ร่ างรายงานการประชุม
คณะกรรมการการกากับติดตามโครงการสิทธิจากเรือถึงฝั่งของไอแอลโอครั้งที่ 9
30 เมษายน 2562 เวลา 14.00-17.00 น. กระทรวงแรงงาน
สรุปมติและประเด็นหารือ
ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการกากับติดตามโครงการครั้งที่ 8 และรับทราบความคืบหน้า อุปสรรค
และข้อเสนอแนะภายใต้วตั ถุประสงค์ท้ งั สี่ ขอ้ คือ
 วัตถุประสงค์ 1: สภานิติบญั ญัติแห่งชาติเห็นชอบพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานในงานประมงผ่านความเห็นชอบและรอการ
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา วิธีวทิ ยาและเครื่ องมือการวิจยั เส้นจบ (endline research) ได้รับการปรับปรุ งแก้ไข และ
งานภาคสนามเริ่ มในเดือนมิถนุ ายน/กรกฎาคม 2562
 วัตถุประสงค์ 2: กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (กสร.) เผยแพร่ ขอ้ มูลใหม่เกี่ยวกับการตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
แรงงาน มีการพิจารณาร่ างหลักสูตรฝึ กอบรมผูต้ รวจแรงงานที่จดั ทาโดยไอแอลโอ/กสร. และนาเสนอการประเมินแบบเร็ ว
(Rapid Assessment) ของไอแอลโอเกี่ยวกับการจ่ายค่าแรงในภาคการประมง
 วัตถุประสงค์ 3: เปิ ดตัวคู่มือการปฏิบตั ิที่ดีดา้ นแรงงานในภาคการแปรรู ปอาหารทะเลฉบับใหม่ ทบทวนแผนการฝึ กอบรม
และโครงการนาร่ องแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นแรงงานในภาคการประมงให้ครอบคลุมงานศึกษาใหม่ของไอแอลโอเกี่ยวกับ
แนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับตลาดแรงงาน/เทคโนโลยี
 วัตถุประสงค์ 4: มูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนานาเสนอรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิแรงงานที่พบในระดับ
จังหวัด/ท่าเรื อ ตัวแทนแรงงานข้ามชาติของกลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเลภาคใต้ (สรส.) นาเสนอการ
ทางานและข้อเรี ยกร้องต่อรัฐบาล
 คณะกรรมการฯ รับทราบข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนงาน
ของโครงการ คณะทางานโครงการของไอแอลโอนาเสนอวิดีโอที่ใกล้เสร็ จสมบูรณ์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 1 (การให้
สัตยาบันและการดาเนินการสาหรับ P.29 ที่วา่ ด้วยแรงงานบังคับ) และวัตถุประสงค์ 2 (การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิ ทธิผลในภาคการประมง)
 คณะกรรมการฯ รับทราบรายจ่ายและงบผูกพันทั้งสิ้น คิดเป็ นร้อยละ 83 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด (2559-2562)

วาระที่ 1 ประธานร่ วมกล่ าวเปิ ด
คุณสุรเดช วลีอิทธิ กลุ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิ ดการประชุมในฐานะตัวแทนปลัดกระทรวงแรงงาน โดยระบุวา่ เห็น
ความสาคัญของการให้ความสนับสนุนจากองค์กรร่ วมโครงการในการให้สตั ยาบัน P. 29 และ C. 188 ของประเทศไทย
คุณจูเซปเป บูซินี รองหั วหน้ าคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรป กล่าวชมเชยว่าเป็ นก้าวสาคัญที่ประเทศไทยให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาและ
พิธีสารดังกล่าวและเป็ นผูน้ าในเอเชีย ก้าวต่อไปคือการจัดลาดับความสาคัญของงานภายใต้วตั ถุประสงค์แต่ละข้อเพื่อดาเนินการตาม
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสหภาพยุโรปก่อนสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562 เวทีสาน
