ข่ าวประชาสั มพันธ์
กสม. ขอเชิญชวนเสนอชื่ อบุคคลและองค์ กรทีม่ ีผลงานดีเด่ นด้ านสิ ทธิมนุษยชน ประจาปี ๒๕๖๒
ตั้งแต่ วนั นี้ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
วันที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๖๒ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิ การคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผย
ว่า คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) มีหน้าที่และอานาจตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๕) ในการสร้างเสริ มทุกภาคส่ วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ มนุ ษยชน
และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา
๒๗ (๒) ในการส่ งเสริ มและเผยแพร่ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปตระหนักถึงสิ ทธิ มนุ ษยชนของแต่ละ
บุคคลที่ทดั เทียมกัน และการเคารพในสิ ทธิ มนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่ งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต และศาสนา โดย กสม. ได้เห็ นถึ งบทบาทอันสาคัญยิ่งของบุ คคลและองค์กรที่ ทางานเพื่อพิทกั ษ์และ
พัฒ นาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ ค นในสั ง คมอยู่ร่ ว มกัน อย่า งสงบสุ ข โดยเฉพาะผู ท้ ี่ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ปกป้ อ งคุ ้ม ครอง
สิ ทธิ มนุ ษยชน อันก่อให้เกิ ดคุ ณประโยชน์ต่อบุคคลทุกคนในสังคมและหรื อประเทศชาติโดยรวม จึงได้จดั ทา
“โครงการคัด เลื อกบุ คคลและองค์ ก รที่มี ผลงานดี เด่ นด้ า นการส่ งเสริ ม ปกป้ อง และคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
ประจาปี ๒๕๖๒” ขึ้น ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ได้ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อมอบ
รางวัลยกย่อง เชิ ดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรเหล่านี้ ให้สังคมได้รับรู ้ อันเป็ นการสร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่ผทู ้ ี่อุทิศตนเอง และเป็ นแบบอย่างและเป็ นแรงบันดาลใจแก่บุคคลและองค์กรอื่นในสังคม เพื่อจะ
ได้เกิดจิตสานึ ก ความตระหนัก และร่ วมมือกันรณรงค์ให้เกิดกระแสสังคมในการให้ความสาคัญต่อการเคารพ
สิ ทธิ มนุษยชนอย่างจริ งจัง อันส่ งผลให้การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในสังคมไทยลดน้อยลงได้
“ขอเชิ ญชวนทุ กท่านร่ วมกันเสนอชื่ อบุคคลและองค์กรมี ผลงานดี เด่ นด้านการส่ งเสริ ม ปกป้ อง และ
คุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนใน ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) สิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ๒) สิ ทธิ พลเมืองและ
สิ ทธิ ทางการเมือง ๓) สิ ทธิ เด็ก ๔) การขจัดการเลื อกปฏิ บ ตั ิ ด้วยเหตุ แห่ ง ความแตกต่า งทางเพศ ๕) การขจัด
การเลื อกปฏิ บ ตั ิ ท างชาติ พ นั ธุ์ และสถานะบุ คคล ๖) การต่ อต้า นการทรมาน และการปฏิ บตั ิ หรื อ ลงโทษอื่ น
ที่ โ หดร้ า ย และ ๗) สิ ท ธิ ค นพิ ก าร หรื อ สิ ท ธิ ผูส้ ู ง วัย โดยรางวัล แต่ ล ะด้า นสามารถเสนอชื่ อ ได้ท้ งั บุ ค คล
และองค์กร ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน” นายโสพล กล่าว

๒
ทั้งนี้ บุ คคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลื อกทั้ง ๗ ด้าน จะได้รับโล่ ประกาศเกี ยรติ คุณและเงิ นรางวัล
รางวัลละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงานวันสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล
๑๐ ธันวาคม ประจาปี ๒๕๖๒ ผูส้ นใจสามารถเสนอชื่อบุคคลและองค์กรได้ต้ งั แต่วนั นี้ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๖๒ โดยจัดส่ งแบบเสนอชื่ อพร้ อมเอกสารที่เกี่ ยวข้องมาด้วยตนเองหรื อส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่ สานักงาน
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ สานักส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน ศูนย์ราชการเฉลิ มพระเกี ยรติฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรื อ ส่ งทางอีเมล chamaree@nhrc.or.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ที่เว็บไซต์ www.nhrc.or.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐,
๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๑
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๑ สิ งหาคม ๒๕๖๒

สานักส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มงานสื่ อสารองค์กร
โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔

