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สรุปผลการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 317
สานักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา วันที่ 6 – 28 มีนาคม 2556
-----------------------------ด้าน Institutional Section (INS)
INS/1 : Approval of the minutes of the 316th Session of the Governing Body
ข้อมูลพื้นฐาน
ภายใต้ Standing Order of the Governing Body ข้อ 5.5.3 ร่างรายงานการประชุม GB จะได้รับ
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ILO เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบภายในสองสัปดาห์และแจ้งขอแก้ไขผ่านคณะผู้แทน
ถาวรสาหรับฝ่ายรัฐบาล และผ่าน ACT/EMP และ ACTRAV สาหรับฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตามลาดับ
รายงานการประชุมฉบับร่างที่แก้ไขแล้วจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “Draft Minutes of the
316th Session of the Governing Body” ก่อนนาเสนอที่ประชุม GB สมัยที่ 317 พิจารณารับรอง

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม GB สมัยที่ 316

INS/2 : Agenda of the International Labour Conference : Proposals for the
agenda of the 103rd Session (2014) and beyond of the Conference
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชุม GB สมัยที่ 316 ที่ผ่านมา คณะทางานไตรภาคีนาเสนอหัวข้อที่เป็นความสนใจเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการอภิปราย (ad-hoc item) ในการประชุม ILC สมัยที่ 103 (มิถุนายน 2557) และสมัยที่ 104
(มิถุนายน 2558) แต่ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อมานาเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุม
GB สมัยที่ 317 เนื่องจากรอให้กระบวนการปรับปรุงการประชุม ILC มีความคืบหน้า โดยเฉพาะในหัวข้อการ
พิจารณาวาระการประชุม (agenda setting) ซึ่งจากการหารือของคณะทางานอีกครั้งหลังการประชุม GB 316
มีหัวข้อนาเสนอเพื่อการคัดเลือกรวม 6 หัวข้อ ประกอบด้วย
หัวข้อที่ 1 เรื่อง Supplementing the ILO’s Forced Labour Conventions to address
prevention and victim protection, including compensation, as well as human trafficking for
labour exploitation (การหารือแนวทางเสริมอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกัน
การคุ้มครองและชดเชยแก่ผู้เสียหาย รวมทั้งการค้าแรงงานที่เป็นการค้ามนุษย์) เสนอให้เป็นวาระ standard
setting
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หัวข้อที่ 2 เรื่อง Facilitating transitions from the informal economy to the formal
economy (การอานวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจนอกระบบไปสู่เศรษฐกิจในระบบ) เสนอ
เป็นวาระ standard setting
หัวข้อที่ 3 เรื่อง Violence against women and men in the world of work เสนอเป็นวาระ
standard setting
หัวข้อที่ 4 เรื่อง Decent work for peace, security and disaster resilience: Revision of the
Employment (Transition from War to Peace) Recommendation, 1944 (No.71) การทบทวนข้อ
แนะว่าด้วยการจ้างงาน (การเปลี่ยนผ่านจากสงครามสู่สันติภาพ) เสนอให้เป็นวาระ standard setting
หัวข้อที่ 5 เรื่อง Effective ILO technical cooperation in a changing global context เสนอ
เป็นวาระ general discussion
หัวข้อที่ 6 เรื่อง Building a diverse and inclusive world of work เสนอเป็นวาระ general
discussion
ตามระเบียบการจัดประชุม ILC และระเบียบการจัดประชุม GB จะแบ่งวาระเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
Standing items และ Ad-hoc items ซึ่งในส่วนของ Standing items ของการประชุม ILC ทุกปีจะ
ประกอบด้วย
รายงานของประธาน GB และ DG ของ ILO (reports of the Chairperson of the Governing
Body and of the Director-General)
- การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องแผนงานและงบประมาณ (programme and budget and
other questions)
- รายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะ
สาหรับส่วนของ Ad-hoc items เป็นที่ตกลงว่าจะมี 3 หัวข้อโดยอาจเป็น general discussion หรือ
standard setting (หากเป็น standard setting อาจเป็น single discussion หรือ double discussion
แล้วแต่การพิจารณาของที่ประชุม GB) ซึ่งในการประชุม GB 313 (มีนาคม 2555) ได้ตกลงคัดเลือกหัวข้อใน
ส่วนของ Ad-hoc items แล้ว 1 หัวข้อ คือ recurrent discussion on the strategic objective of
employment (เป็นไปตามวงรอบของการจัดหัวข้อการอภิปรายให้สอดคล้องกับ strategic objective ของ
ILO สี่ด้าน ภายใน 7 ปี คือ ด้าน employment, social protection, fundamental principle and right
at work จะมีการอภิปรายใน ILC รวม 2 ครั้ง และด้าน social dialogue อภิปราย 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2557 ถึง
รอบของด้าน employment) ดังนั้น ยังเหลืออีก 2 หัวข้อที่ต้องให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุในการ
ประชุม ILC สมัยที่ 103 (มิถุนายน 2557) และ ILC สมัยต่อๆ ไป

มติที่ประชุม
A. คัดเลือกหัวข้อต่อไปนี้เป็นหัวข้อการประชุม ILC สมัยที่ 103 (2557)
1. Supplementing the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), to address
implementation gaps to advance prevention, protection and compensation measures, to
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effectively achieve the elimination of forced labour โดยเป็น standard setting และเป็น single
discussion
2. Facilitating transitions from the informal to the formal economy โดยเป็น standard
setting และเป็น double discussion
3. อนุมัติข้อเสนอการลดขั้นตอนการเตรียมการเพื่อการหารือลักษณะ single discussion และ
double discussion ตามที่เสนอในภาคผนวกของเอกสารประกอบวาระ GB.317/INS/2(Rev.)
B. หัวข้อการประชุม ILC สมัยที่ 104 (2558)
สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุม GB สมัยปัจจุบันพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ Facilitating transitions from
the informal to the formal economy โดยเป็น standard setting และเป็น double discussion
ดังนั้น เห็นชอบให้บรรจุหัวข้อนี้เป็นหัวข้อการประชุมใน ILC สมัยที่ 104 (2558) เพื่อหารือเป็นครั้งที่สอง
และสอดคล้องกับหัวข้อ recurrent discussion on the strategic objective of social protection
(labour protection) ซึ่งได้รับการบรรจุโดยอัตโนมัติตามวงรอบของ recurrent discussion
ให้เลื่อนการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อการประชุม ILC ที่เหลือไปพิจารณาในการประชุมสมัยที่ 319
(ตุลาคม 2556)
INS/3 : Review of annual reports under the follow-up to the ILO Declaration

on Fundamental Principles and Rights at Work
ข้อมูลพื้นฐาน
เอกสารประกอบการประชุม นาเสนอรายงาน Annual Review ประจาปี 2555-2556 ซึ่งเก็บข้อมูล
จากประเทศสมาชิกที่ยั งไม่ให้ สั ตยาบั น อนุสั ญญาที่อ ยู่ภ ายใต้ห ลั ก การและสิ ท ธิขั้นพื้นฐานในการทางาน
(Fundamental Principles and Rights at Work : FPRW) ซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญาหลัก (Core
Convention) 8 อนุสัญญา โดยมีทั้งหมดจานวน 48 ประเทศ (4 มกราคม 2556 ประเทศ Republic of
Maldives ให้สัตยาบันเพิ่มเติมทาให้ผู้ตอบแบบสารวจเหลือเพียง 47 ประเทศ) โดยสามารถเก็บข้อมูลได้ครบ
100 เปอร์เซ็นต์เป็นปีที่สอง วัตถุประสงค์ของรายงานประจาปีนี้ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศ
สมาชิกในการส่งเสริมและสนับสนุนการให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งหมดภายใต้ FPRW ที่ ILO ประสงค์ให้
ประเทศสมาชิกทุกประเทศให้สัตยาบันทุกอนุสัญญาให้ครบ และสอดคล้องกับ Plan of Action on FPRW
(2012-2016) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม GB สมัยที่ 316 (พฤศจิกายน 2555)
รายงานเสนอภาพรวมที่พบคือ ในปี 2555 มีประเทศให้ สั ตยาบันอนุสั ญญาในกลุ่ มนี้ เพิ่ มอีก 15
ประเทศ (ปี 2554 มี 6 ประเทศ) ทุกประเทศที่ตอบแบบส ารวจมีพัฒ นาการทางบวกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
อนุสัญญาฉบับที่ 29 และ 182 มีผู้ให้สัตยาบันมากที่สุด และอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 มีผู้ให้สัตยาบันน้อย
ที่สุด
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รายงานแบ่งการสารวจแยกตามประเด็นของอนุสัญญาหลักทั้ง 8 อนุสัญญา คือ
1. ด้านเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง (Freedom of association and the
effective recognition of the right to collective bargaining) ซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญาหลัก 2
อนุสัญญาคือ อนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 (ต้องการให้ได้รับสัตยาบันเพิ่มอีกจานวน 33 และ 22 ประเทศ
ตามลาดับ) ในด้านนี้ ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่แสดงเจตนาที่จะให้สัตยาบันโดยได้มีกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมการนาไปสู่การให้สัตยาบัน มีการหารือไตรภาคี และเป็นกลุ่มประเทศที่จาเป็นต้องมีการแก้ไข
กฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตจากกลุ่มลูกจ้างว่า ภาครัฐและนายจ้างมีแนวคิดสอดรับ
กันที่ไม่ให้ความสาคัญกับอนุสัญญาทั้งสองฉบับทาให้ไตรภาคีขาดดุลยภาพ รวมทั้งมีปัจจัยภายในประเทศ
หลายประการที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าเพื่อให้สัตยาบัน เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ สถานการณ์
ทางสังคม ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการในการเตรียมให้สัตยาบัน
2. ด้านการขจัดการใช้แรงงานบังคับ (The elimination of all forms of forced or
compulsory labour) ซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญาหลัก 2 อนุสัญญาคือ อนุสัญญาฉบับที่ 29 และ 105
(ต้องการให้ได้รับสัตยาบันเพิ่มอีกจานวน 8 และ 13 ประเทศตามลาดับ) ทั้งนี้ อนุสัญญาทั้งสองฉบับไทยให้
สัตยาบันแล้วเมื่อปี 2512 จึงไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นกล่าวถึงในรายงาน
3. ด้านการยุติการใช้แรงงานเด็ก (The effective abolition of child labour) ซึ่งประกอบด้วย
อนุสัญญาหลัก 2 อนุสัญญาคือ อนุสัญญาฉบับที่ 138 และ 182 (ต้องการให้ได้รับสัตยาบันเพิ่มอีกจานวน 20
และ 8 ประเทศตามลาดับ)
ทั้งนี้ อนุสัญญาทั้งสองฉบับไทยให้สัตยาบันแล้วเมื่อปี 2547 และ 2544
ตามลาดับ จึงไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นกล่าวถึงในรายงาน
4. ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ (The elimination of
discrimination in respect of employment and occupation) ซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญาหลัก 2
อนุสัญญาคือ อนุสัญญาฉบับที่ 100 และ 111 (ต้องการให้ได้รับสัตยาบันเพิ่มอีกจานวน 14 และ 13 ประเทศ
ตามลาดับ) ทั้งนี้ ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 100 แล้วเมื่อปี 2542 และยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา
ฉบับที่ 111 ซึ่งในด้านนี้ ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่แสดงเจตนาที่จะให้สัตยาบัน โดยได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการนาไปสู่การให้สัตยาบัน และเป็นกลุ่มประเทศที่จาเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศเพื่อ
รองรับ และอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอุปสรรคหรือขาดความตระหนักของสังคมถึงความสาคัญของอนุสัญญาใน
ด้านนี้รวมทั้งอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการในการเตรียมให้สัตยาบัน

มติที่ประชุม
รับทราบรายงานประจาปีดังกล่าวและมอบหมาย DG ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกใน
การสร้างความสาคัญ ความตระหนัก และส่งเสริมหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน
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INS/4 : Matters arising out of the work of the International Labour
conference
INS/4/1 : Follow-up to the decision adopted by the International Labour
Conference on certain matters arising out of the report of the Committee on
the Application of Standards : Summary report concerning the informal
tripartite consultations held on 19-20 February 2013
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ ป ระชุ ม GB สมั ย ที่ 315 (มิ ถุ น ายน 2555) ให้ บ รรจุ เ รื่ อ งการพิ จ ารณาอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะ (CEACR) ซึ่งได้รับการยกเป็นประเด็น
คาถามจากฝ่ายนายจ้างระหว่างการประชุมคณะกรรมการว่าด้ วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน (CAS) ในคราว
ประชุม ILC สมัยที่ 101 (มิถุนายน 2555) เข้าสู่การหารือในการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 316 โดย
สานักงาน ILO ได้จัดประชุมผู้แทนไตรภาคีอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 สรุปเสนอให้ยก
ประเด็นหารือ 2 เรื่อง คือ 1) การเสนอรายชื่อประเทศ (short list) ซึ่งเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาตามผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ CAS ต่อที่ประชุม ILC เหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติ และ 2) อานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ฯ (CEACR) ในการตีความอนุสัญญา ซึ่งผลจากการประชุม GB สมัยที่ 316 ไม่
สามารถได้ข้อยุติและให้มีการหารือไตรภาคีเพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2556 และนาผลสรุป
เสนอต่อการประชุม GB สมัยถัดมา
เอกสารประกอบการประชุมวาระนี้ นาเสนอผลสรุปการประชุมหารือไตรภาคีอย่างไม่เป็นทางการ
ระหว่างวัน ที่ 19-20 กุมภาพัน ธ์ 2556 ซึ่งผู้ เ ข้าประชุมฯประกอบด้ว ยผู้ แทนสามฝ่าย (ผู้แทนภาครัฐบาล
คัดเลือกจากภูมิภาคละ 4 คนแต่มีสิทธิ์พูดในที่ประชุม 2 คน ซึ่งกลุ่มเอเชียและแปซิฟิก : ASPAG มีอิหร่าน จีน
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุม) โดยประธาน GB ทาหน้าที่ประธานการหารือ และ DG เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้
ที่ประชุมเชิญคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ฯ (CEACR) จานวน 6 ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับที่ประชุม
ในช่วงแรกก่อนเข้าวาระการหารือสามฝ่ายในช่วงที่สองซึ่งเป็นการประชุมปิด
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ฯ (CEACR) ให้ความเห็นต่อบทบาทของ CEACR ต่อที่ประชุมว่า
1) นับตั้งแต่ปี 2469 CEACR ได้รับการแต่งตั้งโดย GB และ ILC รับผิดชอบด้านมาตรฐานแรงงาน
โดยเป็นหนึ่งใน supervisory system และเมื่อหลายปีผ่านไป ภาระงานได้รับการขยายเพิ่มขึ้นเพื่อรับผิดชอบ
กากับประเทศสมาชิกตามมาตรา 19 และ 23 ของธรรมนูญ ILO โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการปรับ TOR
2) CEACR และ CAS เปรียบเสมือนสองเสาหลักใน supervisory system ซึ่งต่างมีการทางานตาม
ความรับผิดชอบด้วยความนับถือและร่วมมือกันอย่างดี ซึ่งจากอานาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน และเป็นอิสระจาก
กัน ย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกัน
3) ความเห็นและข้อเสนอแนะของ CEACR ในรายงานไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ผู้ต้องการคาชี้ขาด
ต้องนากรณีสู่ International Court of Justice : ICJ
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4) CEACR ได้ระบุชัดเจนในคานาของรายงานที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม ILC สมัยที่ 102 (มิถุนายน
2556) ถึงอานาจหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับการตั้งข้อสังเกตจากผู้แทนนายจ้าง
ในช่วง 2 ซึ่งเป็นการหารือ 3 ฝ่าย ผู้แทนนายจ้าง ให้ความเห็นว่า supervisory system ขณะนี้
ล้มเหลวและอยู่ในสถานะวิกฤต (crisis) เนื่องจาก CEACR ทาหน้าที่เกินขอบเขตอานาจ การพิจารณาเสนอ
รายชื่อประเทศเพื่อให้คณะกรรมการ CAS พิจารณาในระหว่างการประชุม ILC มีความยุ่งยากต่อการพิจารณา
มากขึ้น มาตรฐานแรงงานของ ILO ได้รับการนาไปประกอบการดาเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายนอก
ดังนั้น ถึงเวลาที่ควรมีการปรับกลไกของ supervisory ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผู้แทนลูกจ้างและตัวแทนกลุ่ม
รัฐบาลหลายกลุ่มไม่เห็นด้วยกับข้อคิดของฝ่ายนายจ้างและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันหารือเพื่อหาทางออกที่
เหมาะสมด้วยการเปิดใจและมุ่งรักษาเป้าหมายหลักขององค์กรตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับ

