คุณสมบัติและหลักเกณฑ์องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ประเภทองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
1. คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) ต้องเป็นองค์กรทีเ่ ป็นนิตบิ ุคคล มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
(2) ต้องมีการดาเนินการก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3) ไม่มีสถานะล้มละลาย
1.2 คุณสมบัติตามประเภทที่สมัคร
องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลก าไร หมายถึ ง องค์ ก รที่ จัดตั้ ง ขึ้ น เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริก าร
สาธารณะหรือให้ประโยชน์แก่สมาชิก โดยไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกาไร ทั้งนี้ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เปิดรับสมัครองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรโดยจะต้องเป็น
นิติบุคคลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทมูลนิธิ และประเภทสมาคม
1.2.1 คุณสมบัติประเภทมูลนิธิ
มู ลนิธิ หมายถึง องค์กรที่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 122 แห่ง ประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ (จดทะเบียนกับ หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย เช่น กรมการปกครอง หรือ
สานักงานจังหวัด) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศล สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา
หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหากาไร หรือ ผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน
1.2.2. คุณสมบัติประเภทสมาคม
สมาคม หมายถึง สมาคมที่ จ ดทะเบียน มี ฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 83 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (จดทะเบียนกับ กรมการปกครอง หรือ ส านัก งานจัง หวัด) นอกจากนี้
ยังรวมถึงสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 (จดทะเบียนกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด) พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.2545 (จดทะเบียนกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (จดทะเบียนกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน หรือสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระทาการใด ๆ อันมี
ลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
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2. หลักเกณฑ์การประเมินผลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร)
การคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ในส่วนขององค์กรไม่แสวงหาผลกาไร กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ได้นาหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights: UNGPs) มาเป็นพื้นฐานประมวลจัดทาหลักเกณฑ์ แบ่งออกได้
เป็น 9 ข้อหลัก โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน A และ
ส่วน B
ส่วน A กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพคาดหวังว่า องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมายจะสามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์ทั้ง 9 ข้อหลักได้ อย่างไรก็ตาม องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่มีการจด
ทะเบี ยนถู ก ต้ อ งตามกฎหมายที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ครเข้ ารั บการคั ดเลือกไม่ จ าเป็ นที่ จะต้ องมี การด าเนิ นการ
ตามหลักเกณฑ์ครบตามจานวนที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพคาดหวังก็สามารถส่งใบสมัครได้เช่นกัน
ส่วน B กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดโอกาสให้องค์กรผู้สมัครเขียนอธิบายเกี่ยวกับการดาเนินการ
โครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสให้หน่วยงานได้นาเสนอ
ผลงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่และเสรี

ส่วน A : หลักเกณฑ์พื้นฐาน (100 คะแนน)
หลักเกณฑ์การประเมินผลองค์กร (องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร)

มูลนิธิ และสมาคม

1. มีคาประกาศ/คาแถลงนโยบาย (Policy) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
มีการจัดทาคาประกาศ หรือ คาแถลงนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกรรมการระดับสูง
ของมูลนิธิ หรือสมาคม เช่น กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ นายกสมาคม และเผยแพร่ให้ทราบ
โดยทั่วกันภายในองค์กร
มีการจัดทาคาประกาศ หรือคาแถลงนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกรรมการระดับสูง
ของมูลนิธิ หรือสมาคม เช่น กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ นายกสมาคม และเผยแพร่ให้ทราบ
โดยทั่วกันภายในองค์กร และมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบด้วย

✓

✓

2. มีการกาหนดแนวปฏิบัติ (Guideline) ขององค์กรในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มีการกาหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์กร โดยเผยแพร่
ให้ทราบทั่วกันภายในองค์กร
มีการกาหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร โดยเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันภายในองค์กร และมีการปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด
3. มีการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์กร เช่น การเฝ้าระวังการละเมิด
ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และการเฝ้าระวังการละเมิดระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

✓

✓

✓
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หลักเกณฑ์การประเมินผลองค์กร (องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร)

มูลนิธิ และสมาคม

มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์กร เช่น การเฝ้าระวังการละเมิด
ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และการเฝ้าระวังการละเมิดระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
และมีจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังในรูปแบบเอกสาร

✓

4. มีการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Awareness)
ให้กับบุคลากร
มีการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร ผ่านการประชุม
เจ้าหน้าที่ภายในขององค์กร
มีการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร ผ่านการจัด
ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สมาชิก และบุคลากรในทุกระดับ รวมทั้งมอบหมายให้เข้ารับการอบรม
ด้านสิทธิมนุษยชนจากหน่วยงานภายนอก

