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บทนำา
มาตรฐานหลักมนุษยธรรมต่อคุณภาพและความรับผิดชอบ (CHS) เป็นผลโดยตรงของ Joint Standards 
Initiative (JSI) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ Humanitarian Accountability Partnership (HAP) 
International, People in Aid, และ โครงการ สเฟียร์ (Sphere Project) เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นสำาหรับผู้ใช้
มาตรฐานด้านมนุษยธรรม 

JSI ได้ปรึกษาบุคคลากรด้านมนุษยธรรม มากกว่า 2,000 คนในสำานักงานใหญ่, ภูมิภาค และในประเทศที่เกิด
ภัยพิบัติเป็นประจำา เสียงตอบรับสะท้อนความจำาเป็นในการปรับประสานกันของมาตรฐานกับชุมชน และผู้ที่ได้
รับผลกระทบจากวิกฤตเป็นสำาคัญ และหลักมนุษยธรรมเป็นพี้นฐาน

CHS คือผลจากการปรึกษาสามขั้นในระยะเวลา 12 เดือน ในช่วงเวลานั้นบุคลากรด้านมนุษยธรรม ชุมชน และ
ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากวิกฤต รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) หลายร้อยองค์กร และเครือข่าย, ภาครัฐ, 
สหประชาชาติ และหน่วยงานหลายฝ่ายที่บริจาคเงิน และนักวิชาการ วิเคราะห์เนื้อหาของ CHS และทดสอบ
อย่างจริงจังที่สำานักงานใหญ่ และระดับเขต

ข้อเสนอแนะจากการให้คำาปรึกษาของแต่ละคนได้รับการพิจารณาและแก้ไขที่ได้รับอนุมัติจาก กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเทคนิค 65 ท่าน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาในด้านการปฏิบัติงานมนุษยธรรมและการพัฒนา
มาตรฐาน

การจัดทำามาตรฐานนี้เป็นความตั้งใจของคณะกรรมการของ HAP International, People In Aid และ
โครงการ Sphere เพื่อที่ CHS จะได้เข้ามาแทน มาตรฐานด้านการรับผิดชอบและการบริหารคุณภาพของ 
HAP 2010 และ People in Aid   มาตรฐานจรรยาบรรณในการปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและการ
สนับสนุนบุคลากรผู้ให้การช่วยเหลือและ ส่วนมาตรฐานหลักของคู่มือ Sphere. 

ขอบคุณ
ขอขอบคุณหลายร้อยองค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาของ CHS โดยการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
ของ CHS โดยการทดสอบภายในองค์กรของตน1 หรือโดยการมีส่วนร่วมในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่คุมกระบวนการ
ให้คำาปรึกษา CHS การมีส่วนร่วมของความหลากหลายของชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตในการให้คำาปรึกษา

และขั้นตอนการทดสอบ

ด้วยความพยายามที่จะทำาให้เกิดมาตรฐานที่สอดคล้องกัน HAP International และ People In Aid และ 
โครงการ สเฟียร์ (Sphere Project) ได้ทำางานร่วมกับ Groupe URD ซึ่งนำาหลักการ Quality COMPAS 
มาสู่ CHS  กลุ่มให้คำาปรึกษาด้าน เทคนิค CHS และกลุ่มย่อยภายใน ซึ่งก็คือคณะกรรมการควบคุมด้านเทคนิค 
มีหน้าที่ดูแลกระบวนการปรึกษาหารือ และอนุมัติ CHS ในขั้นสุดท้าย กลุ่มจัดทำา CHS ทำาหน้าที่ในการแก้ไข 
CHS โดยนำาข้อเสนอแนะที่ได้จากทุกขั้นตอนในการปรึกษาหารือมาพิจารณาประกอบ สำาหรับกระบวนการ
ปรึกษาหารือ CHS นั้น ดำาเนินการอย่างเป็นอิสระโดย WolfGroup Consultants เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ครบ
ถ้วน ตรงตามลักษณะ และตอบสนองต่อการไปสู่เป้าหมาย

สามารถเข้าดูรายชื่อสมาชิกของกลุ่มให้คำาปรึกษาด้านเทคนิค กลุ่มควบคุมด้านเทคนิค และกลุ่มออกแบบ ได้ที่ 
www.corehumanitarianstandard.org หากไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากพวกเขาแล้ว การ

1  รายการขององค์กรที่ใช้ CHS สามารถพบได้ที่ www.corehumanitarianstandard.org
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ปรึกษาหารือ CHS คงไม่อาจจะเกิดขึ้นได้

กระบวนการมาตรฐานหลักมนุษยธรรม (The Core Humanitarian Standard process) ได้รับการ

สนับสนุนอย่างดี จากเงินทุนโครงการหลักซึ่งได้รับจากผู้บริจาค ดังต่อไปนี้  กรมการต่างประเทศและการ

ค้าประเทศออสเตรเลีย, Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), กระทรวงการ

ต่างประเทศเดนมาร์ก (Danida), กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี, Irish Aid  และ International 

Development Cooperation Agency ประเทศสวีเดน, Agency for Development and Cooperation 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, UK Aid ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

HAP International People In Aid  และthe Sphere Project ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ซึ่ง

สนับสนุน ทางด้านการเงินสำาหรับกระบวนการ CHS อันมีรายนามดังต่อไปนี้  ACT Alliance, ActionAid 

International, Aktion Deutschland Hilft, British Red Cross, Catholic Agency for Overseas 

Development (CAFOD), CARE International, Christian Aid, CWS Pakistan-Afghanistan, 

DanChurchAid, The Lutheran World Federation, Save the Children International, Save the 

Children US และ World Vision International.

