สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)
การประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 37/2553 เมื่ อวันพุ ธที่ 1 ธั นวาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง 605 ชั้ น 6 สํานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี
ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง การตรวจสอบการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ รั บทราบเรื่ องการดํ าเนิ นการเพื่ อเสนอข่ าวการดํ าเนิ นงานของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีการตรวจสอบคําร้องเกี่ยวกับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 และเรื่องการตรวจสอบการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังจากเหตุการณ์ ชุมนุมทางการเมือง ตามที่นายนิ
รันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ
2. เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนค้างเก่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสถานะของการจัดการเรื่องร้องเรียนค้างเก่า และมอบให้สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการตามความเห็นที่ประชุม
3. เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมกันเราทําได้ ตํารวจร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ รั บ ทราบเรื่ อ งโครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “รวมกั น
เราทํ าได้ ตํารวจร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือและพัฒ นา
ระบบในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี กับหน่วยงาน
ระดับนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับนโยบายและ
ปฏิบัติในการมี ส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยให้เห็นความสําคัญ ของการบังคับใช้
กฎหมาย และกลไกสหวิชาชีพ ให้สามารถเป็นมาตรฐานและระบบเชิงคุณภาพในการคุ้มครองสิทธิให้กับผู้เสียหาย
ที่เป็นเด็กและผู้หญิง รวมทั้งเพื่อเป็นการจัดทํารายงานความก้าวหน้าตามข้อเท็จจริงของกลไกการคุ้มครองสิทธิเด็ก
สตรี การค้ามนุษย์ เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ประเทศไทยมีพันธกิจต้องรายงานในปี
๒๕๕๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พึ่งได้ และแกนนําเครือ
ข่ายผู้หญิง และมีองค์กรร่วมจัดคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดีเด่น
ประจําปี 2553
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านการส่งเสริม
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจําปี 2553 ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือก
บุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจําปี 2553 ได้ดําเนินการ
คัดเลือก ผลการพิจารณาคัดเลือกปรากฏว่า ผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว มีรายชื่อดังนี้
ประเภทบุคคลชาย
1. นายบํารุง คะโยธา
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2. นายสีละ จะแฮ
ประเภทบุคคลหญิง
นางพิกุล พรหมจันทร์
ประเภทองค์กรภาครัฐ
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตํารวจ
ภูธร ภาค 2 จังหวัดชลบุรี
ประเภทองค์กรภาคเอกชน กลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ (We Peace)
5. เรื่อง สรุปผลการหารือ เรื่อง การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและการจัด
ทํางบประมาณร่วมกัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาสรุปผลการหารือ เรื่อง การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์
ด้านการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและการจัดทํางบประมาณร่วมกันขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2553 ตามที่ พลตํารวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ ในการนี้ ที่ประชุมมีมติดังนี้
(1) เห็น ชอบให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เข้าร่วมเป็นคณะทํางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการของบประมาณขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
(2) มอบให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดําเนินการ ดังนี้
(2.1) จัด เจ้ าหน้ า ที่ ของสํ านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ เข้ าร่ วมการประชุ ม
ระหว่ า งองค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ครั้ ง โดยทํ า หน้ า ที่ ในการเตรี ย มข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น การหารื อ
ให้ข้อมูล จดบันทึกการประชุม และติดตามการดําเนินงาน ทั้งนี้ ในการประชุมวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ขอให้จัด
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ และขอให้เตรียมประเด็นอื่นๆ ที่ควรเพิ่มเติมใน
การหารือด้วย
(2.2) สรรหาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ และกฎหมายการคลัง
เพื่ อ เสนอชื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พิ จ ารณามอบหมายให้ เป็ น ผู้ แ ทนคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติในคณะทํางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการของบประมาณขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
6. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2 ฉบับ
(1) เรื่ อง การกํ าหนดหลั กเกณฑ์ ในการขึ้ นบั ญชี ผู้ เชี่ ยวชาญ และผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อช่ วยเหลื อ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(2) เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ อช่วยเหลื อการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2 ฉบับดัง
กล่าวข้างต้น แล้วมีมติมอบให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินําความเห็นที่ประชุมไปเป็นข้อมูลประกอบ
การพิ จารณาปรั บปรุ งแก้ ไขร่ างประกาศดั งกล่ าว แล้ วเสนอคณะอนุ กรรมการข้ าราชการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
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(อ.ก.ส.) กฎหมายและระเบียบ พิจารณาก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น
ชอบต่อไป
7. เรื่อง กระทรวงการต่างประเทศขอรับข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทํารายงานเกี่ยวกับผู้พิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนสตรี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศขอรับข้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดทํ ารายงานเกี่ ยวกับผู้ พิ ทักษ์ สิ ทธิมนุ ษยชนสตรี ซึ่ งนายนิ รันดร์ พิ ทั กษ์ วัชระ กรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
ในฐานะประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้สรุปข้อมูล ดังนี้
(1) ประเด็นเรื่องความแตกต่างในการคุ้มครองผู้หญิงที่เข้ามาทํางานต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ในทาง
ปฏิบัติ ผู้หญิงที่เข้ามาต่อสู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน
แต่สตรีที่ต่อสู้ในเรื่องฐานทรัพยากร และมีปัญหากับอํานาจอิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งยังไม่เป็นคดีในชั้นศาล ก็จะยังไม่ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย สตรีเหล่านี้ถูกคุกคามและปองร้าย
(2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจัดการสัมมนาเรื่องผู้หญิ งที่ต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
โดยนําเสนอปัญหาและสิ่งที่ผู้หญิงเหล่านี้ต้องการการคุ้มครองจากภาครัฐให้ชัดเจน และเพื่อให้เป็นบทบาทของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน

_____________________________

