สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
การประชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแหงชาติ ครั้ ง ที่ 17/2555 (ด$ า นบริ ห าร) เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 4
กรกฎาคม 2555 ณ ห$ องประชุ ม 603 ชั้ น 6 สํ า นั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ ศู น ย4 ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ$งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย4 อมรา พงศาพิชญ4 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เป=นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได$ดังนี้
1. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป%นผู(ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติ เห็ นชอบการเสนอชื่ อนางสาวนั ยนา สุ ภาพึ่ ง เป= นผู$ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ด$านสิทธิมนุษยชนด$านความเป=นธรรมทางเพศ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วาด$วยหลักเกณฑ4
และวิธีการขึ้นทะเบียนผู$เชี่ยวชาญและผู$ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 ตามที่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (นายแท$จริง
ศิริพานิช) เสนอ
2. เรื่อง กรณีมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (4) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เกี่ยวกับการแก(ไขป8ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป%นสวนรวม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรับทราบการศึกษาเบื้องต$น กรณีมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (4) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับการแก$ไขปGญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป=นสวนรวม
ตามที่สํานักวินิจฉัยและคดีเสนอ ซึ่ งได$รับความเห็นจากการประชุมเชิงปฏิ บัติการ เพื่ อศึกษา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู$
และการให$ความเห็นทางวิชาการด$านกฎหมาย เมื่อระหวางวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดชลบุรี
3. เรื่อง (ราง) รายงานประเมินสถานการณ<สิทธิมนุษยชนและรายงานประจําป> พ.ศ. 2553-2554
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติได$พิจารณา (ราง) รายงานประเมินสถานการณ4สิทธิมนุษยชนและ
รายงานประจํ าปK พ.ศ. 2553-2554 ตามที่ ผู$ อํ านวยการกลุ มงานบริ หารทั่ วไปเสนอเบื้ องต$ น และมี มติ มอบให$
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทุกทานรับ (ราง) รายงานดังกลาวไปพิจารณา
4. เรื่อง เสนอขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการด(านเสนอแนะนโยบายและข(อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
และกฎ เพื่อสงเสริมและคุ(มครองสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการด$านเสนอแนะนโยบาย
และข$อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อสงเสริมและคุ$มครองสิทธิมนุษยชน ตามที่ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (นายไพบูลย4 วราหะไพฑูรย4) เสนอ
5. เรื่อง การประชุม The 5th Beijing Human Rights Forum หัวข(อ “Human Rights: Science &
Technology, Environment & Information” ระหวางวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงป8กกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติได$พิจารณาเรื่องที่สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศ
ไทย ได$ ส งหนั งสือลงวั นที่ 28 มิถุนายน 2555 แจ$ งคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแหงชาติ วาสมาคมจี นเพื่อสิ ทธิ
มนุษยชนศึกษาและมูลนิธิจีนเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชน จะจัดการประชุม The 5th Beijing Human Rights
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Forum หัวข$อ “Human Rights: Science & Technology, Environment & Information” ระหวางวันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงปGกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู$จัดขอเชิญกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 1 คน
หรื อ ผู$ เชี่ ยวชาญ/นั กวิ ชาการชาวไทย 1 คน ซึ่ งมี ความเชี่ ยวชาญด$ านสิ ทธิ มนุ ษยชนระหวางประเทศ ในการนี้
ที่ประชุมไมขัดข$อง หากนายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จะเดินทางไปเข$ารวมการประชุม
ดังกลาว และมอบสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประสานนายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ เพื่อขอทราบการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
6. เรื่อง สรุปผลการประชุมระหวาง SEANF กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพมา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรับทราบสรุปผลการประชุมระหวาง SEANF กับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติพมา เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ตามที่สํานักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศเสนอ และมอบสํ านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาองค4ประกอบเจ$าหน$าที่
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่จะไปรวมประชุม TWG SEANF ระหวางวันที่ 19-20 กรกฎาคม
2555 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
____________________________
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