รายงานการประชุ ม
การประชุ มคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการ ครังที วันที กันยายน
การต่ อต้ านรู ปแบบการทํางานทีไม่ เป็ นทียอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
ระเบียบวาระที รายงานการดําเนินการเตรี ยมการของประธานร่ วม
นายวิวฒั น์ ตังหงส์ ผูช้ ่ วยปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็ นประธานในช่ วงเริ มการประชุ ม ซึ ง
ปลัดกระทรวงแรงงานลาประชุ ม นายวิวฒั น์ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการในการ
เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการกํากับติ ดตามโครงการครั-งที สองนี- และกล่าวต้อนรับเพือนร่ วมงานจาก
สหภาพยุโรป ทีเดินทางมาจากกรุ งบรัสเซลทและได้เข้าร่ วมการประชุมนี- ในฐานะผูส้ ังเกตการณ์ การประชุ ม
นี- เป็ นการติดตามผลของการประชุ มคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการครั-งทีหนึ งเมือวันที 45 พฤษภาคม
ทีได้วางแนวทางการปฏิ บตั ิของโครงการรวมถึ งข้อกําหนดในขอบเขตงาน การคัดเลื อกสถานที และการ
จัดตั-งคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน
นางลุยซา แร็ กเฮอร์ อุปทูตของคณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย ได้กล่าวเปิ ดการประชุม ผลของ
การประชุ มวันนี- จะเป็ นแนวทางการทํางานของโครงการในเดือนทีจะมาถึ งนี- สหภาพยุโรปให้ความสําคัญ
กับการแก้ไขรู ปแบบการทํางานทีไม่เป็ นทียอมรับและสนับสนุ นเป้ าหมายการพัฒนาทียังยืน เป้ าหมายที >.@
เพื อแก้ไ ขปั ญ หาแรงงานเด็ ก แรงงานบัง คับ และการละเมิ ดสิ ท ธิ ต่ าง ๆ ด้านแรงงาน และเพื อยกระดับ
มาตรฐานด้านแรงงานและการปรับปรุ งแก้ไขกรอบการดําเนิ นงานของประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ จัดให้มีกลไกในการร้ องทุกข์ และส่ งเสริ มการเจรจาด้านสังคมระหว่างสมาชิ ก นางแร็ ก
เฮอร์ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยทียึดมันต่อพันธะในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
นายวิวฒั น์ ตังหงส์ ได้เชิ ญนายเจสัน จัดC ด์ ผูป้ ระสานงานอาวุโสของโครงการฯ องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ และผูป้ ระสานงานโครงการ ในฐานะฝ่ ายเลขานุการ ให้เป็ นผูแ้ ถลงระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที สรุ ป การดํ าเนิ น การของคณะกรรมการกํ ากั บ ติ ด ตามโครงการและรั บ รองรายงานการ
ประชุ ม
ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานได้เชิ ญนางพัฒนา พันธุ ฟัก ผูอ้ าํ นวยการสํานักประสานความร่ วมมื อ
ระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน เพือแถลงรายงานการประชุ มของคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการ
ครั- งที หนึ งเมื อวัน ที 45 พฤษภาคม F54G คณะกรรมการกํากับ ติ ดตามโครงการเห็ น ชอบกับ ร่ างกําหนด
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ขอบเขตงานของตนทีจะมีการประชุม (อย่างน้อย) ปี ละสองครั-งและยังได้เชิ ญกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุ ษย์และศูนย์ประสานการปฏิบตั ิในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ให้
เป็ นสมาชิ กด้วย นางพัฒนาฯ กล่าวว่า คณะกรรมการกํากับติดตามโครงการเห็ นชอบให้จดั ตั-งคณะทํางาน
