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ธรรมนูญเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย  
 

๑. ประวัติความเป็นมา 
ความร่วมมือขององค์กรภาคประชาสังคมที่ท างานด้านเด็กในทุกบริบทภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับเป็น
ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้เด็กได้เข้าถึงและได้รับการปกป้องคุ้มครองในสิทธิของตนเอง ที่ผ่านมาภาคประชาสังคมมีการรวมตัว 
และจัดตั้งเครือข่ายตามประเด็นการท างาน แต่ขาดการเช่ือมต่อประสานการท างานร่วมกัน รวมทั้งไม่สามารถส่งต่อข้อมูล และผล
การด าเนินงานในระดับพื้นที่ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่ อน าเสนอเป็นผลงานระดับประเทศต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดได้    
 
“เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย” เป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่ท างานด้านเด็กในทุกมิติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกันภายในเครือข่าย ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวข้อง และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
วิสัยทัศน ์
เด็กทุกคนเข้าถึงและได้รับสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (United Nations Convention on the Rights of the Child: 
UNCRC) พิธีสารเลือกรับ (Optional Protocols: OPs) และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
พันธกิจ 
เพื่อรณรงค์ ผลักดัน  ติดตาม  และให้ข้อเสนอแนะ ต่อภาครัฐและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กให้
เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และพิธีสารเลือกรับ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ 
 
วัตถุประสงค ์
๑) เป็นช่องทางการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และสนับสนุนการท างานร่วมกันของสมาชิก “เครือข่ายสิทธิ

เด็กประเทศไทย” ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
๒) ประสานงาน ติดตาม และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ของ “เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย” ในการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ    
๓) ประสานความร่วมมือการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ

พิธีสารเลือกรับ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 
๔) รณรงค์ ผลักดันเชิงนโยบาย สะท้อน และให้ข้อเสนอแนะ แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก 

ให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ และพิธีสารเลือกรับ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเดก็แห่งสหประชาชาติ 



๒. โครงสร้างเครือข่าย  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

คณะกรรมการขับเคลื่อน  
 (Steering Committee) 

- ฝ่ายผลักดันเชิงนโยบาย 
- ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
- ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ 
- ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองเด็กของเครือข่าย 

คณะที่ปรึกษาวิชาการ  
 (Technical Adviser) 

การปกป้องคุ้มครอง 
(Protection) 

- ผู้แทน 
- ฝ่ายผลักดันเชิงนโยบาย 
- ฝ่ายพฒันาศักยภาพ 
- เลขานุการ 
- ผู้แทนเยาวชน 

การศึกษา  
(Education) 

- ผู้แทน 
- ฝ่ายผลักดันเชิงนโยบาย 
- ฝ่ายพฒันาศักยภาพ 
- เลขานุการ 
- ผู้แทนเยาวชน 

การดูแลเด็กทางเลือก  
 (Alternative Care) 
- ผู้แทน 
- ฝ่ายผลักดันเชิงนโยบาย 
- ฝ่ายพฒันาศักยภาพ 
- เลขานุการ 
- ผู้แทนเยาวชน 

สุขภาพ 
(Health) 

- ผู้แทน 
- ฝ่ายผลักดันเชิงนโยบาย 
- ฝ่ายพฒันาศักยภาพ 
- เลขานุการ 
- ผู้แทนเยาวชน 

เด็กไร้รัฐ/ไร้สัญญาติ 
 (stateless Children) 

- ผู้แทน 
- ฝ่ายผลักดันเชิงนโยบาย 
- ฝ่ายพฒันาศักยภาพ 
- เลขานุการ 
- ผู้แทนเยาวชน 

กลุ่มผู้แทนเยาวชน 
(Youth Group) 

ผู้แทนเครือข่าย  
 (Representative) 

เดก็เคลื่อนย้าย 
 (Children on the Move) 

- ผู้แทน 
- ฝ่ายผลักดันเชิงนโยบาย 
- ฝ่ายพฒันาศักยภาพ 
- เลขานุการ 
- ผู้แทนเยาวชน 

เลขานุการ  
 (Secretariat) 

สมัชชา / สมาชิก 
(General Assembly) 



