โครงการต่อต้านรู ปแบบการทํางานทีไม่เป็ นทียอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
การประชุมของคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการครั&งที '
กระทรวงแรงงาน กรุ งเทพฯ ประเทศไทย วันที ', พฤษภาคม 0112
สรุ ปย่อรายงานการประชุม
สรุ ปย่ อ
โครงการของ ILO เพือต่ อต้ านรู ปแบบการทํางานทีไม่ เป็ นทียอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
ได้มีการจัดการประชุมของคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการครั&งที ' ในวันที ', พฤษภาคม 0112
การประชุมมีระยะเวลาประมาณ 0 ชัวโมงและมีประธานร่ วมทีประชุมได้แก่ ม.ล. ปุณฑริ ก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน และนางลุยซา ราเกย์ รองหัวหน้าคณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย
โครงการนี&เป็ นความร่ วมมืออย่างเป็ นทางการทีจัดขึ&นโดย ILO และกระทรวงแรงงานซึ งเป็ นผูม้ ีบทบาทที
สําคัญในประเทศไทย ทั&งนี& ILO ได้เป็ นเจ้าภาพในการจัดงานครั&งนี& โดยได้รับการเข้าร่ วมประชุมจากหลาย
ฝ่ ายเป็ นอย่างดี ทั&งจากตัวแทนของภาครัฐ นายจ้างและผูท้ ีเกียวข้องในอุตสาหกรรม สหภาพแรงงาน และ
ภาคประชาสังคม หลังจากเสร็ จสิ& นการประชุมครั&งนี& จะมีการติดตามโดยการให้ความร่ วมมือในการทํางาน
วิจยั และแผนงานกิจกรรม รวมทั&งการจัดตั&งคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้านเพือให้คาํ แนะนําทางเทคนิค
และให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ อนึ งโครงการนี&เริ มต้นในวันที ' กุมภาพันธ์ 0112 มี
ระยะเวลาดําเนินโครงการทั&งสิ& น [0 เดือน โดยตลอดระยะเวลาการประชุมได้มีการแลกเปลียนแสดงความ
คิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และมีผทู ้ ีมีส่วนเกียวข้องจํานวนหนึงซักถามข้อสงสัยและให้ความคิดเห็น
เพิมเติม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการครั&งที ' มีดงั ต่อไปนี&
1. พิจารณาและรับรองข้อเสนอ TOR สําหรับคณะกรรมการกํากับติดตาม (Project Steering
Committee-PSC) และโครงสร้างการกํากับดูแล ตลอดจนทบทวนคณะกรรมการ PSC
2. พิจารณาและรับรองแผนดําเนินงานสําหรับโครงการ 1 เดือนซึ งอยูใ่ นระยะเริ มต้น ตลอดจนให้
ความคิดเห็นและข้อแนะนําจากสมาชิกของ PSC เพือกําหนดกิจกรรมหลักทีต้องให้ความร่ วมมือ
และให้มีการลงมือทําอย่างฉับพลัน
3. พิจารณาและแลกเปลียนเกณฑ์การเลือกทีใช้เพือกําหนดสถานทีทํางานภาคสนามสําหรับการทํางาน
ปฏิบตั ิการ/กิจกรรมทีเร่ งรัด
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4. พิจารณาและรับรองทางเลือกสําหรับตั&งชื อโครงการสั&นๆ
5. จัดทําระเบียบวาระการประชุมและกําหนดกรอบเวลาของการประชุม PSC ครั&งที 0
6. เผยแพร่ ขอ้ มูลและความคืบหน้าทีเกียวข้องกับการทํางานของการต่อต้านรู ปแบบการทํางานทีไม่
เป็ นทียอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
(กรุ ณาดูวาระการประชุมครั งที ในภาคผนวก )
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการครั&งที ' ทั&งสิ& น 34 ท่าน รวมทั&งตัวแทนของภาครัฐ
นายจ้างและผูท้ ีเกียวข้องในอุตสาหกรรม สหภาพแรงงาน ภาคประชาสังคม และผูแ้ ทนจากสหภาพยุโรปซึ ง
