ข้อตกลงทางพันธมิตร
ฉบับปรับปรุงจัดทำระหว่ำงกำรประชุมทั่วไปเครือข่ำยกำรย้ำยถิน่ ในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง บันทึกไว้ ณ วันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศไทย
1. ความเป็ นมา
1.1 เมื่อเดือนกันยำยน พ.ศ. 2544 ศูนย์ผยู้ ำ้ ยถิ่นเอเชีย (Asian Migrant Centre - AMC) โดยควำมร่วมกับองค์กรระดับภูมิภำคและระดับประเทศ
มำกกว่ำ 20 องค์กร จำกประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่นำ้ โขง (Greater Mekong Subregion - GMS) ได้แก่ พม่ำ กัมพูชำ มณฑลยูนนำน/ประเทศจีน
ลำว ไทย และเวียดนำม ริเริ่มโครงกำรวิจยั ร่วมภำยใต้หวั ข้อ “กำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มแม่นำ้ โขง” โดยองค์กรที่เข้ำประชุมได้ร่วมกันร่ำงประเด็น
ด้ำนกำรย้ำยถิ่น ควำมต้องกำรและกำรตอบสนองต่อประเด็นกำรย้ำยถิ่นภำยในอนุภูมิภำคลุ่มแม่นำ้ โขง ซึ่งต่อมำโครงกำรวิจยั ร่วมในครัง้ นีไ้ ด้ถูก
ตีพิมพ์ครัง้ แรกในรูปแบบรำยงำนวิจยั เรื่อง ข้อมูลอ้ำงอิง: กำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง พ.ศ. 2546 (Resource book: Migration in the GMS
in 2003)
1.2 ด้วยกำรริเริ่มประสำนควำมร่วมมือทำงกำรวิจยั ดังกล่ำว พันธมิตรโครงกำรที่ร่วมดำเนินกำรวิจยั ร่วมในระยะเริ่มต้นและองค์กรอืน่ ๆ ในอนุ
ภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงพบปะกันอีกครัง้ ระหว่ำงกำรประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำร เรื่อง “กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรวิจยั ร่วมและกำหนดยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรทำงำน
ประเด็นกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง” ระหว่ำงวันที่ 16 - 18 ตุลำคม พ.ศ. 2546 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ ซึ่งผูเ้ ข้ำร่วมกำรประชุมเชิง
ปฏิบตั ิกำรต่ำงเห็นพ้องต้องกันว่ำควรจัดตัง้ เครือข่ำยเพือ่ แลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดทำโครงกำรร่วมกัน
ประเทศด้ำนกำรทำงำนประเด็นผูย้ ำ้ ยถิ่นแล้ว

เพรำะถ้ำหำกขำดควำมร่วมมือระหว่ำง

องค์กรที่ทำงำนด้ำนนีก้ ็มกั จะมีอุปสรรคในกำรเข้ำถึงข้อมูลในประเด็นต่ำงๆ

และเผชิญกับควำม

ยำกลำบำกในกำรทำงำนรณรงค์เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยด้ำนกำรคุม้ ครองสิทธิผู้ยำ้ ยถิ่น ผลจำกกำรประชุม คือ กำรจัดตัง้ เครือข่ำย
กำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง (Mekong Migration Network) หรือ “MMN” ตำมมติของที่ประชุม
1.3 ข้อตกลงทำงพันธมิตร (Terms of Partnership) เกิดจำกข้อตกลงร่วมกันและดำเนินกำรร่ำงข้อตกลงดังกล่ำวระหว่ำงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
ในครัง้ เดียวกัน และตำมที่ระบุไว้ภำยใต้ขอ้ ตกลงทำงพันธมิตรว่ำด้วยคณะกรรมกำรอำนวยกำร (Steering Committee) ถูกแต่งตัง้ ขึน้ และ
ดำเนินกำรประชุมครัง้ แรก วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2546 ณ ประเทศกัมพูชำ หลังจำกนัน้ คณะกรรมกำรอำนวยกำรและสมำชิกได้ตรวจสอบและ
ปรับปรุงข้อตกลงทำงพันธมิตรในกำรประชุมครัง้ ถัดมำของเครือข่ำยฯ โดยฉบับปรับปรุงล่ำสุดได้บนั ทึกไว้ตำมวันที่ได้ระบุไว้ขำ้ งต้น
2. ลักษณะของเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2.1 เครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง (MMN) ในฐำนะเครือข่ำยระดับอนุภูมิภำค มีแนวทำงจัดกำรปรึกษำหำรือร่วมเพื่อระดมควำมคิด
และประสำนงำนระหว่ำงเครือข่ำยของผูท้ ำงำนรณรงค์เพื่อกำรคุม้ ครอง ส่งเสริมสวัสดิกำร สภำพควำมเป็ นอยู่ที่ดี ศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์และสิทธิ
มนุษยชนของผูย้ ำ้ ยถิ่นและครอบครัวในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง
3. หลักการเพื่อความเป็ นเอกภาพ
3.1 วิสยั ทัศน์ของเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง

เครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงมีพนั ธกิจกำรทำงำนรณรงค์เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยที่จะนำมำซึ่งกำรยอมรับ

กำรให้

ควำมเคำรพ กำรให้ควำมคุม้ ครอง กำรส่งเสริมสภำพควำมเป็ นอยู่ที่ดี ศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของผูย้ ำ้ ยถิน่ และครอบครัว อีกทัง้
เครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงมุ่งมั่นที่จะทำงำนเพือ่ ให้มีผยู้ ำ้ ยถิ่นได้รบั สภำพกำรจ้ำงงำนที่มีมนุษยธรรม มีควำมเท่ำทียมและมีควำม
ยุติธรรมตำมที่ระบุไว้ในมำตรฐำนขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization – ILO) ว่ำด้วย "งำนที่มีคณ
ุ ค่ำ"
สำหรับผูย้ ำ้ ยถิ่นทุกคนที่สำมำรถเข้ำถึงสภำพควำมเป็ นอยู่และกำรทำงำนงำนที่ดโี ดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตั ทิ ุกรูปแบบ
3.2 เครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงเห็นพ้องว่ำ “สิทธิของผูย้ ำ้ ยถิ่น คือ สิทธิมนุษยชน” ซึ่งเป็ นสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนที่ตอ้ งได้รบั กำรคุม้ ครอง
ภำยใต้กรอบกฏหมำย มำตรฐำนและสนธิสญ
ั ญำว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนสำกลขององค์กำรสหประชำชำติ และจะต้องมีผลบังคับใช้กับผูย้ ำ้ ยถิ่นทุกคน
โดยอิงตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนที่เป็ นสำกล ไม่สำมำรถแยกเป็ นส่วน ๆ ไม่สำมำรถถ่ำยโอนกันได้และปรำศจำกกำรเลือกปฎิบตั ิ
3.3

สมำชิกของเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงให้คำมั่นสัญญำร่วมกันในกำรทำงำนรณรงค์สิทธิของผูย้ ำ้ ยถิน่ และครอบครัวโดย

ปรำศจำกกำรแบ่งแยกและเลือกปฏิบตั ิจำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น ชนชัน้ ทำงสังคม เชือ้ ชำติ ชำติพนั ธุ์ เพศ อำยุ ศำสนำ อำชีพ สถำนะกำรเข้ำเมือง หรือ
สถำนะทำงสุขภำพภำยในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง
4. เป้ าหมายและปั จจัยทางยุทธศาสตร์
4.1 เป้ำหมำยหลัก
เป้ำหมำยหลักของเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง คือ กำรปกป้องและส่งเสริมส่งเสริมสวัสดิกำร สภำพควำมเป็ นอยู่ที่ดี ศักดิ์ศรีควำม
เป็ นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของผูย้ ำ้ ยถิ่นและครอบครัว

ตลอดจนกำรสร้ำงควำมเป็ นนำ้ หนึ่งใจเดียวและให้กำรสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่ำงผู้

ย้ำยถิ่น ผูท้ ำงำนรณรงค์และชุมชนท้องถิ่น
4.2 ขอบข่ำยหลักในกำรทำงำน
ขอบข่ำยหลักในกำรทำงำนของเครือข่ำยฯ ในพืน้ ที่อนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงได้แก่
•

เพื่อแบ่งปั นและเผยแพร่ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับกำรอพยพย้ำยถิ่น

•

เพื่ออภิปรำยและวิเครำะห์ประเด็นด้ำนกำรอพยพย้ำยถิ่นร่วมกัน

•

เพื่อติดตำมนโยบำยด้ำนกำรย้ำยถิน่ ของแรงงำนในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงร่วมกัน

•

เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ขอ้ มูลประเด็นกำรย้ำยถิ่นอย่ำงสม่ำเสมอ

•

เพื่อกำหนดยุทธศำสตร์ร่วมกันและวำงแผนเพื่อรับมือกับประเด็นต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรย้ำยถิ่น

•

เพื่อรณรงค์ร่วมกันในกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของผูย้ ำ้ ยถิ่นและครอบครัว

•

เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยฯ

ในฐำนะเครือข่ำยผูท้ ำงำนด้ำนกำรรณรงค์เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยภำยในอนุ

ภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงโดยใช้วิธีกำรอันหลำกหลำย อำทิ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของสมำชิกในองค์กร
•

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน กำรระดมทุนและกำรจัดสรรให้ควำมช่วยเหลือเฉพำะด้ำน ในกรณีที่สมำชิกในองค์กร ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่งทุน

•

เพื่อร่วมกันวำงแผนและดำเนินกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ตลอดจดผูก้ ำหนดนโยบำยในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง

กำรให้ควำมรู ้

และกำรฝึ กอบรมแก่ผทู้ ำงำนด้ำนกำรรณรงค์สิทธิผยู้ ำ้ ยถิ่น

5. เงื่อนไขการเป็ นสมาชิกภาพ
5.1 สมาชิกสามัญ
5.1.1 กำรเข้ำเป็ นสมำชิกของเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงจะเป็ นกำรสมัครสมำชิกในสถำนะองค์กร และเปิ ดรับองค์กำรภำคประชำ
สังคมทำงำนด้ำนผูย้ ำ้ ยถิน่ ในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง ที่มีวิสยั ทัศน์และแนวทำงในกำรปฏิบตั ิสอดคล้องกับเครือข่ำยฯ อันประกอบไปด้วยองค์กรและ
สมำคมต่ำงๆ ดังนี ้
•

องค์กร/สมำคมของแรงงำนข้ำมชำติ (Migrant Workers’)

•

องค์กร/สมำคมนอกภำครัฐ (Non-Governmental)

•

องค์กร/สมำคมของชุมชน (Community-Based)

•

องค์กร/สมำคมไม่แสวงหำผลกำไร (Non-Profit)

•

องค์กร/สมำคมรำกหญ้ำ (Grassroots)

•

องค์กร/สมำคมภำคประชำชน ซึ่งไม่นบั รวมพรรคกำรเมืองที่มำจำกกำรเลือกตัง้ (Mass, excluding electoral political parties)

•

องค์กร/สมำคมเยำวชน (Youth)

•

สหภำพแรงงำน (Trade Unions)

•

องค์กร/สมำคมสตรี (Women’s)

•

องค์กร/สมำคมทำงศำสนำ (Faith-Based)

•

สถำบันวิชำกำรและกำรวิจยั (Academic and research)

5.1.2 องค์กรที่มีคณ
ุ สมบัติในกำรเป็ นสมำชิกครบถ้วนตำมที่กำหนดไว้ขำ้ งต้นจะได้รบั กำรพิจำรณำให้เป็ น “สมำชิกสำมัญ” ของเครือข่ำยกำรย้ำยถิน่
ในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง
5.1.3 สมำชิกต้องระบุชื่อ “ผูร้ บั ผิดชอบ“ และผูร้ บั ผิดชอบสำรองเพื่อเป็ นตัวแทนขององค์กร
5.1.4 สมำชิกต้องแจ้งรำยละเอียดติดต่อขององค์กรที่สำมำรถติดต่อได้แก่กองเลขำธิกำรเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง
5.1.5 องค์กรสมำชิกต้องยืนกันกำรเป็ นสมำชิกใหม่ทุกปี โดยองค์กรสมำชิกต้องส่งแบบฟอร์มยืนยันกำรเป็ นสมำชิกพร้อมกับรำยงำนกำรทำงำนของ
องค์กรในประเด็นแรงงำนข้ำมชำติ
5.1.5 สมำชิกทุกคนต้องยืนยันกำรเป็ นสมำชิกใหม่ทุกปี สมำชิกจะต้องส่งแบบฟอร์มยืนยันกำรเป็ นสมำชิกพร้อมกับรำยงำนทีอ่ ปั เดตงำนขององค์กร
เกี่ยวกับกำรย้ำยถิ่นแรงงำน
5.1.6 ค่ำธรรมเนียมสมำชิก
(ก) สมำชิกทุกคนต้องชำระค่ำธรรมเนียมสมำชิกรำยปี
(ข) ค่ำธรรมเนียมสมำชิกขึน้ อยู่กับรำยได้ประจำปี ขององค์กรสมำชิก:
•