๓. องค์ประกอบของเครือข่าย 
๑. สมาชกิ 

ก. การเป็นสมาชิก 
- มูลนิธิ สมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรไม่แสวงหาก าไร นักวิชาการ 

ผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจและมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิและปกป้อง
คุ้มครองเด็ก  

- ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง และไม่เลือกปฏิบัติทางศาสนา หรือเช้ือชาติ แต่มุ่งเน้นการท างานเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก  

- ยอมรับธรรมนูญของเครือข่าย นโยบายคุ้มครองเด็กของเครือข่าย และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ พร้อมท้ังต่ออายุสมาชิกเป็นประจ าทุกปี 

- กรณีผู้แทนองค์กร (บุคคล) ลาออกจากหน่วยงานขององค์กรสมาชิก เป็นหน้าที่ขององค์กรสมาชิกที่
จะแจ้งช่ือผู้แทนคนใหม่ขององค์กรให้เลขานุการเครือข่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ช้ีแจง
ข้อก าหนดและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายใหผู้้แทนคนใหม่ทราบ 

ข. บทบาท ความรับผดิชอบ และอ านาจหน้าท่ี 
- ก าหนด และตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานเครือข่ายตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเสนอ โดยออกเสียง

และลงคะแนน (องค์กรละหนึ่งเสียง) ผ่านการประชุมสามัญประจ าปี หรือการประชุมกลุ่มเชิง
ประเด็น หรือทางอีเมลโดยให้ถือจ านวนเสียงก่ึงหนึ่งเป็นเกณฑ์ 

- คัดเลือก แต่งตั้ง ดูแล ติดตาม ประเมิน และเพิกถอน ผู้แทนเครือข่าย และคณะกรรมการขับเคลื่อน 
โดยให้ถือจ านวนเสียงกึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์ 

- สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย ขององค์กรสมาชิก หรือองค์กรอื่นๆ ท่ีสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของเครือข่าย 

- เป็นสมาชิกกลุ่มเชิงประเด็น และสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเชิงประเด็นตามที่ตกลงร่วมกัน 
- แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายคุ้มครองเด็กของเครือข่าย 

และส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกจัดท านโยบายคุ้มครองเด็กในองค์กรของตน หรือน านโยบายคุ้มครอง
เด็กของเครือข่ายไปใช้ในองค์กร 

ค. การสิ้นสุดต าแหน่ง  
- การแจ้งขอลาออกจากการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ หรือการไม่ต่ออายุสมาชิกประจ าปี ภายใน 

๓ เดือน (หรือภายในเดือนมีนาคม ของปีถัดไป)   
- การยุติการด าเนินงานขององค์กร 
- องค์กรสมาชิกลงมติถอดถอน โดยให้ถือจ านวนเสียงกึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์ ในกรณีกระท าความผิด

ร้ายแรง เช่น การทุจริตทุกรูปแบบ การละเมิดสิทธิเด็ก หรือการน าช่ือหรือสัญลักษณ์ของเครือข่ายไป
แอบอ้างในทางเสื่อมเสีย และส่งผลกระทบเชิงลบต่อเครือข่าย เป็นต้น 

 
๒. ผู้แทนเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย  

ก. การสรรหาและการแต่งตั้ง 
- เป็นสมาชิกของเครือข่าย  โดยสามารถเสนอช่ือตนเองหรือได้รับการเสนอช่ือจากองค์กรสมาชิกอื่น 

กรณีเสนอช่ือตนเองต้องได้รับการรับรองจากสมาชิก ๒ องค์กร/ทา่น 
- ได้รับเลือกและได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิกเครือข่ายโดยให้ถือจ านวนเสียงกึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์ 



 
 

5 

 

ข. บทบาท ความรับผดิชอบ และอ านาจหน้าท่ี  
- เป็นผู้น า จัดการ และประสานการด าเนินงานของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ  

 การด าเนินงานโครงการ 
 สนับสนุนงานคณะกรรมการ และสมาชิกเครือข่าย 
 สนับสนุนการหางบประมาณ และการสนับสนุนทางวิชาการ  

- อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   
- เป็นผู้แทนของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย  

