รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2565
สมาคมแอมเนสตี้ อิ นเตอร์เนชั ่นแนล ประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 08:30 – 17:30 น.
ณ ห้องประชุมเดอะวัน ชัน้ 4 โรงแรมไอบิส สไตล์ รัชดา กรุงเทพฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม

สมาชิกของสมาคมฯทีเ่ ข้าร่วมการประชุมทัง้ หมด 99 คน (ผูส้ งั เกตการณ์ สมัครสมาชิก 8 คน)
ครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับ ข้อที่ 28

เริ่ มการประชุมเวลา 09:30 น.
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. คุณฐิตริ ตั น์ ทิพย์สมั ฤทธิกุ์ ล นายกสมาคม
2. คุณวศิน

พงษ์เก่า

อุปนายก

3. คุณณพัทธ์ นรังศิยา

กรรมการ

4. คุณนาซานีน ยากะจิ

กรรมการเยาวชน

5. คุณพัชรี

เหรัญญิก

พาบัว

ประธานที่ประชุม คุณฐิตริ ตั น์ ทิพย์สมั ฤทธิกุ์ ล ทาหน้าทีป่ ระธานการประชุม
วาระการประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เรื่องแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
รายงานผลการดาเนินงานปี 2564 (รวมรายงานงบประมาณ)
นาเสนอแผนการดาเนินงานปี 2565
มอบรางวัลสมาชิกแห่งปี 2565
Talks: Voice of Rights ภาคประชาสังคมกับดอกผลของการรวมกลุ่ม
เลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แทนคณะกรรมการบริหารทีห่ มดวาระ
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วาระที่ 1

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณฐิตริ ตั น์ ทิพย์สมั ฤทธิกุ์ ล ประธานทีป่ ระชุม ได้กล่าวต้อนรับทุกคน และแจ้งว่าการประชุมครัง้ นี้เป็ นแบบปิ ด
มิได้เปิ ดให้ผสู้ งั เกตการณ์ท่มี ไิ ด้สมัครสมาชิกเข้าฟั ง เนื่องจากต้องการให้ทป่ี ระชุมเป็ นพืน้ ทีป่ ลอดภัยให้กบั สมาชิกใน
การแลกเปลีย่ นความเห็นโดยมิตอ้ งกังวล ซึง่ มีสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมการประชุมมากกว่า 30 คน และถือว่าครบองค์ประชุม
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 28
เนื่องจากสถาการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ประธานได้ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมงานให้ปฏิบตั ติ าม
มาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคทุกประการ โดยขอให้มกี าร
ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK ทีจ่ ุดลงทะเบียน รักษาระยะห่างระหว่างผูเ้ ข้าร่วมการประชุม และขอความร่วมมือให้
สมาชิกสวมหน้ากากตลอดการประชุม
นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการดาเนินการประชุมในครัง้ นี้ โดยจัดขึน้ เพือ่ รับรอง
รายงานการประชุมปี 2564 รายงานผลการดาเนินงานปี 2564 (รวมรายงานงบประมาณ) นาเสนอแผนการดาเนินงาน
ปี 2565 มอบรางวัลสมาชิกแห่งปี 2565 เชิญชวนสมาชิกฟั ง Talks: Voice of Rights หัวข้อภาคประชาสังคมกับดอก
ผลของการรวมกลุ่ม และจัดการเลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ประจาปี 2565
วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564