น้อยกว่ำ USD10,000 -> USD1

•

USD10,000-50,000 -> USD15

•

USD 50,000-100,000 -> USD20; และ

•

สูงกว่ำ 100,000 -> USD50

(ค) องค์กรสมำชิกจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมสมำชิกที่ระบุไว้ขำ้ งต้นเป็ นรำยปี ในขณะที่ยนื ยันกำรเป็ นสมำชิกอีกครัง้ ผ่ำนระบบ Pay Pal หรือ
เมื่อเข้ำร่วมกำรประชุม ภำยในไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกำยน
5.1.7 องค์กรสมำชิกทีไ่ ม่ยืนยันสถำนกำรณ์เป็ นสมำชิกจะเสียสิทธิ์ในกำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมใหญ่สำมัญ
5.1.8 สมำชิกทีไ่ ม่ยืนยันอีกสถำนะกำรเป็ นสมำชิกตำมคำร้องของกองเลขำธิกำรเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงติดต่อกันเป็ นเวลำสอง
ปี ติดต่อกันจะสูญเสียสถำนะกำรเป็ นสมำชิกและจะต้องสมัครสมำชิกใหม่เมื่อมีควำมประสงค์ที่จะเข้ำเป็ นสมำชิกอีกครัง้
5.2 สมาชิกสมทบ
5.2.1 กลุ่มหรือบุคคลที่ทำงำนในประเด็นผูย้ ำ้ ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงสำมำรถเข้ำมำร่วมทำงำนอย่ำงใกล้ชิดในฐำนะ "สมำชิกสมทบ" (ผูร้ ่วม
ทำงำน) ของเครือข่ำยฯ แต่ไม่ใช่ในฐำนะสมำชิก:
•

บุคคลทั่วไป

•

เครือข่ำยองค์กรไม่แสวงหำผลกำไร1

•

สำนักงำนกฎหมำยและสมำคมทนำยควำม

•

องค์กรภำคประชำสังคมที่ตงั้ อยู่นอกอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง

•

องค์กรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศและระดับภูมิภำค

•

องค์กรไม่แสวงหำผลกำไรระหว่ำงประเทศ

•

สหประชำชำติและองค์กำรระหว่ำงรัฐบำล

•

องค์กรภำครัฐ

•

องค์กรใดที่มีคณ
ุ สมบัติในกำรเป็ นสมำชิกตำมข้อ 5.1 แต่เลือกทีจ่ ะเป็ นสมำชิกสมทบก็จะได้รบั สถำนะเป็ นสมำชิกสมทบ

5.2.2 สมำชิกสมทบไม่มีอำนำจในกำรออกเสียงลงคะแนนและไม่สำมำรถถูกลือกเลือกเป็ น คณะกรรมกำรอำนวยกำร (Steering Committee)
5.2.3 สมำชิกสมทบมีอิสระเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรทำงำนด้วยควำมสมัครใจ
6. การสมัครเป็ นสมาชิกใหม่
สมาชิกสามัญ
6.1 องค์กรผูส้ มัครต้องส่งใบสมัครกำรเป็ นสมำชิกตำมแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ดำ้ นล่ำง และส่งถึงผูป้ ระสำนงำนส่วนภูมิภำคเครือข่ำยกำรย้ำยถิน่ ใน
อนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง (MMN Regional Coordinator) ทัง้ นี ้ จะถือว่ำผูส้ มัครได้ยอมรับตำมข้อตกลงทำงพันธมิตรของเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุ
ภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงแล้ว
6.2 องค์กรผูส้ มัครต้องเข้ำใจและยินยอมตำมข้อตกลงทำงพันธมิตรอย่ำงแท้จริง
6.3 ผูส้ มัครต้องส่งจดหมำยรับรอง 1 ฉบับที่ออกให้โดยสมำชิกสำมัญของเครือข่ำยเครือข่ำยฯ ซึ่งสมำชิกสำมัญดังกล่ำวจะต้องเป็ นองค์กรที่ตงั้ อยู่ใน
ประเทศเดียวกับผูส้ มัคร แต่หำกไม่สำมำรถหำสมำชิกสำมัญที่จะเป็ นผูร้ บั รองจำกประเทศของตนได้ ก็สำมำรถส่งรับรองที่ออกให้โดยสมำชิกสำมัญ
จำกประเทศอืน่ ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงได้ ดังนัน้ จดหมำยรับรอง แบบฟอร์มสมัครสมำชิก และเอกสำรประกอบกำรสมัครอื่นๆ เพือ่
สมัครสมำชิกสำมัญต้องส่งไปยังกองเลขำธิกำรเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง
6.4

หลังจำกทีไ่ ด้รบั เอกสำรสำหรับกำรสมัครสมำชิกสำมัญที่ครบถ้วนแล้ว

องค์กรใหม่ที่เข้ำร่วมเป็ นสมำชิกสำมัญ

กองเลขำธิกำรต้องแจ้งให้สมำชิกสำมัญในปัจจุบนั ทัง้ หมดทรำบถึง

และจะแจ้งแก่องค์กรผูส้ มัครให้ทรำบถึงระยะเวลำในกำรดำเนินกำรเข้ำเป็ นสมำชิกสำมัญว่ำจะแล้วเสร็จ

ภำยใน 6 เดือนหลังจำกวันทีไ่ ด้รบั เอกสำรที่ครบถ้วนในข้ำงต้น โดยสมำชิกสำมัญจะแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผูส้ มัครรำยใหม่ได้ภำยใน 1 เดือน และ

