(เอกสารแปล อังกฤษ-ไทย)
ร่ างรายงาน
โครงการสิทธิจากเรือสู่ ฝั่งของไอแอลโอ
การประชุมคณะกรรมการการกากับติดตามโครงการครั้งที่ 7
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30-17.00 น. กระทรวงแรงงาน
สรุปผลมติในทีป่ ระชุมและประเด็นหารือ
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 และรับทราบความคืบหน้า อุปสรรค และข้อเสนอแนะภายใต้วตั ถุประสงค์ท้ งั 4 ข้อ
คือ
 วัตถุประสงค์ 1: แสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในเอเชียที่ให้สัตยาบัน P29 และดาเนินการปรับปรุ งกรอบ
กฎหมาย แต่ยงั คงต้องมีการทางานต่อไปในเรื่ องการบังคับใช้ P29 อย่างมีประสิ ทธิผลและการหารื อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ
การให้สัตยาบัน C188
 วัตถุประสงค์ 2: การฝึ กอบรมขั้นสู งสาหรับพนักงานตรวจแรงงานและการร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรมระดับประเทศสาหรับ
พนักงานตรวจแรงงานใหม่ และเอกสารเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับเอทีเอ็ม ปัญหาความท้าทายสาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
ยังคงเป็ นเรื่ องการระบุช้ ีกรณี การละเมิด และจาเป็ นต้องพยายามให้แรงงานประมงรายงานต่อพนักงานตรวจโดยตรงโดย
ปราศจากการคุกคามหรื อความกลัวที่จะสู ญเสี ยงาน
 วัตถุประสงค์ 3: แผนงานร่ วมเพื่อสร้างเสริ มแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย/สมาคมอาหารแช่
เยือกแข็งไทย ประกอบด้วย การปรับปรุ งคู่มือแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีและการจัดประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยกรณี ศึกษาทาง
ธุรกิจสาหรับแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี และแผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี
 วัตถุประสงค์ 4: รายงานสถานการณ์ล่าสุ ดโดยภาคีสหภาพแรงงานและองค์กรประชาสังคม คือ มูลนิธิ สรส. สเตลล่ามาริ ส
รักษ์ไทย อ็อกซ์แฟม มูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนา สหพันธ์แรงงานขนส่ งระหว่างประเทศ /เครื อข่ายสิ ทธิแรงงาน
ประมง และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา มีการหารื อเกี่ยวกับการจัดระบบการประสานงานระหว่างองค์กรประชาสังคมเพื่อ
การดาเนินการอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน และการประชุมไตรภาคีระดับจังหวัดควรดาเนินต่อไปหลังเสร็ จสิ้ นโครงการ ‘สิ ทธิใน
การรวมตัวจัดตั้ง’ คือส่ วนสาคัญของการแก้ปัญหาระยะยาว
 มีการนาเสนอข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการกลางเทอมและข้อเสนอแก้ไขได้รับการบรรจุลงในแผนงานของ
โครงการ เช่น การฝึ กอบรมแรงงานข้ามชาติก่อนออกจากประเทศต้นทาง จะมีการหารื อต่อไปเรื่ องรายการตรวจสอบด้านเพศ
สภาพในการประชุมร่ วมของคณะทางานในเดือนกันยายน 2561 จะมีการหารื อต่อไปกับคณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรปเรื่ องการขยาย
เวลาโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 มีการรายงานเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจยั ทั้งที่เสร็ จแล้วและยังดาเนินการอยู่ เช่น การศึกษาการจ่ายค่าจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (2561) สถานะของช่องทางเอ็มโอยูและตลาดแรงงาน (2561) และผลกระทบจากการปฏิบตั ิดา้ นการซื้อของห่วง
โซ่อุปทานโลกที่มีต่อผูจ้ ดั หาสิ นค้าของไทย (2561)
 มีการจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิแรงงาน
 ที่ประชุมรับทราบว่างบประมาณที่จ่ายไปแล้วและงบผูกพันทั้งสิ้ นมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 40 ของงบประมาณปี 2559 - 2562
 การประชุมคณะกรรมการการกากับติดตามโครงการครั้งที่ 8 จะมีข้ ึนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561
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วาระที่ 1 ประธานร่ วมกล่ าวต้อนรับ
คุณวิวฒ
ั น์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในนามปลัดกระทรวงฯ และคุณลุยซา ราเกอร์ รองหั วหน้ าคณะผู้แทนสหภาพ
ยุโรปประจาประเทศไทยทาหน้ าที่ ประธานร่ วมในการประชุมคณะกรรมการการกากับติดตามโครงการครั้ งที่ 7
คุณวิวฒั น์กล่าวว่าการประชุมอย่างต่อเนื่องจะทาให้สมาชิกได้รับรู ้มากขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดาเนินงานของโครงการ
เขากล่าวถึงการที่คุณราเกอร์จะจากไปรับตาแหน่งใหม่ในบรัสเซลและความสนับสนุนที่เธอมีให้กบั โครงการนี้ คุณราเกอร์กล่าว
ขอบคุณกรรมการทุกคนและแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยที่ให้สตั ยาบัน P. 29 เป็ นประเทศแรกในเอเชีย สิ่ งท้าทายที่ยงั คงมีคือ