คุณปิ ยนุช โคตรสาร ผูอ้ านวยการแอมเนสตี้ ประเทศไทย และคุณวศิน พงษ์เก่า อุปนายก กล่าวรายงานสรุป
การประชุมสามัญประจาปี 2564 โดยรายงานสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code สรุปรายงานสามัญประจาปี
แบ่งเป็ น 3 วาระหลัก ได้แก่
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 -ทีป่ ระชุมรับรอง
2. รายงานกิจกรรมทีผ่ ่านมาและรายงานการเงิน รายละเอียดตามรายงานการประชุม -ทีป่ ระชุมรับรอง
3. แผนงานปี 2564 และแผนการเติบโตขององค์กร รายละเอียดตามรายงานการประชุม - ทีป่ ระชุมรับรอง
โดยรายละเอียดของการประชุม ทัง้ หมดอยู่ในรายงาน สมาชิกสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด อ่านประกอบได้ ซึง่
หากไม่มสี มาชิกท่านใดทักท้วง ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 2564 จึงเรียนให้ทป่ี ระชุมทราบและให้การรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
มติ ที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจาปี 2564
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องแจ้งเพิม่ เติม “การเพิม่ การมีสว่ นร่วมของเยาวชน” โดยคุณนาซานีน ยากะจิ กรรมการ
เยาวชน และคุณนาริฐา โภไคยอนันต์ เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสฝ่ ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา เนื่องจากยุทธศาสตร์
โลกได้เพิม่ คานิยามและเป้ าหมายในการทางานร่วมกันกับเด็กและเยาวชนมากขึน้ ดังนัน้ จึงควรมีการเพิม่ การทางานที่
มีเด็กเป็ นศูนย์กลาง เสริมและสร้างความแข็งแรงในการเข้าร่วมและเป็ นแกนนาการทางานของเด็ก และเพิม่ จานวน
สมาชิกทีเ่ ป็ นเด็กและเยาวชนให้มากขึน้ โดยคุณนาซานีนได้เชิญชวนให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมสมัครสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม
ทางาน (working group) เพือ่ ช่วยกันทาการศึกษา รวบรวมข้อมูลในการทาให้ยุทธศาสตร์เด็กและเยาวชนเกิดขึน้ จริง
โดยจะรวบรวมนาเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2566
โดยเปิ ดให้สมาชิกเสนอตัวเป็ นคณะทางาน
(คณะทางานมีใครบ้าง?)
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มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองคณะทางาน
วาระที่ 3 รายงานผลการดาเนิ นงานปี 2564 (รวมรายงานงบประมาณ)
คุณประเสริฐ ละอองลักขณา ได้แจ้งรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต #10462 คุณสุนี วัสสะนานุกุล ซึง่
รับหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านตรวจสอบงบการเงิน ประจาปี 2564 - 2567 กล่าวในรายงานว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้น
นี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการ
ดาเนินงาน สาหรับปี น้สี น้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสาธารณะ”
คุณพัชรี พาบัว เหรัญญิก ได้นาเสนอรายงานการเงิน – บัญชีต่อทีป่ ระชุม
รายรับและรายจ่ายประจาปี 2564
1. รายรับ
1.1 เงินสนับสนุน

18,453,695.00

1.2 เงินบริจาค

537,138.00

1.3 ค่าสมาชิก

80,325.00

1.4 Face to Face

664,723.00

1.5 การจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก

155,901.00

1.6 รายได้อ่นื

117,047.00

รวมรายรับ

20,008,829.00

2. รายจ่าย
2.1 ฝ่ ายงานรณรงค์

6,084,643.00

2.2 ฝ่ ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา

2,461,830.00

2.3 ฝ่ ายสือ่ สารองค์กร

3,438,432.00

2.4 ฝ่ ายสมาชิกและการระดมทุน

3,551,363.00

2.5 Face to Face

215,840.00

2.6 กรรมการ

362,461.00

2.7 ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

3,774,736.00

รวมรายจ่าย

19,889,305.00
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ประมาณการรายได้และรายจ่ายประจาปี 2565
1. รายรับ
1.1 เงินสนับสนุน

23,000,000.00

1.2 Fundraising Investment Fund (FIF)

4,590,000.00

1.3 เงินบริจาค

200,000.00

1.4 ค่าสมาชิก

80,000.00

1.5 Face to Face

200,000.00

1.6 การจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก

100,000.00

1.7 รายได้อ่นื

10,000.00

รวมรายรับ

28,180,000.00

2. รายจ่าย
2.1 ฝ่ ายงานรณรงค์

7,640,400.00

2.2 ฝ่ ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา

3,300,000.00

2.3 ฝ่ ายสือ่ สารองค์กร

3,890,000.00

2.4 ฝ่ ายสมาชิกและการระดมทุน

3,300,000.00

2.5 Digital Fundraising (FIF)

4,590,000.00

2.6 Fundraising Face to Face

95,600.00

2.6 ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

4,700,000.00

2.7 กรรมการ

360,000.00

รวมรายจ่าย

27,876,000.00

จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ รับรอง
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาและมีมติรบั รองรายงานการเงิน งบดุลบัญชี ประจาปี 2565
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คุณปิ ยนุช โคตรสาร ผูอ้ านวยการ กล่าวรายงานผลการดาเนินงานและกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการในปี 2564 ดังนี้
เป้ าประสงค์หลักทัง้ 3 ข้อในปี 2564
1. ผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในกลไกทางกฎหมายทีล่ ะเมิดหรือจากัดสิทธิมนุษยชน
2. สร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยและเสริมศักยภาพให้กบั นักกิจกรรมโดยเฉพาะทีเ่ ป็ นเด็กและเยาวชน
3. สร้างการรับรูเ้ รื่องสิทธิมนุษยชนทีห่ ลากหลายและเพิม่ การมีสว่ นร่วมของสาธารณะในการผลักดันประเด็นสิทธิ
มนุษยชน
ผลงานและสถิ ติจากกิ จกรรมของแอมเนสตี้
ความสาเร็จปี 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

