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นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

 สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) หรือ IPU เป็นองค์การ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัต ิมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกรัฐสภาท่ัวโลก และเพ่ือรวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
ในการใชม้ติกิารดำเนนิงานทางรฐัสภา (Parliamentary Dimension) ในอนัทีจ่ะเปน็ 
ศูนย์รวมของการแลกเปลี่ยนทัศนะและการดำเนินงานระหว่างสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็น 
ผู้แทนของมวลประชากรทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน โดยการดำเนินบทบาทสำคัญในการ 
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การรักษาสันติภาพและความมั่นคง 
ระหว่างประเทศ การเคารพสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ดังน้ัน สหภาพรัฐสภาจึงได้มีองค์กรหลักท่ีหลากหลายร่วมกันปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ   
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินบทบาทของสหภาพรัฐสภาให ้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการที่จะพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักในการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows ฉบับนี้ จึงขอเสนอข้อมูลที่ 
เกี่ยวกับองค์กรต่าง ๆ ของสหภาพรัฐสภา ตลอดจนอำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน
ขององค์กรเหล่านั้นมาเสนอแก่ท่านผู้อ่านในบทความชุด “Inter-Parliamentary 
Union : สหภาพรฐัสภา” ตอน องคก์รของสหภาพรฐัสภา ซึง่จะนำเสนอรายละเอยีด 
เกี่ยวกับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งธรรมนูญแห่งสหภาพรัฐสภาได้กำหนดให้มีองค์กรหลัก  
(Principal Organs) ไว ้รวม ๔ องคก์รดว้ยกนั ไดแ้ก ่สมชัชา (Assembly) คณะมนตรบีรหิาร  
(Governing Council) คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) และสำนกังาน 
เลขาธิการ (Secretariat) ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินภารกิจ 
ของสหภาพรัฐสภาในทุกด้าน๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑ See Ian Brownlie and others, opinion document – The Inter-Parliamentary Union, May 31th, 1999.

Inter-Parliamentary Union : สหภาพรัฐสภา
 ตอน “องค์กรของสหภาพรัฐสภา”
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๒ สมาชิกของสหภาพรัฐสภา ได้แก่ หน่วยประจำชาติ.
๓ Rules of the Assembly ; Rule 1 : 2.
๔ Ibid, Rule 2.

สมัชชาสหภาพรัฐสภา 
(The Inter-Parliamentary Union Assembly)

 สมัชชาสหภาพรัฐสภาเป็นการประชุมของบุคคลอันได้แก่ ผู้แทนที่มาจาก 
หน่วยประจำชาติสมาชิก (Members)๒ ของสหภาพ เพื่ออภิปรายและลงมติ 
ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนนำข้อมติ (Resolutions) ไปดำเนินการให้สำเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม  

นอกจากนี ้สมาชกิสมทบ (Associated Members) อนัไดแ้ก ่องคก์รรปูแบบ 
รฐัสภา (International Parliamentary Assemblies) ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายระหวา่ง
ประเทศกส็ามารถเขา้รว่มการประชมุสมชัชาไดโ้ดยมสีทิธติา่ง ๆ  เชน่เดยีวกบัสมาชกิปกต ิ
เว้นแต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติและไม่สามารถเสนอชื่อผู้แทนของตนเข้ารับ 
การลงมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในการประชุมสมัชชาได้๓ โดยปัจจุบัน 
สหภาพรฐัสภามสีมาชกิ (Members) จำนวน ๑๕๓ ประเทศ และสมาชกิสมทบ (Associate  
Members) ที่เป็นองค์การระหว่างประเทศอีก ๘ องค์การด้วยกัน

อนึง่ ผูแ้ทนจากองคก์ารระหวา่งประเทศ 
องค์กรหรือเขตการปกครองใด ๆ ที่ได้รับการ 
เห็นชอบให้มีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ของ 
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ก็อาจได้รับเชิญ 
จาก คณะมนตรีบริหาร (Governing Council) 
ของสหภาพรัฐสภา ให้เข้าร่วมในการประชุม
สมัชชาสหภาพรัฐสภาในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
(Observers) ได้อีกด้วย๔

