มาตรฐานการปฏิบัติ
บทนํา
มาตรฐานการปฏิบตั ิต้งั อยูบ่ นพื้นฐานของหลักการพื้นฐานและค่านิ ยมหลักที่ระบุไว้ในหลักจริ ยธรรมของสมาคมผูต้ รวจการนานาชาติ (IOA)
หลักการเหล่านี้คือความเป็ นอิสระ ความเป็ นกลาง ความไม่เป็ นทางการ และการเก็บรักษาความลับ
โดยจะอธิบายถึงองค์ประกอบสําคัญและข้อกําหนดต่าง ๆ สําหรับการดําเนินงานในโปรแกรมผูต้ รวจการ
ค่านิยมหลักจะเน้นยํ้าถึงคุณภาพทางวิชาชีพที่เป็ นรากฐานการทํางานของผูต้ รวจการ
หลักการและค่านิยมหลักเป็ นแนวทางให้แก่ผูต้ รวจการ 1ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เช่น การช่วยเหลือบุคคลในทุกระดับขององค์กร
การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง การอํานวยความสะดวกในการสื่ อสาร และการช่วยเหลือองค์กรโดยการชี้ให้เห็นปั ญหา
และการให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับข้อกังวลที่เกิดขึ้นใหม่หรื อในเชิงระบบ ซึ่งสามารถนําไปใช้ในสภาพแวดล้อมและเขตอํานาจทางกฎหมายที่ต่างกันได้
0

มาตรฐานการปฏิบตั ิเหล่านี้ เมื่อใช้ร่วมกับค่านิ ยมหลักที่อยู่ในหลักจรรยาบรรณ
จะเป็ นพื้นฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทที่โดดเด่นและมีคุณค่าของผูต้ รวจการในองค์กรที่สนับสนุน

1. มาตรฐานการปฏิบตั ิทั่วไป
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

ผูต้ รวจการเป็ นแหล่งข้อมูลอิสระ เป็ นกลาง ไม่เป็ นทางการ และเก็บรักษาความลับสําหรับองค์กร
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิเหล่านี้เป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับโปรแกรมผูต้ รวจการทุกโปรแกรม
ผูต้ รวจการช่วยเหลือผูอ้ ื่นผ่านการให้คาํ ปรึ กษาโดยสมัครใจ และให้ขอ้ มูล คําแนะนํา
และความช่วยเหลือในการพัฒนาทางเลือกเพื่อจัดการกับข้อกังวลของพวกเขา หากเป็ นไปได้
ผูต้ รวจการจะช่วยเอื้อให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างความไว้วางใจ กระชับความสัมพันธ์ และปรับปรุ งการสื่ อสารภายในองค์กร
ผูต้ รวจการช่วยเหลือองค์กรโดยการระบุถึงความผิดปกติของกระบวนการและปัญหาของระบบ ซึ่งอาจรวมถึงการระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่
ช่องว่างของนโยบาย และรู ปแบบพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา ในลักษณะที่ไม่เปิ ดเผยถึงการสื่ อสารหรื อข้อมูลที่เป็ นความลับ
ผูต้ รวจการอาจให้คาํ แนะนําทัว่ ไปแก่องค์กรในการจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้
โปรแกรมผูต้ รวจการแต่ละโปรแกรมจะต้องมีกฎบัตร ร่ างขอบเขตงาน
หรื อคําอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมที่ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารขององค์กร
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดของหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตั ิของ IOA
และแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานการดําเนินงานของผูต้ รวจการ
ผูต้ รวจการต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในทางวิชาชีพอยูเ่ สมอผ่านการศึกษาหาความรู ้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
และให้โอกาสสําหรับการพัฒนาทางวิชาชีพแก่พนักงานของผูต้ รวจการ