เป็ นเจ้าหน้าทีอาวุโสหรื อเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบขอบข่ายงานซึ งจะทุ่มเททํางานจนกระทังโครงการมี
ความสําเร็ จและบรรลุวตั ถุประสงค์
(กรุ ณาดูรายชื อผู้เข้ าร่ วมประชุมในภาคผนวก #)
สาระสํ าคัญของรายงานการประชุ มและประเด็นแลกเปลียนความคิดเห็นทีสํ าคัญ
คํากล่ าวต้ อนรับ: ม.ล.ปุณฑริ ก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนางลุยซา ราเกย์ รองหัวหน้าคณะผูแ้ ทน
สหภาพยุโรปประจําประเทศไทย เป็ นผูก้ ล่าวเปิ ดงานประชุม โดยม.ล.ปุณฑริ ก สมิติได้เน้นถึงความ
เข้มแข็งในการเป็ นพันธมิตรเพือผลักดันให้เกิดสภาพการทํางานทีดีในกลุ่มประมงไทยและอุตสาหกรรม
อาหารทะเลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่ วนนางลุยซา ราเกย์ ได้ย&าํ ว่าโครงการนี& เป็ นหัวใจสําคัญทีจะ
ทําให้เกิดความร่ วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐบาลไทย ในการกระตุน้ ให้ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องได้ร่วมกัน
ขจัดปั ญหาการใช้แรงงานเด็กและรู ปแบบการทํางานทีไม่เป็ นทียอมรับในการประมงไทยและ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล
หลังจากพิธีกล่าวเปิ ดงาน นางลุยซา ราเกย์ ได้เชิญนายเมาริ ซิโอ บุซซี ผูอ้ าํ นวยการองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศประจําประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว เพือนําเสนอวาระการประชุมและภาพรวมทีมาและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ภาพรวมของโครงการ: นายเมาริ ซิโอ บุซซี ผูอ้ าํ นวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจําประเทศไทย
ไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว ได้ตระหนักถึงความร่ วมมืออันยาวนานและแข็งแกร่ งระหว่าง ILO กับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย และกล่าวว่าจุดเริ มต้นของโครงการ TRIANGLE และ IPEC ล้วนเกิดขึ&นจากการเข้า
แทรกแซงการประมงและภาคอาหารทะเลตามความจําเป็ น นายบุซซี ได้แสดงให้เห็นว่ามาตรการจํานวน
หนึงทีได้จดั ทําขึ&นเมือปี สองปี ทีผ่านมานี&โดยรัฐบาลไทย และ ILO ได้หยิบยกปั ญหารู ปแบบการทํางานทีไม่
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เป็ นทียอมรับ ซึ งได้มีความพยายามอย่างต่อเนื องทีจะกระทําสิ งเหล่านี&ท& งั ในและนอกภูมิภาคนี& โครงการ
ใหม่น& ีจะมุ่งไปทีประเด็นปั ญหาทีเกียวข้องกับหลักการพื&นฐานและสิ ทธิ ในการทํางาน แรงงานย้ายถิน การ
ตรวจสอบแรงงาน ความปลอดภัยและสุ ขภาพ และการร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับคนงานและนายจ้าง ได้มีการ
จัดตั&งวัตถุประสงค์หรื อเสาหลักสี ประการไว้ดงั ต่อไปนี& ') กฎหมายและนโยบาย 0) การตรวจสอบแรงงาน
และการบังคับใช้ 3) ความสมัครใจร่ วมมือจากภายในอุตสาหกรรม และ [) บริ การให้ความสนับสนุนและ
การเพิมอํานาจให้คนงานโดยผ่านคนงานและองค์กรประชาสังคม
คณะกรรมการกํากับติดตามและคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้ าน (Task Force): ม.ล.ปุณฑริ ก สมิติ ได้
