สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36/2553 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 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 ความเห็ นของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ กรณี การติ ดตั้ งกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด
(CCTV) ภายในพื้นที่ควบคุมหรือในห้องพักผู้ต้องสงสัย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา กรณี การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่
ควบคุมหรือในห้องพักผู้ต้องสงสัย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดําเนินการประมวลความเห็ น
ของคณะอนุกรรมการต่างๆ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการตามความเห็นที่ประชุม
2. เรื่อง แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2554 และให้ ปรับชื่อ
ประเด็นที่ 5 ในส่วนของ 5 ประเด็นหลัก 1 พื้นที่ เป็น “สิทธิมนุษยชนกับการใช้หลักขันติธรรม”
3. เรื่อง การจัดเตรียมฝ่ายเลขานุการสนับสนุนการทํางานของคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบตามความเห็นที่ประชุม ดังนี้
(1) เห็นชอบการจัดเตรียมฝ่ายเลขานุการตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ ยก
เว้น ฝ่ายเลขานุการของบางคณะอนุกรรมการ
(2) ให้ ร วม อ.กสม.กลั่ น กรองรายงานการตรวจสอบฯ และคณะทํ า งานรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
เข้าด้วยกัน และให้ใช้ชื่อว่า “อ.กสม. กลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและรายงานการตรวจสอบฯ” โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ทั้งการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองร่างรายงานการตรวจสอบฯ
(3) ให้ใช้ชื่อ “อ.กสม. ด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร” แทนชื่อ “อ.กสม. ด้านสิทธิชุมชน” และ
ให้ถือเป็นคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์
(4) ให้ใช้ชี่อ “อ.กสม.สิทธิมนุษยชนกับการใช้หลักขันติธรรม” แทนชื่อ “อ.กสม.ความรุนแรงและ
ความแตกต่าง”
(๕) ให้ถือว่า อ.กสม. ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
4. เรื่อง การบริหารจัดการระบบการตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องการบริหารจัดการระบบการตรวจสอบและรับเรื่องร้อง
เรียน
5. เรื่ อง ผลการประชุ ม The South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF)
ครั้งที่ 7
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คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ รั บทราบผลการประชุ ม The South East Asia National Human
Rights Institutions Forum (SEANF) ครั้งที่ 7 ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมประจําปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (SEANF) ครั้ ง ที่ 7 ระหว่ า งวั น ที่ 15-16 พฤศจิ ก ายน 2553 ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในครั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ประเทศมาเลเซีย (SUHAKAM)
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีผลการประชุมที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้
(1) การรับติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ SEANF
(2) สถานะของโครงการร่วม (Joint Projects and Activities) ของ SEANF
(3) การหารือภายใต้ระเบียบวาระว่าด้วย “Way Forward/Identification of New Areas of Priorities”
(4) การสร้างปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ (stakeholders/donors)
(5) ท่าทีร่วมของ SEANF เรื่องการปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจี ผู้นําฝ่ายค้านของพม่า
(6) ประธานในที่ประชุมได้ส่ งมอบตํ าแหน่ งประธาน SEANF สําหรับวาระปี 2011 ให้ แก่ นาง Roretta
Rosales ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศฟิลิปปินส์
(7) ข้อสังเกตต่างๆ
6. เรื่อง กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก
7. เรื่อง การประชาสัมพันธ์มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร) ทางเว็บไซต์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องการประชาสัมพันธ์มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ด้านการบริหาร) ทางเว็บไซต์ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 18/2553 โดยเริ่มลงสรุปมติที่ประชุมตั้งแต่การประชุม
ครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
8. เรื่อง ความคืบหน้ากรณีร้องเรียนกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ รับ ทราบความคืบ หน้ ากรณี ร้องเรียนกลุ่ มสถาบั น แพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) ตามที่นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า คณะอนุกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ได้เชิญ กสพท. มาหารือกรณีร้องเรียนของ
นางสาวศรัญญา จันนามวงค์ ซึ่ง กสพท. ยืนยันว่าได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว ส่วนเรื่องการเข้าสอบนั้น นางสาวศรัญญา
จันนามวงค์ ผู้ร้อง และนางสาวศิริขวัญ เจริญสุขโสภณ ผู้ร้องสอดในกรณีเดียวกัน ได้รับความคุ้มครองให้เข้าสอบได้
ตามคํ า สั่ ง ศาลปกครอง นอกจากนี้ ยั งมี ผู้ ร้ อ งอี ก 4 คน ซึ่ งได้ ท ราบข่ า วจึ ง ได้ ไปขอเข้ า สอบที่ ห น้ า ห้ อ งสอบ
ซึ่ง กสพท. ได้ อนุ ญ าตให้ เข้ าสอบได้ แต่ กสพท. ประกาศคะแนนสอบเฉพาะ 2 คนที่ ได้ รับ ความคุ้ มครองจาก