✓

✓

5. มีมาตรการบริหารจัดการ และดูแลองค์กรเครือข่าย/ห่วงโซ่อุปทานให้เคารพสิทธิมนุษยชน (Network/Supply
Chain Management)
มีมาตรการบริหารจัดการ และดูแลองค์กรเครือข่าย/ห่วงโซ่อุปทานให้เคารพสิทธิมนุษยชน เช่น
ดูแลองค์กรภายในเครือข่ายของหน่วยงานให้ดาเนินงานด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน หรือ
เลือกใช้บริการ หรือการจัดซื้อสินค้าจากองค์กรที่ไม่มีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่าที่จะละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
มีมาตรการบริหารจัดการ และดูแลองค์กรเครือข่าย/ห่วงโซ่อุปทานให้เคารพสิทธิมนุษยชน เช่น
ดูแลองค์กรภายในเครือข่ายของหน่วยงานให้ดาเนินงานด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน หรือ
เลือกใช้บริการ หรือการจัดซื้อสินค้าจากองค์กรที่ไม่มีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่าที่จะละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และหากพบว่าองค์กรเครือข่าย/ห่วงโซ่อุปทานมีเกณฑ์ที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนจะต้อง
มีมาตรการในการจัดการแก้ไข

✓

✓

6. มีการมอบหมายหน่วยงานภายในให้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการกากับและติดตามการดาเนินการ
(Implementation) ตามนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
มีการมอบหมายบุคคลากรภายในองค์กรให้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ การกากับและติดตาม
ดาเนินการตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร
มีการมอบหมายหน่วยงานภายในองค์กร จัดตั้งทีมงาน หรือสร้างกลไกในการขับเคลื่อนงาน
สิทธิมนุษยชนที่ชัดเจน อาทิ การมอบหมายกอง แผนก ฝ่าย กลุ่ม ให้มีภารกิจในการกากับและ
ติดตามการดาเนินการตามนโยบายสิทธิมนุษยชนขององค์กร

✓

✓

7. มีกลไกการร้องเรียนร้องทุกข์ (Complaint Mechanism) ที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้
มีช่องทางให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรภายในองค์กร ร้องเรียนร้องทุกข์ได้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถแจ้ง ร้องเรียน ร้องทุกข์ หากเกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
มีช่องทางให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กรร้องเรียนร้องทุกข์ได้
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ กล่องรับเรื่องราวร้ องทุกข์ เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถแจ้ง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้

✓

✓
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หลักเกณฑ์การประเมินผลองค์กร (องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร)

มูลนิธิ และสมาคม

8. มีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการแก้ปัญหาและเยียวยา (Remedy) ผลที่เกิดจากการดาเนินการขององค์กร
มีกลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท อาทิ การกาหนดให้มีบุคลากรขององค์กรที่ทาหน้าที่เจรจา
ไกล่เกลี่ยเมื่อเกิดข้อพิพาท หรือ มีช่องทางประสานบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นกลาง
มาทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
มีกระบวนช่วยเหลือการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการขององค์กร อาทิ
การกาหนดมาตรการ และมาตรฐานในเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจจะ
คลอบคลุมทั้งในรูปแบบของการเยียวยาเป็นจานวนเงิน และการเยียวยาในรูปแบบอื่นๆ

✓

✓

9. มีช่องทางการสื่อสาร (Communication) ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการตามนโยบาย
ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนขององค์กร
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯขององค์กรผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์
✓
แผ่นพับ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นภายในองค์กร
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯขององค์กรแก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ แผ่น
พับ เอกสารประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง
✓
ได้เพื่อแสดงความเป็นองค์กรที่โปร่งใส

ส่วน B : โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
(100 คะแนน)
องค์กรของท่านมีการดาเนินการโครงการ หรือกิจกรรมทีเ่ ป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรง และทางอ้อม
ในรูปแบบใดบ้าง หรือไม่ โปรดอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

3. ขั้นตอนการพิจารณา
•
•
•
•
•

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
ประมวลผลจากเอกสารใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการพิจารณาในขั้นต้น
เข้าเยี่ยมองค์กรที่ผ่านการพิจารณาเพื่อหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร
ประมวลผลการติดตามเข้าเยี่ยมองค์กรให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสิน
ประกาศผลรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563

4. เอกสารประกอบการสมัคร
• ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
• หลักฐานการเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล
• หลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามหลักเกณฑ์