นําเสนอภาพรวมของคณะกรรมการกํากับติดตามดังทีกล่าวถึงไว้ใน TOR (ภาคผนวก 3 ) และเชิญให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ PSC ซึ งผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมได้เสนอให้เชิญ
MSDHS มาเข้าร่ วมด้วยเพราะทํางานเกียวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมทั&งเชิ ญ MECC ด้วยเนืองจาก CCCIF
เป็ นหน่วยงานชัวคราวในขณะที MECC เป็ นโครงสร้างทีกําหนดถาวรไว้แล้ว นอกจากนี&ยงั มีการแลกเปลียน
ความคิดเห็นว่า NGO องค์กรไหนบ้างทีทํางานเกียวกับสิ ทธิ แรงงานในอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเล ซึ ง
ควรจะเชิ ญมาเข้าร่ วมใน PSC ด้วย ทั&งนี&นางสาวสิ มริ น สิ งห์ ผูเ้ ชียวชาญอาวุโสด้านแรงงานเด็กของ ILO ได้
นําเสนอหัวข้อโดยย่อของข้อเสนอในการจัดตั&งโครงสร้างคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force)
เพือช่วยให้ขอ้ มูลด้านเทคนิค และประสานงานกิจกรรมระหว่างดําเนินโครงการ และมีการจัดการประชุม
เป็ นประจําซึ งบ่อยกว่าการประชุมของ PSC จากนั&นในทีประชุมได้แลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับ
คณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force) องค์ประกอบ และโครงสร้างการกํากับดูแลภายใน
ระหว่างการอภิปรายได้มีการหยิบยกประเด็นทีว่า GLP และการตรวจสอบตลอดจนการวางแผนกิจกรรมที
เสนอในคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force) นั&นควรจะประสานงานผ่านคณะทํางานขับเคลือน
เฉพาะด้านทีจัดตั&งขึ&นใหม่ หรื อว่าจัดทําโดยกลไกทีมีอยูเ่ ดิม เป็ นทีกังวลว่าการถ่ายทอดงานจาก
กระบวนการ GLP ทีมีอยูไ่ ปยังกลไกลใหม่น& นั อาจจะเป็ นเรื องยากและต้องมีการขอการสนับสนุนจาก ILO
ในฐานะทีเป็ นฝ่ ายเลขาธิ การด้วย
การดําเนินการและการติดตามผล
มีการรับรอง TOR ของ PSC
ฝ่ ายเลขาธิ การจะสรุ ปสาระสําคัญให้แก่สมาคมอุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคง
ของมนุษย์ และ ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (MECC)
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และให้การสนับสนุนเพือกําหนดและเชิ ญตัวแทนจาก PSC และคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน
(Task Force)ชุดหน้า
กลุ่มแรงงานย้ายถิน (MWG) จะแต่งตั&งผูแ้ ทนภายในวันที 19 พฤษภาคม และแจ้งให้ ILO ทราบใน
ฐานะทีเป็ นเลขาธิ การ
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ควรจะเข้าร่ วมใน PSC ด้วย (ซึ งไม่ใช่
คณะกรรมการ PSC ของกระทรวงการต่างประเทศ) สําหรับกรมอืนๆของกระทรวงการต่างประเทศ
สามมารถเป็ นสมาชิกของคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force)
PSC จะประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั&ง
จะมีการจัดตั&งคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force)สองชุด 1) เพืองานกฎหมายและ
สภาวะแวดล้อมเรื องกฎระเบียบและการจัดตั&งองค์กรของคนงานและบริ การสนับสนุ น และ 2) การ
ตรวจสอบแรงงานและการบังคับใช้ และ แนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีดี (GLP) รวมทั&งการเสวนาเรื อง
การจัดการคนงาน
คณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force)จะมีประธานร่ วมจากรัฐบาลและผูแ้ ทนหนึงคนจาก
สหภาพแรงงาน หรื อภาคอุตสาหกรรม
สมาชิกของคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force)และผูท้ ีได้รับการเสนอชื อคัดเลือกเป็ น
ประธานจะต้องรายงานต่อ ILO ซึ งเป็ นฝ่ ายเลขาธิ การภายในวันที 19 พฤษภาคม
คณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force)จะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึงครั&งในทุกๆไตร
มาส
จํานวนของสมาชิกต้องอยูใ่ นขอบข่ายทีจัดการดูแลได้ในขณะทีทําหน้าทีเป็ นผูแ้ ทน
ภาพรวมของแผนการดําเนินงาน-ในช่ วงเริมต้ น นายแม็กซ์ ทูนอน เจ้าหน้าทีโครงการอาวุโสของ ILO /
ผูป้ ระสานงานของโครงการ TRIANGLE II ได้เสนอแผนการดําเนิ นงานสําหรับโครงการในระยะเริ มต้น
จากเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2559 (ภาคผนวก 4) ม.ล.ปุณฑริ กได้เปิ ดให้มีการแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อมูลจาก PSC นอกจากนี&ทาง ILO จะร่ วมมือกับรัฐบาลไทยจัดการวิจยั เสริ มให้แก่โครงการของ EU และ
การวิจยั สํารวจเรื องแรงงานเด็กของชาติ ในทีประชุมได้มีการเสนอแนะว่าระเบียบวิธีวจิ ยั และ TOR ควรจะ
รวมอยูใ่ นคู่มือการปฏิบตั ิงานผ่านทางโครงสร้างคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force) และ ILO
ได้รับการสนับสนุ นให้ดาํ เนิ นงานโดยใช้งานวิจยั และการศึกษาในครั&งทีผ่านๆมาเป็ นฐานดําเนิ นการ
นอกจากนี&ยงั มีการอภิปรายถึงความจําเป็ นทีจะต้องประสานงานเรื อง GLP เนื องจากกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน กรมประมง สมาคมอุตสาหกรรมและสหภาพแรงงานมีการทํางานและกิจกรรมทีแตกต่าง
กันในเรื อง GLP ซึ งกรมประมง ได้กล่าวว่าพวกเขาสามารถสนับสนุน GLP ได้ แต่ไม่สามารถเป็ นผูน้ าํ ใน
การคิดริ เริ มอีกต่อไป
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การดําเนินการและการติดตามผล
PSC รับรองแผนการดําเนินงานระยะแรกเริ ม
คณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force) จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ คิดเห็นในการพัฒนาเรื องสําคัญบาง
เรื องเช่น TOR และระเบียบวิธีปฏิบตั ิของงานวิจยั ทีเสนอมา รวมทั&งแนวปฏิบตั ิในการติตามและ
ประเมินผลงาน (M&E Framework) ตามมาตรฐานสากลในการจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ILO จะแลกเปลียนความคิดเห็นกับสมาคมอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
สหภาพแรงงานและภาคประชาสังคมเรื องการดําเนินงานในขั&นต่อไปภายใต้ GLP และจะนําเสนอ
ยุทธศาสตร์ ต่อทีประชุมคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force)ครั&งแรก
การกําหนดสถานทีทํางานภาคสนาม : นายแม็กซ์ ทูนอน เจ้าหน้าทีโครงการอาวุโสของ ILO /
ผูป้ ระสานงานของโครงการ TRIANGLE II ได้นาํ เสนอหลักการในการคัดเลือกและบ่งชี&สถานที
ปฏิบตั ิงานโดยร่ วมหารื อกับกรรมการของ PSC เพือเตรี ยมการจัดประชุมรวมทั&งจังหวัดต่างๆทีได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักการนี& นายทูนอนกล่าวว่าโครงการนี& จะครอบคลุมจังหวัดชายฝังของประเทศไทย 22 จังหวัด