ศาลปกครอง ส่วนอีก 4 คนที่ขอเข้าสอบหน้าห้อง กสพท. ไม่ประกาศคะแนนสอบ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีความเห็นเพิ่ม
เติมว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทั้งหมดต่อไป และต้องมีมาตรการ
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เสนอแนะต่อ กสพท. เพื่อเป็นแนวทางดําเนินการรับสมัครสอบในคราวต่อไป โดยจะต้องมีการประกาศเงื่อนไขการรับ
สมัครให้ชัดเจนสมบูรณ์ให้สาธารณชนรับทราบเพื่อไม่มีปัญหาข้อโต้แย้งเกิดขึ้นอีก ในเรื่องการฟ้องคดีคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติจะไม่ฟ้องคดีแทนผู้ร้องอีก เนื่องจากพ้นกําหนดระยะเวลาดําเนินการแล้ว ดังนั้นหากผู้ร้องจะดําเนิน
การฟ้องคดีเองก็เป็นสิทธิของผู้ร้อง
9. เรื่ อง แถลงการณ์ ข องคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ 5 ประเทศ เกี่ ยวกั บ สถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในพม่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่อง แถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ 5 ประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพม่า ตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
และติมอร์เลสเต้ ได้ออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับการปล่อยตัวนางออง ซาน ซู จี ผู้นํ าฝ่ายค้านของพม่า และสถาน
การณ์สิทธิมนุษยชนในพม่า ในระหว่างการประชุมประจําปี SEANF ครั้งที่ 7 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
การปล่อยตัวนาง ออง ซาน ซู จี เป็นอิสระถือเป็นชัยชนะเพียงบางส่วนของการต่อสู้อันยาวนานเพื่อ
ประชาธิปไตยในพม่า และเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองอื่นๆ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5 ประเทศ ประกาศที่จะร่วมมือกัน เพื่อให้มีการคุ้มครองเสรีภาพ
ของนางออง ซาน ซู จี อย่างไม่มีเงื่อนไข และเห็นว่ารัฐบาลพม่าควรประกันว่า ไม่ควรมีการจับกุมบุคคล ตามอําเภอใจ
กักขัง หรือถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศ และควรคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล ชนพื้นเมืองดั้งเดิม
และชนกลุ่มน้อย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5 ประเทศ สนับสนุนกระบวนการหารือเพื่อสันติภาพระหว่าง
กลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยและมีการปกครองโดยหลักนิติธรรม นางออง ซาน ซูจี และประชาชนทุกกลุ่มควร
ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองที่เป็นธรรม โดยไม่มีการข่มขู่ทําร้าย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5 ประเทศหวังว่า พม่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งที่เป็นอิสระและ
เป็นธรรม ตามกําหนดเวลา เพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ของประชาชนในพม่าเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ รายงานเพิ่ ม เติ ม ว่ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้ง 5 ประเทศ ในนามของ SEANF ได้แสดงท่าทีร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพต่อกรณีการปล่อยตัว
นาง ออง ซาน ซู จี นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ตกลงให้มีการจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในการ
ประชุมเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ ในเดือนมกราคม 2554 ต่อไป
10. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปประเทศไทย
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ รับ ทราบเรื่องการแต่ งตั้ งคณะกรรมการดํ า เนิ น การปฏิ รู ป
ประเทศไทย ว่า สํ านักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ได้ มีห นั งสื อ ที่ นร 0506/ว 198 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
แจ้งว่า รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการร่วม
เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยได้เสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปประเทศไทยมาเพื่อดําเนินการ
และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติดังนี้
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1. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศและเห็นชอบการกําหนดผู้รับผิด
ชอบหลักในการดําเนินการปฏิรูปประเทศไทย รวม 4 ด้าน ดังนี้
1.1 การสร้างระบบเศรษฐกิ จที่ เท่ าเที ยมและเป็ นธรรม มี เลขาธิ การนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ ปศั กดิ์
สภาวสุ) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
1.2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม มีรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
1.3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสังคม มีรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
1.4 การสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็ก และเยาวชน มีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิด
ชอบหลัก
2. ให้ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น
การดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้รับผิดชอบหลักและที่ปรึกษาในแต่ละด้านร้องขอ ทั้งนี้ ในส่วนของการ
เสนอรายชื่อผู้แทนหน่ วยงานเพื่ อเข้าร่วมการดําเนิน การปฏิ รูป ประเทศไทยในแต่ ละด้านดั งกล่ าว ให้ พิจ ารณา
กําหนดผู้แทนที่มีอํานาจตัดสินใจและสามารถเข้าร่วมพิจารณาได้อย่างต่อเนื่อง