28,426 คือจานวนผูร้ ่วมลงชื่อแคมเปญปล่อยเพือ่ นเรา
2,727 คือจานวนจดหมายทีส่ ง่ ถึงนักกิจกรรม
10,313 คือจานวนผูร้ ่วมลงชื่อแคมเปญ Write for Rights
104,807 คือจานวนผูต้ ดิ ตามในสือ่ ออนไลน์
11 โปรเจค จานวนแคมเปญรณรงค์
1,516 ครัง้ การชุมนุมทีถ่ ูกบันทึกโดย Mob Data Thailand
1,145,781 บาท คือยอดบริจาคจากการระดมทุน
155,901 บาท คือยอดการขายสินค้า
1,052 คือจานวนสมาชิก ซึง่ จากเป็ นจานวนเยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 แต่ปัจจุบนั มีความหลากหลายมาก
ขึน้ ซึง่ เป็ นเยาวชน ร้อยละ 60 อีก 40 เป็ นกลุ่มคนอายุมากกว่า 25 ปี
10. 251 คน คือจานวนผูบ้ ริจาก
11. 46 ครัง้ ทีจ่ ดั ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน
12. 6,859 คน คือจานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชน
13. 123 คือจานวนอีเว้นท์หรือกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ โดยแบ่งเป็ น online event 84 ครัง้ offline event 33 ครัง้ และ
hybrid event 6 ครัง้
บทบาทการขับเคลื่อนของแอมเนสตี้ ประเทศไทย ในปี 2564
1. แอมเนสตีไ้ ด้ทาแคมเปญปฏิบตั กิ ารด่วน ปล่อยเพือ่ นเรา #FreeRatsadon โดยในระหว่างเดือน มีนาคมถึง
ตุลาคม 2564 แอมเนสตีเ้ รียกร้องให้มกี ารปล่อยตัวแกนนาการชุมนุมและนักกิจกรรมทีถ่ ูกคุมขังก่อนการ
ดาเนินคดี จานวน 9 คน และใน 1 พฤศจิกายน 2564 แอมเนสตี้ ประเทศไทย ได้ย่นื รายชื่อผูส้ นับสนุนแคมเปญ
ปล่อยเพือ่ นเรา จานวน 28,426 รายชื่อ นอกจากนี้ จดหมายให้กาลังใจกว่า 1,419 ฉบับ จากบุคคลทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ส่งให้กบั นักกิจกรรมในเรือนจา โดยเป้ าหมายของแคมเปญปฏิบตั กิ ารด่วน ปล่อยเพือ่ นเรา
#FreeRatsadon คือ เรียกร้องให้รฐั บาลหยุดดาเนินคดีทไ่ี ม่เป็ นธรรมต่อบุคคลทีอ่ อกมาใช้สทิ ธิและเสรีภาพใน
การแสดงออกทางการชุมนุมตามสิทธิมนุษยชนอย่างสงบ ปล่อยตัวนักกิจกรรมทีถ่ ูกควบคุมตัวและถูกคุมขัง
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ก่อนการพิจารณาคดี และต้องการให้ทางเจ้าหน้าทีต่ ารวจควบคุมฝูงชน ออกแนวทางการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไป
ตามหลักมาตรฐานสากล
2. โครงการ ในม็อบมีเด็ก (Child in Protest) โดยมีเป้ าหมายเพือ่ คุม้ ครองสิทธิเด็กทีอ่ อกมาใช้สทิ ธิพลเมือง ใน
การแสดงออก สร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยให้กบั เด็กและเยาวชน และส่งเสริมให้เด็กใช้สทิ ธิในการแสดงออกโดยไม่ตก
อยู่ในความหวาดกลัว อยู่ในสิง่ แวดล้อมทีส่ นับสนุนและเอือ้ อานวยต่อการใช้สทิ ธิของตน โดยกิจกรรมทีด่ าเนิน
ในแคมเปญนี้คอื การรณรงค์สาธารณะเรียกร้องให้รฐั ไทย ยุตกิ ารดาเนินคดีทางการเมืองต่อเด็กและเยาวชนที่
ออกมาใช้สทิ ธิในการแสดงออกและการชุมนุม
3. จัดโครงการ จากครูสผู่ ู้ปกป้ อง โดยจัดอบรมให้กบั บุคลากรทางการศึกษา ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 4 ประเด็น
ได้แก่ สิทธิมนุษยชนเบือ้ งต้น การสอนสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความรุนแรงจากเหตุแห่งเพศ
4. แคมเปญวันเฉลิม #SaveWanchalaerm #1ปี ตอ้ งไม่ลมื วันเฉลิม ในเดือนมิถุนายน ซึง่ เป็ นช่วงครบรอบ 1 ปี
การสูญหายของคุณวันเฉลิม สัตย์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ แอมเนสตี้ ประเทศไทย ร่วมกับคุณสิตานัน สัตย์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ และ
มูลนิธผิ สานวัฒนธรรม ได้จดั งานเสวนาสาธารณะในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีผชู้ มการถ่ายทอดสด
มากกว่า 5,200 ครัง้ และบุคคลทัวไปส่
่ งผลงานภาพวาดคุณวันเฉลิม จานวน 71 ผลงาน นอกจากนี้ ในวันที่ 4
มิถุนายน 2564 ทางแอมเนสตี้ ประเทศไทย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อตัวแทนกระทรวงยุตธิ รรมเพือ่ ทวงถามความ
คืบหน้าในการติดตามคดี
5. การติดตามกรณีผสู้ ญ
ู หายในเหตุการณ์ พฤษภา 2535 จานวน 31 รายชื่อ แต่ 20 ปี ผ่านไปกลับพบว่ารัฐบาล
ยังคงมิได้ดาเนินการตรวจสอบกรณีบุคคลสูญหายเหล่านี้ ซึง่ แอมเนสตีไ้ ด้สง่ เรื่องนี้ให้องค์กรสหประชาชาติ
(the United Nations; UN) พิจารณา นอกจากนี้ ผูป้ ระสานงานจากแอมเนสตีไ้ ด้ผลักดันการร่าง พ.ร.บ.ป้ องกัน
และปราบปรามการทรมาณและการกระทาให้บุคคลสูญหายจานวนทัง้ หมด 29 ครัง้ ในปี 2564
6. ได้มกี ารร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
และได้สง่ ข้อความเสนอแนะในการจัดการรับมือการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ในเรือนจาให้กบั กรมราชทัณฑ์ หลังจากนัน้ ได้มกี ารฉีดวัคซีนให้กบั นักโทษในอัตราถึงร้อย
