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APF   Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions 

   หมำยถึง องค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำค

   เอเชีย-แปซิฟิก

ICC   International Coordinating Committee of National Institutions for  

   the Promotion and Protection of Human Rights หมำยถึง คณะกรรมกำร

   ประสำนงำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบันแห่งชำติเพื่อกำรส่งเสริมและคุ้มครอง

   สิทธิมนุษยชน

NHRIs               National Human Rights Institutions คือ สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

OHCHR  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

   คือ ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ

Paris Principles  Principle Relating to the Status of National Institutions หรือ Paris 

   Principles หรือ หลักกำรปำรีส เป็นเอกสำรซึ่งที่ประชุมสหประชำชำติรับรอง 

   ตำมข้อมติที่ 48/134 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม ค.ศ. 1993 ซึ่งระบุถึงอ�ำนำจหน้ำที่ 

   ควำมรับผิดชอบของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่มีควำมเป็นอิสระ

SCA    Sub-Committee on Accreditation หมำยถึง คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำร

   ทบทวนสถำนะ ภำยใต้คณะกรรมกำรประสำนงำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วย

   สถำบันแห่งชำติเพื่อกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ค�าย่อ 
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มำตรฐำนและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
3



หลักกำรปำรีส (Paris Principles) เป็นเอกสำรที่เป็นผลจำกกำรสัมมนำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชน 

แห่งชำติในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในปี ค.ศ. 1991 เพื่อวำงแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนของสถำบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชำติที่จะจัดตั้งขึ้นในระดับประเทศ ให้มีควำมชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับ (legitimacy and credibility) 

ซึ่งหลักกำรปำรีสได้กลำยเป็นบรรทัดฐำนส�ำคัญของคุณลักษณะและบทบำทของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่พึงม ี

อย่ำงไรกดี็ นบัต้ังแต่ได้มกีำรรบัรองหลกักำรปำรีสมำจนถงึปัจจบุนั ได้มกีำรอธบิำย/ตคีวำมหลกักำรปำรสีให้มคีวำมชดัเจน 

และเป็นรูปธรรมมำกข้ึน ตลอดจนมีกำรพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตำมหลักกำร

ดังกล่ำวโดยสหประชำชำติและองค์กรเกี่ยวกับสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้สอดคล้องกับบริบทด้ำนสิทธิมนุษยชน 

ที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งบทบำทเพิ่มเติมที่กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศได้ก�ำหนดให้เป็นบทบำทหน้ำที่ของ 

กลไกสิทธิมนุษยชนในระดับชำติ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

มำกขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำรและพัฒนำงำนขององค์กร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ร่วมกับมูลนิธิพัฒนำประสิทธิภำพในรำชกำร โดยสถำบันที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในรำชกำร (สปร.) จึงได้ 

ด�ำเนินกำรศึกษำวิจัย เรื่อง “มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” โดยศึกษำ 

วิเครำะห์ และสังเครำะห์มำตรฐำนตำมหลักกำรปำรีส (Paris Principles) เอกสำรต่ำงๆ ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ 

ด้ำนสิทธิมนุษยชน อำทิ ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights - OHCHR) คณะกรรมกำรประสำนงำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบันแห่งชำติ

เพื่อกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (International Coordinating Committee of National Institutions  

for the Promotion and Protection of Human Rights – ICC) ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีจำกประสบกำรณ์ของ

สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของประเทศต่ำงๆ 

แม้ว่ำเอกสำรกำรศึกษำวิจัยฉบับนี้จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กร

แต่โดยที่เห็นว่ำเนื้อหำอำจจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษำ และสำธำรณชนทั่วไปที่สนใจในด้ำนสิทธิมนุษยชน จึงได้ 

จัดพิมพ์เผยแพร่ขึ้นในวงกว้ำง ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติหวังว่ำ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในกำรใช้เป็นคู่มือ 

กำรปฏิบัติงำนและพัฒนำงำนในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชำชนต่อไป รวมถึงผู้ที่สนใจในกำรศึกษำ

เรียนรู้บทบำทหน้ำที่ของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตำมหลักกำรสำกล 
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เอกสำรฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงกำรท�ำงำนที่เป็นมำตรฐำนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติ และใช้อ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติร่วมกับคณะกรรมกำรสิทธิ

มนุษยชนแห่งชำติให้สอดคล้องกับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ มีควำมน่ำเชื่อถือ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และได้รับกำร

ยอมรับจำกทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ เนื้อหำส่วนใหญ่จะอ้ำงอิงจำกหลักกำรปำรีส (Paris Principles)  

และผลกำรทบทวนเอกสำรวิชำกำรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติและจัดท�ำโดยองค์กรระหว่ำงประเทศด้ำน 

สิทธิมนุษยชน เช่น Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights เป็นต้น

จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้ 

ในหลักกำรปำรีสและแนวทำงกำรประเมินของ ICC ท้ังในเรื่อง 1) กำรจัดตั้ง (Establishment) 2) ควำมเป็นอิสระ  

(Independence) ทัง้กำรปฏบิตังิำนตำมกฎหมำย กำรบรหิำรงบประมำณ กำรแต่งตัง้และกำรถอดถอนจำกต�ำแหน่ง 3) 

ควำมหลำกหลำยในองค์ประกอบของผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจ 4) โครงสร้ำงในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Organizational  

Infrastucture) ที่เหมำะสมและเป็นมำตรฐำน ทั้งกำรเข้ำถึง (Accessibility) และกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร (Human 

Resource Management and Organization Development)

หลักกำรปำรีสได้ก�ำหนดมำตรฐำนบทบำทของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติอย่างน้อย 5 งานส�าคัญที่จ�าเป็นต้องให้

ความส�าคัญ (Prioritize) ในกำรด�ำเนินกำร อันได้แก่

1. บทบำทในกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Promotional Function) โดยจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีโดยตรงอย่ำงน้อย 

ในกำรสนับสนุนกำรก�ำหนดและกำรด�ำเนินกำรด้ำนหลักสูตรกำรศึกษำ กำรเผยแพร่และรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน  

กำรจดัสมัมนำและฝึกอบรมทีแ่ตกต่ำงตำมกลุม่เป้ำหมำย กำรจดักจิกรรมผ่ำนช่องทำงสือ่ต่ำง ๆ กำรเผยแพร่รำยงำนเฉพำะ 

และรำยงำนประจ�ำปี และกำรสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือกำรด�ำเนินกำรผ่ำนกิจกรรมร่วมกับชุมชน นอกจำกนั้น สถำบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติต้องเป็นศูนย์กลำงด้ำนคลังข้อมูลสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับ

หลักสิทธิมนุษยชน 

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

มำตรฐำนและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
5



3. บทบำทในกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนสิทธิมนุษยชน (Advisory Function) ไม่ว่ำจะโดยได้รับกำรร้องขอจำกหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้อง หรือโดยกำรใช้อ�ำนำจของตนเองในกำรรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ โดยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำก

หน่วยงำนอื่นใน 1) กำรร่ำง ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมำย เพื่อให้มั่นใจว่ำไม่ขัดต่อหลักกำรสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีที่ 

ประเทศตกลงไว้ 2) กำรให้ค�ำปรึกษำในสถำนกำรณ์ใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเห็นควรหยิบยกขึ้นพิจำรณำ 

รวมถึงกำรขอให้รัฐบำลให้ควำมสนใจต่อเหตุกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน (และในกรณีท่ีจ�ำเป็น อำจแสดงควำมเห็น

เกี่ยวกับท่ำทีหรือกำรตอบสนองของรัฐบำลในเรื่องนั้น ๆ) และ 3) กำรสนับสนุนให้รัฐเข้ำเป็นภำคีในสนธิสัญญำระหว่ำง

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงติดตำมและให้ค�ำแนะน�ำในกระบวนกำรน�ำไปใช้ที่เหมำะสม ทั้งนี้ กำรให ้

ค�ำปรึกษำรัฐบำล รัฐสภำ และองค์กรอื่น ๆ  ที่มีอ�ำนำจเกี่ยวข้อง อำจท�ำได้ด้วยกำรเข้ำไปเป็นคณะท�ำงำนโดยตรง กำรเสนอ 

ข้อเสนอแนะเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือกำรจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี รำยงำนเฉพำะหรือรำยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ

4. บทบำทในกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน (Monitoring Function) โดยหมำยถึงกำรด�ำเนินกำร 

4 หน้ำที่หลักคือ 1) กำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ เช่น กำรติดตำมและกำรค้นหำควำมจริงที่มีเกี่ยวกบั

เหตุกำรณ์เฉพำะ เป็นต้น เพ่ือบนัทกึและรำยงำนข้อเท็จจริง รวมถึงน�ำเสนอข้อเสนอแนะแก่หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องหรอืรฐับำล  

เพ่ือให้เกดิกำรส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธมินุษยชน 2) กำรเฝ้ำระวงัปัญหำสทิธมินษุยชนเฉพำะเรือ่ง 3) กำรเฝ้ำระวงัสถำนที ่

กักกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทรมำน และเพื่อให้มั่นใจว่ำมำตรฐำนระหว่ำงประเทศเป็นที่ยอมรับ และ 4) กำรเฝ้ำระวงั 

และติดตำมกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนในประเทศ ตำมท่ีได้ตกลงเป้ำหมำยท่ีได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 

ทั้งนี้ ผลของกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ทั้ง 4 ด้ำนดังกล่ำวจะต้องถูกน�ำไปวิจัยหรือวิเครำะห์เพ่ือจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี

รำยงำนสถำนกำรณ์เฉพำะ หรือรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติอำจเผยแพร่ผลกำร

วิจัยและกำรวิเครำะห์ดังกล่ำว เพื่อสร้ำงแรงกดดันให้กับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจและเกี่ยวข้องด�ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุง

สิ่งต่ำง ๆ ตำมข้อเสนอแนะ นอกจำกนั้น ควรมีกำรเฝ้ำระวังและติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ  

เพื่อให้มั่นใจว่ำหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้น�ำแนวทำงต่ำง ๆ มำใช้อย่ำงเหมำะสมอันจะสร้ำงให้เกิดกำรคุ้มครองสิทธิของ 

ผู้ที่ถูกละเมิดอีกด้วย

2. บทบำทในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protecting Function) และกำรท�ำงำนกึ่งตุลำกำร (Quasi-Judicial 

Function) ตั้งแต่กำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนของบุคคล หรือหยิบยกกรณีสิทธิมนุษยชนขึ้นพิจำรณำเองอย่ำงเป็นระบบ 

มีเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมไปถึงขั้นตอนกำรตรวจสอบ กำรไกล่เกลี่ย กำรประนีประนอมและกำรยุติข้อพิพำทที่ด�ำเนินกำร

โดยบุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมมำแล้ว อันจะน�ำไปสู่กำรวินิจฉัยกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และด�ำเนินกำรจัดกำรที่มี

ประสิทธิภำพหำกมีกำรละเมิดสิทธิ และมีกำรติดตำมและเผยแพร่ผลกำรวินิจฉัยอย่ำงเป็นระบบหลังจำกนั้น
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5. บทบำทในกำรท�ำงำนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ (Relationship with 

Stakeholders and Other Bodies) โดยต้องท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งรัฐสภำ หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ในประเทศ องค์กรสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศ  องค์กรสทิธมินษุยชนในประเทศอืน่ ๆ   หน่วยงำนในกระบวนกำรยตุธิรรม 

เช่น ศำล ฯลฯ และกลุ่มองค์กำรเอกชน (NGOs) และภำคประชำสังคม เนื่องจำกจะเป็นกลุ่มที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเสี่ยง 

ได้มำกที่สุด ทั้งนี้ กำรด�ำเนินกำรต้องคงควำมเป็นกลำงและไม่เข้ำข้ำงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง แต่ควรมุ่งเน้นท่ีจะน�ำเสนอจุดยืน 

ที่อยู่บนพื้นฐำนของสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด 

ทั้งน้ี สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติควรรักษาสมดุล (Balance) ของการปฏิบัติหน้าที่หลักทั้ง 5 ด้านอย่าง 

เหมาะสม ตำมทรัพยำกรที่จ�ำกัด และล�ำดับควำมส�ำคัญตำมยุทธศำสตร์และสถำนกำรณ์ของประเทศ 

อย่ำงไรก็ดี ในช่วงควำมขัดแย้งหรือสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติอำจมีบทบำทอย่ำงมำก

ในกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักสิทธิมนุษยชน นอกจำกนั้น บทบำท

ดังกล่ำวอำจหมำยรวมถึงควำมพยำยำมที่จะส่งเสริมกำรเจรจำระหว่ำงกลุ่มบุคคลท่ีมีกำรโต้แย้งหรือต่อสู้กัน หรือกำร 

ส่งเสริมกำรจัดตั้งและขยำยตัวของกลไกกำรสร้ำงสันติภำพระหว่ำงตัวแทนชุมชน หรือกำรส่งเสริมให้มีกำรยอมรับ และ

กำรประนีประนอมในประเด็นปัญหำสิทธิมนุษยชนพื้นฐำน ซึ่งอำจเป็นต้นเหตุแห่งควำมขัดแย้ง

เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรตำมบทบำททั้ง 5 มีประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรส�ำนักงำนควรเกิดขึ้นทันทีหลังจำก

ที่มีกำรจัดตั้งสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติขึ้นในกฎหมำย ทั้งนี้ ควรมีองค์ประกอบอย่ำงน้อยดังนี้

 โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส�ำคัญ ต้องประกอบด้วยสถำนที่และกำรเดินทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำย 

 รวมถึงมีกำรก�ำหนดกำรสื่อสำรโทรคมนำคมและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม

 กำรพัฒนำองค์กร ต้องมีกำรก�ำหนดคุณสมบัติผู้น�ำ โครงสร้ำงองค์กร กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

 กำรวำงแผนทรัพยำกรบุคคล และกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ

 ทรัพยำกรทำงกำรเงิน ต้องมีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในกำรจัดท�ำงบประมำณจำกรัฐบำล

 อย่ำงอิสระ รวมถึงกระบวนกำรในกำรบริหำรกำรเงิน และกำรประสำนควำมร่วมมือของผู้บริจำค
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This study was prepared with the objective to identify work standards and good practices for  

a National Human Rights Institution (NHRI). It can also serve as a reference for staff members to  

work with the National Human Rights Commission how to comply with related international  

standards, to enhance reliability, effectiveness, efficiency, and to earn domestic and international 

acceptances. The contents were collected and collated from the Paris Principles as well as other 

internationally recognized academic papers and articles composed by international human rights 

organizations such as the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

The NHRI is required to comply with the standards stipulated in the Paris Principles as well  

as the Evaluation Guidelines of the International Coordinating Committee of National  

Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), which include  

1) establishment 2) independence through legal, financial and operational autonomy  

including appointment and dismissal  procedures 3) pluralism in the composition of the national  

institution 4) appropriate organizational infrastructure, including accessibility, human resource 

management and organizational development.

The Paris Principles prioritizes 5 functions of the NHRI detailed as follows

1. Promotional Function: The NHRI should undertake a variety of initiatives to promote 

human rights. They include 1) human rights education and training in schools, in the informal 

sectors, as well as for professional careers 2) public awareness initiatives 3) media strategies  

4) publications 5) seminars and/or workshops 6) community-based initiatives. The NHRI can also 

serve as a national repository or archive for human rights documents. 

Executive Summary
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4. Monitoring Function: The funcition refers to 4 major responsibilities which are  

1) monitoring domestic human rights situations such as seeking information and truth of  

certain incidents, documenting, reporting and giving recommendations to related authorities  

2) monitoring some important situations 3) monitoring detention places to prevent torture and  

to ensure that international human rights standards are appropriatedly observed and  

4) monitoring the operation of authorities and their compliances with international human rights  

obligations and commitments which they accepted. The results of the NHRI’s operation  

should  be analyzed and reported in its thematic or annual reports.  Additionally, the NHRI can  

2. Protecting Function and Quasi-Judicial Function: They include handling of complaints,  

acting as amicus curiae, seeking redress or remedies through courts or other specialized tribunals. 

The NHRI needs to foster efficient procedures of human rights protection, to monitor the  

compliances of its recommendations systematically and to disseminate the results to the public. 

3. Advisory Function: With or without requests from related organizations, the NHRI needs  

to give its advise on 1) the draft Bills or the amendment of laws to ensure compliances of human  

rights principles and other related national commitments  2) any situtaiton with human rights  

concerns or the situtations of human rights violation that deserve attention from the government 

(If necessary, the NHRI may need to address the government’s responses regarding the  

matters) and 3) ratification of international human rights treaties and assisting the government 

agencies to comply with the obligations in practice. The advices to the government, the  

Parliament and other authorities may be undertaken through directly participating in working 

teams, written recommendations, and thematic or annual reports.

มำตรฐำนและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
9



publicize such analysis or research to put pressures on related authorities to resolve the  

problems in accordance with the proposed measures. The NHRI should also monitor and  

evaluate if and to what extent the authorities concerned appropriately carry out measures in 

accordance with the NHRI’s recommendations. 

5. Co-operation with Stakeholders and Other Bodies: The works of NHRI must involve  

various stakeholders and other bodies including the Parliament, governmental bodies,  

international and foreign human rights Institutions, judicial bodies and NGOs. It has to ensure that 

the most vulnerables are the most accessible group to the NHRI. However, the works of NHRIs 

must be non-partisan and result-oriented strictly based on human rights principles.

The NHRI should maintain appropriate balances among the 5 functions stated in the  

Paris Principles by managing limited resources and prioritizing the functions in accordance with 

national strategies and domestic circumstances.

Despite those 5 main functions, the NHRI can also have a pivotal role in monitoring and  

examining human rights violations during crisis or political turmoils. The NHRI can also promote 

understanding of human right principles, facilitate negotiations among conflicting groups, support 

development of dispute resolution mechanisms, or induce acceptances and reconciliation  

regarding basic human right issues that may be the cause of conflicts.
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In order to carry out the 5 functions with efficiency, operations within the office 

should be put in progress immediately after the official establishment of the NHRI; by 

which the following elements should be initiated:

 Infrastructure with highly accessible location and appropriate channel of 

 communication and information technologies;

 Organization development that includes specification of the management 

 team, development of organization structure, strategic roadmap, human 

 resource planning and systemetic knowledge management;

 Financial resources with budgeting, managing and obtaining processes that are 

 independent from the national government.
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วัตถุประสงค์

หลักการปารีส (Paris Principles) เป็นเอกสารที่เป็นผลจากการสัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในปี ค.ศ. 1991 เพ่ือวางแนวทางในการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้นในระดับประเทศ ให้มีความชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับ (legitimacy and credibility) 

หลังจากนั้น ประเทศต่าง ๆ ได้ทยอยจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ แต่หลักการส�าคัญที่ก�าหนด

ไว้ในหลักการปารีสได้กลายเป็นบรรทัดฐานส�าคัญซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของคุณลักษณะและบทบาทของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่พึงมี

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ได้มีการรับรองหลักการปารีสมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการอธิบาย/ตีความหลักการปารีสให้มีความ 

ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน ตลอดจนมีการพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม

หลักการดังกล่าว โดยสหประชาชาติและองค์กรเก่ียวกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สอดคล้องกับบริบทด้าน 

สิทธิมนุษยชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อาทิ ส�านักงาน

ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights - OHCHR) คณะอนุกรรมการพิจารณาการทบทวนสถานะ (Sub-Committee on Accreditation - SCA) 

ภายใต้คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection 

of Human Rights - ICC) และองค์กรความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia 

Pacific Forum of National Human Rights Institutions - APF) รวมทั้งบทบาทเพิ่มเติมที่ตราสารสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศได้ก�าหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของกลไกสิทธิมนุษยชนในระดับชาติ

เอกสารฉบับนี้จัดท�าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางการท�างานที่เป็นมาตรฐานส�าหรับการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และได้รับการยอมรับจากทั้งภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นการสรุปวิธีการปฏิบัติงาน

ที่ดี (good practices) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักกำรปำรีส 
Paris Principles

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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หลักการปารีสเป็นหลักการที่จัดท�าขึ้นในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน (International Workshop on National Institutions for the Promotion and Protection of Human 

Rights) ที่กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม ค.ศ. 1991 และต่อมา ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติตาม 

ข้อมติที่ 48/134 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1993 ทั้งนี้ หลักการปารีสเป็นการก�าหนดสถานะและหน้าที่รับผิดชอบของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศในการคุ้มครองและส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน

เรื่องหลักกำรปำรีส (Paris Principles)

1

หน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและให้ความรู้

เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชน 

5

หน้าที่เกี่ยวกับการให้ค�าแนะน�า หรือข้อเสนอแนะ

นโยบายที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศ หรือการน�าเครื่องมือ เช่น สนธิสัญญา 

หรือข้อตกลงต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนไปใช้

2

หน้าที่เกี่ยวกับการก�ากับ

ติดตามและป้องกันการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4

หน้าที่เกี่ยวกับการประสานหรือ

การสร้างสัมพันธ์กับสถาบันสิทธิ

มนุษยชนของประเทศอื่น ๆ หรือ

องค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ/ระหว่างภูมิภาค 3

หน้าที่ในการรับค�าร้องและ

ด�าเนินการตามอ�านาจที่ก�าหนด

ในกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

(quasi-judicial competence)

..
หลักกำรปำรีสจะแสดงหน้ำที่รับผิดชอบ

ของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนใหญ่ดังนี้

..

แนวคิด

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การปฏิบัติตามแนวทางของหลักการปารีสเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้สถาบันแห่งชาติของแต่ละประเทศสามารถผ่าน

กระบวนการประเมินที่เป็นมาตรฐานสากล (accreditation process) ของ ICC ทั้งนี้ หลักการปารีสมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

อ�ำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ

หลักกำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สถำนะของ 

คณะกรรมกำรที่มี
อ�ำนำจหน้ำที่กึ่งศำล

องค์ประกอบและ
หลักประกันในควำม
เป็นอิสระและควำม

หลำกหลำย

วิธีกำรด�ำเนินกำร

ตำมแนวทำงของหลักกำรปำรีส

กำรปฏิบัติ

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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(1) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอ และการเสนอรายงานต่อรัฐบาล รัฐสภา และองค์กรอื่นๆ ที่มีอ�านาจหน้าที่

เกี่ยวข้อง ในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในลักษณะของการให้ค�าปรึกษา ไม่ว่าจะโดยได้รับการ

ร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยการใช้อ�านาจของตนเองในการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ โดยไม่ต้องส่งเรื่องต่อ

ไปยังหน่วยงานที่มีอ�านาจเหนือกว่า และสถาบันแห่งชาติอาจพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอ และ

รายงานเหล่านั้น ทั้งนี้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอ และรายงานดังกล่าว รวมถึงอ�านาจหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติจะต้อง

เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้

สถาบันแห่งชาติจะต้องมี

อ�านาจหน้าที่ที่จะส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้
สถาบันแห่งชาติจะต้องมีอาณัติที่

กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

โดยจะต้องมีการระบุอาณัตินั้นไว้ใน

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอย่างชัดเจน 

รวมถึงต้องมีการก�าหนดองค์ประกอบ

และขอบเขตของอ�านาจหน้าที่ไว้ด้วย สถาบันแห่งชาติจะต้องมีหน้าที่

ความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ 

รวมถึงเรื่องต่อไปนี้

อ�ำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ

1

2

3
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(ก) บทบัญญัติทางกฎหมายหรือทางปกครอง รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตุลาการ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ 

คงไว้และขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยสถาบันแห่งชาติมีหน้าที่ในการตรวจสอบบทบัญญัติทางกฎหมายและ

ทางปกครองเหล่านั้นที่มีผลใช้บังคับอยู่ รวมถึงร่างกฎหมายและข้อเสนออื่น ๆ และให้ข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควรเพื่อ

ประกันให้บทบัญญัติเหล่านั้นสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ หากจ�าเป็น สถาบันแห่งชาติอาจเสนอให้

มีการรับรองกฎหมายใหม่ ให้มีการแก้ไขกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ และให้มีการออกหรือแก้ไขมาตรการทางการปกครองได้

(ข)  สถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สถาบันระดับชาติเห็นควรหยิบยกขึ้นพิจารณา

(ค)  การจัดท�ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปหรือที่เป็นเรื่องเฉพาะ

(ง) การขอให้รัฐบาลให้ความสนใจต่อเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในส่วนใดของ

ประเทศ และให้ข้อเสนอแก่รัฐบาลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรด�าเนินการเพื่อยุติเหตุการณ์นั้น และในกรณีที่จ�าเป็น อาจแสดงความเห็น 

เกี่ยวกับท่าทีหรือการตอบสนองของรัฐบาลในเรื่องนั้น ๆ ด้วยก็ได้

(2) ด�าเนินการส่งเสริมและประกันว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในประเทศมีความสอดคล้องกับ

ตราสารระหว่างประเทศที่ประเทศนั้นเป็นภาคี และมีการด�าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติเหล่านั้นอย่าง

มีประสิทธิผล

(7) เผยแพร่เรื่องสิทธิมนุษยชนและความพยายามที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติ

ทางเชื้อชาติ โดยการเพิ่มความตระหนักของสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านการให้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาและการใช้

ประโยชน์จากองค์กรสื่อต่าง ๆ

(6) ให้ความช่วยเหลือในการจัดท�าแผนงานส�าหรับการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินแผนงานดังกล่าวในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และวงวิชาการ

(5) ให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติและองค์กรอื่นในระบบสหประชาชาติ สถาบันระดับภูมิภาคและระดับชาติอื่น ๆ 

ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

(3) ส่งเสริมให้มีการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติตราสารระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น และประกันให้มีการ

ปฏิบัติตามตราสารเหล่านั้น

(4) มีส่วนสนับสนุนการจัดท�ารายงานที่ประเทศจะต้องเสนอต่อหน่วยงานและคณะกรรมการต่าง ๆ ของสหประชาชาติ 

และสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับชาติอื่น ๆ ตามพันธกรณีของประเทศตามสนธิสัญญา และเม่ือเห็นว่า

จ�าเป็น อาจแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้โดยมีความเป็นอิสระอย่างเหมาะสม
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1. การก�าหนดองค์ประกอบของสถาบันระดับชาติและ

การแต่งตั้งสมาชิกของสถาบัน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการเลือกตั้งหรือ

ด้วยวิธีการอื่นใด จะต้องเป็นกระบวนการที่มีหลักประกันที่จะ

ท�าให้มั่นใจได้ว่าสถาบันจะเป็นตัวแทนที่หลากหลายของพลัง

ทางสังคม (หรือภาคประชาสังคม) ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ�านาจที่จะ

ท�าให้สถาบันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับตัวแทนของกลุ่ม

ต่างๆ หรือโดยผ่านการเข้าร่วมของตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

(ก)  องค์การเอกชนที่ท�างานเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

และการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาติ สหภาพแรงงาน องค์กร 

ด้านสังคมและวิชาชีพต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมทนายความ 

แพทย์ สื่อมวลชน และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง

(ข)   กระแสแนวคิดด้านปรัชญาหรือศาสนา

(ค)   มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

(ง)   รัฐสภา

(จ)   หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ (หากมีผู้แทนหน่วยงาน

ภาครัฐ ควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาในฐานะให้ค�าแนะน�า

ปรึกษาเท่านั้น)

3. เพ่ือประกันว่าสมาชิกของสถาบันแห่งชาติจะมีอาณัติในการปฏิบัติงานที่มั่นคง ซึ่งหากปราศจากเรื่องน้ี จะไม ่

สามารถมีความเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง การแต่งตั้งสมาชิกจึงต้องเกิดจากการด�าเนินการอย่างเป็นทางการ โดยมีการ

ก�าหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามอาณัติที่ชัดเจน บุคคลอาจได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งซ�้าอีกได้ หากการ 

กระท�าเช่นนั้นไม่กระทบต่อความหลากหลายของสมาชิกภาพของสถาบัน

2. สถาบันแห ่งชาติจะต ้องมีโครงสร ้าง 

พื้นฐานที่ เหมาะสมที่จะท�าให ้สามารถด�าเนิน

กิจกรรมได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องม ี

งบประมาณที่เพียงพอ การมีงบประมาณดังกล่าว

ก็เพ่ือให้สถาบันแห่งชาติสามารถมีเจ้าหน้าที่และ

อาคารที่ท�าการเป็นของตนเอง เพื่อความเป็นอิสระ 

จากรัฐบาลและไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุทางการเงนิ 

ที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสถาบันได้

องค์ประกอบและ
หลักประกันในควำม
เป็นอิสระและควำม

หลำกหลำย
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วิธีกำรด�ำเนินกำร

(ช) เมื่อค�านึงถึงบทบาทพื้นฐานของ

องค์การเอกชนต่อการขยายการท�างาน

ของสถาบันระดับชาติ สถาบันแห่งชาติควร

พัฒนาความสัมพันธ์กับองค์การเอกชนที่

ท�างานด้านการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิ

มนุษยชน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมด้าน การต่อสู้ทางเชื้อชาติ ด้านการ 

คุ ้ มครองก ลุ ่ มคนด ้อยโอกาสในสั งคม 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก แรงงานย้ายถิ่น  

ผู้ลี้ภัย คนพิการทางร่างกายและจิตใจ) หรือ

องค์กรที่เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ

(ฉ) ให้มีการปรึกษาหารือกับ

องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร

ทางศาลหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ 

ความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการส่งเสริม 

แ ล ะ คุ ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น 

(โดยเฉพาะผู ้ตรวจการแผ ่นดิน  

องค์การที่ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ย และ

สถาบันที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน)

(จ) จัดตั้งคณะท�างานจากสมาชิกของ

สถาบันแห่งชาติตามความจ�าเป็น และจัดตั้ง

ส่วนงานในท้องถิ่นหรือภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติ

(ง) จัดประชุมอย่างสม�่าเสมอ 

และหากจ�าเป็น ให้มีการประชุมที่

สมาชิกของสถาบันแห่งชาติทั้งหมด

เข้าร่วม เมื่อพิจารณาเห็นว่าทุกคน

จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้อง

(ค) ให้ความเห็นต่อสาธารณะ ทั้งโดย 

ทางตรงหรือโดยผ่านองค์กรสื่อ โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ เพ่ือเผยแพร่ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 

ของสถาบันแห่งชาติ

(ข) รับฟังบุคคลและรับข้อมูล

และเอกสารใด ๆ ที่จ�าเป ็นเพื่อ

ประเมินสถานการณ์ที่อยู ่ภายใต้

อ�านาจหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติ

(ก) พิจารณาปัญหาใด ๆ ที่อยู ่ภายใต้

อ�านาจหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ไม่ว่าเรื่องนั้น

จะได้รับการเสนอโดยรัฐบาล หรือเป็นเรื่องที่

สถาบันแห่งชาติสามารถหยิบยกขึ้นพิจารณา

เอง โดยไม่ต้องส่งต่อไปยงัหน่วยงานทีมี่อ�านาจ 

เหนือกว่า หรือตามที่สมาชิกของสถาบัน 

แห่งชาติ หรือผู้ร้องเรียนเสนอ

ภายใต ้กรอบการด�า เ นินงาน 

สถาบันแห่งชาติควรต้องด�าเนินการ 

ดังนี้
ก

ค

จ

ช

ข

ง

ฉ
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(ก) แสวงหาแนวทางยุติป ัญหาอย ่างฉันมิตรผ ่าน

กระบวนการไกล่เกลี่ย หรือโดยการตัดสินใจที่มีผลผูกพัน 

หรือหากจ�าเป็น บนพื้นฐานของการปกปิดเป็นความลับ ทั้งนี้ 

ภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ

(ข) แจ้งแก่ผู ้ที่ส ่งเรื่องราวร้องทุกข์ให้ทราบถึงสิทธิ 

ต่าง ๆ ที่มี โดยเฉพาะการเยียวยาที่ผู้ร้องเรียนพึงได้รับ และ

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและการเยียวยาดังกล่าว

(ค) รับฟังข้อร้องเรียนหรือเร่ืองราวร้องทุกข์ หรือส่ง 

ข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าท่ีภายใน

ขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ

(ง) จัดท�าข ้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสนอให้มีการแก้ไขหรือปฏิรูป

กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติทางปกครอง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง หากกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติเช่นว่า ได้ท�า 

ให้เกิดความล�าบากแก่บุคคลที่ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ในการใช้

สิทธิต่าง ๆ ของตน

หลักกำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สถำนะของสถำบันระดับชำติ

ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่กึ่งศำล 
(quasi-judicial 
competence) 

สถาบันแห่งชาติอาจได้รับอ�านาจหน้าที่ในการรับฟัง

และพิจารณาข้อร้องเรียนและเรื่องราวร้องทุกข์เก่ียวกับ 

กรณีของปัจเจกบุคคล เรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ อาจถูกน�า

ข้ึนสู่การพิจารณาของสถาบันแห่งชาติโดยปัจเจกบุคคล 

ผู้แทน บุคคลที่สาม องค์การเอกชน สมาคมของสหภาพ 

แรงงาน หรือองค์กรตัวแทนอื่น ๆ ในกรณีที่มีอ�านาจ 

หน้าที่ดังกล่าว และจะไม่กระทบต่อหลักการเกี่ยวกับ 

อ�านาจหน้าที่อื่นที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว การปฏิบัติ

หน้าที่เช่นว่าอาจด�าเนินการบนพื้นฐานของหลักการ 

ดังต่อไปนี้

  องค์กรกึ่งตุลาการ ตามความหมายของ Wikipedia, the free encyclopedia หมายความถึงองค์กรซึ่งมีอ�านาจและกระบวนการคล้าย
ของศาลหรือผู้พิพากษา โดยมีหน้าท่ีเป็นกลางในตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อสรุปเพื่อไปเป็นพื้นฐานของการด�าเนินการอย่างเป็นทางการ 
ต่อไป ซึ่งการด�าเนินการอย่างเป็นทางการอาจหมายถึงการเยียวยาสถานการณ์ หรือการก�าหนดบทลงโทษทางกฎหมาย อันอาจมีผลกระทบ
ต่อสิทธิตามกฎหมาย หน้าที่ หรือสิทธิพิเศษของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด (A quasi-judicial body is an entity such as an arbitrator or tribunal 
board, generally of a public administrative agency, which has powers and procedures resembling those of a court of 
law or judge, and which is obliged to objectively determine facts and draw conclusions from them so as to provide 
the basis of an official action. Such actions are able to remedy a situation or impose legal penalties, and may affect 
the legal rights, duties or privileges of specific parties)
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ขององค์กรด้ำนสิทธิมนุษยชนรูปแบบต่ำง ๆ

ปัจจุบัน มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก ซึ่งประมาณสองในสามจะได้รับการ

ประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติที่ก�าหนดไว้ในหลักการปารีส โดยจะมีการประเมิน

ในทุก ๆ 5 ปี

แผนภูมิแสดงสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (ที่มา: www.ohchr.org, ธันวาคม 2557)

สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นหน่วยงำนของรัฐที่มี

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยรองรับ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน ดังนั้น สถำบันฯ จึงไม่ใช่ส่วนรำชกำรที่สังกัด

ฝ่ำยบริหำร และไม่ใช่องค์กำรเอกชน

ประวัติและลักษณะทั่วไป

A - Compliant with the Paris Principles

B - Observer Status - Not fully compliant with the Paris Principles or insufficient information 

provided to make a determination 

C- Non-compliant with the Paris Principles

No application for accreditation 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะประกอบไปด้วยสมาชิก ซ่ีงเป็นตัวแทนของกลุ่มทางสังคมและทางการเมืองต่าง ๆ  

ถึงแม้ว่าสมาชิกในคณะกรรมการจะมาจากกลุ่มที่หลากหลายมาก แต่ก็สามารถจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อจัดการกับ

ปัญหาเฉพาะอย่างได้ เช่น การเหยียดชนชั้นในรูปแบบต่าง ๆ ในหลายประเทศมีการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติพิเศษขึ้นเฉพาะ 

เพือ่ปกป้องสิทธขิองกลุ่มทีเ่ปราะบางเป็นพเิศษ เช่น ชนกลุม่น้อยทางเช้ือชาตแิละภาษา ชนพืน้เมอืง เดก็ ผูล้ีภ้ยัทีม่าพร้อมกบั 

คนพิการหรือผู้หญิง ในขณะที่หน่วยงานผู้ตรวจการแผ่นดินส่วนใหญ่จะมีอ�านาจตามตัวบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่ง 

นอกจากนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังมีรูปแบบผสมผสาน (hybrid) และมีบางประเทศที่มีสถาบันแห่งชาติที่

ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนมากกว่าหน่ึงสถาบัน บางประเทศรัฐธรรมนูญอาจก�าหนดให้ตั้งคณะกรรมการที่

แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ในบางประเทศก็มีหลายสถาบันที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบหลักที่แตกต่างกันออกไป เช่น เรื่องสิทธิ

สตรี ความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ หรือสิทธิเด็กในพื้นที่ที่เกิดกรณีเหล่านี้ขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม จะพบว่า 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ด�าเนินการทั้งด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองอย่างบูรณาการสอดคล้องกัน และท�างาน

ควบคู่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอื่น ๆ เป็นการท�างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสอดคล้องกับหลักการปารีสด้วย 

ทั้งนี้ รูปแบบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรูปแบบต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

สำมำรถจ�ำแนกอย่ำงกว้ำง ๆ 
ได้เป็น 5 รูปแบบ 

ได้แก่

สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(NHRIs) 

รูปแบบคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน

รูปแบบผู้ตรวจกำรแผ่นดิน

รูปแบบผสมผสำน

รูปแบบที่เป็นหน่วยงำน
ให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษำ

รูปแบบอื่น ๆ

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รูปแบบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน 

(Commission)

1.

