บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
เอกสารฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการท�ำงานที่เป็นมาตรฐานส�ำหรับการด�ำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับการ
ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่จะอ้างอิงจากหลักการปารีส (Paris Principles)
และผลการทบทวนเอกสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและจัดท�ำโดยองค์กรระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน เช่น Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights เป็นต้น
จากผลการศึกษาพบว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้
ในหลักการปารีสและแนวทางการประเมินของ ICC ทั้งในเรื่อง 1) การจัดตั้ง (Establishment) 2) ความเป็นอิสระ
(Independence) ทัง้ การปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย การบริหารงบประมาณ การแต่งตัง้ และการถอดถอนจากต�ำแหน่ง 3)
ความหลากหลายในองค์ประกอบของผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ 4) โครงสร้างในการบริหารจัดการองค์กร (Organizational
Infrastucture) ที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน ทั้งการเข้าถึง (Accessibility) และการบริหารและพัฒนาองค์กร (Human
Resource Management and Organization Development)
หลักการปารีสได้ก�ำหนดมาตรฐานบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างน้อย 5 งานส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องให้
ความส�ำคัญ (Prioritize) ในการด�ำเนินการ อันได้แก่
1. บทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Promotional Function) โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยตรงอย่างน้อย
ในการสนับสนุนการก�ำหนดและการด�ำเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา การเผยแพร่และรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน
การจัดสัมมนาและฝึกอบรมทีแ่ ตกต่างตามกลุม่ เป้าหมาย การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสือ่ ต่าง ๆ การเผยแพร่รายงานเฉพาะ
และรายงานประจ�ำปี และการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือการด�ำเนินการผ่านกิจกรรมร่วมกับชุมชน นอกจากนั้น สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นศูนย์กลางด้านคลังข้อมูลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน

5
มาตรฐานและแนวทางการด�ำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2. บทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protecting Function) และการท�ำงานกึ่งตุลาการ (Quasi-Judicial
Function) ตั้งแต่การจัดการกับข้อร้องเรียนของบุคคล หรือหยิบยกกรณีสิทธิมนุษยชนขึ้นพิจารณาเองอย่างเป็นระบบ
มีเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมไปถึงขั้นตอนการตรวจสอบ การไกล่เกลี่ย การประนีประนอมและการยุติข้อพิพาทที่ด�ำเนินการ
โดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว อันจะน�ำไปสู่การวินิจฉัยการละเมิดสิทธิมนุษยชน และด�ำเนินการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพหากมีการละเมิดสิทธิ และมีการติดตามและเผยแพร่ผลการวินิจฉัยอย่างเป็นระบบหลังจากนั้น
3. บทบาทในการให้ค�ำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (Advisory Function) ไม่ว่าจะโดยได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือโดยการใช้อ�ำนาจของตนเองในการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
หน่วยงานอื่นใน 1) การร่าง ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีที่
ประเทศตกลงไว้ 2) การให้ค�ำปรึกษาในสถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเห็นควรหยิบยกขึ้นพิจารณา
รวมถึงการขอให้รัฐบาลให้ความสนใจต่อเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน (และในกรณีที่จ�ำเป็น อาจแสดงความเห็น
เกี่ยวกับท่าทีหรือการตอบสนองของรัฐบาลในเรื่องนั้น ๆ) และ 3) การสนับสนุนให้รัฐเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงติดตามและให้ค�ำแนะน�ำในกระบวนการน�ำไปใช้ที่เหมาะสม ทั้งนี้ การให้
ค�ำปรึกษารัฐบาล รัฐสภา และองค์กรอื่น ๆ ที่มีอ�ำนาจเกี่ยวข้อง อาจท�ำได้ด้วยการเข้าไปเป็นคณะท�ำงานโดยตรง การเสนอ
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี รายงานเฉพาะหรือรายงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
4. บทบาทในการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Monitoring Function) โดยหมายถึงการด�ำเนินการ
4 หน้าที่หลักคือ 1) การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ เช่น การติดตามและการค้นหาความจริงที่มีเกี่ยวกับ
เหตุการณ์เฉพาะ เป็นต้น เพือ่ บันทึกและรายงานข้อเท็จจริง รวมถึงน�ำเสนอข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือรัฐบาล
เพือ่ ให้เกิดการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน 2) การเฝ้าระวังปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรือ่ ง 3) การเฝ้าระวังสถานที่
กักกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทรมาน และเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับ และ 4) การเฝ้าระวัง
และติ ด ตามการด� ำ เนิ น การของหน่ ว ยงานในประเทศ ตามที่ ไ ด้ ต กลงเป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากล
ทั้งนี้ ผลของการเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวจะต้องถูกน�ำไปวิจัยหรือวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
รายงานสถานการณ์เฉพาะ หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทางสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเผยแพร่ผลการ
วิจัยและการวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อสร้างแรงกดดันให้กับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจและเกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
สิ่งต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะ นอกจากนั้น ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�ำแนวทางต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสมอันจะสร้างให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ที่ถูกละเมิดอีกด้วย
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5. บทบาทในการท�ำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ (Relationship with
Stakeholders and Other Bodies) โดยต้องท�ำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐสภา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศ องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ องค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศอืน่ ๆ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม
เช่น ศาล ฯลฯ และกลุ่มองค์การเอกชน (NGOs) และภาคประชาสังคม เนื่องจากจะเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง
ได้มากที่สุด ทั้งนี้ การด�ำเนินการต้องคงความเป็นกลางและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ควรมุ่งเน้นที่จะน�ำเสนอจุดยืน
ที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรรักษาสมดุล (Balance) ของการปฏิบัติหน้าที่หลักทั้ง 5 ด้านอย่าง
เหมาะสม ตามทรัพยากรที่จ�ำกัด และล�ำดับความส�ำคัญตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์ของประเทศ
อย่างไรก็ดี ในช่วงความขัดแย้งหรือสถานการณ์ทางการเมือง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจมีบทบาทอย่างมาก
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น บทบาท
ดังกล่าวอาจหมายรวมถึงความพยายามที่จะส่งเสริมการเจรจาระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีการโต้แย้งหรือต่อสู้กัน หรือการ
ส่งเสริมการจัดตั้งและขยายตัวของกลไกการสร้างสันติภาพระหว่างตัวแทนชุมชน หรือการส่งเสริมให้มีการยอมรับ และ
การประนีประนอมในประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง

เพื่อให้การด�ำเนินการตามบทบาททั้ง 5 มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการส�ำนักงานควรเกิดขึ้นทันทีหลังจาก
ที่มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นในกฎหมาย ทั้งนี้ ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญ ต้องประกอบด้วยสถานที่และการเดินทางที่เข้าถึงได้ง่าย
รวมถึงมีการก�ำหนดการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
การพัฒนาองค์กร ต้องมีการก�ำหนดคุณสมบัติผู้น�ำ โครงสร้างองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การวางแผนทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
ทรัพยากรทางการเงิน ต้องมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการจัดท�ำงบประมาณจากรัฐบาล
อย่างอิสระ รวมถึงกระบวนการในการบริหารการเงิน และการประสานความร่วมมือของผู้บริจาค
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