ข้อเสนอแนะ
ยินดีรับข้อเสนอแนะต่อ CHS ตลอดเวลา โดยสามารถส่งความคิดเห็น รวมไปถึงคำาถามมาได้ที่ info@

corehumanitarianstandard.org

การพิจารณา
ทุกข้อเสนอแนะที่ได้รับจะถูกนำามาพิจารณาประกอบการแก้ไข CHS ซึ่งจะดำาเนินการก่อนเดือนธันวาคม ปี 

2019 สามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานหลักมนุษยธรรม แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่นๆ 

ที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ได้ที่ www.corehumanitarianstandard.org

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแปล
มาตรฐานหลักมนุษยธรรม จะอยู่ในรูปแบบภาษาอาหรับ ฝรั่งเศส และเสปน หากท่านต้องการแปล CHS 

เป็นภาษาอื่นนอกเหนือไปจากภาษาดังกล่าวนี้ กรุณาติดต่อ info@corehumanitarianstandard.

org เพื่อรับคำาแนะนำาเกี่ยวกับการแปล สามารถดาวน์โหลดเอกสารแปลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ www.

corehumanitarianstandard.org

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางและเครื่องมือสำาหรับส่งเสริมการนำา CHS ไปใช้ได้ที่ www.

corehumanitarianstandard.org
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i. บทนำา
ทุกวันทั่วทุกมุมโลก ผู้คนนับไม่ถ้วนจากที่ต่างๆ ล้วนแต่ถูกจูงใจให้ลงมือปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดทางด้าน
มนุษยธรรม หรือก็คือความปรารถนาที่จะยับยั้งและบรรเทาความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม

มาตรฐานหลักมนุษยธรรมต่อคุณภาพและความรับผิดชอบ (CHS) คือ พันธกิจเก้าประการที่ทั้งองค์กรและ
บุคคล ซึ่งต้องทำางานด้านมนุษยธรรมสามารถนำาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้ความช่วย
เหลือได้ มาตรฐานดังกล่าวยังเอื้อต่อการแสดงความรับผิดชอบที่มากขึ้นต่อชุมชน และคนที่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤต กล่าวคือ ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจะตระหนักรู้ถึงพันธกิจขององค์กรด้านมนุษยธรรม ทำาให้พวกเขา 
ยึดถือมาตรฐานขององค์กรเหล่านั้นได้

ให้ความสำาคัญกับชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเป็นหลักในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและ
สนับสนุน การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งยังอิงกับหลักสิทธิการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและ
สิทธิในการได้รับ ความคุ้มครองและความปลอดภัยโดยเป็นไปตามหลักกฎหมายสากลซึ่งแสดงไว้ในตราสาร
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2

ในฐานะมาตรฐานหลัก CHS ได้อธิบายถึงองค์ประกอบสำาคัญในการปฏิบัติการทางด้านมนุษยธรรมอย่างมีหลัก
การ มีความรับผิดชอบ และมีคุณภาพสูง องค์กรด้านมนุษยธรรมอาจนำามาตรฐานนี้ไปใช้ในฐานะหลักการงาน
อาสาสมัคร เพื่อประสานกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร นอกจากนี้ยังอาจนำาไปใช้เป็นหลักพื้นฐานในการ
ตัดสินใจลงมือ ดำาเนินการ โดยพัฒนาหลักการเฉพาะด้านและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาตรฐานนี้สอดคล้องกับ
บริบทและประเภท ขององค์กรที่แตกต่างกันไป

มาตรฐานหลักมนุษยธรรม
ต่อคุณภาพและความรับผิดชอบ

2   ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศประกอบไปด้วย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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CHS สามารถนำาไปใช้เพื่อสร้างเสริมและเติมเต็มโดยบุคคล องค์กร กลุ่มความร่วมมือ กลุ่มองค์กร หรือกลุ่มอื่น 
ๆ ที่มีหน้าที่หรือส่งเสริมการปฏิบัติการทางด้านมนุษยธรรม แม้ว่าในขั้นแรกนั้น CHS จะเกิดขึ้นมาจากความ
ต้องการให้เกิดการนำาไปใช้ในงานด้านมนุษยธรรม แต่อย่างไรก็ตาม  มาตรฐานนี้สามารถนำาไปใช้ได้ในทุก
รูปแบบองค์กร เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นและความไว้วางใจที่มากยิ่งขึ้นในทุก ๆ มิติของการทำางานร่วมกับ
ชุมชนและคนซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์

CHS เป็นผลมาจากการระดมคำาปรึกษาและข้อเสนอแนะจากทั่วโลก ก่อให้เกิดเป็นการรวมกันขององค์ประกอบ
ที่สำาคัญของมาตรฐานและพันธกิจทางด้านมนุษยธรรมที่มีมาก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดอยู่เพียงแค่หลัก
การต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• หลักจริยธรรมของสภากาชาดสากลและสภาเสี้ยววงเดือนแดง และเอ็นจีโอในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติ

• มาตรฐาน HAP 2010 ในการจัดการความน่าเชื่อถือและคุณภาพ

• หลักการดำาเนินการที่ดีในการจัดการและให้การสนับสนุนความช่วยเหลือส่วนบุคคลของ The People In 
Aid

• The Sphere Handbook Core Standards และ the Humanitarian Charter; 

• The Quality COMPAS 

• พันธกิจของคณะกรรมการ The Inter-Agency Standing เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการให้ความช่วย
เหลือคน/ประชากรที่ได้รับผลกระทบ (CAAPs)

• องค์กรเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนา 
(DAC) หลักการในการประเมินการพัฒนาและการสนับสนุนทางด้านมนุษยธรรม
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ii.  โครงสร้างมาตรฐานหลักมนุษยธรรม
CHS คือ พันธกิจเก้าประการในการให้ความช่วยเหลือชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่า
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นสามารถคาดหวังสิ่งใดจากองค์กรและบุคคลที่เข้าให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
พันธกิจแต่ละข้อสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพซึ่งกำาหนดทิศทางในการทำางานขององค์กรและเจ้า
หน้าที่ด้านมนุษยธรรม โดย CHS มีโครงสร้างดังต่อไปนี้

• พันธกิจเก้าประการ

• ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ

• ข้อปฏิบัติสำาคัญที่พึงกระทำาเพื่อตอบสนองพันธกิจ

• ความรับผิดชอบขององค์กรในการสนับสนุนให้เกิดการดำาเนินการที่มีความแน่นอนและเป็นระบบสอดคล้อง
กับ ข้อปฏิบัติสำาคัญตลอดทุกส่วนขององค์กร 