ขับ เคลื อนเฉพาะด้า นจํานวนสองคณะที จะมี ก ารประชุ ม ก่ อ นการประชุ ม คณะกรรมการกํากับ ติ ด ตาม
โครงการ คือ (4) คณะทํางานขับเคลื อนเฉพาะด้านว่าด้วยสภาพแวดล้อมทางด้านกฎระเบียบและกฎหมาย
และการเสริ มสร้างสมาคมของคนงานและการจัดให้มีการบริ การสนับสนุ น และ (F) คณะทํางานขับเคลือน
เฉพาะด้านว่าด้วยการตรวจสอบแรงงานและการบังคับให้เป็ นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที
ดี รวมถึ งการเจรจาด้านการจัดการคนงาน โครงการนี- จะครอบคลุ มจังหวัดแถบชายฝั งจํานวน FF จังหวัด
พร้อมด้วยสถานทีทําการสาขาและสถานทีดําเนินโครงการทีได้มีการคัดเลือกในลําดับแรก
ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานได้เชิ ญนายมอริ ซิโอ บุซซี ผูอ้ าํ นวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ประจําประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เพือรายงานผลสรุ ปการดําเนินการ
ของคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการ นายมอริ ซิโอฯ รายงานว่าคณะทํางานขับเคลื อนเฉพาะด้านสอง
คณะได้ดาํ เนิ น การอย่างเต็ม ที โดยมี พ นัก งานและแรงงานได้เข้ามามี ส่ วนร่ วมอย่างใกล้ชิ ด การประชุ ม
คณะกรรมการกํากับติดตามโครงการจะได้รับการร้องขอให้รับรองแผนการทํางาน กรอบการดําเนิ นงานใน
การติ ดตามและการประเมิ นผล และการคัดเลื อกสํานักงานสาขาและสถานที ดําเนิ นโครงการที สําคัญใน
ลําดับต้น
การอภิปรายในที ประชุม
สํานักงานสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิ จสัมพันธ์ (สรส.) เน้นยํ-าถึ งความสําคัญของการทํางานร่ วมกันและ
เสนอแนะให้ใช้กลไกการจัดการของแรงงานในการแก้ไขประเด็นปั ญหาด้านแรงงาน สิ ทธิ ในการจัดตั-ง
องค์กรของแรงงานหรื อสหภาพการค้ายังมิได้บรรลุ ผลอย่างสมบูรณ์ รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างควรได้มี
การประสานงานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดเพือลดช่ องว่างด้านกฎระเบี ยบและประเด็นอืน ๆ ในเรื องสิ ทธิ ด้าน
แรงงาน ส่ ว นแนวปฏิ บ ัติ ด้า นแรงงานที ดี ไ ด้มี ก ารดํา เนิ น การแยกต่ า งหากซึ งไม่ ต้อ งใช้ ค วามร่ ว มมื อ
ประสานงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมมากนัก เป็ นสิ งสําคัญสําหรับโครงการในการทีจะกําหนดให้มีตวั ชี-วดั
เฉพาะด้านและมีความชัดเจน
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้รายงานว่าสมาคมฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดตั-งคณะกรรมการด้าน
สวัส ดิ การกับ ผูแ้ ทนของแรงงานต่างชาติ โดยกําลังจัดทําแนวทางปฏิ บ ตั ิ ด้านแรงงานที ดี (Good Labour
Practices) แต่ยงั มิได้รับการยอมรับจากผูซ้ -ื อ
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มติทีประชุ ม ที ประชุ มให้ การรั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการครั งที หนึงและ
รั บทราบสรุ ปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับติ ดตามโครงการ
ระเบียบวาระที . เรืองเพือพิจารณาและให้ ความเห็นชอบ
.. รายงานคณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้ าน คณะที และ
ประธานร่ วมฝ่ ายสหภาพยุโรปได้เชิ ญนางพัฒนา พันธุ ฟัก ผูอ้ าํ นวยการสํานักประสานความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศในฐานะประธานร่ วมของคณะทํางานขับ เคลื อนเฉพาะด้าน คณะที 4 คื อคณะทํางานขับ เคลื อน