ข้อคิดเห็นทัง้ หมดจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมกำรอำนวยกำรเพือ่ กำรพิจำรณำ โดยข้อมูลทุกอย่ำงจะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับ ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำร
อำนวยกำรต้องมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำผูส้ มัครรำยใหม่ทุกรำยทีส่ มัครเข้ำมำเป็ นสมำชิกสำมัญของเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมภิ ำคลุ่มนำ้ โขง
กรณีที่มีกำรคัดค้ำนเกิดขึน้ ระหว่ำงกำรพิจำรณำ คณะกรรมกำรอำนวยกำรจะดำเนินกำรสอบสวนข้อเท็จจริงโดยจะให้ควำมเคำรพต่อควำมคิดเห็น
ของคณะกรรมกำรอำนวยกำรท่ำนอื่นๆ ซึ่งกำรคัดค้ำนดังกล่ำวจะต้องเป็ นเหตุผลที่เจำะจงและชัดเจน คณะกรรมกำรอำนวยกำรรจะรำยงำนต่อ
สมำชิกสำมัญถึงกรณีกำรคัดค้ำน และจะทำกำรตัดสินกำรเข้ำรับเป็ นสมำชิกภำยในระยะเวลำที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น
สมาชิกสมทบ
6.5 บุคคลทั่วไป กลุ่ม หรือองค์กรใด ที่ตอ้ งกำรสมัครเป็ น สมำชิกสมทบของเครือข่ำยกำรย้ำยถิน่ ในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง ต้องยื่นคำขอเป็ นสมำชิกต่อ
กองเลขำธิกำรเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง กำรยื่นคำขอเป็ นสมำชิกสมทบต้องถูกเขียนขึน้ โดยใช้ภำษำอังกฤษ หรือภำษำรำชกำร
ตำมแต่ละประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงกำหนด แบบฟอร์มคำขอจะถูกจัดเตรียมโดยเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง
6.6 กระบวนกำรต่ำงๆจะเป็ นไปตำมข้อ 6.4
7 หลักปฏิบัติพนื้ ฐาน
7.1 การประชุมใหญ่สามัญ
7.1.1 เครือข่ำยกำรย้ำยถิน่ ในลุ่มนำ้ โขงจัดประชุมใหญ่สำมัญระหว่ำงสมำชิกทุก 3 ปี ซึ่งกำรประชุมใหญ่สำมัญแต่ละครัง้ จะต้องประกอบด้วยผู้
ดำเนินนโยบำยหลักและมีอำนำจตัดสินใจในเครือข่ำยกำรย้ำยถิน่ ในลุ่มนำ้ โขง

กำรประชุมนีเ้ ป็ นเวทีเพือ่ กำหนดนโยบำยและวำงแผนงำนต่ำงๆ

รวมถึงสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเครือข่ำยฯ เช่น สถำนภำพกำรเป็ นสมำชิก ซึ่งทัง้ หมดจะถูกปรึกษำหำรือในกำรประชุมสำมัญใหญ่ โดยกองเลขำธิกำร
จะยื่นรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนกิจกรรมของเครือข่ำยในกำรประชุมสำมัญใหญ่ดว้ ย
7.1.2 ประเทศสมำชิกในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงอย่ำงน้อย 4 ประเทศที่มีสมำชิกอย่ำงน้อย 25 เปอร์เซ็นต์ของสมำชิกทัง้ หมดจะเป็ นองค์ประชุม
7.1.3 กำรตัดสินใจในเรื่องใดๆ จะขึน้ อยู่กบั สมำชิกสำมัญส่วนใหญ่ที่เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญใหญ่
7.2 คณะกรรมการอานวยการเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
7.2.1 คณะกรรมกำรอำนวยกำร (Steering Committee) จะประกอบไปด้วยสมำชิกจำก 7 ประเทศ (หนึ่งคนจำกแต่ละประเทศ ได้แก่ พม่ำ กัมพูชำ
จีนมณฑลยูนำนและเขตปกครองตนเองกว่ำงซี ลำว ไทย เวียดนำม และผูป้ ระสำนส่วนภูมิภำคเครือข่ำยกำรย้ำยถิน่ ในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง) สมำชิก
ทุกคนยกเว้นผูป้ ระสำนส่วนภูมิภำคเครือข่ำยฯ จะเป็ นผูม้ ีสิทธิลงคะแนนเสียง หำกมีผเู้ ข้ำร่วมหรือคะแนนเสียง 50% ขึน้ ไปจะถือเป็ นมติขององค์
ประชุมได้
7.2.2 คณะกรรมกำรอำนวยกำรจะได้รบั กำรเสนอชื่อโดยสมำชิกเครือข่ำยฯ จำกแต่ละประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง ตำมเกณฑ์ต่อไปนี ้ 1) ผูไ้ ด้รบั
กำรเสนอชื่อเป็ นคณะกรรมกำรอำนวยกำรเป็ นผูท้ ี่มีควำมสำมำรถและมีควำมมุ่งมั่นที่จะทำงำนส่งเสริมสิทธิของแรงงำนข้ำมชำติและครอบครัวของ
พวกเขำในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง 2) ผูไ้ ด้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นคณะกรรมกำรอำนวยกำรได้รบั กำรพิสจู น์ควำมสำมำรถว่ำจะเข้ำมำมีบทบำทอัน จะนำ
มำถึงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยฯ และ 3) ผูไ้ ด้รบั กำรเสนอชือ่ เป็ นคณะกรรมกำรอำนวยกำรมีบทบำททำงำนร่วมกับเครือข่ำยฯ เป็ นเวลำอย่ำงน้อย
1 ปี ซึ่งผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นคณะกรรมกำรอำนวยกำรจำกแต่ละประเทศจะถูกหำรือและอนุมตั ิระหว่ำงกำรประชุม ใหญ่สำมัญ
7.2.3 กำรประชุมใหญ่สำมัญสำมำรถจัดสรรที่น่งั เพื่อลงคะแนนพิเศษได้ตำมที่เห็นสมควร2 เมื่อมีกำรจัดสรรที่น่งั พิเศษในกำรประชุมใหญ่สำมัญจะมี
ระบุเงื่อนไข รวมถึงระยะเวลำและกระบวนกำรเปลี่ยนที่น่งั พิเศษ
7.2.4 องค์กรสมำชิกใดๆ สำมำรถมีผดู้ ำรงตำแหน่งคณะกรรมกำรอำนวยกำรได้เพียง 1 ทีน่ ่งั

