สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ครั้งที่ 15/2555 (ด#านบริหาร) เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน
2555 ณ ห#องประชุม 603 ชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศูนย2ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ# ง วั ฒ นะ โดยมี ศ าสตราจารย2 อมรา พงศาพิ ช ญ2 ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแหงชาติ
เป:นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได#ดังนี้
1. เรื่อง การพิจารณารางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ....
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติได#รับทราบตามที่ ศาสตราจารย2 อมรา พงศาพิชญ2 ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ แจ#งวา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได#มีหนังสือ ที่ นร 0404/7341 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2555 เรื่อง การพิจารณารางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... แจ#งวา ในการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภาผู#แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เมื่อวันจันทร2ที่ 9 มกราคม 2555 ได#มีประเด็นข#อสังเกต
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... เกี่ยวกับการเพิ่มอํานาจหน#าที่ของ
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ หลายประเด็ น และเห็ นวา ในประเด็ นการเพิ่ มอํ านาจหลายประการนั้ น
หนวยงานควรรั บข# อสั งเกตของคณะกรรมการประสานงานสภาผู# แทนราษฎรไปพิ จารณากอน หากมี ความเห็ น
ในข#อสังเกตประการใด ขอให#แจ#งคณะกรรมการประสานสภาผู#แทนราษฎรทราบด#วย ในการนี้ ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติได#มีบัญชาให#สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตอบสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แล#ว ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติได#มีการดําเนินการในหลายกรณีตามอํานาจหน#าที่
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 ในการเสนอเรื่องพร#อมด#วยความเห็นตอศาล
รัฐธรรมนูญและศาลปกครอง จึงควรประมวลสรุปการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวให#คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู#แทนราษฎรทราบด#วย
2. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป*นผู-ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป:นผู#ทรงคุณวุฒิ ตามที่
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (นายปริญญา ศิริสารการ) เสนอ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
วาด#วยหลักเกณฑ2และวิธีการขึ้นทะเบียนผู#เชี่ยวชาญและผู#ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 จํานวน 3 ราย ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย2 วุ ฒิ ส าร ตั นไชย ได# รั บ การเสนอชื่ อเพื่ อขึ้ น ทะเบี ย นเป: น ผู# ทรงคุ ณวุ ฒิ
ด#านบริหารราชการแผนดิน
(2) รองศาสตราจารย2 วิ วั ฒน2 ชัย อั ตถากร ได# รั บการเสนอชื่ อเพื่ อขึ้ นทะเบี ยนเป: นผู# ทรงคุ ณวุ ฒิ
ด#านเศรษฐศาสตร2และชุมชน
(3) นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ ได#รับการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป:นผู#ทรงคุณวุฒิด#านเศรษฐศาสตร2
และชุมชน
3. เรื่อง เสนอขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน
โดยมี องค2 ป ระกอบและอํ านาจหน# า ที่ ตามที่ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ (นายแท# จริ ง ศิ ริ พานิ ช) เสนอ
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ทั้งนี้ ในรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดังกลาวขอให# ระบุวาระวา “ทั้งนี้ ตั้ งแตบัดนี้เป: นต#นไป จนถึงวันที่ 30
กันยายน 2555”

4. เรื่อง นางเอื้อจิต วิโรจน3ไตรรัตน3 ลาออกจากการเป*นผู-ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ด-านสิทธิมนุษยชน (สิทธิเสรีภาพด-านสื่อ)
คณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษยชนแหงชาติ รั บ ทราบเรื่ องการลาออกจากการเป: น ผู# ชํ า นาญการประจํ า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ด#านสิทธิมนุษยชน (สิทธิเสรีภาพด#านสื่อ) ของนางเอื้อจิต วิโรจน2ไตรรัตน2 ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป:นต#นไป ตามที่สํานักบริหารกลางเสนอ และให#สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ทําหนังสือขอบคุณโดยให#คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติลงนาม
5. เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู- และการให-ความเห็นทางวิชาการด-าน
กฎหมาย ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยช นแห งช าติ รั บทราบตามที่ สํ านั กวิ นิ จฉั ยแล ะคดี เส นอ ว า
สํานักวินิจฉัยและคดีจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู# และการให#ความเห็นทางวิชาการ
ด#านกฎหมาย ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
6. เรื่อง คณะทํางานศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีได-รับ
ผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรับทราบตามที่ศาสตราจารย2 อมรา พงศาพิชญ2 ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ แจ#งวา ได#รับแจ#งจากคณะทํางานศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุ ษ ยชน กรณี ไ ด# รั บ ผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพติ ด ของรั ฐ บาล ซึ่ ง ได# รั บ การแตงตั้ ง โดย
คณะอนุกรรมการศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก#ไข วา
ลั กษณะงานของคณะทํ างานดั งกลาวต# องการฝQ ายเลขานุ การเป: นจํ านวนมาก ในการนี้ ที่ ประชุ มจึ งมี มติ ให# แจ# ง
คณะอนุกรรมการศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก#ไข ทราบ
และหาทางแก#ไขปRญหาของคณะทํางานฯ
7. เรื่อง ผู-แทนศาลรัฐธรรมนูญของไต-หวัน จะมาศึกษาดูงานที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรับทราบตามที่สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศแจ#งวาได#รั บ
หนังสือจากกระทรวงการตางประเทศแจ#งวาจะมีคณะผู#แทนศาลรัฐธรรมนูญของไต#หวันจะมาศึกษาดูงานที่สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
____________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ครั้งที่ 15/2555 (ด#านบริหาร) เมื่อวันพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2555