เฉพาะด้านว่าด้วยสภาพแวดล้อมทางด้านกฎระเบียบและกฎหมาย และการจัดให้มีการบริ การสนับสนุ น ให้
รายงานผลอภิปรายของการประชุ มคณะทํางานฯ ภายใต้วตั ถุประสงค์ที 4 ของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้
รวมถึงการทบทวนกฎหมายภายในของประเทศ การวิเคราะห์ช่องว่าง และการร่ างกฎหมายของประเทศ การ
ทบทวนและการพัฒนาคู่มือการจ้างงานในภาคการประมง ภายใต้วตั ถุ ประสงค์ที X กิจกรรมต่าง ๆ ทีได้รับ
ความเห็ นชอบได้แก่ การจัดทําแผนการบริ การ การประสานงานด้านการบริ การกับหน่ วยงานเอ็นจีโอและ
หน่ วยงานของรั ฐในภูมิภาค และการสร้ างขี ดความสามารถของแรงงานต่างชาติสําหรั บการให้สิท ธิ ด้าน
แรงงาน
นางพัฒนาฯ ได้ขอให้นายปรานต์ สยามวาลา ในฐานะประธานร่ วมของคณะทํางานขับเคลื อนเฉพาะด้าน
คณะที F และผูแ้ ทนจากอีซีโอที รายงานการดําเนิ นงานของคณะทํางานขับเคลื อนเฉพาะด้าน คณะที F คือ
คณะทํางานขับเคลื อนเฉพาะด้านว่าด้วยการตรวจสอบแรงงานและการบังคับให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
แนวปฏิ บตั ิ ด้านแรงงานที ดี ภายใต้วตั ถุ ป ระสงค์ที F กิ จกรรมต่าง ๆ ที ได้มี การวางแผนไว้ให้รวมถึ งการ
ตรวจสอบแรงงาน เอสโอพีในการตรวจสอบด้านแรงงานทีมีการบูรณาการ และการบูรณาการการตรวจสอบ
ด้านแรงงานระหว่างกระทรวงต่ าง ๆ ที เกี ยวข้องในภาคอุ ตสาหกรรมนี- ด้วย ภายใต้วตั ถุ ป ระสงค์ที Y ที
ประชุ มตกลงให้มีการจัดตั-งกลไกการร้ องทุกข์ผ่านคณะกรรมการทีมีผแู ้ ทนของแรงงานต่างชาติและการมี
ส่ วนร่ วมกับเอ็นจีโอต่าง ๆ เพือเสริ มสร้างขีดความสามารถของแรงงานต่างชาติให้มีความเข้มแข็งมากขึ-น
นายจัดC ด์จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้แสดงข้อกําหนดขอบเขตงานของคณะทํางานขับเคลื อน
เฉพาะด้านทั-งสองคณะ
มติ ทีประชุ ม ที ประชุ มให้ การรั บรองข้ อกําหนดขอบเขตงานของคณะทํางานขับเคลื อนเฉพาะด้ านทังสอง
คณะ
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.. สํ านักงานสาขาและการคัดเลือกสถานทีดําเนินโครงการ
ประธานร่ วมฝ่ ายกระทรวงแรงงานได้เชิ ญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (นางขวัญฤทัย ศิริพฒั นโกศล)
ให้รายงานการคัดเลือกสํานักงานสาขาและการคัดเลือกสถานทีดําเนินการในลําดับแรก โครงการครอบคลุม
จังหวัดแถบชายฝังจํานวน FF จังหวัดสําหรับวัตถุประสงค์ที 4 และ F มุ่งเน้นทีจังหวัดแถบชายฝังจํานวน 45
จังหวัดจากบริ เวณชายฝัง Z จังหวัดสําหรับวัตถุประสงค์ที Y และ X เหตุผลอันควรในการคัดเลือกสํานักงาน
สาขาและสถานทีในการดําเนิ นการตามโครงการยึดหลักเกณฑ์การคัดเลื อกสถานที อันได้แก่ จํานวนของ
เรื อประมง ขนาดของเรื อประมงและแรงงานด้านการประมงและอาหารทะเล และเหตุอืน ๆ ในการละเมิด
สิ ทธิ ดา้ นแรงงานทีอาจมีข- ึน สํานักงานสาขาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในจังหวัดพังงาได้รับการ
เสนอชื อโดยอิ งตามข้อมูล ข้างต้นและได้รับ ความเห็ นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์ในการประชุ ม คณะทํางาน
ขับเคลื อนเฉพาะด้านเมือเดื อนกรกฎาคม F54G จังหวัดพังงามีทางเข้าถึงสถานทีทีสําคัญในลําดับต้น ๆ ใน
อ่าวไทยและบริ เวณทะเลอันดามันและเป็ นบ้านให้กบั ภูมิภาคที Y ฐานทัพเรื อ สถานทีในลําดับต้น ๆ ทีได้รับ
การเสนอนี-ครอบคลุมพื-นทีชายฝังห้าบริ เวณ ดังนีบริ เวณชายฝัง