7.2.5 คณะกรรมกำรอำนวยกำรเป็ นกลุ่มหลักในกำรตัดสินใจประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยฯ คณะกรรมกำรอำนวยกำรมี
บทบำทเป็ นผูท้ ี่ติดต่อหลักของเครือข่ำยฯ ในแต่ละประเทศหรือแต่ละชุมชนของพวกเขำ รวมถึงเป็ นผูป้ ระสำนงำนระหว่ำงสมำชิกเครือข่ำยฯ ในแต่
ละประเทศและระหว่ำงคณะกรรมกำรด้วยกันเองเพื่อจัดกำรและอำนวยควำมสะดวกในกำรนำระเบียบวำระไปปฏิบตั ิ
7.2.6 คณะกรรมกำรอำนวยกำรเป็ นผูพ้ ิจำรณำและตัดสินใจรับผูส้ มัครเป็ นสมำชิกใหม่ตำมควำมเหมำะสม ตำมเงื่อนไขในข้อ 6.4
7.2.7 ในกรณีที่คณะกรรมกำรอำนวยกำรลำออกจำกกำรเป็ นสมำชิกขององค์กรที่ตนทำงำนอยู่ องค์กรนัน้ ๆ จะต้องแต่งตัง้ คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ท่ำนใหม่เพือ่ มำแทนที่ทำ่ นเดิมจำกองค์กรตน หรือจำกสมำชิกของเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำ้ โขงในประเทศดังกล่ำว เพื่อให้เป็ นไป
ตำมเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของเครือข่ำยฯ กำรแต่งตัง้ ควรเกิดขึน้ ภำยในสำมเดือนหำกมีตำแหน่งว่ำง และควรแจ้งให้คณะกรรมกำรอำนวยกำรท่ำ น
อื่นทรำบทันที
7.2.8 หำกองค์กรเดิมไม่แต่งตัง้ ตัวแทนภำยใน 3 เดือน จะเป็ นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอำนวยกำรในกำรแต่งตัง้ แทน
7.2.9 ประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรมำจำกกำรเลือกของคณะกรรมกำรอำนวยกำร หำกประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรลำออกจำกองค์กร
ของตน คณะกรรมกำรอำนวยกำรท่ำนอืน่ จะจัดกำรเลือกตัง้ เพื่อสรรหำประธำนคนใหม่
7.2.10 คณะกรรมกำรอำนวยกำรมีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่กองเลขำธิกำรกองเลขำธิกำรเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่ม
นำ้ โขง เกี่ยวกับกำรจัดกำรงบประมำณ กำรระดมทุน และเรื่องกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่3
7.2.11 คณะกรรมกำรอำนวยกำรสำมำรถส่งผูแ้ ทนเพือ่ ทำหน้ำทีใ่ นกำรดำเนินงำนได้เมือ่ จำเป็ น
7.2.12 วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรอำนวยกำรมีกำหนดไว้ครำวละ 3 ปี และสำมำรถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วำระติดต่อกัน4
คณะกรรมกำรอำนวยกำรจะมีสิทธิได้รบั กำรเลือกตัง้ อีกครัง้ หลังจำกพ้นวำระไปหนึ่งวำระ (3 ปี )
7.2.13 เมื่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรดำรงตำแหน่งครบวำระ สมำชิกเครือข่ำยฯ ของแต่ละประเทศหรือแต่ละชุมชนจะต้องเสนอชื่อคณะกรรมกำร
อำนวยกำรในกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้ ถัดไปเพื่อขอกำรอนุมตั อิ ย่ำงเป็ น ทำงกำร คณะกรรมกำรอำนวยกำรที่อยู่ครบกำหนด 1 หรือ 2 สำมำรถถูก
เสนอชื่อใหม่ได้ ซึ่งก่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้ ต่อไปจะมำถึง กองเลขำธิกำรจะแจ้งให้สมำชิกเครือข่ำยฯ ทรำบถึงกำรเสนอชื่อ คณะกรรมกำร
อำนวยกำร และให้สมำชิกเครือข่ำยฯ แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอชื่อได้ภำยใน 2 สัปดำห์ จำกนัน้ คณะกรรมกำรอำนวยกำรจะตัดสินใจ
เลือกสมำชิกคณะกรรมกำรอำนวยกำรท่ำนใหม่โดยใช้หลักกำรลงคะแนนเสียงข้ำงมำก กำรเลือกคณะกรรมกำรอำนวยกำรชุดใหม่จะต้องได้รบั กำร
อนุมตั ิอย่ำงเป็ นทำงกำรในทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญหรือทำงอีเมลล์โดยสมำชิกโดยใช้หลักกำรลงคะแนนเสียงข้ำงมำก แบบฟอร์มกำรลงคะแนนจะถูก
ส่งไปยังองค์กรสมำชิกทัง้ หมด ครึ่งหนึ่งของสมำชิกปกติบวกหนึง่ จะครบองค์ประชุมและกำรตัดสินใจจะกระทำโดยเสียงข้ำงมำก องค์กรสมำชิกต้อง
ส่งแบบฟอร์มกำรลงคะแนนกลับภำยในสองสัปดำห์
7.2.14 เครือข่ำยฯ จะพยำยำมให้มีสมำชิกอย่ำงน้อย 2 คนในแต่ละประเทศที่สำมำรถทำหน้ำที่เป็ นคณะกรรมกำรอำนวยกำร เมื่อไม่เป็ นเช่นนัน้
คณะกรรมกำรอำนวยกำรจะพิจำรณำกำรเตรียมกำรพิเศษ
7.3 กองเลขาธิการเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
7.3.1 คณะกรรมกำรอำนวยกำรจะตัดสินใจว่ำกองเลขำธิกำรจะตัง้ อยู่ที่ใด5
7.3.2 กองเลขำธิกำรจะประกอบด้วยผูป้ ระสำนงำนระดับภูมิภำคและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
7.3.3 ผูป้ ระสำนงำนระดับภูมิภำคจะทำหน้ำที่เป็ นสมำชิกทีไ่ ม่ลงคะแนนเสียงของคณะกรรมกำรอำนวยกำร
7.3.4 ผูป้ ระสำนงำนระดับภูมิภำคมีหน้ำรับผิดชอบในกำรประสำนงำนและจัดกำรงำนที่ดำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ในกองเลขำธิกำร

7.3.5 เจ้ำหน้ำทีใ่ นกองเลขำธิกำรจะร่วมกันดูแลกำรดำเนินงำนประจำวันของเครือข่ำยฯ และเป็ นศูนย์กลำงในกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงสมำชิกและผูมั ีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ

กองเลขำจะขึน้ ตรงต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรและจะต้องมีกำรรำยงำนทีมบริหำรและ