ประเด็นอภิปราย
ผู้แทนภาครัฐบาลหลายกลุ่มหลายประเทศ แสดงความห่วงใยต่อผลลัพธ์การหารือสามฝ่ายอย่างไม่
เป็นทางการซึ่งดาเนินการหลายครั้งแต่ไม่สามารถบรรลุข้อสรุป ฝ่ายนายจ้างยังคงย้าจุดยืนที่ต้องการให้มีการ
กาหนดชัดเจนถึง mandate ของ CEACR ในขณะที่ฝ่ายลูกจ้างมีความเห็นว่ากลไกของ supervisory ขณะนี้
ไม่มีปัญหาใด อย่างไรก็ดี ได้รับการยืนยันจากทั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างว่า จะมีการพิจารณาประกาศ
รายชื่อประเทศ (short list) สาหรับการประชุม ILC สมัยที่ 102 แน่นอน

มติที่ประชุม
DG ของ ILO ได้เสนอเพื่อหาข้อยุติในวาระนี้ว่า ปัญหาสาคัญที่ต้องเร่งแก้ไขก่อนที่จะถึงการประชุม
ILC คือ การประกาศรายชื่อประเทศ (short list) ซึ่งเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาเพื่อให้การประชุม
คณะกรรมการ CAS สามารถดาเนินต่อไปได้โดยกลไกการประชุม ILC ไม่สะดุดเช่นครั้งก่อน และเชื่อมั่นใน
ความร่วมมือของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างสาหรับรายชื่อประเทศ สาหรับประเด็นอื่นๆ ให้นาเข้าหารือใน
การประชุม GB สมัยที่ 318 (มิถุนายน 2556) เพื่อกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการจัดหารือสามฝ่าย
ก่อนจะถึงเดือนตุลาคม เพื่อให้มีความคืบหน้าเสนอต่อที่ป ระชุม GB สมัยที่ 319 ทั้งนี้ การหารือจะเป็นการ
ทบทวนและหาทางออกสาหรับกรณีนี้ทั้งในระยะกลางหรือระยะยาวต่อไป
ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอของ DG

INS 4/2 : Follow-up to the resolution concerning the measures on the
subject of Myanmar adopted under article 33 of the ILO Constitution by the
Conference at its 101st Session (2012)
ข้อมูลพื้นฐาน
พม่าส่ งหนั งสือเป็น ทางการถึงคณะผู้ แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ให้ กล่าว
statement สนับสนุนความคืบหน้าและพัฒนาการการแก้ไขปัญหาของพม่าในกรณีที่ถูกกล่าวหา ซึ่งคณะ
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ผู้แทนถาวรไทย ฯ ได้เสนอ statement ในระหว่างการอภิปราย (รายละเอียดดูได้จากรายงานการประชุมฉบับ
สมบูรณ์ของ ILO)

มติที่ประชุม
เพื่อดาเนินตามมติที่ประชุม ILC ปี 2555 และการรายงานของ Liaison Officer ที่ประชุม GB
เห็นชอบให้
1. บรรจุเรื่องนี้ในวาระการประชุม ILC สมัยที่ 102 เพื่อรับทราบมาตรการต่าง ๆ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุม ILC ไปแล้วและยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จเพื่อให้มั่นใจว่าพม่ามีการดาเนินการตาม
ข้อแนะนาของ Commission of Inquiry on forced labour
2. เสนอให้มีการพิจารณาในวันเปิดประชุม ILC สมัยที่ 102 ผ่าน Selection Committee หรือ
ตามแต่วิธีการที่ที่ประชุมจะเห็นเหมาะสม ในการที่จะระงับชั่วคราวหรือยุติการพิจารณากรณีนี้
3. ให้ DG รายงานถึงความก้าวหน้าและสถานการณ์ล่าสุดในพม่าต่อที่ประชุม ILC เพื่อประกอบการ
พิจารณาเกี่ยวกับกรณีนี้
4. ให้ DG เสนอรายงานของ Liaison Officer ที่เสนอต่อที่ประชุม GB ในเดือนมีนาคม 2556 ซึง่
แสดงถึงกิจกรรมของ ILO ในพม่า

INS/5 : A new ILO strategy for public–private partnerships (PPPs)
เลื่อนวาระนี้ไปในการประชุม GB สมัยที่ 319 (ตุลาคม 2556)

INS/6 : Complaint concerning non-observance by Guatemala of the
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention,
1948 (No. 87), made by delegates to the 101st Session (2012) of the
International Labour Conference under article 26 of the ILO Constitution
เป็นกรณีรายประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดได้ในสรุปผลการประชุมฉบับของ ILO

INS/7 : Latest developments in Fiji in light of the resolution of the 15th
Asia–Pacific Regional Meeting
เป็นกรณีรายประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดได้ในสรุปผลการประชุมฉบับของ ILO
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INS/8 : 367th Report of the Committee on Freedom of Association
ข้อมูลพื้นฐาน
Committee on Freedom of Association (คณะกรรมการ CFA) จะกาหนดประชุมก่อนการ
ประชุม GB ซึ่งในครั้งนี้ คณะกรรมการประชุมกันระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2556 และนาเสนอผลสรุปการ
ประชุม (ฉบับที่ 367) ต่อที่ประชุม GB มีข้อสรุปที่สาคัญคือ จานวนข้อร้องเรียนที่เข้าสู่การพิจารณารวม 178
กรณี คณะกรรมการพิจารณาและมีผลสรุปเสนอต่อที่ประชุม GB รวม 49 กรณี มีกรณีที่ถือว่าร้ายแรงและ
เรียกร้องความร่วมมือจากรัฐบาลให้เร่งดาเนินการจานวน 3 กรณีเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมผู้นา
แรงงาน มีกรณีใหม่ 17 กรณีซึ่งจะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป สาหรับประเทศไทยมี 1 กรณี (2634 กรณี
ข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในบริษัท Thai Summit Eastern Seaboard Auto-parts Industry) อยู่
ในกลุ่มที่คณะกรรมการ ฯ ขอให้รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง (ย่อหน้าที่ 110) ทั้งนี้ การที่ประเทศไทย
ส่งรายงานตามที่คณะกรรมการ ฯ ร้องขอตามกาหนด ส่งผลดีเนื่องจากคณะกรรมการจะจัดแยกประเภทของ
แต่ละประเทศตั้งแต่ไม่ให้ความร่วมมือจนถึงได้รับความร่วมมือดีมาก

มติที่ประชุม
เห็นชอบ recommendations ของคณะกรรมการ ฯ ต่อ case ที่เข้าสู่การพิจารณาและถูกนาเสนอ
ต่อที่ประชุม

INS/9 : Report of the Board of the International Institute for Labour Studies
ข้อมูลพื้นฐาน
Board of the International Institute for Labour Studies ประชุมคณะกรรมการบอร์ดครั้งที่ 55
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 (ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย regular member ของ GB ทั้งหมด) และนาเสนอ
รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุม GB ในวาระ INS/9

ประเด็นอภิปราย
ผู้อภิปรายมีเพียงตัวแทนจากกลุ่มประเทศละตินอเมริกา (GRULAC) และผู้แทนประเทศฝรั่งเศส ซึ่งให้
ข้อสังเกตว่า บทบาทของสถาบั น ฯ นี้ ควรเป็นคลั งสมองของ ILO ในการก้าวไปสู่การพัฒนาหลังปี 2015
ดังนั้น ข้อมูล สถิติ ตัวเลขต้องมีความทันสมัยและนาไปใช้ประโยชน์ในงานของ ILO ได้ ซึ่งในแผนกิจกรรมและ
งบประมาณปี 2014-2015 ได้ให้ความสาคัญกับงานด้านสถิติและข้อมูล ทั้งนี้ สถาบัน ฯ ควรเพิ่มการเข้าถึงใน
ระดับ ภูมิภาค และควรมีการสนั บสนุน ทรั พยากรให้กับสถาบันเพื่อให้ พัฒ นาบทบาทเป็น centre of
excellence ของ ILO
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มติที่ประชุม
รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ฯ

INS/10 : Report of the Working Party on the Functioning of the Governing
Body and the International Labour Conference
ข้อมูลพื้นฐาน
นาเสนอแล้วในวาระ WP/GBC ข้างต้น

ประเด็นอภิปราย
มีห ลายประเทศอภิป รายเพิ่มเติมจากในช่วง WP/GBC โดยสะท้อนสรุปรายงานการประชุมวาระ
WP/GBC ว่า มีความคาดหวังจะเห็นประเด็นที่นามาทดลองใช้ในการประชุม ILC สมัยที่ 102 (มิถุนายน 2556)
มากกว่านี้ และแสดงความผิดหวังผลจากการหารือของ WP/GBC ที่มีผลสัมฤทธิ์น้อยเกินไป อย่างไรก็ดี มี
ข้อสรุปของประเด็นที่จะนามาทดลองใช้ในการประชุมเดือนมิถุนายน 2556 คือ
1 กาหนดจานวน side event ให้น้อยที่สุดและต้องผ่านการอนุมัติของ DG ภายหลังหารือกับคณะ
เจ้าหน้าที่ของ GB ก่อนการประชุม ILC หรือการหารือกับคณะเจ้าหน้าที่ของ ILC ระหว่างการประชุม
2 โครงสร้างการประชุมใน plenary จะประกอบด้วย
1) opening sitting จะปรับให้สั้นและเรียบง่ายเพื่อให้คณะกรรมการด้านต่าง ๆ สามารถเริ่มการ
ประชุมได้โดยเร็ว
2) การประชุมต่อเนื่องใน plenary สาหรับการอภิปรายรายงานของ DG และประธาน GB ซึ่ง
รายงานของ DG จะเป็นหัวข้อทางสังคม รายงานของประธาน GB จะเป็นเรื่องการดาเนินงานแผนงานกิจกรรม
ต่างๆ โดย session นี้ จะดาเนินการคู่ขนานไปกับการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
3) การจัด World of Work Summit เป็นการประชุมทั้งวันภายหลังสิ้นสุดการประชุมของ
technical committee ทั้งนี้ DG จะเป็นผู้คัดเลือกหัวข้อการประชุม ผู้เข้าประชุมเป็นระดับผู้นาประเทศและ
ผู้นาองค์กรนายจ้างและลูกจ้างจากทุกภูมิภาค ลักษณะการประชุมเป็นการอภิปรายโดยมีผู้อภิปราย 4 ท่าน
วัตถุประสงค์ของการจัดเพื่อให้การประชุม ILC ได้รับการยอมรับใน international community
4) Formal plenary เพื่อการรับรองรายงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือการโหวต (ถ้ามี)
โดยจะมีการควบคุมเรื่องเวลาโดยเคร่งครัด
3 General discussion committee จะต้องประชุมแล้วเสร็จภายในวันเสาร์ของสัปดาห์ที่สอง
4 ประธานคณะกรรมการแต่ละคณะต้องได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว เพื่อศึกษาและทาความคุ้นเคยกับ
กระบวนการ ขั้นตอนและเนื้อหาของการประชุม
5 การจัดพิมพ์เอกสารการประชุม เสนอจากัดให้ประเทศละ 4 ชุด (รัฐบาล 2 นายจ้างและลูกจ้าง
ฝ่ายละ 1) เพื่อประหยัดงบประมาณและลดความสิ้นเปลืองแต่ยังได้รับการค้านจากฝ่ายลูกจ้าง

14

การประชุมคณะประศาสน์การ (GB) สมัยที่ 317 (6-28 มีนาคม 2556)

มติที่ประชุม
1. ให้ทดลองใช้ในการประชุม ILC เดือนมิถุนายน 2556 ในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ
ร่ ว มกั น แล้ ว ในการประชุ ม ไตรภาคี ต ามรายการที่ ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ า 10 ของเอกสารประกอบวาระ GB
317/INS/10 และเป็นประเด็นที่ไม่กระทบต่อ Standing Orders ที่มีอยู่
2. ให้ Office จัดเตรียมรายละเอียดต่อไปนี้เพื่อนาเสนอต่อที่ ประชุม GB สมัยที่ 319 (ตุลาคม
2556)
2.1 รายละเอียดการวิเคราะห์ผลการทดลองปฏิบัติใช้ภายใต้แผนการปรับปรุงการจัดประชุม
ILC
2.2 ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง Standing Orders ของการประชุม ILC ที่จาเป็นต้องมีการแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนบางประเด็นของการประชุม ILC ที่ทั้งสามฝ่ายเห็นชอบร่วมกันแล้ว เพื่อให้
สามารถนาไปใช้ในการประชุม ILC สมัยที่ 103 (ปี 2557) ได้ทัน
2.3 สาหรับประเด็นที่ยังไม่มีการตัดสินใจ ให้มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมและจัดประชุมหารือต่อไป

INS/11 : Report of the Working Party on the Social Dimension of
Globalization : Chairperson’s summary
ข้อมูลพื้นฐาน
นาเสนอแล้วในวาระ HL/1 และ HL/2 ข้างต้น

ประเด็นอภิปราย
เอกสารประกอบวาระนี้ เ ป็ น รายงานสรุป ผลการอภิ ป รายของวาระ HL/1 และ HL/2 ซึ่ง เน้ น 2
ประเด็นหลักคือ The post – 2015 sustainable development agenda และ Tackling the global
economic and employment crisis โดยภายหลังประธานสรุปผลรายงาน ไม่มีผู้แทนประเทศใดอภิปราย
เพิ่มเติม มีเพียงผู้แทนนายจ้างให้ข้อสังเกตถึงบทบาทของ Working Party ชุดนี้ว่า ควรเป็นการถกอภิปรายใน
หัวข้อที่เฉพาะมากกว่าเป็นเรื่องกว้าง ดังนั้น ควรทบทวนแนวทางการจัดประชุมในวาระนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการจัดประชุม GB

มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการประชุมของ Working Party
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INS/12 : Report of the Director - General
มติที่ประชุม
1. ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ Mr. Abraham Katz, อดีตสมาชิก GB และอดีตประธาน
International Organization of Employers (IOE) และการจากไปของ Mr. Rolf Thusing อดีตรอง
ประธาน GB ฝ่ายนายจ้าง และอดีตรองประธานคณะกรรมการบริหาร IOE
2. รับทราบการรายงาน
2.1 มีอนุสัญญา 37 ฉบับที่ประเทศสมาชิกให้สัตยาบัน ในช่วงระหว่างการประชุม GB สมัยที่
316 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556
2.2 Montenegro ยกเลิ ก การให้ สั ต ยาบั น 1 ฉบั บ เมื่ อ 11 กั น ยายน 2555 (Maternity
Protection Convention, 1919 (No.3)
2.3 อนุสัญญาฉบับที่ 189 (Domestic Workers Convention, 2011) จะมีผลใช้บังคับในวันที่
5 กันยายน 2556 จากการที่ประเทศ Uruguay และประเทศ Philippines ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 และวันที่ 5 กันยายน 2555 ตามลาดับ ซึ่งเป็นผลจากมาตรา 21 ย่อหน้า 2 ของ
อนุสัญญาที่ระบุว่า อนุสัญญาจะมีผลใช้บังคับ 12 เดือนภายหลังจากมีประเทศสมาชิกจานวน 2 ประเทศให้
สัตยาบัน
2.4 การให้สัตยาบัน/รับรอง the instrument for the amendment of the Constitution
of the International Labour Organization, 1986 มีประเทศให้สัตยาบัน/รับรอง เพิ่มขึ้นอีก 3 ประเทศ
รวมมีสมาชิกให้สัตยาบัน /รับรองประเด็นดังกล่าวจานวน 100 ประเทศ โดยเป็นประเทศในกลุ่ม industrial
importance จานวน 2 ประเทศ (หัวข้อดังกล่าวนี้ จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อมีประเทศสมาชิกให้สัตยาบัน /
รับรองอีกจานวน 24 ประเทศโดยในจานวนนั้น ต้องเป็นประเทศในกลุ่ม industrial importance อีก 3
ประเทศ)
2.5 การให้สัตยาบัน/รับรอง the instrument for the amendment of the Constitution
of the International Labour Organization, 1997 มีประเทศให้การรับรอง เพิ่มขึ้นอีก 1 ประเทศ รวมมี
สมาชิกให้ สัตยาบัน /รั บรองประเด็นดังกล่าวจานวน 122 ประเทศ โดยเป็นประเทศในกลุ่ม industrial
importance จานวน 6 ประเทศ (หัวข้อดังกล่าวนี้ จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อมีประเทศสมาชิกให้สัตยาบัน /
รับรองอีกจานวน 2 ประเทศจากประเทศในกลุ่ม industrial importance)
2.6 รับทราบการแต่งตั้งบุคลากรภายใน 5 คน
2.7 รับทราบการเผยแพร่และจาหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ใหม่ของ ILO
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INS/12/1 : First Supplementary Report: Measuring decent work
ข้อมูลพื้นฐาน
เอกสารประกอบการประชุม สรุปการดาเนินงานของ Office ในการติดตามความคืบหน้าของ
การจัดทา Decent Work Country Profile (DWCP) มาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่ง Tripartite Meeting of Experts
on the Measurement of Decent Work ได้กาหนดแนวทางการจัดทา DWCP พร้อมกาหนดประเด็น 10
ด้านและกาหนดตัวชี้วัดทางสถิติและกรอบของกฎหมาย (DWIs) ซึ่งทั้ง 10 ด้านประกอบด้วย employment
opportunities, adequate earnings and productive work, decent hours, combining work :
family and personal life, work that should be abolished (mainly child labour and forced
labour), stability and security of work, equal opportunity and treatment in employment, safe
work environment, social security, social dialogue, workers’ and employers’ representation.
เพื่อให้แต่ละประเทศนาไปจัดทาเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการประเมินความสาเร็จ โดยได้มีการ
จัดตั้งโครงการ Monitoring and Assessing Progress on Decent Work (MAP) ขึ้นในฝ่าย Policy
Integration Department (INTEGRATION) ด้วยเงินสนับสนุนจาก European Commission ซึ่งมีประเทศ
เข้าร่วมโครงการ 9 ประเทศคือ Bangladesh, Brazil, Cambodia, Indonesia, Peru, The Philippines,
Niger, Ukraine, Zambia ที่จะร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ลาดับความสาคัญของ DWIs การกาหนด
เครื่ องมือ การติ ดตามผล ความร่ ว มมื อของหน่ ว ยงานภายในประเทศในการเก็บ ข้อ มูล ทั้ งนี้ สรุป ผลการ
ดาเนินงานจะเสนอภายในกลางปี 2556
หลายประเทศได้มีการจัดทา DWCP ได้มีการจัดประชุมเพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลและร่วมหารือ มี
การนาแนวทางของ DW ไปบรรจุในการจัดทาข้อมูลทางสถิติของประเทศ ไปบรรจุในแผนงานและแผน
งบประมาณ รวมทั้ง Office ได้จัดทา Information and Knowledge Management Strategy โดยเสนอ
แนวทางพัฒนาด้านความรู้และข่าวสารข้อมูลผ่าน Information and Knowledge Management
Gateway (GATEWAY) ซึ่งเป็น one-stop ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงสถิติของแต่ละประเทศ รวมทั้งข้อมูล
เกี่ยวกับข้อกฎหมายและนโยบาย ในลักษณะเป็น e-profile โดยประเทศสมาชิกสามารถใช้บริการผ่าน
อินเตอร์เน็ต
อีกหนึ่งโครงการที่เกิดโดยข้อเสนอของ 2008 Tripartite Meeting of Experts คือ Pilot
Project ที่จะติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทางาน การเพิ่มความตระหนักในสิทธิของการเจรจาร่วมต่อรอง ซึ่งจะเป็นการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการ
อนุวัติอนุสัญญาตามกระบวนการตรวจสอบของ ILO (supervisory system) โดยแยกประเด็นออกเป็น 9
หัวข้อในลักษณะตารางที่จะสามารถสืบค้นลงลึกไปในแต่ละประเด็น ซึ่งผลผลิตของโครงการจะเป็นเสมือน
เครื่องมือช่วยประเทศสมาชิกในการติดตามความก้าวหน้า การพิจารณาประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงและช่วย
ให้ทราบความต้องการความช่วยเหลือซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของ ILO
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มติที่ประชุม
ที่ประชุม รับทราบการอภิปรายที่หลากหลายต่อข้อรายงาน และมุมมองของ Office ที่นาเสนอ
ในรายงานซึ่งโครงการ Decent Work Country Profiles จะสิ้นสุดภายในช่วง 2 ปีปัจจุบัน (2012-2013)
สาหรับรายงานของ pilot project ที่ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทางานซึ่งไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ GB เดือนมีนาคม 2554 ต้องได้รับการติดตามประเมินผล และต้อง
จัดส่งรายงานการประเมินผลให้ที่ประชุม GB

INS/12/2 : Second Supplementary Report: Progress on the Internal Reform
ข้อมูลพื้นฐาน

หนึ่งในแผนงานภายหลังเข้ารับตาแหน่งของผู้อานวยการใหญ่ ฯ (DG) คนใหม่ Mr. Guy Ryder
คือการปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กร ทั้งที่สานักงานแรงงานระหว่างประเทศ (Office) เจนีวา และ
สานักงานภูมิภาค (Regional Office) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. มีความเป็นวิชาการที่เป็นเลิศ ให้คาแนะนาเชิงนโยบายที่มีคุณภาพ ผ่านการเสริมความ
เข้มแข็งในงานด้านสถิติ งานวิจัยและความสามารถด้านการวิเคราะห์
2. มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้สมาชิกมั่นใจในการบริหารเงินสนับสนุนของ
สมาชิกอย่างคุ้มค่า มีการเสริมความเข้มแข็งของการบริหารงานบุคคลและระบบบริหารงาน
3. นาเสนอบริการที่มีคุณภาพแก่สมาชิก ผ่านความร่วมมือทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
4. นาองค์กรเป็น “หนึ่ง ILO” โดยความร่วมมือประสานงานกันระหว่างสานักงานใหญ่
สานักงานภูมิภาคและสานักงานประจาประเทศ
5. เพิ่มความเข้มข้นให้กับระบบพหุภาคี ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธและความร่วมมือเชิง
นโยบาย
6. พัฒนาปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร
เอกสารประกอบการประชุม นาเสนอรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงการบริหารงานภายใน
องค์กร ซึ่งประกอบด้วย
1. การตั้ง Transition Senior Management Team (TSMT) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555
ประกอบด้วย DG รอง DG 2 คน และ Executive Director จากฝ่ายวิชาการ 4 ฝ่าย โดยมี
ผู้อานวยการ CABINET ทาหน้าที่เป็นเลขา เพื่อร่วมประชุมหารือกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง
ผู้อานวยการสานักงานภูมิภาค
2. การตั้ง Senior Management Team (SMT) โดยมี DG รอง DG 2 คน ผู้ช่วย DG โดยมี
ผู้อานวยการ CABINET ทาหน้าที่เป็นเลขา
3. การตั้ง Global Management Team (GMT) ประกอบด้วย SMT ร่วมด้วยผู้อานวยการ
สานักงานภูมิภาค และผู้อานวยการ Turin Center
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4. โครงสร้างของงานด้าน Management and Reform ซึ่งนาโดย Mr. Greg Vines รอง DG
คนที่หนึ่ง ประกอบด้วย 6 กองที่สาคัญคือ Internal Service, Information and
Communications Technology and Management, Strategic Programming and
Management, Financial Management, Human Resources Development,
Official Meetings, Documentation and Relations
5. โครงสร้างของงานด้าน Policy ซึ่งนาโดย Ms. Sandra Polaski รอง DG คนที่สอง
ประกอบด้วย 6 กองที่สาคัญ คือ Employment Policy, Enterprises, Sectoral
Activities, Governance and Tripartism, Conditions of Work and Equality, Social
Protection
6. โครงสร้างของงานด้าน Field Operations and Partnerships ซึ่งนาโดย Mr. Gilbert
Fossoun Houngbo รอง DG คนที่สาม มีหน้าที่ดูแลสานักงานภูมิภาคและผู้ปฏิบัติงาน
ภายใต้โครงการในพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งศูนย์ Turin
7. การปรับปรุงงานในรายสาขาซึ่งทีมงานที่ได้รับแต่งตั้งเริ่มการศึกษาเพื่อเสนอข้อสรุปต่อ DG
ประกอบด้วยงานด้าน Research, Statistics and Publications, ด้าน External
relationships and strategic partnerships, ด้าน Human Resources (สัญญาจ้าง การ
วางแผนกาลังคน การคัดเลือกและแต่งตั้ง การโยกย้าย การพัฒนาบุคลากร การบริหารผล
การปฏิบัติงาน) ด้าน Communication ด้าน Administrative Service

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานที่นาเสนอ

INS/12/3 : Third Supplementary Report: Mid-term stocktaking of
implementation of the ILO Action Plan for Gender Equality 2010-2015
ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ประชุม GB มีนาคม 2553 มีมติให้ Office จัดทารายงานประเมินผลของแผนปฏิบัติการด้าน
ความเสมอภาคด้านเพศซึ่งมีการจัดทาแผนที่สอดคล้องกับ Strategic Policy Framework 2010-2015 ของ
ILO และสอดคล้องกับ แผนงานด้านความเสมอภาคด้านเพศและการเสริมพลังของสตรีของ UN (United
Nations System-wide Action Plan : SWAP) เพื่อเสนอต่อที่ประชุม GB มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นช่วงกึ่งกลาง
ของกาหนดเวลาของแผน 5 ปี ก่อนที่จะมีการประเมินผลแผนดังกล่าวในภาพรวมเมื่อครบกาหนดเวลาของ
แผนที่จะสิ้นสุดในปี 2558
เอกสารประกอบการประชุม นาเสนอสรุปตัวเลขความสาเร็จที่เป็น highlight ในการรณรงค์ให้
ความสาคัญกับสตรีในด้านต่าง ๆ ที่ ILO ได้ดาเนินการโดยมีความสอดคล้องกับ SWAP ของ UN
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มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ Office ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Action Plan for Gender Equality
2010–15 ต่อไปเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จสูงสุดก่อนที่จะมีการประเมินผลโดยหน่วยงานอิสระในช่วงแผนสิ้นสุดใน
ปี 2558 ทั้งนี้ ให้ Office พิจารณากาหนดแผนในระยะต่อไปให้สอดคล้องกับงบประมาณปี 2014 – 2015
และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ ILO ในสามด้านคือ staffing, structure and substance รวมทั้งคานึงถึง
แผนปฏิบัติการของ SWAP ในเรื่องความเสมอภาคด้านเพศด้วย

INS/12/4 : Fourth Supplementary Report: Documents submitted for
information only
ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ประชุม GB สมัยที่ 310 (มีนาคม 2554) รับรองข้อเสนอการปรับปรุงการจัดประชุม GB ใน
เรื่องการเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณา (agenda setting) โดยเห็นชอบให้มีการระบุวัตถุประสงค์ของวาระที่
เสนอว่า เป็นการเสนอเพื่อ การอภิปรายและขอคาแนะนา (for debate and guidance) หรือเพื่อการ
พิจารณา (for decision) และหรือเพื่อแจ้งทราบ (for information) ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่มี
ระบุว่า for information only จะได้รับการนาเสนอในเว็บไซต์แต่จะไม่ได้รับการหยิบยกเพื่อการหารือในที่
ประชุม เว้นแต่ tripartite screen group มีการพิจารณาเป็นอย่างอื่น ดังนั้น เอกสารที่ระบุเป็น for
information only จะได้รับการนาเสนอต่อที่ประชุม GB เพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบและรับทราบรายการเอกสาร for information ที่นาเสนอประกอบการประชุมรวม 12