การประมง

อาหารทะเล

บ ริ เ ว ณ ที 4 ภ า ค ระยอง
ตะวันออก
บริ เวณที F ภาคกลาง
ชลบุรี
บ ริ เว ณ ที Y อ่ าว ไ ท ย ชุมพร
ตอนบน

ระยอง
สมุทรสาคร
สุ ราษฎร์ ธานี

บ ริ เว ณ ที X อ่ าว ไ ท ย ปั ตตานี
ตอนล่าง

สงขลา

บริ เวณที Z ภาคกลาง

ระนองและตรัง

พังงานและภูเก็ต
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สํ า นั ก งานขององค์ ก าร
แรงงานระหว่างประเทศ
กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานครและ
สํ านั ก งาน ส าข าข อ ง
องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ
สํ านั ก งาน ส าข าข อ ง
องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ
สํ านั ก งาน ส าข าข อ ง
องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ

มติ ทีประชุ ม ที ประชุ มให้ การรั บรองการเลื อกจังหวัดพังงาให้ เป็ นสํานักงานสาขาและเลื อกจังหวัดชุ มพรให้
เป็ นหนึงในสถานที สําคัญในลําดับต้ น ๆ ก่ อนจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์
... กรอบการดําเนินงานในการติดตามและการประเมินผล
ประธานร่ วมฝ่ ายสหภาพยุโรปได้ข อให้ องค์ก ารแรงงานระหว่างประเทศ (นางสาวสุ ภาวดี โชติ ก ญาณ)
นํา เสนอกรอบการดํา เนิ น งานการติ ด ตามและการประเมิ น ผล จากความเห็ น ที ได้รั บ จากการประชุ ม
คณะทํางานขับเคลือนเฉพาะด้าน องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ปรับแก้ไขตัวชี- วดั สําหรับการติดตาม
และการประเมินผลแล้ว อย่างไรก็ดี ข้อมูลเส้นฐานยังมิได้รวมเข้าไว้ดว้ ยกันเนื องจากมีความขัดแย้งระหว่าง
แหล่งทีมาของข้อมูลของรัฐบาล รายงานการค้ามนุ ษย์ และรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ ง
โครงการอยากเลือกใช้แหล่งทีมาของข้อมูลทีเป็ นทางการและสามารถตรวจสอบได้มากกว่า แหล่งทีมาของ
ข้อมูลทีเกิดขึ-นใหม่ยงั คงอยูใ่ นกระบวนการของการกําหนดโดยใช้การค้นคว้าวิจยั เส้นมูลฐาน นางสาวสุ ภา
วดี ฯ แสดงตัว อย่า งของกรอบการดํา เนิ น งานการรายงานที มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ\ และอธิ บ ายตัว ชี- วัด สํ า หรั บ
เป้ าประสงค์ของผลลัพธ์หลัก ๆ จํานวนสี เป้ าประสงค์ นางสาวสุ ภาวดีฯ สรุ ปโดยการอ้างถึงตัวอย่างประเภท
ของความเสี ยงสี ประเภท คือ ความเสี ยงทางการเมือง ทางสถาบัน ทางการเงิน และทางการปฏิบตั ิดาํ เนิ นการ
ทีจะใช้ในการประเมินผล
การอภิปรายในที ประชุม
สํานักงานสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
- ภายใต้ขอ้ 4.4 ระบุกฎหมายแรงงานของประเทศ
- ภายใต้ขอ้ 4.F การให้ทุกฝ่ ายได้เข้ามามีส่วนร่ วมยังต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของลูกจ้างให้
สามารถร้องเรี ยนหรื อส่ งเรื องร้องทุกข์ได้ดว้ ย
- ภายใต้ขอ้ X การเข้าถึงการบริ การ แต่มีความสําคัญเท่า ๆ กับการมุ่งเน้นการส่ งเสริ มองค์กรของ
แรงงาน
- ความเสี ยงต่ า ง ๆ : การประสานงานในด้า นข้อ มู ล ยัง ไม่ เพี ย งพอ อี ก ทั-ง การบู รณาการและ
ความสัมพันธ์เกียวเนื องกันระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ทีเกียวข้อง โดยเฉพาะความสัมพันธ์กนั ใน
อํานาจเพือแก้ไขปั ญหาการกระทําผิดด้านแรงงาน
เอ็มดับบลิวจี (Migrant Working Group)
- 4.F การมีส่วนร่ วมไตรภาคีควรให้รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมด้วย
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- 4.Y ตัวชี-วดั ไม่สอดคล้องกันเป้ าประสงค์
- F.F การแปลภาษาไทยในการเปลียนแปลงร้อยละยังคงมีความสับสน
- X.4 ค่าชดเชยทีให้มิได้สะท้อนถึงเป้ าประสงค์ในการเข้าถึงการบริ การ
สหภาพยุโรป
- ภายใต้ผลลัพธ์ที 4.4 ระบุกฎหมายแรงงานทีเกียวข้อง
มติ ทีประชุ ม ที ประชุ มได้ รับรองในหลั กการของกรอบการดําเนิ นงานในการติ ดตามและประเมิ นผล แต่
องค์ การแรงงานระหว่ างประเทศจะต้ องจั ดทํากรอบการดําเนิ นงานให้ แล้ วเสร็ จและเผยแพร่ เป็ นหนั งสื อ
ให้ กับประธานร่ วมทังสองฝ่ ายภายในวันที 56 กันยายน 7689 เพือให้ คณะกรรมการกํากับติดตามโครงการได้
ทําการตรวจสอบและรั บรอง
.. กิจกรรมของโครงการและแผนการดําเนินงานสํ าหรับปี 6 7 – 6 9
- เป้ าประสงค์ที 4: กรอบการดําเนินงานด้านกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบ
- เป้ าประสงค์ที F: การบังคับให้เป็ นไปตามกฎหมาย/การตรวจสอบด้านแรงงานในภาคการประมง
และอาหารทะเล
- เป้ าประสงค์ที Y: การปฏิบตั ิตามหลักการขั-นพื-นฐานและสิ ทธิ ต่างๆ ในการทํางาน
- เป้ าประสงค์ที X: การบริ การทีเป็ นการสนับสนุนแรงงาน/ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายและสมาคมแรงงาน
ทีมีความเข้มแข็ง
ทีประชุ มได้ขอให้สํานักงานเลขานุ การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนําเสนอกิ จกรรมเริ มแรกของ
โครงการและกิจกรรมทีจะจัดให้มีข- ึนต่อไปในแต่ละเป้ าประสงค์ กิจกรรมหลักบางกิจกรรมได้นาํ มาสรุ ปไว้
ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางด้านล่างนีเป้ าประสงค์
เป้ าประสงค์ที 4