คณะกรรมกำรอำนวยกำรตำมควำมเหมำะสม
7.3.6 กองเลขำธิกำรจะอำนวยควำมสะดวกในขัน้ ตอนตำมข้อ 6.4 ด้ำนบนเมื่อได้รบั แบบฟอร์มสมัครกสมำชิกใหม่ที่มีศกั ยภำพ
7.3.7 กองเลขำธิกำรจะช่วยเหลือคณะกรรมกำรอำนวยกำรในเรืองของกำรระดมเงินทุน
7.3.8 เจ้ำหน้ำที่ประจำกองเลขำธิกำรแต่ละคนจะมีสญ
ั ญำกำรจ้ำงงำนกับองค์กรหลักของตน และกับคณะกรรมกำรอำนวยกำรของเครือข่ำย
ฯ พร้อมขอบข่ำยกำรทำงำนที่จะมีกำรปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ 6
7.3.9 สัญญำกำรจ้ำงงำนจะต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยแรงงำนแห่งชำติของประเทศที่เจ้ำหน้ำที่กองเลขำธิกำรประจำอยู่
7.4 มูลนิธิเพื่อแรงงานจากเพื่อนบ้านในลุ่มน้าโขง
ภูมิหลัง
7.4.1 ในปี พ.ศ. 2553 เครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นมูลนิธิในประเทศไทย อันเป็ นผลมำจำกกำรลงควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรอำนวยกำรเครือข่ำยฯ ในปี พ.ศ. 2551 และได้รบั สถำนะมูลนิธิที่ถูกต้องตำมกฏหมำยในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 โดยใช้ชื่อ
ขอมูลนิธิ คือ มูลนิธิเพือ่ แรงงำนข้ำมชำติจำกเพื่อบ้ำนในลุ่มแม่นำ้ โขง (ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่ำ “มูลนิธิ”)
บทบาทและความรับผิดชอบ
7.4.2 มูลนิธิมีสถำนะนิติบุคคลในประเทศไทย ซึ่งเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรทำงำนในประเทศไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนของ
ภำครัฐ
7.4.3 คณะกรรมกำรมูลนิธิจะกำกับดูแลและให้แนะนำกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยฯ ในประเทศไทย
7.4.4 กองเลขำธิกำรจะรำยงำนกิจกรรมนอกประเทศไทยต่อกรรมกำรมูลนิธิเพื่ออ้ำงอิงให้เห็นถึงภำพรวมของกิจกรรมที่ดำเนินกำรโดยเครือข่ำยฯ
7.4.5 เมื่อเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงสำมำรถระดมทุนและเห็นถึงเหมำะสมว่ำเงินทุนสำหรับกิจกรรมใดที่จะจัดกำรโดยมูลนิธิ
เครือข่ำยฯ จะต้องแจ้งให้มลู นิธิทรำบถึงลักษณะของเงินทุนและขอควำมร่วมมือจำกมูลนิธิในกำรจัดกำรเงินทุนสำหรับดำเนินกิจกรรม
7.4.6 หำกคณะกรรมกำรมูลนิธิเห็นชอบรับเงินทุนสำหรับกิจกรรม เงินทุนดังกล่ำวจะได้รบั ผ่ำนบัญชีของมูลนิธิและคณะกรรมกำรมูลนิธิจะเป็ น
ผูด้ แู ลกำรใช้เงินทุน
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการอานวยการเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
7.4.7 คณะกรรมกำรอำนวยกำรเครือข่ำยกำรย้ำยถิน่ ในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงรับผิดชอบด้ำนกำรดำเนินงำนกิจกรรมของเครือข่ำยฯ ในระดับภูมิภำค
ขณะที่คณะกรรมกำรมูลนิธิจะดูแลกำกับกิจกรรมของสำนักเลขำธิกำรในประเทศไทยเป็ นหลัก
7.4.8

เพื่อให้สร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงรำบรื่น

ตัวแทนของคณะกรรมกำรอำนวยกำรจะได้รบั เชิญให้เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของมูลนิธิ

ตำมแต่ที่จะมีโอกำสและมีทรัพยำกรที่เหมำะสม ตัวแทนของคณะกรรมกำรอำนวยกำรที่เข้ำร่วมกำรประชุมกับคณะกรรมกำรของมูลนิธิจะต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมกำรอำนวยกำรท่ำนอื่นทรำบถึงกำรอภิปรำย ในขณะเดียวกัน คณะกรรมกำรอำนวยกำรจะต้องเชิญตัวแทนของมูลนิธิเข้ำร่วมกำร
ประชุมเมื่อมีโอกำสเอือ้ อำนวย
7.5 การสื่อสารและการประสานงานที่สม่าเสมอ