3. ในส่วนของการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรมนั้น มีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดําเนิน
การ 2 เรื่อง คื อ ปั ญ หาในเชิงโครงสร้างของระบบราคาและต้ น ทุ น การผลิต และปั ญ หาของประชาชนในภาค
เศรษฐกิจนอกระบบ ซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง
11. เรื่อง กําหนดการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจําปี 2553
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบกําหนดการจัดวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจําปี
2553 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยใช้
ชื่องาน “ร่วมปฏิรูปสังคมไทย ร่วมใจเพื่อสิทธิมนุษยชน” รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน
การมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น การประกวดคําขวัญเพื่อสิทธิมนุษยชน การประกวด
ตอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน การประกวดภาพถ่ายเพื่อสิทธิมนุษยชน การเสวนาทางวิชาการประเด็น “ส่งเสียงดังๆ
หยุ ดยั้ งการเลื อกปฏิ บั ติ ” การแสดงของศิ ลปิ นเพื่ อส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชน การจั ดนิ ทรรศการและกิ จกรรมส่ งเสริ ม
สิทธิมนุษยชนขององค์กรร่วมจัดงานจํานวนประมาณ 100 องค์กรเครือข่าย
12. เรื่อง การสัมมนาว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์และเปิดตัวหนังสือเรื่องหลักการและแนวทาง
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการค้ามนุษย์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องการสัมมนาว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์และ
เปิดตัวหนังสือเรื่องหลักการและแนวทางว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการค้ามนุษย์ ว่าสํานักงานข้าหลวง
ใหญ่ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งสหประชาชาติ (OHCHR) มู ล นิ ธิเพื่ อนหญิ ง เครื อข่ ายปฏิ บั ติ การต่ อ ต้ านการค้ ามนุ ษ ย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ร่วมเป็น
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เจ้าภาพจัดการสัมมนาดังกล่าว รวมทั้งเปิดตัวหนังสือของสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เรื่องหลั กการและแนวทางว่าด้ วยสิ ทธิ มนุ ษยชนและการต่ อต้ านการค้ ามนุ ษย์ (Recommended Principles and
Guidelines on Human Rights and Human Trafficking) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
13. เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ เรื่อง
“หยุดเลือกปฏิบัติเพราะความหลากหลายทางเพศ”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม
สิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ เรื่อง “หยุดเลือกปฏิบัติเพราะความหลากหลายทางเพศ” ว่าคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร และเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ มีกําหนด
จั ด สั ม มนาดั งกล่ า ว ในวั นจั นทร์ ที่ 29 พฤศจิ กายน 2553 เวลา 13.00 นาฬิ กา ณ ห้ องเสวนา ชั้ น 6 สํ านั กงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
14. เรื่ อง การจั ดพิ มพ์ เอกสารรายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน ที่ 275-308/2553
กรณีกล่าวหาว่ามีการกระทําทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เห็ น ชอบเรื่ องการจั ดพิ มพ์ เอกสารรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน ที่ 275 - 308/2553 กรณี กล่ าวหาว่ ามี การกระทํ าทรมานและการปฏิ บั ติ หรื อการลงโทษอื่ น
ที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขอให้ปกปิดชื่อผู้เสียหายด้วย
15. เรื่อง โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกฎหมายโรงไฟ
ฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่อง โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนด้ า นกฎหมายโรงไฟฟ้ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ โดยจะมี การให้ ค วามรู้ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 26
พฤศจิ กายน 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊น เซส และจะมี การสัมมนาในวัน จัน ทร์ที่ 29 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมสยามซิตี้ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อรวบรวม
ข้อมูลและองค์ความรู้
16. เรื่ อ ง ผ ล ก า รป ระชุ ม Expert Seminar on Human Rights Impact Assessments for
Trade and Investment Agreements

6
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่อง ผลการประชุม Expert Seminar on Human
Rights Impact Assessments for Trade and Investment Agreements ตามที่ น ายจั ก รชั ย โฉมท องดี
สมาชิก FTA Watch รายงาน
_____________________________

หมายเหตุ รายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36/2553 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน
2553 ยังไม่ผ่านการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากต้องรอการแก้ไข เรื่อง ความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
ด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมต่อกรณีนายกรัฐมนตรีส่ง sms ผ่านโทรศัพท์มือถือถึงประชาชน
เพื่ อ เชิ ญ ชวนให้ ร่ ว มกั น นํ า ประเทศไทยออกจากวิ ก ฤติ และเสนอคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ อี กครั้ ง
(บันทึก ณ วันที่ 13 มกราคม 2554)

