สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
การประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแหงชาติ ครั้ งที่ 16/2555 (ด$ า นบริ ห าร) เมื่ อวั น พุ ธ ที่ 20
มิ ถุ น ายน 2555 ณ ห$ อ งประชุ ม 603 ชั้ น 6 สํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษยชนแหงชาติ ศู น ย2 ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ$งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย2 อมรา พงศาพิชญ2 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เป:นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได$ดังนี้
1. เรื่อง การประชุมหารือเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร#เพื่อความเป$นหุ%นสวนระหวาง OHCHR-UNDPICC ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ นครนิวยอร#ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติได$พิจารณาการเรียนเชิญประธานคณะกรรมการประสานงานระหวาง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อการสงเสริมและคุ$มครองสิทธิมนุษยชน หรือ ICC เชิญประธานกรอบความรวมมือ
ระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคตางๆ (Regional Chairs) ซึ่งได$แก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟOก (APF)
ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา และภูมิภาคอเมริกา เข$ารวมประชุมหารือเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร2เพื่อความเป:น
หุ$นสวนระหวาง OHCHR-UNDP-ICC ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ นครนิวยอร2ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งขอเชิญ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะประธาน APF และสมาชิก Bureau ของ ICC เข$ารวมการประชุม
ดังกลาว ตามที่สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศเสนอ และมีมติเห็นชอบให$ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเข$ารวมการประชุมดังกลาว
2. เรื่อง เสนอขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติตามอนุสัญญาระหวาง
ประเทศด%านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทําตัวชี้วัด
การปฏิบัติตามอนุสัญญาระหวางประเทศด$านสิทธิมนุษยชน โดยมีองค2ประกอบและอํานาจหน$าที่ ตามที่ สํานักสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ เสนอ
3. เรื่อง โครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝFกอบรมการเข%าถึงความยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติได$พิจารณาโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝaกอบรม
การเข$าถึงความยุติธรรม ตามที่สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย และนางสาวเกศริน เตียวสกุล กับนางสาว
ชุลีพร เดชขํา เสนอ และมีมติมอบสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยสํานักสงเสริมและประสานงาน
เครือขาย นําโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝaกอบรมการเข$าถึงความยุติธรรม หารือพลตํารวจเอก วันชัย
ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร2ด$านสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม และขอความเห็นจากคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร2ด$านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมด$วย แล$ว
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาตอไป
4. เรื่อง ขอเชิญเสนอประเด็นเพื่อบรรจุในระเบียบวาระสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 3
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติได$พิจารณาหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป
(คจสป.) ที่ สปร. ว 621/2555 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ขอความรวมมือในการรวมเสนอประเด็นการปฏิรูป
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เพื่อให$ คจสป. พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเป:นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 3 และมีมติ
มอบให$สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยสํานักสงเสริมและประสานงานเครือขายให$ความรวมมือ
และสนั บสนุ นการทํ า งานรวมกั บคณะกรรมการดํ า เนิ น การจั ดสมั ชชาปฏิ รู ป และให$ นํ าความเห็ นที่ ประชุ มไป
ประกอบการดําเนินการตอไป
5. เรื่อง โครงการ “กสม. พบประชาชนในภูมิภาค”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติได$พิจารณาแผนงานในการดําเนินโครงการ “กสม. พบประชาชนใน
ภูมิภาค” ตามที่สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขายเสนอ โดยมีวัตถุประสงค2เพื่อเป:นเวทีให$คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติได$ทําความเข$าใจกับประชาชนถึงบทบาทในการคุ$มครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนตามอํานาจ
หน$าที่ รวมทั้งเป:นเวทีให$ประชาชนและเครือขายในภูมิภาคได$แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ2สิทธิมนุษยชนใน
พื้นที่และหาทางออกในการแก$ไขปfญหารวมกัน โดยมีกําหนดจะจัด 2 ครั้ง ครั้งแรก ภาคใต$ จะจัดที่จังหวัดสุราษฎร2
ธานี ระหวางวั น ที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเค พาร2 ค จั ง หวั ด สุ ร าษฎร2 ธ านี และครั้ ง ที่ 2 ภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ จะจัดที่จังหวัดขอนแกน และในการประชุ มครั้ งนี้ขอเสนอโครงการและกํ าหนดการจัดงาน
ที่จังหวัดสุราษฎร2ธานี เพื่อที่ประชุมพิจารณา ในการนี้ ที่ประชุมได$พิจารณาแล$ว มีมติมอบให$สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยสํานักสงเสริมและประสานงานเครือขายดําเนินการปรับปรุงโครงการและกําหนดการตาม
ความเห็นที่ประชุม
6. เรื่อง สรุปผลการประชุมเรื่อง อนุสัญญาระหวางประเทศวาด%วยการปNองกันบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรับทราบสรุปผลการประชุมเรื่อง อนุสัญญาระหวางประเทศวาด$วย
การปhองกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการนักนิติศาสตร2สากล (ICJ) มูลนิธิ
ยุติ ธรรมเพื่อสั นติภาพ และศูนย2 ทนายความมุสลิ ม เมื่ อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิ ถุนายน 2555 ณ โรงแรมซิ ตี้
กรุงเทพฯ ตามที่สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ เสนอ
7. เรื่อง ข%อมูลเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรับทราบข$อมูลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารชีวิต ตามที่สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและสํานักวิจัยและวิชาการ เสนอ
8. เรื่อง สรุปการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับชาติ เรื่อง “ปฏิญญาอาเซียนวาด%วยสิทธิมนุษยชน”
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ รั บทราบสรุ ปการสั มมนาระดมความคิ ดเห็ นระดั บชาติ เรื่ อง
“ปฏิญญาอาเซียนวาด$วยสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันศุกร2ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเอเชีย จัดโดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติรวมกับผู$แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาด$วยสิทธิมนุษยชน (Asian
Intergovernmental Commission on Human Rights-AICHR) และมูลนิธิสงเสริมและคุ$มครองสิทธิมนุษยชน
ตามที่สํานักสงเสริมและประสานงานเครือขาย เสนอ
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9. เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู%และการให%ความเห็นทางวิชาการ
ด%านกฎหมาย เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรับทราบสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู$
และการให$ความเห็นทางวิชาการด$านกฎหมาย เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา อําเภอ
ศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี ตามที่ สํานั กวินิ จฉั ยและคดี เสนอ และให$ สํ านั กวิ นิจฉั ยและคดีดํ าเนิ นการตามความเห็ น
ที่ประชุมตอไป
____________________________
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