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การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันพุธที่
18 มิถุน ายน 2557 ณ ห้ องประชุม 704 ชั้ น 7 ส านัก งานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุษยชนแห่ ง ชาติ โดยมี
ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิ ช ญ์ ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เป็ น ประธานการประชุ ม
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง สรุปผลการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับสื่อมวลชน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ รั บ ทราบ เรื่ อ ง การด าเนิ น การจั ด โครงการอบรม
เชิงปฏิบั ติการหลั กสู ตรการส่ งเสริ มความรู้ด้านสิ ทธิมนุษยชนส าหรับสื่ อมวลชน จัด โดย ส านักส่ งเสริมและ
ประสานงานเครือข่ายซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 22 – 24
พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม Splendid Resort จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
รวม 31 คน ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวสายงานอาชญากรรมหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 23 คน ประชาสัมพันธ์
จังหวัด จานวน 2 คน เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จานวน 6 คน และมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้
ให้แก่สื่อมวลชน จากกรณีศึกษาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในรูปแบบต่าง ๆ โดยมอบส่งเสริมและประสานงาน
เครือข่าย นาสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการดาเนินโครงการดังกล่าว มาจัดทาเป็นเอกสารอย่างย่อ จัดพิมพ์และ
ส่งไปยังสื่อมวลชนทุกประเภทรวมถึงองค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแลสื่อมวลชน และพิจารณาจัดโครงการดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยให้ขยายพื้นที่ไปยังภูมิภาคและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสื่อมวลชนทุกประเภท
2. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานของประเทศไทย โดยคณะกรรมการประจาอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมาน ฯ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบถึง ข้อสังเกตของคณะกรรมการประจาอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมาน ฯ ต่อรายงานฉบับแรกของประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ
(Concluding Observations on the Initial Report of Thailand) และมอบคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
นาข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดาเนินการต่อไป และมอบสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สรุปความเห็นที่ประชุมเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการพิจารณาจัดให้มี
ช่องตรวจรักษาพิเศษในโรงพยาบาล ซึ่งแยกกับประชาชนทั่วไปสาหรับการตรวจรักษานักโทษหรือผู้ ต้องขัง
เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและไม่เป็นการประจานนักโทษหรือผู้ต้องขัง และกรมราชทัณฑ์
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ในเรื่ องการพิจ ารณาจั ดให้ มีห้ องพิเ ศษเพื่อ ให้ค ณะผู้ต รวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถพบนักโทษ
ผู้ร้องเรียนกรณีถู ก ทรมานหรื อ ถู ก ทาร้ า ยร่ า งกายโดยไม่ ต้ อ งเข้ า ไปตรวจเยี่ ย มถึ ง ห้ อ งขั ง ภายใน
3. เรื่อง สรุปผลการประชุม Asia Pacific Regional Workshop on the Rights of
Older Persons
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการประชุม Asia Pacific Regional
Workshop on the Rights of Older Persons ซึ่งจัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชีย – แปซิฟิก (APF) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลีย (Australian National
Human Rights Commission – AHRC) ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2557 ณ นครซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยมอบให้คณะอนุกรรมการด้านสิ ทธิผู้ สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการ
สาธารณสุ ข น าข้ อ มูล สรุ ป ผลการประชุม ดั งกล่ าวไปพิ จารณาดาเนิน การต่อ ไป รวมถึ ง มอบให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่งชาติเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สานักงาน ในการรองรับกับปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นกลไกตรวจสอบ (Monitoring
Mechanism) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่ อ ไป
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