 การประชุมสมัชชา (Assembly) สหภาพรัฐสภานั้น ได้กำหนดให้จัดขึ้นปีละ 
๒ ครั้ง โดยการประชุมครั้งแรก จะจัดประชุมกันในฤดูใบไม้ผลิ ประมาณ 
เดอืนเมษายนหรอืพฤษภาคม สำหรบัสถานทีป่ระชมุนัน้มกัจะประชมุกนั ณ เมอืงหลวง 
ของประเทศภาคี สำหรับ การประชุมครั้งที่สองของปีนั้น จะจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง 

องค์ประกอบ

การจัดการประชุม
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๕ Statutes of the Inter-Parliamentary Union ; Article 9.
๖ Rule of the Assembly; Rule 5 : 1.
๗ Statutes of the Inter-Parliamentary Union, Article 10 : 2.

ประมาณเดอืนกนัยายนหรอืตลุาคม ณ นครเจนวีา โดยคณะมนตรบีรหิาร (Governing 
Council) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณาสถานที่และกำหนดการจัดการประชุม 

 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีพฤติการณ์จำเป็น คณะมนตรีบริหารอาจพิจารณา
งดจัดการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่และกำหนดการจัดประชุมนั้นเสียก็ได้ 
และหากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประธานสหภาพรัฐสภาจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
เช่นว่านั้นด้วยตนเองโดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริหาร (Executive 
Committee)๕ 

ทั้งนี้ กรณีหน่วยประจำชาติใดตกลงจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม 
สมชัชาสหภาพรฐัสภา กจ็ำตอ้งจดัหาสิง่อำนวยความสะดวกตา่ง ๆ  ทีจ่ำเปน็ตามสมควร 
ในการจัดการประชุมสมัชชาที่ต้องรับรองคณะผู้แทนจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งนี้   
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในความตกลงการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมท่ีได้มีการลงนาม 
ระหว่างผู้แทนหน่วยประจำชาติที่จะเป็นเจ้าภาพนั้นกับเลขาธิการสหภาพรัฐสภา๖

 ที่ประชุมสมัชชาประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทน 
(Delegates) จากหนว่ยสมาชกิ (Member) ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมาตรา ๓ ของธรรมนญูฯ 
ซึ่งคณะผู้แทน (Delegation) นั้นต้องประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาเพศชายและหญิง 
ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน โดยจำนวนผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาซึ่งแต่ละ 
หน่วยสมาชิกจะมีได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของรัฐที่จัดตั้งหน่วยสมาชิก 
กล่าวคือ 

ในการจัดประชุมประจำปีครั้ งแรก 
(The First Annual Session) รัฐสภาของรัฐ
ที่มีจำนวนประชากรน้อยกว่า ๑๐๐ ล้านคน  
สามารถสง่ผูแ้ทนเขา้รว่มประชมุสมชัชาไดไ้มเ่กนิ  
๘ คน และในกรณีที่มีประชากรตั้งแต่ ๑๐๐ 
ล้านคนขึ้นไป สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 
ได้ไม่เกิน ๑๐ คน โดยในการจัดประชุมประจำปี 
ครั้งที่ ๒ (The Second Annual Session) นั้น 
สมาชกิสามารถสง่ผูแ้ทนเขา้รว่มไดไ้มเ่กนิ ๕ และ 
๗ คน ตามลำดับ๗

การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชา
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การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาเริ่มต้นขึ้นเมื่อประธานสหภาพรัฐสภา 
กล่าวเปิดการประชุม หากประธานสหภาพฯไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน 
คณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร๘เปิดประชุม 
สมัชชาแทน และเมื่อการประชุมเริ่มต้นขึ้น ที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาก็จะ 
ดำเนินการเลือกประธานสมัชชาสหภาพรัฐสภา (President of the Assembly)  
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีดำเนินการประชุมตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในธรรมนูญฯ  และข้อบังคับ
การประชมุสมชัชาสหภาพรฐัสภา (Rules of the Assembly)ตอ่ไป และกรณทีีม่ไิดม้ี
กฎเกณฑใ์ดกำหนดไว ้ประธานสมชัชากส็ามารถใชอ้ำนาจตดัสนิใจไดภ้ายใตค้ำแนะนำ 
ของคณะกรรมาธิการกิจการสมัชชาสหภาพรัฐสภา

เมื่อได้ดำเนินการเลือกประธานสมัชชาฯ
แล้ว ที่ประชุมจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือ 
อภิปรายในด้านการเมือง รัฐสภา สิทธิมนุษยชน 
เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ และหลังจากมีการ 
อภิปรายแล้วจะมีการลงมติในร่างมติต่าง ๆ  ตลอดจน 
แนวทางการแก้ปัญหาในประเด็นทั่วไปอันอยู่ 
ภายใตว้ตัถปุระสงคห์ลกัแหง่สหภาพรฐัสภา๙ ซึง่มี
สาระสำคญัในการจะดำเนนิงานเพือ่ความสนัตสิขุ
และความรว่มมอืระหวา่งประชาชนและเพือ่ความ

มัน่คงของ “สถาบนัผูแ้ทน” โดยการสง่เสรมิใหม้กีารตดิตอ่สมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิระหวา่ง 
มวลสมาชิกแห่งรัฐสภาทั่วโลก อันจะเป็นทางหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความสามัคคีและ 
ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั่วโลกโดยผ่านทางผู้แทนของตนเอง 

สิทธิในการออกเสียง (Right to Vote) ของผู้แทนจากหน่วยประจำชาติ 
ในสมัชชานั้น มิได้กำหนดให้ผู้แทน ๑ คนสามารถออกเสียงลงมติได้ ๑ เสียงดังเช่น 
การออกเสยีงในการประชมุโดยทัว่ไป เพราะหนว่ยประจำชาตซิึง่ถอืเปน็ ๑ หนว่ยสมาชกิ 
ของสหภาพรัฐสภานั้น แต่ละหน่วยย่อมประกอบด้วยผู้แทนอันมีจำนวนแตกต่างกัน

๘ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร (Rules of the Executive Committee)  
หมวด ๓ ข้อ ๕.

๙ Statutes of the Inter-Parliamentary Union ; Article 12.

การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา

การออกเสียงลงมติในการประชุมสมัชชา
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ไปตามหลักเกณฑ์ด้านจำนวนประชากรดังที่ได้นำเสนอแล้วข้างต้น จึงจำต้องกำหนด 
จำนวนสิทธิในคะแนนเสียงของแต่ละหน่วยสมาชิกตามหลักเกณฑ์พิเศษ๑๐ ดังนี้

๑. หนว่ยประจำชาตแิตล่ะหนว่ยมสีทิธทิีจ่ะออกเสยีงลงคะแนนขัน้ตำ่ จำนวน 
๑๐ คะแนนเสียง๑๑ และ

๒. ให้มีสิทธิในคะแนนเสียงเพิ่มเติม (Additional Number of Votes)  
ซึ่งแปรผันตามจำนวนประชากรของรัฐนั้น ๆ เช่น หน่วยประจำชาติของรัฐที่มีจำนวน 
ประชากรตั้งแต่ ๑ ล้าน ถึง ๕ ล้านคน ให้มีคะแนนเสียงเพิ่มเติมจำนวน ๑ คะแนน 
หรือในกรณีของหน่วยประจำชาติไทย ซึ่งมีจำนวนประชากรในช่วงมากกว่า ๖๐ ล้าน 
แต่ไม่เกิน ๘๐ ล้านคนนั้น ก็ให้มีคะแนนเสียงเพิ่มเติมถึง ๘ คะแนนเสียงด้วยกัน 