เป็นสถาบันของรัฐมีค�าสั่งชัดเจนที่จะ

คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

ในขณะเดียวกัน ก็อาจต้อง 

ด�าเนินการตามข้อตกลง

ระหว่างประเทศในประเด็น

เฉพาะอื่น ๆ เช่น สิทธิสตรี ฯลฯ 

สามารถรับข้อร้องเรียนของ

บุคคลและกลุ่มได้ (มีอ�านาจ 

“กึ่งตุลาการ” ตามที่

หลักการปารีสระบุ)

• มีอ�านาจเพื่อให้ค�า

แนะน�าตามการ

สอบสวน และให้ค�าปรึกษา

เชิงนโยบาย 

หน้าที่หลัก คือ 

การตรวจสอบหาความจริง

รูปแบบของ

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แบ่งตำมคุณสมบัติ

ได้ดังนี้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปจะมีสมาชิกจ�านวนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความหลากหลายตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานใน

หลักการปารีส ทั้งนี้ สมาชิกอาจปฏิบัติหน้าที่แบบเต็มเวลาหรือแบบนอกเวลา  แต่ประธานกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่แบบ

เต็มเวลา แม้ว่าคณะกรรมการที่มีความหลากหลายจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพ อาจท�าให้เกิดความล่าช้า

ในการตัดสินใจและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เนื่องจากการตัดสินใจกระจายไปยังกลุ่มสมาชิกที่มีความแตกต่างหลากหลาย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบ 

ปัญหาสิทธิมนุษยชนหรือข้อร้องเรียนของบุคคลและกลุ่ม 

เพ่ือคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนและให้เป็นไปตามพันธกรณ ี

ที่ก�าหนดไว ้ ตัวอย ่างของสถาบันแห่งชาติในรูปแบบ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะพบได้ในทวีปอเมริกาและอีก

หลายประเทศในเครือจักรภพ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา 

นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร 

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รูปแบบผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

(Ombudsman)

2.

เป็นสถาบันของรัฐที่มีความชอบธรรมที่จะ

คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

มักจะน�าโดยบุคคลเดียว ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจ 

(แม้ว่าจะมีสมาชิกหลายคนก็ตาม)

มีอ�านาจในการด�าเนินการตามหลักสิทธิ

มนุษยชน แม้ว่าจะมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษใน

บางเรื่อง เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก ฯลฯ

มีหน้าที่ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนและ 

มักจะสามารถรับเรื่องร้องเรียนของบุคคลได้

การมีบุคคลเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ตัดสินใจในหลากหลายเรื่อง อาจท�าให้
การตัดสินใจนั้นมีความน่าเชื่อถือน้อยลงโดยเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถเลี่ยง
ปัญหานี้ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะที่ปรึกษาได้

ธรรมเนียมการตรวจการแผ่นดินเกิดขึ้นมาก่อนที่จะเกิดการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) 

หลายศตวรรษ โดยเฉพาะประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย อาทิ สวีเดน โดยมุ่งเน้นไปที่การไกล่เกลี่ย โดยใช้ 

“ส�านักงาน” เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งมีรูปแบบเป็นการตรวจการแผ่นดินของรัฐนั้น (พบมากในประเทศที่พูด

ภาษาสเปน หรือประเทศในยุโรป โดยทั่วไปจะมีสถาบันหลักเพียงแห่งเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับส�านักงาน

ตรวจการแผ่นดินของรัฐแบบดั้งเดิม แต่มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วย) 

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จขององค์กรในรูปแบบนี้จะขึ้นอยู่กับชื่อเสียง 

ศีลธรรม และความเป็นผู้น�าของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหลัก โดยทั่วไป

จะมีคุณลักษณะดังนี้ 

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รูปแบบผสมผสำน 

(Hybrid)

3.

รูปแบบที่เป็นหน่วยงำนให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษำ4.
การจัดสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาติในรูปแบบน้ี มกัเป็นการจัดในรูปคณะกรรมการทีป่รึกษาซึง่ประกอบด้วย 

สมาชกิในวงกว้างทีเ่กดิจากการมีส่วนร่วมจากหลายส่วนของภาคสงัคม ทัง้นี ้ สมาชกิเหล่านีจ้ะไม่มอี�านาจในการ 

ตรวจสอบข้อร้องเรียน แต่จะสามารถคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการให้ค�าแนะน�ากับรัฐบาล 

ด้วยวิธกีารต่าง ๆ  เช่น การรายงานปัญหาเฉพาะต่าง ๆ  ทีส่�าคัญ การท�าการศกึษาวิจัยเพ่ือช้ีปัญหาและทางแก้ไข ฯลฯ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรูปแบบผสมผสานนี้ (hybrid) จะเป็นสถาบันรัฐเพียงแห่งเดียวแต่มีอ�านาจ

หน้าที่ (mandates) ที่หลากหลาย ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการตรวจสอบความไม่ถูกต้องในการบริหารงาน 

ของรัฐ การทุจริต และปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ตัวอย่างดังเช่นประเทศสเปน หรือประเทศในแถบลาตินอเมริกา 

สถาบันในรูปแบบนี้จะมีอ�านาจทั้งแบบผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีอ�านาจในการตัดสินคดีแทนศาล รวมถึงอ�านาจ

หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีอ�านาจในการตัดสินคดีแทนศาลได้อีกด้วย

โดยปกติแล้ว สถาบันแห่งนี้จะน�าลักษณะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่คล้ายกับของส�านักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดินมาใช้ นั่นคือ การน�าโดยบุคคลเดียว และสมาชิกอื่นจะมีอ�านาจเพียงให้ค�าแนะน�าเท่านั้น

ข้อดี คือ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ในการจัดการกับปัญหาและข้อร้องเรียน 

เพื่อให้การจัดการกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนเป็นการมองภาพองค์รวมร่วมกับปัญหาอื่น ๆ 

ในสังคม อันจะท�าให้การแก้ปัญหาเป็นรูปแบบบูรณาการมากขึ้น 

ข้อเสีย คือ การจัดการอาจลดทอนน�้าหนักและคุณค่าของสิทธิมนุษยชนลง

รูปแบบกำรก�ำหนดองค์กรแบบรวมอ�ำนำจนี้
มีข้อดีและข้อเสีย คือ

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สถำบันรูปแบบอื่น ๆ 5.

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรูปแบบนี้จะประกอบด้วยสมาชิกจากหลายฝ่ายด้วยกัน ซึ่งท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือ

จากรัฐบาลและประชาชน เนื่องจากความคิดเห็นของพวกเขาจะสะท้อนภาพรวมของพลังทางสังคมกลุ่มต่าง ๆ เอาไว้ 

อย่างไรก็ตาม การมีสมาชิกจ�านวนมากอาจก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองและส่งผลให้การตัดสินใจล่าช้า 

ข้อได้เปรยีบของสถาบนัสิทธมินษุยชนแห่งชาตใินรูปแบบนีจ้ะมุง่เน้นการวิจยัเชิงลึก ทีจ่ะมาส่งเสริมงานสิทธิมนษุยชน 

ได้อย่างมีประสิทธภิาพในเชงินโยบาย แต่อาจมีข้อเสยี คอื การไม่มปีระสบการณ์ตรงในกรณข้ีอร้องเรยีนของแต่ละบคุคล 

อาจท�าให้การท�างานในส่วนคุ้มครองสิทธิมนุษยชนยิ่งห่างไกลออกไป และการให้ได้แค่ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า 

แล้วรัฐบาลไม่น�าไปปฏิบัติหรือเพิกเฉย อาจส่งผลอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันรูปแบบนี้จะพบใน

ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะในประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส

มีการรวมตัวจากกลุ ่มคน

จ�านวนมากของพลังทางสังคม 

และมีแนวโน้มที่จะมีสมาชิกที่

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลา

ผ่านไป

โดยปกติจะไม่ได้รับมอบอ�านาจ

ให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนใด ๆ  แต่อาจ

จะให้ค�าแนะน�าหรือค�าปรึกษาอย่าง 

กว ้าง ๆ แก่รัฐบาลในหลากหลาย

ประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

มุ ่งเน้นไปที่การให้แนะน�า 

แก่รัฐในประเด็นสิทธิมนุษยชน

และด�าเนินการศึกษาวิจัยสิทธิ

มนุษยชน

ทั้งนี้ หน่วยงำนรูปแบบนี้จะมีลักษณะต่ำง ๆ ดังนี้

สถาบันรูปแบบนี้จะมีลักษณะที่มีสถาบันหลายแห่งในประเทศเดียว โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและ

ปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเด็นเฉพาะต่าง ๆ  อาทิ สิทธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศสภาพ เด็ก หรือกลุ่มชนพื้นเมือง ฯลฯ

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ในหนังสือฉบับนี้จะแบ่งเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

ขอบเขตของหนังสือฉบับนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ประวัติ ลักษณะขององค์กรด้านสิทธิ

มนุษยชนในรูปแบบต่างๆ และขอบเขตเนื้อหาของแต่ละบทต่อไป

บทที่ 3 กล่าวถึงมาตรฐานและ

แนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริม

และให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน

บทที่ 4 กล่าวถึงมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงาน

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ ้มครองและ

จัดการกับข้อร้องเรียน เช่น แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน 

แนวทางการสืบหาข้อเท็จจริงและสรุปผล (investigation) 

และแนวทางในการบริหารจัดการผลการตรวจสอบเพื่อ

คุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การไกล่เกลี่ย นอกจากนั้น 

ยังแสดงภาพรวมของความเช่ือมโยงระหว่างสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติกับกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ

บทที่ 2 กล่าวถึงภาพรวม

บทบาทและลักษณะที่ส�าคัญ

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนตาม

หลักการปารีส 

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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บทที่ 5 กล่าวถึงมาตรฐานและแนวทางการ

ปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน

การเฝ้าระวัง (monitoring) และการน�าเสนอ

ข้อเสนอแนะ หรือรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้

ข้อมูลแก่สาธารณะหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 6 กล่าวถึงมาตรฐานและแนวทางการ

ปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในการให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลหรือรัฐสภา เช่น 

การปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิ

มนุษยชน การเสนอนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

และการเสนอแนวทางในการปฏิบัติตามข้อตกลง

หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

บทที่ 7 กล่าวถึงมาตรฐานและแนวทางการ

ปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการ

ประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

บทที่ 8 กล่าวถงึมาตรฐานและแนวทางการ 

ปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ระหว่างเกิดเหตกุารณ์ความขดัแย้งหรอืสถานการณ์

ทางการเมอืง

บทที่ 9 กล่าวถึงมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในการบริหารจัดการส�านักงาน โดยแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการภายใน

องค์กร ท้ังเรื่องทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ส�านักงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการบริหารจัดการเงินงบประมาณ

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ภาพรวมบทบาทและลักษณะของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทที่



ภาพรวมบทบาท
และลักษณะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คุณสมบัติ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ไม่ใช่ส่วนราชการที่สังกัดฝ่ายบริหาร  

ศาลยุติธรรม หรือองค์การเอกชน จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษนชน โดยในบทนี้จะ

กล่าวถึงบทบาทและลักษณะที่ส�าคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังต่อไปนี้

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องกับหลักการปารีส
2.1

ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา (Vienna Declaration and Program of Action) ซึ่งได้รับการรับรองจากการประชุม

ระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ. 1993 ได้ให้สิทธิของแต่ละรัฐ  ที่จะเลือกกรอบที่เหมาะสมกับการด�าเนินงานให้กับสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มากที่สุด บทบัญญัตินี้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า มีความแตกต่างในการปฏิบัติงานของ

แต่ละรัฐ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุผลตามที่มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก�าหนดไว้ 

อย่างไรก็ดี มีลักษณะบางประการที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจจ�าเป็นต้องมีเพื่อให้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้

ในหลักการปารีสและแนวทางการประเมินของ ICC ดังนี้ 

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่สอดคล้องกับหลักการปารีส

คุณสมบัติ

2.1 2.2
อ�านาจ

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่สอดคล้องกับหลักการปารีส

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีการก�าหนดในข้อบัญญัติในกฎหมายให้มีหน้าที่ในการด�าเนินการ

ทั้งการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะก�าหนดไว้อย่างครอบคลุม มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และเป็นไป 

อย่างอิสระ เพื่อส่งเสริมงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ในระดับสากล ระดับภูมิภาค และในประเทศ 

รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทหน้าที่ควรมีลักษณะดังนี้

 สามารถส่งเสริมการปฏิบัติและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทั้งภาครัฐและเอกชน

 มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นแก่สาธารณชน เพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นสิทธิมนุษยชน และด�าเนินการด้าน

 การศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรม

 มีอ�านาจในการให้ค�าแนะน�าต่อรัฐบาลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศ และสามารถสืบค้น

 ข้อเท็จจริง ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนได้

 ได้รับอ�านาจเต็มที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียนต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทหาร ต�ารวจ และ

 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง/ความปลอดภัย

‘การส่งเสริม’ จะหมายรวมถึง การด�าเนินการ

ทุกอย่างที่จะสร้างสังคมให้เข้าใจและตระหนักถึง

สิทธิมนุษยชน และมีการเคารพสิทธิมนุษยชน

มากขึ้นในวงกว้าง การด�าเนินการในลักษณะนี้ 

รวมถึงการศึกษา การฝึกอบรม การให้ค�าปรึกษา 

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสาธารณะ

การส่งเสริม การคุ้มครอง
‘การคุ้มครอง’ จะหมายรวมถึง การด�าเนินการ 

ทุกอย ่างที่ เป ็นการหาแนวทาง ท่ีจะป ้องกัน                     

การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น กระบวนการนี้

รวมไปถึงการดูแล ตรวจสอบ แสวงหาข้อเท็จจริง 

และรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

อาจรวมถึงการจัดการกับข้อร้องเรียนของบุคคล

และชุมชนด้วย

2.1.  การจัดตั้ง (Establishment)
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องจัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่มีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่า 

สถาบันสทิธมินษุยชนแห่งชาติมข้ีอบญัญัตทิีชั่ดเจนและมคีวามเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรมกีารระบบุทบาท หน้าที ่อ�านาจ  

และงบประมาณของสถาบันฯ และควรก�าหนดให้มีหน้าที่ในการด�าเนินการทั้งการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กล่าวคือ

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

การยกร่างกฎหมายจะต้องก�าหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สามารถท�างานได้เป็นอิสระภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายนั้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในการเป็นอิสระจากรัฐบาล ซึ่งจะท�าได้โดยให้สถาบันสิทธิมนุษย

ชนแห่งชาติรายงานโดยตรงต่อรัฐสภา

2.1.2   ความเป็นอิสระ (Independence)
สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตทิี่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระจากรัฐ พรรคการเมือง และองค์กร

อื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจต้องมีองค์ประกอบดังนี้

ก

ข ความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ

การเชื่อมโยงระหว่างความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานเป็นจุดแข็งส�าหรับสถาบัน

สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ เนือ่งจากจะต้องเป็นองค์กรทีไ่ม่มกีารควบคมุด้านการเงนิผ่านกระทรวงและหน่วยงานของ

รัฐบาลอื่น ๆ 

หากเป็นไปได้ ที่มาและลักษณะของการจัดสรรงบประมาณส�าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีการ

ก�าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งของสถาบันฯ การร่างบทบัญญัติดังกล่าวควรด�าเนินการในแง่มุมที่จะท�าให้มั่นใจว่า

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานของตน ยกตัวอย่างเช่น สถาบัน

อาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องการร่างงบประมาณประจ�าปีของตน ซึ่งจะเสนอไปยังรัฐสภาโดยตรง

เพื่อขออนุมัติ แต่จะต้องมีการรายงานผลงานตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ งบประมาณของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องไม่เชื่อมโยงกับงบประมาณของกระทรวงหรือภาคส่วนอื่นของรัฐ 

นอกจากนั้น งบประมาณของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ควรมีความมั่นคงเพียงพอที่จะไม่มีการตัดสินใจหรือการกระท�า

อย่างเป็นทางการใด ๆ ที่จะส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณของ 

สถาบันฯ ทั้งนี้ ความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณจะเป็น 

ส่ิงทีส่�าคัญอย่างยิง่ โดยเฉพาะหากสถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิ

มีกระบวนการในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือความสามารถ

ในการให้ค�าปรึกษาแก่รัฐบาล เนื่องจากการด�าเนินการใด ๆ อาจ 

ส่งผลต่อความเช่ือมต่อทางการเงินระหว่างสถาบนั ฯ กับกระทรวง 

หรือหน่วยงานเฉพาะของรัฐซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการขัดกันของ 

ผลประโยชน์ (conflicts of interest) ได้

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ความเป็นอิสระที่จะก�าหนดกระบวนการการแต่งตั้งและการถอดถอนจากต�าแหน่ง

การยินยอมที่จะให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีอิสระในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เฉพาะที่

ก�าหนดไว้ หรือแม้แต่ความอิสระทางการเงินนั้น อาจไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้องค์กรสามารถสร้าง

และรักษาการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นที่น�ามาใช้กับสมาชิกของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควรมีการบัญญัต ิ

ในกฎหมาย ซึ่งรวมถึงประเด็นดังนี้

 

  วิธีการแต่งตั้งสมาชิก

 กฎเกณฑ์ในการแต่งตั้งสมาชิก

 ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก

 กรณีที่สมาชิกสามารถได้รับการแต่งตั้งอีกครั้ง

 การถอดถอนสมาชิกจากต�าแหน่ง (ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด)

ค

ง ความเป็นอิสระในองค์ประกอบ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องมีอิสระในการเลือกสมาชิกที่มีความหลากหลาย ทั้งทางการเมือง

และภาคสังคม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักการปารีส และมีกระบวนการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพลังทาง

สังคมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ องค์การเอกชน (NGOs) สหภาพแรงงาน และองค์กร

วิชาชีพ รวมทั้งกลุ่มแนวคิดทางปรัชญาและศาสนา ทั้งนี้ ลักษณะและการเข้าถึงของตัวแทนทุกฝ่าย 

อาจให้รัฐสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วม เฉพาะในการให้ค�าปรึกษาได้

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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2.1.3   องค์กรประกอบ การแต่งตั้ง และระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสมาชิก อันจะช่วยให้สถาบันฯ สามารถเข้าถึง

ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ความหลากหลายในที่นี้ หมายถึง ผู้แทนจากภาคส่วนในสังคมที่หลากหลาย โดยรวมถึงในบริบทเรื่องเพศ 

เชื้อชาติ หรือสถานะของชนกลุ่มน้อย และสิทธิสตรีที่จะเข้าท�างานในสถาบันฯ 

ทั้งนี้ ควรมีการก�าหนดองค์ประกอบของสมาชิกที่หลากหลายตามที่ก�าหนดไว้ในหลักการปารีส ตัวอย่างดังต่อไปนี้

สมาชิกที่มีอ�านาจตัดสินใจ (ซึ่งอาจหมายรวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรณี

ก�าหนดรูปแบบองค์กรแบบคณะกรรมการ หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีเป็นรูปแบบองค์กรแบบ 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน) ต้องมีความหลากหลาย และมาจากหลายภาคส่วนในสังคม ตามหลักการปารีส 

ทั้งนี้ เกณฑ์ส�าหรับการคัดเลือกสมาชิกที่มีอ�านาจตัดสินใจควรระบุไว้ในกฎหมาย และอยู่ภายใต ้

การปรกึษาหารอืกบัผูมี้ส่วนได้เสียทัง้หมด รวมถึงประชาสังคมด้วย อย่างไรก็ด ีควรหลีกเล่ียงการก�าหนด 

เกณฑ์ท่ีมีขอบเขตที่แคบเกินควร และสร้างข้อจ�ากัดในองค์ประกอบของความแตกต่างและความ

หลากหลายของสมาชิกในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สมาชิกที่หลากหลาย

เหล่านี้ต ้องผ่านขั้นตอน 

การพิจารณาของรัฐสภา

สมาชิกที่หลากหลายเหล่านี้อาจเกิดจากการผ่าน

ข้ันตอนการลงความเห็นอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่ม

ทางสังคมที่หลากหลาย เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา 

เครือข่ายภาคสังคมต่าง ๆ ฯลฯ

กลุม่ทีห่ลากหลายหรอืเจ้าหน้าทีใ่นองค์กรทีเ่ป็น

ตัวแทนของกลุ่มหลากหลายในสังคม โดยเฉพาะ 

หากสถาบันสิทธิมนุษยชนมีองค์กรในรูปแบบ  

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน”

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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หมายเหตุ: 

สมาชิกของพรรคการเมืองที่มีอ�านาจปกครอง หรือรัฐบาลผสม และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐโดยทั่วไป 

ไม่ควรเป็นสมาชิกที่มีอ�านาจตัดสินใจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ บทบัญญัติกฎหมายของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรระบุอย่างชัดเจนว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนร่วมเพียงในฐานะที่ปรึกษาเท่าน้ัน 

เพื่อส่งเสริมการเป็นอิสระในการตัดสินใจมากขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ได้รับ 

องค์กรเอกชนที่ท�างานเกี่ยวข้อง

กับสิทธิมนุษยชนและการต่อต้าน

การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 

สหภาพแรงงาน องค์กรด้านสังคมและ

วิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคม

ทนายความ แพทย์ สื่อมวลชน และ

นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง

มหาวิทยาลัยและ 

ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม

หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 

(ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

ควรมีส่วนร่วมในการพิจารณา

และให้ค�าแนะน�าปรึกษา

เท่านั้น)

นักปรัชญาหรือ

ผู้แทนศาสนา

รัฐสภา

ทั้งนี้ องค์ประกอบของผู้มีอ�านาจตัดสินใจควรจะครอบคลุมสมาชิกที่มี

ความหลากหลายตามหลักการปารีสต่อไปนี้

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่ควรมีการจัดระเบียบของการแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีอ�านาจตัดสินใจให้มีความโปร่งใส ชัดเจน 

และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมระบบคุณธรรม (merit-based) และเพื่อ

ให้เช่ือม่ันว่ากลุ่มความหลากหลายของสมาชิกท่ีมีอ�านาจตัดสินใจนี้มีอิสระอย่างแท้จริงและได้รับการยอมรับจากสังคม  

โดยกระบวนการดังกล่าวควรรวมถึง

หลังจากการคัดเลือกแล้ว สมาชิกที่มีอ�านาจตัดสินใจ ควรต้องปฏิบัติงานประจ�า 

โดยมีวาระที่แน่นอน และมีค่าตอบแทนประจ�า เพื่อสร้างความมั่นใจดังนี้

ความเป็นอิสระของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

และการหลุดพ้นจากการ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

(conflicts of interest) 

ที่อาจเกิดขึ้น

ทิศทางที่เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องและเหมาะสม

ส�าหรับเจ้าหน้าที่

ความต่อเนื่องในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

และความส�าเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ต�าแหน่งที่มั่นคง

ของสมาชิก

ประชาสัมพันธ์ต�าแหน่งงานว่าง

ในวงกว้าง1

4

5

2

3

เพิ่มจ�านวนผู้สมัครที่อาจสร้างความเป็นไปได้

จากกลุ่มสังคมที่หลากหลาย

ส่งเสริมการหาค�าปรึกษาในวงกว้าง และการสร้าง

การมีส่วนร่วมในกระบวนการรับสมัคร การคัดกรอง

การคัดเลือก และกระบวนการแต่งตั้ง

ประเมินผู้สมัครบนพื้นฐานของ

แนวทาง วัตถุประสงค์ และ

เงื่อนไขที่ได้รับการยอมรับ

คัดเลือกสมาชิกจากความสามารถ

ส่วนบุคคล มากกว่าการเป็นตัวแทน

องค์กร 

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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จากแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากลพบว่า การก�าหนดให้อยู่ในวาระคราวละ 3-7 ปี จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม และ

สร้างเสถียรภาพของการด�าเนินการ ทั้งนี้ ข้อก�าหนด สัญญา และเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของสมาชิกจะต้องไม่ถูกแก้ไข 

จนเกิดผลเสียต่อสมาชิกในระหว่างด�ารงต�าแหน่ง นอกจากนี้ ข้อสัญญาและเงื่อนไขดังกล่าวควรเทียบได้กับผู้ที่มีความ 

รับผิดชอบที่คล้ายกันในหน่วยงานอิสระอื่น ๆ ของรัฐ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องมีกระบวนการที่เป็นอิสระและยุติธรรมในการถอดถอนสมาชิกที่มีอ�านาจ 

ตัดสินใจออก โดยใช้แนวทางเดียวกับที่ใช้กับหน่วยงานอิสระอื่น ๆ ของรัฐ ทั้งนี้ การถอดถอนจะต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด

และสอดคล้องกับข้อก�าหนดตามกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น โดย

ข้อก�าหนดข้างต้นจะช่วยสร้างความมั่นใจและความมั่นคงในการท�างานของสมาชิกที่มีอ�านาจตัดสินใจ และเป็น 

สิ่งส�าคัญที่จะมั่นใจในความเป็นอิสระ อันจะน�าไปสู่ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผู้น�าของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 สาเหตุของการถอดถอนออกต้องถูกระบุไว้อย่างชัดเจนและจ�ากัดเฉพาะการ

กระท�าที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของสมาชิกที่จะบรรลุตามพันธกิจ

ของสถาบันฯ เท่านั้น กฎหมายควรระบุไว้ว่าการถอดถอนด้วยเหตุผลบางประการ 

จะต้องได้รับการสนับสนุนจากการตัดสินใจของหน่วยงานอิสระอื่นที่ได้รับอ�านาจ

ตามกฎหมาย

 การถอดถอนไม่ควรได้รับการอนุมัติจากการพิจารณาของผู้มีอ�านาจ

ของรัฐเพียงฝ่ายเดียว

2.1.4   โครงสร้างในการบริหารจัดการองค์กร (organizational infrastucture)
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรได้รับการจัดโครงสร้างในการบริหารจัดการองค์กร อย่างน้อยดังต่อไปนี้ เพื่อให ้

การท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 9)

ก ความเพียงพอของเงินงบประมาณ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีอิสระไม่เพียงแค่ในการบริหารงบประมาณ แต่รวมถึงที่มา ลักษณะของการ

จัดสรรงบประมาณ และการด�าเนินการ เพื่อท�าให้หน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นอิสระและสามารถที่จะตัดสินใจ 

ในการล�าดับความส�าคัญและกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งต้องมีอ�านาจในการจัดสรรงบประมาณตามความส�าคัญ เพื่อ

ท�าให้ภารกิจและหน้าที่ตามข้อบัญญัติมีความสมบูรณ์ รัฐควรจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินการอย่างน้อยดังนี้

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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•   จัดสรรงบประมาณส�าหรับการสรรหาสถานที่ที่สามารถเข้าถึงชุมชนในวงกว้าง รวมถึงมีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกส�าหรับคนพิการ ในบางสถานการณ์เพื่อให้มีความเป็นอิสระและการเข้าถึงได้ง่าย อาจต้องมีส�านักงาน

ที่แยกออกมาจากหน่วยงานราชการอื่นๆ หากเป็นไปได้ อาจสร้างส�านักงานในส่วนภูมิภาคเพื่อให้ประชาชน

เข้าถึงได้ง่าย

•   เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้รับ สามารถเทียบได้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานคล้ายคลึงกัน

ในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ

•   ค่าตอบแทนของสมาชิกที่ท�าหน้าที่ตัดสินใจ (ตามความเหมาะสม)

•   จัดหาระบบสื่อสารที่ท�างานได้อย่างดี รวมถึงโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

•   มีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอส�าหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติที่

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับผิดชอบ

เงินทุนจากภายนอก เช่น จากองค์กรระหว่างประเทศ ไม่ควรน�ามาคิดรวมกับเงินงบประมาณท่ีได้จากรัฐ

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะหาเงินงบประมาณมาสนับสนุน อย่างไรก็ดี  

ในสถานการณ์ที่ต้องรับเงินทุนจากภายนอก สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจไม่จ�าเป็นต้องขอการอนุมัติจาก

รัฐบาล นอกจากนั้น ผู้บริจาคไม่ควรจะสามารถก�าหนดได้ว่าเงินทุนดังกล่าวควรน�าไปใช้ในเรื่องใด สถาบันสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติควรเป็นผู้ก�าหนดเองว่าจะจัดสรรเงินทุนนี้ไปกับเรื่องใดตามล�าดับความส�าคัญ (priority)

รัฐบาลควรจัดสรรเงินทุนหรืองบประมาณเพ่ือให้สามารถน�ามาใช้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเท่านั้น 

เงินทุนดังกล่าวควรที่จะถูกน�าไปใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และใช้ในลักษณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

การบริหารงานทั่วไป และการจ้างเจ้าหน้าที่ แม้ว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีอิสระอย่างเต็มที่ในการบริหาร

งบประมาณที่ได้รับ แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน ในรูปแบบเดียวกับในหน่วยงานอิสระอื่น ๆ 

ของรัฐ

ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility)

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีส่ิงอ�านวยความสะดวกที่สนับสนุนการเข้าถึงของบุคคล

และกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ ควรพิจารณาสิ่งที่ควรปฏิบัติดังต่อนี้

• ความตระหนักและรับรู้การมีอยู่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

• การเข้าถึงในเชิงกายภาพ

• การเข้าถึงผ่านกลุ่มตัวแทนในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งมีความหลากหลายในองค์ประกอบของ

สมาชิกที่มีอ�านาจตัดสินใจ

ข

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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โครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรได้รับอ�านาจทางกฎหมายที่จะก�าหนดโครงสร้างองค์กร การก�าหนดทักษะ/

สมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุข้อบัญญัติของสถาบัน ฯ การก�าหนดกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เหมาะสม 

(เช่น เรื่องความหลากหลาย การตรวจสอบประวัติอย่างอิสระ และการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม) ทั้งนี้ ควรคัดเลือก 

เจ้าหน้าทีต่ามกระบวนการทีต่ัง้อยู่บนระบบคณุธรรม (merit system) อย่างโปร่งใส เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ 

มีความสามารถที่จะด�าเนินการให้บรรลุตามข้อบัญญัติของสถาบัน ฯ นอกจากน้ัน กระบวนการดังกล่าวยังส่งเสริม

ความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่นของสาธารณะต่อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ประสบความส�าเร็จต้องมีกระบวนการบริหารจัดการภายในอย่างน้อย ดังนี้

1. อัตราก�าลังที่เหมาะสม โดย

 1.1 ต�าแหน่งในระดับบริหารหรือระดับอาวุโส (senior level posts) ไม่ควรจ้างในต�าแหน่งชั่วคราว

 1.2 กลุ่มเจ้าหน้าที่ชั่วคราวไม่ควรมีเกิน 25% เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตุการณ์เฉพาะหรือเหตุการณ์ที่มี

 ความต่อเนื่อง

2. กระบวนการในการท�างาน อย่างน้อยจ�าเป็นต้องมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ครบถ้วน อันได้แก่ 

หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน หน้าที่รับผิดชอบของต�าแหน่งงาน คุณสมบัติ

ที่ต้องการของแต่ละต�าแหน่งงาน แนวทางในการคัดเลือกและสรรหา 

แนวทางการฝึกอบรม และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. มีการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้

ค

อ�านาจ

หลักการปารีสได้ก�าหนดมาตรฐานบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างน้อย 5 งานส�าคัญ

ที่จ�าเป็นต้องจัดความส�าคัญในการด�าเนินการดังนี้

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องกับหลักการปารีส
2.2

การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

(Protecting Function) 
และการท�างานกึ่งตุลาการ 

(Quasi-Judicial Function)

การเฝ้าระวัง

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

(Monitoring Function)

การให้ค�าปรึกษา

ด้านสิทธิมนุษยชน 

(Advisory Function)

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

(Promotional Function)

การท�างานร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร

อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
(Relationship with 

Stakeholders and Other Bodies)

บทบาทของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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2.2.1   หน้าที่และบทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protecting Function) และการท�างานกึ่งตุลาการ 
     (Quasi-Judicial Function)

ความสามารถในการแสวงหาข้อตกลงทีน่่าเชือ่ถอื 

และปรองดองในกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือ

แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่รุนแรง

ความสามารถในการอ้างถึงผลการวิจัย/วินิจฉัย

ของศาลยุติธรรมหรือศาลเฉพาะด้านอื่น ๆ เพื่อ

การพิจารณา 

ความสามารถในการน�าเสนอข้อเท็จจริงต ่อ

รัฐบาลในสถานการณ์ที่ข ้อร้องเรียนนั้น ๆ มี 

หลักฐานอย่างกว้างขวางหรือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างเป็นระบบ