ประเด็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการกาหนดบทลงโทษในการแก้ไขกฎหมายของไทยในขั้นตอนต่อไป เธอเรี ยกร้องให้มีการ
ดาเนินการให้สตั ยาบัน C. 188 และ C. 98 เป็ นก้าวต่อไป และเรี ยกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นหลังจากมี
กฎระเบียบต่างๆ ออกมา เธอสนับสนุนการนาแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีไปใช้กบั เรื อประมงและชมเชยการระดมองค์กรประชา
สังคมจากจังหวัดต่างๆ ในการพยายามเข้าถึงครอบครัวแรงงานและบุตรหลาน
คุณแกรม บัคลีย์ ผู้อานวยการไอแอลโอประจาประเทศไทย กัมพูชา และลาว แสดงความยินดีกบั รัฐบาลที่ให้สตั ยาบัน P. 29 และ
กล่าวว่าไอแอลโอทางานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงานด้วยการให้ความสนับสนุนทางวิชาการ เช่น การประชุมรับฟัง
ความเห็นเกี่ยวกับ C. 188 ในเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อช่วยลดช่องว่างในกฎระเบียบต่างๆ ที่มีอยูแ่ ละแก้ปัญหาในภาคการ
ประมง ประเทศไทยเป็ นผูน้ าในการให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฉบับต่างๆ ของไอแอลโอและได้รับการยอมรับว่าเป็ นแบบอย่างใน
ระดับภูมิภาคให้ประเทศอื่นได้ดาเนินรอยตาม การลงพื้นที่ในจังหวัดระนองเมื่อเร็ วๆ นี้ของโครงการพร้อมด้วยคุณบัคลียแ์ ละ
คุณเบอาเต้ อันเดรส จากไอแอลโอฟันดาเมนทัลส์ (ILO Fundamentals) เผยให้เห็นถึงการประสานงานที่เข้มแข็งระหว่างฝ่ าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เขากล่าวถึงความยากลาบากที่เจ้าของเรื อต้องประสบในการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบใหม่และรักษาผลกาไร
ของตน แต่หวังว่าในระยะที่สองของโครงการจะได้เห็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งมากขึ้นและมีการใช้แนวปฏิบตั ิดา้ น
แรงงานที่ดีอย่างกว้างขวางมากขึ้น เขาปิ ดท้ายด้วยการแสดงความขอบคุณต่อคุณราเกอร์สาหรับความพยายามต่างๆ ที่ผา่ นมา
วาระที่ 2 สรุปการดาเนินการต่ อจากการประชุมคณะกรรมการการกากับติดตามโครงการครั้งที่ 6 และการรับรองบันทึกการ
ประชุม
คุณชนนิกานต์ โภชนกิจ เจ้ าหน้ าที่ โครงการของไอแอลโอ รายงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการการกากับติดตามโครงการ
ครั้งที่ 6 ประกอบด้วยความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ 4 ข้อ งานศึกษาเกี่ยวกับแรงงานและห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารทะเล และ
การนาเสนอข้อค้นพบเส้นฐานของไอแอลโอเกี่ยวกับสภาพการทางาน ที่ประชุมเห็นชอบกับการแก้ไขกรอบการติดตามและ
ประเมินผลและรับทราบผลการประเมินกลางโครงการที่รวมถึงข้อเสนอแนะสาคัญๆ ที่จะหารื อกันในการประชุมครั้งที่ 7 นี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6
วาระ 3.1 รายงานความคืบหน้ าเกีย่ วกับการดาเนินการและการแลกเปลีย่ นตามวัตถุประสงค์แต่ ละข้ อ และความเห็นต่ อ
ข้ อเสนอแนะ
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วัตถุประสงค์ 1: สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั กรอบกฎหมาย นโยบาย และกรอบการกากับดูแล
คุณวิไลวรรณ โกยแก้ วพริ ้ง ผู้ชานาญการอาวุโส กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่ างประเทศ กระทรวงแรงงาน รายงานถึง
ขั้นตอนการดาเนินการที่ผา่ นมาเกี่ยวกับการให้สตั ยาบัน P. 29 (พิธีสารว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน) และ C. 188 (อนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยการทางานในภาคการประมง) หลังจากการให้สตั ยาบัน P. 29 ในเดือนมิถุนายน 2561 กระทรวงแรงงานได้ร่างกฎหมายว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการบังคับใช้แรงงานซึ่งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา การแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเป็ นเรื่ องสาคัญเพื่อไม่ให้มีการตีความกฎหมายผิด การประชาพิจารณ์จะมีข้ ึนในเดือนกรกฎาคม 2561
สาหรับ C. 188 มีการประชุมรับฟังความเห็นไตรภาคีในเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลและความเห็นจากฝ่ ายต่างๆ
ตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน มีการเสนอให้จดั ประชุมกลุ่มย่อยหนึ่งรอบเพื่อหาข้อยุติเรื่ องข้อเสนอที่ให้ใช้
การดาเนินการโดยคืบหน้าตามลาดับ (progressive implementation) และบทบัญญัติยดื หยุน่ เกี่ยวกับหลักประกันทางสังคมและ
ใบรับรองแพทย์
คุณเจสัน จัดด์ เจ้ าหน้ าที่ ด้านวิชาการอาวุโสของไอแอลโอ รายงานความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ว่า ไอแอลโอได้