ตามองค์ประกอบที 1 (นโยบายและหลักกฎหมาย) และ องค์ประกอบที 2 (การตรวจสอบและการบังคับ
ใช้) โดยมุ่งเน้นทีองค์ประกอบที 3 (การปฏิบตั ิดว้ ยความสมัครใจ) และองค์ประกอบที 4 (การให้ความ
สนับสนุนต่อคนงาน) ซึ งจะนําไปปฏิบตั ิใน 5 ถึง 7 จังหวัด มีผแู ้ สดงความกังวลในเรื องทีว่ามีการ
ประมาณการณ์วา่ เรื อทีประกอบการเชิงพาณิ ชย์ในประเทศไทยมี 40,000 ลํา แต่เรื อทีจดทะเบียนกับ
สมาคมประมงแห่งประเทศไทย ในฐานข้อมูลมีเพียง 10,000 ลํา ซึ งมีน& าํ หนักมากกว่า 30 ตัน
นอกเหนือจากนั&นยังมีการประมาณการณ์วา่ ยังมีเรื อประมงพื&นบ้านอีก 77,000 ลํา (ซึ งถือว่าเป็ นเรื อทีมี
นํ&าหนักตํากว่า 30 ตัน ตามพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่) ซึ งหมายถึงว่ามีการใช้อุปกรณ์และ
วิธีการในการจับปลาทีแตกต่างกันโดยมีขอ้ มูลในการจดทะเบียนไม่ถึง 2,000 ลํา ดังนั&นจึงมี
ข้อเสนอแนะว่าในการคัดเลือกพื&นทีภาคสนามควรยึดถือฐานข้อมูลทีมีอยูเ่ ป็ นหลักโดยต้องคํานึงว่ามี
เรื อประมงดังกล่าวข้างต้นมีความแตกต่างกัน
หลักการในการรวบรวมข้อมูลป้ อนกลับและข้อมูลนําเข้าของ PSC
อุตสหกรรมทีมีความเฉพาะและมีความหลากหลาย
กรณี การละเมิดกฎหมาย
ศักยภาพและการประสานงานของหน่วยงานท้องถิน
การมีและการไม่มีสหภาพแรงงานและหุ น้ ส่ วน CSO
ความหลากหลายด้านเชื&อชาติ
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มีการกําหนดสถานทีโดยพิจารณาจากความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ของชายฝังทะเลไทยตามแนวปฏิบตั ิ
ของราชนาวีไทยดังต่อไปนี&
ภาคกลาง/อีสเทิร์นซี บอร์ ด:
ภาคใต้ /อ่าวไทย:
ภาคใต้/ทะเลอันดามัน:

ตราด ระยอง และ/หรื อ สมุทรสาคร
สงขลา นครศรี ธรรมราช และ/หรื อสุ ราษฎร์ ธานี
ภูเก็ต ระนอง และ/หรื อ ตรัง

ประธานร่ วมเสนอว่าควรนําเรื องจํานวนคนงานย้ายถินทีขึ&นทะเบียนไว้ในแต่ละจังหวัดมาร่ วมพิจารณาด้วย
การดําเนินการและการติดตามผล
ILO ต้องจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีมีอยูแ่ ละเสนอพื&นทีเป้ าหมาย ตามหลักการในการคัดเลือก
ดังกล่าวมากขึ&น และส่ งให้คณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force)พิจารณาแล้วส่ งให้ PSC
การสร้ างแบรนด์ และทําให้ โครงการเป็ นทีรู้ จัก: นายเมาริ ซิโอ บุซซี ผูอ้ าํ นวยการองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศประจําประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว ได้กล่าวถึงความสําคัญของการสื อสารทีมีประสิ ทธิ ภาพ
และแผนการทําให้โครงการเป็ นทีรู ้จกั สําหรับกิจกรรมสื อสารภายนอกซึ งจะต้องอาศัยการปฏิบตั ิในช่วงที
เป็ นจุดสําคัญของโครงการ หลักจากมีการอภิปรายความคิดเห็นทีแตกต่างกัน ในทีสุ ดทีประชุมเห็นชอบใช้
ชือเรี ยกทัวไปของโครงการนี& วา่ “Ship to Shore Rights Project” ซึ งเป็ นชือทีเสนอโดยสมาชิกท่าหนึงของ
PSC นายบุซซี ได้กล่าวว่า ILO กําลังจัดวางแผนกิจกรรมสําหรับวันต่อต้านแรงงานเด็กสากล และจัดงาน
กิจกรรมร่ วมกับผูซ้ &ื อในช่วง ThaiFEX ซึ ง ILO ได้กระตุน้ ให้ตระหนักถึงแรงงานเด็กและรู ปแบบการทํางาน