ข้อปฏิบัติสำาคัญและความรับผิดชอบขององค์กรมีดังต่อไปนี้ ตามลำาดับ

• สิ่งที่เจ้าหน้าที่ซึ่งทำางานด้านมนุษยธรรมจะต้องทำาเพื่อก่อให้เกิดแผนงานคุณภาพสูงที่สอดคล้องและน่าไว้
วางใจสำาหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

• นโยบาย กระบวนการ และระบบที่องค์กรซึ่งทำางานด้านมนุษยธรรมจำาเป็นจะต้องนำาไปใช้เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และน่าเชื่อถือ

อภิธานศัพท์ซึ่งใช้ใน CHS และคำาอธิบายอยู่ในส่วนท้ายของเอกสารนี้
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iii. การนำา CHS ไปใช้
องค์กรที่ปฏิบัติตามหลัก CHS มุ่งที่จะทำาตามพันธกิจเก้าประการ โดยอย่างน้อยที่สุด จะต้องทำางานอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาระบบ โครงสร้าง และการปฏิบัติงานขององค์กรให้เหมาะสม เพื่อการพัฒนาคุณภาพและความรับ
ผิดชอบของการดำาเนินงานทางด้านมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านมนุษยธรรมนั้นมีความแตกต่างหลากหลาย พวกเขาจำาเป็นต้องลงมือปฏิบัติการอย่างเหมาะสมแก่เวลาและ
ปรับเปลี่ยนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับความสามารถและอำานาจหน้าที่ขององค์กร รวมไปถึงลำาดับขั้นและ
สภาวะของวิกฤตการณ์ที่ได้เผชิญด้วย

เมื่อองค์กรพบอุปสรรคในการปฏิบัติตามพันธกิจเก้าประการ จะต้องตระหนักถึงปัญหาและคิดหาวิธีการจัดการ
กับอุปสรรคที่ขัดขวางการดำาเนินการตามภารกิจ องค์กรจะต้องเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพัฒนาวิธีการ
ในการจัดการกับข้อจำากัดที่ต้องเผชิญ

การวิเคราะห์การนำาเอาหลัก CHS ไปปฏิบัติทั้งหมด จะต้องอยู่บนพื้นฐานของระดับการดำาเนินงานตามพันธกิจ
เก้าประการ และไม่ใช่เพียงแต่ในแง่ของการประเมินว่าได้ทำาตามข้อปฏิบัติสำาคัญหรือไม่และ/หรือการปฏิเสธ
ความรับผิดชอบขององค์กรเท่านั้น กล่าวคือ ข้อปฏิบัติสำาคัญตามหลัก CHS จะต้องนำามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบท
ด้วย

หลัก CHS สามารถนำามาปรับใช้กับองค์กรและบุคคล ดังต่อไปนี้ 

• ให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่อชุมชนและคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

• ให้การสนับสนุนด้านการเงิน อุปกรณ์ หรือวิธีการ แก่องค์กรอื่น ๆ แต่ไม่ได้มีบทบาทในการให้ความช่วย
เหลือโดยตรง

• ทำางานโดยผสมผสานทั้งสองรูปแบบข้างต้น

หลักการ CHS ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านมนุษยธรรมนำาไปใช้ได้หลากหลาย
แนวทาง เพื่อก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้

• ส่งเสริมความรับผิดชอบระดับสูงสุดต่อชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต และพัฒนาคุณภาพของการ
บริการผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้

• พัฒนาแผนการทำางานเพื่อการปฏิบัติตามหลัก CHS และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• ควบคุมคุณภาพและความรับผิดชอบ โดยใช้หลัก CHS เป็นกรอบในการสนับสนุนมาตรฐานองค์กรและ
มาตรฐานทางด้านเทคนิคที่มีอยู่แล้ว

• ประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพของแผนงาน

• ตรวจสอบหรือรับรองการปฏิบัติตามหลักการ และแสดงออกถึงการปฏิบัติตามแนวทางให้ผู้อื่นทราบ

• ทำาการประเมินกระบวนการภายในตามความเหมาะสมและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและ
หน้าที่รับผิดชอบขององค์กรตามหลัก CHS 

องค์กรที่ตัดสินใจจะใช้ CHS จะต้องสนับสนุนหลักการนี้ทั้งภายในและนอกองค์กร
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องค์กรที่มีการทำางานแบบความร่วมมือจะต้องอธิบายการปฏิบัติงานตามหลัก CHS ทำาความเข้าใจถึงวิธีการที่
องค์กรภาคีหรือหุ้นส่วน3 จะดำาเนินการตามพันธกิจเก้าประการ และทำาทุกอย่างเพื่อให้การทำางานร่วมกันเป็นไป
ตามหลัก CHS

iv. ถ้อยแถลง
บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานทางด้านมนุษยธรรม ควรที่จะต้องนำาหลัก CHS ไปใช้และ
สามารถกล่าวได้ว่า “เราทำางานเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิบัติตามหลัก CHS” องค์กรอาจจะไม่เพียงกล่าวอ้างว่าได้ทำา
ตามหลัก CHS แต่หากต้องผ่านการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

3 ดูความหมายในอภิธานศัพธ์
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4  หลักมนุษยธรรม ความเสมอภาค ความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง จาก  หลักการพื้นฐานของสภากาชาดสากลและสภาเสี้ยววงเดือนแดง 
ประกาศไว้ ณ กรุงเวียนนา ปี 1965 ในการประชุมนานาชาติของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
46/182 วันที่ 19 ธันวาคม 1991 และการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 58/114 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2004

5  ที่ทำางานให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและไม่เข้าข้างฝ่ายใดในการพิพาท บางองค์กรไม่ได้ตระหนักว่าหลักความเป็นกลางได้ขัดขวาง
การสนับสนุนบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและความยุติธรรม

v. การปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมตามหลักการ
คน คือ หัวใจสำาคัญของการดำาเนินงานด้านมนุษยธรรม แรงจูงใจเบ้ืองต้นในการตอบสนองต่อวิกฤตใด ๆ ก็ตาม 
คือ ความต้องการท่ีจะรักษาชีวิต บรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษย์ และสนับสนุนสิทธิในการมีชีวิตอย่างมี
ศักด์ิศรี