 ส่งความเห็นอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับร่ างกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการบังคับใช้แรงงานและให้ความ
สนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับการนา C188 มาปฏิบตั ิ
 ร่ วมหารื อแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขกรอบกฎหมายและการศึกษาเปรี ยบเทียบต่างๆ
 ประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารื อเรื่ องการจ่ายค่าจ้างผ่านระบบอิเล็คโทรนิคสาหรับแรงงานประมง
 ให้ความสนับสนุนกระทรวงแรงงานในการวางแผนและการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนมาตรการการประเมินความ
เสี่ ยงสาหรับกระทรวงแรงงาน ศปมผ. และกรมประมง
การหารื อในที่ประชุม
ในแบบเดียวกันกับกระบวนการให้สตั ยาบัน P. 29 กระทรวงแรงงานจะตอบคาถามจากสภานิติบญั ญัติเกี่ยวกับ C. 188 และสานัก
ประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศขอให้ไอแอลโอยังคงให้ความสนับสนุนทางวิชาการต่อไปเกี่ยวกับการนา C. 188 มา
ปฏิบตั ิและเสนอให้มีคู่มือที่ปฏิบตั ิตามได้ง่าย
กระทรวงแรงงานเสนอว่ากรณี ศึกษาการบังคับใช้แรงงานที่กาลังจะมีออกมาของไอแอลโอสามารถใช้ในกระบวนการ P. 29 ได้
สรส.กล่าวว่าการบังคับใช้คือหัวใจหลัก และการเขียนกฎหมายใหม่เป็ นสิ่ งสาคัญแต่ไม่ใช่มาตรวัดความสาเร็ จ เอกสารเผยแพร่
ให้ความรู ้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กฎหมายกับ P. 29 และ C. 188 ก่อนที่กฎระเบียบใหม่จะมีผลใช้บงั คับจะสามารถช่วยสร้าง
ความเข้าใจให้กบั ฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะเจ้าของเรื อและเจ้าหน้าที่
เครื อข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติกล่าวถึงการมีส่วนร่ วมขององค์กรประชาสังคมในการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ C. 188
และคุณวิวฒั น์ตอบว่าจะต้องมีการพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงให้อนุญาตให้องค์กรประชาสังคม/เอ็นจีโอได้มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมกลุ่มย่อย มูลนิธิยตุ ิธรรมและสิ่ งแวดล้อม (EJF) เสนอว่าการประชุมรับฟังความเห็นควรให้แรงงานประมงได้มีส่วนร่ วม
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แสดงความคิดเห็นต่อร่ างกฎหมายโดยไม่ตอ้ งกลัวถูกกลัน่ แกล้ง รักษ์ไทยเสนอว่าการประชาพิจารณ์ควรมีบรรยากาศที่เป็ นกลาง
โดยไม่มีฝ่ายใดครอบงาการประชุม
วัตถุประสงค์ 2: การตรวจแรงงานและการบังคับใช้ กฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิผลมากขึน้
คุณอังคณา เตชะโกเมนท์ ผู้อานวยการกลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่ างประเทศ กระทรวงแรงงาน ทาหน้าที่แทนประธานร่ วม
คณะทางานชุดที่ 2 จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน รายงานความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 2
 กรมสวัสดิการฯ กาลังจัดทาหลักสูตรการตรวจแรงงานของประเทศและการฝึ กอบรมขั้นสูงร่ วมกับไอแอลโอ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของกรมจากทั้งในส่วนกลางและสานักงานประจาจังหวัดชายฝั่ง 22 จังหวัด
 จะมีการจัดฝึ กอบรมระดับชาติให้กบั ผูต้ รวจที่รับเข้ามาใหม่ 186 คน
 มีการเผยแพร่ ความรู ้และข่าวสารเกี่ยวกับการใช้เอทีเอ็มด้วยวิดีโอและเอกสารที่ผลิตโดยไอแอลโอ สามารถเข้าชม
วิดีโอเกี่ยวกับเอทีเอ็มสาหรับแรงงานประมงและเจ้าหน้าที่ได้ดว้ ยการใช้คิวอาร์โค้ด
 กรมสวัสดิการได้พิจารณาทบทวนโครงร่ างเอกสารให้ความรู ้สาหรับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และจะมีการ
จัดทาแผ่นพับเพื่อให้สมาคมฯ นาไปแจกจ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่และแบบอย่างการปฏิบตั ิ
ให้กบั เจ้าของเรื อประมง

คุณชนนิกานต์ รายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานภายใต้วตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 กล่าวว่าไอแอลโอได้
 มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนฝึ กอบรมปี 2561 ของกรมสวัสดิการฯ รวมถึงการฝึ กอบรมขั้นสูงสาหรับการทางานใน
ภาคประมงและอาหารทะเล ตลอดจนการฝึ กอบรมพนักงานตรวจแรงงานใหม่
 เริ่ มการวิเคราะห์ระบบการเก็บรวบรวมและบริ หารจัดการข้อมูลเรื่ องการตรวจและการบังคับใช้กฎหมายในภาค
ประมง/อาหารทะเล
 จัดฝึ กอบรมการตรวจแรงงานขั้นสูง (กรมสวัสดิการฯ) สองครั้งที่พทั ยาและสงขลาให้กบั ผูต้ รวจจากจังหวัดชายฝั่ง 60
คน และวางแผนจะจัดครั้งที่สามในเดือนสิ งหาคม 2561
 ให้ขอ้ มูลและความเห็นทางวิชาการสาหรับการปรับปรุ งระเบียบปฏิบตั ิของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื อเข้าออก (ศปมผ.)
