การประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ด้ านบริหาร ครั้งแรกในปี 2563
กสม. มีมติรับรองข้ อบังคับการดาเนินงานเพื่อจัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวรตามกรอบความร่ วมมือ
ระหว่างสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
-----------------------------เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ แถลงว่า วันนี้
เวลา 9.30 น. มี การประชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ (กสม.) ด้านบริ ห าร ครั้ งที่ 1/2563 ที่
ประชุมมีมติรับรองร่ างข้อบังคับการดาเนินงาน (Rules of Procedure : RoP) ของกรอบความร่ วมมือระหว่าง
สถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (South East Asia National Human Rights
Institutions Forum : SEANF) อันประกอบด้วยประเทศสมาชิ ก 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรั ฐอิ นโดนี เซี ย
มาเลเซี ย สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยติมอร์ -เลสเต
และประเทศไทย โดยร่ างข้อบังคับนี้ ได้ระบุถึงหน้าที่และอานาจของ SEANF เช่น การส่ งเสริ มความร่ วมมือ
ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่างประเทศสมาชิ ก และการสนับสนุ นให้รัฐบาลของตนเข้าเป็ นภาคีของตราสาร
สิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่างประเทศ ซึ่ งจะใช้เป็ นกรอบในการดาเนิ นกิจกรรมร่ วมกันของสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่ งชาติในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่อใช้ประกอบการจัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF
ที่ ก รุ ง จาการ์ ตา อิ น โดนนี เซี ย ต่ อไป ทั้งนี้ ร่ างข้อบังคับ ดังกล่ าวได้ผ่า นการรั บ รองจากประเทศสมาชิ ก
SEANF แล้ว 5 ประเทศ ในส่ วนของ กสม. หลังจากที่ มี จานวนกรรมการครบจานวน 7 คนเมื่ อ วัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2562 แล้ว กสม. ในฐานะสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติของไทยได้พิจารณาร่ างข้อบังคับอย่าง
รอบคอบแล้ว มีมติ รับรองร่ างข้อบังคับดังกล่าวเพื่อให้กรอบความร่ วมมื อระหว่างสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีความก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
ในการพิจารณาของ กสม. มีหลักการสาคัญในการให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. กสม. ในฐานะสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่งชาติของไทย ได้รับรองธรรมนูญข้อบังคับของเครื อข่าย
พัน ธมิ ต รระดับ โลกว่าด้วยสถาบัน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (Global Alliance of National Human Rights
Institutions : GANHRI) และธรรมนู ญของกรอบความร่ วมมื อระหว่างสถาบันสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ใน
ภูมิภาคเอเชี ย-แปซิ ฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions : APF) ซึ่ งเป็ นธรรมนู ญ
และข้อบัง คับ ร่ วมกัน ในระดับ สากลของสถาบัน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ แ ล้ว ดัง นั้น จึ ง สมควรรั บ รอง
ข้อบังคับการดาเนิ นการ ( RoP) ร่ วมกันของสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้ได้ เพื่อให้เกิ ดความร่ วมมือที่เข้มแข็งในระดับภูมิภาคย่อย อันสอดคล้องกับหน้าที่และอานาจของ กสม.
ตามมาตรา 247 (3) ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 และมาตรา 27 (3) แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในการส่ งเสริ ม

ความร่ วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศใน
ด้านสิ ทธิมนุษยชน และได้มีการศึกษาข้อกฎหมายอย่างรอบคอบแล้วว่าไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายไทย
2. บทบาทหน้าที่หนึ่งของประเทศสมาชิ ก SEANF ตามร่ างข้อบังคับการดาเนินการ (RoP) คือ การ
ส่ งเสริ มความร่ วมมือและพัฒนาศักยภาพของสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ ซึ่ งสอดคล้องตามหน้าที่และอานาจของ กสม. ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 อันเป็ น
ผลดีต่อการดาเนินงานด้านสิ ทธิ มนุษยชนจากระดับประเทศสู่ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3. โดยที่ การดาเนิ นงานจะต้องได้รับฉันทามติ ของประธานสถาบันสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ของ
ประเทศสมาชิกทุกประเทศ ดังนั้น ในการดาเนินความร่ วมมือ ประธาน กสม. สามารถที่จะพิจารณาได้หากมี
กรณี ที่ ก ารด าเนิ น การอาจไม่ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2560
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 และมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมของตุ ลาการศาลรั ฐธรรมนู ญและผูด้ ารงตาแหน่ งในองค์กรอิ สระ รวมทั้งผูว้ ่าการตรวจเงิ น
แผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุ รการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561

สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
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