องค์กรด้านมนุษยธรรมตระหนักว่าความจำาเป็นทางด้านมนุษยธรรมมีความสำาคัญท่ีสุด และดังน้ันจึงพยายามให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในทุกท่ีท่ีต้องการความช่วยเหลือ

การดำาเนินงานด้านมนุษยธรรม เป็นไปตามหลักการท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางส่ีประการ ดังต่อไปน้ี 4 

 •  หลักมนุษยธรรม ความทุกข์ของมนุษย์จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างท่ัวถึง เป้าหมายของการดำาเนินการด้าน
มนุษยธรรม คือ การปกป้องชีวิตและสุขภาพ และสนับสนุนการเคารพความเป็นมนุษย์

 •  หลักความเสมอภาค การดำาเนินการด้านมนุษยธรรมจะต้องเป็นไปตามหลักความจำาเป็นเท่าน้ัน ให้ความสำาคัญ
กับกรณีความทุกข์ท่ีฉุกเฉินก่อน และไม่แบ่งแยกสัญชาติ เช้ือชาติ เพศ ความเช่ือทางศาสนา ชนช้ัน หรือความ
เห็นทางการเมือง

 •  หลักความเป็นอิสระ การดำาเนินงานด้านมนุษยธรรมจะต้องเป็นอิสระจากความคิดท่ีมีต่อการเมือง เศรษฐกิจ 
และการทหาร และองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีผู้ปฏิบัติอาจมีต่อพ้ืนท่ีท่ีจะต้องดำาเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรม

 •  หลักความเป็นกลาง การดำาเนินการด้านมนุษยธรรมจะต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในคู่พิพาทหรือเก่ียวข้อง
กับความขัดแย้งทางด้านการเมือง เช้ือชาติ ศาสนา และระบบการปกครอง 5

หลักการด้านมนุษยธรรมเหล่าน้ี คือ แกนหลักของงานทางด้านมนุษยธรรมท้ังหมด หลักการเหล่าน้ีเป็นแนวทาง
การปฏิบัติและการนำาเอาไปปฏิบัติน้ันมีความสำาคัญต่อการจำาแนกการดำาเนินการทางด้านมนุษยธรรมออกจากรูป
แบบกิจกรรมและการดำาเนินการ อ่ืน ๆ ในหลักการ CHS น้ัน หลักการท้ังส่ีประการจะถูกนำามาใส่ไว้ในพันธกิจ 
หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ ข้อปฏิบัติท่ีสำาคัญ และความรับผิดชอบขององค์กร

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายผู้ล้ีภัยต่างประเทศ เป็น
รากฐานของมาตรฐานทางด้านกฎหมายเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้องกับการปกป้องบุคคลและกลุ่มบุคคล รวมไปถึงรูปแบบ
ของการช่วยเหลือท่ีพวกเขาจะได้รับ กฎบัตรมาตรฐานมนุษยธรรม The Sphere ได้สรุปรวมหลักการสำาคัญทาง
ด้านกฎหมายท่ีมีอิทธิพลต่อสวัสดิภาพของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือความขัดแย้ง

ผู้ท่ีนำาเอามาตรฐานหลักมนุษยธรรมไปใช้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบเบ้ืองต้นของรัฐและผู้มีอำานาจอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องในการท่ีจะปกป้องและช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือการขัดกันทางอาวุธภายในพ้ืนท่ีของ
ตน การดำาเนินการทางด้านมนุษยธรรมจะต้องไม่ทำาลายความรับผิดชอบในส่วนน้ี และหากเป็นไปได้จะต้องส่ง
เสริมกัน
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vi.   พันธกิจเก้าประการและแนวทางด้านคุณภาพ

1. ชุมชนและคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตรงความต้องการ 

หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ: การตอบสนองทางด้านมนุษยธรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการ
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9. ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสามารถคาดหวังได้ว่าชุมชนจะช่วยเหลือพวกเขาใน
การจัดการกับทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และจริยธรรม
หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ: ทรัพยากรได้รับการจัดการและถูกใช้อย่างมีความรับผิดชอบตาม
วัตถุประสงค์ที่กำาหนด
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7. ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีขึ้น
จากการที่องค์กรได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการสะท้อนกลับ
หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ: ผู้ทำางานด้านมนุษยธรรมเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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6. ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตได้รับความช่วยเหลือที่เกิดจากความร่วมมือและส่ง
เสริมซึ่งกันและกัน 
หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ: การปฏิบัติการทางด้านมนุษยธรรมจะต้องเกิดจากความร่วมมือและ
การส่งเสริมกันและกัน
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5.  ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตได้รับการแก้ปัญหาการร้องเรียนด้วยวิธีการที่ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ: สนับสนุนให้มีการแจ้งปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหานั้น
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4. ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตระหนักถึงสิทธิและสิทธิอันพึงมีพึงได้ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ: การตอบสนองทางด้านมนุษยธรรมอยู่บนพื้นฐานของการสื่อสาร มี
ส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น
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3. ผลจากการให้ดำาเนินการด้านมนุษยธรรมทำาให้ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไม่ได้
รับผลกระทบเชิงลบและมีความพร้อมมากขึ้น รวมไปถึงสามารถฟื้นฟูและห่างไกลจากความเสี่ยง 
หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ: การตอบสนองด้านมนุษยธรรมสร้างประสิทธิภาพชุมชนที่แข็งแกร่ง
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ8 a

8 b
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2. ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเข้าถึงความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมตามความ
ต้องการอย่างสมควรแก่เวลา 

หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ: การตอบสนองทางด้านมนุษยธรรมมีประสิทธิผลและสมควรแก่เวลา
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8. ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการจากเจ้าหน้าที่และอาสา
สมัครที่มีความสามารถและรู้จักวิธีการจัดการที่ด
หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ: พนักงานได้รับการส่งเสริมให้ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
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vii.  พันธกิจ การปฏิบัติการ และความรับผิดชอบ