คู่มือ ‘การละเมิดหลัก’ (กรมสวัสดิการฯ) หลักสูตรเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงาน (ศปมผ.) และการปรับปรุ งเครื่ องมือ
ประเมินความเสี่ ยงทัว่ ไป (กรมประมง)
การหารื อในที่ประชุม
คุณราเกอร์กล่าวว่าจาเป็ นต้องสร้างสภาพบรรยากาศที่เอื้ออานวยให้แรงงานสามารถระบุการละเมิดได้และปรับปรุ งการบังคับ
ใช้กฎหมายให้ดีข้ ึน การตรวจตราของรัฐที่นาไปสู่การบังคับใช้กฎหมายเป็ นสิ่ งจาเป็ นไปพร้อมกับความสนับสนุนจากเอ็นจีโอ
ในแต่ละกรณี คุณวิวฒั น์ตอบว่าจาเป็ นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเอ็นจีโอเนื่องจากแรงงานประมงอาจไม่อยากแจ้งต่อเจ้า
พนักงานโดยตรง เขาเสนอว่าจาเป็ นต้องมีการเสริ มสร้างศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงานพร้อมด้วยการปรับปรุ งเครื่ องมือ
การตรวจและหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อช่วยระบุการละเมิดและดาเนินการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิ ทธิผลมากขึ้น
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สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ EJF และสเตลล่ามาริ สยกปั ญหาการบังคับใช้กฎหมายกับกฎระเบียบใหม่ที่ให้จ่ายค่าจ้าง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับแรงงานประมงรวมถึงประเด็นการควบคุมดูแลบัญชีธนาคารโดยแรงงาน เนื่องจากการเข้าถึง
รหัสและบัตรเอทีเอ็มถูกจากัดสาหรับแรงงานประมงบางส่วนและจะเข้าถึงได้ก็เฉพาะช่วงการตรวจของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื อ
เข้าออกเท่านั้น ค่าธรรมเนียมธนาคารและการเดินทางไปตูเ้ อทีเอ็มก็เป็ นประเด็น EJF ยังระบุถึงการบันทึกชัว่ โมงการพักผ่อนที่
ไม่ตรงความเป็ นจริ งที่แรงงานประมงลงลายมือชื่อก่อนลงเรื ออีกด้วย สรส.กล่าวว่าแรงงานประมงจาเป็ นต้องมีกลไกคุม้ ครอง
ผลประโยชน์ของตนเอง คือ สหภาพแรงงาน สิ ทธิในการรวมตัวจัดตั้งเป็ นสิ ทธิข้นั พื้นฐานและไม่ตอ้ งรอแก้ไขกฎหมาย
คุณราเกอร์เห็นด้วยว่าการตรวจแรงงานควรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผลด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการฝึ กอบรม และจาเป็ นต้อง
ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขให้ทนั สถานการณ์และสอดคล้องกับกฎหมายใหม่
พนักงานตรวจแรงงานควรบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องตามที่ควรจะเป็ นและจานวนการละเมิดควรสะท้อนประสิ ทธิผลของการบังคับใช้กฎหมาย ควรมีการติดตามตรวจสอบ
การทางานของผูต้ รวจเพื่อให้แน่ใจว่าผูต้ รวจสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อให้ได้รับการร้องเรี ยนจากแรงงานโดยตรง
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยแสดงข้อกังวลว่าองค์กรนายจ้างหลักองค์กรหนึ่งคือ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ไม่ได้เข้า
ร่ วมประชุมครั้งนี้และดังนั้นสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดน่าจะดึงองค์กรดังกล่าวเข้าร่ วมการประชุมครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์ 3: ปรับปรุงการปฏิบัตติ ามมาตรฐานแรงงานหลัก (แนวปฏิบัตดิ ้ านแรงงานทีด่ )ี
คุณอรรถพันธ์ มาศรั งสรรค์ เลขาธิ การสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย รายงานความคืบหน้าของแผนงานร่ วมแนวปฏิบตั ิดา้ น
แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเล การประชุมโต๊ะกลมเมื่อไม่นานมานี้ได้พิจารณาทบทวนคู่มือและแผนงานแนว
ปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีฉบับปรับปรุ ง และฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมสวัสดิการฯ และภาคีองค์กรประชาสังคมได้รับ
เชิญให้เข้าร่ วมในการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561
คุณสุภาวดี โชติกญาณ ผู้ประสานงานโครงการของไอแอลโอ รายงานว่าโครงการได้
 ปรับปรุ งคู่มือแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีตามความเห็นจากกรมสวัสดิการฯ และอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีความ
ถูกต้องในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2561 และรวมกฎระเบียบใหม่เข้าไปด้วย
 วางแผนจัดตั้งองค์กรกากับดูแลแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีภายใต้แผนงานร่ วมของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย/
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
 จัดการประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยกรณี ศึกษาทางธุรกิจสาหรับแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีให้กบั สมาชิกของสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย/สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยในเดือนพฤษภาคม 2561
 ร่ วมโครงการฝึ กอบรมนาร่ องสาหรับเจ้าของเรื อกับไทยยูเนี่ยน สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ ที่ปัตตานีใน
เดือนมิถุนายน 2561
 ร่ วมงานกับ Ethical Trade Initiative (ETI) ในโครงการฝึ กอบรมแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีและงานศึกษาเกี่ยวกับแนว