ความสามารถในการปกป้องพยานได้ 

เพื่อให้มาซึ่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ 

ข้อร้องเรียน

ความสามารถในการจดัการข้อร้องเรียน 

ผ่านการตัดสินใจของตน

ความสามารถในการติดตามและ 

ต ร วจสอบการด� า เ นิ น ง านขอ ง 

การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของ 

ข้อร้องเรยีน

ความสามารถในการปกป้องผู้ร้องเรียน

ความสามารถในการตรวจสอบข้อร้องเรียน 

รวมถึงอ�านาจในการเรียกหลักฐานและ

พยาน และสทิธิในการเข้าไปในสถานทีท่ีม่ี

การละเมิดสทิธิมนษุยชน

ความสามารถในการหยิบยกประเด็นหรือ

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นพิจารณาเอง

ความสามารถในการรับข้อร้องเรียนที่ยื่น

โดยกลุ่มบุคคลในนามของผู้ร้องเรียน

ความสามารถในการรับข้อร้องเรียนต่อทั้งภาครัฐ 

และหน่วยงานเอกชน ในการพิจารณาการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

เม่ือมีการก�าหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับพิจารณาและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ควรที่จะมีการระบุหน้าที่ที่จ�าเป็นและอ�านาจที่สามารถจะบรรลุตามข้อบัญญัติดังกล่าว โดยอาจหมายรวมถึง

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ในการบรรลุการจัดการข้อร้องเรียนที่ก�าหนดไว้ด้านบน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรท�าให้มั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียน

จะถูกจัดการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฉับไว และด้วยความถูกต้องแม่นย�า ดังนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติควรกระท�าดังนี้

มีการจัดระบบสิ่งอ�านวยความสะดวก 

เจ้าหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติงานและ

ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ท�าให้เข้าถึงผู้ที่ถูก

กล่าวหาว่าถูกละเมิดสิทธิและตัวแทน

ของเขาได้อย่างง่ายดาย

มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

โดยมีการจัดท�าแนวทางอย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษร และเปิดเผย

สู่สาธารณะ (โปรดดูรายละเอียด

ในบทที่ 4)

2.2.2   หน้าที่และบทบาทในการให้ค�าปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน 
    (Advisory Function)
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ส�าคัญที่ต้องจัดท�ารายงานเสนอต่อรัฐสภา 

ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างสม�่าเสมอ ทั้งในสภาวะปกติ และสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ  

ทั้งในเรื่องการเป็นที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างสม�่าเสมอ 

ทัง้ในสภาวะปกตแิละสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ  ทัง้ในเรือ่งการเป็นทีป่รกึษาทีเ่กีย่วข้องกับ

การร่าง ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย 

เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน

และพันธกรณีที่ประเทศตกลงไว้

การสนับสนุนให้รัฐเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญา

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

รวมถึงติดตามและให้ค�าแนะน�าในกระบวนการ

น�าไปใช้ที่เหมาะสม

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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2.2.3   หน้าที่และบทบาทในการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Monitoring Function)

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ส�าคัญที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน โดยควรมีการจัดท�า 

รายงานประจ�าปี รายงานพิเศษ รวมถึงรายงานเฉพาะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือแสดง

ประเด็นปัญหาส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ ให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการเคารพในสิทธิ

มนุษยชนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทั้งนี้ ควรมีการแถลงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอต่าง ๆ  เพื่อกล่าวถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนใด ๆ  ที่เป็นปัญหาอยู่ 

โดยรายงานเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากสถาบันสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม รวมถึงให้รายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการติดตามค�าแนะน�าของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างเป็นระบบตามความเหมาะสม

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีการติดตามการปฏิบัติตามข้อแนะน�าที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับต่าง ๆ และควรมี

การเขยีนรายงานเผยแพร่ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัมาตรการทีไ่ด้หรือไม่ได้น�ามาใช้โดยเจ้าหน้าทีข่องรฐั นอกจากนัน้ เป็นเรือ่งส�าคญั 

ที่สถาบันฯ ต้องมีการเผยแพร่และกระจายรายงานประจ�าปีในเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศโดยทั่วไป และใน

ประเด็นเฉพาะด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างความตระหนักในข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะทั้งหมดของสถาบันฯ อย่างเปิดเผยและ

โปร่งใส รวมถึงเป็นการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ ซึ่งเป็นบทบาทส�าคัญ  

อย่างยิ่ง ทั้งนี้ การด�าเนินการอย่างจริงจังและมีการติดตามกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จะส่งเสริมและสนับสนุน

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าค�าแนะน�าหรือข้อวินิจฉัยไปใช้จนเกิดผลส�าเร็จ อันจะสร้างให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ถูก

ละเมิดอีกด้วย

ข้อเสนอแนะในการร่างหรือแก้ไข

กฎหมายใดๆ ก็ตาม หรือ

ข้อก�าหนดด้านการบริหารงาน 

ของรัฐ รวมถึงร่างกฎหมายและ

ข้อเสนอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป 

และเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

สถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ข้อเสนอเพ่ือยตุกิารละเมดิสิทธมินษุยชน 

และความคิดเห็นต่อข้อเสนอและปฏิกิริยา

ของรัฐบาลในสถานการณ์เหล่านี้

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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นอกจากนั้น ในสถานการณ์รัฐประหารหรือภาวะฉุกเฉินนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติจะต้องด�าเนินการอย่างอิสระ ด้วยระดับความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นและมีความ

เข้มงวดตามข้อบัญญัติของกฎหมาย สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกคาดหวังให้มีการ

ส่งเสริมการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน หลักการประชาธิปไตย และสร้างความแข็งแกร่ง

ต่อบทบาทของกฎหมายในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น การด�าเนินการนี้อาจรวมถึงการ

ติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล การออกแถลงการณ์สู่สาธารณะ และการเผยแพร่รายงาน

ทั่วไปและรายงานที่มีข้อมูลอย่างละเอียดผ่านส่ือในลักษณะที่ทันเวลาเพ่ือกล่าวถึงการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเร่งด่วน

2.2.4   หน้าที่และบทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Promotional Function)

1

สนับสนุนการก�าหนดและการด�าเนินการ

ด้านหลักสูตรการศึกษา 

5

สนับสนุนให้มีกิจกรรม หรือการด�าเนินการ

เพื่อคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2

เผยแพร่เรื่องสิทธิมนุษยชน

4

ส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมและ

ทัศนคติที่สนับสนุนเรื่อง

สิทธิมนุษยชน 3

เพิ่มความตระหนักในเรื่อง

สิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะ 

ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ 

..

หลักการปารีสก�าหนดให้

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ต้องมีการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชน 

โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยตรง

อย่างน้อยดังนี้
..

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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2.2.5   หน้าที่และบทบาทในการท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
     (Relationship with Stakeholders and Other Bodies)

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ประสบความส�าเร็จต้องท�างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

ด�าเนินการประเมินการปฏิบัติงาน

ภายในประเทศ และรายงานต่อหน่วยงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ยกตัวอย่างเช่น การจัดท�ารายงานประจ�าปี 

และรายงานพิเศษ หรือการเข้าร่วมในการ

จัดท�ารายงานทบทวนสถานการณ์ 

สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal 

Periodic Review) ของสหประชาชาติ

ส่งเสริมรัฐให้มีส่วนร่วม

ในการสนับสนุน และสร้างเครื่องมือต่าง ๆ 

ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ติดตามความก้าวหน้าด้าน

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ควรได้รับการส่งเสริมให้ท�า

กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

กิจกรรมดังต่อไปนี้

2.

องค์กรสิทธิมนุษยชน

ในประเทศอื่น ๆ 

1.

องค์กรสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ 

3.

หน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรม เช่น ศาล ฯลฯ 

4.

กลุ่มองค์การเอกชน (NGOs) 

และภาคประชาสังคม เนื่องจาก

จะเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึง

กลุ่มเสี่ยงได้มากที่สุด

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ทั้งนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรสนับสนุนและส่งเสริมรัฐบาลให้รับตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

มาใช้ปฏิบัติ โดยไม่มีข้อสงวนใด ๆ เพ่ือให้ระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีประสิทธิผล สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ควรมีหน้าที่ดังนี้

ทั้งนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรรักษาสมดุล 

(balance) ของการปฏิบัติหน้าที่หลักทั้ง 5 ด้านอย่าง

เหมาะสม ตามทรัพยากรที่จ�ากัด และล�าดับความส�าคัญ

ตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์ของประเทศ โดยบท 

ถัดไปจะเป ็นการแสดงรายละเอียดมาตรฐานและ 

แนวทางในการส ่งเสริมให ้ เ กิดความเข ้าใจในสิทธิ

มนุษยชนและในการบริหารจัดการคุ ้มครองสิทธ ิ

มนุษยชนตามหลักการปารีส

การเสนอรายงานคู่ขนานหรือรายงานเงา 

(Parallel or Shadow Report) เพื่อจัดท�า

รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ

ประเทศ (Universal Periodic Review) ส่งไป

ยังหน่วยงานหรือคณะกรรมการระหว่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง

ช่วยเหลือ สนับสนุน และมีส่วนร่วม เมื่อมี

ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสหประชาชาติมาเยือน

ประเทศ รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และข้อเท็จจริง 

ที่พบในการท�างานและกระบวนการสอบสวน

ประสานงานกับส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ

มนุษยชนของสหประชาชาติ (Office of the UN 

High Commissioner for Human Rights - OHCHR) 

โดยเฉพาะความช่วยเหลือในเชิงเทคนิคเก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชน และการอ�านวยความสะดวกในการสร้าง

ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับสากล

กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอื่น ๆ

สร้างสัมพันธ์กับตัวแทนคณะกรรมการย่อย

ระดับภูมิภาคของแต่ละภูมิภาค และคณะกรรมการ

ประสานงานระดับภูมิภาค ได้แก่ เครือข่ายสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแอฟริกา (African Network 

of NHRIs) เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน

ทวีปอเมริกา (Network of NHRIs of the Americas) 

เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในที่ประชุม

เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum of NHRIs) และ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศกลุ่มทวีป

ยุโรป (European Group of NHRIs)

ก�ากับดูแลและส่งเสริมการด�าเนินการตาม 

ข้อแนะน�าของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องด้าน

สิทธิมนุษยชน

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการส่งเสริมและให้การศึกษา

ด้านสิทธิมนุษยชน

บทที่



หนึ่งในหน้าที่หลักของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ส�าคัญคือการส่งเสริมและให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานในการส่งเสริมและ

ให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน

แนวทางปฏิบัติงานด้าน

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

แนวทางปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน

3.1 3.2

3.3

มาตรฐานในการส่งเสริมและให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ให้ข้อมูล ความรู ้แก่สาธารณชนในเรื่องหลักการสิทธิมนุษยชน 

การสร้างความเข้าใจและการเคารพสิทธิของผู้อื่น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่ด้าน 

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภายใต้กรอบทั้ง 6 ด้านดังนี้

3.1.1 เผยแพร่และรณรงค์

เพื่อสร้างความตระหนักใน

สิทธิมนุษยชนแก่สาธารณชน

เป็นการทั่วไป

3.1.6 จัดกิจกรรมผ่านสื่อ

ต่าง ๆ  เช่น การประชาสัมพันธ์

ข่าว และการแถลงข่าว

3.1.5 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ของโรงเรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ผ่านการร่วมมือกับสถาบัน

การศึกษา

3.1.4 ส ่ ง เ ส ริ มคว าม

ตระหนักและความเข้าใจ

ผ่านกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

(เช่น กีฬา ละคร ภาพยนตร์ 

ศิลปะ ฯลฯ)

3.1.3 เผยแพร่รายงาน

เฉพาะสถานการณ ์และ

รายงานประจ�าปี

3.1.2 จัดสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติให้

แก่กลุ่มคนทั่วไปและกลุ ่มองค์การเอกชน 

(NGOs) ที่ส�าคัญ รวมถึงต�ารวจ เจ้าหน้าที่

บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่เรือนจ�า กองทัพ

ทุกเหล่า นักข่าว ตุลาการ ฯลฯ

3.1

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ทั้งนี้ ในการด�าเนินงานทั้งหมด ต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญ (priority) โดยมีการวางกรอบเป้าหมายและทิศทาง 

ที่ชัดเจนตามยุทธศาสตร์และภารกิจของสถาบันฯ

นอกจากนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นศูนย์กลางด้านคลังข้อมูลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้อมูลอื่น ๆ 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยอาจขอรับการสนับสนุนจากหอจดหมายเหตุหรือศูนย์กลางข้อมูลแห่งชาติที่

รวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ แล้วมาแยกข้อมูลตามประเภทสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม 

เพื่อให้การด�าเนินการมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ ควรให้ความส�าคัญกับการท�างานร่วมกับสื่อ (media) และองค์การ

เอกชน (NGOs) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อให้สามารถกระจายเนื้อหาสาระได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด

แนวทางปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีพันธกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามข้อก�าหนดในหลักการปารีสอย่างน้อยดังต่อไปนี้

3.2

3.2.1   กลุ่มเป้าหมาย
การส่งเสริมเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่จ�าเป็นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในแต่ละกลุ่มเป้าหมายดังนี้

เจ้าหน้าที่รัฐในต�าแหน่งที่มีอ�านาจ ควรเข้าใจในภาระ

หน้าที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของตน เพื่อให้สามารถรักษาไว้

หรือกระท�าตามหลักดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

o รู้สิทธิของตนและสามารถใช้กลไกที่มีอยู่เพื่อแก้ไข

ปัญหา หากสิทธิเหล่านั้นถูกละเมิด

o เข้าใจบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมในสิทธิต่าง ๆ 

o ตระหนักถึงหน้าที่ของบุคคลทุกคนที่ควรมีส่วนร่วม

รับผิดชอบในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเหล่านั้น

ประชาชนทั่วไป

เจ้าหน้าที่รัฐ
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3.2.2   วิธีการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจด�าเนินโครงการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งมักมีลักษณะกิจกรรมทั่วไป 

ดังนี้

โดยขอบเขตของวิธีการด�าเนินงานดังกล่าวอาจถูกน�ามาประยุกต์ใช้ ขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้

• ระดับความตระหนักในสิทธิมนุษยชนของประชาชน (หากอยู่ในระดับสูง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจตัดสินใจ

ที่จะไม่ด�าเนินการในภาคของประชาชนทั่วไป)

• ล�าดับความส�าคัญของปัญหาสิทธิมนุษยชน (เช่น มีการไม่เคารพในสิทธิสตรี สถาบันฯ อาจมีการพัฒนาแผนการ

ด�าเนินงานด้านสตรี เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น)

• วุฒิภาวะของสถาบันฯ (สถาบันฯ ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่อาจมุ่งเน้นไปที่การชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงการด�ารงอยู่และการบริการ 

หรืออาจมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในกรณีที่เป็นสถาบันฯ ที่เก่าแก่หรือเป็นสถาบันฯ ที่มีชื่อเสียงมาก ๆ)

• ความเชี่ยวชาญของสถาบันฯ (สถาบันฯ ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่อาจมีการน�าผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาด�าเนินงาน เช่น  

การอบรมเฉพาะให้กับต�ารวจ เป็นต้น)

การอบรมและการศึกษาในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมในโรงเรียน หรือใน

หน่วยงานเอกชน หรือการมีการอบรมเฉพาะวิชาชีพ

กลยุทธ์การใช้สื่อ 

ซึ่งประกอบด้วยการแถลงข่าว การประชาสัมพันธ์ข่าว

ผ่านทางหนังสือพิมพ์และวิทยุ การสัมภาษณ์ผ่านทาง

โทรทัศน์ การปราศรัย การให้ข้อมูลต่อสาธารณะ หรือ

การใช้สื่อรูปแบบใหม่ ๆ เช่น ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติ 

ในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อน ทดสอบและส่งเสริม

ความเข้ารู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในประเด็นด้านกฎหมาย

และสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นกลไกที่

สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนานโยบาย 

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

การเผยแพร่และสร้างความตระหนัก 

ซึ่งประกอบด้วยการรณรงค์ การจัดกิจกรรมหรือ

การสัมมนาในท้องถิ่นส�าหรับประชาชนทั่วไปหรือ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

การจัดท�าเอกสารเผยแพร่ 

ซึ่งประกอบด้วยแผ่นพับเพื่อให้ข้อมูลทั่วไป รายงานเฉพาะ

และรายงานประจ�าปี เว็บไซต์และเครื่องมือที่พัฒนา

เฉพาะส�าหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

การส่งเสริมผ่านการจัดกิจกรรมในพื้นที่ชุมชน 

ในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนในการส่งเสริม

สิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่
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ตามหลักแล้ว เมื่อมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ควรต้องก�าหนดวิธีการที่สื่อสามารถน�าไปเผยแพร่และ 

เข้าร่วมได้ เนื่องจากการเสนอข่าวของสื่อเชิงบวกสามารถเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสนับสนุน

ให้มีการเข้าถึงสถาบันฯ อีกด้วย นอกจากนี้ การน�าสื่อเข้ามามีส่วนร่วมยังช่วยให้นักข่าวค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนมากข้ึน 

ในการท�างาน หรืออย่างน้อยก็ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการสื่อสาร

และสือ่มวลชนสมัพันธ์ เนือ่งจากสือ่จะมบีทบาทส�าคัญในการท�าให้คนภายนอกรับรู้และมัน่ใจได้ว่าสถาบันสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 

เป็นสถาบันฯ ที่ได้รับการยอมรับ

กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรด�าเนินการในลักษณะโครงการ 

หรือแผนงาน (program-based) ที่ได้วางแผนไว้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการที่ก�าหนดไว้ดังนี้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 

หรือสร้างให้เกิดความร่วมมือ หรือ

เป็นคานงัดด้านสิทธิมนุษยชน 

ส่งเสริมให้บรรลุผลตามจุดประสงค์

ของสถาบันฯ ทั้งนี้ควรมีการประเมิน

เพื่อก�าหนดขอบเขตที่จะบรรลุผลลัพธ์เหล่านั้น

สร้างความพึงพอใจ

แก่กลุ่มเป้าหมาย

2 31

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและยอมรับในหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง 

โดยอาจท�าได้โดยผ่านแผนการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมความตระหนักของประชาชน 

อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

• อัตราผู้รู้หนังสือในประชาชนเป้าหมาย (สื่อวิทยุอาจเข้ามาท�าหน้าที่แทนสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเข้าถึง

ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ห่างไกลและไม่รู้หนังสือ)

• ความเป็นไปได้ในการร่วมมือ (ค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนในการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั่วไป 

ในส่วนท้องถิ่นนั้นจะลดลงหากมีการร่วมมือกับองค์การเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น)

การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อสาธารณชนหรือบุคคลทั่วไป

ในระหว่างที่มีการเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสู่สาธารณชน และมีการอธิบายถึงบทบาท

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การรณรงค์กับกลุ่มเป้าหมาย

มุ่งเน้นไปที่สิทธิเฉพาะเรื่องหรือสิทธิเฉพาะประเด็น
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กิจกรรมที่จัดในชุมชน (Community-based)
กิจกรรมที่จัดในชุมชน (Community-based) เป็นกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยตรงกับชุมชนท้องถิ่นและ 

ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง การจัดกจิกรรมเช่นนีจ้ะช่วยให้ชุมชนสร้างความตระหนกัในหลักสิทธิมนุษยชน ทัง้นี ้ สถาบนัสิทธมินษุยชน 

แห่งชาติอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ ในชุมชนที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนโดยตรงเท่าน้ัน เช่น 

ในระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานครบรอบของชุมชน ฯลฯ เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันฯ

กิจกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนไม่จ�าเป็นต้อง 

จัดขึ้นโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพียงแห่งเดียว

เท่านั้น สถาบันฯ สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพกับองค์กรท่ีมีอยู่แล้วภายในชุมชน โดยมี 

การสนับสนุนหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

หน่วยงานอื่น เพ่ือส่งเสริม ความตระหนักและความรู้

ด้านสิทธิมนุษยชน สถาบันฯ ท�าความรู้จักกับทรัพยากร 

ที่ มีอยู ่ ในชุมชนและศึกษาวิธีที่ จะสามารถใช ้งาน

ทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3.2.3   แนวทางการเผยแพร่หลักสิทธิมนุษยชน

การเผยแพร่สาร

ที่เป็นแก่นส�าคัญ 

การเผยแพร่เรื่อง
สิทธิมนุษยชน

ในประเด็นเฉพาะ  

การเผยแพร่

รายงานประจ�าปี  

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรด�าเนินการด้านการเผยแพร่อย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี้ 

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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1)  การเผยแพร่สารที่เป็นแก่นส�าคัญ 

โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรก�าหนดเนื้อหาและหลักส�าคัญของสิทธิมนุษยชนที่ช่วยให้สาธารณชนเข้าใจเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชน ตลอดจนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการท�างานของสถาบันฯ ดังนี้

•   การอธิบายถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบและวิธีการติดต่อกับสถาบัน

•   การอธิบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญและหลักการพื้นฐาน

•   การอธิบายถึงสิทธิของกลุ่มเฉพาะตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงหรือพันธกรณีที่ประเทศได้ท�ากับองค์กรระหว่างประเทศ

2)  การเผยแพร่รายงานประจ�าปี  

การเผยแพร่รายงานประจ�าปี โดยจะต้องอธิบายประเภทของการตรวจสอบหรือการจัดการ

ข้อร้องเรียนท้ังหมดในปีท่ีผ่านมา รวมถึงแสดงจ�านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบและ

จัดการแล้ว อีกทั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะสรุปชนิด จ�านวนข้อมูลที่เผยแพร่ และมี

การจัดการฝึกอบรม รวมถึงจ�านวนของงานวิจัยที่ได้มีการศึกษามาแล้วในปีผ่านมาอีกด้วย

3)  การเผยแพร่เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นเฉพาะ  

การเผยแพร่เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นเฉพาะ โดยอาจตีพิมพ์ในจดหมายข่าว

รูปแบบปกติ หรือในนิตยสารส�าหรับบุคคลทั่วไป หรืออาจเผยแพร่หลักสิทธิมนุษยชน 

ที่ส�าคัญ หรือการวิจัยที่ก�าหนดเป้าหมายกลุ่มผู้รับสารที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

มากขึ้น สถาบันฯ ที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต้องมีการพัฒนากลยุทธ์การให ้

ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการเผยแพร่เหล่านั้นจะตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง

3.2.4   แนวทางการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นศูนย์กลางในการจัดวางข้อมูลส�าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้

• เอกสารสิทธิ์และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (รวมถึงเอกสารในการเข้าเป็นภาคีตลอดจนข้อสงวนและ

ถ้อยแถลงต่าง ๆ) 

• รายงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐที่เกี่ยวกับกลไกประจ�าอนุสัญญาและผลสรุปข้อสังเกตจากรายงานเหล่านั้นที่ท�าขึ้น

โดยกลไกประจ�าสนธิสัญญา

• ข้อมูลและวิธีการฝึกอบรมที่มีการพัฒนาเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นเฉพาะในระดับสากล ภูมิภาค และระดับ

ประเทศภาคี

• กฎหมายสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและค�าตัดสินของฝ่ายบริหารและศาลในการตีความหรือการน�ากฎหมาย

เหล่านั้นไปใช้

โดยการเผยแพร่ทั้งหมดนี้สามารถท�าได้ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์ การเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์น้ันต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานการเข้าถึงระหว่างประเทศส�าหรับคนพิการทางการมองเห็น
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3.2.5   แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อให้การน�าเสนอข้อเสนอแนะและความคิดความเห็นแก่สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ส่ือสามารถเป็น

พันธมิตรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องมีการก�าหนดขอบเขตและแผนการส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของสื่อต่าง ๆ โดยกิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นกิจกรรมที่สื่อจะสามารถ

เข้ามาช่วยเหลือการท�างานของสถาบันมนุษยชนแห่งชาติได้ เช่น

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงข้อเสนอแนะหรือ

ความคิดเห็นของสถาบันฯ ต่อมุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชน

ในสถานการณ์ดังกล่าว

การเผยแพร ่ข ้อมูลสิทธิมนุษยชนทั่ ว ไป  

ตลอดจนความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของสถาบนั 

มนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งผลการตรวจสอบหรือ

การจัดการข้อร้องเรียน

การให้ความรู ้แก่ชุมชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ด้านต่าง ๆ ของประชาชน 

นอกจากนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล เพ่ือด�าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สิทธิมนุษยชนให้เป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวาง

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรสร้างและสานความสัมพันธ์กับองค์การเอกชน (NGOs) และชุมชนที่เก่ียวข้อง 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยให้การท�างานของสถาบันฯ สะดวกยิ่งขึ้น และ

ยังเพิ่มประสิทธิภาพกรท�างานของสถาบันฯ อีกด้วย ทั้งนี้ องค์การเอกชน (NGOs) จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ

ช่วยให้ประชาชนรู้จักสถาบันฯ มากขึ้นเนื่องจากเป็นองค์กรที่เข้าใจและท�างานร่วมกับกลุ่มบุคคลในสังคม โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

การแจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการด�ารง

อยู่ของสถาบันฯ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้รับผิดชอบ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

กับสถาบันฯ

• ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกภายในเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (รวมทั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอื่น ๆ รัฐสภา 

รัฐมนตรี และองค์การเอกชน)

• ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและการท�างานของกลไกการด�าเนินงานระหว่างประเทศ

• การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและรายงานจากกระทรวง องค์การเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
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การให้ความรู้หรือการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงส�าคัญในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน และไม่มี

หน่วยงานใดส�าคญักว่าสถาบนัหรือหน่วยงานด้านการศกึษา ดังนัน้ สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตอิาจสนบัสนนุการให้ความรู้ 

ด้านสิทธิมนุษยชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบในการสร้างแผนปฏิบัติการออกเป็น  

5 ส่วนดังนี้

แนวทางปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา3.3

การพัฒนานโยบาย

ทางการศึกษาที่เหมาะสม

การวางแผนในการบรรลุ

นโยบายเหล่านั้น
การอธิบายกระบวนการเรียนรู้

และการสอนที่เหมาะสม

การให้บริการในหลักสูตร

การพัฒนาส�าหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ

การสร้างสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

1 3

2 4

5

กิจกรรมการศึกษาที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติริเริ่มขึ้นจะต้องเข้าถึงประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะ 

ในกลุ่มเด็กท้องถิ่น เด็กใช้แรงงาน เด็กเร่ร่อน และเด็กวัยรุ่น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางแห่งได้ให้การสนับสนุนด้วยการ

จัดท�าเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถน�าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ องค์ประกอบในการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

องค์ประกอบด้านความตระหนักรู้

จะสามารถเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่ได้รับ

การฝึกอบรมมาอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิด

การละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น

องค์ประกอบด้านการปฏิบัติ

การประยุกต์มาตรฐานหลักสิทธิมนุษยชน

ในการฝึกอบรมส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

องค์ประกอบด้านความรู้ 

ว่ามาตรฐานหลักสิทธิมนุษยชนคืออะไร 

และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพได้อย่างไร

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไร 

และส�าคัญอย่างไร

องค์ประกอบ

ในการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

ประกอบด้วย 

4 ส่วน ดังนี้
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59



3.3.1   กลุ่มเป้าหมาย
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทที่ส�าคัญในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับกลุ่มวิชาชีพที่หลากหลายใน

สังคมเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและระหว่างประเทศที่สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติจริงได้ สถาบันฯ สามารถ

แสดงบทบาทที่มากขึ้นด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมท่ีจะเปล่ียนความรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนเป็นทักษะที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนที่สถาบันฯ ควรให้ความสนใจในการฝึกอบรม                  

ซึ่งอาจประกอบไปด้วย

บุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

o นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา และอัยการ

o บุคลากรที่ท�างานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งต�ารวจและเจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านความมั่นคง

o เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 

รัฐบาลและรัฐสภา

o สมาชิกสภานิติบัญญัติ

o เจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่ก่ียวข้องในการร่างและปฏริปูกฎหมาย

o เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานโยบายและ

การปฏิบัติงาน

o เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในการรวบรวมรายงานเสนอ

กลไกระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน

หน่วยงานอื่น ๆ

o สื่อมวลชน องค์การเอกชน ครู สหภาพแรงงาน 

 สถาบันการศึกษา หรือผู้น�าชุมชน
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ทั้งนี้ การส่งเสริมความรู้และการศึกษาจะต้องท�าคู่ขนานกันไปอย่างต่อเนื่องและสมดุล โดยเฉพาะในเรื่องการให้การ

ศึกษาที่จะปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีจิตส�านึกด้านสิทธิมนุษยชน อันจะท�าให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจและตระหนักถึงหลักการ

ในเรื่องนี้อย่างเหมาะสม

3.3.2   วิธีการในการให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน
 เพื่อให้การด�าเนินการที่ก�าหนดไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรก�าหนดขึ้นตอนในการด�าเนินการ ดังนี้

• ระบุเป้าหมายผู้เรียน ควรมีการวางแผนให้สอดคล้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในแผนหลักขององค์กร

• ก�าหนดหลักสูตร โดยเนื้อหาจะต้องปรับแต่งให้เข้ากับผู้เรียนเสมอ

• สรรหาผู้สอน โดยควรเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในงานที่ด�าเนินการและมีเทคนิคการสอนส�าหรับผู้ใหญ่ ตามแนวทาง

วิชาการที่ก�าหนดไว้

• จัดกระบวนการให้สามารถใช้ประโยชน์จากการสอนได้มากที่สุด ผ่านการสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง แม้จะจบสิ้นหลักสูตรแล้ว เช่น การสร้างกลุ่มเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการน�าบทเรียนไปใช้ 

หรือการให้หนังสือหรือเครื่องมือที่สามารถไปศึกษาต่อได้เอง

• ประเมินผลการพัฒนา/การสอน โดยอย่างน้อยมีการทดสอบก่อนและหลังการสอน (pre-course and post-course 

evaluation exercises)

มีปฏิสัมพันธ์: 

เนื่องจากบุคคลจะเรียนรู้ได้ดีผ่านการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ ดังนั้นผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมควรมีโอกาสปฏิสัมพันธ์และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

มีการเชื่อมโยง: 

การฝ ึกอบรมควรสัมพันธ ์กับ

ประสบการณ์ในแต่ละวัยของผู ้เข้ารับ             

การอบรม โดยเฉพาะในการฝึกกลุ่มวิชาชีพ

มีความหลากหลาย: 

การมีวิธีการในการฝึกอบรมที่หลากหลาย

จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจและมี

แรงจูงใจการเรียนอย่างสม�่าเสมอ

มีความยืดหยุ่น: 

ผู้น�าการอบรมต้องช่วยและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่เข้มงวดเรื่องเวลา หรือ

ขัดจังหวะผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่าง

การเรียนรู้การฝึกอบรม

ด้านสิทธิมนุษยชน

ควรมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ

ดังนี้
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มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการคุ้มครองและจัดการกับ

ข้อร้องเรียน

บทที่



สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรม

สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน และมีกระบวนการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชนกลุ่มน้อย 

และกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในสังคม

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองและจัดการกับข้อร้องเรียน

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นบทบาทหลักของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โดยแต่ละประเทศอาจจะมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างออกไป 

ซึ่งอาจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบอย่างน้อยดังนี้

การรับข้อร้องเรียนของ
บุคคล หรือหยิบยกกรณี

สิทธิมนุษยชน
ขึ้นพิจารณาเอง

การตรวจสอบ

2 3 4 51

มาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติงานของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการคุ้มครองและจัดการ
กับข้อร้องเรียน

มาตรฐานในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

แนวทางปฏิบัติงานด้านสืบหาข้อเท็จจริง

และข้อสรุป (investigation)

ความเชื่อมโยงกับ

กระบวนการยุติธรรม

แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหาร

จัดการผลการตรวจสอบเพื่อคุ้มครอง

ด้านสิทธิมนุษยชน

แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดการ

ข้อร้องเรียน (complaints)

การไกล่เกลี่ย 
การประนีประนอมและ

การยุติข้อพิพาท

การวินิจฉัยการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และให้
ข้อเสนอแนะ หากมี

การละเมิด

ติดตามและเผยแพร่
ผลการวินิจฉัย
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ตามมาตรฐานแล้วสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถที่จะก�าหนดประเด็นที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเองได้ตาม

สถานการณ์ที่น่าสนใจในเวลานั้น ๆ หรืออาจคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการจัดการกับข้อร้องเรียนของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น

หากมีอ�านาจกึ่งตุลาการตามที่กฎหมายก�าหนด โดยในการจัดการกับข้อร้องเรียนนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องพัฒนา

แนวทางและหลักเกณฑ์ในการรับข้อร้องเรียน โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบอย่างโปร่งใสและเข้าถึงง่าย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์

ดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตัดสินใจรับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียนได้หากเป็นเรื่องที่ชัดเจนและไม่ยุ่งยากซับซ้อนมาก  

อันจะเป็นการอ�านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรให้ความส�าคัญกับกระบวนการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

ก่อนจะด�าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน เน่ืองจากจะช่วยให้การท�างานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เยียวยาแก่ผู้ร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว และลดเวลาการท�างานของเจ้าหน้าที่ 

อย่างไรก็ดี กระบวนการนี้ต้องด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม และต้องเป็นกรณีที่ไม ่

ร้ายแรงหรือมีผลกระทบในวงกว้าง

หากมีการสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนจะต้องท�าด้วยการวางแผน 

ล่วงหน้าอย่างมีโครงสร้างและมีวัตถุประสงค์ในการหาข้อมูล ทั้งนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ต้องท�าให้มั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดต้องท�าโดยค�านึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความลับของ 

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

4.1

ไกล่เกลี่ยและ
ระงับข้อพิพาท

การตรวจสอบข้อร้องเรียนที่รับเร่ืองแล้วจะต้องด�าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว

เท่าน้ัน และต้องท�าไปเพือ่ให้ได้ผลการวนิจิฉยัว่าเร่ืองท่ีร้องเรียนดงักล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

หรือไม่เท่าน้ัน มิใช่การสืบสวนหรือสอบสวนเพื่อลงโทษผู้กระท�าความผิดตามกระบวนการยุติธรรม  

อันจะเป็นการซ�้าซ้อนกับหน้าที่ของฝ่ายตุลาการ ด�าเนินการ

การวางแผน

การวินิจฉัย

ผลการตรวจสอบจะต้องถูกน�าไปสู่กระบวนการวินิจฉัยโดยเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ผู้ร้องเรียน โดยหากผลการวินิจฉัยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทางสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อาจมีข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้หากสมควร สถาบันฯ อาจก�าหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ

ป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในท�านองเดียวกันนี้อีก

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรติดตามการด�าเนินการแก้ไขการการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แล้วรายงานแก่นายกรัฐมนตรี

