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คําส่ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ที ่๔๕/๒๕๔๕

เรือ่ง แตงต้ังคณะอนกุรรมการจดัทํารายงานผลการปฏบิติังานประจําป

โดยเห็นเปนการสมควรใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง  เพ่ือทําหนาที่จัดทํารายงาน
ผลการปฏบิติังานประจําปของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติเสนอตอรฐัสภา  ไวตามทีไ่ดกําหนดไว
ในพระราชบญัญติัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๗)

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๙) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติทีป่ระชมุคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ  ครัง้ที ่๑๒/๒๕๔๕
เม่ือวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ จงึแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบติังานประจําป  โดยมี
องคประกอบและอํานาจหนาที ่ดังนี้

๑. องคประกอบ
๑.๑ ศาสตราจารยเกยีรติคุณ   ประดิษฐ เจรญิไทยทวี ประธานอนกุรรมการ
๑.๒ นางสุนี ไชยรส อนกุรรมการ
๑.๓ นายสุรสีห โกศลนาวนิ อนกุรรมการ
๑.๔ นายชชูยั ศุภวงศ อนกุรรมการ
๑.๕ นายพิภพ อุดมอทิธิพงศ อนกุรรมการ
๑.๖ นางสาวอจัฉรา ฉายากลุ อนกุรรมการ
๑.๗ นายชวลิต ตันตินมิิตรกุล อนกุรรมการและเลขานกุาร
๑.๘ นางทศันยี ศิธรกลุ อนกุรรมการและผ ูชวยเลขานกุาร
๑.๙ หวัหนาสวนประเมินและรายงาน อนกุรรมการและผ ูชวยเลขานกุาร

สํานักวิจยัและนิติธรรม
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๒. อํานาจหนาท่ี
๒.๑ รวบรวม   วเิคราะห   สังเคราะหขอมูลผลการปฏบิติังานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕

จากคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ  และสํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๒.๒ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

เพ่ือเสนอตอรฐัสภาใหแลวเสรจ็ตามกาํหนดเวลา
๒.๓ รายงานความกาวหนาของการดําเนนิงานตอคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

ส่ัง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

(นายเสนห จามรกิ)
ประธานกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ
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คําส่ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ที ่๓๔/๒๕๔๖

เรือ่ง แตงต้ังคณะอนกุรรมการจัดทํารายงานผลการปฏบิัติงานประจําป (เพ่ิมเติม)

...................................................

อนสุนธิคําส่ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที ่๔๕/๒๕๔๕  ลงวนัที ่ ๖ มิถนุายน  ๒๕๔๕
ไดแตงต้ังคณะอนกุรรมการจดัทํารายงานผลการปฏบิติังานประจําป นัน้

เนือ่งจาก นายชวลิต  ตันตินมิิตรกลุ  อนกุรรมการและเลขานกุารของคณะอนกุรรมการดังกลาว
ไดลาออกจากราชการ ดังนัน้ เพ่ือใหการดําเนนิงานในเรือ่งขางตนเปนไปดวยความเรยีบรอย อาศัยอาํนาจ
ตามความในมาตรา  ๑๕ (๙)  แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒
จึงแตงต้ัง นางสาววารุณี  เจนาคม  เปนอนุกรรมการและเลขานุการแทนนายชวลิต ตันตินิมิตรกุล
ในคณะอนกุรรมการดังกลาว

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

ส่ัง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

(นายเสนห จามรกิ)
ประธานกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ
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