ปฏิบตั ิดา้ นการซื้อในห่วงโซ่อุปทานที่จะเปิ ดตัวในเดือนกันยายน 2561
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การหารื อในที่ประชุม
สรส.และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยยกประเด็นมาตรฐานแรงงานหลักของไอแอลโอเกี่ยวกับเสรี ภาพในการสมาคมและการ
เจรจาต่อรองรวมหมู่ (C87 และ C98) สาหรับแรงงานในภาคการประมงและการแปรรู ปอาหารทะเล รู ปแบบการสมาคมมี
กาหนดไว้ในกฎหมายไทย แต่ในการประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีครั้งต่อไปที่จะมีการรับฟังความเห็นจากสหภาพ
แรงงานและองค์กรประชาสังคมอาจจะถกเถียงประเด็นนี้ต่อไปอีก
ต่อความเห็นของสรส. เธอกล่าวว่า ‘สิ ทธิในการรวมตัวจัดตั้ง’ ถูกระบุใน C87 และ C98 แต่กฎหมายคุม้ ครองแรงงานของไทย
กาหนดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นมาเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของแรงงาน

วัตถุประสงค์ 4: สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั กิจกรรมของแรงงานและการเข้ าถึงบริการสนับสนุนช่ วยเหลือ
คุณสาวิทย์ แก้ วหวาน เลขาธิ การสมาพันธ์ แรงงานรั ฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) รายงานว่ามีการร่ วมงานกับสหพันธ์แรงงานขนส่ง
ระหว่างประเทศในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ และเป็ นโอกาสที่ดีที่ได้ทางานร่ วมกันที่ชลบุรีและสงขลา ทั้งสององค์กรร่ วมกัน
เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักประกันทางสังคมและสิ ทธิในการสมาคมตลอดจนสิ ทธิแรงงานอื่นๆ เนื่องจากข้อจากัดของกฎหมาย
ไทย ควรมีการให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญา 8 ฉบับเพื่อส่งเสริ มให้คนงานรวมตัวจัดตั้งองค์กร สิ ทธิในการสมาคมของพวกเขาควร
ได้รับความคุม้ ครอง มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเรื่ องสิ ทธิแรงงานแต่เจ้าของเรื อห้ามไม่ให้แรงงานมาเข้าร่ วมการพูดคุยโดยเฉพาะที่
ชลบุรี ในพื้นที่มีการประสานความร่ วมมือกันระหว่างเอ็นจีโอ/องค์กรประชาสังคมและมีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า
ด้านกฎหมาย เมื่อสิ้นสุดโครงการควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอ็นจีโอ/องค์กรประชาสังคมเพื่อถอดบทเรี ยนเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาและการร่ วมมือแก้ปัญหาและรักษาการดาเนินงานให้คงอยูต่ ่อไป
คุณสุภาวดี โชติกญาณ ผู้ประสานงานโครงการของไอแอลโอ รายงานว่าโครงการได้
 ร่ วมกับมูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนาในการจัดทาคู่มือการรับกรณี ร้องเรี ยนสิ ทธิแรงงานสาหรับสหภาพ
แรงงานและองค์กรประชาสังคมเพื่อส่งต่อกรณี ไปยังทนายความและหน่วยงานรัฐ
 สนับสนุนสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศในการเปิ ดตัวเครื อข่ายสิ ทธิแรงงานประมงที่สงขลาในเดือนพฤษภา
คม 2561 และการขยายเครื อข่ายดังกล่าวไปยังจังหวัดตราดและระนอง
 เปิ ดศูนย์แรงงานประมงและศูนย์การเรี ยนรู ้สาหรับลูกของแรงงานข้ามชาติของสเตลล่ามาริ สอย่างเป็ นทางการที่
จังหวัดปั ตตานีในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (มิถุนายน 2561)
 จัดการประชุมไตรภาคีระดับจังหวัดที่ชลบุรี พังงา สงขลา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และปั ตตานี (มิถนุ ายน 2561)
 จัดประชุมกับภาคีสหภาพแรงงาน/องค์กรประชาสังคมเพื่อการประสานงานเกี่ยวกับ P29/C188 การร่ วมผลักดัน
นโยบาย และกิจกรรมในพื้นที่ (พฤษภาคม 2651)
ภาคีที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ 4 รายงานการดาเนินงานที่ ผ่านมาและที่ กาลังจะเกิดขึน้ ดังนี ้
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 อ็อกซ์ แฟมจัดงาน ‘Human of Seafood’ เพื่อส่งเสริ มอาหารทะเลที่มีจริ ยธรรมและยัง่ ยืนโดยมีเวทีแลกเปลี่ยนกับ
องค์กรประชาสังคมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2561 และประสานงานผลักดันนโยบายผ่านแนวร่ วม
องค์กรประชาสังคมว่าด้วยอาหารทะเลที่มีจริ ยธรรมและยัง่ ยืน
 สหพันธ์ แรงงานขนส่ งระหว่ างประเทศ/เครื อข่ ายสิ ทธิ แรงงานประมงเข้าถึงแรงงานประมง 300 คนและเปิ ดตัว
เครื อข่ายที่สงขลาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 พวกเขาร่ วมงานกับสรส.ในการบรรเทาความกลัวของแรงงานประมง
ที่จะใช้ช่องทางการร้องเรี ยนและใช้สิทธิที่จะรวมตัวจัดตั้ง ศูนย์ใหม่จะรับและส่งต่อกรณี ร้องเรี ยน และแจกจ่ายชุด
ปฐมพยาบาลและจัดการฝึ กอบรมให้กบั แรงงานประมง สหพันธ์ฯ รายงานว่าเอกสารเผยแพร่ ให้ความรู ้เกี่ยวกับ
เอทีเอ็มมีประโยชน์
 รั กษ์ ไทยเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านกฎหมายให้กบั อาสาสมัครในหมู่คนงานแปรรู ปอาหารทะเลผูห้ ญิง และเน้นให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่ วมของแรงงานหญิงข้ามชาติในกิจกรรมของมูลนิธิ แผนงานต่อไปคือการผลิตเอกสารเผยแพร่ ให้
ความรู ้แก่ภาคีและผูน้ าแรงงานข้ามชาติ
 สเตลล่ ามาริ สจัดสวัสดิการให้กบั แรงงานประมงและการลงพื้นที่ให้ความรู ้ถึงประตูบา้ นเกี่ยวกับกระบวนการทาง
กฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียมสาหรับเอกสารต่างๆ ในการจดทะเบียนและการเปลี่ยนนายจ้าง มีขอ้ กังวลเกี่ยวกับ
กาหนดเวลาสาหรับการลงทะเบียนในวันที่ 30 มิถุนายนสาหรับแรงงานประมง และความจาเป็ นที่รัฐต้องดาเนินการ
อย่างฉับไวต่อข้อร้องเรี ยนของคนงาน สเตลล่ามาริ สของบประมาณจากรัฐบาลจากค่าธรรมเนียมในการเทียบท่าของ
เรื อประมง
 มูลนิธิเพื่อสิ ทธิ มนุษยชนและการพัฒนากาลังจัดทาคู่มือสามฉบับเกี่ยวกับสิ ทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน การบริ หารจัดการ
กรณี ร้องเรี ยน และกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้ขอ้ มูลกับแรงงานประมงและช่วยทนายและฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการประสานงานเกี่ยวกับกรณี ร้องเรี ยน มีการจัดทาแบบฟอร์มส่งต่อกรณี และแจกจ่ายให้กบั องค์กรประชาสังคม
 แอ็พโทรศัพท์มือถือเรื่ องสิ ทธิแรงงานข้ามชาติของมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาเข้าถึงผูใ้ ช้กว่า 40,000 คน และมีการ
เพิ่มเติมเนื้อหาเผยแพร่ ให้ความรู ้ของโครงการเกี่ยวกับสิ ทธิประมงและสิ ทธิแรงงาน เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ยังได้ลง
พื้นที่ชกั ชวนให้แรงงานข้ามชาติส่งลูกเข้าโรงเรี ยนในละแวกที่พกั อาศัย
การหารื อในที่ประชุม
ช่องทางการร้องเรี ยนสาหรับแรงงานและเสรี ภาพในการสมาคมรวมตัวเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต้องมีและต้องมีการหารื อกันต่อไป การที่
องค์กรประชาสังคมจัดตั้งกลไกประสานงานเพื่อจัดการกับกรณี ร้องเรี ยนของแรงงานจะเสริ มความเข้มแข็งให้กบั การทางานของ
องค์กรประชาสังคมในพื้นที่และก่อให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดโครงการ แนวทางที่ยงั่ ยืนทางหนึ่ง
อาจจะเป็ นการจัดตั้งกลไกกากับดูแลที่มีแหล่งทุนเพื่อดูแลให้มีการดาเนินการต่อไปอย่างยัง่ ยืน
3.2 การดาเนินการตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินผลกลางโครงการ
คุณสุภาวดีรายงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากการประเมินผลกลางโครงการสาหรับการดาเนินการในปี 2561-62 การเปลี่ยนแปลง
แผนงานสามารถนาไปหารื อต่อได้ในที่ประชุมคณะทางานในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งมีประเด็นดังนี้
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 ทบทวนขอบเขตของกิจกรรมภายใต้วตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 ที่จะมีตอ่ ไปข้างหน้าโดยมุ่งให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับเป้ าหมายหลักของโครงการคือการปรับปรุ งสภาพการทางานและสิ ทธิแรงงาน
 ทบทวนกิจกรรมภายใต้วตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 ที่เป็ นการจัดการศึกษาให้กบั ลูกของแรงงานข้ามชาติ
 ไอแอลโอควรให้ความสนับสนุนแก่กระทรวงแรงงานในการจัดทาแผนและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิ ทธิผล
 หาโอกาสในการสนับสนุนแรงงานให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมและการจ่ายค่าชดเชย
 ควรมีการจัดการประชุมประสานงานระหว่างองค์กรแรงงานและองค์กรประชาสังคมบ่อยครั้ง
 ควรใช้แนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีกบั โรงงานแปรรู ปอาหารทะเลก่อน จากนั้นค่อยใช้กบั อุตสาหกรรมประมงเป็ นขั้น
ต่อไป
 คงรักษาการประสานงานการประชุมไตรภาคีให้มีข้ นึ เป็ นประจาและดึงองค์กรประชาสังคมในระดับจังหวัดให้เข้ามามี
ส่วนร่ วม
 กาหนดยุทธศาสตร์ดา้ นเพศสภาพโดยมีแนวทางปฏิบตั ิในการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อประเด็นเพศสภาพและทาให้
เพศสภาพผนวกอยูใ่ นการทางานทุกส่วน จัดทารายการตรวจสอบเพศสภาพที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั การติดตามและ
ประเมินผล
 เลือกตัวชี้วดั การติดตามและประเมินผลของกิจกรรมที่ควรจะได้รับการประเมินใหม่
 จะต้องมีการหารื อกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาโครงการต่อไปอีกหกเดือน
 จะต้องสารวจพิจารณาความยัง่ ยืนของการดาเนินงานขององค์กรประชาสังคมหลังจบโครงการ
การหารื อในที่ประชุม
สรส.กล่าวว่าจะต้องหารื อกันเรื่ องความยัง่ ยืนของโครงการต่างๆ และจาเป็ นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่โดยสหภาพ
แรงงานและองค์กรประชาสังคมในเรื่ องการดาเนินงานอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการชุดใหม่อาจจะทาหน้าที่ประสานงานและ
กระทรวงแรงงานทางานติดตามและรับข้อมูลจากพื้นที่ ดร.ดาเรี ยน แม็คเบน จากไทยยูเนี่ยนกล่าวว่าความยัง่ ยืนยังต้องขึ้นกับ
ปริ มาณปลาและการทางานในอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย การประมงของไทยกาลังสูญเสี ยโอกาสอยูร่ อดทางเศรษฐกิจและอาหาร
ทะเลของไทยโดยเฉพาะกุง้ แช่แข็งกาลังสูญเสี ยธุรกิจส่งออกให้กบั อินเดียและประเทศอื่น ประเทศไทยอาจสูญเสี ยความสามารถ
ในการแข่งขันเนื่องจากทรัพยากรหมดสิ้น
การปรับแก้ กรอบการติดตามและประเมินผล
คุณสุภาวดีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบการติดตามและประเมินผล เธอกล่าวว่าคณะทางานโครงการของไอแอลโอได้
