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โครงการต่อตา้นรูปแบบการทาํงานที�ไม่เป็นที�ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล 

การประชุมของคณะกรรมการกาํกบัติดตามโครงการครั& งที� ' 
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ ประเทศไทย วนัที� ', พฤษภาคม 0112 

สรุปยอ่รายงานการประชุม 

 

วตัถุประสงค์  

วตัถุประสงคข์องคณะกรรมการกาํกบัติดตามโครงการครั& งที� ' มีดงัต่อไปนี&   
1. พิจารณาและรับรองขอ้เสนอ TOR สาํหรับคณะกรรมการกาํกบัติดตาม (Project Steering 

Committee-PSC)  และโครงสร้างการกาํกบัดูแล ตลอดจนทบทวนคณะกรรมการ PSC  
2. พิจารณาและรับรองแผนดาํเนินงานสาํหรับโครงการ 1 เดือนซึ�งอยูใ่นระยะเริ�มตน้ ตลอดจนให้

ความคิดเห็นและขอ้แนะนาํจากสมาชิกของ PSC เพื�อกาํหนดกิจกรรมหลกัที�ตอ้งใหค้วามร่วมมือ
และใหมี้การลงมือทาํอยา่งฉบัพลนั  

3. พิจารณาและแลกเปลี�ยนเกณฑก์ารเลือกที�ใชเ้พื�อกาํหนดสถานที�ทาํงานภาคสนามสาํหรับการทาํงาน
ปฏิบติัการ/กิจกรรมที�เร่งรัด  

สรุปย่อ  
โครงการของ ILO เพื�อต่อต้านรูปแบบการทาํงานที�ไม่เป็นที�ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล  
ไดมี้การจดัการประชุมของคณะกรรมการกาํกบัติดตามโครงการครั& งที� ' ในวนัที� ', พฤษภาคม 0112                  
การประชุมมีระยะเวลาประมาณ 0 ชั�วโมงและมีประธานร่วมที�ประชุมไดแ้ก่ ม.ล. ปุณฑริก สมิติ 
ปลดักระทรวงแรงงาน และนางลุยซา ราเกย ์รองหวัหนา้คณะผูแ้ทนสหภาพยโุรปประจาํประเทศไทย  
โครงการนี& เป็นความร่วมมืออยา่งเป็นทางการที�จดัขึ&นโดย ILO และกระทรวงแรงงานซึ� งเป็นผูมี้บทบาทที�
สาํคญัในประเทศไทย  ทั&งนี&  ILO ไดเ้ป็นเจา้ภาพในการจดังานครั& งนี&  โดยไดรั้บการเขา้ร่วมประชุมจากหลาย
ฝ่ายเป็นอยา่งดี ทั&งจากตวัแทนของภาครัฐ นายจา้งและผูที้�เกี�ยวขอ้งในอุตสาหกรรม สหภาพแรงงาน และ
ภาคประชาสังคม   หลงัจากเสร็จสิ&นการประชุมครั& งนี& จะมีการติดตามโดยการใหค้วามร่วมมือในการทาํงาน
วจิยัและแผนงานกิจกรรม รวมทั&งการจดัตั&งคณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้นเพื�อใหค้าํแนะนาํทางเทคนิค
และใหก้ารสนบัสนุนตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการ อนึ� งโครงการนี& เริ�มตน้ในวนัที� ' กุมภาพนัธ์ 0112 มี
ระยะเวลาดาํเนินโครงการทั&งสิ&น [0 เดือน  โดยตลอดระยะเวลาการประชุมไดมี้การแลกเปลี�ยนแสดงความ
คิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม และมีผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งจาํนวนหนึ�งซกัถามขอ้สงสัยและใหค้วามคิดเห็น
เพิ�มเติม 
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4. พิจารณาและรับรองทางเลือกสาํหรับตั&งชื�อโครงการสั&นๆ  
5. จดัทาํระเบียบวาระการประชุมและกาํหนดกรอบเวลาของการประชุม PSC ครั& งที� 0  
6. เผยแพร่ขอ้มูลและความคืบหนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานของการต่อตา้นรูปแบบการทาํงานที�ไม่