ละ 70
7. ฝ่ ายห้องเรียนสิทธิมนุษยชนศึกษา ได้จดั กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนทัง้ ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์
รวมทัง้ หมด 46 ครัง้ โดยกิจกรรมสามารถเข้าถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัวไปอย่
่
างน้อย 6,859 คน
8. ยังคงทา MobDataThailand โดยให้ผสู้ งั เกตการณ์เก็บข้อมูลทัง้ จากการลงพืน้ ทีช่ ุมนุม และผ่านการติดตาม
ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทัง้ หมดจานวน 1,516 ครัง้
9. มีการติดตามเรื่องร่าง พ.ร.บ.ควบคุมองค์กรไม่แสวงผลกาไร
10. ในปี 2564 เยาวชนนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน คุณรุง้ ปนัสยา สิทธิจริ วัฒนกุล ได้รบั เลือกให้เป็ นหนึ่งในกรณี
Write for Rights (แคมเปญ เขียนเปลีย่ นโลก) ซึง่ ถือเป็ นครัง้ แรกทีน่ กั ปกป้ องสิทธิมนุษยชนของไทย ได้รบั การ
คัดเลือกในโครงการนี้ ซึง่ มีจดหมายจากนานาประเทศส่งมาถึงคุณรุง้ มากกว่า 10,134 ฉบับ
11. จัดงานมอบรางวัลสือ่ มวลชนเพือ่ สิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็ นงานประจาปี ของทุกปี
งานสมาชิ กและระดมทุน
1. โปรเจคระดมทุนเพือ่ โครงการ Child in Mob ได้รบั เงินบริจาคจานวน 38,000 บาท
2. โครงการบริจาคระดมทุนโควิด-19 เพือ่ กลุ่มมานิและเรือนจา ได้รบั เงินบริจาคจานวน 22,000 บาท
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3. งานเสียงของสิทธิ (Rhymes of Rights) ได้รบั เงินระดมทุนจากการขายบัตรจานวน 24,000 บาท
4. จัดโปรเจค Seed Fund หรือทุนตัง้ ต้นในการทากิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนให้กบั สมาชิกทีส่ นใจ โดยในปี 2564
ได้มสี ามชิกจานวน 3 กลุ่ม ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน Seed Fund ได้แก่ กลุ่มทาทาง กลุ่ม Queer Riot และ
เครือข่ายยุตโิ ทษประหารชีวติ
5. สร้างเครือข่าย partner shop โดยมีจุดประสงค์เพือ่ ขยายเครือข่ายผูส้ นับสนุนสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็ นร้านค้า ซึง่ ได้
สร้างความร่วมมือกับร้านค้าและร้านหนังสือทัวประเทศไทยแล้
่
ว กว่า 11 ร้านค้า
งานสื่อสารองค์กร
1. Social Media
a. Facebook มีคนกดติดตามมากขึน้ ร้อยละ 34.79 (จานวน 62,000 ราย)
b. Twitter มีคนกดติดตามมากขึน้ ร้อยละ 1,331 (จานวน 22,900 ราย)
c. Clubhouse มีคนกดติดตามมากขึน้ ร้อยละ 323 (จานวน 1,100 ราย)
d. Instagram มีคนกดติดตามมากขึน้ ร้อยละ 1,075 (จานวน 18,800 ราย)
2. ในหน้าสือ่ ออนไลน์ 624,396,926.00 บาท คือยอดรวมมูลค่าประชาสัมพันธ์ (PR value) ของแอมเนสตี้
3. ในหน้าหนังสือพิมพ์ 158,204,226.00 บาท คือยอดรวมมูลค่าประชาสัมพันธ์ (PR value) ของแอมเนสตี้
4. ในจานวนการรายงานข่าวตามประเด็น ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็ นเดือนทีส่ ่อื รายงานประเด็นของแอม
เนสตีม้ ากทีส่ ุด เป็ นจานวน 514 ครัง้ โดยแบ่งเป็ นประเด็นการชุมนุมและการแสดงออก 256 ครัง้ และประเด็น
อื่นๆอีก 258 ครัง้
ความท้าทาย ความเสี่ยง และปัญหาต่างๆ
1. ถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั เนื่องจากยังขาดความเข้าใจต่อการทางานของแอมเนสตี้ เช่น มองว่าแอมเนสตี้
ประเทศไทย รับเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ทางองค์กรไม่มกี ารรับเงินจากรัฐบาลใดทัง้ สิน้ เนื่องจาก
ต้องการให้การดาเนินงานโปร่งใส และไม่เข้าข้างทางด้านการเมืองต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือต่อฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจทีผ่ ดิ ว่าแอมเนสตี้ ประเทศไทย เป็ นท่อน้าเลีย้ งให้นักกิจกรรมทางการเมืองเพือ่
ปั น่ ป่ วน ซึง่ เป็ นความเข้าใจทีผ่ ดิ เนื่องจากแอมเนสตีส้ นับสนุนสิทธิการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ
(freedom of expression and peaceful assembly) หาใช่การปั น่ ป่ วนอย่างทีเ่ ป็ นในการโจมตีจากข่าวปลอม
(fake news)
2. สถานการณ์ในทีท่ างานทีม่ คี วามเสีย่ ง
3. งานเร่งด่วน และการบริหารงบประมาณ
4. งานทีห่ นักเกินไป ซึง่ อาจทาให้เจ้าหน้าทีเ่ กิดความเครียดจากการทางาน
5. ความกดดันในทีท่ างาน
การดาเนิ นงานในแอมเนสตี้ ประเทศไทย
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ในปี 2564 แอมเนสตีป้ ระเทศไทย ได้เพิม่ นโยบายใหม่ในกรอบการทางาน คือนโยบายต่อต้านการคุกคามหรือ
ล่วงละเมิดทางเพศในทีท่ างาน โดยได้จดั ทาและประกาศแนวทางจัดการเมื่อเกิดปั ญหาการคุกคามหรือล่วงละเมิดทาง
เพศ
วาระที่ 4