เป้ าประสงค์ที F

กิจกรรมเริ มแรก
การวิเคราะห์ช่องว่าง
พีFf ซี 4>> การประชุมเพือ
แลกเปลียนข้อมูลระหว่างกระทรวง
แรงงานและองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ
การตรวจสอบสิ งท้าทายเชิงระบบ
ต่อการตรวจสอบด้านแรงงานทีมี
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กิจกรรมทีจะมีต่อไป
การวิจยั การจ้างงาน การสนับสนุนทาง
เทคนิคสําหรับพี Ff และซี 4>> และ
สําหรับแผนปฏิบตั ิการต่อรู ปแบบการ
ทํางานทีไม่เป็ นทียอมรับ
ปรับปรุ งการฝึ กอบรมการตรวจสอบด้าน
แรงงานให้มีความทันสมัย จําเป็ นต้องมี

ประสิ ทธิ ผล

เป้ าประสงค์ที Y

เป้ าประสงค์ที X

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือการ
วิเคราะห์ การฝึ กอบรมสําหรับเจ้าหน้าที
จํานวน 4F5 คนใน FF จังหวัด
ทําให้การเชือมโยงสู่ ผซู ้ -ื อเป็ นไป
สนับสนุนคณะทํางานด้านแนวทาง
โดยสะดวก
ปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีดี เผยแพร่ แนวทาง
ปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีดีเพือระบุขอบเขต
การปรับปรุ งพัฒนา สร้างการมีส่วน
ร่ วมกับ ผูซ้ -ื อ สร้างแพลทฟอร์ มผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยสําคัญเพือการเจรจา
ดําเนินการจัดทําแผนการบริ การโดย สนับสนุนซี เอสโอและสหภาพต่าง ๆ ใน
ซี เอสโอและสหภาพ
การให้บริ การด้านกฎหมายและด้านอืน
ๆ การพัฒนาด้านองค์กร
ขีดความสามารถของผูใ้ ห้บริ การ
จัดประชุมผูใ้ ห้บริ การเป็ นประจําการ
เจรจากับผูม้ ีส่วนได้เสี ยสําคัญในด้าน
การบริ การ

