สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ดานบริหาร)
การประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ (ดานบริ หาร) ครั้ งที่ 26/2554 (นั ดพิ เศษ) เมื่ อวั นพุ ธที่ 28
ธั น วาคม 2554 ณ หองประชุ ม 603 ชั้ น 6 สํ า นั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษยชนแหงชาติ ศู น ย2 ร าชการ
เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ถนนแจงวั ฒนะ โดยมี ศาสตราจารย2 อมรา พงศาพิ ชญ2 ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ
เป;นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. เรื่อง คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานการตางประเทศเชิญประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณาเรื่องที่คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ดานการตางประเทศเชิ ญประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประชุม และมี มติ มอบใหผูชํ านาญการประจํ า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทั้ง 3 ทาน ศึกษาวิเคราะห2ประเด็นตามที่คณะอนุกรรมการฯ ขอความเห็น
และใหนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2555
2. เรื่อง ขอวิจารณ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในประเด็นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรับทราบ และใหมีการหารือเรื่องนี้อีก ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2555
3. เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรับทราบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แจงวา
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแหงชาติ ไ ดรวบรวมเงิ น จํ า นวน 100,000 บาท เพื่ อ มอบใหแกสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินําไปจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
4. เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในสัปดาห.ที่ 1 และ 2 ของเดือน
มกราคม 2555
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. ใหมี การประชุ มคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษยชนแหงชาติ ในสั ป ดาห2 ที่ 1 และ 2 ของเดื อ น
มกราคม 2555 ดังนี้
1.1 วันพุธที่ 4 มกราคม 2555 ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ดานคุมครอง)
1.2 วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ดานบริหาร)
2. ใหเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ดานบริหาร) เพื่อพิจารณาราง
รายงานขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตอกรณีขอรองเรียนของเครือขายประชาชนภาค
ตะวันออก ซึ่งกําหนดไวเดิมในวันจันทร2ที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. ออกไปกอน
5. เรื่ อ ง การประชุ ม ฝ8 า ยเลขานุ ก ารของคณะอนุ ก รรมการทุ ก คณะเพื่ อ รั บ นโยบายจากประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เกี่ยวกับการทํางานเชิงรุกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและการ
ปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป< ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ในวั น ศุ ก ร. ที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น.
ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ รั บทราบเรื่ องที่ ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ เชิ ญฝJ าย
เลขานุการของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ประกอบดวย อนุกรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ประชุมเพื่อรับ
นโยบายจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เกี่ยวกับการทํางานเชิงรุกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
และการปรับแผนปฏิบัติการประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในวันศุกร2ที่ 6 มกราคม 2555
6. เรื่ อง การประชุมหารื อรวมกับกรมคุมครองสิ ทธิ และเสรีภ าพ ในวัน จัน ทร.ที่ 9 มกราคม 2555
เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแหงชาติรั บทราบตามที่ นายแทจริ ง ศิ ริ พานิช กรรมการสิ ทธิมนุ ษยชน
แหงชาติ แจงวา ในวันจันทร2ที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
จะมีการประชุมหารือรวมกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
____________________________
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