1.   ชุมชนและคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตรง
ความต้องการ

หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ การตอบสนองทางด้านมนุษยธรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการ

ข้อปฏิบัติสำาคัญ

 1.1   ทำาการวิเคราะห์บริบทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นระบบ ตรงไปตรงมา และสม่ำาเสมอ

 1.2   ออกแบบและใช้วิธีการดำาเนินงานที่เหมาะสม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการประเมินความต้องการ6 และ
ความเสี่ยงอย่างเป็นกลาง รวมไปถึงความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและความสามารถของกลุ่มคนที่มี
ความแตกต่างหลากหลาย7

 1.3   ปรับเปลี่ยนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสามารถ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ความรับผิดชอบขององค์กร

 1.4   มีนโยบายมุ่งให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมโดยคำานึงถึงความต้องการและความสามารถของชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

 1.5   มีนโยบายสร้างพันธกิจท่ีตระหนักถึงความหลากหลายของชุมชม ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ท่ีไม่ได้รับประโยชน์
หรือผู้ถูกแบ่งแยก และเก็บข้อมูลโดยไม่แบ่งแยก

 1.6   มีกระบวนการที่จะทำาการวิเคราะห์บริบทอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง

6 “ความต้องการ” รวมถึง ความช่วยเหลือและการปกป้องคุ้มครอง
7  หมายถึง ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิง ผู้ชาย เด็กหญิง เด็กชาย วัยรุ่น และผู้ใหญ่ รวมไปถึงบุคคลทุพลภาพและประชากรกลุ่มน้อยหรือกลุ่ม

ชาติพันธุ์ โดยไม่มีการแบ่งแยก
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2.  ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเข้าถึงความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมตามความต้องการอย่างสมควรแก่เวลา

หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ การตอบสนองทางด้านมนุษยธรรมมีประสิทธิผลและสมควรแก่
เวลา

ข้อปฏิบัติสำาคัญ

 2.1  ออกแบบแผนงานที่สามารถแก้ไขข้อจำากัด8 เพื่อทำาให้การปฏิบัติงานสามารถทำาได้จริงและปลอดภัยต่อ
ชุมชน

 2.2  ดำาเนินการตอบสนองทางด้านมนุษยธรรมอย่างสมควรแก่เวลา ตัดสินใจ และดำาเนินการโดยไม่ให้เสีย
เวลาโดยไม่จำาเป็น

 2.3  รายงานและส่งต่อความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองให้องค์กรที่มีภารกิจโดยตรง และมีผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องทราบ และจัดการหรือส่งเสริมให้ความต้องการดังกล่าวได้รับการตอบสนอง

 2.4  ใช้มาตรฐานทางเทคนิคและมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่
เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนภายในส่วนงานด้านมนุษยธรรมในการวางแผนและประเมิน
แผนงาน

 2.5  ติดตามการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน และผลลัพธ์จากการตอบสนองทางมนุษยธรรม เพื่อที่จะปรับ
แผนงานและจัดการกับการทำางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบขององค์กร

 2.6  ข้อตกลงของแผนงานจะต้องสอดคล้องกับความสามารถในการทำางานขององค์กร

 2.7   ข้อตกลงนโยบายจะต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
  a.  การตรวจสอบและประเมินการทำางานและผลการทำางานอย่างเป็นระบบ เป็นกลาง และสม่ำาเสมอ
  b.  นำาข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินมาใช้เพื่อปรับและพัฒนาแผนงาน
  c.  การตัดสินใจอย่างเหมาะสมแก่เวลาโดยมีทรัพยากรสนับสนุนการตัดสินใจ
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8 ตัวอย่างเช่น การเข้าถึง ความปลอดภัย การขนส่ง และการสนับสนุนเงินทุนในเชิงมนุษยธรรม
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3.  ผลจากการให้ดำาเนินการด้านมนุษยธรรมทำาให้ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบและมีความพร้อมมากขึ้น รวมไปถึงสามารถ
ฟื้นฟูและห่างไกลจากความเสี่ยง

หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ การตอบสนองด้านมนุษยธรรมสร้างประสิทธิภาพชุมชนที่
แข็งแกร่งและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ

ข้อปฏิบัติสำาคัญ

 3.1  แผนงานจะต้องเกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสามารถของชุมชมและการทำางานเพื่อพัฒนาการฟื้นฟู
ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

 3.2  นำาผลจากวิกฤตที่ชุมชนได้รับและผลจากการประเมินความเสี่ยงและแผนการเตรียมพร้อมเป็นแนวทาง
ในการดำาเนินงาน

 3.3  ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นำาภายในท้องถิ่นและส่งเสริมองค์กรให้สามารถเป็นกลุ่มแรกที่ตอบสนอง
กับวิกฤตการณ์ในอนาคตได้ ลงมือดำาเนินการเพื่อส่งเสริมให้ชนชายขอบและกลุ่มที่ขาดโอกาสได้เป็น
ตัวแทนนำาเสนอความต้องการอย่างเหมาะสม

 3.4  วางแผนการส่งต่อการดำาเนินการหรือกลยุทธ์การถอนตัวตั้งแต่ขั้นแรกของแผนทางด้านมนุษยธรรม 
เพื่อให้เกิดผลเชิงบวกในระยะยาวและลดความเสี่ยงในการต้องพึ่งพาผู้อื่น

 3.5  ออกแบบและทำาตามแผนงานที่ส่งเสริมการฟื้นฟูจากภัยพิบัตินับแต่ระยะต้นและสร้างผลประโยชน์ให้
กับเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

 3.6  ระบุและจัดการกับผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจอย่างสมควรแก่เวลา และ
เป็นระบบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  a. ความปลอดภัย ความมั่นคง ศักดิ์ศรี และสิทธิของคน
  b. การหาผลประโยชน์และล่วงละเมิดทางเพศโดยเจ้าหน้าที่
  c. วัฒนธรรม เพศ และความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและการปกครอง
  d. รายได้
  e. เศรษฐกิจท้องถิ่น
  f. สภาพแวดล้อม