7.5.1 เครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงจะต้องสร้ำงระบบกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนที่มปี ระสิทธิภำพ กองเลขำธิกำรจะทำหน้ำที่
เป็ นผูต้ ิดต่อหลัก ในขระที่คณะกรรมกำรอำนวยกำรจะควำมสะดวกในกำรติดต่อและประสำนงำนในประเด็นต่ำงๆที่ตอ้ งตัดสินใจในประเทศของตน
ตำมควำมเหมำะสม
7.5.2 ในบรรดำสมำชิกเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงจะติดต่อระหว่ำงกั นผ่ำนกำรผ่ำนอีเมลเป็ นหลัก สมำชิกเครือข่ำยฯ ในแต่ละ
ประเทศควรจัดกำรพบปะกันเป็ นประจำเท่ำที่สถำนกำรณ์จะเอือ้ อำนวย
7.5.3 คณะกรรมกำรอำนวยกำรจะต้องหมั่นติดต่อสื่อสำรระหว่ำงคณะกรรมกำรอำนวยกำรเอง สมำชิกเครือข่ำยฯ และกองเลขำธิกำร อีกทัง้
คณะกรรมกำรอำนวยกำรจะต้องพยำยำมพัฒนำรูปแบบกำรติดต่อสื่อสำรที่ทำให้เกิดกระบวนกำรตัดสินใจอย่ำงเป็ นบูรณำกำรโดยกำรใช้เทคโนโลยี
ที่ทนั สมัยและวิธีกำรต่ำงๆ
บทบาทของสมาชิกสามัญ
7.5.4 สมำชิกทุกคนควรติดต่อสื่อสำรกันอย่ำงสม่ำเสมอ แบ่งปันข้อมูลข่ำวสำร และรำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนของเครือข่ำยฯ ต่อ
กองเลขำธิกำร
7.5.5 สมำชิกทุกคนต้องยืนยันกำรเป็ นสมำชิกทุกปี ตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อข้อควรปฏิบตั ิ
7.5.6 สมำชิกทุกคนมีสิทธิและมีหน้ำที่ที่จะต้องเข้ำร่วมในกำรประชุมใหญ่สำมัญ
บทบาทของสมาชิกสมทบ
7.5.7 สมำชิกสมทบมีสิทธิที่จะเข้ำร่วมทุกกิจกรรมที่จดั ขึน้ โดยเครือข่ำยฯ โดยสมำชิกสมทบจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยด้วยตนเอง
8. ระเบียบปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ร่วม
ระเบียบปฏิบตั ิกำรเชิงยุทธศำสตร์ร่วมของเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง ประกอบไปด้วย
งานวิจัยและสิ่งพิมพ์
8.1 เครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงร่วมกันทำกำรวิจยั ระหว่ำงประเทศเพือ่ จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลให้ทนั ตำมยุคสมัย เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้อนั นำไปสู่กำรควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ประเด็นกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง ตำมที่ได้ทำกำรศึกษำร่วมกับเครือข่ำยฯ
การรณรงค์เพือ่ การเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบาย
8.2 เครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงทำงำนรณรงค์เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยประเด็นกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงตำมที่ได้
ตกลงกับสมำชิกในกำรประชุมใหญ่สำมัญ
การติดตาม แลกเปลี่ยน และแบ่งปั นข้อมูล
8.3 เครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงติดตำมกำรรำยงำนข่ำวของสือ่ และช่องทำงที่ให้ขอ้ มูลอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรย้ำยถิ่นในอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ำ้ โขงอยู่เสมอ และจะจัดให้มีกำรเสนอข้อมูลและเนือ้ หำเกี่ยวกับกำรย้ำยถิน่ ในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงผ่ำนทำงหลำกหลำยช่องทำง เช่น
เว็บไซต์ของเครือข่ำยฯ นอกจำกนี ้ เครือข่ำยฯ ยังเป็ นช่องทำงในกำรให้สมำชิกเครือข่ำยฯ และผูท้ ำงำนรณรงค์เพื่อสิทธิผยู้ ำ้ ยถิ่นสำมำรถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและวิเครำะห์ร่วมกันได้
การฝึ กอบรมและการเพิ่มขีดความสามารถ
8.4 เครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงจัดกำรฝึ กอบรมในประเด็นกำรย้ำยถิ่นและสิทธิของผูย้ ำ้ ยถิ่นแก่สมำชิกเครือข่ำยฯและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ

8.5 เพื่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถอย่ำงมีประสิทธิภำพ เครือข่ำยฯจะจัดโปรแกรมกำรฝึ กอบรมหรือกำรพัฒนำตำมควำมหมำะสมและควำมจำเป็ น
การสร้างเครือข่าย
8.6 เครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงพยำยำมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับเครือข่ำยฯ และเพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรเพิ่มสมำชิกสำมัญและ
สมำชิกสมทบที่มีศกั ยภำพ
8.7 เครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงขยำยควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำยและองค์กำรอื่นๆที่มีหลักกำรทำงำนสอดคล้องกับเครือข่ำยฯ
8.8 แผนกำรปฏิบตั ิงำนและรำยชือ่ ของสมำชิกเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขงฉบับล่ำสุดถูกแนบไว้แล้วข้ำงต้น

อ้างอิง
1

“เครือข่าย” จะมีสมาชิกซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรต่างๆจานวนสององค์กรหรือมากกว่า โดยจะเป็ นองค์กรในทุกระดับ เช่น ระดับท้องถิน่
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และเครือข่ายระหว่างประเทศ
2
จากการพิจารณาของคณะกรรมการ ทีน่ ่งั พิเศษในคณะกรรมการอานวยการได้เริ่มมีขนึ้ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2551 ให้กบั ตัวแทนของกลุ่มชาว
พม่าทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศไทย ดังนัน้ นับตัง้ แต่วนั ที่ 10 กันยายน คณะกรรมการอานวยการได้กาหนดให้คงไว้ซ่งึ ทีน่ ง่ ั พิเศษ
3
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2554 เงินทุนทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวข้องกับเครือข่ายการย้ายถิน่ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงได้รบั การอนุมตั ิและจัดการโดยศูนย์ผู้
ย้ายถิ่นเอเชีย (Asian Migrant Centre – AMC) ในฐานะผูร้ บั ผิดชอบโครงการโดยตรง เนือ่ งกองสานักเลขาธิการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รบั การจด
ทะเบียนเป็ นมูลนิธิในประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มูลนิธิฯ ได้บริหารจัดการเงินทุนบางส่วนทีบ่ ริหารงานโดยกองเลขาธิการในจังหวัด
เชียงใหม่ ในขณะทีส่ ่วนทีเ่ หลือได้รบั การจัดการศูนย์ผยู ้ า้ ยถิ่นเอเชีย
4
การแก้ไขจากสูงสุด 2 วาระติดต่อกันเป็ น 3 วาระ จากการตอบรับของสมาชิกเครือข่ายฯ ทางอีเมล์ ทีส่ ่งโดยผูป้ ระสานงานของเครือข่ายระดับ
ภูมิภาคในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554 วาระของคณะกรรมการอานวยเครือข่ายฯปัจจุบนั คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 - พฤษภาคม พ.ศ.
2552 จานวนครึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการอานวยการจะออกจากตาแหน่ง และเริ่มมีผลในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ในครึ่งถัดไปคือพฤษภาคม
พ.ศ. 2553 (ในรอบต่อไปคือปี พ.ศ. 2552- พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555)
5
ในปี พ.ศ. 2551 กองเลขาธิการเครือข่ายการย้ายถิน่ ในอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขงตัง้ อยู่ทเี่ ชียงใหม่และฮ่องกง ระหว่างปี พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2554 กอง
เลขาธิการตัง้ อยูท่ มี่ ูลนิธิเพือ่ นสุขภาพและการเรียนรู ข้ องแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ (MAP Foundation) จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551
คณะกรรมการอานวยการเครือข่ายฯ เห็นพ้องว่าเครือข่ายฯ ต้องดาเนินการจดทะเบียนเป็ นมูลนิธิตามกฎหมายในประเทศไทย โดยกระบวนการ
จัดตัง้ และขอขึน้ ทะเบียนมูลนิธิดาเนินการในปี พ.ศ. 2553 และซึ่งได้รบั การประกาศจัดตัง้ เป็ นมูลนิธิอย่างเป็ นทางการเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554
โดยชื่อของมูลนิธิคอื มูลนิธิเพือ่ แรงงานจากเพือ่ นบ้านในลุ่มน้าโขง ในขณะทีก่ องเลขาธิการในฮ่องกงยังคงตัง้ อยูท่ ศี่ ูนย์ผยู ้ า้ ยถิ่นเอเชียนับตัง้ แต่กอ่ ตัง้
เครือข่ายฯ พ.ศ. 2546
66
ในช่วงการเริ่มสัญญาใหม่หรือทุกๆปี