การอภิปรายในที ประชุม
สํานักงานสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
- ภายใต้เป้ าประสงค์ที Y แนวทางปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีดีเป็ นแนวคิดทีดีและเป็ นการเปิ ดพื-นทีให้
นายจ้างได้เข้ามามีส่วนร่ วม กระทรวงแรงงานได้เริ มดําเนิ นการดังกล่าวแต่จนถึงขณะนี- ยงั ไม่มี
การขยายโครงการ ควรมีแรงจูงใจสําหรับอุตสาหกรรมทีจะเลื อกสิ งนี- จึงเป็ นสิ งสําคัญทีจะได้
ดําเนิ นการต่ อเนื องในการส่ งเสริ ม แนวทางปฏิ บ ตั ิ ด้านแรงงานที ดี และกําหนดขอบเขตและ
ตัวแปรเสริ ม
- ภายใต้เป้ าประสงค์ที X สรส. ได้แสดงข้อคิดเห็ นว่าการมีส่วนร่ วมของแรงงานและการใช้ของ
สหภาพการค้าไม่มีความเข้มแข็ง และด้วยเหตุน- ี สังคมจึงไม่ได้รับรู ้ถึงความคิดเห็นของแรงงาน
ในทางอื น ๆ ที จะนําไปสู่ การแก้ไขการละเมิ ดด้านแรงงาน สรส. ได้ส่งเสริ มให้ใช้กลไกการ
จัดการแรงงานเพือส่ งเสริ มสวัสดิการและการจัดตั-งสหภาพทางการค้าเพิมขึ-นอีก
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กระทรวงแรงงานได้อธิ บ ายว่ากระทรวงได้ร่วมมื อกับ หน่ วยงานต่าง ๆ ของกระทรวง กรมประมง และ
โรงงานแปรรู ปอาหารทะเลต่าง ๆ และอุตสาหกรรมเป็ ดไก่ทีได้มีการลงนามในบันทึ กความเข้าใจในเรื อง
แนวทางปฏิ บตั ิดา้ นแรงงานทีดีในการคุ ม้ ครองแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็ ดไก่ ได้มีการพัฒนาคู่มือการ
ดําเนิ น การเพื อความเข้า ใจที ดี ข- ึ น ในประเด็ น ด้า นแรงงานในฟาร์ ม เลี- ย งเป็ ดไก่ ประสบการณ์ จ ากภาค
อุตสาหกรรมเป็ ดไก่สามารถโอนไปสู่ แนวทางปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีดีในภาคการประมงและอาหารทะเลได้
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้แจ้งว่าสมาคมฯ มีความพร้อมในการดําเนิ นงานเพือปฏิบตั ิตามหลักการของ
แนวทางปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีดี แต่เป็ นสิ งสําคัญสําหรับแนวทางปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีดีดว้ ยทีจะมีความยังยืน
ชาวเรื อแห่ งสเตลล่ า มาริ ส ตั-งข้อสังเกตว่าพวกเขาได้รับการดู แลเรื องสวัสดิ การของแรงงานต่างชาติและ
จัดตั-งศูนย์ชาวประมงในสงขลา ศรี ราชา และคลองเตย ศูนย์น- ี จะเป็ นสถานทีสําหรับแรงงานทีจะได้รับการ
ฝึ กอบรมก่อนออกเดินทางในความเป็ นอันตรายในอาชีพ เพือรับเรื องร้องเรี ยนของแรงงาน และส่ งต่อกรณี ที
เป็ นประเด็นปั ญหา และเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้สาํ หรับบุตรธิ ดาของแรงงานต่างชาติ
มติทีประชุม ที ประชุมรั บรองในหลักการของแผนงานสําหรั บปี 7689 – 768; ที ได้ เสนอ
.. กลยุทธ์ การสื อสารของโครงการ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (นางสาวสุ ภาวดี โชติกญาณ) ได้ให้ภาพรวมของกลยุทธ์การสื อสารและ
ประชาสัมพันธ์ปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาจัดทํายุทธศาสตร์ ในรายละเอียดและจะนํามาเผยแพร่ เพือขอความ
เห็ นชอบในการประชุ มคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการในครั-งถัดไป วัตถุ ประสงค์ของการสื อสารที