นาเสนอแผนการดาเนิ นงานปี 2565

คุณฐิตริ ตั น์ ทิพย์สมั ฤทธิกุ์ ล ประธาน และคุณปิ ยนุช โคตรสาร ผูอ้ านวยการ นาเสนอแผนการทางานในปี 2565
แผนยุทธศาสตร์ แอมเนสตี้ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
และแอมเนสตี้ ประเทศไทย ปี 2565
วิ สยั ทัศน์ โลกทีเ่ คารพสิทธิซง่ึ กันและกัน และผูค้ นต่างมีสทิ ธิตามทีไ่ ด้รบั การรับรองจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับอื่นๆ
พันธกิ จ ทาการวิจยั และดาเนินการโดยมุ่งเน้นการป้ องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
หลักการพื้นฐาน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
เป็ นชุมชนของผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน โดยยึดมันในหลั
่
กการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักการความสมานฉันท์ระหว่างประเทศ
การปฏิบตั กิ ารอย่างมีประสิทธิภาพ
การทางานครอบคลุมพืน้ ทีท่ วโลก
ั่
ความเป็ นสากล และการไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ (non-excludability) ของสิทธิมนุษยชน
หลักการไม่เอนเอียง และเป็ นอิสระ
หลักการประชาธิปไตย และการเคารพซึง่ กันและกัน

เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์ระดับสากล ปี 2565 – 2573
ประเด็นสาคัญที่ 1 เสรีภาพในการแสดงออก และพืน้ ทีภ่ าคประชาสังคม
ผลลัพธ์ที่ 1.1 เสรีภาพในการแสดงออก และการรวมกลุ่ม
ผลลัพธ์ที่ 1.2 การรักษาสิทธิในการชุมนุมโดยสงบสาหรับทุกคน
ประเด็นสาคัญที่ 2 ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ผลลัพธ์ที่ 2.1 สร้างความยุตธิ รรมทางเพศสภาพ และความทับซ้อนทางอัตลักษณ์
ผลลัพธ์ที่ 2.2 สร้างความเข้มแข็งให้กบั การเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ ทีอ่ ยู่อาศัย และความมันคงทางสั
่
งคม
ผลลัพธ์ที่ 2.3 การรักษาความยุตธิ รรมทางสภาพอากาศ
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ผลลัพธ์ที่ 2.4 ปกป้ องสิทธิของผูอ้ พยพ แรงงานข้ามชาติ และสิทธิของบุคคลทีอ่ ยู่ในแนวหน้ าของวิกฤต
การประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์สากล เดือนตุลาคม 2564
มีความเห็นว่า แอมเนสตีจ้ าเป็ นต้องบูรณะประเด็นสาคัญที่ 1 และ 2 โดยประเด็นสาคัญที่ 1 เป็ นวิธกี ารในการ
จัดการและหยุดยัง้ ความไม่เสมอภาค ซึง่ เป็ นต้นเหตุของการโจมตีพน้ื ทีภ่ าคประชาสังคม งานต่างๆ ของแอมเนสตีค้ วร
สะท้อนความทับซ้อนในประเด็น และบูรณาการมุมมองเรื่องยุตธิ รรมทางเพศ และความเป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ เข้าไว้ใน
กระบวนการวางแผน
เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์ประเทศไทย ปี 2565
การยืนหยัดทางานเพือ่ ต่อสูก้ บั ความอยุตธิ รรม
ต่างๆ ดังนี้

และกฎหมายทีม่ ลี กั ษณะละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านวิธกี าร

1. สร้างการรับรูป้ ระเด็นสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะ
2. สร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างๆ โดยเฉพาะในด้านต่างๆ ดังนี้
a. สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุ่ม
b. ประเด็นความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบตั ิ
c. สร้างความยุตธิ รรมทางเพศสภาพ และความทับซ้อนทางอัตลักษณ์
d. สร้างความเข้มแข็งให้กบั การเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ ทีอ่ ยู่อาศัย และความมันคงทางสั
่
งคม
แผนการทางานของ แอมเนสตี้ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย ปี 2565 ซึง่ มีอยู่ทงั ้ หมด 3 เป้ าประสงค์ ได้แก่
เป้ าประสงค์ที่ 1 ผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในกลไกทางกฎหมายทีล่ ะเมิดและจากัดสิทธิมนุษยชน รณรงค์ให้
หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในฐานะผูอ้ านวยสิทธิในการเคารพ ปกป้ อง และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
โดยเป้ าหมายหลักในปี 2565 คือ รัฐยกเลิกและยุตกิ ารใช้กฎหมายทีก่ ดขี่ ถดถอยและจากัดสิทธิ รวมถึงการปกครอง
และอานาจฉุกเฉิน ทีป่ ิ ดกัน้ การใช้สทิ ธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการชุมนุม และการสมาคม ผ่านกิจกรรมหลักต่างๆ
ดังนี้
1. กิจกรรมทีส่ ร้างความตระหนัก และความเข้าใจของสาธารณะ ต่อประเด็นกฎหมายทีล่ ะเมิด และจากัดสิทธิ
มนุษยชน
2. บันทึกและติดตามข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทีล่ ะเมิดสิทธิ
3. รณรงค์เชิงนโยบายกับผูม้ อี านาจการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมายในเชิง
บวก หรือมีการยุตกิ ารออกกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน
4. นาเสนอข้อมูลเรื่องการระเมิดสิทธิมนุษยชน และประเด็นข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ
เป้ าประสงค์ที่ 2 สร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัย และเสริมศักยภาพให้กบั นักกิจกรรม โดยเฉพาะทีเ่ ป็ นเด็กและเยาวชน
