สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)
การประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ครั้ งที่ 33/2553 เมื่ อวั นพุ ธที่ 27 ตุ ลาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง 606 ชั้ น 6 สํานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี
ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง กรณีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบในร่างหนังสือตอบกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกและคณะ เพื่อชี้แจงข้อ
เท็จจริงเกี่ยวกับบทบาทและท่าทีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติเสนอ และมอบให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการต่อไป
2. เรื่อง ร่างแนวทางในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์และแนวทางในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม
3. เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบความคืบ หน้ าเกี่ยวกับ อนุสัญ ญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ว่า สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แจ้งความ
เห็ น ของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ เกี่ ย วกั บ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ มครองบุ คคลจากการสู ญ หาย
โดยถูกบังคับ พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 จัดโดย
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา มาตรา 13-22
เรื่องคณะกรรมการคุ้มครองผู้สูญหายโดยถูกบังคับ และมีมติให้ที่ปรึกษาปรับองค์ประกอบคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องบุคคล
สูญหายโดยถูกบังคับให้เป็นกลไกที่มีการถ่วงดุล โดยให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้
ในการเยียวยาผู้เสียหาย
4. เรื่ อง ร่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในพื้ น ที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบให้ สํ านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ดําเนิ น การจั ดพิ ธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น.
5. เรื่อง การสนับสนุนบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถาน
ภาพสตรีแห่งสหประชาชาติ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องการสนับสนุนบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีแห่งสหประชาชาติ และเห็นควรแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมต่อไป
6. เรื่ อ ง การจั ด สั ม มนา Regional Expert Roundtable on Good Practices for the Identification,
Prevention and Reduction of Statelessness and the Protection of Stateless Persons in South East
Asia ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2553
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ รับ ทราบว่า สํ า นัก งานข้า หลวงใหญ่ผู ้ลี ้ภ ัย แห่ง สหประชาชาติ
(United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จ ะ ร่ ว ม เป็ น เจ้ า ภ า พ จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม Regional Expert Roundtable on Good Practices for the
Identification, Prevention and Reduction of Statelessness and the Protection of Stateless
Persons in South East Asia ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีหัวข้อ
การหารือ 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การสํารวจประชากรคนไร้รัฐ (2) การป้องกันปัญหาคนไร้รัฐ (3) การแก้ไขปัญหาของ
คนไร้รัฐ และ (4) การคุ้มครองสิ ทธิของคนไร้รัฐ โดยเป็ นการประชุมของผู้เชี่ยวชาญ และมี ประเทศต่ างๆ เข้าร่วม
ประชุม 10 ประเทศ
7. เรื่อง การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ รั บ ทราบผลการจั ด ฝึ กอบรมพนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 8 ณ พื้นที่ภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น
และจั ง หวั ด อุ ด รธานี ) เมื่ อ วั น ที่ 21 – 22 ตุ ล าคม 2553 ณ โรงแรมโฆษะ จั ง หวั ด ขอนแก่ น จั ด โดย คณะ
อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี พลตํารวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด เป็น
ประธานอนุกรรมการ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย สํานักส่งเสริมและประสานงาน
เครือข่าย สํานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสํานักวิจัยและวิชาการ
8. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกํากับและดูแลโครงการแรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 17 ร่วมกับ
International Organization for Migration (IOM)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับผลการประชุมดังกล่าว และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติศึกษารายละเอียดร่วมกับ นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการ
ดําเนินการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ IOM
9. เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน (ประจําภาค 7 จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี)
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่ง
ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน (ประจําภาค 7 จังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี)
10. เรื่อง คําร้องที่ 603/2553 กรณีถูกตัดสิทธิไม่ให้สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนิน
การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองให้กับผู้ร้อง
11. เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการ
ตรวจสอบต้นเรื่องดังกล่าว
_____________________________