เป็นที�ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล   
(กรุณาดูวาระการประชุมครั�งที� �ในภาคผนวก �)  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํกบัติดตามโครงการครั& งที� ' ทั&งสิ&น 34 ท่าน รวมทั&งตวัแทนของภาครัฐ 
นายจา้งและผูที้�เกี�ยวขอ้งในอุตสาหกรรม สหภาพแรงงาน ภาคประชาสังคม และผูแ้ทนจากสหภาพยโุรปซึ�ง
เป็นเจา้หนา้ที�อาวโุสหรือเจา้หนา้ที�ที�รับผิดชอบขอบข่ายงานซึ�งจะทุ่มเททาํงานจนกระทั�งโครงการมี
ความสาํเร็จและบรรลุวตัถุประสงค ์ 
(กรุณาดูรายชื�อผู้ เข้าร่วมประชุมในภาคผนวก #)  
 
สาระสําคัญของรายงานการประชุมและประเด็นแลกเปลี�ยนความคิดเห็นที�สําคัญ  

คํากล่าวต้อนรับ: ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลดักระทรวงแรงงาน และนางลุยซา ราเกย ์รองหวัหนา้คณะผูแ้ทน
สหภาพยโุรปประจาํประเทศไทย  เป็นผูก้ล่าวเปิดงานประชุม   โดยม.ล.ปุณฑริก สมิติไดเ้นน้ถึงความ
เขม้แขง็ในการเป็นพนัธมิตรเพื�อผลกัดนัใหเ้กิดสภาพการทาํงานที�ดีในกลุ่มประมงไทยและอุตสาหกรรม
อาหารทะเลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  ส่วนนางลุยซา ราเกย ์ไดย้ ํ&าวา่โครงการนี& เป็นหวัใจสาํคญัที�จะ
ทาํใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งสหภาพยโุรปและรัฐบาลไทย ในการกระตุน้ใหผู้มี้ส่วนเกี�ยวขอ้งไดร่้วมกนั
ขจดัปัญหาการใชแ้รงงานเด็กและรูปแบบการทาํงานที�ไม่เป็นที�ยอมรับในการประมงไทยและ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล   
 
หลงัจากพิธีกล่าวเปิดงาน นางลุยซา ราเกย ์ไดเ้ชิญนายเมาริซิโอ บุซซี� ผูอ้าํนวยการองคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศประจาํประเทศไทย กมัพชูา และ สปป.ลาว เพื�อนาํเสนอวาระการประชุมและภาพรวมที�มาและ
วตัถุประสงคข์องโครงการ  
  
ภาพรวมของโครงการ: นายเมาริซิโอ บุซซี� ผูอ้าํนวยการองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศประจาํประเทศไทย
ไทย กมัพชูา และ สปป.ลาว ไดต้ระหนกัถึงความร่วมมืออนัยาวนานและแขง็แกร่งระหวา่ง ILO กบัรัฐบาล
แห่งราชอาณาจกัรไทย และกล่าววา่จุดเริ�มตน้ของโครงการ TRIANGLE และ IPEC  ลว้นเกิดขึ&นจากการเขา้
แทรกแซงการประมงและภาคอาหารทะเลตามความจาํเป็น นายบุซซี�ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มาตรการจาํนวน
หนึ�งที�ไดจ้ดัทาํขึ&นเมื�อปีสองปีที�ผา่นมานี&โดยรัฐบาลไทย และ ILO ไดห้ยบิยกปัญหารูปแบบการทาํงานที�ไม่
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เป็นที�ยอมรับ  ซึ� งไดมี้ความพยายามอยา่งต่อเนื�องที�จะกระทาํสิ�งเหล่านี&ทั&งในและนอกภูมิภาคนี&  โครงการ
ใหม่นี&จะมุ่งไปที�ประเด็นปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัการพื&นฐานและสิทธิในการทาํงาน แรงงานยา้ยถิ�น การ
ตรวจสอบแรงงาน ความปลอดภยัและสุขภาพ และการร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัคนงานและนายจา้ง  ไดมี้การ
จดัตั&งวตัถุประสงคห์รือเสาหลกัสี�ประการไวด้งัต่อไปนี&  ') กฎหมายและนโยบาย  0) การตรวจสอบแรงงาน 
และการบงัคบัใช ้3) ความสมคัรใจร่วมมือจากภายในอุตสาหกรรม และ [)  บริการใหค้วามสนบัสนุนและ
การเพิ�มอาํนาจใหค้นงานโดยผา่นคนงานและองคก์รประชาสังคม  
 

