
2. ปรับปรุงสรุปภาพรวมความเห็นของโรงพยาบาลต่างๆ ในเรื่องการนําเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
มาใช้ในการตรวจพิสูจน์ศพ โดยจัดกลุ่มความเห็น และยกร่างข้อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้ชัดเจน เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณา ก่อนที่จะมีหนังสือตอบสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป
3. ให้มีหนังสือแจ้งศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ในเรื่องความเห็นของโรง
พยาบาลต่างๆ เกี่ยวกับการนําเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการตรวจพิสูจน์ศพ และข้อสังเกตของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. เรื่อง ร่างอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิ
มนุษยชนตามที่เสนอ
3. เรื่อง ผลการพิจารณาประกวดคําขวัญเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ รับทราบผลการพิ จารณาประกวดคํ าขวัญเพื่ อส่งเสริมสิ ทธิมนุ ษยชน
ที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาตัดสินประกวดคําขวัญเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ได้ประชุมพิจารณาตัดสิน เมื่อวัน
พฤหั สบดี ที่ 2 ธั นวาคม 2553 เพื่ อมอบรางวัลในงานวั นสิทธิ มนุ ษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจําปี 2553 ในการจั ดงาน
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้ส่งคําขวัญเข้าร่วมการประกวด จํานวน 1,441 คน
คําขวัญที่ได้รับรางวัล ได้แก่
คําขวัญ

รางวัล

ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับประถมศึกษา
“ปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้อง ร่วมใจปกป้องสิทธิมนุษยชน”
“รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ทําความดี เพื่อสังคม”
“สังคมไทยจะสุขสงบ เมื่อเคารพสิทธิมนุษยชน”
“เคารพสิทธิ์ความเป็นคน คือเคารพสิทธิมนุษยชนแท้จริง”

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2
ชมเชย
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“ร่วมพิทักษ์สิทธิมนุษยชน เพื่อปวงชนสันติสุข”

ชมเชย

ประเภทที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
“พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกัน”
“รากฐานของความเป็นคน คือสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียม
คําขวัญ
“เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสมานฉันท์ในสังคม”
“มีมาแต่เกิด ละเมิดไม่ได้ เท่าเทียมหญิงชาย ความหมายสิทธิมนุษยชน”
“สิทธิความเสมอภาคเพื่อทุกชีวิต คือสิทธิมนุษยชน”

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

ประเภทที่ 3 นิสิต นักศึกษาระดับอุมดมศึกษา
“ศีลธรรมสร้างคน สิทธิมนุษยชนสร้างชาติ”
“เคารพสิทธิมนุษยชน สรรสร้างสังคมให้เป็นสุข”
“รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
“เสมอภาคในศักดิ์ศรี สร้างสิทธิเสรีในมนุษยชน”
“พิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หยุดละเมิดสิทธิมนุษยชน”

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

ประเภทที่ 4 ประชาชนทั่วไป
“เกิดเป็นคนย่อมมีสิทธิ ทุกชีวิตย่อมมีศักดิ์ศรี”
“ปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้อง คือปกป้องสิทธิมนุษยชน”
“รักความยุติธรรม รักความสงบ ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน”
“ศักดิ์ศรี เสรีภาพของคน คือสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียม
“ไม่ละเมิดสิทธิใคร ใส่ใจสิทธิตน ทุกคนเสมอภาค”

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

4. เรื่อง ศาลจังหวัดขอนแก่นมีคําสั่งเรียกพยานเอกสาร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกมติให้ถือปฏิบัติเป็นหลักการ ดังนี้
1. กรณี ที่ ศาลมี คําสั่ งเรีย กพยานเอกสารไม่ ว่ าจะเรี ย กจากคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นเอกสารที่คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เช่น รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รายงาน
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว)
เอกสารประกอบในสํ า นวนรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ เป็ น ต้ น
ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ดํ า เนิ น การส่ ง ให้ ศ าลตามคํ า สั่ ง เรี ย กพยานเอกสาร
พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี รับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารนั้นด้วย
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2. กรณีที่ศาลมีคําสั่งเรียกพยานเอกสาร ซึ่งเป็นรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนั้น ต้องเป็นราย
งานการประชุ มที่ผ่ านการรับรองของคณะอนุ กรรมการแล้ว และให้ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ประสานประธานอนุกรรมการ หรือฝ่ายเลขานุ การคณะอนุกรรมการ เพื่ อดําเนิ นการส่งให้ ศาลตามคําสั่งเรีย ก
พยานเอกสาร พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารนั้นด้วย
3. กรณีที่ศาลมีคําสั่งเรียกพยานเอกสารที่อยู่ในสํานวนรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คณะอนุกรรมการ ให้ดําเนินการตาม ข้อ 1
4. เมื่อดําเนินการตามข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 แล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติราย
งานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อทราบ
5. เรื่อง ร่างคําสั่ งคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่ งตั้ งคณะอนุก รรมการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างคําสั่งตามหลักการที่ประชุมกําหนด
และให้เสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
6. เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธ
ศาสตร์ ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างคําสั่งตามหลักการที่ประชุมกําหนด
และให้เสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
_____________________________