จึงอาจถือได้ว่าคณะผู้แทนจากหน่วย 
ประจำชาติจะมีสิทธิในจำนวนคะแนนเสียง 
ในการลงมติแต่ละครั้งตามจำนวนที่คำนวณได้ 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ในญัตติ 
เดยีวกนันัน้ผูแ้ทนจากหนว่ยประจำชาตเิดยีวกนั 
จะออกเสยีงโดยใชส้ทิธใินคะแนนรว่มกนัทัง้หมด 
หรืออาจใช้สิทธิในคะแนนเสียงแยกจากกัน 
เพ่ือแสดงถึงการมีความเห็นท่ีหลากหลายก็ได้๑๒  
อย่างไรก็ดี ผู้แทนคนหนึ่งไม่อาจใช้สิทธิใน 
คะแนนเสียงเกินกว่า ๑๐ คะแนนเสียงได้

 

ระเบียบวาระการประชุมสมัชชานั้นจะได้รับการกำหนดและเห็นชอบจาก 
สมัชชาตั้งแต่สมัยประชุมก่อนหน้า โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย การอภิปราย 
ในหลักการทั่วไป (General debate with an overall theme) เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นของที่ประชุม เช่น การอภิปรายทั่วไปในประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สภาพสังคมของโลก ตลอดจนการดำเนินบทบาทที่เหมาะสมของสถาบันผู้แทน 

๑๐ Ibid, Article 15 : 2 (b).
๑๑ กรณีท่ีหน่วยประจำชาติใดแต่งต้ังคณะผู้แทน (Delegation) อันประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาแต่เพียงเพศเดียวกันทุกคน 

ติดต่อกันถึง ๓ สมัยประชุม ให้ลดจำนวนสิทธิในคะแนนเสียงขั้นต่ำเหลือเพียง ๘ คะแนนเสียง และให้คำนวณคะแนนเสียงเพิ่มเติม 
ในข้อ ๒ โดยใช้ฐานคำนวณ จาก ๘ คะแนนเสียงแทนกรณีปกติซึ่งมี ๑๐ คะแนนเสียง. ดู Ibid, Article 15 : 2(c).

๑๒ เช่น กรณีหน่วยประจำชาตินั้นมีผู้แทนจำนวน ๘ คน มีสิทธิในคะแนนเสียงจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ คะแนนเสียง  
ในญัตติเดียวกันนั้นอาจใช้สิทธิเห็นด้วย ๘ คะแนน และไม่เห็นด้วย ๑๐ คะแนนก็ได้.

ระเบียบวาระการประชุม (Agenda) การอภิปราย (Debate) 
และข้อมติของที่ประชุม (Resolutions) 
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เพื่อประเด็นดังกล่าว และรวมถึงการนำเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ 
(Standing Committees) แต่ละคณะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตอำนาจ 
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้น ๆ  ๑๓ ทั้งนี้ สมาชิกของสหภาพสามารถร้องขอให้บรรจุ
เรื่องด่วนในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด๑๔

การอภปิรายในสมชัชานัน้จำตอ้งกระทำโดยเปดิเผย เวน้แตท่ีป่ระชมุมมีตติัง้แต ่
๒ ใน ๓ ขอใหด้ำเนนิการอภปิรายเปน็การลบั๑๕ ทัง้นี ้ในการอภปิรายในหลกัการทัว่ไป 
(General Debate)นั้น คณะผู้แทนจากแต่ละหน่วยประจำชาติมีสิทธิในการลุกขึ้นยืน 
อภิปรายต่อที่ประชุมไม่เกิน ๒ คนภายในเวลา ๘ นาที ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการ 
สมัชชาสหภาพรัฐสภา อาจปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาในการอภิปรายให้เหมาะแก่ 
สถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม๑๖ และที่ประชุมจะออกเสียงลงมติได้ต้องมีผู้แทน 
(Delegates) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้แทนทั้งหมดที่เข้าร่วม 
ประชุมในสมัยประชุมแรกของปีนั้น๑๗ 

