สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)
การประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ครั้ งที่ 32/2553 เมื่ อวั นพุ ธที่ 20 ตุ ลาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ อง 606 ชั้ น 6 สํ านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ศู นย์ ราชการเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ถนนแจ้ งวั ฒนะ
โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง แผนและงบประมาณการทํางานของคณะอนุกรรมการ 4 คณะ (ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง,
ด้ านสิ ทธิ ชุ มชน, ด้ านที่ ดิ นและป่ า และด้ านสิ ทธิ และสถานะบุ คคลของผู้ ไร้ สั ญ ชาติ ไทยพลั ดถิ่ น ผู้ อพยพ
และชนพื้นเมือง) ประจําปี 2554
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ และจะประชุมหารือเรื่องระบบคณะอนุกรรมการตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป
2. เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่าสํานักวิจัยและวิชาการจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ดํา เนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการฝึ กอบรมพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ต ามมาตรา 26 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. เรื่อง ความก้าวหน้าของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบความก้าวหน้าของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ว่า สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0503/18482 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2553 แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ลงมติรับทราบสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 และเห็นชอบให้แก้ไขร่างมาตรา 9 วรรคสาม
กรณีการรับเงินชดเชยของกรรมการซึ่งลาออก ออกทั้งวรรค และแก้ไขร่างมาตรา 16(5) เป็น “ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
แทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย และเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนเป็นส่วนรวม” ให้ตรงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคแรก (4) ตามสรุป
ผลการประชุมฯ ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แก้ไขร่างพระราช
บัญญัติฯ ตามสรุปผลการประชุมดังกล่าว และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. .... ไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไปแล้ว
4. เรื่ อง การประชุ ม นานาชาติ ว่าด้ วยการต่ อต้ า นการทุ จ ริ ต ครั้งที่ 14 (14th International AntiCorruption Conference Council – IACC)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลจากการที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติได้ประสานงานกับคณะทํางานจัดการประชุม IACC ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
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5. เรื่ อ ง ผลการดํ า เนิ น การโครงการ Training for the Trainer ที่ ป ระเทศสวี เดนและโปแลนด์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2553
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ แจ้งผลการดําเนินการโครงการ Training for the Trainer ที่ประเทศสวีเดนและโปแลนด์ เมื่อวันที่ 27
กันยายน – 2 ตุลาคม 2553 ซึ่งในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ พบว่า แรงงานไทยในประเทศสวีเดนซึ่งไปทํางาน
เก็บผลบลูเบอร์รี่ มีปัญหาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมาก เช่น ถูกรังแก ถูกหลอกลวงเรื่องวีซ่า และต้องแย่งกัน
ทํ า งานกั บ แรงงานต่ า งอื่ น ๆ เป็ น ต้ น ส่ ว นในประเทศโปแลนด์ พบปั ญ หาแรงงานไทยถู ก หลอกลวงให้ จ่ า ย
ค่านายหน้าจํานวนมาก และไม่ได้ทํางานตามที่ได้ตกลงไว้ และได้พบกับข้าราชการกระทรวงแรงงานของสวีเดน
และโปแลนด์ เพื่อหารือการเชื่อมโยงการทํางานเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยทั้งสองประเทศ และจากกรณีปัญหา
ในประเทศสวีเดนและโปแลนด์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นํามาพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญ หา
โดยมีการประชุมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีกรมการกงสุลเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก
ส่วนการเดินทางไปราชการไปประเทศฝรั่งเศส ตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบ
หมายให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปัญหาแรงงานไทยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในยุโรปและสิทธิของเด็กที่เกิด
ในต่ า งประเทศ เมื่ อ วั น ที่ 2 - 7 ตุ ล าคม 2553 ได้ ห ารื อ กั บ สมาพั น ธ์ แ รงงานของฝรั่ งเศส พบว่ า แรงงานไทย
ถูกหลอกให้เสียค่านายหน้าเป็นจํานวนมาก และมีแรงงานไทยประมาณ 300 คน ออกมาเผยตัวร่วมกับสหพันธ์แรง
งานของฝรั่งเศส และมีโอกาสได้พูดคุยกับแรงงานไทยเหล่านั้น พบว่า แรงงานไทยไม่สามารถแสดงตัวเป็นแรงงาน
ไทยได้ เนื่องจากไม่มีบัตรประจําตัวต้องอาศัยบัตรประจําตัวของคนลาวหรือกัมพูชาใช้ในการทํางาน นอกจากนี้ ได้
หารือกับ UNESCO เรื่องปราสาทพระวิหาร และได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีหญิงไทยถูกจําคุกที่ประเทศอังกฤษ และ
ได้พบกับชมรมสตรีไทยในยุโรป ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการช่วยเหลือแรงงานไทย ซึ่งชมรมดังกล่าวได้
ขอเป็น เครือข่ายร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทํ างานร่วมกัน และยังพบว่า มีแรงงานไทย
จํานวนหนึ่งไม่ได้รับสิทธิต่างๆ ในการทํางานในต่างประเทศ และไม่ได้รับการดูแลเช่นเดียวกับแรงงานพม่า ลาว
และกัมพูชา
6. เรื่อง ผลการจัดสัมมนาเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย กรณีนักเรียนตีกัน”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลการจัดสัมมนาเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
กรณีนักเรียนตีกัน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสวนา ชั้น 6 สํานักงานคณะ
กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ จั ดโดย คณะอนุ กรรมการสื่ อสารสาธารณะเพื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งมี นายแท้ จริ ง
ศิริพานิช เป็นประธานอนุกรรมการ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