เสวนาด้านแรงงานระหว่างสหภาพยุโรป-ไทยเป็ นเวทีสาคัญอีกเวทีหนึ่งในการหารื อประเด็นแรงงานในภาคการประมงและ
แลกเปลี่ยนบทเรี ยนและความคืบหน้าของประเทศไทย
วาระที่ 2 สรุปการดาเนินการจากการประชุมคณะกรรมการการกากับติดตามโครงการครั้งที่ 8 และเห็นชอบรายงานการประชุม
คุณอัญมณี ทับทิ มศรี เจ้ าหน้ าที่ โครงการ รายงานประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8 รวมถึงการให้ความ
เห็นชอบต่อการขยายโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการประชุมครั้งที่ 8
วาระ 3.1 ความคืบหน้ าของการดาเนินงาน การหารือตามวัตถุประสงค์ แต่ ละข้ อ และความเห็นต่ อข้ อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ 1: เสริมสร้ างกรอบกฎหมาย นโยบายและการกากับดูแลให้ เข้ มแข็ง
คุณพัฒนา พันธุฟัก ผู้อานวยการสานักประสานความร่ วมมือระหว่ างประเทศ กระทรวงแรงงาน รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ P. 29
และ C. 188 ประเทศไทยให้สตั ยาบัน C. 188 ในวันที่ 30 มกราคม 2562 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติเห็นชอบกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ในงานประมงซึ่งกาลังรอการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา รายงานการดาเนินการต่อไอแอลโอฉบับแรกมีกาหนดในเดือน
มกราคม 2564
ในส่วนของ P. 29 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติเห็นชอบพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ซึ่งมีการแก้ไขให้การบังคับใช้แรงงานถือเป็ นความผิดทางอาญาฐานหนึ่ง กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ และกระทรวงแรงงานจะทางานร่ วมกันในเรื่ องการบังคับใช้กฎหมาย
คุณฐิ ตารี ย์ เอือ้ อานวย คณะทางานโครงการของไอแอลโอ นาเสนอวิดีโอที่ใกล้เสร็ จสมบูรณ์เกี่ยวกับการดาเนินการของรัฐบาลไทย
และองค์กรร่ วมโครงการในการให้สตั ยาบันพิธีสารและจัดการแก้ปัญหาการบังคับใช้แรงงาน วิดีโอนี้จะได้รับการเผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ของโครงการสิ ทธิจากเรื อถึงฝั่ง
คุณแดเนียล ลินด์ เกรน ผู้ก่อตัง้ Rapid Asia นาเสนอวิธีวทิ ยาและเครื่ องมือในการศึกษาเส้นจบ (endline) ของโครงการ Rapid Asia
ได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการประกวดราคาโดยไอแอลโอและจะลงพื้นที่สารวจสภาพการทางานของคนงานประมงและแปร
รู ปอาหารทะเลเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงนับจากการสารวจเส้นฐานของไอแอลโอในปี 2560 เครื่ องมือในการสารวจเส้นจบนี้
คล้ายกับที่ใช้ในการสารวจเส้นฐานโดยมีการปรับปรุ งดังนี้
- คาถามคัดกรองชุดใหม่สาหรับการตรวจเรื อประมงที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื อเข้า-ออก (ศจร.) คนงานแปรรู ปอาหารทะเล
tier 1 และ tier 2
- เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก 434 เป็ น 474
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- กาหนดสัดส่วนการสุ่มตัวอย่างคนงาน (เช่น ร้อยละ 80 ของคนงานประมงมาจากเรื อ 30 ตันกรอสขึ้นไป ร้อยละ 20 จาก
10-30 ตันกรอส และร้อยละ 80 ของคนงานแปรรู ปอาหารทะเลจาก tier 1 ร้อยละ 20 จาก tier 2)
- ตัดคนงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าออกไปและเพิม่ คนงานแปรรู ปอาหารทะเลที่รับงานไปทาที่บา้ น
- ใช้เครื่ องมือสัมภาษณ์บุคคลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer-aided Personal Interviewing - CAPI) เพื่อควบคุมคุณภาพ
ของการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูล
เครื่ องมือฉบับร่ างจะได้รับการนาเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นก่อนเริ่ มลงพื้นที่ในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2562
วัตถุประสงค์ 2 : การตรวจแรงงานและการบังคับใช้ กฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิผล
คุณสมบูรณ์ ตรั ยศิลานันท์ รองอธิ บดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปรี ยบเทียบข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายจากครึ่ งปี
แรกของปี 2562 กับปี 2561 โดยระบุวา่ การละเมิดที่พบและการดาเนินการบังคับใช้กฎหมายมีจานวนลดลง ซึ่งเป็ นผลจากการ
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของกสร.ในเดือนมิถุนายน 2651 ที่ให้แนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนขึ้นในการบังคับใช้กฎหมาย และเจ้าของเรื อตระหนัก
ถึงแนวปฏิบตั ิที่ศจร. มากขึ้น กสร.ได้ออกคาสัง่ ไป 82 คาสัง่ และแจ้งความดาเนินคดีกบั นายจ้างที่ละเมิดแรงงานประมง 33 กรณี
กสร.ริ เริ่ มแผนการประเมินและติดตามการปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจแรงงานที่ประจาอยูท่ ี่ศจร. 30 แห่ง และอธิบายกฎระเบียบ
ให้กบั นายจ้าง มีการประเมินรอบแรกในเดือนกุมภาพันธ์และจะมีรอบสองในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 กสร.จัดอันดับศจร. 5
แห่งเป็ นเกรด ‘A’ หนึ่งแห่งเป็ นเกรด ‘C’ และที่เหลือเป็ นเกรด ‘B’ กสร.จะร่ วมงานกับไอแอลโอในการปรับแก้เครื่ องมือสัมภาษณ์
คนงานและการรายงานการตรวจสอบหลังมีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กสร.และคณะทางานโครงการจัดทาร่ างหลักสูตรฝึ กอบรมและคู่มือที่จะใช้สาหรับพนักงานตรวจแรงงานใหม่ 186 คนเสร็ จสิ้น จะมี
การจัดฝึ กอบรมห้าวัน (พนักงานตรวจแรงงานคราวละ 60 คน) ขึ้นในเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และสิ งหาคม 2562
คุณอัญมณี ทับทิ มศรี นาเสนอวิดีโอสั้นเรื่ อง ‘สร้างการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิ ทธิผลในภาคการประมงไทย’ โดยเสนอแนว
ทางการปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างที่ดีเพื่อการตรวจแรงงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น วิดีโอนี้จะถูกใช้เป็ นสื่ อการสอนในการฝึ กอบรม
พนักงานตรวจแรงงานใหม่
นอกจากช่วยปรับปรุ งเครื่ องมือการตรวจแรงงานแล้ว โครงการยังได้ให้คาแนะนาทางเทคนิคในการปรับปรุ งแอพพลิเคชัน่ ทาง
โทรศัพท์มือถือใหม่คือ Apprise ที่พฒั นาโดยมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (UNU) ที่ออกแบบมาเพื่อระบุช้ ีถึงกรณี การบังคับใช้
แรงงานจากคาตอบของคนงานผ่านการใช้แอพแปลภาษา แอพพลิเคชัน่ ดังกล่าวจะมีการทดลองนาร่ องกับศูนย์บญั ชาการแก้ไข
ปั ญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และกสร.ในศจร. 4 แห่ง
คุณฐิ ตารี ย์ เอือ้ อานวย นาเสนอข้อค้นพบเบื้องต้นของการประเมินอย่างเร่ งด่วนของโครงการเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างทางอิเล็คโทรนิค
ในภาคประมง(Rapid Assessment of Electronic Payment in Fishing) จากการสัมภาษณ์คนงานประมง 48 คนจากเรื อประมง 48 ลาที่
ศจร. ตรวจที่ท่าเรื อ 5 แห่ง รวมถึงเจ้าของเรื อ พนักงานตรวจแรงงาน และพนักงานธนาคาร (ชลบุรี ระยอง ระนอง ภูเก็ต สงขลา)