หรือรัฐสภาตามแนวทางที่กฎหมายก�าหนดไว้  ทั้งนี้ หากสมควร ควรมีการเผยแพร่กรณีที่ไม่มีการ

ด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้สาธารณชนทราบด้วย
ติดตามการ
ด�าเนินการ
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เพื่อให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถด�าเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และถูกต้องตามกฎหมาย จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดในกฎหมายถึงหน้าที่รับผิดชอบ และอ�านาจหน้าที่ โดยยึดตามหลักการ

ปารีสเป็นส�าคัญ ดังนี้

ความเชื่อมโยงกับกระบวนการยุติธรรม4.2

4.2.1 ความสามารถในการเผยแพร่ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอ และรายงานที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ

ทางกฎหมายหรือทางปกครอง รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตุลาการ เพื่อคงไว้และขยายขอบเขต

การคุม้ครองสิทธมินษุยชน โดยสถาบนัสิทธมินษุยชนแห่งชาตมิหีน้าทีใ่นการตรวจสอบบทบญัญตัทิางกฎหมาย 

และทางปกครองที่มีผลใช้บังคับอยู่ รวมถึงร่างกฎหมายและข้อเสนออื่น ๆ และให้ข้อเสนอแนะตามที่เห็น

สมควรเพือ่ยนืยนัว่าบทบญัญัตเิหล่านัน้สอดคล้องกบัหลักการสิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน ทัง้นี ้ หากจ�าเป็นสถาบนั 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเสนอ

4.2.2 ความสามารถในการตรวจสอบและพิจารณาสถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรหยิบยกขึ้นพิจารณา หรือการละเมิดที่มาจากข้อร้องเรียน กรณีที่ต้อง 

รับไว้พิจารณาตรวจสอบมีดังนี้ 

 กรณีที่กระท�าหรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศ หรืออันไม่เป็นไป

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เป็นภาคี

 กรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชน หรือมีกฎ ค�าสั่ง หรือ

กระท�าอื่นใดในการปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 

 กรณีท่ีผู้เสียหายขอให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เพื่อแก้

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของส่วนรวม

ให้มีการรับรองกฎหมายใหม่

 ให้มีการแก้ไขกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ และ

ให้มีการออกหรือแก้ไขมาตรการทางการปกครอง

ความสามารถ

ในการเผยแพร่

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

และรายงาน

ความสามารถในการ

ตรวจสอบและพิจารณา

สถานการณ์

อ�านาจในการ

ตรวจสอบและเสนอ

มาตรการการแก้ไข
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 ความสามารถในการรับข้อร้องเรียนต่อทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานส่วนอื่น ๆ ในอ�านาจ

หน้าที่ของตน

 ความสามารถในการรับข้อร้องเรียนที่ยื่นโดยกลุ่มบุคคลในนามของผู้ร้องเรียน

 ความสามารถในการหยิบยกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการหรือประเด็นของตน

 ความสามารถในการตรวจสอบข้อร้องเรียน รวมทั้งอ�านาจในการเรียกหลักฐาน พยาน และ

เข้าเยี่ยมสถานที่ที่มีการลิดรอนเสรีภาพ

 ความสามารถในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

 ความสามารถในการคุ้มครองพยาน ส�าหรับการให้หลักฐานเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

 ความสามารถในการสร้างความปรองดอง การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม และการจัดท�า

ข้อสัญญาที่เป็นความลับในกระบวนการระงับข้อพิพาทที่หลากหลาย

 ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียน

 ความสามารถในอ้างถึงผลการวิจัย/วินิจฉัยของศาลยุติธรรมหรือศาลเฉพาะเพื่อพิจารณา

 ความสามารถในการติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงานในการตัดสินแก้ไขข้อร้องเรียน

 ความสามารถในการอ้างถึงเอกสารหรือผลการวิจัยของหน่วยงานรัฐในสถานการณ์ที่ผู้ร้องเรียน

มีหลักฐานอย่างกว้างขวางหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ

เมื่อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีค�าสั่งให้รับพิจารณา และ/หรือ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่

ถูกกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรจะมีอ�านาจเพียงพอที่จะปฏิบัติตามค�าสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติซึ่งอาจหมายถึงอ�านาจและหน้าที่กึ่งตุลาการ (quasi-judicial) ดังต่อไปนี้ 

4.2.3 อ�านาจในการตรวจสอบและเสนอมาตรการ

การแก้ไขกรณทีีม่กีารกระท�า หรอืการละเลยการกระท�า 

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น สามารถท�าได้ 

หากไม่ขัดกับข้อจ�ากัดตามบทบัญญัติภายในประเทศ

เช่น สามารถตรวจสอบได้ หากมิใช่เป็นเร่ืองที่มีการ 

ฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษาหรือมี 

ค�าสั่งเด็ดขาดแล้ว เป็นต้น
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ทั้งนี้สามารถแสดงได้ในรูปดังต่อไปนี้

โดยในการตอบสนองบทบัญญัติในการจัดการข้อร้องเรียนนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรท�าให้มั่นใจว่า 

ข้อร้องเรียนจะได้รับการจัดการอย่างยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฉับไว และมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะปฏิบัติได้ 

ดังกล่าว สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรกระท�าดังนี้

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กระบวนการ
ยุติธรรมอื่นๆ

ยกขึ้นเป็นประเด็น
พิจารณา

ตรวจสอบ/
พิจารณา/วินิจฉัย

แก้ไขปัญหา
(ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข/ รัฐบาล / 

รัฐสภา / รายงานต่อสาธารณะ)

รับเรื่องร้องเรียน

ติดตามประเมินผล

ไม่รับเรื่องร้องเรียน

ส่งเรื่องให้ศาล
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

พิพากษา/ก�าหนด
บทลงโทษ

อ�านาจกึ่ง
ตุลาการ

หากไม่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

หากอยู่ในระหว่างการฟ้อง
ต่อศาล

แจ้งผู้ร้อง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือ
เกี่ยวข้องกับการลงโทษ

ผิดกฎหมายอื่น ๆ

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

อาจมีการ
ไกล่เกลี่ยก่อน

ให้ความมั่นใจว่าสิ่งอ�านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ และกระบวนการต่าง ๆ จะสามารถเข้าถึง

บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และตัวแทนของเขา เช่น องค์การเอกชน ฯลฯ

ให้ความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจะมีการระบุแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร

และเปิดเผยต่อสาธารณชน
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ความสามารถของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการรับและด�าเนินการจัดการข้อร้องเรียน จะเป็นเครื่องสะท้อนว่า สิทธิ

ของประชาชนทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ โดยกลไกการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะดังนี้

แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อร้องเรียน (complaints)4.3

 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรพัฒนาแนวทางและมาตรฐาน (รวมทั้งวิธีการด�าเนินงาน) เพื่อใช้ใน

การตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียน โดยแนวทางและมาตรฐานในการตรวจสอบข้อร้องเรียนควรท�าอย่าง

เปิดเผย เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น

ของประชาชนต่อสถาบันในฐานะหน่วยงานที่มีความสามารถในการรับฟังและด�าเนินการเกี่ยวกับข้อกล่าวหา

ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยหลักการที่น�ามาใช้ทั่วไปมีดังนี้

แนวทางควรสะท้อนและสอดคล้องกับ 

ความรับผิดชอบที่สถาบันสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติได้รับ รวมถึงอ�านาจต่าง ๆ ที่ได้

รับมาในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ

เหล่านี้

สถาบันฯ ควรก�าหนดเป้าหมาย

ของการวัดประสิทธิภาพ

สถาบันฯ ควรสร้างกระบวนการที่ก�าหนดไว้

อย่างแน่นอนท่ีจะไม่สามารถเบ่ียงเบนจาก 

ข้อยกเว้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีถูก

ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน

ก็มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 

เท่าที่จ�าเป็น 

สถาบันฯ ควรคงความยุติธรรมกับ 

ข้อพิพาทในทุกด้าน

ความสามารถในด้าน

กฎหมายของ

เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าร้อง

พลังทางการเมือง/สังคมที่จะผลัก

การท�างานให้ต่อเนื่อง

ความสามารถในการจัดล�าดับ

ความส�าคัญของผู้มีอ�านาจ

ตัดสินใจ

ความสามารถและระบบงาน

ภายในขององค์กร1 2

3
4
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นอกจากน้ัน ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนควรจะง่ายและตรงไปตรงมาและไม่ควรจะต้องใช้ทนายความ ขั้นตอนที่เป็น

ทางการมากเกินไปอาจท�าให้ผู้ร้องเรียนหมดก�าลังใจในการขอความช่วยเหลือ และส่งผลให้เกิดความล่าช้า หลักการปารีส 

กล่าวว่าสถาบันที่มีอ�านาจกึ่งตุลาการควรที่จะสามารถรับข้อร้องเรียนได้จากบุคคลหรือผู้ท่ีบุคคลนั้นมอบหมาย องค์การ

เอกชน สมาคมของสหภาพแรงงาน หรือองค์กรตัวแทนอื่น ๆ ทั้งนี้ บทบัญญัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศจะระบุว่า

อนุญาตให้มีการร้องเรียนแบบกลุ่มหรือมีตัวแทนการร้องเรียนด้วยหรือไม่

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียน โดยต้องรับฟังและ

คุ้มครองดูแลบนสมมติฐานว่าอาจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยควรพิจารณาขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังนี้

หลักเกณฑ์ในการรับฟังข้อร้องเรียนที่จัดตั้งขึ้นอย่างชัดเจนนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง เรื่องแรกที่ต้องตัดสิน คือ ประเภท

ของข้อร้องเรียนที่จะได้รับการยอมรับในการตรวจสอบ ซึ่งหมายรวมถึง ผู้มีสิทธิร้องเรียน และประเด็นของข้อร้องเรียนที่ควร

รับพิจารณา ทั้งนี้ ต้องมีการก�าหนดให้ชัดเจนถึงกระบวนการและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ วัฒนธรรม 

ประเพณี และความสามารถในการเข้าถึงของ 

ทุกกลุ่มผู้ร้องเรียนหรือไม่ (เช่น บางองค์กรอนุญาต 

ให้ผูร้้องเรยีนพมิพ์ลายนิว้มอืแทนการลงนามเอกสาร 

 หลังจากมีการอ่านให้ฟังถึงเนื้อหาในเอกสารแล้ว)

เป็นขั้นตอนที่ก�าหนดขึ้นแล้ว สร้างความไม่สะดวก

ที่ไม่จ�าเป็นต่อผู้ร้องเรียนหรือไม่ (เช่น การต้องการ 

ทีจ่ะพสิจูน์ข้อกล่าวหาต่าง ๆ  ด้วยการขอเอกสารอย่าง

เป็นทางการที่ครบถ้วนตั้งแต่เริ่มรับข้อร้องเรียน หรือ 

การก�าหนดให้ผู ้ร ้องเรียนเข้าร่วมในการยื่นเรื่อง 

ร ้องเรียนด้วยตนเอง เมื่อต ้องมีการเดินทางใน 

ระยะทางที่ไกลมาก) 
เป็นขั้นตอนที่รองรับคนพิการ ชนกลุ่มน้อยที่ใช้

ภาษาที่แตกต่าง หรือกลุ่มอื่น ๆ หรือไม่ (เช่น การ

มีนักแปลภาษา ล่ามภาษามือ หรือความช่วยเหลือ

ในรูปแบบอื่น)

ควรมีกระบวนการยื่นฟ้องข ้อร ้องเรียนผ่าน 

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือการส่งแฟ็กซ์หรือไม่

การช่วยเหลือผู้ร้องเรียน
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สถาบันฯ ส่วนใหญ่มักจะอนุญาตให้ยื่นข้อร้องเรียนในรูปแบบลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม ก็ควรที่จะสามารถ

ยอมรับข้อร้องเรียนได้โดยปากเปล่าเช่นกัน ทั้งนี้ การรับข้อร้องเรียนไม่ควรต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้ร้องเรียนไม่ควรที่

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตาม กฎหมายสิทธิมนุษยชนบางข้อที่อนุญาตให้เรียก 

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้องเรยีนได้ หากพบว่าผูร้้องเรยีนมเีจตนามุง่ร้าย หรือยืน่ข้อร้องเรยีนเพือ่ให้เกิดความเช่ือทีผ่ดิ อย่างไรก็ตาม 

รูปแบบนี้ควรใช้เฉพาะเมื่อมีการสอบสวนแล้วพบว่าเป็นกรณีดังกล่าวอย่างชัดเจน 

แบบฟอร์มการร้องเรียนอย่างเป็นทางการมักจะใช้เพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อกล่าวหา 

แบบฟอร์มควรให้กรอกข้อมูลที่จ�าเป็นทั้งหมด เพื่อใช้ตัดสินใจในการพิจารณาเบื้องต้นว่าจะสามารถ

รับข้อร้องเรียนได้หรือไม่ และเพื่อใช้ในการสอบสวนต่อไป หากรับข้อร้องเรียนนั้นเข้าสู่การพิจารณา 

โดยปกติข้อมูลจะประกอบไปด้วย

เป็นเรื่องที่เคยได้รับการพิจารณาหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากองค์กร

ที่มีอ�านาจอื่น ๆ หรือภายใต้การตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่น ๆ มาแล้วหรือไม่

4

ชื่อและรายละเอียดวิธีการติดต่อผู้ร้องเรียนและผู้ที่

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (หากเป็นคนละคนกัน)

ชื่อและรายละเอียด

วิธีการติดต่อของผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน (หากรู้จัก)

2

บทสรุปข้อกล่าวหาหรือสถานการณ์ รวมทั้งข้อมูลว่า 

เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เกิดขึ้นเมื่อใด กับใคร ใครเป็นผู้กระท�า เหตุการณ์เป็นอย่างไร

3

1

การร้องเรียนอาจจะยื่นด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

ในกรณีหลัง เจ้าหน้าที่ควรจะให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนให้สมบูรณ์ 

การมีจุดรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศ ผ่านองค์กรตัวแทน หรือรูปแบบต่าง ๆ อาจเป็นวิธีการที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่

ห่างไกล แต่หากเป็นไปได้ การยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงกับสถาบันฯ จะดีกว่า เพราะหากยื่นผ่านหน่วยงานรัฐอื่น ๆ อาจ

ท�าให้เกิดความล่าช้าของกระบวนการและจะไม่เป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน 
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หากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตัดสินใจที่จะไม่ตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็จ�าเป็นต้องแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบถึง

เหตุผลในการปฏิเสธ และเสนอกระบวนการทางเลือกอื่นที่มี ไม่ควรให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาหรือแจ้งการ

ปฏิเสธข้อร้องเรียน การด�าเนินการที่รวดเร็วในขั้นตอนเบื้องต้นนี้จะท�าให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าสามารถได้รับประโยชน์

จากแนวทางการแก้ไขทีห่ลากหลายอย่างเตม็ท่ี นอกจากนี ้ ยงัช่วยเพ่ิมภาพลักษณ์ของสถาบนัฯ ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงาน 

ที่มีความสามารถและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

ในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายเฉพาะที่ว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะสามารถจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างไร ทั้งนี้ 

โดยทั่วไปจะก�าหนดไว้ในประเด็นที่อาจมีความแตกต่างกันได้ เช่น ข้อจ�ากัดเวลา การไม่รับข้อร้องเรียนที่เกิดจากเจตนา

ไม่ดี การไม่รับข้อร้องเรียนที่ต่อต้านรัฐสภาหรือศาล และการไม่รับข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขหรือตัดสินแล้ว โดยทั่วไป 

แนวทางในการพิจารณาว่าจะรับข้อร้องเรียนนั้น มีดังนี้

 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�านาจพิจารณา

ปัญหาหรือประเด็นนั้น ๆ หรือไม่

 มีหน่วยงานหรือสถาบันอื่นที่เหมาะสมกว่าในการ

แก้ไขข้อกล่าวหานั้นหรือไม่

 ปัญหาหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวควรส่งไปยัง

 หน่วยงานอื่นหรือไม่ ทั้งนี้ กฎหมายควรก�าหนด

 อ�านาจทางกฎหมายของสถาบันสิทธิมนุษยชน

 แห่งชาติไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิด

 ความซ�้าซ้อนของความสามารถระหว่างองค์กรที่มี

 อ�านาจในการแก้ไขปัญหานั้น 

 มีข้อร้องเรียนที่ไม่มีสาระส�าคัญและเป็นการใช้

สิทธิร้องเรียนที่ไม่บริสุทธิ์หรือไม่

 โดยทั่วไปแล้ว สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 สามารถปฏิเสธข้อร้องเรียนบนพื้นฐานเบื้องต้นที่

 พิจารณาแล้วว่า เป็นกรณีที่เกิดจากเจตนาที่ไม่

 บริสุทธิ์ หรือไม่มีมูล 

การพิจารณารับข้อร้องเรียน
มาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การสืบสวนข้อกล่าวหาและสถานการณ์ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการท�างานพื้นฐานของสถาบันสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งในการพิจารณาสถานการณ์ดังกล่าว

การตรวจสอบเป็นกระบวนการท่ีเป็นกลาง สถาบันฯ จะต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียน  

โดยเน้นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการค้นหาวิธีการเข้าถึงการตัดสินเกี่ยวกับ 

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และการค้นหาข้อกล่าวหาต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ

แนวทางปฏิบัติงานด้านสืบหาข้อเท็จจริงและข้อสรุป (investigation)4.4

การตรวจสอบโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยข้อกล่าวหาที่เกิดการกระท�าหรือละเลยการท�าเหตุเฉพาะ หรือข้อกล่าวหาที่

มีระดับความเสี่ยงสูง วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบใด ๆ ก็ตามจะต้องตอบค�าถามดังนี้

 มีการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่อยู ่ภายใต้อ�านาจของสถาบันฯ หรือพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ที่ได้ตกลงไว้หรือไม่

 มีบุคคลหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการละเมิดนั้น ๆ หรือไม่

อ�านาจในการให้

บุคคลและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องวัตถุ เอกสาร

และพยานหลักฐานอื่น

ที่เกี่ยวข้องมาประกอบ

การพิจารณา

อ�านาจในการตรวจสอบ

พฤติการณ์เท่าที่จ�าเป็น 

รวมถึงอ�านาจในการ

เข้าเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

เป็นต้น

อ�านาจในการรับฟังและตั้งค�าถาม

กับแต่ละบุคคล (รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ

และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ

ปัญหาที่ก�าลังการสอบสวน หรือ

อยู่ในต�าแหน่งอื่นที่สามารถ

ช่วยเหลือการสอบสวนได้

อ�านาจในการเรียกคู่กรณี

มาให้ข้อเท็จจริง

2 3 41

การตรวจสอบท�าได้โดยการรวบรวมหลักฐานทางกายภาพ ค�าให้การ และหลักฐานทางเอกสาร โดยการ

วิจัยและการประเมินหลักฐาน หลักการปารีสต้องการให้สถาบันควรมีการเข้าถึงเอกสารและบุคคลทั้งหมด

ที่จ�าเป็นส�าหรับการตรวจสอบ โดยอ�านาจเหล่านี้ควรมีการก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและยึดตามหลักกฎหมาย  

ซึ่งอ�านาจดังกล่าวประกอบไปด้วย
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การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเป็นการตรวจสอบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะระบุว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะ

สนับสนุนข้อร้องเรียนหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงที่ดีเกิดจากความมีประสิทธิภาพของการรวบรวม 

หลักฐาน การวิเคราะห์หลักฐานเพื่อรวบรวมความคิดเห็น และการเตรียมรายงานเพื่อความสะดวกในการตัดสินบนพื้นฐาน 

ของหลักฐานที่มีอยู่

การเริ่มต ้นตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจะเริ่ม

หลังจากบันทึกข้อร้องเรียนไว้อย่างเป็นทางการ 

โดยจะต้องมีการมอบหมายงานต่อให้เจ้าหน้าที่

สืบสวน และแจ้งให ้คู ่กรณีที่ เกี่ยวข ้องทราบ 

สถาบันสทิธมินุษยชนแหง่ชาตทิี่มอี�านาจกึ่งตลุาการ 

จะสามารถใช้อ�านาจต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ตามหลักการปารีสโดยตรงและโดยไม่ต้องผ่าน

ศาล ดังนั้น จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าสถาบันฯ สามารถ

จัดการกับปัญหาที่ก�าลังตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

แจ้งผูร้้องเรยีน
ให้ทราบในสทิธิทีพ่วกเขามี 

วธิกีารแก้ไขปัญหาทีมี่ และจะมี
วธิกีารเข้าถึงตวันกัสิทธมินษุยชน

ได้อย่างไร

ค้นหาวธิกีารจดัการ
แก้ไขปัญหาทีเ่ป็นมติรโดยการ

ไกล่เกลีย่หรือการตดัสินทีเ่ป็นพนัธะ 
(ในขอบเขตทีก่�าหนด

โดยกฎหมาย)

รับฟังข้อร้องเรียน
หรือส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่
กฎหมายก�าหนด)

นอกจากนั้นหน้าที่ของการสืบสวนหาข้อเท็จจริงอาจเริ่มจากข้อเรียกร้องของบุคคล โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ต้องมีการด�าเนินการสืบหาความจริงตามข้อกฎหมายที่ก�าหนดไว้และโดยนักสิทธิมนุษยชนท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่าน้ัน 

ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้

การตรวจสอบข้อเท็จจริง

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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มาตรฐานของการหาข้อพิสูจน์ควรต้องมีก�าหนดไว้ในคู่มือ

เกี่ยวกับขั้นตอนในการสืบสวนการพิจารณาควรได้รับการ

ยินยอมให้ใช้มาตรฐานของกฎหมายแพ่งเพื่อพิจารณาว่า

ฝ่ายใดน่าเชื่อถือมากกว่ากัน (balance of probabilities) 

มากกว่าการพิจารณาโดยใช้มาตรฐานของกฎหมายอาญาใน

เรื่อง “ปราศจากข้อสงสัย” (beyond reasonable doubt)  

มาตรฐานนี้อาจเหมาะสมปัญหาที่มีหลักฐาน ซึ่งพบได้บ่อยใน

หลายสถานการณ์ที่สงสัยว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ 

ข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุประสงค์ของกลไกการตรวจสอบหาข้อเท็จ

จริงส่วนใหญ่ คือ การเยียวยามากกว่าการลงโทษ

กฎหลักของกระบวนการยุติธรรมก�าหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งผู้ที่ถูกร้องเรียนให้ทราบถึงข้อร้องเรียน 

และให้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการชี้แจงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ลักษณะของการตอบสนองจะส่งผลต่อขอบเขตในการสืบสวน 

ตัวอย่างเช่น หากผู้ที่ถูกร้องเรียนยอมรับผิดตามเหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง อาจจะแสดงให้เห็นว่าจะสามารถไกล่เกลี่ยได้ 

หากผู้ถูกร้องเรียนยอมรับข้อกล่าวหาเพียงบางส่วน ส่วนท่ียอมรับนั้นก็ไม่จ�าเป็นต้องมีการสืบสวนต่อไป 

ผู้ร้องเรียนและพยานควรได้รับการคุ้มครอง หากสถานการณ์บ่งชี้ว่าจะเกิดอันตรายจากคู่กรณี ดังนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติควรพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการที่สนับสนุนการรักษาความลับ โดยการเริ่มต้นด้วยการรับข้อร้องเรียนและ

การด�าเนินงานในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องเท่าที่สามารถจะท�าได้ 

เจ้าหน้าที่ผู ้ด�าเนินการต้องแจ้งคู่กรณีและพยานให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้ให้การไว้อาจถูกใช้เพื่อ

เตรียมรายงานการสอบสวน และอาจเป็นไปได้ที่จะใช้เพื่อการป้องกันตนเองในการขึ้นศาล เมื่อมี

ความปลอดภัยภายใต้ความดูแลของกฎหมาย ผู้ให้สัมภาษณ์จะต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่า

จะด�าเนินการต่อไปหรือไม่ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างมากที่เจ้าหน้าที่ผู้ด�าเนินการสอบสวน

ต้องไม่ให้ค�าสัญญาในการกระท�าใด ๆ ซึ่งพวกเขาไม่ได้อยู่ในต�าแหน่งที่สามารถรับประกันได้

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยการยืมตัว

บุคลากรมาช่วยงานในลักษณะของการให้ค�าปรึกษา อย่างไรก็ดี ยังเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะไม่รับผู้เชี่ยวชาญจากสาขาหรือแวดวง

เดียวกันกับรัฐบาลมาท�างานในฐานะที่เป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่ท�าการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

การรักษาความลับ

การแจ้งผู้ถูกร้องเรียน
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ควรมีการก�าหนดแผนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย ดังนี้

คู่กรณีคือใคร รวมถึงข้อมูลการติดต่อบุคคลเหล่านั้น

ประเภทของเอกสารและหลักฐานทางกายภาพ 

มีบุคคลหรือองค์กรที่มีหลักฐานหรือไม่ อย่างไร

รูปพรรณของพยานและความสัมพันธ์ของผู้ร้องเรียนกับคู่กรณี 

ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ ในประเด็นใด

กรอบเวลาของขั้นตอนต่าง ๆ ในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

การสรุปประเด็นหลักที่รวบรวมขึ้นโดยผู้ร้องเรียนและขั้นตอนที่ต้องพิสูจน์หรือตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง

แม้ว่าในระหว่างการสอบสวนหาข้อเทจ็จริง แผนการสอบสวนหาข้อเทจ็จรงิอาจจะปรับเปลีย่นตามข้อเทจ็จรงิและข้อค้นพบ 

ที่เกิดขึ้นใหม่ แต่การก�าหนดแผนการเบื้องต้นจะขึ้นอยู่กับข้อกล่าวหาของผู้ร้องเรียนและเอกสารสนับสนุน เช่นเดียวกับเอกสาร

ข้อการคัดค้านของผู้ต้องหา

หลักฐาน

ทางกายภาพ 

หลักฐานอ้างอิง

ที่เป็นเอกสาร 

(ทั้งเอกสารทางกายภาพ

และข้อมูลดิจิทัล) 

พยาน

หลักฐาน 3 ประเภท อาจถูกรวบรวมขึ้นในการสอบสวนสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 

การเตรียมแผนการสอบสวน
หาข้อเท็จจริง

การรวบรวมหลักฐาน
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หลักฐานทางกายภาพ คือ หลักฐานของธรรมชาติทางกายภาพที่สามารถพิสูจน์หรือหักล้าง 

ข้อกล่าวหาได้ เช่น เลือด อาวุธ ลายนิ้วมือ หรือรอยฟกช�้าบนร่างกายของผู้ร้องเรียน

หลักฐานพยาน ประกอบด้วยค�าให้การของคู่กรณีและพยาน รวมไปถึงบุคคลอื่น ๆ ที่อาจอยู่ใน

ต�าแหน่งที่สามารถร่วมมือได้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐาน

หลักฐานอ้างอิงที่เป็นเอกสารอ้างอิงถึง ภาพถ่าย บันทึกเหตุการณ์ ความรู้สึกหรือข้อสังเกต 

จดหมาย รายงาน (จากองค์การเอกชน ต�ารวจ ฯลฯ) การบันทึกหรือสมุดบันทึกของต�ารวจ

และโรงพยาบาล ข้อความบันทึกรายวัน เป็นต้น ที่อาจใช้เพื่อช่วยพิสูจน์หรือหักล้างข้อกล่าวหา 

นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการบันทึกของคอมพิวเตอร์และอีเมล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล

รูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นรูปแบบส�าคัญของหลักฐาน

เป็นเรื่องส�าคัญมากส�าหรับผู้สัมภาษณ์ที่จะต้องมีเทคนิคที่เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์พยานควรจะมี

โครงสร้าง การจัดการ และปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ ควรมีกระบวนการดังต่อไปนี้

หลักฐานทางกายภาพ 

หลักฐานอ้างอิงที่เป็นเอกสาร 

(ทั้งเอกสารทางกายภาพ

และข้อมูลดิจิทัล) 

พยาน

ผู้สัมภาษณ์ต้องบันทึกค�าให้การที่ตรงและถูกต้องแม่นย�าเป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันการตีความที่ผิดพลาด ดังนั้น 

ค�าให้การจะต้องไม่ถูกบันทึกไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพยาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อ

ความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยเป็นส่ิงที่ขั้นตอนนี้ควรมีการวางระบบไว้เพื่อคุ้มครองผู้ให้สัมภาษณ์ 

โดยทั่วไปแล้ว การบันทึกเสียงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเช่นกัน

ผู้สัมภาษณ์ควรจดบันทึกในระหว่างที่มีการสัมภาษณ์ และบันทึกเหล่านั้นควรจะสรุปให้เร็วที่สุดหลังการ

สัมภาษณ์เสร็จส้ิน บันทึกควรมีการระบุอย่างเฉพาะเจาะจงและมีความถูกต้องแม่นย�า และสรุปข้อมูลท่ีเป็น

ประเด็นส�าคัญของเรื่องท่ีได้มาจากพยาน ซึ่งจะน�ามาเป็นช้ินส่วนส�าคัญในคดีต่อไป นอกจากค�าพูดของพยาน

จะมีความส�าคัญแล้ว บันทึกที่ได้จากการสัมภาษณ์ควรที่จะต้องตรงตามค�าให้การของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยไม่มี 

การตีความตามความเข้าใจของผู้จดบันทึก

การสัมภาษณ์
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กระบวนการสัมภาษณ์สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ การเตรียมตัว การแนะน�ากระบวนการและท�างานร่วมกับ

พยาน การได้รับข้อมูลและการสัมภาษณ์พยาน และสุดท้าย คือ การประเมินหลักฐาน 

ในการเตรียมการส�าหรับการสัมภาษณ์นั้น ผู้สัมภาษณ์ควรเตรียมพร้อมและพิจารณาล่วงหน้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 

ของการสัมภาษณ์ โดยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน และควรตั้งค�าถามที่จะให้

ได้ข้อมูลที่จ�าเป็น ต้องจัดเตรียมและสรุปขั้นตอน ก่อนที่จะสัมภาษณ์เสมอ

ในการแนะน�าขั้นตอนในการสัมภาษณ์นั้น ผู้สัมภาษณ์ควรแนะน�าตัวเองและอธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอน

ของการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ควรสบายใจและมั่นใจว่าข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรักษาให้เป็นความลับในระหว่างการ

สอบสวน ขั้นตอนต่าง ๆ มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะสงวนนามของผู้ให้สัมภาษณ์ในรายงานการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

และคู่กรณีจะไม่ทราบได้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์คือใคร หากมีการข่มขู่พยานหรือผู้เกี่ยวข้องเกิดขึ้น 

 ในขั้นตอนของการให้ค�าให้การนั้น 

 1) การให้ผู้ให้สัมภาษณ์บรรยายเหตุการณ์นั้นเป็น 

ส่วนที่ส�าคัญของกระบวนการนี้ ผู้สัมภาษณ์ควรปล่อยให้ 

ผู ้ให้สัมภาษณ์พูดอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะ

(ยกเว้นในกรณีที่ออกนอกประเด็นจริง ๆ ผู้สัมภาษณ์อาจ

จะแนะให้กลับเข้ามาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง) 

2) เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งในการใช้เทคนิคการฟัง – 

การรักษาการสื่อสารทางสายตา การพยักหน้าเพื่อยืนยัน

ว่าก�าลังฟังและเข้าใจในสิ่งที่พูดอยู ่ การสรุปสิ่งที่ผู ้ให้

สัมภาษณ์พูด เพ่ือสนับสนุนบุคคลให้พูดอย่างอิสระและ

เปิดเผย อย่างไรก็ตาม ผู้สัมภาษณ์ควรจดบันทึกอย่าง

รวดเร็วในเรื่องที่อาจจะต้องการถามเพิ่มเติม

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
78



ผู้สัมภาษณ์ควรตรวจสอบสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์เพิ่งพูดไป เพ่ือที่จะแน่ใจได้ว่ารายละเอียดท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด 

ถูกต้อง ดังนั้น ผู้สัมภาษณ์จึงต้องเข้าใจในสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์พูดทั้งหมด และสามารถทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

โดยผู้สัมภาษณ์อาจใช้เทคนิคทั่วไปในการสัมภาษณ์ดังนี้

ใช้ค�าถามปลายเปิด 

หลีกเลี่ยงค�าถามที่มีการ

ชี้น�า หรือค�าถามเชิงลบ

ให้เวลาพยาน

หลังจากเสร็จสิ้น

การสัมภาษณ์เพื่อให้แน่ใจ

ว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติม

หลีกเลี่ยงความคิดเห็น

ในการตัดสินคดี

ตรวจสอบสมมติฐาน 

โดยถามว่า “คุณรู้ได้อย่างไร” 

และส่งเสริมให้น�าพยานกลับไป

ยังเหตุการณ์ (เช่น ให้พยาน

หลับตาและนึกถึงเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น)

หลีกเลี่ยงภาษาเฉพาะ

และศัพท์เทคนิค

ในประเด็นของความน่าเชื่อถือ ผู้สัมภาษณ์อาจพิจารณา “bouncing around” นั่นคือ การถามค�าถาม

ตามล�าดับ หรือการถามค�าถามเดียวกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน และในรูปแบบที่แตกต่างกัน และยังเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่ 

ผู้สัมภาษณ์ต้องไม่บอกพยานอีกคนหนึ่งถึงสิ่งที่อีกคนได้พูดไว้ เพราะมันไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดการรักษาความลับ 

แต่ยังมีอิทธิพลต่อสิ่งที่พยานจะกล่าวอีกด้วย

เกี่ยวกับเอกสารการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ควรบันทึกการสัมภาษณ์ ซึ่งควรท�าขณะสัมภาษณ์ หรือไม่นาน 

หลังจากนั้น ซึ่งโดยปกติมักจะเป็นการจดบันทึกการสัมภาษณ์ สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพยาน บางสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาตนิ�าบนัทกึเหล่านีไ้ปให้พยานเซน็รบัรอง อย่างไรก็ตาม ในทกุกรณ ีผูส้มัภาษณ์ควรระบวุนัทีแ่ละเซน็

ก�ากบัไว้เป็นหลักฐาน
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แม้ว่าไม่มีแนวทางทีช่ดัเจนทีจ่ะก�าหนดได้ว่าข้อมลูจ�านวนเท่าใดทีเ่พยีงพอแล้วส�าหรบัการเกบ็รวบรวมหลกัฐาน แต่มกีฎหลกั

บางข้อทีค่วรค�านงึถึงดงัต่อไปนี้

 มาตรฐานของการพิสูจน์ทั่วไปที่ใช้โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะใช้มาตรฐานของกฎหมายแพ่งเพื่อพิจารณา

ว่าฝ่ายใดน่าเชื่อถือมากกว่ากัน (balance of probabilities) มากกว่าการพิจารณาโดยใช้มาตรฐานของกฎหมายอาญาในเรื่อง 

“ปราศจากข้อสงสัย” (beyond reasonable doubt) ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ต�่ากว่า และอาจหมายความว่า มีหลักฐาน

จ�านวนไม่น้อยแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีหรือไม่มีข้อกล่าวหาก็เป็นได้ 