ฉบับ

INS/12/5 : Fifth Supplementary Report: Follow-up to Governing Body
decisions
ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ประชุม GB สมัยที่ 310 (มีนาคม 2554) เห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงการจัดประชุม GB ใน
ประเด็นการติดตามผลที่เป็นข้อมติจากที่ประชุม GB โดยให้ Office จัดทาข้อมูลในรูปแบบตารางเพื่อให้เห็น
ภาพและง่ายในการค้นหา ซึ่งในการประชุม GB มีนาคม 2555 ที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบของแบบฟอร์ม
(format) ที่จะบรรจุข้อมูล และมีข้อมติให้มีการสรุปตารางดังกล่าวปีละครั้ง แทนที่จะเป็นปีละสองครั้ง เพื่อ
ให้ผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุมมีระยะเวลาเพียงพอที่จะเห็นความคืบหน้า
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เอกสารประกอบการประชุม นาเสนอรายงานการติดตามผลข้อมติจากที่ประชุม GB ในรูปแบบ
ตาราง ซึ่งมีหัวตารางแบ่งเป็น 5 หัวข้อ คือ 1) ชื่อเรื่อง 2) ข้อมติของที่ประชุม 3) รายละเอียดการดาเนินงาน
ตามข้อมติ 4) กาหนดเวลาที่จะต้องรายงานผล 5) สถานะภาพการดาเนินงานตามข้อมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม

1. ให้ Office จัดทารายงานตามรูปแบบที่เสนอในวาระนี้ เสนอต่อที่ประชุม GB สมัยที่ 319
(ตุลาคม 2556)
2. เห็นชอบข้อเสนอที่ให้จัดทารายงานนี้ปีละหนึ่งครั้ง โดยเสนอต่อที่ประชุมก่อนสิ้นสุดปี

INS/12/6 : Sixth Supplementary Report: Appointment of a Deputy DirectorGeneral
มติที่ประชุม

รับทราบผลการหารือระหว่าง DG และคณะเจ้าหน้าที่จัดการประชุม GB ให้แต่งตั้ง Mr.
Houngbo เป็นรอง DG ด้าน Field Operations and Partnerships มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 และ
Mr. Houngbo ได้ลงนามและปฏิญาณตนเข้ารับตาแหน่งตามข้อบังคับพนักงานมาตรา 1.4 (b) เรียบร้อยแล้ว

INS/12/7 : Seventh Supplementary Report: Financial arrangements for the
Tripartite Meeting of Experts on Facilitation Transitions from the Informal
Economy to the Forman Economy (Geneva, 16-20 September 2013)
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ประชุม GB เห็นชอบให้จัดประชุม Meeting of Experts ในหัวข้อดังกล่าวในเดือนกันยายน
2556 เพื่อเตรียมการที่จะนาหัวข้อนี้ไปสู่วาระการกาหนดเป็นมาตรฐาน (standard-setting) ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากประเทศสมาชิกให้บรรจุเรื่องนี้เป็นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่ ILO (ILC) สมัยที่ 103 ซึ่ง
องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมประชุมจะมีจานวน 12 คนจากแต่ละกลุ่มคือ รัฐบาล นายจ้า งและลูกจ้าง โดยจะใช้
งบประมาณการจัดประชุมประมาณ 484,600 เหรียญสหรัฐ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณวงเงิน 484,600 เหรี ยญสหรั ฐ เพื่ อจั ดประชุ ม Tripartite
Meeting of Experts on Facilitating Transitions from the Informal Economy to the Formal
Economy จากงบสารองใน Part I ของงบประมาณก่อน หากไม่สามารถจัดสรรได้ ให้จัดสรรจาก Part II หรือ
มอบ DG พิจารณาแหล่งงบประมาณอื่นหากแหล่งที่กล่าวมาไม่สามารถจัดสรรได้
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INS/12/8 : Eighth Supplementary Report: Report of the Committee set up to
examine the representation alleging non-observance by France of the Labour
Inspection Convention, 1947 (No. 81), submitted under article 24 of the ILO
Constitution by the trade union “SUD Travail Affaires sociales”
หมายเหตุ

เป็นข้อร้องเรียนรายประเทศเฉพาะกรณี ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ ILO

INS/13 : Reports of the Officers of the Governing Body
INS/13/1 : First report: Complaint concerning non-observance by Bahrain of
the Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958 (No. 111)
made by delegates to the 100th Session (2011) of the International Labour
Conference under article 26 of the ILO Constitution
หมายเหตุ เป็นข้อร้องเรียนรายประเทศเฉพาะกรณี ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ ILO
INS/13/2 : Second report: Arrangements for a tripartite meeting on labour
migration (Geneva 4–8 November 2013)
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ประชุม GB สมัยที่ 316 (พฤศจิกายน 2555) เห็นชอบให้จัดประชุม Tripartite Meeting on
Labour Migration หลังการประชุม GB สมัยที่ 319 (ตุลาคม 2556) เพื่อร่วมกันหารือแนวทางดาเนินการ
ต่อเนื่องจากผลลัพธ์จากการประชุม High-Level Dialogue on International Migration and
Development ในเดือนตุลาคม 2556 โดยกาหนดวันประชุมในระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2556 ผู้เข้า
ประชุมประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐบาล นายจ้าง ลูกจ้าง ฝ่ายละ 12 คน โดยตัวแทนฝ่ายรัฐบาลให้คัดเลือก
จากทุกภูมิภาคเท่า ๆ กัน

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบองค์ป ระกอบผู้ เข้าร่ ว มประชุม ฝ่ ายละ 12 คนตามที่เสนอโดยประเทศสมาชิกอื่น ๆ
สามารถเข้าประชุมได้ในฐานะผู้ สังเกตการณ์โ ดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และเห็นชอบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
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1. การเคลื่อนย้ายแรงงานตามเนื้อหาที่มีการอภิปรายกันในกรอบการประชุม international
migration and development of the post-2015 development
2. การคุ้มครองแรงงานเคลื่อนย้ายที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความอ่อนไหวเนื่องจาก
ทักษะฝีมือต่าหรือเป็นแรงงานกลุ่มฝีมือปานกลาง
3. ความต้องการการประเมินตลาดแรงงานที่เป็นที่สนใจ การยอมรับและการรับรองมาตรฐาน
ฝีมือ
4. ข้ อ ตกลงและความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การบริ ห ารแรงงานเคลื่ อ นย้ า ยที่ มี
ประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ

INS/13/3 : Third report: Arrangements for a tripartite meeting of Experts on
Facilitating Transitions from the Informal Economy to the Formal Economy
(Geneva 16-20 November 2013)
ข้อมูลพื้นฐาน
ดูวาระ INS/12/7

มติที่ประชุม
เห็นชอบองค์ป ระกอบผู้เข้าร่ วมประชุมฝ่ายละ 12 คนตามที่เสนอ โดยประเทศสมาชิกอื่น ๆ
สามารถเข้าประชุมได้ในฐานะผู้สังเกตการณ์โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และเห็นชอบวาระการประชุม คือ ให้
นาผลลัพธ์จากการหารือผู้เชี่ยวชาญมาจัดทาแนวทางและข้อเสนอเพื่อกาหนด instrument ในการที่จะ
รวบรวมนวัตกรรมการแก้ไขและประสบการณ์ที่เป็นปัจจุบัน (ด้านกฎหมาย นโยบาย การบริหาร องค์กรและ
แนวคิดอื่น ๆ) ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วถึงความสาเร็จในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากแรงงานนอกระบบ
และธุรกิจนอกระบบไปสู่ในระบบ การป้องกันการเข้าสู่ธุรกิจนอกระบบจากคนใหม่ ๆ รวมทั้งการเพิ่มสิทธิและ
โอกาส

INS/13/4 : Fourth report: Timing of the autumn 2014 session of the
Governing Body
มติที่ประชุม
ที่ประชุม GB พิจารณาเห็นชอบให้การจัดประชุม GB สมัยที่ 322 กาหนดวันประชุมระหว่าง 30
ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2557
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INS/13/5 : Fifth report: Representation alleging non-observance by Qatar of
the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), submitted under article 24 of
the ILO Constitution by the International Trade Union Confederation and the
Building and Wood Workers’ International
หมายเหตุ

เป็นข้อร้องเรียนรายประเทศเฉพาะกรณี ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ ILO

INS/13/6 : Sixth report: Representation alleging non-observance by the
Netherlands of the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), the Labour
Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129), and the Occupational
Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), submitted under article 24 of
the ILO Constitution by the Netherlands Trade Union Confederation (FNV),
the National Federation of Christian Trade Unions (CNV) and the Trade Union
Confederation of Middle and Higher Level Employees’ Unions (MHP); and
Representation alleging non-observance by Spain of the Termination of
Employment convention, 1982 (No. 158), submitted under article 24 of the
ILO Constitution by the Trade Union Confederation of Workers’ Committees
(CC.OO.) and the General Union of Workers (UGT)
มติที่ประชุม

จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนที่มีต่อทั้งสองประเทศ คือ Netherlands
และ Spain ภายหลังการพิจารณาเบื้องต้นว่าข้อร้องเรียนทั้งสองกรณีมีเหตุผลที่จะรับพิจารณา

INS/13/7 : Seventh report: Development in relation to the International
Organization for Standardization, including in the field of occupational safety
and health (OSH)
ข้อมูลพื้นฐาน

International Organization for Standardization (ISO) มีความพยายามที่จะหารือขอความ
ร่วมมือจาก ILO ในการสนับสนุนการออกมาตรฐานระหว่างประเทศในด้าน Occupational Safety and
health management system (OSH-MS) ซึ่งได้มีการหารือในที่ประชุม GB มาหลายครั้ง โดยที่ประชุม GB
ยังไม่เห็นด้วยเนื่องจากยังมีความไม่เข้าใจและชัดเจนในหลายประเด็น และได้เคยทาหนังสือผ่าน DG ให้ ISO
ระงับการออกมาตรฐานระหว่างประเทศในด้านนี้ ซึ่ง ISO แจ้งว่า ประเทศสมาชิกเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินโดย
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ISO ได้ทาหนังสือแจ้งประเทศสมาชิกเพื่อขอเสียงสนับสนุนในการเดินหน้าเพื่อกาหนดมาตรฐานในสาขานี้ซึ่ง
ผลการขอมติจะทราบผลในวันที่ 11 มิถุนายน 2556
Office เสนอว่า ISO กับ ILO ควรบรรลุข้อตกลงในการใช้ความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงาน
ในการกาหนดกรอบของความร่วมมือทดลอง (pilot cooperation) ในสาขา OSH-MS ในเบื้องต้น ทั้งสอง
หน่วยงานจาเป็นต้องมีความเห็นชอบร่วมกันถึงความสอดคล้องกัน ของมาตรฐาน ISO กับมาตรฐานหรือข้อ
ปฏิบัติของ ILO ในสาระหลักของ OSH-MS และจาเป็นต้องเห็นชอบร่วมกันถึงวิธีการทางานร่วมกันระหว่าง
ILO กับคณะกรรมการของ ISO โดย Office จะทาหน้าที่หารือประเทศสมาชิกเมื่อ ISO เสนอมาตรฐานให้
พิจารณาซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับมาตรฐานของ ILO และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

1. หากทั้งสองหน่ วยงานสามารถบรรลุ ข้อตกลงตามที่เสนอในย่อหน้าที่ 4 ของเอกสาร (ซึ่ง
นาเสนอในย่อหน้าก่อนหน้านี้ข้างต้น) ก่อนการประชุม GB สมัยที่ 318 (มิถุนายน 2556) ข้อตกลงดังกล่าวอาจ
ดาเนินการบนพื้นฐานของการทดลองโดยต้องนาเสนอข้อตกลงนั้นต่อที่ประชุม GB สมัยต่อไป และมีการ
ทบทวนการปฏิบัติเสนอต่อที่ประชุม GB สมัยที่ 320 (มีนาคม 2557)
2. ในกรณีที่ข้อตกลงสามารถสรุปร่วมกันได้ มอบอานาจให้กับ Office ใช้ความร่วมมือพิเศษ
ระหว่าง ILO กับ ISO กับงานด้าน OSH-MS โดยต้องรายงานความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อที่ประชุม GB สมัยที่
319 (ตุลาคม 2556) เพื่อทราบ

INS/14 : Composition and agenda of standing bodies and meetings
มติที่ประชุม

เห็นชอบองค์ประกอบผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและระเบียบวาระการประชุมของการประชุม

ต่าง ๆ ดังนี้
1. Ninth European Regional Meeting of the ILO (Oslo, 8–11 April 2013)
2. 102nd Session of the International Labour Conference (Geneva, 5–20 June
2013)
3. Meeting of Experts on Policy Guidelines on the Promotion of Decent Work for
Early Childhood Education Personnel (Geneva, 12–15 November 2013)
4. Global Dialogue Forum on Initiatives to Promote Decent Work in the
Chemical Industry (Geneva, 26–28 November 2013
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ด้าน Policy Development Section (POL)
1.

