คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
ขอเชิญชวนเสนอชือ่ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน
การส่งเสริม ปกป้องและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน ประจาปี ๒๕๖๐
เนื่ อ งในโอกาสวัน สิท ธิม นุ ษ ยชนสากล ๑๐ ธัน วาคม ประจาปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
สิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ขอเชิญร่ วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
บุ คคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่ นด้ านการส่งเสริม ปกป้ อง และคุ้ มครองสิทธิมนุ ษยชน ประจาปี ๒๕๖๐
เพื่ อยกย่ อ ง เชิด ชู และประกาศเกีย รติคุ ณ บุ ค คลและองค์ ก รที่อุ ทิศ ตนปฏิบั ติ งานด้ านสิท ธิม นุ ษ ยชน
ให้ สงั คมได้ รับรู้ และเผยแพร่ ประวัติ ผลงานให้ เป็ นตัวอย่างแก่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ คนในสังคม
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการส่งเสริม ปกป้ องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๑. คุณสมบัติของบุคคลหรือองค์กรที่เข้ารับการคัดเลือก
๑.๑ เป็ นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้ านสิทธิมนุษยชนภายใต้ กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
๑) มีบทบาทเป็ นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้ องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่น
ในการทางาน แม้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลาบาก ทั้งนี้ การดาเนินการส่งเสริม ปกป้ องและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้ องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒) มีผลการดาเนินงานด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็ นรูปธรรม ซึ่งมีคุณค่าต่อการเสริมสร้ าง
ความเข้ าใจสิทธิมนุ ษยชนในสั งคมไทย และการดาเนิ นงานดังกล่ าวส่งผลกระทบที่มีประโยชน์ อย่างยิ่ง
ต่อการส่งเสริม ปกป้ อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งสามารถเป็ นกาลังใจและ
เป็ นแรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็ นแบบอย่างให้ บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม
๓) มีผลการดาเนินงานในการสร้ างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคม
๔) มีการดาเนินงานด้ านสิทธิมนุ ษยชนที่แสดงให้ เห็นถึงบทบาทต่อการพัฒนาในสังคม
ที่เป็ นธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความหลากหลายทางเพศ
๑.๒ เป็ นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้ รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน
ทั้งนี้ ผู้ ไม่ มีสิทธิได้ รับ การเสนอชื่อ เข้ ารับการคัดเลือ ก ได้ แก่ กรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
บุคคลทีด่ ารงตาแหน่งเป็ นอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้ านการส่งเสริม ปกป้ องและคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชน ประจาปี ๒๕๖๐ ในคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติ และเจ้ าหน้ าที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(มีต่อหน้ า ๒)

๒

๒. รางวัลที่ได้รบั
บุ ค คลและองค์ ก รที่ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก จะได้ รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ และเงิ น รางวั ล ๆ ละ
๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) โดยแบ่งรางวัลเป็ น ๕ ประเภท รวมทั้งสิ้น ๑๕ รางวัล ดังนี้
๒.๑ บุคคลทัว่ ไป (ไม่เกิน ๓ รางวัล)
๒.๒ เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ) (ไม่เกิน ๓ รางวัล)
๒.๓ สื่อมวลชน (ไม่เกิน ๓ รางวัล)
๒.๔ องค์กรภาครัฐ (ไม่เกิน ๓ รางวัล)
๒.๕ องค์กรภาคเอกชน (ไม่เกิน ๓ รางวัล)
หมายเหตุ “บุคคลทัว่ ไป” ให้ หมายรวมถึง ผู้ท่มี ีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด
“เด็กและเยาวชน” ให้ หมายรวมถึง เด็กและเยาวชนที่รวมตัวกันเป็ นกลุ่ม องค์กร สภา สโมสร
“สื่อมวลชน” ให้ หมายรวมถึง บุคคล องค์กรสื่อสารมวลชน และสื่อออนไลน์
“องค์กรภาครัฐ” ให้ หมายรวมถึง องค์กรปกครองท้ องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
“องค์กรภาคเอกชน” ให้ หมายรวมถึง องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรแรงงาน
องค์กรเกษตรกร และกลุ่มภาคประชาชน
๓. การเสนอชื่อ
เปิ ดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้เป็ นต้ นไป จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกรอกข้ อมูลใน
แบบเสนอชื่อ ส่งพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ไปยังสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
(สานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖
ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ แขวงทุ่ ง สองห้ อง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพฯ ๑๐๒๑๐ กรณี ส่ ง ทางไปรษณี ย์ จ ะถื อ วั น
ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็ นสาคัญ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติ มได้ที่ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๑
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๔-๖ อีเมล์ chamaree@nhrc.or.th หรือดู รายละเอี ยดการเสนอชื่อและดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อได้ทีเ่ ว็บไซต์ www.nhrc.or.th
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