 ผู้ตรวจสอบควรทบทวนหลักฐานเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน น�้าหนักในการสืบสวน ตลอดจนความน่าเชื่อถือของ

พยาน หากจ�าเป็น การสัมภาษณ์รอบสองอาจจะจัดขึ้นได้เพื่อให้การชี้แจงเพิ่มเติม (แม้ว่าจะเป็นข้อยกเว้นก็ตาม) เพื่อท�าให้

หลักฐานอื่นๆ แน่นขึ้น หรือเพื่อให้ค�าแนะน�าว่าอาจค้นพบหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ 

 การประเมินน�้าหนักของหลักฐาน หลักฐานทางกายภาพนับว่าเป็นรูปแบบของหลักฐานที่ดีที่สุด (มีน�้าหนักในการ

สืบสวนมากที่สุด) เพราะเป็นรูปธรรมมากที่สุดและใช้การตีความน้อยที่สุด น�้าหนักของหลักฐานอาจลดลง ถ้าไม่มีการเก็บรักษา

ที่ดีพอที่จะแสดงได้ว่าหลักฐานจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรียกว่า “ความมั่นใจในสายการครอบครอง”

 เอกสารทางการที่ออกในขณะหรือใกล้เวลาเกิดเหตุจะมีน�้าหนักในการสืบสวนมาก เช่น รายงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ที่ท�าขึ้นทันทีหลังจากเกิดเหตุจะถือว่ามีน�้าหนักมากกว่ารายงานที่ท�าหลังจากวันเกิดเหตุแล้วหลายวันหรือหลังเริ่มมีการ 

สบืสวนแล้ว อย่างไรกด็ ีควรให้น�า้หนกัแก่บนัทกึประจ�าวนัของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ หรอืบนัทกึต่าง ๆ ของทางการ เนือ่งจากมคีวาม 

น่าเชื่อถือได้มากกว่า โดยเฉพาะบันทึกที่การระบุเวลาที่แม่นย�าไว้

 ปัจจัยอื่น ๆ  ที่จะน�ามาพิจารณา ได้แก่ เอกสารนั้นเป็นต้นฉบับ หรือการได้รับการรับรอง หรือการพิสูจน์ว่าเป็นของแท้ 

หรือไม่ เอกสารดังกล่าวมีน�้าหนักกว่าส�าเนาต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว การประเมินน�้าหนักของหลักฐานทางเอกสารยังต้อง

ประเมินเนื้อหาในเอกสาร และประเมินร่วมกับหลักฐานประเภทอื่นด้วย เอกสารแสดงสิ่งที่บุคคลร้องเรียนหรือไม่ หรือมีการ

เชื่อมโยงไปถึงคดีหรือไม่

 ค�าให้การ (testimonial evidence) นั้น ถึงแม้ว่าการใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็เป็นหลักฐานที่มีน�้าหนักน้อย 

เนื่องจากหลักฐานเหล่านี้อาจมีอิทธิพลจากการรับรู้ของมนุษย์ แรงจูงใจ และข้อผิดพลาด นอกจากนั้น ค�าบอกเล่า (หลักฐาน 

รับรองที่อธิบายถึงส่ิงที่คนอื่นบอกว่าเกิดข้ึน) ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของหลักฐานรับรอง แม้ว่าจะมีน�้าหนักในการสืบสวน 

ระดับหนึ่ง 
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การให้น�้าหนักพยานและการเตรียม
รายงานการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
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 การขาดความน่าเช่ือถือ (หรือขาดความเป็นจริง) ของหลักฐานรับรองได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ 

ทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนอาจมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง และท�าให้การรับรู้เหตุการณ์ผิดไป ในท�านองเดียวกัน มิตรภาพ

หรือเครือญาติ อาจส่งผลต่อความซ่ือสัตย์ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย และสร้างอคติที่มีผลต่อการให้ค�ารับรอง อาจมีเรื่องของ 

ผลประโยชน์ทางการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายอื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน อาจจะเป็น

เรื่องจริงหรือมีความกลัวที่จะพูดบางสิ่งที่อาจเห็นได้ว่าจะสร้างความเสียหายให้กับผู้มีอ�านาจหรือหน่วยงานที่มีอ�านาจ หรือ

บางครั้งเกิดจากความรู้สึกท่ีไม่แยแสกับเหตุการณ์ หรือไม่เห็นความจ�าเป็นที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง การมีปัจจัยเหล่าน้ีไม่อาจ

ลบล้างค�าให้การได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบควรจะตระหนักถึง

 มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ (หรือความถูกต้อง) ของหลักฐาน สภาพทางกายภาพของบุคคล 

ในขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น บุคคลนั้นใส่แว่นอยู่แล้วหรือไม่ หากใช่ แล้วเขาได้ใส่มันในเวลาที่เกิด

เหตุการณ์หรือไม่ หรือมีสิ่งกีดขวางใด ๆ  ในการมองเห็นหรือได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ หรือมองเห็นชัดเจนหรือไม่ มีระยะห่าง 

มากน้อยแค่ไหน บุคคลนั้นที่เมาเหล้าหรือซึมเศร้าหรือไม่ ฯลฯ เป็นต้น โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ต้องได้รับการพิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยผู้ตรวจสอบ

 การประเมินความน่าเชื่อถือและความเกี่ยวข้องของพยานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค�าให้การของบุคคล และ

ความสัมพันธ์กับหลักฐานและพยานอื่น ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น ค�าให้การพยานเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือน้อยกว่าการสังเกตโดยตรง

แต่ถึงแม้ว่าจะมีการสังเกตโดยตรง พยานควรได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เช่น ตรรกะ 

และความสอดคล้องตั้งแต่ต้นจนจบ 

 ผู้ตรวจสอบยังต้องการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าแหล่งอ้างอิงหรือค�าให้การของคนหนึ่งสอดคล้องกับค�าให้การ 

ของผู้อื่นหรือไม่ ผู้ตรวจสอบจะต้องประเมินความสอดคล้องของค�าให้การกับหลักฐานอื่น ๆ รวมทั้งหลักฐานทางกายภาพ 

สุดท้าย คือ การพิจารณาแรงจูงใจหรือผลประโยชน์ของบุคคล

มักจะมีการจัดท�ารายงานการสืบสวน ส่วนข้อก�าหนดในรายงานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ซึ่งโดยทั่วไปประกอบไปด้วย

 การสรุปข้อร้องเรียน ข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมทั้งข้อสรุปหลัก

 การระบุของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (กฎหมาย เครื่องมือระหว่างประเทศ 

 การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ) ที่เป็นปัญหา

 รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางกายภาพ

 การวิเคราะห์หลักฐานเพื่อหาความจริงของข้อกล่าวหา

 ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยการวิเคราะห์หลักฐาน

 ข้อแนะน�าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรกระท�าเพื่อแก้ปัญหา

การเตรียมรายงานการตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริง
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การตัดสินเป็นจุดสูงสุดของกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และโดยทั่วไปจะมีการก�าหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ดี 

โดยทั่วไปบุคคลของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นจะเป็นผู้ตัดสิน เช่น หากเป็นในรูปแบบ 

คณะกรรมการ ก็จะให้คณะกรรมการตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้เป็นผู้ตัดสิน อย่างไรก็ตาม บางสถาบันฯ มอบหมายการตัดสินใจ 

อย่างเป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว หรือกลุ่มเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนเท่าน้ัน ในสถานการณ์เหล่านี้มักจะมี 

การตรวจสอบในกระบวนการที่สร้างขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินจะไม่เกิดความเสียหายและมีความสอดคล้องกัน

หมายถึงการจัดการให้ผู้ที่ถูกละเมิดอยู่ในภาวะที่ไม่เหมือนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวไม่

สามารถระบุวิธีที่ชัดเจนได้ ขึ้นกับลักษณะและความรุนแรงของการละเมิดที่ถูกกระท�า และผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถูกละเมิด

โดยรายการที่จะแสดงต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการแก้ไขที่ควรได้รับการพิจารณา

 มีค�าสั่งให้หยุดการละเมิด

 มีค�าสั่งให้ชดเชยผู้ถูกละเมิด ตามผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การสูญเสีย

รายได้การจ้างงาน ต้นทุน และการฟื้นฟูสุขภาพ

 มีค�าสั่งให้ชดเชยผู้ถูกละเมิดส�าหรับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น

 มีค�าสั่งให้หน่วยงานด�าเนินการเพื่อลดความเสียหาย เช่น จ้างบุคคลกลับมาท�างานใหม่ หากพบว่ามีการเลิกจ้าง

บุคคลผู้นั้นด้วยเหตุผลที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

แม้ว่าจะไม่มแีนวทางแก้ไขทีเ่ป็นมาตรฐานในทุกกรณ ีแต่หากสถาบันสทิธมินษุยชนแห่งชาตพิบว่ามกีาร

ละเมดิสทิธมินุษยชนขึน้ ก็สามารถมีกระบวนการแก้ไขได้อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

การท�าให้ผูถ้กูละเมดิเหมอืนไม่ถกูละเมดิสทิธิมนษุยชน 
(Make the victim whole) 

แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการผลการตรวจสอบเพื่อคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน4.5

โดยปกติ 

แนวทางในการบริหารจัดการ

ผลการตรวจสอบสามารถ

ด�าเนินการได้อย่างน้อย

ดังต่อไปนี้

 สรุปว่าเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหาทางการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อให้

 หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่ไปปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

 สรุปว่าไม่มีการละเมิดเกิดขึ้น ดังนั้น การพิจารณาข้อร้องเรียนควรได้รับการยุติ

 สรุปว่าควรสืบสวน หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนกระท�าการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

 สรุปว่าเรื่องนี้ควรได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่มีอ�านาจ

 เกี่ยวข้อง
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วิธีการแก้ไขเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้กระท�าผิดรับผิดชอบต่อการกระท�าของพวกเขา จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการละเมิดที่

เกิดขึ้น การละเมิดสิทธิมนุษยชนบางอย่างเป็นการละเมิดในลักษณะของคดีอาญา ซึ่งสถาบันฯ ไม่ได้มีอ�านาจทางกฎหมาย

ที่จะมีบทลงโทษทางอาญาได้ จึงควรส่งต่อไปให้ศาลด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันใน

แต่ละประเทศ

เป็นวิธีการแก้ไขที่น่าสนใจ แต่มักจะถูกมองข้ามเสมอ เช่น หากการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในสถานที่ท�างาน และมี

การชดเชยเรียบร้อยแล้ว แต่นายจ้างอาจจะต้องด�าเนินการอื่น ๆ เพื่อป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น การ

ฝึกอบรมหัวหน้างานในเรื่องหน้าที่  ความรับผิดชอบตามสิทธิมนุษยชน หรือการพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อบังคับใช้

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ในองค์กร ฯลฯ ในท�านองเดียวกัน ถ้าผลของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดจากการขาด

กฎหมายของรัฐที่เหมาะสม หรือกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่มีไม่เพียงพอหรืออ่อนเกินไปที่จะน�ามาใช้ป้องกัน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็สามารถเสนอให้เกิดการปรับแก้กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

เหล่านีไ้ด้ เพือ่ท�าให้มัน่ใจว่ามกีารป้องกนัสาเหตุของการละเมิดเหล่านี ้ และในระยะยาว กจ็ะท�าให้การละเมดิทีม่ลีกัษณะ 

ท�านองนี้ไม่เกิดขึ้นอีก

การท�าให้ผูก้ระท�าผดิ/ละเมดิสทิธิมนษุยชน
ได้รบัการด�าเนนิการทีเ่หมาะสม 

การป้องกนัไม่ให้มกีารละเมิดอืน่ ๆ 
ทีม่ลัีกษณะท�านองเดยีวกันนัน้เกดิขึน้อกี 

หลักการปารีสให้อ�านาจเต็มแก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเผยแพร่ค�าแนะน�าและค�าตัดสิน การที่สถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเผยแพร่ผลการตรวจสอบนั้น เป็นขั้นตอนส�าคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือของกลไกการ 

ร้องเรียน และแสดงผลการท�างานที่มีประสิทธิภาพภายใต้ขอบเขตของอ�านาจกึ่งตุลาการที่ได้รับ

การเผยแพร่จะช่วยให้ความคิดเห็นของสถาบันฯ ออกสู่สาธารณะ และสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวาง 

ซึง่เป็นส่ิงส�าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากสาเหตขุองการร้องเรยีนเกดิจากปัญหาอย่างการเลอืกปฏบิตัหิรอืความอยตุธิรรม

อันจะส่งผลต่อการตอบสนองจากรัฐสภาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ในรัฐบาล การเผยแพร่ผลการตรวจสอบยังสามารถเป็น

วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความมั่นใจให้ผู้ร้องเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการด�าเนินการในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง 

การเผยแพร่ผลการตรวจสอบและการตัดสินควรต้องค�านึงถึงความต้องการที่จะรักษา

ความลับของคู่กรณี เช่น อาจไม่จ�าเป็นต้องเผยแพร่รายละเอียดของผู้ร้องเรียนเสมอไป

การเผยแพร่ผลการตรวจสอบ
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หลักการปารีสระบุว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีอ�านาจกึ่งตุลาการ ควรพยายามหา “ข้อยุติอย่าง

ประนีประนอม” ถึงแม้ว่าจะมีเพียงค�าว่า “การประนีประนอม” แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่ามีเทคนิคในการระงับข้อพิพาท

ในรูปแบบอื่น ๆ ที่จะท�าให้เกิดข้อตกลงที่เห็นพ้องร่วมกันได้ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีรูปแบบการระงับข้อพิพาทที่หลากหลาย ผ่านการประนีประนอม และ/หรือ การไกล่เกลี่ย 

โดยหากส�าเร็จการระงับข้อพิพาทจะต้องท�าเป็นเอกสารในข้อตกลงยินยอม ซึ่งโดยส่วนใหญ่บุคคลที่สามที่มีความเป็นกลาง 

(เช่น ผู้ไกล่เกลี่ย หรือผู้ด�าเนินการประนีประนอม) จะเป็นผู้ช่วยค้นหาทางแก้ไขที่สามารถยอมรับได้ให้กับคู่กรณี

กระบวนการระงับข้อพิพาทอาจไม่เหมาะสมส�าหรับการร้องเรียนในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีความร้ายแรง หรือ

เก่ียวข้องกับการประกอบอาชญากรรม เช่น ความรุนแรงทางเพศ หรือการละเมิดหลักสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

เช่น การทรมาน หรือท�าให้บุคคลหายสาบสูญ ฯลฯ

การระงับข้อพิพาท

การระงับข้อพิพาท หมายถึง

ชุดของกระบวนการและเทคนิคที่เกิดขึ้นนอกกระบวนการ

กฎหมายที่เป็นทางการ และด�าเนินการขึ้นเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ร่วมของคู่กรณีและแก้ปัญหาข้อพิพาท 

โดยเป็นกระบวนที่ไม่เป็นทางการเพื่อลดความขัดแย้งต่าง ๆ 

ให้น้อยลง กระบวนการนี้จะมีประสิทธิภาพหากใช้ตั้งแต่

ระยะแรก ๆ ของการจัดการข้อร้องเรียน เนื่องจากจะเปิดโอกาส

ให้คู่กรณีได้บอกเล่าเรื่องราวในมุมของพวกเขา 

และรับผิดชอบตกลงแก้ปัญหาร่วมกัน

บนความแตกต่างของทั้งคู่

การระงับข้อพิพาทในรูปแบบอื่น
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ไม่มีกระบวนที่เป็นมาตรฐานในการประนีประนอม และ/หรือ การไกล่เกลี่ย อย่างไรก็ดี สถาบันสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติมักเลือกใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยที่หลากหลายในการยุติข้อพิพาท มากกว่ากระบวนการประนีประนอม 

กระบวนการที่จะแสดงต่อไปนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพเท่าน้ัน โดยไม่ได้บ่งบอกว่าควรมีเพียงหนึ่งวิธีการที่ใช้ 

ในทุกกรณี ความแตกต่างของวิธีการที่จะใช้อาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เผชิญ สถานะของสถาบันฯ ตามแนวทาง ดังนี้

ในส่วนต่อไปน้ีจะเน้นเรือ่งการไกล่เกลีย่และประนอมข้อพิพาท ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีนยิมมากข้ึน

เพือ่จดัการกับข้อร้องเรยีนด้านสทิธมินษุยชน

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการไกล่เกลี่ยและประนีประนอม ข้อพิพาทด้าน 

สิทธิมนุษยชน โดยคนกลางต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบในการช่วยให้คู่กรณีได้บอกเล่าเรื่องของพวกเขาอย่าง 

เท่าเทียม และน�าไปสู่ความยุติธรรมในการระงับข้อพิพาท

การประนีประนอม เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการระงับข้อพิพาทที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้โดยผู้ประนีประนอม 

จะเปิดทางเลือกและให้โอกาสให้คู ่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกัน บ่อยครั้งที่การประนีประนอมมักจะเกิดขึ้นภายหลัง

กระบวนการสอบสวน เมื่อผู้ประนีประนอมได้ชี้แจงแก่คู่กรณีถึงข้อได้เปรียบที่แต่ละฝ่ายมี

กระบวนการที่อิงผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายมักจะประสบความส�าเร็จสูงมาก เมื่อมีการไกล่เกลี่ยตั้งแต่เริ่มต้น

กระบวนการ โดยจากรายงานพบว่า บางประเทศมีอัตราความส�าเร็จถึงร้อยละ 75 - 80 หากเป็นการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้น

โดยสมัครใจ

ก. ค�าจ�ากัดความการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท

ข. กระบวนการการไกล่เกลี่ยและประนีประนอม

ส�าหรับคู ่กรณีแล ้ว กระบวนการไกล่เกลี่ยเป ็นวิธีการแก้ป ัญหาที่ เผชิญหน้าน ้อยกว ่า ซึ่งเป ็นสิ่งส�าคัญ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อพิจารณาแล้วว่า การเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมของผู้ละเมิดส�าคัญมากกว่าการ

ลงโทษ ทั้งนี้ ความตั้งใจและความพร้อมของทั้งสองฝ่ายในการเข้าร่วม เป็นเงื่อนไขส�าคัญท�าให้การประนีประนอมและ

การไกล่เกลี่ยประสบความส�าเร็จ ทั้งนี้ขึ้นกับ

 ความปรารถนาของทั้งสองฝ่ายที่จะรักษาสัมพันธ์ที่ดีไว้

 ความต้องการของทั้งสองฝ่ายที่จะหลีกเลี่ยงการสอบสวน หรือการกระท�าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ความปรารถนาของทั้งสองฝ่ายที่จะแก้ปัญหาความแตกต่างให้เร็วที่สุด
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การไกล่เกลี่ยและการประนีประนอมควรเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่เป็นกลาง (on neutral ground) เมื่อคู่กรณีพบกัน ควรจะอยู่

ในสถานที่ของคณะกรรมการ หรือหน่วยงานกลางอื่น ๆ ซึ่งไม่ท�าให้เกิดข้อได้เปรียบกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ 

คนกลางหรือผู้ไกล่เกล่ียอาจต้องการที่จะเร่ิมต้นด้วยการรับฟังมุมมองของแต่ละด้าน ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “การสลับให้ 

ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสไกล่เกลี่ยในมุมของตน” ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอ�านาจมากกว่ากัน

กระบวนการนี้ยังสนับสนุนการเปิดกว้าง และจะท�าให้เกิดความคิดเกี่ยวกับข้อตกลงได้ดีขึ้น ในระหว่างกระบวนการน้ี 

คนกลางหรือผู้ไกล่เกล่ียจะต้องยินดีที่จะรับฟังและควรเป็นกลาง โดยต้องท�าให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากัน

ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไป

คู่กรณีท้ังสองฝ่ายควรมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเก่ียวกับลักษณะของกระบวนการที่จะใช้ และระดับช้ันของความลับในการ

อภิปรายและหาข้อตกลง โดยจะต้องตกลงว่าสิ่งที่พูดในกระบวนการนี้จะไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อต่อต้านคู่กรณีได้ในภายหลัง 

หากกระบวนการประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยไม่ส�าเร็จ และมีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงหลังจากนั้น ความเข้าใจเป็นอย่างดีนี้

จะสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อตกลงได้อย่างตรงไปตรงมา และสามารถพูดในสิ่งที่ไม่คิดจะพูดในค�าให้การ

การไกล่เกลี่ย

จะเกิดขึ้นก่อนด�าเนินการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
การตรวจสอบ

การประนีประนอม

จะเกิดขึ้นในระหว่างหรือหลัง

การตรวจสอบแล้ว

การเห็นด้วยกับกฎพื้นฐาน

การรับฟังมุมมองของทั้งสองฝ่าย

การน�าคู่กรณีมาร่วมกันเพื่อหา

ข้อตกลงที่เหมาะสม
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มีอย่างน้อยดังนี้

 ชี้แจงให้คู่กรณีเข้าใจผลการสอบสวน รวมทั้งผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น  

     ตามความเหมาะสม

 ช่วยให้คู่กรณีน�าเสนอมุมมองของแต่ละฝ่าย

 ช่วยให้คู่กรณีระบุความต้องการของแต่ละฝ่าย

 สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์

ที่ทั้งสองฝ่ายรับได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ

 ช่วยให้คู่กรณีบันทึกข้อตกลงและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

 ท�าให้แน่ใจว่าข้อตกลงจะถูกน�าไปใช้

บทบาทของผู้ประนีประนอม

หมายเหตุ: ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อเท็จจริงที่ค้นพบในระหว่างการไกล่เกลี่ยไม่สามารถใช้ได้ใน

การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

มีอย่างน้อยดังนี้ 

 ช่วยให้คู่กรณีแสดงความคิดเห็นของตน

 ช่วยให้คู่กรณีเข้าสู่ข้อตกลง

 อธิบายหลักพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

 ท�าให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีฝ่ายใดเสียผลประโยชน์จากการไกล่เกลี่ย

 ช่วยคู่กรณีให้บันทึกข้อตกลง

 ให้ความมั่นใจว่าจะเคารพในข้อตกลง

 น�าข้อมูลกลับไปเพื่อประกอบการตรวจสอบในขั้นตอนถัดไป 

หากไกล่เกลี่ยไม่ส�าเร็จ

บทบาทของผู้ไกล่เกลี่ย

สัญญาข้อตกลงควรเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และควรมีการลงช่ือทั้งสองฝ่าย โดยปกติมักจะใช้รูปแบบของสัญญา

กฎหมาย เพื่อให้มีผลบังคับใช้ การแก้ไขปัญหาควรจะสอดคล้องกับ

  กฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

  สามารถแก้ไขความคับข้องใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย และ

  มีความยืนยง เช่น สามารถน�าไปใช้ในการจัดการกับข้อพิพาทที่มีลักษณะคล้ายกันในอนาคต 

สัญญาข้อตกลงที่เป็นผลเกิดจากการประนีประนอมควรต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับผลประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ

การต่อรองสัญญาข้อตกลง
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มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการเฝ้าระวังและติดตาม

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน

บทที่



ตามหลักการปารีส โดยทั่วไปสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องมีความรับผิดชอบที่จะให้ค�าปรึกษาแก่รัฐบาล 

รัฐสภา และหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านการให้ความคิดเห็น ค�าแนะน�า ข้อเสนอ และรายงานอื่น ๆ  กระบวนการเฝ้าระวังเป็น 

กระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน 

ในภาพรวม ทั้งแก่สาธารณชน รัฐบาล และรัฐสภา 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งหมดมีหน้าที่เฝ้าระวังเร่ืองสิทธิมนุษยชน การเฝ้าระวังเป็นลักษณะส�าคัญตาม

บทบัญญัติของการคุ้มครอง และยังส่งผลต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการรายงานสถานการณ์ในรายงานประจ�าปี

หรือรายงานเฉพาะ สถาบันฯ ควรมีการเฝ้าระวังอย่างน้อยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

มาตรฐานในการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน5.1

 การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ เช่น การติดตาม
และการค ้นหาความจริงที่มี เกี่ยวกับ
เหตุการณ์เฉพาะ เป็นต้น เพื่อบันทึก
และรายงานข้อเท็จจริง รวมถึงน�าเสนอ 
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
รัฐบาล เพื่อให้เกิดการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การเฝ้าระวังสถานที่กักกันเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทรมาน และ
เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานระหว่าง
ประเทศเป็นที่ยอมรับ

การเฝ ้ าระ วังและติดตามการ
ด�าเนินการของหน่วยงานในประเทศ 
ตามเป้าหมายที่ได้ตกลง และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

การเฝ้าระวังปัญหาสิทธิมนุษยชน
เฉพาะเรื่อง 

การเฝ้าระวัง
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ผลของการเฝ้าระวังสถานการณ์ท้ัง 4 ด้านดังกล่าวจะต้องถูกน�าไปวิจัยหรือวิเคราะห์เพื่อจัดท�ารายงานประจ�าปี  

รายงานสถานการณ์เฉพาะ หรือรายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยทางสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเผยแพร่ผลการวิจัย

และการวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อสร้างแรงกดดันให้กับหน่วยงานที่มีอ�านาจและเกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ 

ตามข้อเสนอแนะ นอกจากนั้น ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มั่นใจว่า 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�าแนวทางต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องให้ความส�าคัญกับการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่า

มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีที่รัฐบาลได้ตกลงไว้ การเฝ้าระวังและติดตามอย่างเป็นระบบน้ันจะช่วย 

ขับเคลื่อนให้รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

กระบวนการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนสามารถสรุปได้ดังภาพต่อไปนี้

การเฝ้าระวัง

และติดตามสถานการณ์

สิทธิมนุษยชน

ต่อเนื่อง

เป็นระบบ

การหยิบยกประเด็น

ด้านสิทธิมนุษยชน

ขึ้นพิจารณาเอง

ผลการด�าเนินการของ

สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

เหตุการณ์ระหว่างประเทศ

เหตุการณ์ส�าคัญในประเทศ

ปัญหาเฉพาะด้าน/ประเด็น

ปัญหาในสถานที่คุมขัง

ความก้าวหน้าใน
การด�าเนินการของ

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจ�าปี
หรอืรายงานเฉพาะ

หรอืรายงานพเิศษต่าง ๆ
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การเฝ้าระวัง หมายถึง กิจกรรมในการสังเกต รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานสถานการณ์หรือเหตุการณ ์

โดยผลการเฝ้าระวังอาจน�าไปสู่การรายงานการละเมิด การให้ข้อแนะน�าแนวทางในการแก้ไข การป้องกัน การศึกษา หรือ

การรณรงค์ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรพยายามที่จะตรวจสอบว่าการน�าเสนอของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

มีความถูกต้องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม รายงานการติดตามเป็นการบันทึกที่ส�าคัญที่จะระบุถึงการสังเกตเหตุการณ์ว่าอะไร 

เกิดข้ึนบ้าง ทั้งโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือการรายงานโดยหน่วยงานมาตรฐานอื่น ๆ ทั้งนี้ รายงานการติดตาม

เฝ้าระวังเหตุการณ์มักจะเข้มงวดน้อยกว่ารายงานการตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือรายงานการติดตามผลการด�าเนินการ 

ตามข้อเสนอหลังการตรวจสอบ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเลือกแผนการเฝ้าระวัง ตามล�าดับความส�าคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ

บทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศ โดยเจ้าหน้าท่ีในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการ

เฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

• “การไม่ก่ออันตราย” เป็นหลักการที่ส�าคัญที่สุดที่น�ามาใช้ในการท�างานการเฝ้าระวังทางด้านสิทธิมนุษยชน  

ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงโดยตรงกับบุคคลอื่น ๆ  เช่น ความน่าเชื่อถือ การรักษาความลับ และความปลอดภัย ซึ่งกล่าวอย่างสรุป

ได้ว่า การเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนจะต้องไม่ด�าเนินการใด ๆ ในทางที่อาจเกิดความอันตรายขึ้นได้

• การรู้จักมาตรฐาน หมายความว่า กระบวนการการเฝ้าระวังนั้น จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานสิทธิ 

มนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการเฝ้าระวัง จะต้องตีความใน

มาตรฐานเหล่านั้นเหมือนกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลถูกเก็บมาจากคนละแหล่ง 

• ผลที่พบและน�าเสนอหลังจากการเฝ้าระวังจะต้องมี “ความถูกต้องแม่นย�า” ผ่านการเข้าใจในมาตรฐานสิทธิ

มนุษยชนแบบเดียวกัน นอกจากนี้ วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ยังต้องสนับสนุนให้เกิดความถูกต้องและแม่นย�า 

เช่น ผู้ลงรหัสข้อมูลจ�าเป็นต้องใช้ศัพท์และรูปแบบของการลงข้อมูลแบบเดียวกันทั้งหมด 

• “ความยุติธรรม ความซื่อตรง ความเที่ยงธรรม และความเป็นมืออาชีพ” เป็นค�าที่มีความสัมพันธ์กัน และต้อง

ปฏิบัติตามในการน�ามาตรฐานสูงสุดที่เป็นไปได้มาใช้ เมื่อมีการรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล และการน�าเสนอผล

แนวทางปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวม5.2

หลักการในการเฝ้าระวัง

ความถูกต้องแม่นย�า

ความยุติธรรม ความซื่อตรง 

ความเที่ยงธรรมและความเป็นมืออาชีพ

การรู้จักมาตรฐาน 

การไม่ก่ออันตราย

การเฝ้าระวังของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ต้องปฏิบัติตามหลักการส�าคัญ

ดังต่อไปนี้
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ทั้งนี้ อาจมีบางโอกาสที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความจ�าเป็นที่จะต้องส�ารวจและเฝ้าระวังบางสถานการณ์ที่ 

ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า อย่างไรก็ดี กิจกรรมการเฝ้าระวังส่วนใหญ่สามารถคาดการณ์ได้ และท�าเป็นวงจรปกติดังนี้

โดยทั่วไป กิจกรรมการเฝ้าระวังที่ด�าเนินการโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะต้อง

 มีการจัดการ (วางแผน จัดสรรทรัพยากร ควบคุม และประเมินผล)

 ท�าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

 ท�าเป็นวงจรปกติในส�านักงาน

 ท�างานในเชิงรุก เมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญเกิดขึ้น 

 มุ่งเน้นผลลัพธ์ และการบันทึกเหตุการณ์จริงบนหลักสิทธิมนุษยชน

ประการแรก 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ควรระบุประเด็นที่จะเฝ้าระวังตามล�าดับ

ความส�าคัญ ซึ่งควรสอดคล้องกับ  

1) ประเด็นปัญหาส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศ 2) โอกาสและความเสี่ยงของการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในประเทศ 3) ความสามารถในการ

ด�าเนินการเฝ้าระวังจากข้อจ�ากัดด้าน

งบประมาณ ทรัพยากร และระยะเวลา 

ประการที่สาม

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด�าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ตามประเด็นการเฝ้าระวังที่ก�าหนดไว้ 

ประการที่สอง

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ควรวางแผนและตัดสินใจในวิธีการ 

กระบวนการ/เทคนิคที่ใช้ กรอบเวลา รวมถึง

โครงสร้างของระบบข้อมูลที่ต้องการจะเฝ้าระวัง 

(เช่น การระบุลักษณะข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่

ต้องการ หรือการระบุหรือพัฒนาเครื่องมือ

การเก็บข้อมูล ฯลฯ)

ประการสุดท้าย

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

น�าเสนอผลลัพธ์ ผ่านการรายงาน

ผลการด�าเนินการเฝ้าระวัง 

และจัดท�าข้อเสนอเพื่อรณรงค์

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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การส�ารวจเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง ควรมีการหาค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ

ส�ารวจ การด�าเนินการส�ารวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการส�ารวจ อย่างไรก็ดี สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรม ี

ความเข้าใจทั่วไปในเรื่องของประเภทตัวอย่างที่อาจน�ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการส�ารวจ การก�าหนดตัวอย่าง  

(sampling) ที่เหมาะสมอาจแบ่งได้เป็นทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่  

ตัวอย่างแบบสุ่ม (random sampling) 
เป็นการส�ารวจจากตัวอย่างที่จ�ากัด ผ่านการระบุแหล่งข้อมูลที่จะดึงข้อมูลแบบสุ่มโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นทาง

คณิตศาสตร์ โดยทั่วไปจ�าเป็นต้องใช้นักสถิติในการออกแบบส�ารวจและตีความ ตัวอย่างเช่น ควรจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้น

ในแต่ละพื้นที่ ในกรณีที่มีชุมชนเป็นจ�านวน 100 ชุมชนในภูมิภาค และในส่วนของการศึกษาพลเมืองที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง 

สถาบันฯ ต้องการที่จะเฝ้าระวังเพื่อให้แน่ใจว่า มีการด�าเนินการด้านการศึกษาจริง และเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมและสมบูรณ์ 

ในส่วนของการศึกษาพลเมืองทั้งหมด แทนที่จะมีการเฝ้าระวังแต่ละชุมชน สถาบันฯ ควรมีการสุ่มเลือกชุมชนประมาณ 

10 ชุมชนที่จะกระท�าการเฝ้าระวัง และสรุปผลจากกลุ่มชุมชนเหล่านั้น เช่น การเลือกชุมชนโดยการสุ่มกับชื่อชุมชน 

ตัวอย่างแบบใช้เกณฑ์การตัดสินอย่างยุติธรรม 
(judgmental sampling)
เป็นการก�าหนดการเก็บตัวอย่างผ่านการไตร่ตรองและตัดสินโดยบุคคล 

ตัวอย่างดังเช่นสถานการณ์ข้างต้น หากพบว่าในชุมชนจ�านวน 100 ชุมชนที่

มีการเลือกตั้ง ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มที่ 

มีชาติพันธุ์เดียวกัน ในขณะที่อีกคร่ึงหนึ่งเป็นชนกลุ่มที่มีความแตกต่างทาง

ชาติพันธุ์ซึ่งจะมีความเสียเปรียบในสังคม สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จ�าเป็นต้องเลือกประชากรกลุ ่มตัวอย่างที่ เป ็นธรรมต่อชนกลุ ่มน้อย  

โดยหลังจากนั้นอาจใช้วิธีการส�ารวจแบบสุ่มจับตัวแทนส�าคัญในชุมชนของ

ชนกลุ่มน้อยก็ได้

การใช้การส�ารวจ (surveys) 
ในการเฝ้าระวัง

1
ตัวอย่างความน่าจะเป็น 

หรือตัวอย่างแบบสุ่ม 

(probability or 

random sample)  

3
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นแบบบังเอิญ 

(haphazard sample)

2
ตัวอย่างแบบใช้เกณฑ์

การตัดสินอย่างยุติธรรม 

(judgement sample) 
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5.3.1  การก�าหนดขอบเขตของกิจกรรมการเฝ้าระวัง 
การเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนสามารถกระท�าได้อย่างครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของกิจกรรมของมนุษย์ จากปัญหา

เศรษฐกิจและปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการเมืองและพลเมือง

 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่สามารถเฝ้าระวังและรายงานผลในทุก ๆ สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศ 

แต่จะเป็นการระบุประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่น่ากังวลมากที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศ  แล้วมุ่งเน้นไปที่การเฝ้าระวังเหตุการณ์

