สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ดานบริหาร)
การประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ ครั้ งที่ 20/2555(ด# า นบริ ห าร) เมื่ อวั น พุ ธ ที่ 15
สิ งหาคม 2555 ณ ห# องประชุ ม 603 ชั้ น 6 สํ า นั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ ศู น ย1 ร าชการ
เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ถนนแจ# งวั ฒนะ โดยมี ศาสตราจารย1 อมรา พงศาพิ ชญ1 ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ
เป:นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได#ดังนี้
1. เรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรงในไทย-กัมพูชา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติได#พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ#มครองผู#บริโภค วุฒิสภา ได#มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สว (กมธ3) 0019/3696 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
สงหนังสือของนายวีรพันธุ1 มาไลยพันธุ1 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ที่ขอให#คณะกรรมาธิการฯ สงหนังสือไปยัง
นางฮิลลารี คลินตัน เพื่อพิจารณาข#อเท็จจริงของการละเมิดสิทธิมนุษยชนร#ายแรงในประเทศไทย-กัมพูชา กรณี
การจับ กุมคุมขังนายวีระ สมความคิด และนางสาวราตรี พิพัฒนาไพบูร ณ1 รวมทั้งเรี ยกร#องให#รัฐ บาลประเทศ
กัมพูชาทําการปลอยตัวบุคคลทั้งสองออกจากเรือนจํา และคณะกรรมาธิการฯ เห็นวา เรื่องดังกลาวอยูในขอบขาย
ของอํานาจหน#าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงขอสงเรื่องให#คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงมีมติ
เห็นชอบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอ คือ รับเรื่องนี้ไว#พิจารณา และให#ความรวมมือกับ
คณะกรรมาธิ ก ารฯ โดยนายนิ รั น ดร1 พิ ทั ก ษ1 วั ช ระ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแหงชาติ จะไปรวมประชุ ม กั บ
คณะกรรมาธิการฯ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 สําหรับการดําเนินการของคณะอนุกรรมการสองคณะที่นายนิรันดร1
พิทักษ1วัชระ กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแหงชาติ และนายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รับผิดชอบเป:นประธานอนุกรรมการ นั้น เรื่องใดที่จะต#องดําเนินการควบคูกันไปได# ก็ขอให#ดําเนินการตอไป และ
เรื่องใดที่จะต#องดําเนินการตามสถานการณ1 ก็ขอให#ดําเนินการไปตามความเหมาะสมตอไป
2. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป/นผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ เ ห็ น ชอบการเสนอชื่ อนางสาวกนกวรรณ ธราวรรณ อาจารย1
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขึ้นทะเบียนเป:นผู#ทรงคุณวุฒิ ด#านสิทธิทางสุขภาพผู#หญิง
และบุคคลหลากหลายทางเพศ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วาด#วยหลักเกณฑ1และวิธีการขึ้น
ทะเบียนผู#เชี่ยวชาญและผู#ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554
3. เรื่อง รางรายงานขอเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตอกรณีขอ
รองเรียนของเครือขายประชาชนภาคตะวันออก
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแหงชาติ ไ ด# พิ จ ารณารางรายงานข# อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายของ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแหงชาติ ตอกรณี ข# อ ร# อ งเรี ย นของเครื อ ขายประชาชนภาคตะวั น ออก ตามที่
คณะทํางานและเลขานุการคณะทํางานวิชาการเพื่อจัดทํารายงานข#อเสนอเชิงนโยบายการคุ#มครองสิทธิชุมชน ตาม
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ได# ป รั บ แก# ไ ขตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (นัดพิเศษ) เมื่อวันจันทร1ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕
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และครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่ อวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ1 ๒๕๕๕ แล#ว และมีมติเ ห็นชอบตามที่ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติเสนอ คือ ให#กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทุกทานรับรางรายงานดังกลาวไปพิจารณาวา จะมี
การแก#ไขรางรายงานฯ หรือไม อยางไร และหากมีการแก#ไข ขอให#สงภายในวันที่ 5 กันยายน 2555 และเมื่อแก#ไข
เสร็จแล#วขอให#จัดพิมพ1ตอไป โดยใช#งบประมาณในปR 2555
4. เรื่อง ขอใหสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมาตรการการแกไขป8ญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และผลการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการแกไขป8ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแหงชาติ รั บ ทราบวา สํ า นั ก งานปลั ด นายกรั ฐ มนตรี ได# มี ห นั ง สื อ
ที่ นร 0105.01/87791 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ตอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ได#มีหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีขอให#สั่งการให#หนวยงานที่เกี่ยวข#องดําเนินการตามมาตรการการแก#ไขปTญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
ขอให# พิจารณาแตงตั้ งคณะกรรมการติดตามการแก# ไขปTญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และแจ#งผลการพิจารณาแตงตั้ ง
คณะกรรมการติดตามการแก#ไขปTญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน วา นายกรัฐมนตรีได#ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ 165/2555 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามการแก#ไขปTญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล#ว
ในการนี้ ที่ประชุมได#มอบสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติติดตามเรื่องการแตงตั้งผู#ทรงคุณวุฒิเป:นกรรมการ
ในคณะกรรมการติดตามการแก#ไขปTญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอไปด#วย
5. เรื่อง จดหมายเป<ดผนึก เรื่อง ขอเสนอแนะตอขอยกเวนในมาตรา 3 ตามรางพระราชบัญญัติความ
เทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ....
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นชอบรางจดหมายเปUดผนึก ในนามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ เพื่ อ ชี้ แ จงตอสาธารณะ เรื่ อ ง ข# อ เสนอแนะตอข# อ ยกเว# น ในมาตรา 3 ตามรางพระราชบั ญ ญั ติ
เทาเทียมกันระหวางเพศ พ.ศ. ... ตามที่นายแท#จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เสนอ
6. เรื่อง การรับฟ8งความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรับทราบความเห็นจากการเข#ารวมสัมมนาเพื่อรับฟTงความคิดเห็น
รางพระราชบัญญัติวาด#วยการเข#าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 จัดโดยคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด#านการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย ตามที่ฝYายเลขานุการคณะอนุกรรมการด#านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เสนอ และมีมติขอให#ฝYาย
เลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการด# า นสิ ทธิ พ ลเมื องและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง สงเรื่ อ งนี้ แ ละเอกสารที่ เ กี่ ย วข# อ งให#
คณะอนุกรรมการด#านเสนอแนะนโยบายและข#อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ เพื่อสงเสริมและคุ#มครองสิทธิ
มนุษยชน ศึกษาตอไป
7. เรื่อง กําหนดการพิธีศพ นายประนูญ สุวรรณภักดี รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรับทราบกําหนดการพิธีศพ นายประนูญ สุวรรณภักดี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งถึงแกอนิจกรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555
____________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ครั้งที่ 20/2555 (ด#านบริหาร) เมือ่ วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555

