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หลักการของกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย











ความเป็ นกลาง
ความเห็นแก่ประโยชน์ผ้ อู ื่น (ความไม่เห็นแก่ตวั )
ความสุจริ ตใจ
ความเป็ นภววิสยั ในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการควรดูแลให้ การ
วินิจฉัยของตนตังอยู
้ บ่ นหลักคุณธรรม
การตรวจสอบได้
ความเปิ ดใจกว้ าง
ความซื่อสัตย์
ความเป็ นผู้นา
การไม่เลือกปฏิบตั ิ

บทบาทของคณะกรรมการแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

คณะกรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี ้ :
 ควบคุมทิศทางการดาเนินงานต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับธรรมนูญ
ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลและข้ อบังคับของแอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย
 กากับดูแลด้ านการเงินเพื่อให้ เกิดการบริ หารอย่างเหมาะสม
 คาดการณ์และวางแผนการดาเนินงานในอนาคตของ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย
 สร้ างความเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หลักนัน้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 ดาเนินการตัดสินใจระดับประเทศเพื่อนาไปสูก่ ารตัดสินใจเชิง
นโยบายระดับนานาชาติ และวางแผนการปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการที่เป็ นประชาธิปไตยและผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียขององค์กร (ทังภายในและภายนอก)
้
มีสว่ นร่วมด้ วย
 แต่งตังตั
้ วแทนสาหรับกระบวนการการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ระดับนานาชาติ

 พัฒนาและดัดแปลงกรอบการดาเนินงานสาหรับสมาชิกและ
โครงสร้ างของนักกิจกรรม บนจุดมุง่ หมายเพื่อระดมทรัพยากร
และสร้ างความเติบโตด้ านสมาชิกและอาสาสมัครขององค์กร
 ดูแลให้ คณะทางานขององค์กรมีความรับผิดชอบ
 รับผิดชอบการจัดทารายงานต่างๆ ให้ กบั สมาชิก
 จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนการ
ปฏิบตั ิงานรวมทังรายงานการเงิ
้
นที่ถกู ต้ องให้ กบั สมาชิกและ
องค์กรภาคีทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ
 แต่งตังผู
้ ้ อานวยการบริ หาร ติดตามดูแลและประเมินผลการ
ทางานของผู้อานวยการ และกาหนดขันตอนให้
้
ผ้ อู านวยการ
รายงานและสามารถตรวจสอบได้
 รับผิดชอบในการกากับดูแลการระดมทุนโดยรวมขององค์กร
(กากับดูแลยุทธศาสตร์ การระดมทุนขององค์กรและการนาไป
ปฏิบตั ิใช้ อย่างเหมาะสม)
 ทางานร่วมกับสานักงานเพื่อสร้ างแผนการระดมทุนที่
ประกอบด้ วยชุดของยุทธวิธีที่เหมาะสม
 ทางานกับทีมงานระดมทุนในความพยายามของพวกเขาในการ
ระดมทุน
 มีบทบาทนาในการดาเนินกิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อการระดมทุน
 ตรวจสอบความพยายามในการระดมทุนเพื่อให้ แน่ใจว่าการ
ปฏิบตั ิดงั กล่าวถูกต้ องทางจริ ยธรรม ผู้บริ จาคเป็ นที่ยอมรับอย่าง
เหมาะสมและความพยายามระดมทุนเป็ นค่าใช้ จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ

บทบาทของประธาน
กรรมการ
ประธานกรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี ้:

บทบาทของรองประธาน

กรรมการ

รองประธานกรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมหลัก ดังนี ้ :

 ประสานแผนงานการดาเนินงานของคณะกรรมการ โดยประธาน  สนับสนุนและแนะนาแนวทางแก่ประธานกรรมการในการ
กรรมการเป็ นผู้นาและมอบหมายหน้ าที่รับผิดชอบให้ กบั