 ร้อยละ 79 จาได้วา่ เคยลงลายมือชื่อในสัญญาจ้าง แต่มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้นที่เข้าใจเนื้อหาในสัญญา
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ค่าจ้างโดยเฉลี่ยคือ 11,416 บาทต่อเดือน ร้อยละ 60 ได้ค่าจ้างมากกว่าค่าแรงขั้นต่า
ร้อยละ 79 มีบญั ชีธนาคาร แต่มีเพียงร้อยละ 21 ที่รู้วา่ บัญชีดงั กล่าวมีไว้เพื่อรับค่าจ้าง
ร้อยละ 17 ใช้บตั รเอทีเอ็มด้วยตัวเอง
ร้อยละ 7 เก็บบัตรเอทีเอ็มไว้กบั ตัว ขณะที่ร้อยละ 63 บอกว่าเจ้าของเรื อ/ชิ้วเป็ นคนเก็บ
ร้อยละ 29 ต้องการให้จ่ายค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคาร ร้อยละ 17 บอกว่าต้องการเงินสด ร้อยละ 48 บอกว่า “ไม่รู้”
ร้อยละ 94 เคยผ่านการตรวจที่ศจร. โดยในจานวนนั้น ร้อยละ 71 ได้ให้สมั ภาษณ์ตวั ต่อตัวกับเจ้าหน้าที่

ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์พนักงานตรวจแรงงานชี้วา่ มีการตรวจเอกสารการจ่ายค่าจ้างในการตรวจทุกครั้ง หนึ่งในสามของเจ้าของ
เรื อที่ให้สมั ภาษณ์ระบุวา่ ตนยังคงจ่ายค่าจ้างคนงานประมงเป็ นเงินสดเหมือนก่อนที่จะมีการกาหนดให้ตอ้ งจ่ายทางอิเล็คโทรนิค
พนักงานธนาคารที่ให้สมั ภาษณ์ระบุวา่ ไม่มีล่ามตามสาขาต่างๆ และแทบไม่มีการรายงานเกี่ยวกับการทาบัตรเอทีเอ็มสูญหาย
การหารื อในที่ประชุม
คุณสมบูรณ์ ตรั ยศิลานันท์ กสร. แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความรับรู ้ในหมูค่ นงานเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ตามกฎหมายแล้ว
คนงานต้องได้รับสาเนาสัญญาจ้าง คนงานประมงบางส่วนอาจไม่รู้วา่ ตนมีเอกสารดังกล่าวทั้งที่ถือไว้อยูก่ บั ตัว
วัตถุประสงค์ 3: พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตสิ อดคล้องตามมาตรฐานแรงงานหลัก (แนวปฏิบัตดิ ้ านแรงงานทีด่ )ี
คุณปรานต์ สยามวาลา กรรมการสภาองค์ การนายจ้ างแห่ งประเทศไทย กล่าวว่าแผนงานแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีของสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย/สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นด้วยการมีแผนงานสาหรับภาคการประมง
ด้วย
คุณอรรถพันธ์ มาศรั งสรรค์ เลขาธิ การสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย รายงานว่าคู่มือแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีที่เพิ่งจัดทาเสร็จมี
รายการตรวจสอบสาหรับการตรวจเยีย่ มโรงงานของสมาชิก จะมีการจัดฝึ กอบรมที่สมุทรสาครและสงขลาในเดือนพฤษภาคมและ
มิถุนายนตามลาดับ คู่มือจะได้รับการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในงาน THAIFEX พร้อมด้วยวิดีโอสั้นเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน
ที่ดีที่มงุ่ เป้ าที่ผซู ้ ้ือระหว่างประเทศ
คุณจัดด์ รายงานเกี่ยวกับกรณี ศึกษาชิ้นใหม่ของไอแอลโอที่แสดงว่าความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสามารถรับมือกับกาลัง
แรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยที่กาลังสูญเสี ยบทบาทลงไปได้อย่างไร ข้อมูลของกรมการจัดหางานและกรมเจ้าท่าระบุวา่
อุตสาหกรรมประมงต้องการคนงานประมงเพิ่มอีก 30,000 คนหรื อราวร้อยละ 70 ของกาลังแรงงานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ตามที่มีการ
รายงาน การปรับปรุ งเรื อประมงอย่างเช่นการติดตั้งอุปกรณ์สาวอวนจะลดจานวนคนงานประมงลงไปได้ร้อยละ 40 และลดต้นทุน