โดยเม่ือการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา 
ดำเนินมาจนครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้ 
กำหนดไว้แล้ว ประธานสมัชชาสหภาพรัฐสภา 
จะกลา่วสรปุขอ้มตติา่ง ๆ  ซึง่ทีป่ระชมุไดเ้หน็ชอบ 
ร่วมกันในสมัยประชุมนั้น ๆ โดยบรรดาหน่วย 
ประจำชาติของสหภาพรัฐสภานั้นย่อมมีหน้าที่ 
ต้องจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมติดังกล่าว 
เสนอต่อรัฐบาลของตนเพื่อให้ดำเนินการให้เป็น 
ไปตามข้อมติ (Resolutions) ของที่ประชุม 
สมัชชาสหภาพรัฐสภา๑๘

 

คณะกรรมาธิการกิจการสมัชชาสหภาพรัฐสภา (Assembly Steering 
Committee) ประกอบดว้ย ประธานสมชัชาสหภาพรฐัสภา ประธานสหภาพรฐัสภา๑๙ 

๑๓ Rule of the Assembly; Rule 10 : 1.
๑๔ Ibid, Rule 11 : 1.
๑๕ Ibid, Rule 27.
๑๖ Ibid, Rule 22 : 1.
๑๗ Ibid, Rule 33.
๑๘ Ibid, Rule 39.
๑๙ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาโดยตำแหน่ง (ex off icio).

คณะกรรมาธิการกิจการสมัชชาสหภาพรัฐสภา (Assembly 
Steering Committee)
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รองประธานคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 
และเลขาธกิารสหภาพรฐัสภา๒๐ รว่มกนัดำเนนิการโดยมอีำนาจหนา้ทีต่ามทีก่ำหนดไว้ 
ในข้อบังคับการประชุมสมัชชาสหภาพเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คณะมนตรีบริหาร (Governing Council)

คณะมนตรีบริหาร (Governing Council) เป็นเสมือนผู้กำหนดนโยบายของ
สหภาพรัฐสภาโดยมีคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เป็นที่ปรึกษา 
โดยมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ในธรรมนูญแห่งสหภาพรัฐสภา หมวด ๔ 
และข้อบังคับว่าด้วยคณะมนตรีบริหาร (Rules of the Governing Council) 

คณะมนตรีบริหาร ประกอบด้วย ผู้แทนที่เป็นสมาชิกรัฐสภาจากหน่วย
ประจำชาติต่าง ๆ หน่วยละ ๓ คน (หรือ ๒ คนหากคณะผู้แทนมีเพียงเพศเดียว)๒๑ 

และมวีาระการดำรงตำแหนง่เพยีง ๑ ปเีทา่นัน้ กลา่วคอืการดำรงตำแหนง่นีย้อ่มสิน้สดุลง 
เมื่อมีการประชุมสมัชชาครั้งต่อไป ๒๒  

คณะมนตรีบริหารจะดำเนินการเลือกตั้งประธานสหภาพรัฐสภาซึ่งมีวาระ 
การดำรงตำแหน่ง ๓ ปี โดยบุคคลดังกล่าวนี้ย่อมขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธาน 
คณะมนตรีบริหารโดยตำแหน่งอีกด้วย๒๓ นอกจากนี้ยังมีรองประธานอีก ๖ คน  
โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารซึ่งมาจากแต่ละกลุ่มทางภูมิรัฐศาสตร์ 
(Geopolitical Groups) สลับหมุนเวียนกันเข้าดำรงตำแหน่งคราวละ ๑ ปี๒๔

คณะมนตรีบริหารจัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง พร้อมกับการประชุมสมัชชา 
สหภาพรัฐสภา โดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญ๒๕ อาทิ พิจารณาการรับเข้าเป็นสมาชิก 
สหภาพรัฐสภา กำหนดสถานที่และระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา 
พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพรัฐสภา เช่น เลขาธิการสหภาพรัฐสภา 

๒๐ Rule of the Assembly; Rule 9.
๒๑ Rule of the Governing Council ; Rule 1.
๒๒ Statutes of the Inter-Parliamentary Union ; Article 18.
๒๓ Ibid, Article 19 : 1.
๒๔ Ibid, Article 19 : 5.
๒๕ Ibid, Article 21.