ปฏิบตั ิงาน

คณะกรรมการ รวมทังติ
้ ดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงาน  ติดตามการทางานและให้ การสนับสนุนการทางานของ
 ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ การพัฒนาและการเติบโตของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ทังในฐานะที
้
่บคุ คลและเป็ นทีมงานในการรับผิดชอบหน้ าทีต่ า่ งๆ  ปฏิบตั ิงานแทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่
 สร้ างความเชื่อมัน่ ว่า การปฏิบตั หิ น้ าที่และกระบวนการทางาน
ของคณะกรรมการมีการประสานงานและร่วมมือกัน รวมทัง้

สามารถปฏิบตั งิ านได้
 ประสานหน้ าที่ความรับผิดชอบทีค่ ณะกรรมการแต่ละคนได้ รับ

สร้ างความเชื่อมัน่ ว่า คณะกรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการ

มอบหมาย, หน้ าที่ของกลุม่ ที่ได้ รับมอบหมายหรื อหน้ าที่ของ

ดาเนินงาน

ตัวแทนกรรมการ รวมทังติ
้ ดตามการดาเนินงานและตรวจสอบ

 สร้ างความเชื่อมัน่ ว่า คณะกรรมการจะได้ รับการสนับสนุน,ได้ รับ
ข้ อมูลและทรัพยากรที่ต้องการเพือ่ สามารถปฏิบตั งิ านได้

ผลการปฏิบตั ิงาน
บทบาทของเหรัญญิก

 เป็ นตัวแทนในการเจรจาระหว่างคณะกรรมการกับผู้อานวยการ
กาหนดหน้ าที่การจัดการและให้ การสนับสนุนแก่ผ้ อู านวยการ
รวมทังสร้
้ างความเชื่อมัน่ ว่า มีการส่งต่อข้ อมูลข่าวสารระหว่าง
ผู้อานวยการและสภาระหว่างประเทศ
 ควบคุมดูแลงบประมาณของคณะกรรมการรวมทังด
้ าเนินการ

เหรัญญิกมีหน้ าที่รับผิดชอบเพิม่ เติมหลัก ดังนี ้ :
 ช่วยพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมสาหรับการเตรียมงบประมาณ
และทบทวนงบประมาณที่จดั เตรียมโดยสานักงานให้ สอดคล้ อง
กับแผนงานขององค์กร

อนุมตั ิงบประมาณในการเดินทาง ทางานร่วมกับผู้อานวยการ

 กากับดูแลด้ านการเงินเพื่อให้ เกิดการบริ หารอย่างเหมาะสม

และคณะกรรมการในการจัดเตรี ยมกาหนดการและแผนการ

 รายงานให้ กบั กรรมการเกี่ยวกับความผิดปกติทางการเงิน (ถ้ ามี)

ดาเนินงานให้ กบั คณะกรรมการ
 สร้ างความเชื่อมัน่ ต่อการเอื ้ออานวยการประชุมของ
คณะกรรมการ

รวมทังความกั
้
งวล และโอกาส ทางด้ านการเงินขององค์กร
 ให้ การแนะนาแนวทางปฏิบตั ิทางการเงินต่อคณะกรรมการ เช่น
การจัดตังกองทุ
้
นสารอง

 สร้ างความเชื่อมัน่ ว่า ผลการประชุมคณะกรรมการนันถู
้ กนาไป  การกากับดูแลเงินลงทุนระยะสันและระยะยาว
้
สือ่ สารอย่างชัดเจนต่อสมาชิก
 ให้ คาแนะนาที่เหมาะสมแก่ผ้ อู านวยการในการจัดลาดับ
ความสาคัญทางการเงินและระบบสารสนเทศด้ านการเงิน
 จัดทารายงานการเงินให้ กบั สมาชิกและองค์กรภาคีทงใน
ั้
ระดับประเทศและต่างประเทศ
 แนะนาการเลือกผู้สอบบัญชีและทางานกับผู้สอบบัญชี