ความรับผิดชอบขององค์กร

 3.7 จะต้องออกแบบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
  a.  ยับยั้งแผนงานที่ก่อให้เกิดผลเชิงลบ อย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่หาผลประโยชน์ ล่วงละเมิด หรือแบ่ง

แยกกีดกันชุมชนและคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
  b. ส่งเสริมความเข้มแข็งของความสามารถชุมชน

 3.8  ระบบจะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บจากชุมชนและคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
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4.  ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตระหนักถึงสิทธิและสิทธิอันพึงมีพึงได้ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง

หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ การตอบสนองทางด้านมนุษยธรรมอยู่บนพื้นฐานของการ
สื่อสาร มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น

ข้อปฏิบัติที่สำาคัญ

 4.1  ให้ข้อมูลแก่ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเกี่ยวกับองค์กร หลักการทำางาน การทำางานของ
พนักงาน กระบวนการทำางาน เป้าหมายและสิ่งที่จะให้ในการทำางานเพื่อช่วยเหลือ

 4.2  สื่อสารด้วยภาษา รูปแบบ และส่ือที่เข้าใจได้ง่าย แสดงถึงความเคารพ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
สมาชิกในชุมชนที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะของกลุ่มที่มีความอ่อนไหวและชนชายขอบ

 4.3  ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตมีตัวแทนและมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน
การทำางาน

 4.4  เชิญชวนและส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพอใจ
ที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิผลของความช่วยเหลือที่รับ โดยให้ความสนใจกับเพศ อายุ และความหลาก
หลายของผู้ที่แสดงความเห็น

ความรับผิดชอบขององค์กร

 4.5  มีนโยบายการแบ่งปันข้อมูลและสนับสนุนวัฒนธรรมการสื่อสารแบบเปิด 

 4.6  มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตให้สะท้อนถึงลำาดับความ
สำาคัญของความต้องการและความเสี่ยงของพวกเขาในทุกขั้นตอนการดำาเนินงาน

 4.7  การสื่อสารภายนอก รวมไปถึงการสื่อสารเพื่อการระดมทุน จะต้องถูกต้อง อยู่ในขอบเขตศีลธรรม และ
ให้ความเคารพ รวมทั้งนำาเสนอข้อมูลชุมชนและคนที่ได้รับผลกระทบอย่างคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
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5.  ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตได้รับการแก้ปัญหาการร้องเรียนด้วยวิธี
การที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ สนับสนุนให้มีการแจ้งปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหานั้น

ข้อปฏิบัติสำาคัญ

 5.1  ฟังความคิดเห็นจากชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในการออกแบบ ดำาเนินการ และตรวจสอบ
กระบวนการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน 

 5.2  ยินดีและรับฟังปัญหา และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจว่าจะใช้วิธีการอย่างไรในการแก้ไขและระบุ
ขอบเขตในการแก้ไขปัญหา

 5.3  จัดการกับปัญหาการร้องเรียนอย่างสมควรแก่เวลา ยุติธรรม และเหมาะสม ให้ความสำาคัญกับความ
ปลอดภัยของผู้แจ้งปัญหาและผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกขั้นตอนการทำางาน

ความรับผิดชอบขององค์กร

 5.4  กระบวนการจัดการกับปัญหาท่ีได้รับแจ้งสำาหรับชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตจะต้องถูก
บันทึกไว้และพร้อมใช้งาน กระบวนการต้องครอบคลุมการกำาหนดแผนงาน การหาผลประโยชน์และ
ล่วงละเมิดทางเพศ รวมไปถึงการใช้อำานาจในทางที่ผิดต่าง ๆ

 5.5  สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำาคัญกับปัญหาที่ได้รับแจ้งอย่างจริงจังและดำาเนินการให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกระบวนการทำางาน

 5.6  ชุมชนและคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตมีความตระหนักรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับพฤติกรรมที่คาดหวัง
ของเจ้าหน้าที่ที่ทำางานด้านมนุษยธรรม รวมถึงพันธกิจองค์กรที่ห้ามไม่ให้มีการหาประโยชน์และล่วง
ละเมิดทางเพศ

 5.7  ปัญหารับแจ้งที่ไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรจะต้องถูกส่งต่อไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง
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6. ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตได้รับความช่วยเหลือที่เกิดจากความร่วม
มือและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

หลักเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ การปฏิบัติการทางด้านมนุษยธรรมจะต้องเกิดจากความร่วมมือ
และการส่งเสริมกันและกัน

ข้อปฏิบัติที่สำาคัญ

 6.1   ระบุบทบาท ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ และความสนใจของหน่วยงานต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความแตกต่างกัน 9

 6.2  ส่งเสริมให้เกิดการเกื้อกูลกันของการดำาเนินงานด้านมนุษยธรรมของผู้มีอำานาจระดับชาติและระดับท้อง
ถิ่น 10 รวมไปถึงองค์กรทางด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ 

 6.3  เข้าร่วมในเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องและทำางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อลดภาระของชุมชน และขยาย
ขอบเขตในการให้ความช่วยเหลือและบริการทางด้านมนุษยธรรมให้กว้างยิ่งขึ้น

 6.4  แบ่งปันข้อมูลที่จำาเป็นร่วมกับผู้ร่วมงาน กลุ่มความร่วมมือ และผู้ดำาเนินการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่เหมาะสม

ความรับผิดชอบขององค์กร

 6.5  นโยบายและกลยุทธ์สนับสนุนความมุ่งมั่นที่จะประสานงานและร่วมมือกับผู้อื่น อันได้แก่ องค์กรอำานาจ
ระดับชาติและภายในท้องถิ่น โดยยังเน้นที่หลักมนุษยธรรมเป็นหลัก

 6.6  การทำางานร่วมกันจะต้องดำาเนินไปภายใต้ข้อตกลงที่ชัดเจนและแน่นอน โดยเคารพการทำางาน หน้าที่ 
และความเป็นอิสระของทั้งสองฝ่าย และยังต้องตระหนักถึงข้อจำากัดและเป้าหมายในการทำางานของ
แต่ละฝ่ายด้วย