2. ความเป็ นอิสระ
2.1

2.2
2.3

1

ผูต้ รวจการเป็ นอิสระในด้านภาพลักษณ์ วัตถุประสงค์ การปฏิบตั ิ และการตัดสิ นใจ
ผูต้ รวจการดําเนิ นการอย่างเป็ นอิสระจากโครงสร้างการรายงานของสายงานและพนักงาน
และปราศจากอิทธิพลจากส่วนงานหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กร
โปรแกรมผูต้ รวจการจะขึ้นตรงต่อผูม้ ีอาํ นาจสูงสุดภายในองค์กร ในการดําเนิ นการตามบทบาทและความรับผิดชอบของผูต้ รวจการ
การทํางานในโปรแกรมของผูต้ รวจการไม่ได้ข้ ึนตรงกับส่วนงานใด ๆ ที่ส่งผลต่อหรื อถูกมองว่าส่งผลกระทบต่อความเป็ นอิสระของผูต้ รวจการ
ผูต้ รวจการต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งอื่น ๆ
ที่ลดทอนหรื ออาจถูกมองว่าลดทอนความเป็ นอิสระของผูต้ รวจการหากผูต้ รวจการมีหน้าที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็ นผูต้ รวจการ
หน้าที่เหล่านั้นจะต้องไม่แทรกแซงหน้าที่ของผูต้ รวจการ
ผูต้ รวจการต้องสื่ อสารอย่างชัดเจนเมื่อกําลังทําหน้าที่และไม่ได้ทาํ หน้าที่เป็ นผูต้ รวจการ
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2.4

2.5

2.6

ผูต้ รวจการมีอาํ นาจในการเลือกเจ้าหน้าที่ของโปรแกรมผูต้ รวจการและจัดการงบประมาณและการดําเนินงานของโปรแกรมผูต้ รวจการได้เอง
โดยปราศจากอิทธิพลหรื อข้อจํากัดจากภายนอกที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ผูต้ รวจการไม่มีบทบาทที่เป็ นทางการในด้านการกําหนดนโยบาย การบังคับใช้ หรื อการลงโทษทางวินยั
ยกเว้นการดําเนินการเป็ นการภายของโปรแกมผูต้ รวจการ
ผูต้ รวจการมีอาํ นาจใช้ดุลยพินิจของตนเพียงผูเ้ ดียวว่าจะเข้าไปมีส่วนร่ วมกับบุคคล กลุ่ม
หรื อข้อกังวลอย่างเป็ นระบบหรื อไม่หรื อด้วยวิธีการใด ผูต้ รวจการอาจจะแจ้งข้อกังวลต่อบุคคลที่เหมาะสมได้
โดยดําเนินการตามความคิดริ เริ่ มของตนเอง
ผูต้ รวจการสามารถเข้าถึงบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้ตามความจําเป็ น
เพื่อให้บรรลุบทบาทที่ไม่เป็ นทางการของตนและดําเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต

3. ความเป็ นกลาง
3.1
3.2.

3.3.
3.4.

ผูต้ รวจการต้องทําหน้าที่ในฐานะแหล่งข้อมูลที่เป็ นกลาง ยุติธรรม และตรงไปตรงมา
ผูต้ รวจการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนบุคคล และไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรื อการสูญเสี ยใด ๆ จากผลของเหตุการณ์
ผูต้ รวจการจะปฏิเสธการมีส่วนร่ วม หากพิจารณาแล้วว่าอาจมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่เกิดขึ้นจริ งหรื อถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทบั ซ้อนเกิดขึ้น
ผูต้ รวจการจะพิจารณาปัญหาและบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบอย่างเป็ นธรรมและเป็ นกลาง
ผูต้ รวจการจะร่ วมส่งเสริ มกระบวนการบริ หารจัดการอย่างเท่าเทียมกัน แต่ไม่ได้สนับสนุนการดําเนินการในนามของใครเป็ นการเฉพาะ
ผูต้ รวจการจะอํานวยความสะดวกในการสื่ อสาร การสนทนา และการแก้ปัญหาร่ วมกัน
และช่วยระบุตวั เลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาหรื อข้อกังวล