โดยเป้ าหมายหลักในปี 2565 คือ ขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม สามารถรับรู้ได้ว่าแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชันแนล
่
ประเทศไทย ทางานเคียงข้างพวกเขาเพือ่ เปิ ดเผยการละเมิดสิทธิ และช่วยการเปลีย่ นแปลงด้านสิทธิ
มนุษยชนให้เป็ นไปในเชิงบวก ผ่านกิจกรรมหลักต่างๆ ดังนี้
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1. สร้างพืน้ ทีก่ ารเรียนรูแ้ ละเสริมศักยภาพ ความรู้ และทักษะในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และการทางาน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างปลอดภัย
2. ผลิตเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ และทางานเชิงนโยบายด้านการศึกษา
3. ทางานร่วมกับเครือข่ายเยาวชน เพือ่ ออกแบบยุทธศาสตร์เยาวชน ปี 2565-2568 และสร้างพืน้ ทีก่ ารมีสว่ นร่วม
ของเด็กและเยาวชน ในการทากิจกรรมในแอมเนสตี้ ระดับสากล และในประเทศไทย
4. บันทึกสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ เพือ่ เก็บหลักฐานและข้อเท็จจริงในการจัดการการชุมนุมของเจ้าหน้าที่
ตารวจ และเจ้าหน้าทีข่ องภาครัฐ
เป้ าประสงค์ที่ 3 สร้างการรับรูเ้ รื่องสิทธิมนุษยชนทีห่ ลากหลาย และเพิม่ การมีสว่ นร่วมของสาธารณะ ในการผลักดัน
ประเด็นสิทธิมนุษยชน
โดยเป้ าหมายหลักในปี 2565 คือ ประชาชนทัวไปมี
่ สว่ นร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนที่
หลากหลาย ให้เป็ นทีร่ บั รูใ้ นวงกว้างขึน้ ผ่านกิจกรรมหลักต่างๆ ดังนี้
1. เพิม่ ความตระหนักและความเข้าใจของสาธารณะ ต่อประเด็นสิทธิในทีด่ นิ ทากิน และสิทธิของกลุ่มชนเผ่าชาติ
พันธุ์ รวมถึงศึกษากลไกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กลไกระหว่างประเทศ
2. สร้างการมีสว่ นร่วมของสาธารณะ ต่อการเรียกร้องความยุตธิ รรมต่อบุคคลและนักเคลื่อนไหว ทีเ่ ผชิญ
สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. สร้างการมีสว่ นร่วมของสาธารณะ ในกิจกรรมการแสดงน้าหนึ่งใจเดียว และขยายการรับรูผ้ ่านสือ่
4. ผลักดันการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้า และสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
5. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นกฎหมาย หรือสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน ทีแ่ อมเนสตี้ ประเทศไทย
ติดตามมาโดยตลอด
6. สร้างการมีสว่ นร่วมของสาธารณะ ในการร่วมรณรงค์เรียกร้องปล่อยตัวนักกิจกรรมและนักโทษทางความคิด ที่
ยังคงถูกจากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการเรียกร้องไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้คนื สิทธิในการ
ประกันตัวนักกิจกรรมทางการเมืองทีถ่ ูกละเมิดสิทธิ
งานสาคัญด้านอื่นๆ
1. ยืนยันในการสร้างและขยายชุมชนผูส้ นับสนุนสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรม และสมาชิก ทีม่ าจากชุมชนและกลุ่ม
ทีห่ ลากหลาย
2. ขยายการรับรูป้ ระเด็นสิทธิมนุษยชน ผ่านสือ่ โซเชียลมีเดีย และสือ่ สิง่ พิมพ์อย่างกว้างขวาง
3. สนับสนุนในการสร้างศักยภาพของสมาชิก ให้สามารถจัดกิจกรรมการรณรงค์สทิ ธิมนุษยชนได้ดว้ ยตนเอง
4. ทาให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
ได้รบั การยอมรับในฐานะหนึ่งในผูเ้ ชียวชาญด้านสิทธิมนุษยชน
5. ขยายการเติบโตของการเคลื่อนไหวในการระดมทุน ผ่านการรับบริจาค การขายสินค้า และการสนับสนุนด้าน
อื่นๆ
วาระที่ 5 พิ ธีมอบรางวัลสมาชิ กแห่งปี
โดยในปี 2565 แอมเนสตี้ ประเทศไทย ได้มอบรางวัลสมาชิกแห่งปี จานวน 4 รางวัล ได้แก่
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1.
2.
3.
4.