ด้าน Employment and Social Protection Segment

POL/1 : Recurrent discussion report on employment (2014)
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชุม ILC ปี 2551 ประกาศใช้ Declaration on Social Justice for a Fair Globalization
ซึ่งประกอบด้วย Strategic Objective รวม 4 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมการจ้างงาน (Employment) 2) พัฒนา
และส่งเสริมมาตรการด้านการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) 3) ส่งเสริมความร่วมมือทางสังคม
และระบบไตรภาคี (Social Dialogue and Tripartism) 4) สร้างการยอมรับ ความตระหนักและส่งเสริ ม
ด้านหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน (Fundamental Principle and Rights at Work) โดย
กาหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามปฏิญญาดังกล่าวในระหว่างการประชุม ILC ทุกปี ผ่านรูปแบบของ
recurrent discussion ซึ่งกาหนดวงรอบการจัดหัวข้อ recurrent discussion ในการประชุม ILC ภายใน 7
ปีให้ด้าน employment, social protection (social security), fundamental principle and rights at
work ได้รับการบรรจุเพื่อการอภิปรายใน ILC สองครั้ง และด้าน social dialogue จะได้รับการบรรจุเพื่อการ
อภิปรายใน ILC เพียงหนึ่งครั้ง ซึ่งทั้งสามด้านแรก ได้รับการบรรจุในวาระประชุม ILC แล้วในปี 2553 2554
และ 2555 ตามลาดับ ดังนั้น ด้าน social dialogue จะเป็นหัวข้ออภิปรายในการประชุม ILC ปี 2556
มติที่ประชุม GB (มีนาคม 2555) พิจารณาเลือกหัวข้อ recurrent discussion สาหรับการประชุม
ILC ปี 2557 เป็นหัวข้อด้าน employment ในรูปแบบอภิปรายทั่วไป (general discussion) ดังนั้น เพื่อ
เตรียมการทาเอกสาร (office report) ที่จะใช้ประกอบการอภิปรายดังกล่าวในปี 2557 Office จึงรวบรวม
ข้อมูลและสถานการณ์ด้านการจ้างงานนาเสนอ GB 317 พร้อมเสนอกรอบของการจัดทา office report เพื่อ
พิจารณา

ประเด็นอภิปราย
ที่ประชุม มีข้อสังเกตว่าข้อมูล ที่นาเสนอยังขาดการนาเสนอเชิงวิเคราะห์ บางประเด็นนาเสนอไม่
ครอบคลุม เช่น ผลกระทบจากวิกฤต การเสนอแนวโน้มที่จะกระทบต่อนโยบายการจ้างงานยังไม่ครบถ้วนและ
ขาดประเด็นสาคัญหลายประการ office report ที่จะจัดทาไม่ควรมีความยาวเกินไป กรอบการอภิปรายใน
ILC 103 ไม่ควรย้ าอยู่จุดเดิมที่เคยมีการอภิปรายในหัวข้อนี้แล้ วเมื่อปี 2553 แต่ควรนาเสนอประเด็นหรือ
แนวทางที่จะก้าวเดินต่อไป

มติที่ประชุม
ให้ DG นาข้อสังเกตและความเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณาในการจัดทา office report เพื่อใช้ในการ
อภิปรายใน recurrent discussion ในการประชุม ILC ปี 2557
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POL/2 : Trade and employment
ข้อมูลพื้นฐาน
เอกสารประกอบการประชุมนาเสนอรายงานสรุปเอกสารทางวิชาการของ ILO 2 เล่ม ชื่อ Making
globalization socially sustainable และ Trade and employment : From myths to facts หนังสือ
ฉบับแรก กล่าวถึง3 เรื่องหลัก ๆ คือ การค้ากับการจ้างงาน การค้ากับความไม่เท่าเทียม และการค้ากับความไม่
มั่ น คง หนั ง สื อ น าเสนอความเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ในเรื่ อ ง นโยบายการค้ า การคุ้ ม ครองทางสั ง คมใน
ตลาดแรงงาน นโยบายที่จะเหมาะสมกับ โลกาภิวัตน์ บทบาทของนโยบายทางการศึกษาที่จะช่วยให้เชื่อมโลก
เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ หนังสือได้เน้นถึงความท้าทาย 3 ประการที่ระดับผู้กาหนดแผนต้องคานึงถึงเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนทางสังคม ประกอบด้วย a) โครงสร้างหรือระดับของการจ้างงานที่เป็นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของระบบที่
เปิดมากขึ้น เป็นผลดีไม่มากก็น้อยต่อกาลังแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ b) ระบบเปิดเป็นตัวดูดซับ
ภาวะถดถอยภายในประเทศ ขณะเดียวกันเป็นตัวทาให้ตลาดแรงงานอ่อนไหวเมื่อได้รับผลกระทบจากภายนอก
ประเทศ c) ระบบโลกาภิวัตน์ไม่ได้ส่งผลอย่างเท่าเทียม บางบริษัทหรือลูกจ้างบางรายได้รับความสูญเสียไม่
ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะกลาง ทั้งนี้ รายงานเน้นว่าการวางนโยบายต้องดูเรื่องการค้า การจ้างงานและ
นโยบายทางสังคมไปพร้อมกัน
หนั ง สื อ ฉบั บ ที่ ส อง กล่ า วถึ ง การวิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ นอกระบบ การเพิ่ ม โอกาสในการจ้ า งงาน
การศึ ก ษาและทั ก ษะของก าลั ง แรงงาน การปรั บ ตั ว ภายหลั ง การเปิ ด เสรี ท างการค้ า ผลกระทบที่ มี ต่ อ
ตลาดแรงงาน การใช้การป้องกันทางสังคมเช่นการประกันการว่างงานเข้ามาเป็นมาตรการช่วยเหลือ รวมถึง
การกล่าวถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศในมุมมองด้านการค้า
เอกสารทางวิชาการทั้งสองฉบับได้รับการนาเสนอในระดับนานาชาติหลายเวที ILO ได้แสดงบทบาท
สนับสนุนโดยการริเริ่มโครงการ Skill for Trade and Economic Diversification (STED) ซึ่งเป็นความ
ช่วยเหลือทางวิชาการที่ ILO กาลังแสวงหาการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศผู้บริจาค รวมทั้งความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ ด้านการค้าเพื่อผลักดันโครงการให้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นอภิปราย
เห็นว่าเอกสารดังกล่าวนาเสนอผลด้านบวกและด้านลบของการเปิดเสรีทางการค้าไม่เท่ากัน เนื่องจาก
นโยบายเปิดด้านการค้าอาจส่งผลให้เกิดผู้ผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีมาตรฐานทั้งสินค้าและการปฏิบัติต่อแรงงาน
มีการเสนอให้พิจารณานาเรื่องการกาหนดมาตรฐานรวมเข้าในเนื้อหาของข้อตกลงทางการค้า หลายฝ่ายเห็น
ด้วยที่ระบบการศึกษาและเรื่องทักษะฝีมือมีส่วนสาคัญและควรได้รับการส่งเสริม ประเทศที่ดาเนินนโยบาย
เปิดทางการค้าจะได้รับประโยชน์หากกาลังแรงงานมีการศึกษาและมีฝีมือ นโยบายการค้าควรผสมผสานคู่กัน
กับนโยบายด้านสังคม Decent Work ควรได้รับการตระหนักเมื่อดาเนินนโยบายทางการค้า ควรส่งเสริมความ
ร่วมมือเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกาลังพัฒนา
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบการเสนอรายงานของ Office และให้ Office นาข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณา

POL/3 : Prevention of occupational diseases
ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากทางานและการดาเนินงานของ ILO เพื่อพัฒนาการ
ป้องกันและสร้างความตระหนักในประเด็นนี้ในประเทศต่าง ๆ และเพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิก GB ในการ
ดาเนินงานด้านนี้ต่อไป
โรคที่เกิดจากการทางานสร้างความเสียหายและสูญเสียทั้งแก่ตัวแรงงาน ธุรกิจ ระบบความมั่นคงทาง
สังคมและสังคมโดยรวม จากสถิติพบว่า กาลังแรงงานเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการทางานมากกว่าเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุในงานถึง 6 เท่า ความเข้าใจและตระหนักในความสาคัญของเรื่องนี้ของแต่ละประเทศจะนามาซึ่ง
การกาหนดแนวทางป้องกันหรือการออกเป็น แผนระดับชาติเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางาน
แต่บางประเทศขาดการมอบหมายหน่วยงานที่ชัดเจน เอกสารอธิบายขนาดและการเกิดโรคที่เกิดจากการ
ทางานใหม่ ๆ ซึ่งบางโรคจะมีอาการของโรคเกิดขึ้นหลังการทางานหลายสิบปี บางโรคเกิดจากเทคโนโลยีใหม่
ๆ เช่นการใช้ nano-material หรือการใช้สารเคมีใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมโดยไม่มีระบบป้องกันที่ดี เอกสาร
ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของการจ้างงาน เช่น มีการจ้างเหมางานหรือรับงานย่อยมากขึ้น มี
แรงงานที่ยอมรั บงานที่เสี่ยงต่อสุขภาพเพราะมีการแข่งขันสูงจากสภาวะการว่างงาน แรงงานนอกระบบ
แรงงานต่างชาติ กลุ่มรับงานชั่วคราว ล้วนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการตรวจสอบ ป้องกันและเก็บข้อมูล

ประเด็นอภิปราย
ทุกฝ่ายเห็นพ้องถึงความสาคัญและผลเสียของโรคที่เกิดจากการทางาน และเรียกร้องให้ ILO มีส่วน
ร่วมดาเนินการเพื่อสร้างความตระหนักในระดับรัฐบาล รวมทั้งแสดงความขอบคุณ DG ที่ปรับเพิ่มงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในด้านนี้

มติที่ประชุม
1. เห็นว่าการป้องกันโรคจากการทางานเป็นองค์ประกอบหลักของ Decent Work Agenda และ
สนับสนุนกลยุทธ์และแผนป้องกันตามที่เสนอในย่อหน้า 39-41 ของเอกสาร
2. มอบ DG ให้กากับงานของ Office ในการป้องกันโรคจากการทางานตามที่เสนอในย่อหน้า 41 ให้
เข้มงวดขึ้น โดยเน้นเป็นพิเศษในประเด็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคในประเทศกาลังพัฒนา รวมทั้งนา
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ
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2.

ด้าน Social Dialogue Segment

POL/4 :

Sectoral Activities Programme 2012–13

ข้อมูลพื้นฐาน

เอกสารนาเสนอผลการจัด sectoral meeting ในครึ่งปีหลังของปี 2555 จานวน 2 ครั้ง คือ 1) 11th
Session of the Joint ILO-UNESCO Committee of Experts on the Application of the
Recommendation concerning Teaching Personnel (8-12 ตุลาคม 2555) และ 2) Global Dialogue
Forum on future needs for skills and training in the oil and gas industry (12-13 ธันวาคม 2555)
และเป็นการเสนอขอจัดการประชุม sectoral meeting ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 จานวน 2 ครั้ง
คือ 1) Meeting of Experts on Policy Guidelines on the Promotion of Decent Work for Early
Childhood Education Personnel (12-15 พฤศจิกายน 2556) และ 2) Global Dialogue Forum on
Initiative to Promote Decent Work in the Chemical Industry (26-28 พฤศจิกายน 2556)

มติที่ประชุม
1. ให้รายงานผลการประชุม 11th Session of the Joint ILO–UNESCO Committee of Experts
on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personnel (CEART) ต่อที่
ประชุม ILC 102 เพื่อพิจารณาโดย Committee on the Application of Standards
2. ให้ DG ส่งรายงานผลการประชุม CEART และ Global Dialogue Forum on future needs
for skills and training in the oil and gas industry ให้รัฐบาลประเทศสมาชิกเพื่อให้แต่ละประเทศจัดส่ง
ให้องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณากาหนดแผนและแนว
ทางการปฏิบัติในอนาคตตามข้อสรุปที่ได้รับจากการประชุมทั้งสองโดยหารือกับ DG ของ UNESCO ใน
ประเด็นที่สมควร
3. อนุมัติข้อเสนอจัดการประชุมอีก 2 ครั้ง คือ 1) Meeting of Experts on Policy Guidelines
on the Promotion of Decent Work for Early Childhood Education Personnel และ 2) Global
Dialogue Forum on Initiatives to Promote Decent Work in the Chemical Industry.

POL/5 : Sectoral Activities Programme : Proposals for 2014–15
ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นการเสนอแนวทางการดาเนินกิจกรรมสาหรับปี 2557-2558 ซึ่งการจัด sectoral activities
programme มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกในการนาเสนอ Decent Work ในระบบเศรษฐกิจ
เฉพาะทางทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและระดับประเทศโดยการประยุกต์ใช้แนวทางที่ได้รับจากการประชุม
ข้อเสนอทั้งหมดผ่านการหารือไตรภาคีจาก sectoral advisory bodies ซึ่งประกอบด้วยผู้ประสานงาน
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ภูมิภาค ผู้ประสานงานฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประสานงานฝ่ายนายจ้าง ตัวแทนสหภาพโลกและผู้แทนองค์กรนายจ้าง
นานาชาติ (รายละเอียดกิจกรรมเสนอในภาคผนวก)

มติที่ประชุม
1. รับรองข้อเสนอโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนของที่ประชุมใหญ่ ฯ
2. ให้ Office เชิญชวนรัฐบาลประเทศสมาชิกให้เข้าร่วมในการประชุม tripartite sectoral
meetings ในปี 2557-2558

3.

ด้าน Technical Cooperation Segment

POL/6 : Technical cooperation approaches and capacity development of
constituents
ข้อมูลพื้นฐาน
เอกสารน าเสนอผลการดาเนิ น ความช่ว ยเหลื อทางวิช าการแก่ ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะในด้า น
capacity development และเสนอแนวคิด intervention model ในการปรับกลยุทธ์ของ technical
cooperation เพื่อหารือแนวทางให้ Office จัดทาข้อเสนอการพัฒนากลยุทธ์ของ technical cooperation ที่
เน้นด้าน capacity development เพื่อเสนอต่อที่ประชุม GB สมัยที่ 322 (พฤศจิกายน 2557)

ประเด็นอภิปราย
การอภิปรายสะท้อนว่าการจัดสรรความช่วยเหลือทางวิชาการ (TC) ของ ILO ยังคานึงถึงผู้สนับสนุน
เงินช่วยเหลือมากกว่าเป้าหมายกลยุทธ์ในภาพรวม มักเป็นการจัดให้โดยไม่ได้ยึดหลั ก demand-driven หรือ
การคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ ผลของ TC เน้นด้าน capacity development (CP) มากไปและไม่ครอบคลุมความ
ต้องการด้านอื่นภายใต้ Decent Work Country Programme (DWCP) Turin Centre ยังไม่สามารถแสดง
ศักยภาพได้เต็มความสามารถในด้านการจัดฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ การเป็นพี่เลี้ยง ทั้งนี้ มีการให้
ข้อสังเกตแนวคิด intervention model ที่เสนอว่ายังมีข้อจากัดและขาดการวิเคราะห์ในเนื้อหาของ DWCP
และไม่มีกระบวนการติดตามประเมินผล ในด้านงบประมาณ เสนอให้หางบประมาณสมทบจากประเทศที่ขอรับ
ความช่วยเหลือทางวิชาการ