4. ความไม่ เป็ นทางการ
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

ผูต้ รวจการเป็ นแหล่งข้อมูลที่มีอาํ นาจหน้าที่อย่างเป็ นทางการ ผูต้ รวจการไม่ได้เป็ นผูต้ ดั สิ นใจทางธุรกิจหรื อนโยบาย ไม่ได้ตดั สิ นปัญหา
ไม่ได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการลงโทษทางวินัยหรื อการร้องทุกข์ และไม่ได้มีหน้าที่สืบสวนปัญหาอย่างเป็ นทางการสําหรับองค์กร
การขอคําปรึ กษาจากผูต้ รวจการไม่ได้เป็ นขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ในกระบวนการลงโทษทางวินัยอย่างเป็ นทางการหรื อนโยบายการร้องทุกข์
ผูต้ รวจการจะดําเนินการในสิ่ งที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับปั ญหาของบุคคล ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบุคคลนั้น ๆ
และเฉพาะในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และจะเป็ นไปตามดุลยพินิจของผูต้ รวจการแต่เพียงผูเ้ ดียว
เว้นแต่การดําเนิ นการดังกล่าวจะสามารถกระทําได้ในลักษณะที่ช่วยปกป้องตัวตนของบุคคลที่ติดต่อสํานักงานผูต้ รวจการ
การขอคําปรึ กษากับผูต้ รวจการจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้และเป็ นไปโดยความสมัครใจอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้เป็ นที่เข้าใจได้ว่า
ผูท้ ี่ใช้บริ การของผูต้ รวจการได้ตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้อกําหนด เงื่อนไข และหลักการที่เป็ นที่มาของโปรแกรม
และไม่เรี ยกร้องให้ผตู ้ รวจการรับรองหรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับอย่างเป็ นทางการ ในทางกฎหมาย หรื อเรื่ องอื่น ๆ
ผูต้ รวจการไม่ใช่ตวั แทนขององค์กรที่ได้รับอนุญาตให้รับแจ้งการเรี ยกร้อง การร้องเรี ยน หรื อการร้องทุกข์ต่อองค์กร
เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้อย่างชัดแจ้งเป็ นการเฉพาะ
ผูต้ รวจการอาจส่งต่อบุคคลไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมซึ่งสามารถยื่นหนังสื อแจ้งการเรี ยกร้องอย่างเป็ นทางการได้
ผูต้ รวจการต้องไม่จดั ทําบันทึกถาวรที่มีขอ้ มูลที่เป็ นความลับ
ผูต้ รวจการมีแนวทางปฏิบตั ิที่สอดคล้องกันสําหรับการทําลายข้อมูลที่เป็ นความลับในเวลาที่เหมาะสม

5. การเก็บรักษาความลับ

5.1

ตัวตนของผูท้ ี่ขอความช่วยเหลือจากผูต้ รวจการ รวมถึงการสื่ อสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเป็ นการเฉพาะ
จะถือว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นความลับ
5.2
ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตผูต้ รวจการจะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็ นความลับ และไม่มีฝ่ายใดที่จะละเว้นข้อกําหนดนี้ได้
ผูต้ รวจการและองค์กรที่จดั ตั้งโปรแกรม จะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็ นความลับ
5.3
ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานเหล่านี้ ผตู ้ รวจการจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับภายในองค์กร ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
5.4ผูต้ รวจการ
จะต้องคัดค้านการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับในเรื่ องทางการ การบริ หารจัดการ หรื อกฎหมายใด ๆ ออกภายนอกองค์กร
เว้นแต่หน่วยงานตุลาการหรื อหน่วยงานกํากับดูแลที่เหมาะสมจะพิจารณาแล้วว่าการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นจําเป็ นเพื่อป้องกันความอยุติธรรมทีช่ ดั เ
จน
หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นเป็ นสิ่ งจําเป็ นเนื่องจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิ ดเผยข้อมูลมีความสําคัญอย่างชัดแจ้งมากกว่าผลประโยชน์ที่
ได้ผตู ้ รวจการจะได้รับจากการรักษาความลับของข้อมูล
5.5
ผูต้ รวจการอาจเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับได้ตามความจําเป็ น หากผูต้ รวจการพิจารณาแล้วว่าการไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ ยงที่เป็ นภัยจวนตัวร้ายแรง
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5.6
5.7
5.8

ผูต้ รวจการอาจเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับเกี่ยวกับเรื่ องเฉพาะด้านได้ โดยจะต้องอยูใ่ นขอบเขตที่ผตู ้ รวจการพิจารณาแล้วว่า
จําเป็ นต่อการปกป้องตนเองจากการร้องเรี ยนอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบทางวิชาชีพ
สามารถเปิ ดเผยข้อมูลความลับที่เกี่ยวกับบุคคลได้ หากได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
ทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นไปเพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการแก้ไขปั ญหาอย่างไม่เป็ นทางการ แต่จะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูต้ รวจการแต่เพียงผูเ้ ดียว
ผูต้ รวจการสามารถให้ขอ้ มูลที่ไม่เป็ นความลับเกี่ยวกับโปรแกรมผูต้ รวจการได้ในฟอรัมใดก็ตามที่เหมาะสม ผูต้ รวจการจะแบ่งปันข้อมูล
แนวโน้ม หรื อรายงานในลักษณะที่ปกป้องข้อมูลที่เป็ นความลับ
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