7. เรื่อง สรุปผลงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและจัดทํายุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่ อส่งเสริมการ
เคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและ
จัดทํายุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี
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พลตํารวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีผลการดําเนิน
งานที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ดังนี้
(1) การสร้างองค์ความรู้
(1.1) คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอโครงการวิจัยเรื่องร้องเรียนในกระบวนการยุติธรรม เรื่อง สาเหตุ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าพนักงานตํารวจ โดยจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจ เป็นที่ปรึกษา
ดําเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณ 260,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ
(1.2) การจัดทําคู่มือให้แก่ตํารวจ
(1.2.1) คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัด
จ้างแปลเอกสารของสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรื่อง มาตรฐานและการปฏิบัติด้าน
สิทธิมนุษยชนสําหรับตํารวจ : คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบั บขยายความ สําหรับตํารวจ โดยได้รับ ความร่วมมือจาก
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานอัยการสูงสุด ในการตรวจสอบความถูกต้องของการ
แปล ขณะนี้ ต้นฉบับแปลอยู่ระหว่างการบรรณาธิกรในภาพรวม
(1.2.2) คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอโครงการเพื่อศึกษาและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยจ้ า งมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น ที่ ป รึ ก ษาดํ า เนิ น โครงการ
ใช้งบประมาณ 760,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล
(2) การสร้างกลไก
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการหารือเพื่อออกแบบกลไกระดับจังหวัด เพื่อทําหน้าที่ประสานการ
ทํางานกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเชื่อมโยงกับงานของ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(3) การสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนในประบวนการยุติธรรม
คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม : ตํารวจไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิทธิมนุษยชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้า
หน้าที่ตํารวจ ๙ ภาค ซึ่งเป็นการบูรณาการกับงานของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(4) การสร้างความร่วมมือ
(4.1) การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งได้มี
การลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553
(4.2) การลบประวัติออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร
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คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลบประวัติออก
จากทะเบียนประวัติอาชญากร เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้ที่ได้รับการล้างมลทิน ผู้ที่พ้นโทษ ผู้ที่ศาลสั่งยกฟ้อง ตลอด
จนเด็กและเยาวชน ที่เคยผ่านการอบรมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสบปัญหาในการใช้ชีวิต
หลังจากที่พ้นมลทินแล้ว เนื่องจากกระบวนการลบประวัติออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรมีความล่าช้า และมีปัญหา
ในเชิงระบบหลายประการอันกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของคนเหล่านั้น
8. เรื่อง กรณีแรงงานพม่าประท้วงนายจ้างที่จังหวัดขอนแก่น และถูกยิงข่มขวัญขณะชุมนุมอย่างสงบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องร้องเรียนทางอีเมล์จาก Lee McFarlane ประเทศสหราช
อาณาจักร กรณี แรงงานพม่าประท้วงนายจ้างที่ จังหวัดขอนแก่นและถูกยิงข่มขวัญขณะชุมนุมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 7
ตุลาคม 2553 ซึ่งเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบกรณีนี้โดยด่วน เพื่อให้การคุ้มครองและดูแล
ความปลอดภัยของแรงงานพม่าดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดําเนินการลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะได้รับอีเมล์ดังกล่าวแล้ว
9. เรื่อง กระทรวงการต่างประเทศนําส่งสรุปผลการบรรยายพิเศษ เรื่องการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม
และกฎหมายระหว่างประเทศ : กรณีปราสาทพระวิหาร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศนําส่งสรุปผลการบรรยายพิเศษ เรื่อง
การคุ้มครองมรดกทางวั ฒนธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ : กรณี ปราสาทพระวิ หาร โดย Dr. Hans-Joachim Mengel
ศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
10. เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่ อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม ในคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติให้เสนอชื่อผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อทําหน้าที่กรรมการธุรกรรมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งต่อไป
11. เรื่อง การเข้ าร่วมประชุ มเชิงปฏิ บัติ การ Workshop on Developing National Human Rights
Action Plans in ASEAN ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
12. เรื่อง องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO) เชิญคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ เข้ าร่ วมการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ ในวั นที่ 30-31 ตุ ลาคม 2553 ณ สถานเอกอั ครราชทู ตไทย
ในกรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็ นชอบให้ นํากิจกรรมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดั ง
กล่าว จัดทําเป็นแผนงานกิจกรรมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
13. การตรวจสอบ กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้เร่งดําเนินการตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ชุมนุมของกลุ่ม นปช.
14. เรื่อง การร้องเรียนกรณีสามีของผู้ร้องได้สูญหายไปจากเรือประมงไทย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
_____________________________