ค. การสิ้นสุดต าแหน่ง 
- ด ารงต าแหน่งเป็นระยะ ๓ ปี 
- ลาออกจากต าแหน่ง 
- องค์กรสมาชิกลงมติถอดถอน โดยให้ถือจ านวนเสียงกึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์ ในกรณีกระท าความผิด

ร้ายแรง เช่น การทุจริตทุกรูปแบบ การละเมิดสิทธิเด็ก หรือการน าช่ือหรือสัญลักษณ์ของเครือข่ายไป
แอบอ้างในทางเสื่อมเสีย และส่งผลกระทบเชิงลบต่อเครือข่าย เป็นต้น 

 
๓. คณะกรรมการขับเคลื่อน   

ก. การสรรหาและการแต่งตั้ง 
- เป็นสมาชิกเครือข่าย 
- ได้รับเลือกและได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิกกึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์ 
- มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน โดยมีความหลากหลายในทุกกลุ่มเชิงประเด็น วิชาชีพ และมีความเสมอ

ภาคโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทุกประเภท 
- ประสบการณ์การท างานกับเด็กไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

ข. บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าท่ี  
- จัดท าร่างยุทธศาสตร์และแผนงานของเครือข่ายในการผลักดันเชิงนโยบาย พัฒนาศักยภาพสมาชิก 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของเครือข่าย และเสนอ
เพื่อขอความเห็นชอบจากองค์กรสมาชิก โดยให้ถือจ านวนเสียงก่ึงหนึ่งเป็นเกณฑ์ 

- สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ องค์กร
สหประชาชาติ และผู้ให้ทุน 

- ประชาสัมพันธ์เครือข่ายให้เป็นที่รู้จัก และสื่อสารกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

- สรุปข้อมูล เนื้อหาสาระ และเอกสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ให้สมาชิกเครือข่ายทราบ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงการแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์และแผนงานของเครือข่าย 

- ส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็ก สนับสนุนการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบ
งานคุ้มครองเด็ก อนุมัติและแจ้งแนวทางการด าเนินของเครือข่ายในการกระท าการแทนให้แก่องค์กร
สมาชิกที่เกี่ยวข้อง  
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- สนับสนุนการด าเนินงานของผู้แทนเครือข่าย หรือผู้แทนในการประชุม สัมมนา การอบรม และอื่นๆ 
ในนามเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย   

- พิจารณาแผนงานและงบประมาณ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
- พิจารณา กลั่นกรอง และแจ้งผลการพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกหรือยุติการเป็นสมาชิกโดยเฉพาะ

องค์กรที่อยู่ระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองเด็ก 
- ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองเด็ก  

ค. การสิ้นสุดต าแหน่ง 
- ด ารงต าแหน่งเป็นระยะ ๓ ปี 
- ลาออกจากต าแหน่ง 
- องค์กรสมาชิกลงมติถอดถอน โดยให้ถือจ านวนเสียงกึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์ ในกรณีกระท าความผิด

ร้ายแรง เช่น การทุจริตทุกรูปแบบ การละเมิดสิทธิเด็ก หรือการน าช่ือหรือสัญลักษณ์ของเครือข่ายไป
แอบอ้างในทางเสื่อมเสีย และส่งผลกระทบเชิงลบต่อเครือข่าย เป็นต้น 

 
๔. ผู้รับผิดชอบงานนโยบายคุ้มครองเด็กของเครือข่าย  

ก. การสรรหาและการแต่งตั้ง 
- เป็นสมาชิกเครือข่าย 
- จ านวน ๒ คน และแต่งตั้งโดยสมาชิกกลุ่มเชิงประเด็นปกป้องคุ้มครองเด็ก  

ข. บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าท่ี 
- รับรายงาน และด าเนินการแทรกแซง/ช่วยเหลือส่งต่อทันที (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)   
- ประสานงานรวบรวมแผนจัดการรับมือข้อร้องเรียนขององค์กรสมาชิก หรือให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า

แผนงานดังกล่าว 
- ก าหนดมาตรการช่วยเหลือให้คณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายพิจารณา กรณีที่องค์กรสมาชิกปฏิเสธการ