องค์ประกอบ 

การจัดประชุมและอำนาจหน้าที่
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และผู้สอบบัญชีสหภาพรัฐสภา พิจารณาเสนอแนะตัวบุคคลที่เห็นสมควรเข้า 
ดำรงตำแหน่งประธานของที่ประชุมสมัชชาและสมาชิกแห่งคณะกรรมการบริหาร 
สหภาพรฐัสภา พจิารณาโครงงานและงบประมาณประจำปขีองสหภาพรฐัสภา ตลอดจน 
ภารกิจอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในธรรมนูญแห่งสหภาพรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญของ 
สหภาพรัฐสภา๒๖   

ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญ (Standing Committees) ซึ่งคณะมนตรีบริหาร 
แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมาธิการสามัญ (Rules of the Standing 
Committees) นั้น มีจำนวนทั้งสิ้น ๓ คณะ ได้แก่

๑. คณะกรรมาธกิารสามญัวา่ดว้ยสนัตภิาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศ  
(Standing Committee on Peace and International Security) 

๒. คณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า 
(Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade) 

๓. คณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 
(Standing Committee on Democracy and Human Rights) 

โดยคณะกรรมาธิการสามัญของแต่ละคณะ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาศึกษา 
เร่ืองต่าง ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกำหนดข้ึนในระเบียบวาระการประชุมของสมัชชา 
สหภาพรัฐสภา โดยคณะกรรมาธิการสามัญทั้ง ๓ คณะจะจัดให้มีการประชุมกันทุกปี 
เพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อยู่ภายในขอบเขตของภารกิจที่กำหนด 
ไว้ในระเบียบวาระการประชุม 

ทั้ ง นี้  คณะมนตรี บริ ห ารอาจขอ ให้ คณะ 
กรรมาธิการสามัญทำการศึกษาและรายงานตามหัวข้อ 
ที่บรรจุในระเบียบวาระ โดยผลของการประชุมคณะ 
กรรมาธิการสามัญทั้ง ๓ คณะ จะเป็นไปในรูปแบบของ 
มติที่คณะกรรมาธิการยกร่างเสนอต่อที่ประชุมสมัชชา 
สหภาพรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยในขั้นตอนการ 
พิจารณาร่างข้อมตินั้น คณะกรรมาธิการจะอนุญาตให้ 
หน่วยประจำชาติเสนอคำแปรญัตติเพื่อขอแก้ไขร่างมติ 

ของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะได้๒๗ ทั้งนี้โดยมีการเสนอรายงานการดำเนินงานของ
คณะกรรมาธิการต่อที่ประชุมสมัชชาของสหภาพรัฐสภาอีกด้วย

๒๖ โปรดดู สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ”, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: 
สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๙), น. ๑๔.

๒๗ โปรดดู เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๖ - ๑๗.            



หน้าต่างโลก The Knowledge Windows

จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๒

In
te

r-
Pa

rli
am

en
ta

ry
 U

ni
on

167

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)๒๘

คณะกรรมการบริหาร เป็นองค์กรบริหารของสหภาพรัฐสภา๒๙ ซึ่งทำหน้าที่ 
ควบคมุการบรหิารงานของสำนกังานเลขาธกิารสหภาพรฐัสภาเปน็สำคญั ประกอบดว้ย 
ประธานสหภาพรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งจำนวน ๑๕ คนจากรัฐสภา 
ต่าง ๆ  และประธานคณะกรรมการประสานงานการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี โดยประธาน 
สหภาพรัฐสภาเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง 

สมาชกิจำนวน ๑๕ คน ทีม่าจากรฐัสภาตา่ง ๆ  นัน้จะถกูเลอืกตัง้จากแตล่ะกลุม่ 
ภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ สมาชิกคณะกรรมการบริหารจะต้องมีสุภาพสตรีเข้าร่วมด้วย 
อย่างน้อย ๓ คน และสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ คน จะต้องดำรงตำแหน่งเป็น 
คณะมนตรีบริหารด้วย  

สมาชกิคณะกรรมการบรหิารทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้นีม้วีาระดำรงตำแหนง่คราวละ ๔ ป ี 
ซึ่งมีการกำหนดให้สมาชิกคณะกรรมการบริหารหมุนเวียนกันพ้นจากตำแหน่งเป็น 
จำนวนอย่างน้อยปีละ ๒ คน โดยสมาชิกผู้ใดดำรงตำแหน่งจนครบวาระการ 
ดำรงตำแหน่งแล้ว สมาชิกรัฐสภาซึ่งสังกัดหน่วยประจำชาติของสมาชิกผู้ซึ่งเคยได้รับ 
การเลือกต้ังมาแล้วน้ัน จะไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกต้ังอีกจนกว่าจะพ้นกำหนดเวลา ๒ ปี 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีภารกิจเสมือนเป็นคณะที่ปรึกษา 
ของคณะมนตรีบริหาร โดยมีหน้าที่กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุม 
คณะมนตรีบริหาร กำหนดโครงงานประจำปีและระเบียบวาระของคณะกรรมาธิการสามัญ 
ของสหภาพรัฐสภาทั้ง ๓ คณะ เสนองบประมาณและโครงงานประจำปีของสหภาพ 
รัฐสภาต่อที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร ตลอดจนดำเนินภารกิจอื่นตามที่ระบุไว้ใน 
ธรรมนูญแห่งสหภาพรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภา  
(Secretariat of the Inter – Parliamentary Union)

 
สำนักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภาถือเป็นอีกหน่ึงในองค์กรสำคัญของสหภาพฯ  

เพราะเป็นเสมือนองค์กรที่เป็นตัวจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจของสหภาพรัฐสภา 

๒๘ โปรดดู เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๔ - ๑๕.              
๒๙ Statutes of the Inter-Parliamentary Union ; Article 24.
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ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ โดยมีการกำหนดสถานะและอำนาจหน้าที่ 
ไว้ในหมวด ๗ ของธรรมนูญแห่งสหภาพรัฐสภาซึ่งกำหนดให้ 
สำนักงานเลขาธิการฯประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายใต้ 
การบังคับบัญชาของเลขาธิการสหภาพรัฐสภา (Secretary 
General of the Union) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรี 
สหภาพรัฐสภา๓๐

โดยสำนักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ๓๑

๑. ดำรงสถานะเปน็สำนกังานใหญถ่าวร (Permanent Headquarters) ของ 
สหภาพรัฐสภา

๒. จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสหภาพรัฐสภา และสนับสนุนการเข้าเป็น 
สมาชิกใหม่ของสหภาพรัฐสภา

๓. สนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของสมาชิกสหภาพรัฐสภา
๔. จัดทำเอกสารเก่ียวกับประเด็นในการพิจารณาสำหรับการประชุมขององค์กร 

ต่าง ๆ ในสหภาพรัฐสภา 
๕. ดำเนนิการใด ๆ  เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมตขิองคณะมนตรบีรหิาร หรอืทีป่ระชมุ 

สมัชชา
๖. จัดทำเอกสารรายงานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ 

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเพื่อพิจารณา
๗. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของสถาบัน

ผู้แทนทั่วโลก 
๘. ดำเนนิความสมัพนัธแ์ละประสานความรว่มมอืระหวา่งสหภาพรฐัสภาและ

สหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
๙. เก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของสหภาพรัฐสภา

นอกเหนือจากที่นำเสนอไปแล้วนั้น สหภาพรัฐสภายังมี 
คณะกรรมาธกิารและกลุม่ตา่ง ๆ  ภายใตก้รอบการดำเนนิงานของ 
สหภาพรฐัสภา อาท ิคณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยปญัหาตะวนัออกกลาง  
(The Committee on Middle East Questions) คณะกรรมาธกิาร 
วา่ดว้ยสทิธมินษุยชนของสมาชกิรฐัสภา (The Committee on the  
Human Rights of Parliamentarians) คณะกรรมาธกิารสง่เสรมิ 