ทีไม่เป็ นทียอมรับทีเกิดขึ&นในห่วงโซ่ อุปทาน ทั&งนี&บางโครงการกําลังอยูใ่ นระยะดําเนิ นการและวางแผน
การดําเนินการและการติดตามผล
ได้มกั ารรับรองชื อโครงการ “Ship to Shore Rights Project”
ILO ได้สรุ ปยุทธศาสตร์ การสื อสารและการทําให้โครงการเป็ นทีรู ้จกั รวมทั&งการสร้างแบรนด์
เพือทีจะนําเสนอรายงานต่อ PSC ครั&งหน้า
การประชุ ม PSC ครั@งที 2: ม.ล. ปุณฑริ ก เสนอให้มีการประชุม PSC ครั&งต่อไปในเดือนกันยายน หลังจากมี
การจัดตั&งคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force) และมีการประชุมรอบแรกแล้ว มีการสนับสนุนให้
กรรมการ PSC กําหนดว่าใครควรเป็ นผูแ้ ทนของสถาบันในคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน (Task Force)
รวมทั&งให้มีการเสนอชื อผูเ้ ข้ารับตําแหน่งประธานร่ วม ทั&งนี& ILO จะต้องจัดส่ งแผนการดําเนินงานและวาระ
ประชุมก่อนหน้าทีจะมีการประชุม PSC ครั&งต่อไป
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การดําเนินการและการติดตามผล
กรรมการ PSC ต้องนําเสนอชือบุคคลทีจะดํารงตําแหน่งประธานร่ วมสําหรับกรรมการเฉพาะกิจต่อ
ILO ภายใน 7 วันทําการหลังการจัดตั&งคณะกรรมการ PSC แล้ว (19 พฤษภาคม 2559)
คณะกรรมการ PSC จะต้องจัดการประชุมก่อนหน้าการประชุม PSC ครั&งต่อไป
ในการประชุม PSC ครั&งต่อไปจะจัดขึ&นในช่วงกลางเดือนกันยายน ( 12 กันยายน 2559)
คํากล่ าวปิ ดการประชุ ม:นางลุยซา ราเกย์ รองหัวหน้าคณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทยได้กล่าว
สรุ ปประเด็นสําคัญและการปฏิบตั ิการในสมัยแรกของ PSC นายเมาริ ซิโอ บุซซี ผูอ้ าํ นวยการองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศประจําประเทศไทยไทย กัมพูชา และ สปป.ลาวได้สรุ ปถึงกลไกในการจัดการและ
ประสานงานของ PSC พร้อมทั&งให้ขอ้ สังเกตว่า บางกิจกรรมซึ งกําลังดําเนินอยูข่ ณะนี&อาจจําเป็ นต้องมีกลไก
ในการมอบอํานาจให้แก่ประธานร่ วม เพือนําเรื องสําคัญบางเรื องไปสู่ การปฏิบตั ิตามความจําเป็ นโดยไม่ตอ้ ง
ให้มีการรอ PSC ครั&งต่อไป กลไกดังกล่าวนั&นได้นาํ ไปกําหนดเป็ นวาระหนึงในการปฏิบตั ิงานของ PSC ชุด
ต่อไป โดยมีการแจ้งความคืบหน้าของงานทีได้ปฏิบตั ิไปแล้ว นายบุซซี ให้ขอ้ สังเกตด้วยว่ากิจกรรมเพือ
สนับสนุนและพัฒนากรอบแนวปฏิบตั ิในเรื องการติดตามและการประเมินผล ต้องนําไปสู่ การปฏิบตั ิโดย
ทันที ซึ งต้องมีการปฏิบตั ิงานจากทีมงานของ ILO ภายในสองสามเดือนข้างหน้าและให้ขอ้ มูลสรุ ปแก่ PSC
ในการประชุมครั&งต่อไป
การดําเนินการและการติดตามผล
ILO เป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานการประชุมและเอกสารเพือการอภิปรายแก่คณะกรรมการ PSC ทุกคน
รายชื อภาคผนวก
ภาคผนวก 1 วาระการประชุ ม
ภาคผนวก 2 รายชื อผู้เข้ าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการกํากับติดตามครั@งที C
ภาคผนวก 3 ข้ ออ้ างอิง (TOR) ของคณะกรรมการกํากับติดตาม
ภาคผนวก 4 แผนการดําเนินงานระยะเริมต้ นของปี 2559
ภาคผนวก 5 บทสรุ ปโครงการโดยย่ อและกรอบเวลา
ภาคผนวก 6 เอกสารนําเสนอรายงานทีใช้ ในกาประชุ ม PSC ครั@งที 1
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