สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15/2556 (ด้านบริหาร)
เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15/2556 (ด้านบริหาร) เมื่อวันพุธที่ 3
กรกฎาคม 2556 ณ ห้ องประชุม 603 ชั้น 6 ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ศู นย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. เรื่ อง (ร่ า ง) แนวปฏิบัติสาหรั บการเดิน ทางไปปฏิบัติงานในต่า งประเทศของประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติสาหรับการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ
ตามที่ได้แก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และมอบให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการเสนอ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงนามต่อไป
2. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเฉพาะกิ จ เพื่ อ จั ด งานวั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากล 10
ธันวาคม ประจาปี 2556
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ ห็ น ชอบให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
ประจาปี 2556 และเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธันวาคม ประจาปี 2556 ตามองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ที่เสนอ
3. เรื่อง สรุปผลการฝึกอบรม เรื่อง บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ ห็ น ชอบข้ อ เสนอของส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ โดยสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ให้ มีหนังสือถึงกระทรวงแรงงานเพื่อสอบถามความ
คืบหน้าเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
ของแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกระทรวงแรงงานในการศึกษาอนุสัญญาดังกล่าว
รวมทั้งเป็นการแสดงบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ได้รับความคาดหวังให้ทาหน้าที่ในการติดตามการดาเนินการของรัฐบาลตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR
4. เรื่อง การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Business and Human Rights และการ
ประชุม Technical Working Group Meeting ของ SEANF ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2556
ณ ประเทศฟิลิปปินส์
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-2คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบกาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Business and
Human Rights และการประชุมคณะทางานระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group Meeting)
ตามกรอบความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia
National Human Rights Institutions Forum – SEANF) ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และมอบให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
5. เรื่อง ผลการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรมให้แก่เครือข่ายผู้นาชุมชนและผู้นาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี”
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติรับทราบผลการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมให้แก่เครือข่ายผู้นาชุมชนและผู้นาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ”
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา รวม 260 คน ประกอบด้วย
ผู้นาชุมชน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ประจาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ และสื่อมวลชนท้องถิ่น
6. เรื่ อ ง การให้ สัม ภาษณ์ เ พื่อ เป็ น ข้ อมู ล ประกอบการจั ด ทารายงานการปฏิ บั ติ ง านและ
การจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ รั บ ทราบ ว่ า มู ล นิ ธิ ศั ก ยภาพชุ ม ชน (People’s
Empowerment Foundation) ได้เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางวิสา เบ็ญจะมโน)
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับ
กลไกการทางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในปัจจุบัน
7. เรื่อง การวิพากษ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยนายขรรค์ชัย คงเสน่ห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดาเนินการออกแบบสอบถาม
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อวิพากษ์การทางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแต่ละท่านเพื่อการพัฒนา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15/2556 (ด้านบริหาร) เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556