มติที่ประชุม
ให้ Office จัดทาข้อเสนอการปรับปรุงกลยุทธ์ของ technical cooperation ที่เน้นด้าน capacity
development เพื่อเสนอต่อที่ประชุม GB สมัยที่ 322 (พฤศจิกายน 2557)
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POL/7 : Regional perspectives on technical cooperation: Asia and the Pacific
ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นการนาเสนอผลงานในภาพรวมของสานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ต่อจาก
การเสนอผลงานของภูมิภาคอัฟริกาเมื่อการประชุม GB เดือนมีนาคม 2555
ข้อมูลจากเอกสารแสดงให้เห็นว่า ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (AP) มีประชากรเกินครึ่งของประชากร
โลก (ร้อยละ 56.5) และมีกาลังแรงงานคิดเป็นร้อยละ 58.2 ของกาลังแรงงานทั้งโลก (2555) แรงงานและภาค
ธุรกิจสร้างรายได้ร้อยละ 37.9 ของ GDP โลก (2555) เป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวรวดเร็วและมี
ความแข็งแกร่งแม้บางช่วงจะประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ มีความหลากหลายภายในภูมิภาค มีทั้งประเทศที่
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและประเทศที่มีประชากรยากจน มีทั้งประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและประเทศที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิภาคที่ไม่รอดพ้นจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือสึนามิ
ปัจจุบันประเทศสมาชิก ILO ในภูมิภาค 34 ประเทศ มี 29 ประเทศได้รับการจัดลาดับเป็นประเทศที่มีรายได้
ปานกลางถึงสูงกว่า ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่า AP ประสบความสาเร็จด้านเศรษฐกิจ ประชากรยากจน
ลดลง แต่กลับมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นสูงขึ้น มีการจ้างงานด้อยคุณภาพ แรงงานจานวนมากยังเป็นแรงงาน
นอกระบบที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงและการไม่ได้รับความคุ้มครอง
ระหว่างปี 2545 – 2555 ILO มีรายจ่ายด้าน technical cooperation (TC) ในภูมิภาค AP จาก 25
ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในปี 2545 เป็น 58 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในปี 2555 รวมตลอด 10 ปี มียอดรายจ่าย
ทั้งสิ้น 508.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีประเทศผู้บริจาครวม 30 ราย (รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ สถาบัน
การเงิน องค์กรเอกชน) ประเทศผู้บริจาครายใหญ่ 5 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป
และเนเธอร์แลนด์
แนวโน้มของ TC ในภูมิภาคจะต้อง 1) มีการแสวงหาแหล่งเงินสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้
บริจาคกลุ่มเดิมลดความช่วยเหลือ 2) ร่วมมือกับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
เพื่อเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือแก่บางประเทศที่พร้อมใช้ direct trust fund 3) ร่วมมือในกรอบหรือกลุ่ม
ประเทศที่มีความร่ว มมือกัน เช่น กรอบ ASEAN หรือกรอบความร่ว มมือ South-South Triangular
Cooperation : SSTC เพื่อเสริมงานด้าน decent work ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการพัฒนาการวิเคราะห์
ตลาดแรงงานและนโยบายด้านแรงงานในลักษณะกลุ่มประเทศ 4) เพิ่มความร่วมมือในโครงการ Public –
Private Partnership : PPP มากขึ้น 5) แสวงหาแหล่งทุนภายในประเทศที่ต้องการ TC

ประเด็นอภิปราย
มีการให้ข้อสังเกตว่า สานักงานภูมิภาคของ ILO และเจ้าหน้าที่ต้องพร้อมปรับตัวต่อสถานการณ์ TC
ของภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลง ควรมีการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพและเพิ่มงานเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ ควรเพิ่มน้าหนักของ TC ไปในด้านการจ้างงานมากกว่าด้านการคุ้มครองทางสังคมที่ทา
มาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โดยเห็นควรพัฒนาสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและส่งผลถึงการ
จ้างงานที่เพิ่มขึ้นแบบมีคุณภาพ ควรมีการพัฒนา SME พัฒนาทักษะฝีมือกาลังแรงงาน ฝ่ายลูกจ้างชี้ว่าการ
ทางานที่ผ่านมา สานักงานภูมิภาคยังให้ความสาคัญด้านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศน้อย โดยเฉพาะมี
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ประเทศสมาชิกในภูมิภ าคประมาณครึ่งที่ยังไม่ให้ สัตยาบันอนุสั ญญา 87 และจากรายงานชี้ให้เห็นว่าการ
ให้บริการ TC ของสานักงานภูมิภาคไม่ได้ให้ตามความต้องการหรือลาดับความสาคัญของประเทศสมาชิ ก
นอกจากนี้ มีข้อเสนอว่าแผนการบริ หารจั ดการทรัพยากรในอนาคตของภูมิภ าค ควรมองถึงทรัพยากรใน
ภาพรวมของ ILO ประกอบเพื่อมิให้เกิดการจัดกิจกรรมที่ซ้าซ้อนกัน

มติที่ประชุม
จากการขาดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ในภู มิ ภ าคนี้ ต ามเอกสารประกอบการประชุ ม ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ Office จั ด ท ากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรและแผนปฏิบัติงานของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยให้มีความสมดุลย์ระหว่างวัตถุประสงค์ เชิง
กลยุทธ์และการตอบสนองความต้องการด้าน decent work ในภูมิภาค และนาเสนอต่อที่ประชุม GB สมัยที่
320 ในเดือนมีนาคม 2557

4.

ด้าน Multinational Enterprises Segment

POL/8 : Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational
Enterprises and Social Policy (MNE Declaration): Operational plan for
promotional activities and proposal for the new survey
ข้อมูลพื้นฐาน
เอกสารนาเสนอแผนดาเนินงานเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมภายใต้ปฏิญญา MNE และเสนอแผนและร่าง
แบบสอบถามการจัดทา survey ต่อจากที่เคยดาเนินการพร้อมขออนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุนจานวน
530,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากการประชุม GB เดือนมีนาคม 2555
การประชุม GB เมื่อพฤศจิกายน 2553 อนุมัติจัดตั้ง Tripartite Ad Hoc Working Group เพื่อ
ติดตามผลกลไกการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนปฏิญญา MNE และเพื่อนาเสนอแนวทางการพั ฒนากิจกรรม
ภายใต้ปฏิญญาดังกล่าว ซึ่งคณะทางานกาหนดกลยุทธ์ 3 ประการที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม GB คือ
1) ต้องมีนโยบายที่สอดคล้องกันในระดับนานาชาติที่แนะแนวทางการดาเนินธุรกิจโดยเฉพาะภายใต้กรอบของ
UN Global Compact, OECD Guideline และกรอบอื่น ๆ 2) ต้องจัดให้มีบริการให้ความช่วยเหลือบุคลากร
ระดับบริหารและพนักงานซึ่งต้องการเข้าร่วมนโยบายและแนวปฏิบัติตามปฏิญญา โดยผ่าน ILO Helpdesk
for Business on International Labour Standards 3) ต้องมีการจัดกิจกรรมในระดับประเทศเพื่อ
ส่งเสริมปฏิญญาตามกรอบแผนกลยุทธ์ของ ILO ปี 2553-2558 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
แผนงานและกิจกรรมปี 2555-2556 ทั้งนี้ คณะทางานเสนอข้อเสนอแนะ 6 ด้านในเอกสารการประชุม
สาหรั บการจัดทา survey เอกสารได้นาเสนอข้อวิจารณ์จากสถาบันวิจัยภายนอกต่อการจัดทา
survey ที่ได้ดาเนินการในปีก่อนหน้ามาแล้ว 8 ครั้งซึ่งพบว่าได้รับแบบสอบถามกลับจานวนน้อย คาตอบไม่มี
คุณภาพเนื่องจากรูปแบบของคาถามไม่เหมาะสม ผลการสารวจไม่เป็นปัจจุบันเพราะได้ผลล่าช้า ทั้งนี้ ข้อเสนอ
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ใหม่นี้จะเป็นการจัดจ้างบริษัทภายนอกทาการสารวจตัวแทนไตรภาคีใน 185 ประเทศสมาชิก คาดหวังผู้ตอบ
แบบ 555 ชุด มีการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายให้มั่นใจก่อนส่งแบบสอบถาม มีการแปลผลสารวจเป็นหลาย
ภาษาและเผยแพร่ทั้งเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีงบประมาณในการจัดทา 530,000 เหรียญสหรัฐ

ประเด็นอภิปราย
มีข้อสั งเกตว่าเนื่ องจากขณะนี้ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (internal reform) ยังไม่ส มบูรณ์
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านนี้คือ Head of Multinational Enterprise Program ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง
นอกจากนี้ ILO ยังอยู่ในระหว่างการหารือเพื่อหาข้อตกลงกับภาคเอกชนในความร่ วมมือระหว่างกัน ดังนั้น
เห็นควรชะลอการพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดเพื่อให้ ILO พร้อมทั้งบุคลากรและแนวทางที่จะเสริมให้การ
ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนปฏิญญาฉบับนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ หลายฝ่ายแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินการ survey ในเรื่องคุณภาพของแบบสอบถาม วิธีการเก็บข้อมูล ความร่วมมือระหว่างสานักงาน
ใหญ่กับสานักงานภูมิภาค โดยที่ประชุมมีข้อวิจารณ์ร่างแบบสอบถามว่าหลายส่วนมีความไม่เหมาะสม บาง
คาถามไม่มีคาตอบและบางคาถามมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ตอบจะตอบตามความเห็นส่วนตัวมากกว่าความจริง
ซึ่งมีข้อเสนอให้ดึงความร่วมมือจากสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานทางวิชาการเข้ามาช่วย

มติที่ประชุม
1) เลื่อนการพิจารณาทบทวนข้อเสนอแผนปฏิบัติงานที่จะส่งเสริมกลไกการติดตามปฏิญญา MNE
และการดาเนินกิจกรรมตามข้อเสนอของ Ad Hoc Working Group จากการประชุม GB สมัยที่ 313 (มีนาคม
2555) ไปพิจารณาในการประชุม GB สมัยที่ 320 (มีนาคม 2557) เพื่อให้มีทางเลือกที่หลากหลายและชัดเจน
มากขึ้น รวมถึงวิธีการและค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการดาเนินการติดตามผลซึ่งจะสามารถพิจารณาได้เหมาะสมว่า
จะสามารถผสมผสานเข้ากับโครงสร้างองค์กรที่ปรับปรุงใหม่อย่างไรและจะมีกลยุทธ์ในการบริหารคว ามรู้
อย่างไร
2) ให้ชะลอการจัดทา survey ซึ่งได้กาหนดไว้ในการประชุม GB สมัยที่ 258 (พฤศจิกายน 2536) ที่
ให้มีการจัดทา survey ภายใต้ปฏิญญา MNE ทุก 4 ปี ออกไปจนกว่าจะมีการพิจารณาในการประชุม GB
สมัยที่ 320 (มีนาคม 2557)

33

การประชุมคณะประศาสน์การ (GB) สมัยที่ 317 (6-28 มีนาคม 2556)

ด้าน Legal Issues and International Labour Standards Section (LILS)
1.

ด้าน Legal Issues Segment

LILS/1 (Rev.) : Legal protection of the International Labour Organization in
its member States, including the status of its privileges and immunities:
Update
ข้อมูลพื้นฐาน
อนุสัญญา 1947 (The 1947 Convention on the Privileges and Immunities of the
Specialized Agencies) ของ UN กาหนดเอกสิทธิ์คุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การชานัญพิเศษ
ซึ่ง ILO เป็นหนึ่งในองค์การที่ใช้อนุสัญญาดังกล่าวในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานในประเทศต่าง ๆ ซึ่ง
ระหว่างการประชุม GB ในเดือนมีนาคม Office จะเสนอรายงานความคืบหน้าของการให้สัตยาบันอนุสัญญา
ดังกล่าวของประเทศสมาชิก พร้อมนาเสนอสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ILO ในประเทศสมาชิกที่
ยังไม่ให้ สัตยาบัน และปั ญหาที่ประสบจากการไม่ได้รับการคุ้มครองเอกสิทธิ์ในระหว่างการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ILO ในประเทศนั้น ๆ ซึ่ง ILO เรียกร้องประเทศสมาชิกที่ยังไม่ให้สัตยาบัน ให้เร่งให้สัตยาบันพร้อม
บังคับใช้การคุ้มครองเอกสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ ILO
รายงานที่นาเสนอต่อที่ประชุม แจ้งความคืบหน้าล่าสุดจานวนประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญา 1947
เพิ่มขึ้นเป็น 118 ประเทศจากประเทศสมาชิก 185 ประเทศ (ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว
เมื่อ 30 มีน าคม 2499) รายงานสถานการณ์การไม่ยอมรับในเอกสิ ทธิ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานใน 28
ประเทศที่เป็นลาดับความสาคัญ เช่น การยึดเงินในบัญชีธนาคาร การดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ ILO การไม่
ออกวีซ่า การไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี เป็นต้น ซึ่ง ILO เรียกร้องประเทศสมาชิกเหล่านั้นให้เจ้าหน้าที่ ILO
ได้รับความคุ้มครองอย่างน้ อยตามกฎหมายพื้นฐาน ในระหว่างที่ยังไม่มีการให้สัตยาบัน ทั้งนี้ ILO เรียกร้อง
การขยายความคุ้มครองเอกสิทธิ์ไปถึงผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างในสถานะสมาชิก GB ที่เดินทางไป
ปฏิบัติงานหรือประชุมไตรภาคีในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศที่ยังไม่ให้สัตยาบัน อย่างไรก็ดี ประเทศในกลุ่ม
อัฟริกาและอเมริกาใต้จานวนมากที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ยังไม่รับรองอนุสัญญาดังกล่าว

ประเด็นอภิปราย
ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเห็นด้วยที่ผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นสมาชิก GB จะได้รับเอกสิทธิ์ตาม
อนุ สั ญญาดั งกล่ าว โดยเสนอให้ มีการจั ดทาเป็ นเอกสารแสดงตน (ID) กลุ่ มประเทศในละติ นอเมริก า
(GRURAC) เห็นว่าการให้เอกสิทธิ์กับผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างควรกาหนดเป็นครั้งคราวและเฉพาะกรณีเพราะ
ทั้งสองกลุ่มไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ ILO หลายฝ่ายเสนอให้ ILO ใช้การเจรจาทวิภาคีเป็นกลยุทธ์เสริมการเรียกร้อง
กับ 28 ประเทศ หรือใช้การเจรจาเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นใช้ provision ของอนุสัญญาโดยยังไม่ให้สัตยาบัน
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มติที่ประชุม
1. ยืนยันความสาคัญในการที่ประเทศสมาชิก ILO ให้การคุ้มครองตามกฎหมายแก่การดาเนินงานของ
ILO ตามอนุสัญญา 1947
2. เรียกร้องประเทศที่ยังไม่ให้สัตยาบันโดยเฉพาะประเทศที่เข้ าร่วมประชุม GB ให้เร่งดาเนินการให้
สัตยาบัน
3. ให้ DG ส่งเสริมการคุ้มครองทางกฎหมายแก่ ILO ตามมาตรการที่ดาเนินการอยู่แล้วและรายงาน
สถานการณ์เป็นระยะให้ทราบเพื่อการพิจารณามาตรการอื่น ๆ ที่จาเป็น
4. จ าเป็ น ต้ องสร้ า งความมั่น ใจว่ าจะมี ก ารคุ้ ม ครองทางกฎหมายขั้ น พื้ นฐานเมื่อ ต้ อ งมีกิ จ กรรม
ภายในประเทศสมาชิก
5. มอบ DG จัดทาข้อเสนอกลยุทธ์ที่จะใช้ตอบโต้กรณีประเทศสมาชิกฝ่าฝืนเอกสิทธิ์คุ้มครอง
6. มอบ Office นาเสนอรายละเอียดเรื่องแนวทางการจัดทาเอกสารแสดงตนของนายจ้าง ลูกจ้างที่
เป็นสมาชิก GB ต่อที่ประชุม GB สมัยที่ 319 (ตุลาคม 2556)
The Governing Body:

LILS/2 : Promotion of the ratification of the Instrument for the Amendment
of the Constitution of the International Labour Organisation, 1986
ข้อมูลพื้นฐาน
1986 Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour
Organisation, 1986 ได้รับการเรียกร้องการให้สัตยาบันเนื่องจากขณะนี้ จานวนประเทศที่ให้สัตยาบันยังไม่
ครบตามจานวนที่จะทาให้ instrument ดังกล่าวสามารถนาไปบังคับใช้ (2 ใน 3 ของประเทศสมาชิกและเป็น
ประเทศ chief industrial important อย่างน้อย 5 ประเทศ) ซึ่งปัจจุบัน มีประเทศให้สัตยาบันแล้ว 100
ประเทศ (2 ประเทศจาก chief industrial important) ดังนั้นจาเป็นต้องมีประเทศสมาชิกอีก 24 ประเทศให้
สัตยาบัน และในจานวนนั้น ต้องเป็นประเทศใน chief industrial important อย่างน้อย 3 ประเทศ
Instrument ฉบับนี้ มีเนื้อหาที่สนับสนุนให้สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมนูญ ILO ในเรื่องสถานะของ
สมาชิกถาวรของประเทศใน chief industrial important ทั้ง 10 ประเทศ ดังนั้น ประเทศในกลุ่มนี้จานวน
เกินครึ่งจึงยังไม่ยินดีให้สัตยาบัน (ประเทศไทยให้สัตยาบันแล้วเมื่อ 31 พฤษภาคม 2534

มติที่ประชุม
1. ต้อนรับประเทศที่ให้สัตยาบันล่าสุด
2. เชิญชวนประเทศที่ยั ง ไม่ใ ห้ สั ตยาบัน ให้ พิจ ารณาให้ สั ตยาบั นโดยเฉพาะ 8 ประเทศใน chief
industrial important รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ที่เหลือ
3. เรียกร้องประเทศสมาชิกสนับสนุนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเพื่อให้มีการให้สัตยาบันเพิ่มขึ้น
4. ให้ DG ส่งเสริมการให้สัตยาบันและรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ
5. ให้ DG พิจารณานาข้อแนะนาจากที่ประชุมไปดาเนินการเพื่อส่งเสริมการให้สัตยาบัน
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2.

ด้าน International Labour Standards and Human Rights Segment

LILS/3 : Choice of Conventions and Recommendations on which reports
should be requested under article 19 of the Constitution in 2014
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชุม GB ในเดือนมีนาคม 2552 กาหนดวงรอบการจัดหัวข้อ recurrent discussion ในการ
ประชุม ILC เพื่อติดตามผล Declaration on Social Justice for a Fair Globalization ซึ่งในปี 2556 เป็น
ด้าน Social Dialogue ปี 2557 เป็นด้าน Employment ปี 2558 เป็นด้าน Social Protection (labour
protection) และปี 2559 เป็นด้าน Fundamental Principles and Rights at Work ซึ่ง Steering Group
on the Follow-up to the Social Justice Declaration กาหนดให้มีการจัดทา General Survey ล่วงหน้า
หนึ่งปีก่อนเรื่องนั้น ๆ จะได้รับการบรรจุในวาระ recurrent discussion ดังนั้น สานักงาน ILO (Office) ได้
พิจ ารณาเสนอเรื่ องหลั กการและสิ ทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องเสรีภ าพในการสมาคมของแรงงานในชนบทและ
แรงงานภาคเกษตรเป็นหัวข้อการจัดทา General Survey ที่จะเสนอที่ประชุม ILC ในเดือนมิถุนายน 2558
เพื่อประกอบการหารือใน recurrent discussion ปี 2559

ประเด็นอภิปราย
หลายฝ่ายเห็นด้วยเนื่องจากแรงงานทั้งสองกลุ่มมีความเสี่ยงต่อการไม่ได้รับความคุ้ มครองตามสิทธิใน
การรวมตัวและเจรจาต่อรอง ทั้งนี้ มีอนุสัญญาและข้อแนะที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศสมาชิกต้องให้ข้อมูลต่อการ
จัดทา General Survey ด้วยการจัดทารายงานภายใต้มาตรา 19 ของธรรมนูญ ILO ในอนุสัญญาและข้อแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทั้งสองกลุ่มประกอบด้วย The Right of Association (Agriculture) Convention,
1921 (No. 11), the Rural Workers’ Organisations Convention, 1975 (No. 141), Rural Workers’
Organisations Recommendation, 1975 (No.149) โดยรายงานดังกล่าวนี้ ต้องจัดส่งให้ ILO ไม่เกินวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557

มติที่ประชุม
1. ให้รัฐบาลแต่ละประเทศส่งรายงานตามมาตรา 19 ของธรรมนูญ ILO ที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและข้อ
แนะทั้งสามฉบับดังกล่าว
2. เห็นชอบแบบฟอร์มของรายงานในภาคผนวก 1 ของเอกสารการประชุม
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ด้าน Programme, Financial and Administrative Section (PFA)
1.

ด้าน Programme, Financial and Administrative Segment

PFA/1, PFA/1/1 : Programme and Budget Proposals for 2014-2015
ข้อมูลพื้นฐาน
ในการประชุม GB สมัยที่ 304 (มีนาคม 2009) ILO เสนอแผนกลยุทธ์ระยะกลาง (Strategic Policy
Framework : SPF 2010-2015) ในการสนับสนุน Decent Work ให้เกิดผลในประเทศสมาชิก แผน ฯ
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ Social Protection, Social Dialogue, Employment, Standards and
Fundamental Principle and Right at Work ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ 19 outcomes ประกอบด้วย Employment
promotion, Skills development, Sustainable enterprises, Social security, Working conditions,
Occupational safety and health, Labour migration, HIV/AIDs, Employers’ organizations,
Workers’ organizations, Labour administration and labour law, Social dialogue and industrial
relations, Decent work in economic sectors, Freedom of association and collective
bargaining, Forced labour, Child labour, Discrimination at work, International labour
standards, Mainstreaming decent work.
เพื่อบรรลุเป้าหมายในปี 2015 ILO เสนอตั้งงบประมาณสองปี 3 ฉบับ (2010-2011, 2012-2013,
2014-2015) เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ ฯ ดังกล่าว ข้อเสนอแผนงานและงบประมาณ 2014-2015 ครั้งนี้ จึง
เป็นงบประมาณสองปีฉบับสุดท้ายของ Strategic Policy Framework ที่เสนอให้ประเทศสมาชิกร่วมกัน
พิจารณา

ประเด็นสาคัญของวาระ
1. ยอดรวมงบประมาณ
1.1 เป็นแบบ zero real growth คือตั้งไว้ ณ ฐานเดิมของงบประมาณคงที่ปี 2012-2013 เป็นจานวน
US$ 861,620,000 (in constant 2012-2013 US$) และเสนอขอตั้งประมาณการรายจ่ายเพิ่ม (เป็นงบ
ดาเนินงานและการประเมินผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนและอื่ นๆ เมื่อแผนใช้บังคับในปี
2014) เป็นจานวนเงิน US$ 2,391,070 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 (recosted US$ 864,011,070) (อ้างถึง
ตาราง 1 หน้า 5 ของเอกสาร)
1.2 งบประมาณที่ขอเพิ่ม US$ 2.4 ล้ าน เน้นเพิ่มกิจกรรมภายใต้ Strategic Objectives ด้าน
Employment การพัฒนางานด้าน IT and Communication การสนับสนุนกิจกรรมในพม่า โดยเป็นการเพิ่ม
ในส่วนของ non staff cost และเป็นงบประมาณที่ต้องใช้นอกเจนีวา
1.3 สัดส่วนงบประมาณ แยกเป็น
1) Ordinary Budget ร้อยละ 99.5 ประกอบด้วย
- Policy Making Organ (การจัดประชุม GB, ประชุมใหญ่ ILC, Regional Meeting,
Technical Meeting) ร้อยละ 10.70
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- Strategic Objectives (แยกตาม Strategic Policy Framework 2010-2015 เป็น 4
ด้าน คือ Employment, Social Protection, Social Dialogue, Standards and Fundamental
Principles and Rights at Work) ร้อยละ 75.90
- Management Services (General services, Finance, HR, Audit, Evaluation etc.)
ร้อยละ 7.90
- Other Budgetary Provisions (Staff Health Insurance Fund, Staff Pensions
Fund, Childcare facilities etc.) ร้อยละ 5.8
- Adjustment for Staff Turnover ร้อยละ 0.8
2) Unforeseen Expenditure ร้อยละ 0.1
3) Institutional Investments and extraordinary items ร้อยละ 0.4
2. ขั้นตอนการเสนองบประมาณ : เมื่อผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม GB (มีนาคม 2556) คาขอ
งบประมาณจะนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ฯ (ILC) ในเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อขออนุมัติ
3. แนวทางการจัดสรร :
3.1 ตั้งงบประมาณในด้าน Strategic Objectives (4 objectives หลัก 19 outcomes 8 areas of
critical importance) จานวน US$ 654.8 ล้าน และตั้ง extra-budgetary expenditure จานวน US$ 385
ล้าน และ Regular Budget Supplementary Account : RBSA จานวน US$25 ล้าน
3.2 extra-budgetary expenditure จัดสรรตามโครงการในแต่ละภูมิภาคประกอบด้วย Africa US$
111 ล้าน, Latin America and the Caribbean US$ 52 ล้าน, Arab States US$ 14 ล้าน, Asia & Pacific
US$ 104 ล้าน, Europe and Central Asia US$ 15 ล้าน, Global and Interregional US$ 89 ล้าน
3.3 RBSA ถูกนามาใช้เมื่อปี 2008-2009 สาหรับ unearmarked voluntary contributions เพื่อ
เป็นไปตาม Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action ประเทศที่เป็น
ผู้บริจาคเงินในส่วนนี้ประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เบลเยี่ยม เยอรมนี อิตาลี ซึ่งเงินในส่วนนี้
ได้รับการจัดสรรให้กับประเทศที่ได้รับการสนับสนุนน้อยจากงบประมาณปกติของ ILO โดยจะเน้นการใช้ใน 8
ด้านที่เป็นความสาคัญ
3.4 จะจัดสรรเงินแยกตาม 19 outcomes ตามแผนเดิม ซึ่งใน 19 outcomes นามา focus เข้าสู่ 8
areas of critical importance (aci) เพื่อเพิ่มความสาคัญกับ 8 ด้านที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความเร่งด่วน
งบประมาณในแต่ละ outcome ที่จัดสรร รวมค่าจ้างเจ้าหน้าที่ในด้านนั้นๆ ค่าบริการเช่น IT ค่าใช้จ่ายในพื้นที่
ปฏิบั ติโครงการ (จ้างเจ้ าหน้าที่ ค่าเช่า ) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลื อทางวิช าการผ่าน Turin
Centre อิตาลี (ตาราง 4 หน้า 7)
3.5 8 areas of critical importance (aci) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของ DG Guy Ryder ในการจัดลาดับ
ความสาคัญของการใช้จ่ายงบประมาณโดยดึงงบประมาณจาก 19 outcome มาสนับสนุนแต่ละ 8 area
(ตัวอย่างการบูรณาการงบประมาณเชื่อมโยงระหว่าง 19 outcome กับ 8 aci ตามเอกสารหน้า 12) ทั้ง 8
ด้านประกอบด้วย Promoting more and better jobs for inclusive growth, Jobs and skills for
youth, Creating and extending social protection floors, Productivity and working conditions in
SMEs, Decent work in the rural economy, Formalization of the informal economy,
Strengthening workplace compliance through labour inspection, Protection of workers from
unacceptable forms of work.
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4. ประเด็นสาคัญอื่น ๆ
มีการเสนอแผนงานสาคัญอีก 2 ด้านคือ
4.1 Institutional capacities เป็นการเสริมศักยภาพขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วยการ
ดาเนินการใน 6 ด้าน คือ Knowledge, analytical capacity and information dissemination,
Statistics, External partnerships, International Training Centre of the Ilo, Turin, International
Institute for Labour Studies, Communications and public information. (หน้า 65-69)
4.2 Governance, support and management เป็นแผนงานที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
สมาชิกว่าการดาเนินงานของ ILO เป็นไปด้วยความโปร่งใส ได้รับการตรวจสอบและมีมาตรฐาน โดย
ตั้งเป้าหมายไว้ 2 ประการคือ 1) Effective and efficient utilization of all ILO resources ประกอบด้วย
กลยุทธ์ 3 ด้านคือ Human resources, Information technology, technical cooperation 2)
Effective and efficient governance of the Organization เน้นการทางานของหน่วยติดตามและ
ตรวจสอบต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารองค์กร
5 การเสนอปรับตัวเลขงบประมาณภายหลังการอภิปราย
ผู้อานวยการใหญ่ ILO ตอบรับการอภิปรายของสมาชิก GB ในสัปดาห์แรกต่อข้อเสนอแผนงานและ
งบประมาณปี 2014-2015 โดยการปรับยอดงบประมาณรวมจาก 864,011,070 เหรียญสหรัฐ ลงเหลือ
864,006,872 เหรี ย ญสหรั ฐ (ลดลง 4,198 เหรียญสหรัฐ ) พร้อมปรับการจัดสรรงบประมาณโดยเพิ่มงบ
ดาเนินงานให้ 5 ด้านต่อไปนี้ตามข้อสังเกตจากที่ประชุม
ด้านสถิติ
526,776 เหรียญสหรัฐ
ด้าน Economic analysis
526,776 เหรียญสหรัฐ
ด้าน Employer’s activities
526,776 เหรียญสหรัฐ
ด้าน Social Dialogue
316,668 เหรียญสหรัฐ
ด้าน Occupational safety and health
316,668 เหรียญสหรัฐ