แรงงานในขณะเดียวกันก็ทาให้ลกู เรื อมีพ้นื ที่มากขึ้น ต้นทุนการปรับปรุ งเรื อขั้นต่าสุดอยูท่ ี่ประมาณ 1.4 ล้านบาทและต้นทุนการ
ดาเนินงานก็ลดลงราวร้อยละ 8 รายงานฉบับเต็มจะมีการเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของโครงการ
วัตถุประสงค์ 4: เสริมสร้ างการดาเนินกิจกรรมของคนงานและการเข้ าถึงบริการช่ วยเหลือ
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ดร. พงศ์ ฐิติ พงศ์ ศิลามณี สมาพันธ์ แรงงานรั ฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) รายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรร่ วมโครงการ
ประกอบด้วยการให้บริ การคนงานทางด้านการรักษาพยาบาล ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ความปลอดภัย และสิ ทธิในการรวมตัว
จัดตั้ง เขากล่าวถึงรายงานของมูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนาเกี่ยวกับกรณี การละเมิดสิ ทธิแรงงาน การประชุมไตรภาคี
พลัสระดับจังหวัดที่จดั โดยมูลนิธิรักษ์ไทย และการจัดตั้งเครื อข่ายสิ ทธิแรงงานประมง (Fishers Rights Network - FRN)
คุณปภพ เสี ยมหาญ มูลนิธิเพื่อสิ ทธิ มนุษยชนและการพัฒนา กล่าวแทนองค์กรภาคีของโครงการภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ 4 โดย
นาเสนอกรณี การละเมิดสิ ทธิแรงงานและประเด็นปั ญหาที่แรงงานพบมาก เช่น ระยะเวลาการทางานที่ยาวนาน การเข้าถึงสัญญาจ้าง
การไม่มีวนั หยุด เอกสารถูกยึด การเบี้ยวค่าจ้าง และการจ่ายค่าจ้างเป็ นเงินสด ไม่ใช่ทางอิเล็คโทรนิค เป็ นต้น มีขอ้ สังเกตว่าพบการ
ยึดเอกสารในหลายพื้นที่แต่ยงั ไม่เคยมีการดาเนินคดี ข้อกังวลอื่นๆ มีเช่น กระบวนการคัดกรองและระบุช้ ีกรณี การบังคับใช้แรงงาน
และการค้ามนุษย์ที่ยงั ไม่มีประสิทธิผล การไม่มีการติดตามกรณี ที่อาจเป็ นการละเมิด คนงานกลัวที่จะร้องเรี ยนหรื อเผชิญหน้ากับ
นายจ้าง ข้อเสนอแนะมีดงั ต่อไปนี้
 กระทรวงแรงงาน/ศปมผ.ควรดาเนินการสื บสวนอย่างละเอียดรอบคอบโดยไม่เร่ งหรื อลัดขั้นตอน และที่สาคัญ ภาระการ
พิสูจน์ไม่ควรตกอยูท่ ี่ฝ่ายคนงาน
 จาเป็ นต้องมีการตรวจอย่างถี่ถว้ นในกรณี ที่คนงานไม่ค่อยได้ถือเอกสารของตนเองไว้กบั ตัว
 การตรวจค่าจ้างและชัว่ โมงการทางานควรปฏิบตั ิอย่างมีมาตรฐานหรื อใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจ
 พนักงานตรวจแรงงานควรได้รับการฝึ กอบรมเป็ นการเฉพาะในเรื่ องการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับเพื่อพัฒนาทักษะใน
การคัดกรองและระบุช้ ีกรณี การละเมิด
คุณ Sunwanee Dolah มูลนิธิรักษ์ ไทย บรรยายรายละเอียดในการจัดการประชุมไตรภาคีพลัสระดับจังหวัดในฐานะเวทีแลกเปลี่ยน
และแก้ปัญหาในระดับจังหวัด การประชุมจะมีข้ ึนในห้าจังหวัด คือ ปั ตตานี ตราด สุราษฎร์ธานี ระนอง และสมุทรสาคร
ดร. พงศ์ ฐิติ เชิญตัวแทนสองคนจากกลุ่มแรงงานแปรรู ปอาหารทะเลภาคใต้ (SSWG) คือ คุณสุวนิ ยั และคุณ Nisapoo ให้รายงาน
เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่ม SSWG ที่สงขลา การทางาน และข้อเรี ยกร้องของแรงงานที่มีต่อรัฐบาล
คุณอัญมณี รายงานว่า คณะทางานโครงการได้ดาเนินงานภายใต้วตั ถุประสงค์ 4 ดังนี้
 ประชุมองค์กรประชาสังคมในเดือนมกราคม 2562 เพื่อให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรร่ วมโครงการอย่างมี
ประสิ ทธิผล
 ประสานงานกับกสร.เพื่อสนับสนุนมูลนิธิรักษ์ไทยในการจัดประชุมไตรภาคีพลัส