สําคัญรวมถึ งการแจ้งแรงงานให้ท ราบถึ งสิ ท ธิ ต่าง ๆ ในด้านแรงงาน เน้นความสําคัญ ที ค่านิ ยมของการ
ดําเนิ นการ/การเปลียนแปลงในอุตสาหกรรม และหนุ นประโยชน์และเจตจํานงทางการเมือง ผูฟ้ ั งและผูร้ ับ
ประโยชน์ทีเป็ นเป้ าหมายหลักอาจจําแนกออกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดงั นี- : ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสําคัญของโครงการ
ภายใน ผูร้ ับประโยชน์ของโครงการในระดับทีกว้างขึ-น สื อมวลชนและประชาชนทัวไป หัวข้อบางเรื องของ
การสื อสารทีมีความสําคัญจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับมาตรฐานด้านแรงงาน ความเห็ นของ
สาธารณทีมีต่อแรงงานต่างชาติ และห่วงโซ่ อุปทานทีรับผิดชอบ เครื องมือในการสื อสารและกิจกรรมต่าง ๆ
จะมี ต- ังแต่ ก ารให้ ก ารสนับ สนุ น /การสร้ างความตระหนัก ในการมี ส่ วนร่ วมของสื อและเอกสารในการ
ส่ งเสริ มต่าง ๆ
การอภิปรายในที ประชุม
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สภาองค์การนายจ้างแห่ งประเทศไทย (ECOT) เสนอแนะให้เพิมงานการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคและซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
ที อยู่ห่ างไกลออกไปเพื อเพื อความตระหนัก เกี ยวกับ ภาคอุ ตสาหกรรมและสร้ างการเรี ย กร้ องให้ มี ก าร
ปรั บ ปรุ งพัฒ นา อาจเป็ นประโยชน์ ในการที จะมี ดารานัก แสดงที มี ชื อเสี ย งมาเข้าร่ วมในกิ จกรรมเพื อให้
ประเด็นปั ญหานี-ได้เป็ นทีรับทราบทัวกัน
ไม่ มีมติ ทีประชุ ม ที ประชุ มรั บทราบภาพรวมยุทธศาสตร์ การสื อสารและทัศนวิสัยซึ งยุทธศาสตร์ นี จะมีการ
แจ้ งให้ ทราบเพือให้ ความเห็นชอบต่ อไปในการประชุมคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการครั งถัดไป
..7 รายงานการเงินของโครงการ
นายจัดC ด์ได้รายงานการใช้เงินของโครงการ ดังนียอดเงินรวมทั-งสิ- นทีได้ใช้ไปจนถึงปั จจุบนั F55,>FZ.Z@ เหรี ยญสหรัฐ 4>5,4X5.ZX ยูโร หรื อ G,fXF,ZYf บาท
จํานวนเงินทีตกลงกันไว้ท- งั สิ- น YFf,F5f เหรี ยญสหรัฐ FfZ,Ff> ยูโร หรื อ 44,Y>5,G>X บาท
รวมทีใช้จ่ายไปทั-งสิ- นและจํานวนเงินทีตกลงถึงปั จจุบนั คิดเป็ นจํานวนร้อยละของงบประมาณปี F54G-F54f
คือ ประมาณร้อยละ Y>.4 ของจํานวนงวดแรก
ไม่ มีมติ ทีประชุ ม ที ประชุ มรั บทราบการใช้ จ่ายเงิ นและเงิ นงบประมาณที ตกลงกันและอัตราร้ อยละที ใช้ ไป
ของจํานวนงบประมาณทังหมด
..9 นัดประชุ มคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการครังถัดไป
มติ ทีประชุ ม ที ประชุ มเห็ นชอบให้ นัดประชุ มคณะกรรมการกํากับติ ดตามโครงการครั งถัดไปในวันที 76
ธันวาคม 7689
ระเบียบวาระที ปิ ดประชุ ม (ประธานร่ วมสองฝ่ าย)
ประธานร่ วมฝ่ ายสหภาพยุโรปได้สรุ ปมติทีประชุ มคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการ ประธานร่ วมทั-ง
สองฝ่ ายกล่าวปิ ดประชุม
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Annex I: List of Participants
No.