เหล่านั้นตลอดทั้งปี หรือบางสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจมีการวางแผนตารางเป็นระยะเวลาหลายปี ในการเฝ้าระวังสิทธิ

ด้านต่าง ๆ ในแต่ละปีเพื่อให้สิทธิทุกด้านมีการตรวจสอบอย่างทั่วถึง 

5.3.2   การวางแผนกิจกรรมการเฝ้าระวัง 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วนใหญ่ติดตามความก้าวหน้าเป็นช่วงระยะเวลา เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ จุด

เวลาเริ่มต้น หรือเวลาฐาน (baseline) และปัจจัย หรือตัวบ่งชี้ (indicators หรือ benchmarks) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงก้าวหน้าหรือถดถอย ในบางครั้ง การเฝ้าระวังจะก�าหนดเป้าหมาย (เกณฑ์มาตรฐาน) ส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน วิธีการนี้อาจถูกน�ามาใช้กับสิทธิทุกประเภท แต่จะเป็นประโยชน์ในการติดตามผลส�าเร็จที่เกี่ยวข้อง

กับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยชนิดของตัวบ่งชี้ที่มักใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามความก้าวหน้า

ตัวอย่างที่เกิดขึ้นแบบบังเอิญ (haphazard sampling) 
เป็นการก�าหนดการเก็บตัวอย่างที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์น้ันโดยไม่ได้ก�าหนดมาก่อน ในขณะที่การเก็บตัวอย่าง 

รูปแบบนี้อาจไม่เป็นที่เชื่อถือและมีเหตุผลถูกต้องเหมือนรูปแบบอื่น ๆ  แต่ยังคงสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์กว้าง ๆ  ได้

แนวทางปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ5.3

3

1

2

กระบวนการในการ

เฝ้าระวังสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนในประเทศ

อาจด�าเนินการได้ดังนี้

การก�าหนดขอบเขตของ

กิจกรรมการเฝ้าระวัง

การวางแผนกิจกรรม

การเฝ้าระวัง 

การด�าเนินกิจกรรม

การเฝ้าระวัง
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การระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์มีความซับซ้อนกว่าการก�าหนดตัวชี้วัดกระบวนการ โดยคณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาของ

สหประชาชาติ (treaty bodies) ได้ร่างแนวทางการพัฒนาในส่วนแบบฟอร์มและเนื้อหาของรายงาน ซึ่งทั้งสองส่วนได้ก�าหนด

ความต้องการของข้อมูลส�าหรับการรายงานผลของประเทศไว้แล้ว (ดูได้ที่ www.ohchr.org) เอกสารอ้างอิงเหล่านี้จะค่อนข้าง 

ครอบคลุม สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นต้นแบบที่จะก�าหนดตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องส�าหรับ

กิจกรรมการเฝ้าระวัง

ในสถานการณ์ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จของการด�าเนินการ ควรก�าหนดตัวชี้วัดความ

ส�าเร็จที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์ (relevant) สามารถเข้าใจได้ง่าย (understandable) และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

(useable) ตัวชี้วัดที่ดีจะช่วยให้การวัดผลเป็นไปอย่างชัดเจน และน�าไปสู่การปรับปรุงในระยะยาว

5.3.3  การด�าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวัง

 การรวบรวมข้อมูล

 การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเฝ้าระวังตามทฤษฎีแล้วควรจะให้ความสนใจกับการวิจัยปฐมภูมิและการหา 

ข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วนใหญ่มักเลือกที่จะใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมูลจากผู้อื่น) ในการ

ประเมินผล ข้อมูลทุติยภูมิจะเป็นประโยชน์เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นประหยัดกว่าโดยเปรียบเทียบ และมีการใช้ก�าลังคนน้อยกว่า

ในการได้มาซ่ึงข้อมลู นอกจากนี ้ มกีารวิจยัข้อมลูและการรวบรวมข้อมูลทีเ่ผยแพร่ในระดบัประเทศอยูอ่ย่างมากมายหลากหลาย 

การทุ่มเททรัพยากรเพื่อเก็บข้อมูลใหม่อาจไม่มีความจ�าเป็นในล�าดับต้น ๆ ความเป็นไปได้ของแหล่งที่มาของข้อมูลทุติยภูมิ 

มีดังนี้

ตัวชี้วัดกระบวนการ 

เป็นตัวชี้วัดว่ามีการด�าเนินการที่จะท�าให้สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการหยิบยกขึ้นนั้น มีการน�าไปปรับปรุง หรือท�าให้เกิด

การคุ้มครองขึ้น เช่น เกิดการร่างกฎหมาย  กฎระเบียบ นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

เป็นตัวชี้วัดที่แสดงผลของการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่เพิ่มมากขึ้น 

ตัวอย่างเช่น รัฐบาลผ่านกฎหมายที่เกี่ยวกับการทรมาน เป็นตัวบ่งชี้กระบวนการ ในขณะที่จ�านวนการทรมานที่ลดน้อยลง 

คือ ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ 

การก�าหนดตัวชี้วัดกระบวนการจะค่อนข้างตรงไปตรงมาดังนี้

มีกระบวนการในการด�าเนินการ

แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มีการระบุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

กฎระเบียบ นโยบาย หรือแนวทาง

ปฏิบัติใหม่

มีการระบุว่าควรแก้กฎหมาย 

กฎระเบียบ นโยบาย และ

แนวทางปฏิบัติใดที่น�าไปใช้

ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

2 31
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรเก็บข้อมูลทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจแสดงว่า 

เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเลื่อนชั้นเรียนจากระดับประถม

ไปมัธยมน้อยกว่าเด็กผู้ชาย ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิง

ปริมาณ ที่แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาบางอย่างที่อาจเกิดข้ึน 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเพิ่มการศึกษาข้อมูล

โดยใช้แบบส�ารวจหรือการโฟกัสแบบกลุ่ม เช่น พยายามที่

จะอธิบายสาเหตุของการเกิดสถานการณ์ ข้อมูลที่สร้างขึ้น

จากความพยายามดังกล่าวจะมีคุณภาพ และสามารถช่วย

ให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบนัสิทธมินษุยชนแห่งชาตส่ิวนใหญ่สามารถใช้ข้อมลูและเอกสารการบรหิารจดัการภายในของตนเอง เช่น สถติกิาร

ร้องเรียน ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะการในการด�าเนินการเฝ้าระวังที่ผ่านมา ข้อมูลการเฝ้าระวังในห้องคุมขัง ผลของการ

ประชุมแห่งชาติหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นสิทธิมนุษยชนประเภทเฉพาะ นอกจากนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติอาจด�าเนินการวิจัยปฐมภูมิหรือการหาข้อเท็จจริง สิ่งนี้อาจมีความจ�าเป็นเมื่อเกิดช่องว่างในข้อมูลที่มีอยู่หรือมี

ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ

• การตรวจสอบรายละเอียดเอกสารทางการเงินจะแสดงให้เห็นว่าประเทศให้ความสนใจกับปัญหาแต่ละ

ประเด็นมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�างานของรัฐบาลอื่น ๆ ในภูมิภาคระหว่างปีต่อปี  

การประเมินผลนี้ส่วนใหญ่จะใช้ได้ดีกับประเทศที่ก�าลังพัฒนา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา

ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของประเทศท่ีมีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ดี หากพบว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

ศึกษาลดลงต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค อาจสะท้อนว่าประเทศไม่ได้ลงทุนในทรัพยากรที่จ�าเป็นในอนาคต เป็นต้น

• ค่าสถิติต่าง ๆ ระดับประเทศ (เช่น จากส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

ธนาคารชาติ ฯลฯ)

• ข้อมูลเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการของแต่ละ

หน่วยงานรัฐ เนื่องจากกระทรวงต่าง ๆ จะเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจที่รับผิดชอบของตน

• ข้อมูลจากคณะกรรมการ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับ

การตรวจสอบประเด็นเฉพาะบางอย่างที่เกี่ยวข้องและ

เป็นประโยชน์ 

• องค์การเอกชน (NGOs) มักจะด�าเนินการวิจัยและ

การศึกษาอื่น ๆ เช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐ
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวิธีการใช้ตัวบ่งชี้กระบวนการและตัวบ่งชี้ผล ดังนี้

 ตัวชี้วัดกระบวนการน�ามาใช้เพื่อ

 การประเมินระดับของกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติว่า

    มีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

    มีการน�าไปใช้จริง เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

    บรรลุจริงตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

 การบ่งชี้ว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติจะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักการสิทธิมนุษยชน

หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตัวชี้วัดกระบวนการนั้น ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง โดยอาศัยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลประกอบหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงเล็กน้อย ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ใช้เพื่อท�าให้เห็นถึงกระบวนการ

ที่ก�าลังด�าเนินอยู่

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์อาจน�ามาใช้เพื่อ

 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อมูลที่สะท้อนความส�าเร็จด้านสิทธิมนุษยชน

 ก�าหนดข้อมูลฐาน (baseline) เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์ในภายหลัง

 ติดตามความก้าวหน้า

 สนับสนุนไปสู่การวิเคราะห์หรือการวิจัยอื่น ๆ เชิงลึกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง (following research) 

เมื่อมีการก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเผยแพร่ผลการ

วิจัยและการวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ที่จ�าเป็น ทั้งนี้

ผลลัพธ์ของการเฝ้าระวังควรปรากฏในรายงานต่อ

สาธารณะ เช่น รายงานประจ�าปี หรือรายงานพิเศษต่าง ๆ  

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถาบันฯ ควรพยายามส่งเสริมให้น�าค�าแนะน�าเหล่านั้น 

มาใช้อย่างเหมาะสม

หากเป็นไปได้ รายงานควรจะระบุประเด็นปัญหาและ

ให้ค�าแนะน�ากระบวนการแก้ไข

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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หากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้รายงานประจ�าปีเป็นตัวขับเคลื่อนในการน�าเสนอผลการเฝ้าระวัง การรวบรวมข้อมูลที่

จ�าเป็นควรท�าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหากรอจนกว่าจะถึงเวลาที่จะร่างรายงานประจ�าปี ค่อยเริ่มการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล ถึงตอนนั้นจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการท�ารายงาน หรือการวิเคราะห์ย่อยต่าง ๆ อย่างไรก็ดี สถาบันสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติอาจตัดสินใจท�ารายงานพิเศษที่เกี่ยวกับผลลัพธ์การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแยกต่างหากจากรายงาน

ประจ�าปีก็ได้

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งไม่เพียงแต่ควรที่จะ 

มีการบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลเอาไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการวิจัยและถูกต้องตามหลักการอ้างอิงในกระบวนการ

วิจัย แต่ยังต้องท�าให้ชัดเจนว่าหน่วยงานที่อ้างอิงมีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง โดยข้อมูลไม่ควรถูกแสดงไว้ในลักษณะที่สรุปผล

การวิเคราะห์แล้ว เว้นแต่จะมีการวิจัยและการตรวจสอบที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ

 

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพจากรัฐบาลหรือองค์กรอื่น ๆ  ควรจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อยืนยัน 

ความถกูต้องของข้อมูล โดยเฉพาะการน�าเสนอข้อมูลทีข่ดัแย้งกบัข้อมลูอืน่ ๆ  ทีไ่ด้เผยแพร่สูส่าธารณชน การพจิารณาแหล่งข้อมลู 

เป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบางองค์กรอาจกล่าวถึงผลลัพธ์ที่เกินความเป็นจริง หรือมีก�าหนดผลลัพธ์ที่ 

น�าเสนอไว้ก่อนตามที่ต้องการเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง นอกจากนั้น หากข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของรัฐบาลมีความขัดแย้ง

กับแหล่งข้อมูลชุดอื่น ๆ ทางสถาบันฯ จ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังในการน�าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงเพราะข้อมูล

ของรัฐบาลที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการนั้นสามารถถูกหยิบมาใช้โดยเจ้าหน้าที่เพื่อหาข้อแย้ง หรือข้อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่สถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้อยู่ไม่ถูกต้องได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษาความสมดุล สถาบันฯ อาจเลือกท่ีจะแสดงข้อมูล 

ทั้งสองชดุนัน้ เว้นแต่มีเหตผุลทีแ่สดงให้เหน็ว่าชดุข้อมลูกลุม่ใดมคีวามน่าเชือ่ถอืมากกว่ากัน เช่น ข้อมลูชดุทีส่ามหรอืรายงานของ 

ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ควรมีค�าอธิบายถึงเหตุผลที่ว่าท�าไมข้อมูลชุดที่น�ามาใช้จึงน่าเชื่อถือหรือดีกว่าข้อมูลชุดอื่น ๆ

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สถาบันฯ สามารถเพิ่มโอกาสในการขับเคล่ือนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงบวกได้ หากน�าเสนอข้อแนะน�าที่สามารถด�าเนินการได้จริงและ 

สมเหตุสมผล โดยทั่วไป ค�าแนะน�าที่น้อยแต่ได้ใจความส�าคัญ มักจะดีกว่า 

ค�าแนะน�าที่มีความยาว และมีรายละเอียดที่ดูไม่สมจริงและไม่น่าเชื่อถือ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกควบคุมตัวเป็นกรณีที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในระดับสากล การเฝ้าระวังสถานที่คุมขังน้ัน 

เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดเหตุละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่จะขัดแย้งกับพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาต่อต้านการ

ทรมานฯ และพิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol) อย่างไรก็ดี มาตรฐานขั้นต�่าสุดในการดูแลนักโทษนั้น อาจไม่ได้ถูกก�าหนด

โดยเจ้าหน้าที่เรือนจ�า แต่อาจเป็นเพราะ “ความกังวลในสิทธิของนักโทษ” อาจจะไม่ได้อยู่ในประเด็นส�าคัญที่รัฐบาลให้ความ

สนใจ การขาดแคลนความพร้อมในการคุมขัง ส่วนใหญ่มักเป็นผลจากการที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอ และสิ่งนี้ก็อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของเจ้าหน้าที่เรือนจ�า 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีพันธกรณีในการเฝ้าระวังสถานที่คุมขัง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติอย่างมี

มนุษยธรรม ตามข้อ 10 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ก�าหนดไว้ว่า “ทุกคน

ที่ถูกลิดรอนเสรีภาพของตน” ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม ซึ่งข้อความนี้ขยายความเกินจากนักโทษ แต่ยัง

รวมไปถึงบุคคลทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ “การปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม” นั้นมีความหมายมากกว่า “ทรมานหรือ 

โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรอืการปฏบิตัอิย่างต�า่ทราม หรือการลงโทษ” ตามทีก่ล่าวไว้ในข้อ 10 ของกตกิาระหว่างประเทศฯ

แนวทางปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังสถานที่คุมขัง5.4

การน�าเสนอข้อมูลผลการเฝ้าระวังและการท�ารายงานเป็นเพียงแค่ขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควร

พิจารณาวิธีที่ดีที่สุดที่จะน�าเสนอผลการวิจัยผ่านการใช้สื่อ (media) ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับ

ภาคประชาสังคมอื่น ๆ ในการรณรงค์ผลการวิจัยหรือการส่งเสริมให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเฝ้าระวัง และความส�าคัญของ

การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

การเฝ้าระวังควรมกีารก�าหนดมาตรฐานเพือ่ให้สามารถตดิตามความก้าวหน้า 

ได้ โดยควรด�าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานคุมขัง และผู ้ที่รับผิดชอบ 

ในการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่จากส�านัก 

งบประมาณ/กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ “สถานที่คุมขัง” ไม่ได้จ�ากัดความหมาย

อยู่ที่เรือนจ�าและคุก แต่ค�านี้ยังครอบคลุมไปถึงสถานที่อื่น ๆ เช่น ศูนย์กักกัน

ตรวจคนเข้าเมือง และศูนย์การแพทย์ (รวมถึงผู ้ที่มีความผิดปกติทางจิต)  

ซึ่งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ควรที่จะละเลยหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การก�าหนดอ�านาจในการเฝ้าระวังของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในกฎหมายระดับประเทศเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีอ�านาจในการเข้าไปในสถานที่คุมขังได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าใด ๆ หรือ

สามารถดูบันทึกที่เป็นทางการต่าง ๆ และท�าส�าเนาได้ตามต้องการ รวมถึงต้องสามารถเฝ้าดูและพูดคุยกับผู้ถูกคุมขังโดย

ล�าพังในสถานการณ์ใกล้ชิด หรือสามารถขอพบผู้ที่ถูกคุมขังแต่ละรายตามที่ต้องการได้ อ�านาจเหล่านี้จะท�าให้ม่ันใจว่า 

การเฝ้าระวังสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างเหมาะสมได้

5.4.1  การวางแผนกิจกรรมการเฝ้าระวัง

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรตรวจสอบสถานที่คุมขังทุกแห่ง เพื่อ

เสริมสร้างการคุ้มครอง และเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรฐานรูปแบบเดียวกัน

ทั่วประเทศ ซึ่งรวมไปถึงสถานที่สอบสวนและคุมขังที่ไม่เป็นทางการ ควรมี

การเข้าเย่ียมสถานที่คุมขังมากกว่าหนึ่งคร้ัง ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นในการวัดความ

คืบหน้าเป็นรายสถานที่และในภาพรวมทั้งหมด เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานการณ์ใน

สถานที่คุมขังไม่ได้ความรับความส�าคัญน้อยลง เนื่องจากสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติให้ความสนใจไปยังด้านอื่น

การท�างานส่วนมากที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังในสถานที่คุมขังจะมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ดังนั้น การออกแบบเครื่องมือ 

ในการเฝ้าระวังก็เป็นส่ิงที่จ�าเป็นเช่นกัน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจ�านวนมากมักพัฒนาแบบฟอร์มรายการตรวจสอบ 

(checklist) ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของผู้ถูกคุมขัง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยก�าหนดขอบเขต 

การด�าเนนิงาน และท�าให้มัน่ใจว่าการเฝ้าระวังมุง่เน้นความสนใจไปทีป่ระเดน็ปัญหาทีส่�าคญัระดบัประเทศ นอกจากนี ้แบบฟอร์ม 

รายการการตรวจสอบยังสร้างให้เกิดมาตรฐานการเก็บข้อมูล และช่วยให้สามารถน�าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ และก�าหนด

แนวโน้มต่าง ๆ ได้

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรรวบรวมตัวบ่งชี้กระบวนการ เพื่อท�าให้มั่นใจว่ามีการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ 

ของผู้ถูกคุมขัง ซึ่งควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมูลไว้อย่างน้อย ดังนี้

• ระบบการร้องเรียนส�าหรับผู้ถูกคุมขัง ตามมาตรฐานขั้นต�่าสุดส�าหรับการดูแลผู้ถูกคุมขัง 

• การจัดอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีการติดต่อกับผู้ถูกคุมขัง

• การมีขั้นตอนส�าหรับครอบครัวของผู้ถูกคุมขัง ในการรายงานความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 แก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ทั้งนี้ ระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศยังอาจสามารถช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานในระดับชาติได้เช่นกัน  

โดยเฉพาะคณะท�างานที่ชื่อ Working Group on Arbitrary Detention

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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5.4.2   การด�าเนินการกิจกรรมเฝ้าระวัง

การเฝ้าระวังสถานท่ีคุมขังเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิทางกายภาพจากสถานที่คุมขัง  

แล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลของผลการวิจัย นอกจากนี้ การประมวลผลข้อมูล กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถูกคุมขัง ยังต้องรวบรวมและวิเคราะห์ผลอีกด้วย

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรพยายามที่จะยืนยัน

ข้อมูลที่ได้รับมาในระหว่างการสัมภาษณ์ โดยทั่วไปแล้ว หลาย

สถาบนัจะมปีฏสิมัพันธ์กับผูถ้กูคมุขงั และยงัมีการเข้าพบบางคน 

หรือทั้งหมดแบบตัวต่อตัวในภายหลัง เพื่อตรวจสอบความ

สอดคล้องของค�าให้การทั้งภาพรวมและรายบุคคล หากการ 

เฝ้าระวงัแสดงให้เหน็ถงึความเป็นไปได้ในการละเมดิสทิธมินษุยชน 

จึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการสถานการณ ์

ดังกล่าวโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง รวมถึง

การใช้กระบวนการและอ�านาจต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหานั้น 

อีกด้วย สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรสร้างขั้นตอนที ่

จะท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เช่น อาจมีการก�าหนดบทบัญญัติในการเฝ้าระวังเพื่อให้มีการรับ

ข้อร้องเรียนได้อย่างทันท่วงที หรือพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ผู้ท�าการ

เฝ้าระวังสามารถเป็นผู ้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและมีทักษะ 

ในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที 

ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ส�าคัญส�าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะมีสิทธิเข้าตรวจสอบสถานที่คุมขังโดยไม่ต้อง

ผ่านการอนุญาตก่อน ในท�านองเดียวกัน การประเมินสถานการณ์ของผู้ถูกคุมขังมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่า 

ในขณะที่ท�าการประเมินนั้น มีเจ้าหน้าที่เรือนจ�าอยู่ด้วย หรือเป็นการพูดคุยประเมินสถานการณ์โดยล�าพัง ดังนั้น 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจ�าเป็นต้องมีสิทธิที่จะสัมภาษณ์ผู้ถูกคุมขังอย่างเป็นส่วนตัว

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีอ�านาจในการเข้าเย่ียมสถานท่ีคุมขังอย่าง

ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อท�าให้มั่นใจว่าการตรวจสอบแสดงให้เห็นสภาพที่แท้จริง 

ของสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น สภาพทางกายภาพของเรือนจ�า เช่น การรักษาความ

สะอาด และคุณภาพและความเพียงพอของอาหาร ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 

หากมีการแจ้งเตือนการตรวจสอบล่วงหน้า  ในท�านองเดียวกัน ผู้ถูกคุมขังยังสามารถ 

ถูกย้ายไปยังสถานท่ีอื่นหากมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า 
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การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้จะต้องท�าอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้ 

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ควรมีการก�าหนดขอบเขตของปัญหาว่า

การวิเคราะห์ควรท�าไปพร้อมการน�าเสนอการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ โดยพิจารณาว่ามีการรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวหรือไม่ 

มีปัญหาใดบ้างที่ได้รับการปรับปรุงต้ังแต่มีการเข้าเยี่ยมก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นเช่นเดียวกับการ 

เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีขั้นตอนการปฏิบัติในสถานท่ีคุมขัง ว่าสามารถน�ามาใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่

การวิจัยหรือผลลัพธ์ท่ีได้จากการเฝ้าระวัง ควรน�าไปใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เช่นเดียวกับการ 

เฝ้าระวังในรูปแบบอื่น ๆ ที่มักจะมีการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก�ากับไว้ เช่น การใช้รายงานประจ�าปี หรือรายงาน

พิเศษรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงยังควรใช้กลยุทธ์ การสื่อสารผ่านสื่อ (media) และภาคประชาสังคมอื่น ๆ เพื่อสร้างความตระหนัก

ในสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนให้ภาครัฐด�าเนินการเปลี่ยนแปลง

การเฝ้าระวังอาจจะมีความซับซ้อนและจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจ�านวนมาก แต่ก็ยังสามารถน�าไปสู่การปรับปรุงที่ส�าคัญ 

ในสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ การเฝ้าระวังที่ประสบความส�าเร็จต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ที่จ�าเป็น และความ

สามารถระดับมืออาชีพ รวมถึงการฝึกอบรมและการสอนเน้ือหาสาระท่ีมีความส�าคัญ และสถาบันฯ ควรมีความกระตือรือร้น 

ในการด�าเนนิงานตามความรับผดิชอบของตน นอกจากนี ้ยงัควรลงทนุเวลาและทรพัยากรในการสร้างความมัน่ใจว่าความรบัผดิชอบ 

เหล่านี้จะประสบความส�าเร็จ โดยรัฐต้องท�าให้แน่ใจว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีทรัพยากรที่เพียงพอในการท�างานนี้

เป็นปัญหาทั่วไปหรือไม่ 

หรือเป็นประเภทปัญหาเฉพาะ

ตามลักษณะของสถานที่คุมขัง 

(เช่น เรือนจ�าแห่งชาติจะมีความ

แออัดมากกว่าห้องคุมขัง

ในท้องถิ่น)

เป็นปัญหาเฉพาะในสถานที่ 

พื้นที่ หรือภูมิภาคหนึ่งหรือไม่ 

และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

ในทุกพื้นที่หรือไม่

โดยสรุป สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังในสถานการณ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งจากการ 

เฝ้าระวงัสถานการณ์สิทธมินษุยชนทัว่ไป ไปจนถงึการเฝ้าระวงัเพือ่ตรวจสอบปัญหาทีเ่ฉพาะเจาะจง และในสถานทีค่มุขงั
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มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการให้ค�าปรึกษาและเสนอ

นโยบายแก่รัฐบาล หรือรัฐสภา

บทที่



ตามหลักการปารีสนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องมีความรับผิดชอบที่จะให้ค�าปรึกษาแก่รัฐบาล รัฐสภา 

และหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านการให้ความคิดเห็น/ ค�าแนะน�าโดยตรง หรือการจัดท�าข้อเสนอ และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจให้ค�าปรึกษาในกรณีที่มีการร้องขอ หรือก�าหนดประเด็นขึ้นเองตามความส�าคัญ

ของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นอีก (without higher 

referral) การให้ค�าปรึกษานี้จะต้องสามารถท�าได้โดยปราศจากข้อบังคับ และเป็นไปเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้าน

สิทธิมนุษยชนในประเทศ 

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการให้ค�าปรึกษาและ
เสนอนโยบายแก่รัฐบาล หรือรัฐสภา

มาตรฐานในการให้ค�าปรึกษาและเสนอนโยบายแก่รัฐบาลหรือรัฐสภา

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล รัฐสภา และองค์กรอื่น ๆ ที่มีอ�านาจ

หน้าที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในลักษณะของการให้ค�าปรึกษา ไม่ว่าจะ 

โดยได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยการใช้อ�านาจของตนเองในการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 

โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นอีก

6.1

1) การตรวจสอบและยืนยันการร่าง 

การแก้ไข หรือการปรับปรุงบทบัญญัติทาง

กฎหมายหรือทางปกครอง เพื่อคงไว้หรือ

ขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน 

ข้ันพ้ืนฐาน รวมถึงการส่งเสรมิและประกนัว่า 

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ 

ในประเทศมีความสอดคล้องกับตราสาร

ระหว่างประเทศที่ประเทศเป็นภาคี และมี

การด�าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และแนวปฏิบัติเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิผล

3) การให้ค�าปรึกษาเพ่ือส่งเสริมให้รัฐบาลมีการให้สัตยาบันหรือ

ภาคยานุวัติตราสารระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมถึงการประกันให้มีการ

ปฏิบัติตามตราสารเหล่านั้น

2) การให้ค�าปรึกษาในสถานการณ์ใด ๆ  

ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรหยิบยกขึ้น

พิจารณา รวมถึงการขอให้รัฐบาลให้ความ

สนใจต่อเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในส่วนใดของ

ประเทศ และให้ข้อเสนอแก่รัฐบาลเกี่ยวกับ

สิ่งที่ควรด�าเนินการเพื่อยุติเหตุการณ์น้ัน 

และในกรณีที่จ�าเป็น อาจแสดงความเห็น

เก่ียวกับท่าทีหรือการตอบสนองของรัฐบาล

ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

ทั้งนี้ ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะดังกล่าว

ควรจะต้องเกี่ยวข้องกับ

เรื่องต่อไปนี้

ทั้งนี้ การให้ค�าปรึกษารัฐบาล รัฐสภา และองค์กรอื่น ๆ ที่มีอ�านาจเกี่ยวข้องอาจท�าได้ด้วยการเข้าไปเป็นคณะท�างานโดยตรง 

การเสนอข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการจัดท�ารายงานประจ�าปี รายงานเฉพาะหรือรายงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ในการจัดท�าข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจ�าทุกปี ผ่านรายงานสิทธิมนุษยชน 

ประจ�าปีหรือรายงานเฉพาะ ทั้งนี้ ควรมีการหารือร่วมกับคณะกรรมการของรัฐสภาที่มีอ�านาจ และกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภายในเวลาที่เหมาะสม (ซึ่งไม่ควรเกิน 6 เดือน) โดยควรเน้นเรื่องการติดตามประเมินผลการด�าเนินการที่ผ่านมา

กระบวนการในการจัดท�าข้อเสนอแนะนี้ ควรมีความโปร่งใส เปิดเผย และเน้นการให้ค�าปรึกษาเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ กระบวนการที่

โปร่งใสและเปิดเผยจะสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะมีบทบาทความส�าคัญขึ้น ดังนั้น หากรัฐบาลหรือกระทรวงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเลือก

ที่จะไม่ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว อาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์การระหว่างประเทศถึงเจตนาของประเทศที่

จะเคารพตามหลักสิทธิมนุษยชน

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีการทบทวนกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ “เพื่อรักษาและ

ขยายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ความรับผิดชอบนี้ครอบคลุมถึงกฎหมายและสถานการณ์ท้ังหมด นอกจากนี้ หลักการปารีส 

ยังเสนอให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าไปมีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะต่อการอภิปรายรับรองกฎหมายใหม่หรือการ

แก้ไขกฎหมายที่มีอยู่อีกด้วย 

หลักการปารีสก�าหนดว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งหลักการดังกล่าวส่งผลให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ค�าปรึกษาต่อสถานการณ์ที่มีการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะต่อ “จุดยืนและปฏิกิริยาของรัฐบาล” ต่อเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะ

โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นผลมาจากการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของสถาบันฯ และ/หรือ จากกิจกรรมการเฝ้าระวัง

• การก�าหนดมาตรฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและระหว่างประเทศ 

• การประเมินระดับที่กฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ จะไม่กระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชน

• การก�าหนดแนวทางที่กฎหมาย นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ และผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริม

สิทธิมนุษยชน

• การก�าหนดความคาดหวังของประชาชนทั่วไปต่อเรื่องที่จะถูกเปลี่ยนแปลง และร่วมก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

• การโน้มน้าว (lobbying) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการน�าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปใช้จริง

แนวทางปฏิบัติงานด้านการเสนอการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน6.2

การทบทวนกฎหมาย นโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่

การให้ข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย นโยบาย หรือแนวทางการปฏิบัติของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นบางส่วนหรือทั้งหมดในเรื่องดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจน�าผลการศึกษาวิจัย ผลการตั้งค�าถามต่อสาธารณะ ผลการสัมมนาหรือผลการประชุม

เชิงปฏิบัติการระดับชาติ ผลการวิจัยเชิงประยุกต์ หรือผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่าง ๆ มาเผยแพร่เพื่อสนับสนุน

ข้อเสนอแนะของตน

การสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมเป็นส่ิงที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนการทบทวนเพ่ือจัดท�าข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากเป็นการท�าให้แน่ใจว่าสถาบันฯ ได้รับมุมมองที่หลากหลายนี้มาใช้ประกอบในการด�าเนินการ นอกจากนั้น ในบาง

กรณียังอาจได้รับประโยชน์จากมุมมองของผู้เช่ียวชาญและองค์การเอกชนซึ่งเคยมีประสบการณ์ในเรื่องที่คล้ายคลึงกันนี้ 

มาก่อนด้วย

แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ระบุถึงอ�านาจที่ชัดเจนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายท่ี

ถูกเสนอ แต่สถาบันฯ ก็สามารถที่จะใช้อ�านาจทั่วไปในการให้ค�าปรึกษาแก่รัฐบาลก่อนการน�าเสนอกฎหมายใหม่ และ/หรือ 

การริเริ่มนโยบายต่าง ๆ โดยมีเหตุผล ดังนี้

การให้ข้อเสนอแนะเป็นเพียงการท�างานในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรเฝ้าระวัง 

และติดตามว่ามีกระบวนการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของตนหรือไม่ ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

การจัดท�ารายงานประจ�าปี

และรายงานเฉพาะ

การโน้มน้าว (lobbying) ให้รัฐบาล

มีการปรับเปลี่ยน รวมถึงการ

ออกกฎหมายใหม่ และการแก้ไข

กฎหมายหรือนโยบายเดิมที่มีอยู่

การออกข่าวประชาสัมพันธ์

และการแถลงข่าว

การเฝ้าระวัง

2 3 41

• การเปลี่ยนร่างกฎหมาย เป็นเรื่องง่ายกว่าการยกเลิกหรือการขอแก้ไขกฎหมายที่ผ่านการอนุมัติแล้ว

• การมีกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตั้งแต่แรก จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใน

ภายหลัง เช่น การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการด�าเนินการโดยศาลภายหลังการตรวจสอบ

พบข้อเท็จจริง ฯลฯ 

• การแทรกแซงในขั้นตอนการจัดท�าร่างกฎหมายจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายอย่างแพร่หลาย 

ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์จากกฎหมายนี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการอภิปราย

• ท�าให้รัฐบาลรับรู้ถึงจุดยืนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และพิจารณาข้อเสนอแนะ

ของสถาบันฯ อย่างรอบคอบ 

การทบทวนกฎหมาย นโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกน�าเสนอ

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพราะหากรอจนถึงชั้นการน�าเสนอ

กฎหมายที่ร่างเสร็จสมบูรณ์จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงต้นสังกัด อาจจะเป็นการด�าเนินการที่ล่าช้าเกินไป และถูกมอง

ว่าเป็นอุปสรรคมากกว่าเป็นการให้ข้อเสนอแนะเพื่อคุ้มครองหลักสิทธิมนุษยชน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายในช่วงต้นของการด�าเนินการ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ควรพัฒนาและรักษาการติดต่อกับผู้มีอ�านาจตัดสินใจและเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าการออกกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนงานดังกล่าว การสร้างความสัมพันธ์ในการท�างานเหล่านี้ จะช่วยให้มั่นใจว่าสถาบันฯ เข้าใจ

ถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของความคิดริเริ่มนี้ตั้งแต่ตอนต้น และอยู่ในฐานะที่จะเสนอการเปลี่ยนแปลงได้ (หากจ�าเป็น)

หลักการปารีสเรียกร้องให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผนวกบรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศไว้ในกฎหมาย

ภายในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อการผูกพันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทั้งสภานิติบัญญัติ ตุลาการ และผู้บริหารภาครัฐ) ด�าเนินการ

ให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานดังกล่าว

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องสนับสนุนให้ข้อผูกพันระหว่างประเทศได้ถูกด�าเนินการในระดับชาติ และท�าหน้าที่ใน 

ฐานะ “นักวิจารณ์ที่เป็นมิตร” หรือ ผู้อ�านวยความสะดวกและผู้สนับสนุน แต่ไม่สามารถเป็นผู้น�าบรรทัดฐานเหล่านั้นมาใช้ 

ด้วยตนเอง

แนวทางปฏิบัติงานด้านการเสนอนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตามข้อตกลง

หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

6.3

โดยทั่วไป สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ

สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่รัฐยังไม่ได้เป็นภาคี

ส่งรายงานการด�าเนินการของ

รัฐต่อหน่วยงานระหว่างประเทศ 

สหประชาชาติ และหน่วยงานระดับ

ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

การประสานด้านกฎหมาย 

ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ

กับตราสารระหว่างประเทศ

ที่รัฐเป็นภาคี

การสนับสนุนให้มีการถอน

ข้อสงวน (reservation) 

ที่รัฐอาจมีการลงนามไว้

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เป้าหมายในระยะสั้น คือเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิที่ได้รับการยอมรับใน 

ตราสารระหว่างประเทศจะสามารถระบุไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และแนวทางปฏิบัติแห่งชาติ ทั้งนี้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรให ้

ค�าแนะน�าและความช่วยเหลือต่อรัฐบาลในการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ ซึ่งจะแตกต่างกันตามลักษณะของกฎหมายที่ก�าหนดไว้

ในแต่ละประเทศ

เม่ือรัฐเป็นภาคีสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศใด ๆ จะต้องท�าให้เชื่อมั่นว่า

เจตจ�านงน้ันจะสะท้อนในกฎหมายระดับชาติ 

ในบางประเทศ รัฐธรรมนูญจะก�าหนดว่า ให้

ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รัฐให้ 

สัตยาบันกลายเป็นกฎหมายโดยอัตโนมัติ และ 

ในบางประเทศ ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่าง 

ประเทศที่รัฐให้สัตยาบันจะถูกผนวกไว้อย่าง

เป็นทางการในกฎหมายของประเทศนั้น ๆ  

ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ประเทศส่วนใหญ่

มักจะใช้ทั้งสองวิธีการแบบผสมผสานกัน

โดยปกติ รัฐจะมีการอภิปรายระดับชาติเพื่อประกอบในการ

พิจารณาก่อนการให้สัตยาบันในสนธิสัญญาหรือการยอมรับใน

พิธีสารใด ๆ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถมีบทบาท

ส�าคัญในการให้ค�าปรึกษา โดยเฉพาะค�าแนะน�าถึงประโยชน ์

ที่จะได้ต่อการปรับปรุงสถานการณ์ของประเทศหากมีการ

ด�าเนินการตามสนธิสัญญาหรือพิธีสารดังกล่าว

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจยังมีการให้ค�าแนะน�า  

ในกรณีที่รัฐบาลจะพิจารณาการจัดท�าข้อสงวน (reservation) 

ในสนธิสัญญา ในหลักการทั่วไปนั้น สถาบันฯ ควรเสนอกลไก

หรือกฎหมายหรือแนวทางอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือถอนข้อสงวน 

อย่างไรก็ด ีหากรัฐยงัคงตดัสินใจท่ีจะยืน่ข้อสงวน สถาบันฯ ควรจะ 

เสนอการจ�ากัดขอบเขตของข้อสงวนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

และเรียกร้องให้มีการประชุมเพื่อทบทวนและถอนข้อสงวน 

ดังกล่าว

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ในเร่ืองสนธิสัญญา

ด้านสทิธมินษุยชนในระดบัภมูภิาคและระหว่างประเทศทีร่ฐัได้ให้สตัยาบนั เนือ้หาและขอบเขต

ของข้อสงวนที่ได้ท�า และพิธีสารที่มีการยอมรับ ทั้งนี้ ควรมีการผลักดันอย่างต่อเนื่อง และ

สนับสนุนให้รัฐยอมรับและใช้แนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 
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นอกจากนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถให้ค�าปรึกษารัฐบาลในเรื่องการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

ผ่านการให้ค�าแนะน�าแนวทางในการด�าเนินการตามพันธกรณีที่รัฐได้ให้สัตยาบันไว้ซ่ึงอาจเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่ากฎหมาย

ในประเทศมีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่มีอยู่ในตราสารเหล่านั้นหรือไม่ หรือมีการเรียกร้องให้เกิดการริเริ่มออกกฎหมาย 

เพิม่เตมิหากจ�าเป็น สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตจิะสามารถสนบัสนนุงานนีไ้ด้ โดยการมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบกฎหมายท่ีมีอยู ่

ในประเทศทั้งหมดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งน�าเสนอกฎหมายใหม่เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ทั้งนี้ สถาบันฯ อาจด�าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือท�างานในฐานะ

หน่วยงานอิสระที่ก�ากับติดตามการด�าเนินการของรัฐจากภายนอก

ในปัจจุบัน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถให้ค�าปรึกษารัฐ ในการจัดท�ารายงานตามที่ก�าหนดไว้ในสนธิสัญญา  

โดยในปัจจุบัน มีสนธิสัญญาของสหประชาชาติที่ต้องจัดท�ารายงานดังต่อไปนี้ 

การให้ค�าปรึกษาในการจัดท�ารายงาน
ตามที่ก�าหนดไว้ในสนธิสัญญา

 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ

 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

และสมาชิกในครอบครัว 

 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจาก

การหายสาบสูญ โดยถูกบังคับ

รายงานที่ยื่นเสนอจากรัฐ จะต้องอธิบายถึงระดับความส�าเร็จของการ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสนธิสัญญา รวมถึงกลไกต่าง ๆ ที่รัฐได้วางไว้ เพื่อ

ส่งเสริมการด�าเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
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โดยทั่วไป คณะกรรมการประจ�ากติการะหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ (treaty bodies) จะตรวจสอบ

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสนธิสัญญาของรัฐ ผ่านการเก็บข้อมูลจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น มุมมองของ

องค์การเอกชนระดับชาติและระหว่างประเทศต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ เป็นต้น

อย่างน้อยที่สุด สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรตรวจสอบรายงานของรัฐเพ่ือให้แน่ใจว่าเนื้อหา 

ในส่วนทีมี่ความเกีย่วข้องกบัการท�างาน หรอืการค้นพบของสถาบนัฯ ได้ถกูน�าเสนออย่างถกูต้อง อย่างไรกด็ ี

ในบางประเทศ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในการส่งผ่าน

ข้อมูลจากกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  หากเป็นเช่นนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ควรรวบรวมข้อมูลและจัดท�ารายงานฉบบัร่าง แล้วเวยีนไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ตรวจสอบ ในกรณนีี ้

เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องตระหนักเสมอว่า ภาระหน้าที่ในการรายงานเป็นความรับผิดชอบของรัฐ และรายงาน

ที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการประจ�ากติการะหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ (treaty  

bodies) นั้นเป็นรายงานของรัฐ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความส�าเร็จ

ที่ส�าคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในช่วง

ระยะเวลาของการจัดท�ารายงาน ควรประกอบอยู่ใน 

รายงานของรัฐที่ส่งให้คณะกรรมการประจ�ากติกา

ระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

(treaty bodies) ด้วย ดังนั้น อย่างน้อยที่สุด สถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีส่วนร่วมในการจัดท�าร่าง 

ตรวจสอบ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงาน 

ในส่วนที่มีการกล่าวถึงสถาบันของตน ตัวอย่างเช่น

• รายงานภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการ 

ทรมานฯ อาจรวมถึงผลสรุปจากการ 

เฝ้าระวังหรือการตรวจสอบในสถานที่กักขัง  

ซึ่งได้ด�าเนินการโดยสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาต ิในขณะทีม่เีหตุการณ์การทรมานขึน้ 

• การรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วย

สิทธิเด็ก อาจรวมถึงผลการตรวจสอบของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถึงระดับการ

เคารพในสิทธิที่เด็กผู ้หญิงควรได้รับการ

ศึกษาต่อ 

• ฯลฯ
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังสามารถที่จะให้ค�าปรึกษาแก่รัฐบาลในการด�าเนินการด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ครบสมบูรณ์ตาม

ข้อผูกพันระหว่างประเทศที่รัฐได้ให้สัตยาบันไว้ เช่น ข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังหรือการเงิน การเปลี่ยนแปลง

ในการจัดล�าดับความส�าคัญและวิธีปฏิบัติในการให้บริการทางสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินการด้านการศึกษาของ

ประชาชน ฯลฯ ซึ่งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรท�าความคุ้นเคยกับแนวทางและนโยบายเหล่านี้ เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาล

สามารถด�าเนินการตามขอบเขตในพันธกรณีที่ตกลงไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบผลการปฏิบัติการจริงอย่างใกล้ชิด มากกว่า

การให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงกฎหมายหรือการด�าเนินการตามพันธกรณี/สนธิสัญญาเท่านั้น เนื่องจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น

จริงนั้นอาจไม่สะท้อนบรรทัดฐานที่ก�าหนดไว้ และมีผลกระทบทางตรงต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รัฐ

ให้สัตยาบันไว้ 

การให้ค�าปรึกษาในด้านอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการประจ�ากติกา

ระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

(treaty bodies) จะแสดงความคิดเห็น

ต่อการด�าเนินงานของรัฐ ตามผลการตรวจสอบ

รายงาน และการประเมินสถานการณ์ของประเทศ 

โดยจัดท�าเป็นข้อเสนอให้รัฐไปพิจารณา

และด�าเนินการต่อไป
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านี้ 

โดยส่วนใหญ่จะจัดท�าขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้รัฐ

สามารถปฏิบัติตนได้ตามพันธกรณีระหว่างประเทศหรือ

ภูมิภาคที่ได้ตกลงไว้ ดังนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ควรตรวจสอบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านี้

อย่างรอบคอบ และให้ค�าปรึกษารัฐบาลถึงวิธีการที่สามารถ

น�าไปปฏิบัติใช้ได้จริง และตอบสนองในเชิงบวกต่อ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้น นอกจากนั้น  

ยังต้องท�าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและติดตาม 

ประเมินผลการด�าเนินการดังกล่าว 

โดยรวมด้วย 
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มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ

บทที่



มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ

แนวทางปฏิบัติงานด้านการประสานกับองค์กรในประเทศ7.1

เป็นมาตรฐานท่ีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศ

และหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแนวทาง

ปฏิบัติดังนี้

แนวทางปฏิบัติงาน
ด้านการประสาน

กับองค์กร
ในประเทศ

7.1 7.2

แนวทางปฏิบัติงาน
ด้านการประสาน

กับองค์กร
ระหว่างประเทศ

7.1.1  การรายงานต่อรัฐสภา
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วนใหญ่จะรายงานตรงต่อสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความเป็นอิสระของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยการรายงานต้องมีความโปร่งใส ความพร้อม และ

ความสามารถที่จะปกป้องข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอของตน 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศอย่างน้อย ดังนี้

การรายงานต่อรัฐสภา ข้อแนะน�าต่อรัฐสภา

หลักการที่ใช้กับรัฐสภา
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7.1.3   ข้อแนะน�าต่อรัฐสภา
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทที ่ 6 สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาตมิคีวามส�าคญัและเป็นประโยชน์แก่รัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

เม่ือต้องการที่จะเปลี่ยนกฎหมาย นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น สถาบันฯ จึงควรมีการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับ

รัฐสภา องค์กรรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา เพ่ือเปิดโอกาสในการโน้มน้าวถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายและการ

ตัดสินใจในแผนการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ด้านสิทธิมนุษยชนจะเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความ

เข้าใจและสร้างความมั่นใจว่า ปัญหาสิทธิมนุษยชนจะได้รับการรับฟัง และเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจของรัฐสภา

ให้ค�าแนะน�าที่เป็นอิสระและเชี่ยวชาญแก่

สมาชิกรัฐสภาในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศ หรือในระดับภูมิภาค หรือใน

ระดับสากล

ให ้การสนับสนุนและค�าแนะน�าในการ 

ด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ที่รัฐตกลงไว้

เสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนโครงการ

ประจ�าป ี เ พ่ือประกอบการพิจารณา 

งบประมาณที่เป็นไปอย่างอิสระ

ให้การฝึกอบรม เผยแพร่และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องแก่สมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับสิทธิ

มนุษยชน

เสนอรายงานประจ�าปี พร้อมกับผลการ

ด�าเนินการและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

ของประเทศ รวมถึงข้อเสนออื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน เพื่อประกอบการพิจารณาของ

รัฐสภาและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด�าเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวตาม

ความเหมาะสม

แนะน�าสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับหลักสิทธิ

มนุษยชนทั้งหมด เพื่อประกอบการเสนอ

กฎหมายใหม่ หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือ

การแก้ไขกฎหมายหลัก (founding laws)

7.1.2   หลักการที่ใช้กับรัฐสภา

ตามหลักอาบูจา ในปี ค.ศ. 2004 (The Abuja Guidelines on the Relationship between Parliaments,  

Parliamentarians and Commonwealth National Human Rights Institutions) และหลักการเบลเกรด  

(Belgrade Principles on the Relationship between National Human Rights Institutions and Parliaments) 

ค.ศ. 2012 ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับรัฐสภา โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ควรจะ
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แม้ว่ามีความจ�าเป็นต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับทุก 

พรรคการเมือง หรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ในขณะทีส่ถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาตต้ิองให้ค�าแนะน�าแนวทางในการก�าหนด 

นโยบายทางสังคมที่เหมาะสมในแง่สิทธิมนุษยชน แต่ก็ต้องด�าเนินการอย่างระวังระวังและให้แน่ใจว่าเป็นกลางทางการเมือง 

เพื่อสะท้อนความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของสถาบันฯ โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันฯ สามารถ

ท�างานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ ๆ ได้ตลอด แม้ว่ารัฐบาลแต่ละชุดอาจมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีความแตกต่างกัน

ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะไม่มีจุดยืนต่อหลักสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเด็น 

แต่หมายความว่าสถาบันฯ ควรมุ่งเน้นที่จะน�าเสนอจุดยืนที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด การวิเคราะห์

จะต้องไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียในมุมมองทางการเมืองอันหลากหลายของแต่ละฝ่าย

ให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีส่วนร่วมใน

การประชุมกับบุคลากรที่ส�าคัญในกระทรวงของ

รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดการประชุมเป็นประจ�าร่วมกับ

คณะกรรมาธิการที่ส�าคัญ และสมาชิกรัฐสภา

มีส่วนร่วมในการระบุผู้มีส่วนได้เสียนอก

ภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล

รวมท้ังกลุ ่มความเช่ือและกลุ ่มทางศาสนา 

ที่เกี่ยวข้อง

การเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนแก่รัฐบาล รัฐสภา และตุลาการนั้น 

 เป็นหน้าที่รับผิดชอบที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรให้ความส�าคัญมากขึ้น 

โดยอาจมีกลยุทธ์ในการด�าเนินการดังต่อไปนี้

ความจ�าเป็น
ที่จะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
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การมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม องค์การเอกชน (NGOs) ส่ือ และผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนยังเป็นตัวแปรส�าคัญ 

ที่อาจส่งเสริมการท�างานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สถาบันฯ อาจมีกลยุทธ์ในการด�าเนินการ

ดังต่อไปนี้

 ภายใต้กลยุทธ์ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรพัฒนาการมีส่วนร่วมกับ

สื่อในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น อาจจะรวมถึงการหารือเป็นประจ�ากับสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมของสื่อจะ

ส่งเสริมให้

• สื่อมีความเข้าใจในกฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมากขึ้น 

• สร้างความสนใจแก่สาธารณชนในสถานการณ์ความกังวลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ

• ส่งเสริมให้มุมมองการรายงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ถูกเผยแพร่และน�าไปสู่

การยอมรับ/การน�าไปปรับใช้ในวงกว้าง 

สร้างความใกล้ชิดและ

การท�างานร่วมกันมากขึ้นกับองค์กร

ภาคประชาสังคมและองค์การเอกชน 

ทั้งผ่านการประชุมสาธารณะ

ในประเด็นเฉพาะ หรือการน�าเสนอ

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาพกว้าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นระหว่างปี

เพิ่มการท�างานและความร่วมมือ

กับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านตามกระบวนการ

การรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ของประเทศต่อคณะท�างาน Universal 

Periodic Review (UPR) ซึ่งสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาท

ส�าคัญอย่างยิ่ง

สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน

มากกว่าปกติ ระหว่างภาครัฐและ

ภาคประชาสังคมโดยการประชุมไตรภาคี 

(ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐบาล

และองค์การเอกชน) 

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ

มีส่วนร่วมในระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาค และเหตุการณ์

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

และการประชุมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ 

มุมมองระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ และ 

การปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์แก่ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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แนวทางปฏิบัติงานด้านการประสานกับองค์กรระหว่างประเทศ7.2

สหประชาชาตไิด้สนบัสนนุให้มีการพัฒนาหน่วยงานเครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชนทัง้ในระดบัชาต ิ ในระดบัภมูภิาค 

และระดับระหว่างประเทศ เพ่ืออ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิดการสนทนาและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 

(best practices) สถาบันสทิธมินษุยชนแห่งชาติทีต่ัง้ขึน้ใหม่ควรสร้างสัมพันธ์และตดิต่อกับหน่วยงานเครือข่ายเหล่านี ้ เพือ่จะได้ 

ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เผชิญ และยังเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้จากสถาบันอื่น ๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายระหว่างประเทศและภูมิภาค ยังท�าหน้าที่ในการตรวจสอบสถาบันฯ 

ที่สร้างขึ้นใหม่ การยอมรับและการรับรองโดยเครือข่ายจะยืนยันว่าสถาบันฯ นั้น ๆ ได้ด�าเนินงานอย่างสอดคล้องกับหลักการ

ปารีสและมีความน่าเชื่อถือ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและอ�านวย                

ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกเหนือจากการประชุมเป็นประจ�า คือ

การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ 

สถาบันฯ ได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของ

เจ้าหน้าที่จากสถาบันอื่น และวิธีการในการ

แก้ปัญหาในประเด็นเฉพาะของพวกเขา
การส่งเสริมการดูงานจากสถาบันหนึ่ง

ไปยังอีกสถาบันหนึ่งซึ่งมีผู้เช่ียวชาญท่ี

ได้รับการยอมรับ 

1

2

การจัดฝึกอบรมระดับอนุภูมิภาคหรือ

ในระดับภูมิภาค ในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

หลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นปัญหาในกลุ่ม

ภูมิภาคนั้น ๆ 

การจัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เพื่อตรวจสอบปัญหาเฉพาะหรือเพ่ือ

เปรียบเทียบ และร่างตัวอย่างแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

การส่งเสรมิการส่งผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัหน่ึง 

ไปยงัอกีสถาบนัหนึง่ เพือ่สร้างให้เกดิการพฒันา 

ความเชี่ยวชาญขึ้น

การสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ 

วิธีการจัดการกับปัญหาให้กับสถาบันอื่น ๆ

การส่งเสริมการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านการ

ติดต่อซ่ึงกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของ 

แต่ละสถาบันฯ

4

5

6

7
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังมีหน้าที่ในการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินการตามพันธกรณีที่ตกลงไว้ในสนธิสัญญา

ระหว่างประเทศแก่คณะผู้เช่ียวชาญของสหประชาชาติประจ�าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (treaty bodies) รวมทั้งน�า 

ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะกลับมาเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการด�าเนินการติดตามและประเมินผล

กระบวนการการรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศต่อคณะท�างาน หรือ Universal Periodic Review 

(UPR) เป็นอีกกลไกสิทธิมนุษยชนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการรับรองข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 60/251 ลงวันที ่

15 มีนาคม ค.ศ. 2006 โดยเป็นกระบวนการที่แต่ละประเทศต้องปฏิบัติตามเพื่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี 

กระบวนการดังกล่าวจะมีการด�าเนินการจัดท�าและเสนอรายงานในทุก ๆ 4 ปีตามข้อมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights Council Resolution) ที่ 5/1 ซึ่งให้รัฐบาลของประเทศจัดท�ารายงานผ่านการให้ค�าปรึกษาจากหลากหลาย

หน่วยงานและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชนตามแนวทางนีจ้ะท�าในรปูแบบคณะท�างาน ทีม่หีน้าทีจ่ดัท�ารายงานซึง่ประกอบด้วย 

การสรุปความคืบหน้า ความส�าเร็จ และข้อเสนอแนะ รวมถึงค�ามั่นสัญญาที่รัฐบาลจะด�าเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

งานด้านสิทธิมนุษยชน แม้ว่าความรับผิดชอบหลักของการจัดท�ารายงานฉบับนี้จะอยู่ที่รัฐบาล แต่ข้อมติที่ 5/1 ได้ระบุให้

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ด�าเนินการดังต่อไปนี้

โดยสรุป จะเห็นว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในรูปแบบ 

ของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การร่วมตรวจสอบสมาชิก (peer review) และการร่วมจัดท�ารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

ตามแนวทางที่สหประชาชาติก�าหนดไว้

ส ่งข ้อมูลที่ เกิดจากการรวมบทสรุปและ 

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้แก่ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ 

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) 

มีส่วนร่วมในการติดตามการด�าเนินการตาม 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รบั (แม้ว่าความรบัผดิชอบหลกั

จะเป็นของรัฐบาล)

เข้าร่วมประชุมกับคณะท�างานที่แต่งตั้งข้ึน 

ในการพิจารณารายงานทบทวนสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) 

แสดงความคิดเห็น ก่อนที่คณะท�างาน

จะให้การรับรองรายงาน 

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ระหว่างเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง

หรือสถานการณ์ทางการเมือง

บทที่



มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ระหว่างเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งหรือสถานการณ์ทางการเมือง

บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในช่วงเวลาของความขัดแย้ง

บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในช่วงเวลาของความขัดแย้ง

สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตซิึง่ด�าเนนิงานภายใต้สถานการณ์ภายใต้ความขดัแย้ง อาจต้องท�าหน้าทีใ่นหลากหลาย 

บทบาท เพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนและเสี่ยงต่อการเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

โดยบทบาทดังกล่าวอาจหมายรวมถึง

ความพยายาม

ที่จะส่งเสริมการเจรจา

ระหว่างกลุ่มบุคคลที่มี

การโต้แย้งหรือ

ต่อสู้กันความพยายาม

ที่จะส ่งเสริมการจัดตั้ ง

และขยายตัวของกลไกการ

สร้างสันติภาพระหว่าง

ตวัแทนชุมชน

ความพยายามที่

จะส่งเสริมให้มีการยอมรับ

และการประนปีระนอมในประเด็น

ปัญหาสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน 

ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุแห่ง

ความขัดแย้ง

8.1

ในช่วงความขดัแย้งหรอืสถานการณ์ทางการเมือง  สถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติอาจมบีทบาทอย่างมาก 

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน 

ดังต่อไปนี้ 

บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในสถานการณ์หลังความขัดแย้ง

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจต้องเผชิญกับการวิจารณ์จากหน่วยงานและผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่าย

ท่ีโต้แย้งกัน ดังนั้น มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะตามหลักสิทธิมนุษยชน  

โดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

การตรวจสอบ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะระมัดระวังการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ของการใช้ทหารเด็ก หรือใช้อาวุธ หรือ

ความรุนแรงทางเพศ นอกจากนั้น ยังจ�าเป็นต้องมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาความลับและ

การป้องกันความปลอดภัยของพยาน/ ตัวตนของผู้ร้องเรียนในเหตุการณ์

การเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจจ�าเป็น

ต้องใช้กระบวนการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มากกว่าที่จะด�าเนินการตรวจสอบ

อย่างเต็มรูปแบบตามแนวทางของกฎหมาย อันอาจจะน�าไปสู่ความไม่พอใจของฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึง่กไ็ด้ โดยการเฝ้าระวงักเ็พือ่ให้เกดิความเข้าใจในหลกัสิทธิมนษุยชนและกฎหมาย

มนุษยธรรมที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรม การให้การศกึษาและการสร้างความตระหนกัแก่ประชาชน สถาบนั

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจมุ่งเน้นหรือเพิ่มการฝึกอบรมตามชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในเรื่องที่เกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเคารพสิทธิของความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

การแนะน�าแก่รัฐบาล สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความรับผิดชอบ

ที่จะให้ค�าแนะน�ารัฐบาลในช่วงเวลาของความขัดแย้ง เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 

ดังกล่าวอาจเกิดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุด

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจ

ต้องเผชิญกับความต้องการและความท้าทาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาของความขัดแย้ง 

บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในช่วงความ 

ขัดแย้งภายในประเทศจะแตกต่างไปจากการท�างานตาม 

แผนงานปกติ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจต้องมีการจัดล�าดับ 

ความส�าคัญของแผนงานใหม่ตามบริบทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

โดยมุ่งเน้นที่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การสร้างสันติภาพ 

และการสร้างความยุติธรรมระหว่างการเปล่ียนผ่าน 

ตามอ�านาจของกฎหมายที่ได้รับ โดยอาจรวมถึง

กิจกรรมการท�างานต่าง ๆ เหล่านี้

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การส่งเสริมการเจรจาระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีการโต้แย้งหรือ

ต่อสู ้กัน ในการแก้ไขความขัดแย้งนั้นจ�าเป็นต้องให้กลุ ่มที่มีการ 

โต้แย้งกนัได้มโีอกาสทีจ่ะเข้าสูก่ารเจรจาทีส่นัต ิสถาบนัสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติอาจจะหาวิธีที่จะสร้างให้เกิดการเจรจานี้ และท�าให้มี

การด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แม้ว่าในทางปฏิบัตินั้น 

แนวทางของการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ยากตามช่องทางปกติ (normal  

channels) แต่สถาบันฯ ควรพยายามที่จะท�าตัวเป็นศูนย์กลางการ

ประสานร่วมกนัระหว่างกลุม่ผู้มคีวามขดัแย้งทัง้สองฝ่าย การท�าเช่นน้ี 

จ�าเป็นที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องสร้างความน่าเชื่อถือกับ

ทกุฝ่ายในฐานะผูป้ระสานทีต่รงไปตรงมา โดยสถาบนัสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติจะต้องไม่พยายามสร้างภาพลักษณ์ในฐานะตัวแทนของรัฐ 

และไม่ใช่ในฐานะผู ้ให้ก�าลังใจฝ่ายก่อการร้าย (sympathizer 

of the insurgents) กระบวนการที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถท�างานร่วมกับหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ  

(เช่น กลุม่เครอืข่ายภาคประชาชน กลุม่เครอืข่ายทางศาสนา กลุม่ผูน้�า

ทางวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ฯลฯ) เพ่ือร่วมกนัสนบัสนนุให้

เกิดการแก้ปัญหาอย่างสันติ โดยไม่มีการอ้างอิงข้อตกลงและเงื่อนไข

อื่น ๆ มาเกี่ยวข้อง

สถาบันฯ ควรเน้นการส่งเสริมความพยายามที่จะสร้างสันติภาพระหว่างชุมชน 

แม้ว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอาจจะปลูกฝังความเกลียดชังและความขัดแย้งให้แก่

แต่ละชุมชน แต่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความจ�าเป็นที่จะต้องพยายาม

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสันติภาพระหว่างชุมชนที่รู้สึกขัดแย้งเหล่านั้น 

ผ่านการวางแผนและอ�านวยความสะดวกให้เกิดการประชุมที่จะช่วยให้

ชุมชนเหล่านั้นได้หารือในประเด็นความขัดแย้งพื้นฐาน

แล้วร่วมกันสร้างความสงบสุขและความสามัคคี

ให้กลับคืนมา การเชิญชวนให้ตัวแทนของกลุ่มศาสนา 

ตัวแทนขององค์การเอกชนที่ส่งเสริมสันติภาพ หรือ

ผู้น�าท้องถิ่นผู้สูงอายุที่ได้รับการเคารพ ฯลฯ มารวมตัวกัน

เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสามารถท�าได้

ด้วยวิธีการอื่นที่เกิดประโยชน์มากกว่าการสร้างความขัดแย้งกัน

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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กระบวนการที่ส�าคัญอีกอย่างคือการฝึกอบรมการศึกษาและสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชน 

ภายใต้สถานการณ์ของความขัดแย้ง โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องสร้างความเข้าใจ

แก่หน่วยงานของรัฐในเรื่องที่เก่ียวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบรรทัดฐานด้านมนุษยธรรม 

รวมถึงผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากมีการละเมดิสทิธมินษุยชน การด�าเนนิการเช่นนีจ้ะมผีลประโยชน์

อย่างมากแก่บุคคลในกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มคนพลัดถิ่นภายในประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบัน

สทิธมินษุยชนแห่งชาตยิงัอาจต้องเพิม่ความพยายามเป็นสองเท่าในการฝึกอบรมด้านสทิธิมนษุยชน 

แก่คนในชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความจ�าเป็นในการเคารพสทิธขิองกลุม่คนทีอ่าจ

มีมุมมองทางการเมืองไม่ตรงกัน หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์หรือภาษาเดียวกัน 

หากต้นเหตุของความขัดแย้งเกิดจากความไม่เท่าเทียม (inequality) สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติจะต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจในธรรมชาติของความ 

คับข้องใจและความต้องการที่จะได้รับการตอบสนอง (address) ที่เหมาะสม

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ควรส่งเสริมการแก้ปัญหาที่ยอมรับได้

จากทั้งสองฝ่าย

โดยในขัน้ตอนแรกนัน้ สถาบันฯ จ�าเป็นต้องพฒันาความเข้าใจในปัญหา

เหล่านัน้จากมมุมองของทัง้สองฝ่ายอย่างถีถ้่วนและชดัเจน เนือ่งจากความ

ล้มเหลวในการท�าเช่นนั้นจะหมายความว่ากลุ่มที่มีความขัดแย้งด้านใด 

ด้านหนึ่งจะเกิดความกังวลว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่เข้าใจ 

ฝ่ายตน 

นอกจากนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังอาจจ�าเป็นต้องพัฒนา

ข้อแนะน�าที่ไม่เพียงตอบสนองต่อความกังวลของทั้งสองฝ่าย แต่ยังต้อง

สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย  

หากสถานการณ์ของความขัดแย้งท�าให้เกิดบุคคลพลัดถิ่นจ�านวนมาก ทางสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติมีความจ�าเป็นต้องสร้างความรู้แก่ประชากรในพื้นที่ที่มีการย้ายบุคคลพลัดถิ่นเหล่านี้เข้ามา 

ให้มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ และตระหนักถึงสิทธิของบุคคลพลัดถ่ินเหล่านี้ เช่นเดียวกันกับ 

การล้ีภัยไปในประเทศเพื่อนบ้านของบุคคลพลัดถิ่น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศ 

ดังกล่าวก็ควรจะให้ความรู้แก่ประชาชนในประเทศถึงสิทธิของผู้ลี้ภัยด้วย

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในสถานการณ์หลังความ 

ขัดแย้งมีบทบาททั้งการป้องกันและการเยียวยา ผ่านการส่งเสริม

การยอมรับและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนให้เกิด

แนวทางการแก้ปัญหาทีไ่ม่ใช้ความรุนแรง ทัง้นี ้สถาบนัสทิธิมนษุยชน 

แห่งชาติอาจมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนการท�างานตาม 

แผนงานปกติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่าง

เหมาะสม

บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในสถานการณ์หลังความขัดแย้ง
8.2

บทบาทของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในสถานการณ์
หลังความขัดแย้ง

บทบาทในสถานการณ์
หลังความขัดแย้ง

การสนับสนุนแนวทางการจัดการ

ส�าหรับทหารเด็กและเด็กที่ถูก

ลักพาตัวไป

การบันทึกข้อมูล

การละเมิดที่ผ่านมา

การรักษาความยุติธรรม

ในระยะเปลี่ยนผ่าน

การสนับสนุนการรับผู้กระท�าผิด

กลับคืนสู่ชุมชน (reintegration)

8.2.1

8.2.2

8.2.38.2.4

8.2.5

การเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแนวโน้มที่จะท�าหน้าที่ได้เพียง

การเฝ้าระวงัและรายงานสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ เนือ่งจากการตรวจสอบอย่างเตม็รูปแบบนัน้แทบจะ

เป็นไปไม่ได้และอาจสร้างความไม่พงึพอใจกับบางฝ่ายอีกด้วย ทัง้นี ้การเฝ้าระวังดงักล่าวต้องท�าขึน้

โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมสากล

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะต้องบันทึกข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 

(fully document) โดยเฉพาะปัญหา/ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ของความขัดแย้ง

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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อย่างไรก็ดี ความสมดุล (balance) ในการด�าเนินการที่เหมาะสม

จะแตกต่างกัน ขึ้นกับบริบทของแต่ละประเทศ และความคิดเห็นของ

สาธารณชนในประเทศ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานสากล 

สถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งชาตสิามารถมบีทบาททีม่ปีระโยชน์อย่างมาก

ในการช่วยก�าหนดความสมดลุนี ้ผ่านการส�ารวจมมุมองของสาธารณชน 

โดยไม่ขัดกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย

โครงสร้างทางสังคมอาจจะได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมา ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นท่ีต้อง

ส่งเสริมแนวคิดเรื่องความยุติธรรมและความปรองดองสมานฉันท์ 

บทบาทในสถานการณ์หลงัความขดัแย้ง8.2.1

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์จะท�าได้โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่

เคยมีประสบการณ์ความรุนแรง หรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้แสดง

ความรู้สึก บอกเล่าประสบการณ์ และความคาดหวัง รวมถึงการสร้าง

สภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อีกครั้ง การตรวจสอบตาม

กระบวนการกึ่งตุลาการอาจใช้เฉพาะในการจัดการกับการละเมิดอย่าง

รุนแรงที่ผ่านมา เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการยกเว้นโทษส�าหรับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

การบันทึกข้อมูลการละเมิดที่ผ่านมา8.2.2

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านการรวบรวมข้อกล่าวหาและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

สถานการณ์ของความขดัแย้งจะเป็นสิง่ทีช่่วยให้ “ผูท้ีต่กเป็นเหยือ่มโีอกาสร้องเรยีนหรอืบอกเล่าประสบการณ์

ให้ผูอ้ืน่รบัรู”้ ฐานข้อมลูดงักล่าวอาจถกูพฒันาเป็นธนาคารข้อมลู (databank) ซึง่อาจจะอ�านวยความสะดวก

ให้กับหน่วยงานหรือกระบวนการพิเศษที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรม นอกจากนั้น อาจเป็นประโยชน์ต่อ

การสร้างบันทึกประวัติศาสตร์

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ในยามสงบ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรสนับสนุนให้เกิด

การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ เช่น การสนับสนุนให้กลุ่มผู้ต่อสู้ 

(combatants) ในสถานการณ์ของความขัดแย้งได้คืนสู่สังคม หรือ

การจัดการกับข้อกล่าวหาในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาการกลับคืนสู่สังคมยังอาจจะเกิดขึ้นในกรณีของผู้ลี้ภัย

หรอืบคุคลทีพ่ลดัถิน่ การจดัการความตงึเครยีดในรปูแบบนีก็้ต้องใช้

กระบวนการเช่นเดียวกับการน�ากลุ่มผู้กระท�าผิดคืนสู่สังคม

การสนับสนุนการรับผู้กระท�าผิดกลับคืนสู่ชุมชน (reintegration)8.2.3

การสนับสนุนแนวทางการจัดการส�าหรับทหารเด็กและเด็กที่ถูกลักพาตัวไป8.2.4

ทหารเดก็และเดก็ทีถ่กูลกัพาตวัจะมคีวามต้องการท่ีพิเศษมาก โดยเฉพาะ

แผนที่ช่วยจัดการกับความเจ็บช�้าที่ฝังใจ (trauma) ที่พวกเขาได้รับ ซึ่งอาจ

จะรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ

ศาลระหว่างประเทศหรือศาลระดับชาติอาจ

ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะในกรณีที่ความขัดแย้ง

ที่เกิดขึ้นเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อ

มนุษยชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถ

สนับสนุนการท�างานของศาลผ่านการส่งมอบ

เอกสารข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาได้

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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05

สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตท่ีิมอี�านาจกึง่ตลุาการ สามารถทีจ่ะด�าเนนิการตามบทบาทและหน้าทีท่ีก่�าหนด

ไว้ในกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังนี้ 

โดยกระบวนการทั้งหมดต้องด�าเนินการบนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมด 

และบนพื้นฐานของหลักการสิทธิมนุษยชนโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอ

การเฝ้าระวัง
และการรายงานสถานการณ์

การรวบรวม
ข้อมูลเอกสารและการ
บันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้น

จริงทั้งหมด

การตรวจสอบ 

ความร่วมมือ
กับกลไกตุลาการระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับ

ระหว่างประเทศ

การจัดการ
ข้อร้องเรียน

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจต้องวางแผนกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือสนับสนุน การคืนสู่สังคมของ

อดีตทหารเด็กหรือเด็กที่ถูกลักพาตัว เช่น การศึกษาพิเศษ และการฝึกวิชาชีพที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากอายุ

และปัจจัยอื่น ๆ ของเด็กเหล่านี้อาจไม่เหมาะสมต่อการกลับไปนั่งเรียนในชั้นเรียนปกติ นอกจากนี้ สถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังต้องใช้ความพยายามที่จะส่งเสริมการยอมรับของชุมชน ซึ่งอาจมีหลากหลายเหตุผลที่

ไม่เต็มใจรับเด็กกลุ่มดังกล่าวกลับมา

การรักษาความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน8.2.5

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการบริหารจัดการส�านักงาน

บทที่



การบริหารจัดการส�านักงานควรเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้

มาตรฐานการบริหารจัดการ
ส�านักงาน

ระบบการประเมินและ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ระบบการจัดการกับข้อร้องเรียน
และการบริหารการตรวจสอบ

หาข้อเท็จจริง

โครงสร้างในการบริหารจัดการ
องค์กรที่ส�าคัญ

การพัฒนาองค์กร

โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ต้องประกอบด้วยสถานที่และการเดินทางที่เข้าถึงได้ง่าย 

รวมถึงมีการก�าหนดการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

การพัฒนาองค์กร ต้องมีการก�าหนดคุณสมบัติผู้น�า โครงสร้างองค์กร การวางแผน

เชิงกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

ทรัพยากรทางการเงนิ ต้องมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธใีนการจดัท�างบประมาณ

จากรัฐบาลอย่างอิสระ รวมถึงกระบวนการในการบริหารการเงินและการประสาน  

ความร่วมมือของผู้บริจาค

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการบริหารจัดการส�านักงาน

9.1 9.2

9.39.5

9.4

มาตรฐานการบริหารจัดการส�านักงาน9.1

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รัฐบาลมีหน้าที่ในการสร้างความเช่ือมั่นว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีสถานที่ท่ีเหมาะสมแม้แต่ 

ในประเทศที่ประสบปัญหาข้อจ�ากัดทางการเงินอย่างรุนแรง ตามหลักการปารีส สถานที่ตั้งของสถาบันสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติควรจะมีลักษณะดังนี้

9.2.1   บริเวณสถานที่

9.2.2  การเดินทาง

9.2.3  การสื่อสารโทรคมนาคม

คนพิการเข้าถึงได้

อย่างสะดวก

ตั้งอยู่ห่างจาก

อาคารรัฐบาล

ตั้งอยู่ใกล้กับระบบ

การเดินทางสาธารณะ

เดินทางได้สะดวก 

ไป-กลับง่าย และตั้งอยู่ใจกลางเมือง

 สถานทีไ่ม่ควรจะอยูใ่นทีซ่ึง่จะลดความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัฯ หรอืผูด้�ารงต�าแหน่ง โดยเฉพาะหากสถานทีม่ค่ีาใช้จ่าย 

ที่สูง ซึ่งจะท�าให้ถูกมองว่าเป็นการบริหารงานที่ห่างไกลจากความเป็นจริงในสังคม

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องสามารถอยู่ในจุดที่สามารถเดินทางได้ง่าย เพื่อให้สามารถออกไปยังชุมชน 

ต่าง ๆ และด�าเนินการกิจกรรมตามแผนการที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาของประชาชน 

การเฝ้าระวัง หรือการตรวจสอบข้อร้องเรียน เป็นต้น

การส่ือสารโทรคมนาคมเป็นศนูย์กลางให้การด�าเนนิการตามกจิกรรมเป็นไปตามแผนงาน โดยทัว่ไปสถาบนัสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาตอิาจต้องมีการจัดท�าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเหมอืนหน่วยงานภาครฐัทัว่ ๆ  ไป แต่อาจ

ต้องมีลักษณะเฉพาะส�าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ควรต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้

บริการโทรศัพท์ โทรสารและอีเมล (e-mail) โดยเฉพาะอีเมลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 

เนื่องจากมีราคาไม่แพงและท�างานได้อย่างรวดเร็ว แต่ควรต้องระมัดระวังอย่างมากในการ

แนบข้อมูลไปกับอีเมล เนื่องจากไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีความปลอดภัยและจะไม่มีการ

แทรกแซงจากภายนอก โดยเฉพาะเอกสารท่ีมีข้อมูลที่ส�าคัญเก่ียวกับการตรวจสอบสิทธิ

มนุษยชนและคดีต่าง ๆ  

โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับเจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในภาคสนาม

โครงสร้างในการบริหารจัดการองค์กรที่ส�าคัญ9.2
มีแนวทางการบริหารจัดการดังนี้
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9.2.4   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.2.5   ความต้องการอื่น ๆ 

เป็นไปไม่ได้เลยที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศใดก็ตามที่จะท�างานได้โดยปราศจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความต้องการของสถาบันฯ ควรได้รับการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสื่อสารโทรคมนาคม การประเมินควรจะขึ้นอยู่กับทั้งความต้องการเร่งด่วน (เช่น กิจกรรม

ในข้ันตอนการวางแผนเบื้องต้นหรือในโครงการชุดกิจกรรม) และการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ซึ่งรายการ 

ต่อไปนี้ควรได้รับการพิจารณา

ความต้องการเฉพาะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจ

รวมถึงอุปกรณ์พิเศษส�าหรับผู้ตรวจสอบ (กล้องดิจิทัล เครื่อง

บันทึกเสียง ตู้นิรภัย เคร่ืองที่มีความสามารถในการสแกนการ 

คัดลอกภาพและอื่น ๆ) ในการบันทึกและการเก็บข้อมูลอย่าง

ปลอดภัยในการจัดเก็บหลักฐานทางกายภาพและพยานหลักฐาน 

ในท�านองเดียวกัน การศึกษาและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

จะต้องมีอุปกรณ์พิเศษที่จะใช้ด�าเนินการสัมมนาและการประชุม

เชิงปฏิบัติการ เช่น จอภาพ อุปกรณ์ฉายภาพ ไมโครโฟนหรือ

กระดานไวท์บอร์ดแบบพกพา

การซื้อซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่ควรจะมาพร้อมการรับประกันที่เพิ่มขึ้น

ส�าหรับการบริการหลังการขาย

ระบบก�าแพงป้องกัน (firewall) และคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นใน          

การปกป้องข้อมูลที่มีความส�าคัญ เช่นเดียวกับระบบการป้องกันไวรัสที่ทันสมัย

มาตรฐานซอฟต์แวร์ของส�านักงาน ที่พร้อมส�าหรับการประมวลผล

การเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ผ่านการเชือ่มต่อทีป่ลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยและการกู้ข้อมูล โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยใน

การจัดเก็บข้อมูล

ฐานข้อมูลปิดส�าหรับการบันทึกข้อร้องเรียน และระบบการบริหารจัดการ

server และ e-mail domain ที่แยกออกมาจากหน่วยงานรัฐบาล

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
136



การพัฒนาองค์กรนั้นรวมถึงการพัฒนาความเป็นผู้น�า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  

การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรู้

กระบวนการที่น่าเชื่อถือและมีความโปร่งใสในการแต่งตั้งสมาชิกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้บริหาร 

ในส�านักงานเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมาก ตามหลักการปารีส 

การลงทุนในการเป็นผู้น�าสถาบัน 

สิทธิ มนุษยชนแห ่ งชา ติ เป ็น

พื้นฐานในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล โดยความ

สามารถท่ีควรได้รับการประเมนิผล 

และพัฒนาโดย APF, UNDP และ 

OHCHR ดังนี้

   การวางแผนกลยุทธ์

   สภาวะผู้น�า

   การบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลง รวมถงึการสร้างการ

มส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี และการบรหิารความสมัพนัธ์กับภาคี

เครือข่ายภายนอก

   ความสามารถด้านการสรรหาบคุลากร ในระดบัผูบ้รหิาร

และเจ้าหน้าที่ 

   ทักษะการเจรจาต่อรองและสร้างความคิดเห็นร่วมกัน

  จริยธรรม

   การฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ความต้องการขององค์กรยังมีแนวโน้มที่จะม ี

การสร้างมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองนอกเหนือไปจากพื้นฐาน

ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารแล้ว การประเมินความต้องการ 

โดยทั่วไปจะระบุและกล่าวถึงความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ

การรักษาความลับส�าหรับบุคลากรและข้อมูลทางการเงินและ

เอกสาร เช่น การมีตู้เก็บเอกสารที่มีการรักษาความปลอดภัย 

เป็นต้น

ในบางประเทศมเีคร่ืองก�าเนดิไฟฟ้าซึง่มคีวามส�าคญัมากในกรณทีีเ่กดิไฟฟ้าดบั ไฟตก หรอื ความขดัข้องอ่ืน ๆ  

ของแหล่งจ่ายไฟ โดยอาจใช้เคร่ืองก�าหนดไฟฟ้าทีเ่กดิจากแหล่งพลงังานอืน่ ๆ  เช่น เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ เป็นต้น ตวัอย่างดงักล่าวเป็นการแสดงถงึการวางแผนเพือ่แก้ปัญหาทีย่ัง่ยนืของสถาบนัสทิธิมนษุยชน

แห่งชาติแห่งหนึ่ง

การพัฒนาองค์กร9.3

9.3.1  ความเป็นผู้น�า

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการน�ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปใช้ 

ควรมีขั้นตอนและกระบวนการในการด�าเนินการ ดังนี้

9.3.2   การวางแผนเชิงกลยุทธ์

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจ�าเป็นต้องจัดล�าดับความส�าคัญของกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยในการด�าเนินการดังกล่าว 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เปรียบเสมือนการจัดท�า “แผนที่ไปสู่เป้าหมาย” ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากน�าไป

สู่การวางแผนที่เป็นรูปธรรม และมีการก�ากับติดตามอย่างสม�่าเสมอ เพื่อปรับปรุงให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ กระบวนการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีจะประกอบด้วยองค์ประกอบ เช่น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ชัดเจน

ตวัชีว้ดัทีส่�าคัญ รวมถงึข้อมลูพืน้ฐานประกอบการก�าหนดเป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ส�าคัญ

การจัดล�าดับความส�าคัญเชิงกลยุทธ์ (strategic priority)

เป้าหมาย

แผนการติดตามประเมินผลความส�าเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้

ผลลพัธ์ ตวัชีว้ดัและเป้าหมาย โดยทัว่ไปมกัจะมกีารก�าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ ในการวางแผนเชงิกลยทุธ์ แต่รายละเอียด

เกี่ยวกับกิจกรรมและค่าใช้จ่ายควรจะบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติงาน ซึ่งการก�าหนดทรัพยากรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน

แผนเชิงกลยุทธ์นั้น จะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการท�างานและประสานงานที่เหมาะสม

ควรมีการชี้แจงขั้นตอนการด�าเนินงาน (operational procedures) และกฎระเบียบของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงฝึกอบรมในการน�าขั้นตอน 

การด�าเนินการเหล่านี้ไปใช้

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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พัฒนาคู่มือการท�างาน เพื่อส่งเสริมการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในประเด็นต่อไปนี้

สร้างความชดัเจนในกระบวนการท�างาน และกระบวนการตดัสนิใจ ผ่านการก�าหนดวธิกีาร 

และขอบเขตในการท�างานของบคุคล คณะบคุคล หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ชัดเจนและ

อ้างอิงได้กับมาตรฐานสากล 

มอบหมายงานที่ชัดเจนให้แต่ละหน่วยงานย่อยในส�านักงานตามแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้

สามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละปีได้ 

สร้างระบบการสือ่สารทีด่ภีายในสถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิเพือ่ให้การตดิต่อประสานงาน 

ระหว่างแต่ละบุคคล/หน่วยงานย่อยในสถาบันฯ ท�าได้ง่าย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

คณะท�างานหรือคณะอนุกรรมการภายนอกอีกด้วย 

พัฒนาและเผยแพร่คู่มือการด�าเนินการที่ดีตามมาตรฐานสากลต่อสาธารณชน

• การจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งฐานข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคดี 

และความโปร่งใสในการจัดการข้อร้องเรียน

• การบริหารความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายภายนอก

• การบริหารสื่อ

• การสอบถามสาธารณชน

• การศึกษาและการเพิ่มความตระหนักในสิทธิมนุษยชน

ก�าหนดตัวชี้วัดและมาตรวัดผลที่ชัดเจนส�าหรับการประเมินความส�าเร็จในแผนการ

เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมประจ�าปี

สร้างฐานข้อมูลที่มีข้อมูลครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ง่ายบนเว็บไซต์ของสถาบันสิทธิ

มนษุยชนแห่งชาต ิซึง่การด�าเนนิการเช่นนีย้งัมปีระโยชน์ต่อการเพิม่ความโปร่งใสและท�าให้

สาธารณชนสามารถติดตามและเข้าถึงการท�างานของสถาบันฯ ได้ง่ายขึ้น
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ระบบทรัพยากรบุคคลของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จะมีความพิเศษอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องการสรรหา 

เจ้าหน้าที่ เนื่องจากการค้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ที่ก�าหนดไว้ในต�าแหน่งงานเฉพาะบางอย่าง (เช่น เจ้าหน้าที ่

ตรวจสอบด้านสิทธมินษุยชน ผู้ไกล่เกลีย่ และผูป้ระนปีระนอม  

หรอืผู้เฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น) เป็นเรื่องยากมาก 

ถึงแม้ว ่าอาจจะสรรหาได้จากผู ้ที่มีคุณสมบัติในวิชาชีพที่

คล้ายคลึงกันได้ เช่น เจ้าหน้าที่ด้านนโยบาย เจ้าหน้าที่ด้านการ

ศึกษา นักวิจัย หรือนักกฎหมาย เป็นต้น แต่อาจขาดความรู้ 

ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนอย่างละเอียด ดังนั้น สถาบันสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติจึงอาจมีความจ�าเป็นที่มีการก�าหนดความรู้ 

ทกัษะ และสมรรถนะทีต้่องการของแต่ละต�าแหน่ง แล้วด�าเนนิการ  

ฝึกอบรมตามความเหมาะสม

โครงสร้างองค์กรควรจะสะท้อนถงึพนัธกิจ บทบาท และความรับผิดชอบ 

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมทั้งเน้นการแบ่งงานตามหน้าที่ 

รับผิดชอบเฉพาะ (function) ที่สถาบันฯ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักตาม

กฎหมาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ และการมอบหมายหน้าที่ของแต่ละงานใน

โครงสร้างองค์กรต้องมีความชัดเจน และควรก�าหนดสายบังคับบัญชาให้

น้อยที่สุด

โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะสนับสนุนให้เกิดระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

และการมอบหมายงานที่ชัดเจน 

9.3.3   โครงสร้างองค์กร

9.3.4   ระบบทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บนหลักคุณธรรม  

(merit-based) รักษาความเสมอภาคทางเพศ และลักษณะของประชากรกลุ่มย่อย ๆ ให้มีความหลากหลายตาม

หลักสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้ การสรรหาบุคลากรต้องไม่มีอคติและการปฏิบัติที่แบ่งแยกใด ๆ โดยต้องแสดงให้เห็นอย่าง

ชดัเจนว่าได้พจิารณาถงึความหลากหลายและความแตกต่างในกลุ่มชน (เช่น ศาสนา เช้ือชาต ิหรอือ่ืน ๆ ) ของเจ้าหน้าที่

ทุกระดับอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี แม้ว่าการสรรหาจะมุ่งเน้นทักษะที่จ�าเป็นในต�าแหน่ง แต่สถาบันฯ ควรมองหา 

เจ้าหน้าที่ที่มีความมุ่งมั่นและสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สามารถท�างานได้อย่างยั่งยืน 

การก�าหนดเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของเจ้าหน้าที่

ในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควร “เทียบเคียง” ได้กับเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานภาครัฐ หรืออย่างน้อยในอัตราที่ไม่ต�่ากว่านี้

สถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งชาตคิวรมกีารจดัท�าคูมื่อ

ระบบทรัพยากรบุคคล เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และ

กระบวนการที่ชัดเจนในการสรรหา แต่งตั้ง ฝึกอบรม 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยต้องสอดคล้องกับ

หลกัความเป็นธรรมภายใน และเคารพในสทิธมินษุยชน 

โดยสถาบันฯ ควรจะมีอ�านาจในการสรรหาและ

บรรจุเจ้าหน้าที่ได้เอง เพ่ือให้สามารถรับบุคลากรที่ 

เหมาะสมในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงสร้างความเป็น

อิสระในการบริหารจัดการ เน่ืองจากเป็นการสร้าง

บุคลากรภายในให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

ไม่ใช่ต่อหน่วยงานผู้มีอ�านาจอื่น ๆ ในภาครัฐที่บรรจุ

เข้ามา นอกจากนัน้ การเปิดรบัสมคัร สรรหา และบรรจุ

แต่งตั้งเอง อาจจะท�าให้สามารถรับเจ้าหน้าที่ที่มาจาก

องค์การเอกชน (NGOs) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เป็น 

ข้าราชการของรัฐอื่น ๆ ได้อีกด้วย
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สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิควรเน้นถงึความยตุธิรรมและความโปร่งใสในระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล

เนื่องจากจะช่วยสร้างขวัญก�าลังใจและสนับสนุนการท�าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีข้อเสนอ

กลยุทธ์และกิจกรรมดังต่อไปนี้

ควรมีการก�าหนดโครงสร้าง

อัตราก�าลังของพนักงานที่เหมาะสม 

และบรรจุเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและ

เป็นมืออาชีพตามคุณสมบัติ

ที่ก�าหนดไว้

ควรมีการก�าหนด

โครงสร้างอัตราเงินเดือน

ที่เป็นระบบตามแต่ละ

ระดับชั้นงาน

ควรมีการจัดท�าแบบบรรยาย

ลักษณะงาน (job descriptions) และ

ต้นแบบสมรรถนะ (competencies) 

ที่เหมาะสมส�าหรับแต่ละต�าแหน่ง เนื่องจาก

จะเป็นพื้นฐานประกอบการพิจารณา

คัดเลือกและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ที่สูงขึ้น

ควรก�าหนดกิจกรรม

การฝึกอบรมและการพัฒนาที่จ�าเป็น

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ทุกรายในสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้มีความรู้

ทักษะและความสามารถที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินการ

ตามพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร 

โดยจ�าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณประจ�าปี

ที่เหมาะสมส�าหรับการพัฒนา

ดังกล่าว

ควรมีการมอบหมายและ

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและ

เหมาะสมในแต่ละสายบังคับบัญชา 

รวมถึงสร้างความชัดเจนในโอกาส

และความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องระบุ

แผนการพัฒนารายบุคคล 

ที่สอดคล้องกับภาระงานและ

ทิศทางการท�างานที่สถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

ให้ความส�าคัญ
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เ น่ืองด ้ วย ลักษณะเฉพาะของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงอาจเป็นไปได้ว ่า 

เจ้าหน้าทีท่ีเ่ข้ามาปฏบัิตงิานในสถาบนัฯ อาจจะ 

ไม่ได้มีความรอบรู ้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น  

จึงอาจมีความจ�าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมให้แก่ 

เจ้าหน้าทีท่กุราย การฝึกอบรมควรให้ความส�าคญั

กับความรู้และทักษะที่ต้องการเพื่อปฏิบัติงาน 

ท้ังในระยะสัน้และในระยะยาว โดยเน้นการส่ังสม 

ความเช่ียวชาญในสายวิชาชีพเฉพาะในประเด็น

สิทธิมนุษยชนแต่ละด้าน ทั้งนี้ การพัฒนาควร

เป็นการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตามปรัชญา 

“การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (lifelong learning)

ควรมีระบบประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ�าปี

ของเจ้าหน้าที่แต่ละราย

ควรศึกษาและน�ารูปแบบ

ของระบบแรงจูงใจ (incentives) 

ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

เป็นเลิศ โดยจะต้องก�าหนดหลักเกณฑ์และ

กระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรมตาม

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

ของเจ้าหน้าที่แต่ละราย

9.3.5   การฝึกอบรมและการพัฒนาเชิงอาชีพ

การฝึกอบรมและการพฒันาควรเป็นมากกว่าการส่งต่อความรูแ้ละทกัษะเพยีงคร้ังเดยีว สถาบันสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน (in-house training) และหลักสูตรอบรมวิทยากร (training of trainers 

program) เพ่ือความยั่งยืนในการถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้เฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน โดยการพัฒนาแผนการ 

ฝึกอบรมและหลกัสตูรทัง้หมดจ�าเป็นต้องอาศยัการ “มส่ีวนร่วม” ของเจ้าหน้าทีห่ลักภายในสถาบนัฯ ทัง้เรือ่งการออกแบบ 

แนวทางการฝึกอบรม และวิธีการประเมินผล ทั้งนี้ วิทยากรและกลุ่มเจ้าหน้าที่หลักของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ต้องพัฒนาคู่มือการฝึกอบรม (training manual) ที่สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ในประเด็น 

ด้านสิทธิมนุษยชนต่อไปได้
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กา ร ว า งแผน เชิ ง กลยุ ท ธ ์ 

การสร้างการมีส ่วนร่วมกับผู ้ม ี

ส่วนได้เสีย การก�าหนดนโยบาย 

การจัดท�าแผนปฏิบัติการ และ 

การตดิตามประเมนิผลตามแผนเชงิ 

กลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ 

การบรหิารงานแบบมุง่ผล 

สัมฤทธิ์  (results-based 

management) การบริหาร

การเปลี่ยนแปลง การสร้าง

พนัธมิตร และการบรหิารภาคี

เครือข่าย

คุณธรรม จริยธรรม 

และความซื่อสัตย์

การสร้างทมีงาน การเจรจาต่อรอง 

และการสร ้ า งฉันทามติร ่ วมกัน  

(consensus building) กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ ระบบสทิธมินษุยชนระหว่าง

ประเทศ และประเด็นปัญหาสิทธิ

มนุษยชนร ่วมสมัยและแนวทาง 

ในการแก้ไขเชิงกลยุทธ์

นอกจากนั้น ควรมีการพัฒนาผู้น�า (leadership development) ให้สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบในต�าแหน่ง 

โดยอาจพัฒนาผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะอย่างน้อยดังนี้ 

หลักสูตรการฝึกอบรมที่สร้างข้ึนควรจะต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความต้องการในการพัฒนารายบุคคล 

หน้าทีร่บัผดิชอบในต�าแหน่งตามทีร่ะบไุว้ในแบบบรรยายลกัษณะงาน และแผนงานเชงิกลยทุธ์ของสถาบนัสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติ 
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การบริหารจัดการความรู้เป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับทุกองค์กร  

โดยเฉพาะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถือว่าเป็นความท้าทาย

พเิศษ จากประสบการณ์ของหลายประเทศแสดงให้เหน็ว่าสถาบนั

สทิธมินษุยชนแห่งชาตต้ิองเผชญิกบัการผลดัเปลีย่นเจ้าหน้าทีแ่ละ

ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประจ�า ซึง่เหน็ได้ชดัจากการผลดัเปลีย่นของ

คณะกรรมการหรือผู้ตรวจการแผ่นดินที่ถูกก�าหนดไว้เป็นวาระ

การท�างานอย่างแน่นอน ดังนั้น หากไม่มีการพัฒนาวัฒนธรรม

แห่งการเรียนรู้ และกลไกที่จะส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู ้

และประสบการณ์ทีผ่่านมา กจ็ะท�าให้การท�างานของสถาบนัสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติขึ้นอยู่กับความจ�าของแต่ละบุคคลเท่านั้น

9.3.6   การบริหารจัดการองค์ความรู้

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการข้อมูลและ

บริหารจดัการองค์ความรู ้ผ่านการระบขุ้อมลูความรูท้ีต้่องการ และแนวทางวจิยัรปูแบบต่าง ๆ  เพือ่ค้นหาความรูเ้หล่าน้ัน

สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตจิ�าเป็นต้องสร้างเจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในกฎหมายสทิธมินษุยชน 

ระหว่างประเทศ เข้าใจในสถานการณ์สทิธมินษุยชนในประเทศ และสามารถก�าหนดวธิทีีจ่ะเพิม่การส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยกระบวนการประเมินขีดความสามารถของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรฐานสากล 

(capacity assessment for NHRIs) ได้ก�าหนดองค์ความรู้เชิงเทคนิคที่จ�าเป็นในการ

สร้างความเชี่ยวชาญเหล่านี้ โดยสามารถระบุเป็นรายการย่อย ๆ ได้ดังนี้ 

ความสามารถในการตระหนักถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญของประเทศ

อย่างเป็นกลาง และปราศจากปัจจัยทางการเมือง
1
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจจ�าเป็นต้องสร้างระบบการจัดการ 

กบัข้อร้องเรียนและการบริหารการตรวจสอบหาข้อเทจ็จรงิขึน้ เพือ่เสรมิสร้างความ 

มปีระสทิธภิาพและความรวดเรว็ในการท�างาน ระบบนีจ้ะมคีวามจ�าเป็นอย่างมาก

ส�าหรบัสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตทิีมี่การรบัข้อร้องเรยีนจ�านวนมาก เนือ่งจาก

จะช่วยให้การจัดการและเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีระบบ และลดโอกาสของ 

การหลงลืมหรือการสูญหายของข้อร้องเรียน

ทั้งนี้ ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการและการน�าไปใช้ที่ชัดเจน เช่น แผนการฝึกอบรม หรือ

แผนการพัฒนาฐานข้อมูลหรือองค์ความรู้ในเว็บไซต์ (website) ของส�านักงาน ฯลฯ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และความสามารถ 

ในการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับกฎหมายในประเทศ 

ความสามารถในการวิจัยและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ (fact-based  

research) เพื่อน�าเสนอบทสรุปที่มีความน่าเชื่อถือและเก่ียวข้องกับประเด็น

สิทธิมนุษยชน
3

4

ความสามารถในการจัดการกับข้อร้องเรียนและบริหารจัดการฐานข้อมูล

อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
5

ระบบการจัดการกับข้อร้องเรียนและการบริหาร
การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

9.4

ความสามารถในการวเิคราะห์และตรวจสอบกจิกรรมของรฐับาลให้สอดคล้อง

กบัการปฏิบตัติามมาตรฐานสิทธมินษุยชนระหว่างประเทศและระดบัชาติ
2

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เม่ือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด�าเนินการงานมาในระยะหนึ่ง ก็ควรต้องมีกระบวนการประเมิน 

ขดีความสามารถของสถาบันสทิธมินษุยชนแห่งชาติตามมาตรฐานสากล (capacity assessment for NHRIs) 

เพื่อให้รู้ถึงศักยภาพในการด�าเนินงาน และสามารถวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรไปในทิศทางที่เหมาะสม

กลไกการประเมินขีดความสามารถจะมุ่งเน้นไปที่

ศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในปัจจุบัน 

และโอกาสที่จะปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระบบการประเมินและการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

9.5

การออกแบบระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ดีจะต้องช่วยลดความซับซ้อนของ

กระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และช่วยให้สามารถสรุปผลความคิดเห็นต่อ 

ข้อร้องเรียนได้อย่างตรงเวลา โปร่งใส และถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนของประเทศ  

รวมทั้งง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้

การออกแบบระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรพัฒนาเครื่องมือการท�างานส�าหรับเจ้าหน้าที่ 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์น้อยในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เช่น การก�าหนดแบบฟอร์มมาตรฐาน หรอืการจดัท�าคูม่อืในการท�างานลงไปในระบบ

บริหารจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น

 เครื่องมือส�าหรับการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

นโยบายและขัน้ตอนในการใช้ระบบการจดัการข้อร้องเรยีนอาจไม่จ�าเป็นต้องลงรายละเอยีดมากเกินไปในช่วงต้น 

แต่ควรเน้นการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจวิธีการในการใช้ และสามารถน�าไปปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐาน

เดียวกันได้ เครื่องมือเช่นนี้จะเป็นประโยชน์มากข้ึนหากใช้ประกอบในเอกสารการฝึกอบรม และการพัฒนา 

เจ้าหน้าที่ใหม่
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การพัฒนาองค์กร (ผู ้น�า โครงสร้างองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้)

การบริหารทรัพยากรทางการเงิน (การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 

ความร่วมมือของผู้บริจาค ข้อจ�ากัดทางการเงินและการบริหารจัดการ

ทางการเงิน)

ความเชี่ยวชาญในหลักสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้านที่เป็นประเด็นที่ส�าคัญ 

(รวมถึงสิทธิของบุคคลที่มีความเสี่ยง วิธีการป้องกันและพัฒนาตาม

แนวทางสิทธิมนุษยชน)

ศักยภาพในการท�างาน (การคุ้มครอง การส่งเสริม การร่วมมือกับภาค ี

เครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศ การให้ค�าแนะน�ากับรัฐบาล)

โครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั (สถานที ่การเดนิทาง การสือ่สารโทรคมนาคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ )

ซึ่งผลของการประเมินขีดความสามารถ 

(capacity assessment : CA) จะแสดงให้เห็น

ผลต่างระหว่างขีดความสามารถขององค์กรในปัจจุบัน

เทียบกับขีดความสามารถที่พึงประสงค์ในอนาคต 

อันจะน�าไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์และนโยบาย

ระยะยาวในการพัฒนาองค์กรต่อไป
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การประเมินขีดความสามารถนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพิจารณาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้

ความสามารถในการ

จัดการปริมาณคดีและ

ข้อร้องเรียน 
ความสามารถในการระบุ

และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

ความสามารถในการจัดโครงสร้าง

พื้นฐานและการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

เฉพาะด้าน เช่น ด้านความ

เสมอภาคทางเพศ ด้านสิทธิเด็ก หรือ 

ด้านการดูแลผู้พลัดถิ่น ฯลฯ

ความสามารถในการบริหาร

โครงการหรือกิจกรรม

ให้เป็นไปตามแผนงาน 

ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ 

กับระบบสหประชาชาติโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกับ OHCHR และ UNDP 

รวมถึงองค์การเอกชน (NGOs)  

ในท้องถิ่น และหน่วยงานเครือข่าย 

ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1

2

3

4

5

6

โดยสรุป สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีการพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในเรื่อง

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการพัฒนาองค์กร ระบบการบริหารงบประมาณ และการพัฒนาความเชี่ยวชาญและ

ศักยภาพในการท�างาน ท้ังนี ้ควรมกีารประเมนิขดีความสามารถในเร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ีตามแนวทางสากล เพ่ือน�าไปสู่ 

การพัฒนาและปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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การวิจัยครั้งนี้เน้นการศึกษาเจาะลึกรูปแบบและมาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามมาตรฐานสากล โดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นสากลดังต่อไปนี้ 

1) United Nations General Assembly. (1993). Paris Principles Relating to the Status of National 

 Institutions – Paris Principles. UN. 

2) International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and 

 Protection of Human Rights (ICC). (2003). General Observations: Sub-Committee on 

 Accreditation (SCA).

3) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2010)  Professional 

 Training Series No.4: National Human Rights Institutions: History, Principles, Roles and 

 Responsibilities. New York and Geneva.

4) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (1995) . “National Human 

 Rights Institutions: A Handbook on the Establishment and Strengthening of National Institutions 

  for the Promotion and Protection of Human Rights”. New York and Geneva.

5) International Council on Human Rights Policy (ICHRP). (2005). “Assessing the Effectiveness of 

 National Human Rights Institutions”. New York and Geneva.
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 Manual for National Human Rights Institutions”. Australia. 

7) International Council on Human Rights Policy. (2014). Performance & Legitimacy: National 

 Human Rights Institutions. 2nd Edition. France.

8) National Human Rights Institutions. (2000). Input to the Discussions on the Establishment and 

 Development of the Functions of National Human Rights Institutions. Denmark.

9) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2012). Belgrade Principles 

 on the Relationship between National Human Rights Institutions and Parliaments. 

10) เอกสารทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ เช่น รฐัธรรมนญู พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ฯลฯ

บรรณานุกรม
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คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรตามรฐัธรรมนญูท่ีจดัตัง้ข้ึนตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 256 และมาตรา 257 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึง่และกรรมการอ่ืนอกีหกคน ซ่ึงพระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้ตามค�าแนะน�าของวฒุสิภา 

จากผูซ่ึ้งมคีวามรูห้รอืประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนเป็นทีป่ระจกัษ์ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งหกปี 

และด�ารงต�าแหน่งได้วาระเดียว 

อ�านาจหน้าที ่

1. ตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรือการละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไม่เป็นไปตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคล

หรือหน่วยงานที่กระท�าหรือละเลยการกระท�าดังกล่าว เพ่ือด�าเนินการในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการด�าเนินการตามที่เสนอ  

ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด�าเนินการต่อไป

2. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด

กระทบต่อสิทธมินุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ท้ังนี ้ ตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย 

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

3. เสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลปกครอง ในกรณทีีเ่หน็ชอบตามทีม่ผีูร้้องเรยีนว่า กฎ ค�าสัง่ หรอืการกระท�าอืน่ใด 

ในทางปกครองกระทบต่อสิทธมินุษยชนและมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญูหรือกฎหมาย ท้ังนี ้ตามพระราชบญัญติั 

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

4. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

5. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

6. ส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

7. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

8. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน 

    9. จัดท�ารายงานประจ�าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และเสนอต่อรัฐสภา

10. ประเมินผลและจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีเสนอต่อรัฐสภา

11. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในกรณีท่ีประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาเก่ียวกับการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

12. อ�านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รูปทรงดอกบัว

 คือ  ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์

  อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม 

 คือ  การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม 

  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�าคัญ 

  ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ 

 คือ  การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

  ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ 

  ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ 

สีน�้าเงิน 

 คือ  สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม 

 คือ  ความมุ่งมั่น อดทนในการท�างานเพื่อประชาชน 

 คือ  ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม 

  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

มาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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