สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันพุธที่
25 มิ ถุ น ายน 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม 704 ชั้ น 7 ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ โดยมี
ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิ ช ญ์ ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เป็ น ประธานการประชุ ม
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง ความเห็น คณะทางานศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนต่อบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ มี มติ เ ห็ น ช อบให้ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี ข้ อ เสนอแนะไปยั ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ว่ า ควรกาหนดให้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช .... มีบทบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
โดยควรบั ญญัติไว้ ดังนี้ “ ภายใต้บังคับ บทบัญญัติแห่งรัฐ ธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคลที่เคยได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เคย
มีมาหรือตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศที่ ป ระเทศไทยมี อ ยู่ แ ล้ ว ย่ อ มได้ รั บ การคุ้ ม ครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ”
ทั้งนี้ คาว่า “สิทธิมนุษยชน” ขอให้มีปรากฏอยู่ในส่วนของคาปรารภด้วย
2. เรื่อง สรุปผลการหารือระหว่างประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเมืองประจาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจาประเทศไทย และเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจา
ประเทศไทย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการหารือระหว่างประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองประจาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจาประเทศไทย
และเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ าประเทศไทย เกี่ยวกับความคืบหน้าและท่าทีของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตอ่ สถานการณ์ในประเทศไทย
3. เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ....
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คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้ พิ จารณาการด าเนิ นการเกี่ยวกั บร่ างพระราชบั ญญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ แล้วมี
มติให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการยืนยันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร และค้างการพิจารณาในระเบียบวาระ
การประชุมสภาผู้ แทนราษฎร โดยยื น ยั นไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ง องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวด้วยข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการ จะได้นาเรียนเสนอในชั้นการพิจารณาของ
ฝ่ายนิติบัญญัติขั้นกรรมาธิการต่อไป
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ
กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการรายงานจากส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ว่า สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมาว่า หากมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ขอให้
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ไปยัง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทันที
5. เรื่อง รายงานสถานการณ์ การค้ามนุษย์ ประจาปี ค.ศ. 2014 จัดทาโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติรั บทราบว่า ในการประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชน
แห่ งชาติ ด้านคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ได้ขอให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการนารายงานสถานการณ์การค้า
มนุ ษย์ ประจ าปี ค.ศ. 2014 จั ดทาโดยกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา มาพิจารณาแยกแยะประเด็ น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติพิจารณาและมอบหมายคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไป
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