จัดการรับมือข้อร้องเรียน  
- ติดตามความก้าวหน้าการจัดการแผนการรับมือข้อร้องเรียน หรือมาตรการแทรกแซง 

ค. การสิ้นสุดต าแหน่ง 
- ด ารงต าแหน่งเป็นระยะ ๓ ปี 
- ลาออกจากต าแหน่ง 
- องค์กรสมาชิกลงมติถอดถอน โดยให้ถือจ านวนเสียงกึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์ ในกรณีกระท าความผิด

ร้ายแรง เช่น การทุจริตทุกรูปแบบ การละเมิดสิทธิเด็ก หรือการน าช่ือหรือสัญลักษณ์ของเครือข่ายไป
แอบอ้างในทางเสื่อมเสีย และส่งผลกระทบเชิงลบต่อเครือข่าย เป็นต้น 

 
๕. เลขานุการเครือข่าย  

ก. การคัดเลือกและการแต่งตั้ง  
- คัดเลือกและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อน หรือจัดจ้างภายในระเบียบขององค์กรสมาชิกที่

สนับสนุนงบประมาณ 
- คณะกรรมการขับเคลื่อนทบทวน และตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ  
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ข. บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าท่ี  
- บันทึก และเก็บรวบรวม รายละเอียดงานของเครือข่าย  
- ดูแลและตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของเครือข่าย 
- สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและ

ภายนอกเครือข่าย  
- ประสานเพื่อรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนเครือข่ายส่วนต่างๆ  
- แจ้งเวียนรายละเอียดโดยย่อของสมาชิกใหม่ให้สมาชิกเครือข่ายทั้งหมดทราบ 

ค. การสิ้นสุดต าแหน่ง 
- ไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่าย หรือองค์กรที่สนับสนุนงบประมาณ 
- ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบ 
- ลาออกจากต าแหน่ง 

 
๖. คณะที่ปรึกษาวิชาการ 

ก. การเป็นสมาชิก 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ เช่ียวชาญ และได้รับการยอมรับจากภายใน และ/หรือภายนอกประเทศ 
- จ านวนไม่เกิน ๑๐ คน 

ข. บทบาท ความรับผดิชอบ และอ านาจหน้าท่ี  
- ให้ค าปรึกษาและชี้แนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อน  

ค. การสิ้นสุดต าแหน่ง 
- การลาออกอย่างเป็นทางการ และเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
๗. กลุ่มผูแ้ทนเยาวชน 

ก. การเป็นสมาชิก 
- เด็กและเยาวชน อายุ ๑๒-๑๘ ปี จ านวน ๑๓ คน (คณะที่ปรึกษา ๒ คน ประธาน ๑ คน รองประธาน 

๑ คน และสมาชิก ๙ คน) 
- สามารถเสนอช่ือตนเองหรือได้รับการเสนอช่ือจากกลุ่มเด็กและเยาวชนขององค์กรสมาชิกเครือข่าย 

กรณีเสนอช่ือตนเองต้องได้รับการรับรองจากเพื่อนกลุ่มเด็กและเยาวชน ๒ คน โดยให้มีความ
หลากหลายของเด็กเจ้าของสถานการณ์จากทุกกลุ่มเชิงประเด็น 

- มีประสบการณ์ท างานด้านสิทธิเด็กอย่างน้อย ๑ ปี 
- มีความสมัครใจเป็นผู้แทนเยาวชนเครือข่าย 

ข. บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าท่ี  
- เรียนรู้และสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของเครือข่าย 
- น าเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก

อย่างแท้จริง 
- ให้ข้อเสนอแนะด้านนวัตกรรม กลยุทธ ช่องทางและโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเปราะบาง  
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- สนับสนุนการด าเนินงาน กิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 
- เป็นผู้แทนเด็ก/เยาวชนของเครือข่ายในการเชื่อม และสร้างสัมพันธ์ ระดับบุคคลและระดับประเทศ  

ค. การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก 
- ด ารงต าแหน่งเป็นระยะ ๓ ปี 
- เด็กและเยาวชนลงมติถอดถอนโดยให้ถือจ านวนเสียงกึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์ ในกรณีกระท าความผิด