ผูส้ มัครสำมำรถกรอกใบสมัครกำรเป็ นสมำชิก และส่งอีเมล์ไปยังกองเลขำธิกำรเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง ได้ที่
info@mekongmigration.org

ข้อตกลงการเป็ นสมาชิกสามัญ
MEMBERSHIP COMMITMENT
เรำยืนยันและให้คำมั่นสัญญำว่ำเรำจะเป็ นสมำชิกสมัญเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำ้ โขง (Mekong Migration Network: MMN) เรำ
ยินยอมตำมกฎโครงร่ำงเบือ้ งต้นและข้อตกลงทำงพันธมิตรของเครือข่ำยกำรย้ำยถิน่ ในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง (MMN) เรำจะยึดถือในทำงปฏิบตั ิ และ
จะยึดมั่นและสนับสนุนหลักปฏิบตั ิขำ้ งต้นนี ้ อีกทัง้ จะร่วมส่งเสริมควำมแข็งแกร่งของเครือข่ำยฯ และทำงำนร่วมกับสมำชิกรำย อื่นๆ เพื่อให้บรรลุผล
สำเร็จตำมเป้ำหมำย และตำมหน้ำทีข่ องกำรเป็ นสมำชิกเครือข่ำยฯ
ชื่อองค์กร:
ประธำนหรือหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่:
ผูต้ ิดต่อประสำนงำนสำหรับเครือข่ำยฯ:
ผูต้ ิดต่อสำรอง:
ที่อยู่: โทรศัพท์/แฟกซ์/อีเมล์/เว็บไซต์
เอกสำรที่ตอ้ งแนบเพิ่มเติม (ภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่นๆที่ใช้ในอนุภูมิภำคลุ่มแม่นำ้ โขง) มีดงั ต่อไปนี ้
[ ] ระเบียบข้อบังคับหรือวิสยั ทัศน์ขององค์กร เอกสำรรำยงำนวัตถุประสงค์และภำรกิจขององค์กร
[ ] รำยงำนประจำปี ฉบับล่ำสุด
[ ] จดหมำยรับรองจำกสมำชิกสำมัญของเครือข่ำยฯ
ลงนำม:
ประธำนหรือหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่:
ผูต้ ิดต่อประสำนงำนสำหรับเครือข่ำยฯ:
(หำกไม่ใช่คนเดียวกับหัวหน้ำข้ำงต้น)
รับรองกำรเป็ นสมำชิกโดย: ____________________
วันที่เป็ นสมำชิก: ______________________

ใบสมัครเพื่อเป็ นสมาชิกสมทบเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงสาหรับองค์กร
MMN Associate Application for Organizations
เรำยืนยันและให้คำมั่นสัญญำว่ำเรำจะเป็ นสมำชิกสมทบเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง (Mekong Migration Network: MMN) เรำ
ยินยอมตำมกฎโครงร่ำงเบือ้ งต้นและข้อตกลงทำงพันธมิตรของเครือข่ำยกำรย้ำยถิน่ ในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง (MMN) เรำจะยึดถือในทำงปฏิบตั ิ และ
จะยึดมั่นและสนับสนุนหลักปฏิบตั ิขำ้ งต้นนี ้ อีกทัง้ จะร่วมส่งเสริมควำมแข็งแกร่งของเครือข่ำยฯ และทำงำนร่วมกับสมำชิกรำย อื่นๆ เพื่อบรรลุผล
สำเร็จตำมเป้ำหมำย
ชื่อองค์กร:
คำอธิบำยเกี่ยวกับองค์กรโดยย่อ:
ประธำนหรือหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่:
ผูต้ ิดต่อประสำนงำนสำหรับเครือข่ำยฯ:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
อีเมล์ (ผูป้ ระสำนงำน):
เว็บไซต์: *เครือข่ำยอื่นๆที่เป็ นสมำชิก (หำกมี):
วันที่:
ลงนำม:
ประธำนหรือหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่:
ผูต้ ิดต่อประสำนงำนสำหรับเครือข่ำยฯ: (หำกไม่ใช่คนเดียวกับหัวหน้ำข้ำงต้น)
รับรองกำรเป็ นสมำชิกโดย: ____________________
วันที่เป็ นสมำชิก: ______________________

ใบสมัครเพื่อเป็ นสมาชิกสมทบเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงสาหรับรายบุคคล
MMN Associate Application for Individuals
เรำยืนยันและให้คำมั่นสัญญำว่ำเรำจะเป็ นสมำชิกสมทบเครือข่ำยกำรย้ำยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง (Mekong Migration Network: MMN) เรำ
ยินยอมตำมกฎโครงร่ำงเบือ้ งต้นและข้อตกลงทำงพันธมิตรของเครือข่ำยกำรย้ำยถิน่ ในอนุภูมิภำคลุ่มนำ้ โขง (MMN) เรำจะยึดถือในทำงปฏิบตั ิ และ
จะยึดมั่นและสนับสนุนหลักปฏิบตั ิขำ้ งต้นนี ้ อีกทัง้ จะร่วมส่งเสริมควำมแข็งแกร่งของเครือข่ำยฯ และทำงำนร่วมกับสมำชิกรำย อืน่ ๆ เพื่อบรรลุผล
สำเร็จตำมเป้ำหมำย
ชื่อ:
ขอบเขตที่เชี่ยวชำญหรือสนใจ:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
อีเมล์ (ผูป้ ระสำนงำน):
*เครือข่ำยอื่นๆที่เป็ นสมำชิก (หำกมี):
วันที่:
ลงนำม:
รับรองกำรเป็ นสมำชิกโดย: ____________________
วันที่เป็ นสมำชิก: ______________________