คณะกรรมการกาํกบัติดตามและคณะทาํงานขับเคลื�อนเฉพาะด้าน (Task Force): ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ได้
นาํเสนอภาพรวมของคณะกรรมการกาํกบัติดตามดงัที�กล่าวถึงไวใ้น TOR (ภาคผนวก 3 ) และเชิญให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของ PSC  ซึ� งผูเ้ขา้ร่วมการประชุมไดเ้สนอให้เชิญ 
MSDHS มาเขา้ร่วมดว้ยเพราะทาํงานเกี�ยวขอ้งกบัการคา้มนุษย ์รวมทั&งเชิญ MECC ดว้ยเนื�องจาก CCCIF 
เป็นหน่วยงานชั�วคราวในขณะที� MECC เป็นโครงสร้างที�กาํหนดถาวรไวแ้ลว้ นอกจากนี&ยงัมีการแลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นวา่ NGO องคก์รไหนบา้งที�ทาํงานเกี�ยวกบัสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ซึ� ง
ควรจะเชิญมาเขา้ร่วมใน PSC ดว้ย ทั&งนี&นางสาวสิมริน สิงห์ ผูเ้ชี�ยวชาญอาวุโสดา้นแรงงานเด็กของ ILO ได้
นาํเสนอหวัขอ้โดยยอ่ของขอ้เสนอในการจดัตั&งโครงสร้างคณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force) 
เพื�อช่วยใหข้อ้มูลดา้นเทคนิค และประสานงานกิจกรรมระหวา่งดาํเนินโครงการ และมีการจดัการประชุม
เป็นประจาํซึ� งบ่อยกวา่การประชุมของ PSC  จากนั&นในที�ประชุมไดแ้ลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกบั
คณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force) องคป์ระกอบ และโครงสร้างการกาํกบัดูแลภายใน  
 
ระหวา่งการอภิปรายไดมี้การหยบิยกประเด็นที�วา่ GLP และการตรวจสอบตลอดจนการวางแผนกิจกรรมที�
เสนอในคณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force) นั&นควรจะประสานงานผา่นคณะทาํงานขบัเคลื�อน
เฉพาะดา้นที�จดัตั&งขึ&นใหม่  หรือวา่จดัทาํโดยกลไกที�มีอยูเ่ดิม เป็นที�กงัวลวา่การถ่ายทอดงานจาก
กระบวนการ GLP ที�มีอยูไ่ปยงักลไกลใหม่นั&นอาจจะเป็นเรื�องยากและตอ้งมีการขอการสนบัสนุนจาก ILO 
ในฐานะที�เป็นฝ่ายเลขาธิการดว้ย  
 
การดําเนินการและการติดตามผล  

 
� มีการรับรอง TOR ของ PSC  
� ฝ่ายเลขาธิการจะสรุปสาระสาํคญัใหแ้ก่สมาคมอุตสาหกรรม กระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคง

ของมนุษย ์และ ศูนยป์ระสานการปฏิบติังานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (MECC) 
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และใหก้ารสนบัสนุนเพื�อกาํหนดและเชิญตวัแทนจาก PSC และคณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น 
(Task Force)ชุดหนา้ 

� กลุ่มแรงงานยา้ยถิ�น (MWG) จะแต่งตั&งผูแ้ทนภายในวนัที� 19 พฤษภาคม และแจง้ให ้ILO ทราบใน
ฐานะที�เป็นเลขาธิการ  

� กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ควรจะเขา้ร่วมใน PSC ดว้ย (ซึ� งไม่ใช่
คณะกรรมการ PSC ของกระทรวงการต่างประเทศ) สาํหรับกรมอื�นๆของกระทรวงการต่างประเทศ 
สามมารถเป็นสมาชิกของคณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force) 

� PSC จะประชุมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั& ง  
� จะมีการจดัตั&งคณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force)สองชุด 1) เพื�องานกฎหมายและ

สภาวะแวดลอ้มเรื�องกฎระเบียบและการจดัตั&งองคก์รของคนงานและบริการสนบัสนุน และ 2) การ
ตรวจสอบแรงงานและการบงัคบัใช ้และ แนวปฏิบติัดา้นแรงงานที�ดี (GLP) รวมทั&งการเสวนาเรื�อง
การจดัการคนงาน 

� คณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force)จะมีประธานร่วมจากรัฐบาลและผูแ้ทนหนึ�งคนจาก
สหภาพแรงงาน หรือภาคอุตสาหกรรม 

� สมาชิกของคณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force)และผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อคดัเลือกเป็น
ประธานจะตอ้งรายงานต่อ ILO ซึ� งเป็นฝ่ายเลขาธิการภายในวนัที� 19 พฤษภาคม  

�  คณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force)จะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยหนึ�งครั& งในทุกๆไตร
มาส  