9  หมายรวมถึง ผู้ทำางานภายในท้องถิ่น องค์กรด้านมนุษยชน ผู้มีอำานาจในท้องถิ่น บริษัทเอกชน และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
10  ในกรณีที่ผู้มีอำานาจเป็นฝ่ายหนึ่งในความขัดแย้ง ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมจะต้องใช้ดุลยพินิจและความเป็นกลางในการลงมือทำางาน 

เน้นที่ผลประโยชน์ของชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเป็นหลักในการตัดสินใจ
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7.  ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้รับความช่วย
เหลือที่ดีขึ้นจากการที่องค์กรได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการสะท้อนกลับ

หลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ ผู้ทำางานด้านมนุษยธรรมเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อปฏิบัติสำาคัญ

 7.1  นำาเอาบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการออกแบบแผนงาน

 7.2  เรียนรู้ ริเริ่ม และลงมือเปลี่ยนแปลงโดยอยู่บนพื้นฐานของการตรวจสอบ ประเมิน และรับฟังความคิด
เห็นและปัญหา 

 7.3  แบ่งปันบทเรียนและนวัตกรรมเป็นการภายในร่วมกับชุมชนและคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตและผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

ความรับผิดชอบขององค์กร

 7.4  มีนโยบายการประเมินผลและการเรียนรู้ และกำาหนดวิธีการในการเรียนรู้จากประสบการณ์และ
พัฒนาการทำางาน

 7.5  มีกลไกที่จะบันทึกความรู้และประสบการณ์ และทำาให้องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยคนทั้ง
องค์กร

 7.6  องค์กรส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรมในการตอบสนองทางด้านมนุษยธรรมภายในกลุ่มผู้ร่วมงาน 
และระหว่างฝ่ายต่าง ๆ
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8.  ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการจากเจ้า
หน้าที่และอาสาสมัครที่มีความสามารถและรู้จักวิธีการจัดการที่ดี

หลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ พนักงานได้รับการส่งเสริมให้ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 11

ข้อปฏิบัติสำาคัญ

 8.1  พนักงานทำางานสอดคล้องกับหน้าที่และค่านิยมขององค์กร ร่วมไปถึงเป้าหมายที่ตกลงไว้และมาตรฐาน
การทำางาน

 8.2   พนักงานตระหนักถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเข้าใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม

 8.3  พนักงานพัฒนาและใช้ความสามารถส่วนบุคคล ความสามารถทางเทคนิค และความสามารถในการ
จัดการที่จำาเป็น ในการทำางานตามหน้าที่และเข้าใจถึงวิธีการที่องค์กรใช้สนับสนุนการทำางานของตน

ความรับผิดชอบขององค์กร 

 8.4   องค์กรมีการจัดการและจำานวนพนักงาน รวมไปถึงความสามารถในการดำาเนินงานตามแผนงานที่วาง
ไว้

 8.5   นโยบายพนักงานและวิธีการปฏิบัติมีความยุติธรรม โปร่งใส และไม่มีการแบ่งแยก ทั้งยังสอดคล้องกับ
กฏหมายการจ้างงานในท้องถิ่น

 8.6   มีคำาอธิบายลักษณะงาน เป้าหมายในการทำางาน และกระบวนการให้คำาแนะนำา เพื่อให้พนักงานมีความ
เข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

 8.7    มีหลักจรรยาบรรณที่อย่างน้อยทำาให้พนักงานเกิดความตระหนักว่าไม่ควรหาประโยชน์ ล่วงละเมิด หรือ
แบ่งแย่งกีดกันผู้อื่น

 8.8  มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะและความสามารถ

 8.9  มีนโยบายเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิการของพนักงาน

11  พนักงาน คือ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร ทั้งจากในประเทศ ต่างประเทศ ภายใต้การว่าจ้างทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราว รวมไปถึง
อาสาสมัครและผู้ให้คำาปรึกษาด้วย
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9.  ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสามารถคาดหวังได้ว่าชุมชนจะช่วย
เหลือพวกเขาในการจัดการกับทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
จริยธรรม

หลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ ทรัพยากรได้รับการจัดการและถูกใช้อย่างมีความรับผิดชอบตาม
วัตถุประสงค์ที่กำาหนด

ข้อปฏิบัติสำาคัญ

 9.1  ออกแบบแผนงานและทำางานตามกระบวนการเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 12 สร้าง
ความสมดุลระหว่างคุณภาพ ราคา และเวลา ในแต่ละขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ

 9.2  จัดการและใช้ทรัพยากรตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด เพื่อลดการสิ้นเปลือง

 9.3  ตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายที่ให้สอดคล้องกับงบประมาณ

 9.4  เม่ือมีการใช้ทรัพยากรภายในท้องถ่ินและในธรรมชาติ ต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

 9.5  จัดการความเสี่ยงในการทุจริตและดำาเนินการตามความเหมาะสมเมื่อตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง 

ความรับผิดชอบขององค์กร

 9.6  ใช้นโยบายและกระบวนการดำาเนินงานควบคุมการใช้และการจัดการทรัพยากร รวมไปถึงวิธีการที่
องค์กรจะดำาเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้

  a.  รับและจัดสรรเงินทุนและของขวัญตอบแทนอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
  b.  ใช้ทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม;
  c.  ขัดขวางและจัดการการทุจริต ฉ้อโกง ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ และการใช้ทรัพยากรใน

ทางที่ผิด 
  d.  จัดให้มีการตรวจสอบบัญชี  ตรวจสอบการทำางาน และรายงานอย่างโปร่งใส 
  e.  ประเมิน จัดการ และบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
  f.  สร้างความเข้าใจว่าการรับเอาทรัพยากรไม่ได้หมายถึงการเลิกพึ่ึงพาตนเอง