Title

Name

Position

Organization

Government
1

M.L.

Puntrik Smiti

Permanent Secretary

Ministry of Labour

2

Ms

Petcharat Sinauy

Ministry of Labour

3

Mr

Vivathana Thanghong

4

Mrs

Pojana Suxprasert

Assistant to Permanent
Secretary
Assistance Permanent
Secretary
Legal Officer

5

Ms

Kulkaew Kowattawaranon

Third Secretary

Ministry of Foreign Affairs

6

Mrs

Patana Bhandhufalck

Director of International
Cooperation Bureau

7

Mr

Piengpap
Wichayachamnankul

Expert Officer, AntiTrafficking

International Cooperation Bureau,
Permanent Secretary Office, Ministry of
Labour
Ministry of Labour

8

Mr

Mukhta Panakor

Labour Specialist,
Professional Level

Department of Labour Protection and
Welfare, Ministry of Labour

9

Mr

Pognphol Baisi

Labour Specialist,
Practitioner Level

Department of Labour Protection and
Welfare, Ministry of Labour

10

Mr

Phitan Nongnual

Senior Fisheries Biologist
Officer

Department of Fisheries
Ministry of Agriculture and Corporate

11

CAPT

Talerngsak Sirisawat

Deputy Director General

Naval Operations Department, Royal
Thai Navy

12

CAPT Dulyawat Chaowdee

Deputy Director

Maritime Law Enforcement operation
Division, Royal Thai Navy

13

Ms

Director of Division of
Assistance and Protection
of Foreign Victims and
Vulnerable Group

Ministry of Social Development and
Human Security

Angkana Homhual

Ministry of Labour
Social Security Office
Ministry of Labour

Workers/ Trade Union
14

Mr

Sawit Kaewwan

Secretary General

State Enterprise Workers' Relations
(SERC)

15

Ms

Ussarin Kaewpradap

International Affairs
Coordinator

State Enterprise Workers' Relations
(SERC)

16

Mr

Aung Kyaw

Vice President of the
Migrant Worker Rights
Network (MWRN)

State Enterprise Workers' Relations
(SERC)
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17

Ms

Sujira Thiensathaporn

Coordinator MRC

Thai Trade Union Congress (TTUC)

Employers /Industry
18

Mr

Kamolsak Lertpaiboon

Secretary General

National Fisheries Association of
Thailand (NFAT)

19

Mr

Attapan Masrungson

Secretary General

Thai Tuna Industry Association (TTIA)

20

Mr

Vorapon Patananukit

Officer on Labour

Thai Tuna Industry Association (TTIA)

21

Mr

Pran Siamwalla

Director

Employers’ Confederation of Thailand
(ECOT)

22

Mr

Ronnachit Jamsirisubkul

AVP HR in Aqua Farm
Business

Charoen Pokphand Foods PCL.

23

Ms

Pakprink Boonnom

HR Assurance

Charoen Pokphand Foods PCL.

24

Mr

Prapan Simasanti

Labour Advisor

Thai Frozen Foods Association (TFFA)

25

Ms

Watcharawan Chomdong

Director

Thai Frozen Foods Association (TFFA)

26

Ms

Nareerat Janthong

Assistant Executive
Director

Thai Frozen Foods Association (TFFA)

27

Ms

Anisha Rajapakse

Senior ManagerStakeholder Engagement

28

Ms

Suchada Chuenchuwit

Marketing and Sales
Devision Manager

Foreign Trade Association (FTA)/
Business Social Compliance Initiative
(BSCI)
Seafresh Industry PLC.

Civil Society
29

Mr

Mr Adisorn Kerdmongkol

Coordinator

Migrant Working Group (MWG)

30

Ms

Apinya Tajit

Deputy Director

Stella Maris Seafarers' centre Sriracha

31

Ms

Napasorn Tajit

Operational Manager

Stella Maris Seafarers' centre Sriracha

Donor
32

Ms

Luisa Ragher

Charge d'affairs

European Union Delegation to Thailand

33

Mr

Jerome Pons

Head of Cooperation

European Union Delegation to Thailand

34

Ms

Ana Maria Pena Segura

Attache (Cooperation)

European Union Delegation to Thailand
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35

Ms

Kakkanang Gyte

Political Officer, Political,
Press and Information
Section

European Union Delegation to Thailand

Director
ILO Country Office
for Thailand, Cambodia
and Lao PDR
Senior Technical
Officer/Project
Coordinator
Technical Officer

International Labour Organization (ILO)

International Labour Organization (ILO)
36

Mr

Maurizio Bussi

37

Mr

Jason Judd

38

Mr

Wade Bromley

39

Ms

Kuanruthai Siripatthanakosol

National Project
Coordinator

International Labour Organization (ILO)

40

Ms

Supavadee Chotikajan

National Project
Coordinator

International Labour Organization (ILO)

41

Ms

Jittima Srisuknam

Programme Officer for
Thailand and Lao PDR

International Labour Organization (ILO)

42

Ms

Denika Blacklock

International Labour Organization (ILO)

43

Ms

Dominique Larsimont

Monitoring and
Evaluation Expert (ILO
Consultant)
ILO Consultant

44

Ms

Nachagahn Sathiensotorn

Administrative and
Finance Assistant

International Labour Organization (ILO)
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International Labour Organization (ILO)

