สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่
๙ มี น าคม ๒๕๕๘ ณ ห้ อ งประชุ ม ๗๐๔ ชั้ น ๗ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ โดยมี
ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสาคัญ
ได้ดังนี้
๑.
เรื่อง ผลการพิ จารณาของคณะกรรมาธิการยกร่างรั ฐธรรมนูญ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๕ มี น าคม ๒๕๕๘ ในส่ ว นที่
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนู ญ ได้พิ จารณาร่างบทเฉพาะกาลของร่างรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๓๑๑ เกี่ยวกับ การให้ ดาเนิ น การควบรวมองค์กรผู้ตรวจการแผ่ นดินและคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
๒.
เรื่อง ความเห็น ทางกฎหมาย เรื่อง ร่า งพระราชบัญ ญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการให้อานาจดักฟังและเข้าถึงพยานหลักฐาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา)
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ พิ จ ารณาความเห็ น ทางกฎหมาย เรื่ อ ง
ร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการให้
อานาจดักฟังและเข้าถึง พยานหลั กฐานของเจ้าหน้าที่ตารวจในการสื บสวนสอบสวนคดี อาญา) ตามที่ ส านักงาน
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ เสนอ แล้ ว มีม ติ ให้ ป รับ แก้ไขตามความเห็ น ที่ ป ระชุม และให้ ส านั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสานักวิจัยและวิชาการ แจ้งความเห็นทางกฎหมายต่อร่างพระราชบัญญัตินี้
ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
๓.
เรื่อง ทบทวนประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียน
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ
และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จานวน ๒๑ ฉบับ ที่ครบกาหนด ๒ ปี ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทาหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
๔.
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและจาเลย
ในคดีอาญา ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ซึ่งประธานสภา
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๒
นิติบั ญญัติแห่ งชาติ ได้ส่งให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตารวจ สภานิติบัญญั ติ
แห่งชาติ พิจารณาศึกษาตามอานาจหน้าที่ ที่กาหนดในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๘๔ วรรคสอง (๓) ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแล้วมีมติมอบสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสานักวิจัยและวิชาการ ดาเนินการตรวจสอบว่า คณะรัฐมนตรีได้เสนอ
การแก้ไขเพิ่ ม เติม พระราชบั ญ ญั ติค่าตอบแทนผู้ เสี ยหาย และค่าทดแทนและค่าใช้ จ่ายแก่ จาเลยในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วหรือไม่ หากได้เสนอแล้ว ก็ให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ ส่ งรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิท ธิ
ในกระบวนการยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญาให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๕.
เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน
ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ได้ มี ม ติ รั บ ทราบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่
๓ มี น าคม ๒๕๕๘ เรื่ อง การเดิ นทางไปศึ กษาดู งาน ประชุ ม สั มมนา อบรม ณ ต่ างประเทศ ซึ่ งขอให้ หั วหน้ า
ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) หรือเทียบเท่า ผู้บริหารของส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
กรรมการและผู้บ ริห ารรัฐวิส าหกิจ นิ ติบุ คคลที่รัฐถือหุ้ น งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเว้นกรณีเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือ
หลักสูตรการศึกษาที่ได้กาหนดไว้แล้ว โดยหากมีความจาเป็นให้ขออนุมัติรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นรายกรณี และ
ให้ ร วบรวมเสนอคณะรั ฐ มนตรี ท ราบเป็ น รายเดื อ น ทั้ งนี้ คณะรั ฐ มนตรี ได้ ข อความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานอิ ส ระ
ตามรัฐ ธรรมนู ญ สภานิ ติบั ญ ญั ติแห่ งชาติ สภาปฏิรูปแห่ งชาติ ปฏิ บัติในแนวทางเดียวกันด้ วย ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอว่า การปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือดังกล่าว ให้หมายรวมถึง
คณะอนุกรรมการด้วย
๖.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติรับทราบความคืบหน้าในการดาเนินการ
เกี่ยวกับ ร่างพระราชบั ญญั ติการชุมนุ มสาธารณะ พ.ศ. .... ซึ่งสานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่สานักงาน
ตารวจแห่งชาติเสนอ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) ไปยังคณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งสาเนาถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
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