Member who always with Amnesty : คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผูอ้ านวยการมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม
Amnesty’s most supportive group : ชมรมแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลแห่
่
งโรงเรียนบางกอกพัฒนา
Write for Rights volunteer : กลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนภาคใต้ (กลุ่ม Law Long Beach)
Guardian of Amnesty : คุณละเอียด เกลียวทอง สมาชิก

วาระที่ 6 เลือกตัง้ คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ แทนคณะกรรมการที่หมดวาระ
เนื่องจากคณะกรรมการสมาคมฯ ปั จจุบนั ได้ครบวาระ 2 ท่าน ดังมีรายนามกรรมการชุดเดิม ดังต่อไปนี้
1. คุณฐิตริ ตั น์ ทิพย์สมั ฤทธิกุ์ ล ประธานกรรมการ
2. คุณวศิน พงษ์เก่า
อุปนายก
3. คุณณพัทธ์ นรังศิยา
กรรมการ
4. คุณนาซานีน ยากะจิ
กรรมการเยาวชน
5. คุณพัชรี พาบัว
เหรัญญิก
กรรมการทีห่ มดวาระ คือ คุณวศิน พงษ์เก่า อุปนายก และคุณพัชรี พาบัว เหรัญญิก ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ แทน
เหรัญญิกทีล่ าออก ตามข้อบังคับสมาคมข้อที่ 15 (2) โดยได้เปิ ดรับสมัครสมาชิกทีม่ คี ุณสมบัติ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการดังกล่าวก่อนหน้าการประชุม และทีป่ ระชุมทาการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ซึง่ ในปี น้ีมผี ปู้ ระสงค์ลงสมัคร
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ 3 คน แต่มผี สู้ มัคร 1 รายสละสิทธิ ์ ทาให้เหลือผูล้ งสมัครเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ 2 ราย และมีผู้
ประสงค์ลงสมัครเลือกตัง้ เป็ นเหรัญญิก 1 ราย
ทัง้ นี้คุณณพัทธ์ นรังศิยา ได้แจ้งกับคณะกรรมการว่า เนื่องด้วยในปี น้ี ตนเองติดภาระกิจในหน้าทีก่ ารงานเพิม่
มากขึน้ ทาให้มขี อ้ จากัดในการเข้าร่วมประชุมและติดตามการทางานของแอมเนสตี้ จึงขอแจ้งลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการ ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ซึง่ ผ่านช่วงรับสมัครกรรมการเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงพิจารณาให้
คุณพัชรี พาบัว ดารงตาแหน่งกรรมการแทนคุณณพัทธ์ นรังศิยา จนครบวาระ ตามข้อบังคับข้อ 15 (9) เนื่องจากมี
ความเข้าใจในระบบงานในฐานะกรรมการแล้วเป็ นอย่างดี จึงไม่มกี ารเลือกตัง้ ในตาแหน่งนี้
โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมทีม่ สี ทิ ธิออกเสี
์
ยงเลือกตัง้ กรรมการ (สมาชิกของสมาคมทีม่ อี ายุสมาชิกตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป)
จานวน 43 ราย ไม่นับรวมเจ้าหน้าทีส่ มาคมเนื่องจากสงวนสิทธิการออกเสี
์
ยงเลือกตัง้ ในเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ มีสมาชิก
ทีม่ อี ายุสมาชิกมากกว่า 6 เดือนส่งใบคะแนนเสียงผ่านการเลือกตัง้ ทางไปรษณียร์ วมทัง้ สิน้ 15 ราย ซึง่ ผลคะแนนใน
การเลือกตัง้ เป็ นดังนี้
ผู้สมัครกรรมการ
หมายเลข 1 คุณธัญชนิต

เลือนเจริญ

สละสิทธิในการลงสมั
์
ครเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
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หมายเลข 2 คุณวิศรุต เหล็มหมาด

ได้รบั คะแนนเสียง

15

ใบคะแนนเสียง

หมายเลข 3 คุณธีระพล อันมัย

ได้รบั คะแนนเสียง

36

ใบคะแนนเสียง

ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย

7
0

ใบคะแนนเสียง

ใบคะแนนเสียง

สรุปผลการเลือกตัง้ รับรองผูส้ มัครกรรมการหมายเลข 3 คุณธีระพล อันมัย เป็ นกรรมการ
ผู้สมัครเหรัญญิ ก
คุณภัทราภรณ์ พรหมโคตร
รับรอง
ไม่รบั รอง

58

ใบคะแนนเสียง

0

ใบคะแนนเสียง

ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย

0
0

ใบคะแนนเสียง

ใบคะแนนเสียง

สรุปผลการเลือกตัง้ รับรองผูส้ มัครเหรัญญิก คุณภัทราภรณ์ พรหมโคตร เป็ นเหรัญญิก
ดังนัน้ ทีป่ ระชุมจึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

คุณฐิตริ ตั น์
คุณธีระพล
คุณนาซานีน
คุณภัทราภรณ์
คุณพัชรี

ทิพย์สมั ฤทธิกุ์ ล ประธานกรรมการ
อันมัย
อุปนายก
ยากะจิ
กรรมการเยาวชน
พรหมโคตร เหรัญญิก
พาบัว
กรรมการและเลขานุการ

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายชื่อกรรมการชุดใหม่
ทัง้ นี้เพือ่ ให้การดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงกรรมการ เป็ นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ประธานที่
ประชุมขอมอบหมายให้ คุณผกามาส คาฉ่า ดาเนินการจดทะเบียน จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานและติดตามการจด
ทะเบียนกับสานักงานเขตจตุจกั รและกรมการปกครอง ให้เรียบร้อยต่อไป
เมื่อไม่มวี าระอื่นใดแล้ว ทีป่ ระชุมขอแสดงความขอบคุณ คณะกรรมการชุดเดิม คณะกรรมการชุดใหม่
เจ้าหน้าทีส่ มาคม สมาชิกสมาคม และอาสาสมัคร ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในกิจการของสมาคม จนเป็ นทีร่ จู้ กั
อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้มผี คู้ นสมัครเป็ นสมาชิกเพิม่ ขึน้ มีกจิ กรรมทีช่ ่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคม รวมทัง้ เสริมสร้าง
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สังคมทีเ่ ป็ นธรรม เคารพในศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ ตามหลักการปฏิญญาสากล หากไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดอีก
ประธานขออนุญาตกล่าวปิ ดการประชุมสามัญประจาปี 2565

ปิ ดการประชุมเวลา

17:30 น.
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