 จัดการฝึ กอบรมก่อนเดินทางร่ วมกับกระทรวงแรงงานของเมียนมาให้กบั คนงานประมงชาวเมียนมาที่จะเข้ามาทางานบน
เรื อประมงไทยตามช่องทาง MOU สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (เครื อข่ายเพื่อสิ ทธิแรงงานประมงและสหภาพ
แรงงาน IFOMS สาหรับลูกเรื อเดินทะเลในเมียนมา) และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาจัดการฝึ กอบรมนาร่ องเต็มวันที่
เกาะสอง เมียนมา ในเดือนมีนาคม 2562 เกี่ยวกับการทางานและการใช้ชีวติ บนเรื อประมงไทย การย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย
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สิ ทธิและความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายไทย และการขอความช่วยเหลือ หลักสูตรจะเสร็ จสมบูรณ์และการผึกอบรมผูฝ้ ึ ก
(TOT) จะมีข้ นึ ในกลางปี 2562
คุณจรั ญชัย ก่ อศรี พิทักษ์ กลุ ผู้อานวยการสานักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่ากสร.ยินดีรับรายงาน
จากองค์กรประชาสังคมเกี่ยวกับพนักงานตรวจแรงงานที่บกพร่ องต่อหน้าที่ และยินดีทางานร่ วมกับองค์กรประชาสังคมอย่างใกล้ชิด
เพื่อคุง้ ครองแรงงาน
3.2 พิจารณาแผนงานและข้ อเสนอแนะจากการติดตามประเมินแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Oriented Monitoring - ROM)
คุณบูซินีให้ภาพรวมเกี่ยวกับการติดตามประเมินแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (results oriented monitoring - ROM) ในเดือนมกราคม 2562
โดยที่ปรึ กษาภายนอกของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบและพร้อมรับผิด ประสิ ทธิผล และความยัง่ ยืนของการ
ดาเนินการของโครงการ ข้อเสนอแนะไม่ใช่สิ่งที่บงั คับให้ตอ้ งปฏิบตั ิ แต่ช่วยในการจัดลาดับความสาคัญของงานของโครงการ
คุณจัดด์ รายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
1) เผยแพร่ แนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างที่ดีในภาคประมงและแปรรู ปอาหารทะเลของไทยเพื่อให้เป็ นประโยชน์แก่
ประเทศอื่นในอาเซียน (ไอแอลโอ คณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรป และรัฐบาลไทย)
2) มีบทบาทนาในระดับอาเซียนในการส่งเสริ มมาตรฐานแรงงานร่ วมสาหรับการทางานที่มีคุณค่าในภาคประมงและแปรรู ป
อาหารทะเล (ไอแอลโอ)
3) กาหนดยุทธศาสตร์การสิ้นสุดโครงการที่ชดั เจนสาหรับองค์กรภาคีร่วมโครงการ (ไอแอลโอ คณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรป
4) เสริ มสร้างศักยภาพการตรวจแรงงานด้วยการเพิ่มการมีส่วนร่ วมของฝ่ ายต่างๆ ในไตรภาคี การพัฒนามาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน (SOP) และปรับปรุ งการเก็บรวบรวมข้อมูล (ไอแอลโอ รัฐบาลไทย)
5) งานผลักดันนโยบายที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็ นระบบขององค์กรประชาสังคมในระดับจังหวัดโดยอาศัยเวทีประชุม
ไตรภาคี (ไอแอลโอ องค์กรภาคีร่วมโครงการ)
5) เพิ่มความตระหนักรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิแรงงานในหมู่แรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยในภาคประมงและแปรรู ปอาหารทะเล
รัฐบาลไทยจะพิจารณาให้สตั ยาบัน C87 และ C98 (รัฐบาลไทย)
คุณภารตี พฟลัก ผู้เชี่ ยวชาญด้ านสิ ทธิ ขั้นพืน้ ฐานของไอแอลโอประจาภูมิภาคเอเชี ย เน้นย้าความสาคัญของการเผยแพร่ แนวการ
ปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างที่ดีของไทยเนื่องจากว่าแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เป็ นปั ญหาส่วนหนึ่งที่ตอ้ งได้รับการจัดการแก้ไขตาม
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสหประชาชาติ 8.7
คุณอรรถพันธ์ มาศรั งสรรค์ กล่าวว่าในการประชุมด้านการประมงของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่บาหลีในปี 2561 ประเทศไทยเป็ น
ผูน้ าทางด้านแนวทางปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีในภูมิภาค ทางสมาคมฯ ได้รับการเชื้อเชิญให้แบ่งปั นประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานในด้านนี้ให้กบั ประเทศอื่นๆ
3.3 ความคืบหน้ าของงานศึกษาวิจยั และงานเผยแพร่ ของโครงการ
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คุณจัดด์ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับงานศึกษาวิจยั งานการสื่ อสาร และกิจกรรมที่กาลังจะมีข้ ึนของโครงการ
งานการสื่ อสาร นอกจากวิดีโอที่นาเสนอมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ P. 29 และการตรวจแรงงาน โครงการและองค์กรร่ วมโครงการได้
ผลิตวิดีโออีก 5 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่มีเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของโครงการ โครงการยังได้ติดตามจานวนการเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์โครงการ
สิ ทธิจากเรื อถึงฝั่งโดยพบว่ามีการเข้าเยีย่ มชม 17,431 ครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 และจดหมายข่าวอิเล็คโทรนิครายไตรมาสมี
อัตราการเปิ ดอ่านร้อยละ 41.2 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของงานรณรงค์ท้ งั โลกที่อยูท่ ี่ร้อยละ 26
งานศึกษาวิจยั โครงการได้เริ่ มงานศึกษาวิจยั ต่อไปนี้ คือ ตลาดแรงงาน/เทคโนโลยี งานวิจยั เส้นจบ การประเมินครั้งสุดท้าย และ
บทความบทเรี ยนที่ได้รับภายใต้วตั ถุประสงค์ท้ งั สี่ ขอ้
3.4 รายงานการเงินของโครงการ
คุณจัดด์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายจ่ายและงบผูกพันทั้งสิ้นโดยคิดเป็ นสัดส่วนของงบประมาณปี 2559-2562 ทั้งหมด คือ ร้อย
ละ 83
วาระที่ 4 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่ อไป
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10 จะมีข้ นึ ในต้นเดือนกันยายน 2562
วาระ 5 กล่ าวปิ ด
คุณแกรม บัคลีย์ ผู้อานวยการไอแอลโอประจาประเทศ กล่าวชมเชยการประชุมที่มีเนื้อหาและได้งาน และความสาเร็ จของโครงการ
ในช่วงใกล้สิ้นสุดโครงการ ประเทศไทยอยูแ่ ถวหน้าในการให้สตั ยาบันและตอนนี้สามารถเป็ นผูน้ าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก การให้สตั ยาบัน P. 29 และ C. 188 และการออกกฎหมายในประเทศเพื่อดาเนินการเป็ นสิ่ งท้าทายสาคัญสาหรับประเทศไทยที่
ไกลเกินอายุของโครงการ ยังคงต้องมีการให้ความสนับสนุนส่งเสริ มกันอยูต่ ่อไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและช่วย
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บทเรี ยนและการดาเนินการในภาคประมงและแปรรู ปอาหารทะเลของไทย
สามารถทาให้เกิดขึ้นอีกได้ในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ
คุณบูซินีสรุ ปประเด็นหารื อในที่ประชุม (ดูสรุ ปที่หน้าแรก) และระบุอุปสรรคท้าทายในการดาเนินการ
คุณสุรเดช วลีอิทธิ กลุ กล่าวขอบคุณผูร้ ่ วมประชุมและปิ ดการประชุม
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