๓๐ Ibid, Article 26 : 1.
๓๑ Ibid, Article 26 : 2.
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การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (The Committee to Promote 
Respect for International Humanitarian Law) คณะกรรมาธิการประสานงาน 
การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี (The Coordinating Committee of Women 
Parliamentarians) การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ (The 
IPU Committee on United Nations Affairs) การประชมุกลุม่ Gender Partnership  
การประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน + ๓ (ASEAN + 3 Group Meeting) และการประชุม 
กลุม่ภมูภิาคเอเชยี – แปซฟิกิ (Asia – Pacif ic Group Meeting) เปน็ตน้ ซึง่คณะกรรมาธกิาร 
หรือกลุ่มต่าง ๆ จะมีการประชุมคู่ขนานกับการประชุมสมัชชาทุกครั้งไป

เมื่อได้พิจารณาศึกษาองค์กรหลัก (Principal Organs) ทั้ง ๔ องค์กรของ 
สหภาพรฐัสภาดงักลา่วแลว้ จะพจิารณาเหน็ไดว้า่แตล่ะองคก์รดงักลา่วลว้นแตด่ำเนนิ
ภารกจิสอดประสานกนัอยา่งเปน็ระบบเพือ่ใหว้ตัถปุระสงคข์องสหภาพรฐัสภาไดบ้รรลุ 
ผลสำเร็จ โดยสมาชิกจากสถาบันผู้แทนทั่วโลกต่างก็มีส่วนร่วมในอันที่จะเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรต่าง ๆ ให้ดำเนินไปได้โดยหากพิจารณาในเชิง 
อุดมคติแล้ว ย่อมถือได้ว่าประชากรของโลกทั้งมวลได้ร่วมกันทำภารกิจดังกล่าวผ่าน 
ทางสถาบันผู้แทนของตนไปด้วยพร้อมกัน 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏชัดในสังคมยุคปัจจุบันแล้ว  
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของประชากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะในประเทศ 
กำลงัพฒันาบางประเทศยงัคงขาดความตระหนกัถงึความสำคญัของการ “เลอืกสรร” 
ผู้แทนของตนเข้าสู่ “สถาบันผู้แทน” อย่างเหมาะสมตามที่ควรจะเป็น

และเม่ือพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าเป็นผู้แทน (Delegate)  
ในองค์กรต่าง ๆ ของสหภาพรัฐสภาแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่า 
หลักเกณฑ์นั้นมีข้อจำกัดแต่เพียงในด้าน “สถานภาพ” ของบุคคล 
ว่าจะต้องเป็น “สมาชิกรัฐสภา” เท่านั้น มิได้มีข้อจำกัดไป 
“ยิง่กวา่นัน้” แตอ่ยา่งใด ซึง่เปน็เรือ่งปกตสิากลทีไ่มอ่าจกา้วลว่งได ้ 
อยา่งไรกด็ ีตอ่ขอ้พจิารณาดงักลา่วผูเ้ขยีนมคีวามเหน็วา่ เมือ่สหภาพ 
รัฐสภามีภารกิจในฐานะที่เป็นองค์การระดับโลกเกี่ยวเนื่องด้วย 
สถาบนัผูแ้ทนของประชาชน กส็มควรทีจ่ะไดม้กีารใหค้วามสำคญั 

ในการปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองของ “ประชากรของโลก”  
ในฐานะทีเ่ปน็ “ตน้ธารกำเนดิของสถาบนัผูแ้ทน” ใหไ้ดต้ระหนกัถงึการ “เลอืกสรร”  
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมท่ีจะเข้าไปทำหน้าท่ีสำคัญในสถาบัน 
ผู้แทนของตนและของโลกดังกล่าวนี้ด้วย 

ความส่งท้าย