ร้ายแรง 
- ขอลาออกจากต าแหน่ง  

 
๘. สมาชกิกลุม่เชิงประเด็น  

ก. การเป็นสมาชิก 
- เป็นสมาชิกของเครือข่าย  
- เลือกกลุ่มเชิงประเด็นอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่ต้องการร่วมกิจกรรมและขับเคลื่อนหลัก ทั้งนี้สามารถ

เลือกสนับสนุนได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม โดยแจ้งความประสงค์ในใบสมัคร/ใบต่ออายุสมาชิก ในกรณี
ต้องการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเชิงประเด็นให้แจ้งที่เลขานุการของเครอืข่ายและกลุ่มเชิงประเดน็นั้นๆอย่าง
เป็นทางการ 

ข. บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าท่ี  
- ติดตาม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและระหว่างกลุ่มและเครือข่ายต่างๆ 
- ด าเนินงานตามแนวทางและข้อตกลงของกลุ่มภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  
- แจ้งเวียน และส่งสรุปการประชุมข้อตกลง และข้อหารือของกลุ่มให้เลขานุการของเครือข่ายทราบทุก

ครั้ง 
ค. การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก 
- แจ้งความจ านงขอยกเลิกการเป็นสมาชิกของกลุ่มเชิงประเด็นต่อเลขานุการของเครือข่ายและ

เลขานุการกลุ่มเชิงประเด็น 
- สิ้นสุดการเป็นสมาชิกของเครือข่าย 

 

๔. การสื่อสาร  

 สมาชิกสามารถใช้หัวจดหมาย หรือสัญลักษณ์ของเครือข่ายเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ทั้งนี้ให้แจ้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนทราบและอนุมัติทุกครั้ง โดยเสนอผ่านเลขานุการอย่างเป็นทางการ ล่วงหน้า ๒ 
สัปดาห์ โดยสมาชิกที่มีสิทธิในการใช้หัวจดหมาย หรือสัญลักษณ์ของเครือข่ายต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเครือข่ายเป็นอย่างดี 

 กรณีเร่งด่วน หากคณะกรรมการขับเคลื่อน ต้องการความคิดเห็น หรือเห็นชอบ สมาชิกต้องแจ้งกลับภายใน
เวลาที่ก าหนด มิเช่นนั้นถือว่าไม่เห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 สมาชิกเครือข่ายใช้อีเมลกลุ่ม เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร 
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๕. การเงิน  

 เหรัญญิกเครือข่าย จัดท าแผน ดูแล ให้ค าแนะน าและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

 คณะกรรมการขับเคลื่อน พิจารณาแผนงานและงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 ผู้แทนเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 

๖. ทรัพย์สิน 

 ให้จัดท ารายการทรัพย์สินตามนโยบายเครือข่าย และแจ้งให้คณะกรรรมการขับเคลื่อนทราบเมื่อมีการเบิกจ่าย
ทรัพยส์ินไปใช้เพื่องานของเครือข่าย 

 สมาชิกสามารถขอยืมทรัพย์สินไม่สิน้เปลอืงโดยท าเรื่องขอยืมผ่านเลขานุการอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้งานท่ีเป็น
ประโยชน์ของเครือข่ายได้  
 

๗. การประชุมสามัญประจ าปีของเครือข่าย   

 ประชุมปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธข์องทุกปี 

 คณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่าย ประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง โดยใช้สถานที่ประชุมที่ส านักงานของสมาชิก
องค์กรใด องค์กรหนึ่ง แบบหมุนเวียน   

 กลุ่มเชิงประเด็นประชุม ตามที่ตกลงร่วมกันภายในกลุ่ม  
 

๘. นโยบายคุ้มครองเด็ก (เอกสารแนบ ๑) 
เป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก ท่ีองค์กรสมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตาม หลังจากได้รับการอนุมัติจากการ
ประชุมสามัญประจ าปี ทั้งนีห้ากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้สมาชิกท้ังหมดทราบ และขออนุมัติจากสมาชิกท้ังหมด 

 

๙. แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชกิ 
เอกสารแนบ ๒ 

๑๐. รายชื่อสมาชกิ  
เอกสารแนบ ๓ 