� จาํนวนของสมาชิกตอ้งอยูใ่นขอบข่ายที�จดัการดูแลไดใ้นขณะที�ทาํหนา้ที�เป็นผูแ้ทน  
 
ภาพรวมของแผนการดําเนินงาน-ในช่วงเริ�มต้น นายแมก็ซ์ ทูนอน เจา้หนา้ที�โครงการอาวโุสของ ILO /        
ผูป้ระสานงานของโครงการ TRIANGLE II ไดเ้สนอแผนการดาํเนินงานสาํหรับโครงการในระยะเริ�มตน้
จากเดือนพฤษภาคม-กนัยายน 2559 (ภาคผนวก 4)  ม.ล.ปุณฑริกไดเ้ปิดใหมี้การแสดงความคิดเห็นและให้
ขอ้มูลจาก PSC นอกจากนี&ทาง ILO จะร่วมมือกบัรัฐบาลไทยจดัการวจิยัเสริมใหแ้ก่โครงการของ EU และ
การวจิยัสาํรวจเรื�องแรงงานเด็กของชาติ ในที�ประชุมไดมี้การเสนอแนะวา่ระเบียบวธีิวจิยัและ TOR ควรจะ
รวมอยูใ่นคู่มือการปฏิบติังานผา่นทางโครงสร้างคณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force)  และ ILO 
ไดรั้บการสนบัสนุนใหด้าํเนินงานโดยใชง้านวจิยัและการศึกษาในครั& งที�ผา่นๆมาเป็นฐานดาํเนินการ   
นอกจากนี&ยงัมีการอภิปรายถึงความจาํเป็นที�จะตอ้งประสานงานเรื�อง GLP เนื�องจากกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน  กรมประมง สมาคมอุตสาหกรรมและสหภาพแรงงานมีการทาํงานและกิจกรรมที�แตกต่าง
กนัในเรื�อง GLP ซึ� งกรมประมง ไดก้ล่าววา่พวกเขาสามารถสนบัสนุน  GLP ได ้แต่ไม่สามารถเป็นผูน้าํใน
การคิดริเริ�มอีกต่อไป  
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การดําเนินการและการติดตามผล  

� PSC รับรองแผนการดาํเนินงานระยะแรกเริ�ม  
� คณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force) จะเป็นผูใ้หข้อ้คิดเห็นในการพฒันาเรื�องสาํคญับาง

เรื�องเช่น TOR และระเบียบวิธีปฏิบติัของงานวจิยัที�เสนอมา รวมทั&งแนวปฏิบติัในการติตามและ
ประเมินผลงาน (M&E Framework) ตามมาตรฐานสากลในการจดัเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล  

� ILO จะแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัสมาคมอุตสาหกรรม กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
สหภาพแรงงานและภาคประชาสังคมเรื�องการดาํเนินงานในขั&นต่อไปภายใต ้GLP และจะนาํเสนอ
ยทุธศาสตร์ต่อที�ประชุมคณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force)ครั& งแรก  

การกาํหนดสถานที�ทาํงานภาคสนาม :  นายแมก็ซ์ ทูนอน เจา้หนา้ที�โครงการอาวโุสของ ILO /                        
ผูป้ระสานงานของโครงการ TRIANGLE II ไดน้าํเสนอหลกัการในการคดัเลือกและบ่งชี&สถานที�
ปฏิบติังานโดยร่วมหารือกบักรรมการของ PSC เพื�อเตรียมการจดัประชุมรวมทั&งจงัหวดัต่างๆที�ไดป้ฏิบติั
ตามหลกัการนี&  นายทูนอนกล่าววา่โครงการนี& จะครอบคลุมจงัหวดัชายฝั�งของประเทศไทย 22 จงัหวดั 
ตามองคป์ระกอบที� 1 (นโยบายและหลกักฎหมาย) และ องคป์ระกอบที� 2 (การตรวจสอบและการบงัคบั
ใช)้ โดยมุ่งเนน้ที�องคป์ระกอบที� 3 (การปฏิบติัดว้ยความสมคัรใจ) และองคป์ระกอบที� 4 (การใหค้วาม
สนบัสนุนต่อคนงาน) ซึ� งจะนาํไปปฏิบติัใน 5 ถึง 7 จงัหวดั มีผูแ้สดงความกงัวลในเรื�องที�วา่มีการ
ประมาณการณ์วา่เรือที�ประกอบการเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทยมี 40,000 ลาํ แต่เรือที�จดทะเบียนกบั 
สมาคมประมงแห่งประเทศไทย ในฐานขอ้มูลมีเพียง 10,000 ลาํ ซึ� งมีนํ&าหนกัมากกวา่ 30 ตนั 
นอกเหนือจากนั&นยงัมีการประมาณการณ์วา่ยงัมีเรือประมงพื&นบา้นอีก 77,000 ลาํ (ซึ� งถือวา่เป็นเรือที�มี
นํ&าหนกัตํ�ากวา่ 30 ตนั ตามพระราชบญัญติัการประมงฉบบัใหม่) ซึ� งหมายถึงวา่มีการใชอุ้ปกรณ์และ
วธีิการในการจบัปลาที�แตกต่างกนัโดยมีขอ้มูลในการจดทะเบียนไม่ถึง 2,000 ลาํ ดงันั&นจึงมี
ขอ้เสนอแนะวา่ในการคดัเลือกพื&นที�ภาคสนามควรยดึถือฐานขอ้มูลที�มีอยูเ่ป็นหลกัโดยตอ้งคาํนึงวา่มี
เรือประมงดงักล่าวขา้งตน้มีความแตกต่างกนั  
หลกัการในการรวบรวมขอ้มูลป้อนกลบัและขอ้มูลนาํเขา้ของ PSC  