ปรับปรุ งกรอบการติดตามและประเมินผลให้สะท้อนถึงความก้าวหน้าและเป็ นไปตามข้อเสนอแนะจากการประเมินผลกลาง
โครงการ
 ผลลัพธ์ 1.4: ‘เพิ่มจานวนแรงงานข้ามชาติที่ได้รับสถานะทางกฎหมายในภาคอุตสาหกรรมนี้’ เป็ นผลกระทบ/ผลลัพธ์
ไม่ใช่เป็ นระดับผลผลิต ดังนั้นคณะทางานโครงการจึงเสนอแก้ไขผลลัพธ์และตัวชี้วดั
 ข้อเสนอผลผลิต 1.4: มีการปรับปรุ งช่องทางเอ็มโอยูสาหรับการย้ายถิ่นและความสนับสนุนก่อนการย้ายถิ่น
สาหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทางานในภาคอุตสาหกรรมนี้
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 ข้อเสนอตัวชี้วดั 1.4: มีกระบวนการฝึ กอบรมก่อนการเดินทางย้ายถิ่นในประเทศต้นทางที่กาหนดสาหรับแรงงาน
ข้ามชาติที่เข้ามาทางานในภาคอุตสาหกรรมนี้
 ผลผลิต 2.2.2: ตัวชี้วดั : สัดส่วนของการตรวจแรงงานประมง/อาหารทะเลที่พบการละเมิด แยกตามประเภทของการ
ละเมิด
 ข้อเสนอตัวชี้วดั 2.2.2: คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาของโครงการ ถึงแม้วา่ การปฏิบตั ิตาม
กฎหมายก็อาจเพิ่มขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมหลักทั้งสอง
 ผลผลิต 3.2.1: ผลผลิต 3.2 แผนการจัดฝึ กอบรมและการปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี
 ข้อเสนอตัวชี้วดั 3.2.1: ระดับที่หลักการแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีได้รับการสะท้อนไว้/นาเสนออยูใ่ นแผนงาน
ด้านแรงงานของสมาคมอุตสาหกรรม
การหารื อในที่ประชุม
คุณราเกอร์ เสนอว่าการดาเนินการบังคับใช้กฎหมายควรมีสดั ส่วนเพิ่มขึ้นตามจานวนการตรวจ ไอแอลโออ้างถึงข้อค้นพบจาก
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการละเมิดและชี้วา่ การดาเนินการบังคับใช้กฎหมายเมื่อเทียบสัดส่วนกับจานวนร้อยละของการ
ตรวจในภาคประมงมีสดั ส่วนร้อยละ 0 ในปี 2560 และ 1.89 ในปี 2561 (ถึงปั จจุบนั )
กรมสวัสดิการฯ เสนอให้ปรับปรุ งตัวชี้วดั การละเมิดแรงงานและปรับแก้แผนงาน จาเป็ นต้องมีการพิจารณาตัวชี้วดั เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เนื่องจากการลดลงของการละเมิดอาจเป็ นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นก็ได้ ในทานอง
เดียวกัน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายก็ควรจะเพิม่ ขึ้นด้วยเช่นกันเนื่องจากเจ้าพนักงานสามารถดาเนินการที่ทาให้พบจานวนการ
ละเมิดเพิ่มขึ้น ควรมีการแยกแยะประเภทของการละเมิดและเปรี ยบเทียบกับข้อมูลจากปี ก่อนๆ เพื่อวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลง
ในด้านปริ มาณและคุณภาพของการตรวจ ไอแอลโอกล่าวว่าตัวชี้วดั ประสิ ทธิผลของการตรวจแรงงานควรวัดด้วยสัดส่วนของ
จานวนการละเมิดเทียบกับจานวนการตรวจ
มีการเสนอว่าการอบรมก่อนเดินทางย้ายถิ่นควรมีการให้ขอ้ มูลแก่แรงงานข้ามชาติก่อนเริ่ มทางานบนเรื อด้วย
3.3 การดาเนินการผนวกประเด็นเพศสภาพเข้ าไปในกิจกรรมโครงการ
คุณสุภาวดีรายงานว่าได้มีการจัดทารายการตรวจสอบการผนวกประเด็นเพศสภาพเข้าไปในการทางาน (gender mainstreaming)
อันสื บเนื่องจากผลการสารวจเส้นฐานในประเด็นเพศสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องการจ่ายค่าจ้าง การแบ่งงานในที่ทางานและที่
บ้าน และการเข้าถึงบริ การต่างๆ จะมีการเสนอรายการตรวจสอบเรื่ องเพศสภาพสาหรับภาคีในการประชุมคณะทางานครั้งหน้า
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่แยกตามเพศสาหรับทุกกิจกรรมก็เป็ นสิ่ งสาคัญ
วาระ 3.4 งานศึกษาและงานสื่อสาร
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คุณจัดด์ รายงานเรื่ องการนาเสนองานศึกษารวมถึงเรื่ องการจ่ายค่าจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับแรงงานประมงไว้บนเวป
ไซต์ของโครงการและเผยแพร่ ให้กบั ฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเดือนมีนาคม 2561 เครื่ องมือสารวจใหม่เพื่อวัดผลกระทบของวิธี
ปฏิบตั ิในการซื้อในห่วงโซ่อุปทานโลกที่มีต่อผูจ้ ดั หาสิ นค้าและแรงงานของไทยได้รับการเผยแพร่ เพื่อรับฟังความเห็น
การ
สารวจเริ่ มในเดือนกันยายน 2561 การศึกษาข้อมูลจบท้ายของโครงการจะดาเนินการในปี 2562 เพื่อวัดความเปลี่ยนแปลงใน
ภาคอุตสาหกรรมในช่วงสองปี ที่ผา่ นมา
ประเด็นสุดท้าย กรณี ศึกษาโครงการด้านประชาธิปไตยและสิ ทธิมนุษยชนยุโรป
(European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR) เกี่ยวกับการดาเนินคดีการบังคับใช้แรงงานในประเทศไทย
จะเสร็จสิ้นโดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนั้นและจะได้รับการเผยแพร่
คุณชนนิกานต์ รายงานความคืบหน้าด้านงานสื่ อสาร ซึ่งประกอบด้วยเอกสารให้ความรู ้คนงานชุดใหม่ วิดีโอของโครงการ และ
เอกสารให้ความรู ้สาหรับนายจ้างชุดใหม่
เครื อข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติและกระทรวงแรงงานกล่าวว่าจาเป็ นต้อง
เผยแพร่ กรณี ศึกษา EIDHR ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีขอ้ เสนอแนะสาหรับการแก้ไขต่อไป
วาระ 3.4 การเชื่อมประสานกับโครงการอืน่ ของไอแอลโอ
คุณจัดด์ รายงานเกี่ยวกับโครงการอื่นๆ ของไอแอลโอที่เกี่ยวข้องกับงานของโครงการสิ ทธิจากเรื อถึงฝั่ง คือ EIDHR โครงการ
