สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ดานบริหาร)
การประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ (ดานบริ ห าร) ครั้ งที่ 21/2554 เมื่ อวั น พุ ธ ที่ 28
กั น ยายน 2554 ณ หองประชุ ม 709 ชั้ น 7 สํ า นั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ ศู น ย3 ร าชการ
เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ถนนแจงวั ฒนะ โดยมี ศาสตราจารย3 อมรา พงศาพิ ชญ3 ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ
เป<นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. เรื่ อง ผลการประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การ เรื่ อง การจั ดทํ าแผนการปฏิ บัติ การประจํ าป) 2555-2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2554 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณาผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนการ
ปฏิบัติการประจําป@ 2555-2557 ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2554
ณ เจริญรัตน3 รีสอร3ท จังหวัดสมุทรสงคราม แลวมีมติเห็นชอบใหปรับแผนยุทธศาสตร3คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 2554-2559 และมอบสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป@ 2555-2557 ตอไป
2. เรื่อง ผูชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแหงชาติ ไ ดพิ จ ารณา เรื่ อง ผู ชํ า นาญการประจํ า คณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแหงชาติ และมีมติมอบใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดําเนินการ ดังนี้
1. ตอสั ญ ญาจางผู ชํ า นาญการประจํ า คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแหงชาติ 3 คน ไดแก
นายจรวย หนูคง นางเอื้อจิต วิโรจน3ไตรรัตน3 และนายสรรพสิทธิ์ คุมพ3ประพันธ3 เนื่องจากสัญญาจางปGจจุบัน จะ
ครบกําหนดเมื่อสิ้นป@งบประมาณ 2554 โดยใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดําเนินการจัดจาง
ผูชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดังกลาวตอเนื่องไปจนถึงสิ้นป@งบประมาณ 2555
2. ดําเนินการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอเพิ่มจํานวนผูชํานาญการประจํา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จากเดิม 3 คน เป<น 5 คน
3. นํา เสนอกลไก วิ ธีการ ประเมิ นผูชํานาญการประจํา คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแหงชาติ
สําหรับป@งบประมาณ 2555
4. จัดทําแผนการดําเนินงานของผูชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดย
จั ดใหมี ก ารหารื อ รวมกั น ระหวางเลขาธิ ก ารคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษยชนแหงชาติ และผู ชํ า นาญการประจํ า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการกําหนดแผนการดําเนินงานของผูชํานาญการประจําคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
3. เรื่อง รางคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร8ดานสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณารางคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง
แตงตั้ ง คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนดานสิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม และ
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร3ดานสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบใหผอนผั น ใหในรายคณะอนุ กรรมการที่ มีเ หตุ ผ ลความจํ า เป< น สามารถมี จํ า นวน
อนุกรรมการเกินกวาจํานวนที่มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เคยกําหนดหลักการไว เกี่ยวกับจํานวน
อนุกรรมการ (ไมรวมประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการและเลขานุการ) ในแตละคณะอนุกรรมการ กลาวคือ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ เดิมกําหนดจํานวนอนุกรรมการ 7 คน ก็ใหสามารถกําหนดจํานวนอนุกรรมการได
ไมเกิน 9 คน และคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร3ฯ เดิมกําหนดจํานวนอนุกรรมการ 9 คน ก็ใหสามารถมี
จํานวนอนุกรรมการไดไมเกิน 14 คน
2. เห็นชอบรางคําสั่งดังกลาวทั้งสองฉบับ หลังจากที่มีการแกไขตามมติที่ประชุมในขอ 1 โดยใหผู
ไดรับการเสนอชื่อเป<นผูทรงคุณวุฒิ เปลี่ยนใหเป<นอนุกรรมการ
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