� อุตสหกรรมที�มีความเฉพาะและมีความหลากหลาย 
� กรณีการละเมิดกฎหมาย 
� ศกัยภาพและการประสานงานของหน่วยงานทอ้งถิ�น 
� การมีและการไม่มีสหภาพแรงงานและหุน้ส่วน CSO 
� ความหลากหลายดา้นเชื&อชาติ  
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มีการกาํหนดสถานที�โดยพิจารณาจากความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของชายฝั�งทะเลไทยตามแนวปฏิบติั
ของราชนาวไีทยดงัต่อไปนี&   
 
ภาคกลาง/อีสเทิร์นซีบอร์ด:  ตราด ระยอง และ/หรือ สมุทรสาคร 
ภาคใต ้/อ่าวไทย:  สงขลา นครศรีธรรมราช และ/หรือสุราษฎร์ธานี  
ภาคใต/้ทะเลอนัดามนั:  ภูเก็ต ระนอง และ/หรือ ตรัง  
 
ประธานร่วมเสนอวา่ควรนาํเรื�องจาํนวนคนงานยา้ยถิ�นที�ขึ&นทะเบียนไวใ้นแต่ละจงัหวดัมาร่วมพิจารณาดว้ย  
 

การดําเนินการและการติดตามผล  

� ILO ตอ้งจดัเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลที�มีอยูแ่ละเสนอพื&นที�เป้าหมาย ตามหลกัการในการคดัเลือก
ดงักล่าวมากขึ&น และส่งใหค้ณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force)พิจารณาแลว้ส่งให ้PSC  
 

การสร้างแบรนด์และทาํให้โครงการเป็นที�รู้จัก: นายเมาริซิโอ บุซซี� ผูอ้าํนวยการองคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศประจาํประเทศไทย กมัพชูา และ สปป.ลาว ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ
และแผนการทาํใหโ้ครงการเป็นที�รู้จกั สาํหรับกิจกรรมสื�อสารภายนอกซึ�งจะตอ้งอาศยัการปฏิบติัในช่วงที�
เป็นจุดสาํคญัของโครงการ หลกัจากมีการอภิปรายความคิดเห็นที�แตกต่างกนั ในที�สุดที�ประชุมเห็นชอบใช้
ชื�อเรียกทั�วไปของโครงการนี& วา่ “Ship to Shore Rights Project” ซึ� งเป็นชื�อที�เสนอโดยสมาชิกท่าหนึ�งของ 
PSC นายบุซซี�ไดก้ล่าววา่ ILO กาํลงัจดัวางแผนกิจกรรมสาํหรับวนัต่อตา้นแรงงานเด็กสากล และจดังาน
กิจกรรมร่วมกบัผูซื้&อในช่วง ThaiFEX  ซึ� ง ILO ไดก้ระตุน้ใหต้ระหนกัถึงแรงงานเด็กและรูปแบบการทาํงาน
ที�ไม่เป็นที�ยอมรับที�เกิดขึ&นในห่วงโซ่อุปทาน ทั&งนี&บางโครงการกาํลงัอยูใ่นระยะดาํเนินการและวางแผน  
 
