สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2557
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 3/2557
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 29 มกราคม 2557 ณ ห้ อ งอาหารครั ว ชวนชม ถนนงามวงศ์ ว าน เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพ ฯ
โดยมี ศ าสตราจารย์ อมรา พงศาพิ ช ญ์ ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ เป็ น ประธานการประชุ ม
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง ข้อเสนอขอให้ยกเลิกกฎกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดระเบียบทรงผมของ
นักเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกลุ่ม
งานติดตามและสารบบสานวน ประสานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
กฎหมายและการปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ติ ด ตามการด าเนิ น การของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในการเสนอร่ า ง
กฎกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดระเบียบทรงผมของนักเรียน และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การรณรงค์
ในเรื่องนี้ด้วย
2. เรื่อง การจัด ทารายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับ อนุสัญญา
ต่อต้ านการทรมานและการประติ บัติ หรื อการลงโทษอื่น ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศักดิ์ ศรี และ
องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย ขอข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ รั บทราบว่ า จะต้ องจั ดท ารายงานคู่ ขนานอนุ สั ญญาต่อต้ าน
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี และขอให้สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเตรียมการต่อไป นอกจากนั้นแล้ว องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย ได้ขอข้อมูล
เพื่อจัดทารายงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติจึงมีมติมอบให้ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สานักวิจัยและวิชาการ และสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ดาเนินการตามความเห็นที่ประชุมและขอให้เสนอที่ประชุมพิจารณาเค้าโครงรายงาน ฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
3. เรื่อง สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความยุติธรรมเพื่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของสตรี และการสมัครขอทุนของ APF เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและการสร้าง
ขีดความสามารถการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ มีมติมอบสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดาเนินการตามความเห็นที่ประชุม กล่าวคือ การพัฒนาทักษะและการสร้างขีดความสามารถการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะต้องพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก โดยจะต้องมีการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง การจัดทาฐานข้อมูลและดาเนินการสืบสวนตรวจสอบเพื่อค้นหาความจริงจากฐานข้อมูล
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติจะต้องเตรียมข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการสิทธิ
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-2มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่ งชาติ จะต้ อ งเพิ่ ม ศัก ยภาพของเจ้ าหน้ า ที่
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเพิ่มทักษะ ที่เกี่ยวกับความสามารถเฉพาะทางให้มีมากขึ้นด้วย
โดยที่ประชุมเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทางาน ESCR เพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ เช่น สตรี ธุรกิจ สิทธิ
ชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ในเรื่อ งที่เกี่ยวกับ ESCR จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันระหว่างคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควรมีการจัดทายุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงการทางานระหว่าง
คณะอนุกรรมการในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วย โดยสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้อง
เป็นศูนย์กลางของข้อมูลจากคณะอนุกรรมการทุกคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรที่จะมีการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องนี้โดยเฉพาะต่อไป
4. เรื่อง ท่าทีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสถานการณ์การชุมนุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างแถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง ข้อห่วงใยและข้อกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมือง กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 และให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดาเนินการเผยแพร่
แถลงการณ์ดังกล่าวโดยด่วนต่อไป
5. เรื่อง การจัดทาบันทึกความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับ 8 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่สานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย เสนอว่า
เมื่ อ วั น ที่ 17 มกราคม 2557 ได้ มี พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ระหว่ า งส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 8 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก โฮเต็ล
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึง่ ประกอบด้วย
(1) มหาวิทยาลัยทักษิณ
(2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(3) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(6) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(7) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(8) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ซึ่งตัวแทน 8 สถาบันการศึกษาดังกล่าวมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้
ความสาคัญต่อสถาบันการศึกษาในการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ และ
8 สถาบันพร้อมให้การสนับสนุนการทางานร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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