ปลอดภัยและเป็ นธรรม และ TRIANGLE
วาระ 3.5 รายงานการเงิน
คุณจัดด์ รายงานการใช้จ่ายของโครงการถึงปั จจุบนั
 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นถึงปัจจุบนั : 2,000,374.20 เหรี ยญสหรัฐฯ; 1,727,953.24 ยูโร; 65,592,270.02 บาท
 งบผูกพันทั้งสิ้น: 609,314.61 เหรี ยญสหรัฐฯ; 526,335.10 ยูโร; 19,979,426.06 บาท
 ค่าใช้จ่ายและงบผูกพันทั้งสิ้น: 2,609,688.81 เหรี ยญสหรัฐฯ; 2,254,288.34 ยูโร; 85,571,696.08 บาท
 ค่าใช้จ่ายและงบผูกพันทั้งสิ้นจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนราวร้อยละ 65 ของงบประมาณทั้งหมดปี 2559 – 2562
วาระ 4 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการครั้งต่ อไป
ประธานร่ วมเสนอให้ประชุมในเดือนตุลาคมหรื อหลังจากนั้นหลังจากทราบผูท้ ี่จะมาดารงตาแหน่งต่อจากคุณราเกอร์ในฐานะ
ประธานร่ วมจากสหภาพยุโรป

วาระ 5 กล่ าวปิ ด
คุณราเกอร์ สรุ ปประเด็นหารื อหลักของที่ประชุม ดังนี้
 ความสาคัญของการให้สตั ยาบัน P29 และการแสดงความยินดีที่ไทยเป็ นประเทศแรกในเอเชียที่ให้สตั ยาบัน
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการครั้งที่ 6 และรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ
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 การปรับปรุ งกรอบกฎหมายเน้นถึงสิ่ งที่จาเป็ นต้องทาเพื่อการบังคับใช้ P29 อย่างมีประสิ ทธิผล และการรับฟัง
ความเห็นเกี่ยวกับการให้สตั ยาบัน C188 และการนามาปฏิบตั ิ
 การแปลเอกสารทางกฎหมายจาเป็ นต้องมีความถูกต้อง โดยได้รับความสนับสนุนจากไอแอลโอ
 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการฝึ กอบรมขั้นสูงสาหรับพนักงานตรวจแรงงาน เอกสารให้ความรู ้เกี่ยวกับเอทีเอ็ม การ
ฝึ กอบรมผูต้ รวจใหม่
 กระทรวงแรงงานสะท้อนถึงความยากลาบากของการตรวจแรงงานในการระบุช้ ีการละเมิด แรงงานประมงจาเป็ นต้อง
ได้รับความสนับสนุนให้แจ้งโดยตรงต่อผูต้ รวจโดยปราศจากการถูกคุกคามหรื อความกลัวว่าจะสูญเสี ยงาน กลไกการ
ร้องเรี ยนจาเป็ นต้องมีประสิ ทธิผล
 ภาคีองค์กรนายจ้างและองค์กรประชาสังคมได้กล่าวถึงสิ ทธิในการรวมตัวจัดตั้งของแรงงานประมงข้ามชาติ
 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเน้นความสาคัญของความร่ วมมือจากผูเ้ ล่นสาคัญ (สมาคมการประมงฯ) ที่ควรจะได้รับรู ้
ข้อมูลและความคืบหน้าในการดาเนินงานจากสมาชิกต่างๆ
 สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเน้นความสาคัญของสิ ทธิในการรวมตัวจัดตั้งในฐานะส่วนหนึ่งของการ
แก้ปัญหาระยะยาว
 สเตลล่ามาริ สและรักษ์ไทยดาเนินกิจกรรมลงพื้นที่เข้าหาแรงงานประมงกลุ่มเป้ าหมายในเชิงรุ ก
 มีการรายงานข้อเสนอแนะจากการประเมินผลกลางโครงการและนาเข้าไปในแผนงานของโครงการ
 มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการให้สตั ยาบันและกระทรวงแรงงานคาดหวังที่จะได้รับความสนับสนุนทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่องจากไอแอลโอ
 มีการหารื อเกี่ยวกับการประสานงานกับองค์กรประชาสังคมอย่างเป็ นระบบเพื่อคงรักษาการทางานแบบไตรภาคีและ
การประชุมไตรภาคีควรจะดาเนินต่อไปหลังจากจบโครงการ
 การประเมินผลกลางโครงการ: กรอบการติดตามและประเมินผลตอนนี้มีการฝึ กอบรมสาหรับแรงงานข้ามชาติก่อน
การเดินทางมาประเทศไทย และจัดการกับการคาดการณ์วา่ จะพบการละเมิดเพิม่ ขึ้นเนื่องจากการตรวจที่เข้มข้น แนว
ปฏิบตั ิการใช้แรงงานที่ดีควรครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่เฉพาะแค่อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเล
เท่านั้น จะมีการหารื อเกี่ยวกับรายการตรวจสอบด้านเพศสภาพต่อไปในเดือนกันยายน 2561
 มีการนาเสนองานศึกษาที่แล้วเสร็ จและที่ยงั ดาเนินการอยู่ คือ การจ่ายค่าจ้างผ่านระบบอิเล็คโทรนิค (2561)
ช่องทางเอ็มโอยูและสถานะตลาดแรงงาน (2561) และผลกระทบจากการปฏิบตั ิดา้ นการซื้อของห่วงโซ่อุปทานโลกที่มี
ต่อผูจ้ ดั หาสิ นค้าของไทย (2561)
 มีการจัดทาเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิแรงงาน
 จะมีการหารื อเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาของโครงการต่อไปอีก
คุณราเกอร์ ขอบคุณสมาชิกคณะกรรมการการกากับติดตามโครงการสาหรับการมีส่วนร่ วม เธอแสดงความซาบซึ้งใจต่อสมาชิกที่
ได้มีส่วนร่ วมตลอดสองปี ที่เธอทาหน้าที่ประธานร่ วม ในตอนนี้สมาชิกมีความแข็งขันที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเต็มที่
มากขึ้นเทียบกับการประชุมครั้งแรก
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ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานเห็นด้วยว่าการประชุมคณะกรรมการการกากับติดตามโครงการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมได้
แสดงความคิดเห็นและเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย
เขาขอบคุณสมาชิกทุกคนและคุณลุยซ่าสาหรับความสนับสนุนที่ส่งผลให้
โครงการดาเนินการงานไปอย่างคืบหน้า
คุณบัคลีย์ในนามของไอแอลโอมอบของขวัญให้กบั คุณราเกอร์สาหรับการอุทิศทุ่มเทให้กบั โครงการและประเด็นเหล่านี้
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