12  คำาว่า “ทรัพยากร” กินความหมายกว้าง รวมไปถึงสิ่งที่องค์กรจำาเป็นจะต้องใช้ในการทำางาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงแค่ เงินทุน 
พนักงาน สินค้า อุปกรณ์ เวลา ที่ดิน ดิน น้ำา อากาศ ผลิตผลจากธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม เป็นต้น
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viii. อภิธานศัพท์
ความหมายของคำาศัพท์ที่ใช้ในหลักการ CHS มีดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบ คือ การใช้อำานาจอย่างรับผิดชอบ รับผิดชอบและได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลากหลายฝ่าย และสำาคัญที่สุด จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อำานาจ

ชุมชนและคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต คือ ผู้หญิง ผู้ชาย เด็กหญิง และเด็กชายทั้งหมด ที่มีความต้องการ 
ความอ่อนไหว และความสามารถที่แตกต่างกันไป ที่ได้รับผลกระทบจากหายนะ ความขัดแย้ง ความยากจน 
หรือวิกฤตอื่น ๆ ภายในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

เอกสาร คือ บันทึกการอภิปราย ความตกลง การตัดสินใจ และ/หรือการดำาเนินการ ซึ่งอยู่ในทุกรูปแบบที่
สามารถผลิตซ้ำาได้

ประสิทธิผล คือ ขอบเขตที่การให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้ตามเป้าหมาย

ประสิทธิภาพ คือ ขอบเขตของผลจากกระบวนการดำาเนินงานด้านมนุษยธรรมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่องค์กรสื่อสาร ขอความเห็นและ/หรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สนใจและ/หรือได้รับผลกระทบ ส่งเสริมให้ตระหนักถึงความกังวล ความปรารถนา ความคาดหวัง 
ความต้องการ สิทธิ และโอกาสของคนเหล่านี้ ในการจัดทำา ใช้งาน และตรวจสอบแผนงานเพื่อช่วยเหลือคนเหล่า
นั้น 

การดำาเนินงานด้านมนุษยธรรม คือ การดำาเนินงานที่มุ่งเพื่อรักษาชีวิต บรรเทาทุกข์ และธำารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ในระหว่างและหลังจากวิกฤตที่เกิดขึ้นจากมนุษย์และภัยธรรมชาติ ร่วมไปถึงการดำาเนินการเพื่อ
ป้องกันและเตรียมพร้อมในการรับมือด้วย 13 

องค์กร คือ สถาบันท่ีมีโครงสร้างการจัดการและอำานาจในการดำาเนินงานตามหลัก CHS 

หุ้นส่วน คือ องค์กรต่าง ๆ ที่ทำางานร่วมกันภายใต้ข้อตกลงอย่างเป็นทางการเพื่อไปสู่เป้าหมายเฉพาะ โดยมีการ
ระบุบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนและเห็นพ้องต้องกัน

นโยบาย คือ คำาแถลงการณ์ความตั้งใจและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

การปกป้องคุ้มครอง คือ การดำาเนินการทุกอย่างที่มุ่งเพื่อส่งเสริมการเคารพในสิทธิของบุคคลอย่างสมบูรณ์และ
เท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยก อายุ เพศ เชื้อชาติ สังคม ศาสนา หรือภูมิหลังอื่น ๆ การปกป้องกินความมากกว่าการ
ช่วยเหลือชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนซึ่งมักจะเป็นกิจกรรมหลักในภาวะฉุกเฉิน

คุณภาพ คือ ภาพรวมขององค์ประกอบและลักษณะการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลืออย่างสมควรแก่เวลา ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังที่
บ่งชี้ออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม และการเคารพในศักดิศรีของผู้ที่รับความช่วยเหลือด้วย

การฟื้นฟ ูคือ ความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในการที่จะต้านทาน ซึมซับ ปรับตัว 
และฟื้นจากผลกระทบเชิงลบอย่างเหมาะสมแก่เวลาและมีประสิทธิภาพ

พนักงาน คือ ตัวแทนทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยองค์กร ทั้งจากในประเทศ นอกประเทศ ภายใต้การจ้างงานทั้ง
แบบถาวรหรือชั่วคราว รวมไปถึงอาสาสมัครและผู้ให้คำาปรึกษาด้วย

13 ตามที่ระบุไว้ใน the ALNAP Evaluation Humanitarian Action Pilot Guide, 2013, หน้า 14
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มาตรฐานหลักมนุษยธรรมต่อคุณภาพและความรับผิดชอบ (CHS) กำาหนด
พันธกิจเก้าประการซึ่งองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำางานช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมสามารถนำาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิผลในการให้ความ
ช่วยเหลือได้ มาตรฐานนี้ยังสร้างความรับผิดชอบที่มากยิ่งขึ้นต่อชุมชนและคนที่ได้
รับผลกระทบจากวิกฤต กล่าวคือ การที่ชุมชนและคนตระหนักรู้ถึงเป้าหมายในการ
ทำางานขององค์กรด้านมนุษยธรรมจะกระตุ้นให้องค์กรดังกล่าวมีความรับผิดชอบ

ในฐานะมาตรฐานหลัก  หลัก CHS ได้อธิบายถึงองค์ประกอบสำาคัญของการดำาเนิน
งานด้านมนุษยธรรมที่ถูกหลักการ มีความรับผิดชอบ และคุณภาพสูง องค์กรด้าน
มนุษยธรรมสามารถนำาหลักนี้ไปใช้ในฐานะหลักการทำางานอาสาสมัครโดยจะต้อง
ปรับวิธีการภายในองค์กรให้สอดคล้องต้องกัน อีกทั้งยังสามารถนำาไปใช้เป็นหลัก
ในการตรวจสอบการดำาเนินงานด้วย

หลัก CHS เกิดขึ้นจากการร่วมปรึกษาหารือสามลำาดับขั้น รวมเป็นเวลา 12 เดือน 
ระหว่าง HAP International  People In Aid และ โครงการ สเฟียร์ (Sphere 
Project) โดยมีบุคคลและองค์กรมากมายทำาการวิเคราะห์เนื้อหาของ CHS และ
ทำาการทดสอบอย่างจริงจังทั้งในสำานักงานและภาคสนาม
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