การดําเนินการและการติดตามผล  

� ไดม้กัารรับรองชื�อโครงการ “Ship to Shore Rights Project” 
� ILO ไดส้รุปยทุธศาสตร์การสื�อสารและการทาํใหโ้ครงการเป็นที�รู้จกัรวมทั&งการสร้างแบรนด ์

เพื�อที�จะนาํเสนอรายงานต่อ PSC ครั& งหนา้  
การประชุม PSC ครั@งที� 2: ม.ล. ปุณฑริก เสนอใหมี้การประชุม PSC ครั& งต่อไปในเดือนกนัยายน หลงัจากมี
การจดัตั&งคณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force) และมีการประชุมรอบแรกแลว้ มีการสนบัสนุนให้
กรรมการ PSC กาํหนดวา่ใครควรเป็นผูแ้ทนของสถาบนัในคณะทาํงานขบัเคลื�อนเฉพาะดา้น (Task Force) 
รวมทั&งใหมี้การเสนอชื�อผูเ้ขา้รับตาํแหน่งประธานร่วม ทั&งนี&  ILO จะตอ้งจดัส่งแผนการดาํเนินงานและวาระ
ประชุมก่อนหนา้ที�จะมีการประชุม PSC ครั& งต่อไป  
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การดําเนินการและการติดตามผล  

� กรรมการ PSC ตอ้งนาํเสนอชื�อบุคคลที�จะดาํรงตาํแหน่งประธานร่วมสาํหรับกรรมการเฉพาะกิจต่อ 
ILO ภายใน 7 วนัทาํการหลงัการจดัตั&งคณะกรรมการ PSC แลว้  (19 พฤษภาคม 2559)  

� คณะกรรมการ PSC จะตอ้งจดัการประชุมก่อนหนา้การประชุม PSC ครั& งต่อไป  
� ในการประชุม PSC ครั& งต่อไปจะจดัขึ&นในช่วงกลางเดือนกนัยายน ( 12 กนัยายน 2559)  

คํากล่าวปิดการประชุม:นางลุยซา ราเกย ์รองหวัหนา้คณะผูแ้ทนสหภาพยโุรปประจาํประเทศไทยไดก้ล่าว
สรุปประเด็นสาํคญัและการปฏิบติัการในสมยัแรกของ PSC   นายเมาริซิโอ บุซซี� ผูอ้าํนวยการองคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศประจาํประเทศไทยไทย กมัพชูา และ สปป.ลาวไดส้รุปถึงกลไกในการจดัการและ
ประสานงานของ PSC พร้อมทั&งใหข้อ้สังเกตวา่ บางกิจกรรมซึ�งกาํลงัดาํเนินอยูข่ณะนี&อาจจาํเป็นตอ้งมีกลไก
ในการมอบอาํนาจให้แก่ประธานร่วม เพื�อนาํเรื�องสาํคญับางเรื�องไปสู่การปฏิบติัตามความจาํเป็นโดยไม่ตอ้ง
ใหมี้การรอ PSC ครั& งต่อไป กลไกดงักล่าวนั&นไดน้าํไปกาํหนดเป็นวาระหนึ�งในการปฏิบติังานของ PSC ชุด
ต่อไป โดยมีการแจง้ความคืบหนา้ของงานที�ไดป้ฏิบติัไปแลว้ นายบุซซี�ใหข้อ้สังเกตดว้ยวา่กิจกรรมเพื�อ
สนบัสนุนและพฒันากรอบแนวปฏิบติัในเรื�องการติดตามและการประเมินผล ตอ้งนาํไปสู่การปฏิบติัโดย
ทนัที  ซึ� งตอ้งมีการปฏิบติังานจากทีมงานของ ILO ภายในสองสามเดือนขา้งหนา้และใหข้อ้มูลสรุปแก่ PSC 
ในการประชุมครั& งต่อไป  
การดําเนินการและการติดตามผล  

� ILO เป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประชุมและเอกสารเพื�อการอภิปรายแก่คณะกรรมการ PSC ทุกคน  
 

รายชื�อภาคผนวก  

ภาคผนวก 1 วาระการประชุม  

ภาคผนวก 2  รายชื�อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกาํกบัติดตามครั@งที� C 

ภาคผนวก 3  ข้ออ้างองิ (TOR) ของคณะกรรมการกาํกบัติดตาม 

ภาคผนวก 4  แผนการดําเนินงานระยะเริ�มต้นของปี 2559  

ภาคผนวก 5  บทสรุปโครงการโดยย่อและกรอบเวลา 

ภาคผนวก 6  เอกสารนําเสนอรายงานที�ใช้ในกาประชุม PSC ครั@งที� 1  


