สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคารที่ 19
มี น าคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม 704 ชั้ น 7 ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ โดยมี
นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกากับการตรวจสอบ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในของสานักงาน กสม. เข้าประชุม
คณะกรรมการกากับ การตรวจสอบ เพื่อกากับการปฏิบัติห น้าที่ในการตรวจสอบส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินของคณะผู้ตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 2501
ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
2. ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ ป็ น วิ ท ยากรบรรยายโครงการฝึ ก อบรม
การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สานักงาน
ต ารวจแห่ ง ชาติ ในหั ว ข้ อ “สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” ให้ แ ก่ ข้ า ราชการต ารวจ (ระดั บ ผู้ บั ง คั บ การ - ผู้ บั ญ ชาการ)
ข้าราชการทหาร และข้าราชการประเภทอื่นซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ รวมทั้งข้าราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องชัยจินดา ชั้น 3 อาคาร 1 สานักงานตารวจแห่งชาติ
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จานวน 60 คน
3. ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รสร้ า งเสริ ม ความตระหนั กด้ า น
สิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)
ที่ประชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรสร้ างเสริ มความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับ นักบริห ารระดับสูง (Human Rights
Executive Program : HREP) ซึ่งปรากฏผลการคัดเลือกว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมฯ
จานวน 70 คน และรายชื่อสารอง จานวน 10 คน โดยกาหนดให้มีการรายงานตัว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2562 ภายหลังการรับรายงานตัวเสร็จสิ้น ปรากฏว่า มีผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 68 คน
แจ้งขอสละสิทธิ์ จานวน 2 คน โดยได้ดาเนินการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในลาดับสารองต่อไปแล้ว และมอบ
สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ดาเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป
4. รายงานผลการตรวจสอบรั บรองงบการเงิ น “กองทุ น สวั ส ดิ การส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ป ระชุมคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ ง ชาติ มีมติ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรับรองงบ
การเงิน “กองทุนสวัสดิการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ” สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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โดยมอบหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ดาเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป
5. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบผลการหารือกับสานักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยสานักงาน กสม. ได้มีหนังสือหารือไปยังสานักงาน ป.ป.ช.
ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งสานักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งว่า การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 เป็นการดารงตาแหน่งในฐานะผู้รักษาการแทนในตาแหน่ง
เท่านั้น ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพราะถือว่าได้พ้นจาก
ตาแหน่งไปแล้ว ไม่ถือเป็นผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
6. การประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบ เรื่อง นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันตก พร้อมด้วยนายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการ
อานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
อานวยการศูนย์ ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 15
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมแก้วเก็จรัตน์มณี ชั้น 2 ตึก 23 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏเพชรบุ รี จั งหวั ดเพชรบุ รี โดยมีผู้ แทนจากหน่ วยงานภาครั ฐ สถาบั นการศึ กษา องค์ กรเอกชน และ
ภาคประชาสั งคมที่ เกี่ ย วข้ องเข้ าร่ ว มประชุ ม โดยที่ ประชุ ม ได้ ร่ ว มพิ จารณาในหลายประเด็ นส าคั ญ ได้ แก่
การดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และแนวทางการขับเคลื่อนดาเนินงานของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ
ที่น่ าสนใจ อาทิ การจั ดสั มมนาเชิงปฏิบั ติการด้านสิ ทธิมนุษยชน การอบรมครูเพื่อจั ดการเรียนการสอนด้าน
สิ ทธิ มนุ ษยชนในระดั บชั้ น มั ธ ยมศึ กษา การสั มมนาวิ ชาการประเด็ นท้ องก่ อนวั ยอั นควร และสถานการณ์
สิทธิมนุ ษยชนของกลุ่ มชาติพันธุ์ ในภาคตะวันตก รวมถึงการส่งเสริมสิ ทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการรับน้องที่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
7. ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรกรณีการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภั ยชาวโรฮินจา ร่วมกับองค์กร
Fortify Rights ณ Hotel Primera กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 27 มีนาคม 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบ เรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ รั บ เชิ ญ จากคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ม าเลเซี ย (Human Rights
Commission of Malaysia) ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเปิดตัวรายงานผลการตรวจสอบกรณีการค้ามนุษย์
ที่เกี่ยวกับผู้ ลี้ภัย ชาวโรฮินจาในเขต Wang Kelian รัฐ Perlis บริเวณติดชายแดนประเทศไทย จังหวัดสตูล
เมื่อปี 2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.30-17.00 น. ณ Hotel Primera กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย การเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย ร่วมกับองค์กร
Fortify Rights ทั้งนี้ องค์กร Fortify Rights จะได้เชิญเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้าร่ว มงานด้ว ย โดยจะ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมแก่เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม.
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