สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ด้ านบริ หาร ครั้ งที่ 7/2559 เมื่ อวั นอั งคารที่
23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม 704 ชั้ น 7 ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
โดยมี นายวั ส ติงสมิ ตร ประธานกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระส าคั ญ
ได้ดังนี้
1. การเข้าร่วมประชุมประจาปีของ ICC ครั้งที่ 29
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบกาหนดการประชุมประจาปี (ICC Annual
Meeting) ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยการ
ประชุมจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการประชุมองค์กรบริหารสูงสุดหรือที่เรียกว่า ICC Bureau ในวันที่
21 มีนาคม 2559 และช่วงที่สอง จะเป็นการประชุมประจาปีของสมาชิกทั้งหมด ในวันที่ 22 – 23 มีนาคม
2559 กสม. ซึ่งอยู่ในสถานะ B สามารถเข้าร่วมประชุม ICC Bureau ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ โดยการประชุม
ครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอีก 2 คน
2. การเข้าร่วมการพิจารณารายงานผลการดาเนินงานของประเทศไทย ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการเข้าร่วมการพิจารณารายงานผลการ
ดาเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2559
ที่สานักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในการนี้ นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมกับเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. ที่รับผิดชอบอีก 2 คน
3. วิธีการประชุม กสม.
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติมีมติรับทราบเรื่องวิธีการประชุม กสม. โดยให้ กสม.
ทุกท่านและเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. เสนอข้อมูลหรือชี้แจงรายละเอียดและความเห็นในที่ประชุม และประธาน
จะเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นในลาดับสุดท้าย แล้วนาผลการพิจารณาของที่ประชุมสรุปเป็นมติที่ประชุม สาหรับ
ประเด็นที่สาคัญให้ฝ่ายเลขานุการบันทึกรายละเอียดการพิจารณาของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุม หากไม่มี
มติเป็นเอกฉันท์ ให้ระบุเสียงข้างมาก เสียงข้างน้อย และผู้งดออกเสียงไว้
4. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบวิธีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุม ให้ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยทาบันทึกขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม หากมีเอกสาร
ประกอบเรื่อง ก็ให้แนบมาด้วย ในกรณีที่มีเอกสารประกอบและประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้
แนบ ให้ผู้เสนอเรื่องบันทึกตอบพร้อมแนบเอกสารประกอบมาแล้วเสนอให้ประธานพิจารณา เพื่อสั่งบรรจุเรื่อง
ดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมต่อไป เพื่อจะได้ทราบผู้รับผิดชอบในการเสนอเอกสาร
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5. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ....
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ว่าด้วยผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้
1. ให้คณะทางานยกร่างระเบียบและประกาศเพื่อ ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยผู้ชานาญการประจา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... โดยขอให้ เ พิ่ ม หลั ก การและเหตุ ผ ลให้ มี ค วามชั ด เจน กั บ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ใน
หมวด 1 ผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้อ 6 – 9 ซึ่งกาหนดคุณสมบัติทั่วไป
ลักษณะต้องห้าม คุณสมบัติเฉพาะ และการแต่งตั้งผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2. ให้พิจารณาร่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. .... ส่วนที่เหลือ ในการประชุมครั้งต่อไป
6. ขอหารือเรื่องวิธีการประชุม กสม. และลงมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้หารือในที่ประชุมเรื่องวิธีการประชุม กสม. และการ
ลงมติ ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ผู้ เ สนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ ใ นระเบี ย บวาระการประชุ ม และเป็ น หนึ่ ง ในองค์ ป ระชุ ม ที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงลงมติในที่ประชุม สามารถของดออกเสียงลงมติ ได้หรือไม่
2. การพิจารณาเรื่องที่ได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ที่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งอาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จะต้องเชิญบุคคลนั้นออกจากห้องประชุมหรือไม่
อย่างไร
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติดังนี้
1. กสม. ผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม กสม. และไม่ได้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอ
มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องที่เสนอ อย่างไรก็ตาม หาก กสม. ผู้เสนอเรื่องประสงค์ที่งดออกเสียงลงมติ สามารถ
ทาได้ แต่พึงต้องระบุเหตุผลของการงดออกเสียงดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน
2. การเชิญองค์ประชุมหรือผู้ร่วมประชุมออกจากห้องประชุมให้ปฏิบัติตาม มาตรา 13 มาตรา 14
มาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2557
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