มติที่ประชุม

1) ให้คณะประศาสน์การเสนอแผนงานในวงเงินงบประมาณ 864,006,872 เหรียญสหรัฐ ต่อที่
ประชุมใหญ่ ฯ สมัยที่ 102 (2556) โดยประเมินอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปีงบประมาณ 2012-2013 ที่หนึ่งเหรียญ
สหรัฐเท่ากับ 0.84 สวิสฟรังส์ การคานวณอัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายจะดาเนินการโดยที่ประชุมใหญ่ ฯ และ
2) ให้คณะประศาสน์การเสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณ ปี 2014-2015 ต่อที่ประชุม
ใหญ่ ฯ สมัยที่ 102 (2556) และขออนุมัติการใช้เงินงบประมาณตามเนื้อหาของข้อเสนอดังนี้
The General Conference of the International Labour Organization, in virtue of the Financial
Regulations, passes for the 74th financial period, ending 31 December 2015, the budget of
expenditure for the International Labour Organization amounting to $............... and the
budget of income amounting to $................., which, at the budget rate of exchange of Swiss
francs …………. to the US dollar amounts to Swiss francs ……….., and resolves that the budget
of income, denominated in Swiss francs, shall be allocated among member States in
accordance with the scale of contributions recommended by the Finance Committee of
Government Representatives.
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PFA/2 : Building questions : Headquarters building renovation project
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงการได้รับอนุมัติดาเนิน การจากที่ประชุม GB สมัยที่ 309 (พฤศจิกายน 2010) กาหนดเฟสแรก
ระหว่างปี 2011-2015 เฟสสองระหว่างปี 2016-2018 ซึ่งเฟสแรกประกอบด้ว ยการปรับปรุ งตัว อาคาร
สานักงาน เปลี่ย นลิฟท์ 16 ตัว ปรับ ปรุ งห้ องครัว ย้าย cafeteria แต่งตั้งผู้จัดการโครงการ แต่งตั้งคณะที่
ปรึกษาโครงการและอื่น ๆ งบประมาณรวมทั้งหมด 89.128 ล้าน ฟรังส์สวิส

ประเด็นการประชุม
Office แจ้งความคืบหน้าจากการประชุม GB สมัยที่ 316 ที่ผ่านมาคือ
ด้านการบริหารโครงการ แต่งตั้งรอง DG ด้าน Management and Reform เป็นผู้รับผิดชอบ
กากับดูแล แต่งตั้ง Steering Committee ปฏิบัติงานร่วมกับผู้จัดการโครงการ (ได้รับแต่งตั้งและเริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2555) ภายหลังการประชุมหลายครั้ง มีการจัดทารายละเอียดขอบเขตงานแต่
ละด้าน รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด การจัดทาแผนควบคุมความเสี่ยง โดยกาหนดให้ผู้จัดการโครงการส่ง
รายงานรายสัปดาห์ให้รอง DG รายงานประจาเดือนให้ Steering Committee เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและ
เสนอต่อ DG รวมทั้งจัดทารายงานสรุปเสนอที่ประชุม GB ตามวาระ
การเปลี่ยนลิฟท์ ดาเนินการแล้วเสร็จ 4 ตัว ที่เหลือจะแล้วเสร็จก่อนการประชุม GB สมัยที่ 319
(ตุลาคม 2556) รวมทั้งการปรับปรุงห้องครัว มีความคืบหน้าตามแผน และจะแล้วเสร็จก่อนการประชุม GB
สมัยที่ 319 เช่นกัน
- แผนงานของโครงการคือ basic design phase แล้วเสร็จ 1 พฤษภาคม 2556 detailed
design phase แล้วเสร็จ 15 กันยายน 2556 เอกสารเปิดประมูลโครงการแล้วเสร็จ 1 กุมภาพันธ์ 2557
ข้ออภิปรายของที่ประชุม ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสในการประมูลโครงการ ปัญหาเรื่องที่ดิน
กับหน่ วยงานของสวิตเซอร์ แลนด์ การเปิดโอกาสให้ส หภาพพนักงานมีส่ วนร่ว มในการกาหนดแผนดาเนิน
โครงการ การสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกับเจ้าหน้าที่ ILO ถึงรายละเอียดและกาหนดการต่าง ๆ เช่น การย้าย
สถานที่ทางานของเจ้าหน้าที่ประมาณ 150 คนเพื่อให้พื้นที่โครงการพร้อมสาหรับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
งาน ความปลอดภั ย ของเจ้ าหน้ าที่และผู้ เข้ าประชุมหรือ ผู้ มาติ ดต่องานระหว่างการปรั บปรุง อาคาร การ
ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องของสวิตเซอร์ แลนด์ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย การควบคุมให้
เป็นไปตามแผนจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบข้อมูลที่เสนอและให้ Office จัดทารายละเอียดความคืบหน้าเสนอในการประชุม GB
ในเดือนตุลาคม 2556
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PFA/3 : Delegation of authority under article 18 of the Standing Orders of
the International Labour Conference
ข้อมูลพื้นฐาน
Article 18 ของ Standing Order ของการประชุมใหญ่ ฯ ระบุว่า มติ ที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินต้องให้
คณะประศาสน์การพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ ฯ โดยคณะประศาสน์การต้องแจ้งความเห็นต่อผู้
เข้าประชุมใหญ่ ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่ที่ประชุมใหญ่ ฯ จะอภิปรายประเด็นหรือข้อมตินั้น
ทั้งนี้ คณะประศาสน์การอาจมอบหมายสานักงาน ILO (Office) เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการตาม Article 18
ดังกล่าว ภายหลังได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมกลุ่มรัฐบาลของคณะประศาสน์การ

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มอบหมาย Office ดาเนินการตาม Article 18 ของ Standing Order ของการประชุม
ใหญ่ ฯ ในการนาเสนอรายจ่ายของงบประมาณฉบับที่ 73 ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อที่ประชุม
ใหญ่ ฯ สมัยที่ 102 (2556)

PFA/4 : UN System coordination and common services : Financial
implications for the ILO
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ (General Assembly) ของ UN เมื่อเดือนธันวาคม 2555 เห็นชอบให้องค์กร
ชานัญพิเศษ กองทุน โครงการต่างๆ ภายใต้ UN ร่วมสมทบเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบ resident coordinator ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 130 คน ใน UN
Country Team (UNCT) ในหลายประเทศ และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 152 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในการทา
กิจกรรมด้านการพัฒนาโดย UNDP เป็นผู้สนับสนุนสูงสุดคือ 88 ล้านเหรียญสหรัฐ อีก 64 ล้านเหรียญสหรัฐ
เป็นการระดมทุน และโดยที่ ILO ได้มีส่วนเข้าไปร่วมในกิจกรรมของ UN ในหลายโครงการมาโดยตลอดและ
ขณะนี้ งบประมาณในส่วนดังกล่าวของ UN มีความตึงตัวเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลต่อสถานะการเงินของ
ประเทศผู้บริจาค ทาให้ UN แสวงหาการร่วมสมทบเงินจากองค์กรต่าง ๆ ภายใต้ UN เช่น ILO อย่างไรก็ดี
ขณะนี้ยังไม่มีการกาหนดตัวเลขการสมทบที่ชัดเจน และ ILO ไม่ได้ประมาณการส่วนนี้ลงในแผนงานและ
งบประมาณปี 2557-2558 ( P & B 2014-2015)

ประเด็นการประชุม
ข้ออภิป รายของที่ป ระชุ มส่ ว นใหญ่โ ดยเฉพาะจากฝ่ ายนายจ้างและลู กจ้าง มีความเห็ นเชิงลบต่อ
ประเด็นนี้ โดยฝ่ายลูกจ้างเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของ UNCT ไม่ตระหนักถึงบทบาทของลูกจ้างและไม่มีความเข้าใจใน
ระบบไตรภาคี เสรีภาพในการสมาคมและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ฝ่ายนายจ้างเห็นว่าตัวเลขการร่วม
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สมทบของ ILO ไม่ชัดเจนและหากจาเป็นต้องสมทบก็ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเอื้อต่องานของ ILO
โดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งแผนพัฒนาใน post – 2015 UN ผู้แทนรัฐบาลเห็นว่า ILO ควรคงความร่วมมือ
ใน UN System โดยเฉพาะในกรอบของ Decent Work Agenda ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องการลดความ
ยากจนและความไม่เสมอภาค อย่างไรก็ดี สนับสนุนให้ ILO หารือเพิ่มเติมกับ UN เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่อง
งบประมาณสมทบและแผนงาน และสนับสนุนให้ ILO หาเงินสมทบจากประเทศที่เข้าไปดาเนินโครงการ (cost
sharing) หรือเงินบริจาคในระดับรัฐบาล และไม่ควรนาเงินส่วนนี้เข้าไปรวมในแผนงานและงบประมาณสองปี

มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบให้ ILO ยังคงส่งเสริมการดาเนินงานตาม strategic objective ผ่านกรอบกิจกรรม
ของ UN หรือ UN programming framework ให้ความร่วมมือกับ UNCT และกลไกความร่วมมืออื่น ๆ
ของ UN ด้วยวงเงินงบประมาณของ ILO ที่สมเหตุผล และสนับสนุนให้มีการหารือรายละเอียดกับ UN เพื่อให้
มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องจานวนเงิน ที่ต้องจัดเตรียมสาหรับ UN Resident Coordinators และ UNCT
ทั้งนี้ การพิจารณาสนับสนุนเงินสมทบดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของ GB

PFA/5 : Other financial questions : Report of the Government members of
the Governing Body for allocation of expenses (รายงานสรุปจากการประชุมในวาระ
Government members of the Governing Body : allocations questions)
ข้อมูลพื้นฐาน
Office จัดส่งตารางการประเมินสัดส่วนเงินสมทบค่าสมาชิก ILO สาหรับปี 2557-2558 ที่อิงตามการ
ประเมินของ UN พร้อมแจ้งยอดประเมินเงินสมทบของประเทศสมาชิกใหม่ 2 ประเทศ คือ Republic of
Palau และ Republic of South Sudan ซึ่งกลุ่มรัฐบาล (Government Group) ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นนี้ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 14.30 น. เห็นชอบสัดส่วนเงินสมทบของประเทศ Republic of
Palau ร้อยละ 0.001 ประเทศ Republic of South Sudan ร้อยละ 0.003 สาหรับประเทศไทย ยอด
ประเมินสาหรับปี 2557 – 2558 คือ ร้อยละ 0.239 (ปีก่อนหน้าร้อยละ 0.209 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.030) ซึ่ง
การคานวณเป็นยอดเงินสวิสฟรังส์จะแจ้งทุกประเทศทราบในเดือนมิถุนายน 2556

มติที่ประชุม
ให้นาเสนอตารางประเมินสัดส่วนเงินสมทบค่าสมาชิก ILO สาหรับปี 2557-2558 (2014-2015) ให้ที่
ประชุมใหญ่ ฯ พิจารณาอนุมัติ
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2.

ด้าน Audit and Oversight Segment

PFA/6 : Follow-up to the report of the Chief Internal Auditor for the year
ended 31 December 2011
ข้อมูลพื้นฐาน
Chief Internal Auditor เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2011 ต่อที่ประชุม GB สมัยที่ 313
(มีนาคม 2555) ซึ่งพบว่าในภาพรวม ระบบการควบคุมภายในของ ILO ไม่มีข้อบกพร่อง ทั้งนี้ คณะตรวจสอบ
ภายในน าเสนอประเด็น เพื่อการปรั บ ปรุ งพร้อมข้อ เสนอแนะ อาทิ การจัดทา risk management,
performance management และ Office ได้นาเสนอความคืบหน้าการดาเนินการตามข้ อเสนอแนะเพื่อที่
ประชุม GB สมัย ที่ 317 พิจ ารณา ซึ่งเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม ประกอบด้ว ย ภาคผนวก 1 เป็น
ข้อเสนอแนะของคณะตรวจสอบภายในพร้อมระบุการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ ILO ภาคผนวก 2 เป็น
รายชื่อรายงานของคณะตรวจสอบภายใน ประจาปี 2555 ที่ได้ดาเนินการในสานักงาน ILO ในภูมิภาคต่าง ๆ
รวมทั้งสถานะความคืบหน้าการติดตามงานของ Office ตามข้อแนะนา

ประเด็นอภิปราย
ที่ประชุมให้ความสาคัญกับการดาเนินการของ ILO ทั้งสานักงานใหญ่และสานักงานภูมิภาคในการ
ควบคุมภายในตาม risk management และแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสนใจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบและพื้นที่ที่ทางาน สนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานตาม performance
management อย่างไรก็ดี Office ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภายใต้แผนปรับปรุงองค์กรของ DG ซึ่งประกาศเมื่อ
กุมภาพันธ์ 2556 กรอบงานของ risk management ได้รับการปรับให้อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงาน
Treasurer โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันกับสานักงาน UN ในเจนีวา สาหรับระดับสานักงานภูมิภาค การ
ดาเนินงานตามข้อแนะนาของคณะตรวจสอบภายในให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อานวยการสานักงาน ฯ
และจะมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด

มติที่ประชุม
รับทราบข้อรายงาน
PFA/7 : Report of the Chief Internal Auditor for the year ended 31 December

2012
ข้อมูลพื้นฐาน
เอกสารการประชุมนาเสนอผลการตรวจสอบภายในและการสอบสวนโดย Office of Internal Audit
and Oversight (IAO) ซึ่งทาหน้าที่เป็นหน่วยงานอิสระในการให้คาแนะนาและเสนอแนวทางการพัฒนา
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องค์กรต่อ DG และ GB เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ IAO มีอานาจในการเข้าถึงข้อมูลทุกแหล่งของ
ILO ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจากรายงานการปฏิบัติงานของ IAO ในระหว่างปี 2555 ดาเนินการ
assurance audit ที่สานักงานใหญ่หนึ่งครั้ง ที่หน่วยงานภาคสนาม 6 แห่ง เสนอรายงาน 12 ฉบับ ในด้านการ
สอบสวน IAO ได้รั บ ข้อร้ องเรีย น 18 เรื่ อง ไม่มีมูล หรือเป็นเรื่องทางการบริห ารที่ไม่ใช่การทุจริต 5 เรื่อง
สอบสวนแล้วเสร็จแต่ยังไม่ทารายงาน 4 เรื่อง ระหว่างสอบสวน 7 เรื่อง จัดทารายงานแล้วเสร็จ 2 เรื่อง
ทั้งนี้ IAO มีข้อแนะนาเกี่ยวกับ risk management, email security, implementing agents (กรณีจ้าง
เหมาบริษัท/องค์กรรับงานภายใต้โครงการ), การใช้งบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารสานักงาน, การ
จัดระบบขั้นตอนการดาเนินงาน การควบคุมด้าน IT ของสานักงานในพื้นที่ การควบคุมการบริหารการเงินของ
โครงการต่าง ๆ การติดตามการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะตรวจสอบ

มติที่ประชุม
รับทราบข้อรายงาน

PFA/8 : Report of the Independent Oversight Advisory Committee (IOAC)
ข้อมูลพื้นฐาน
GB ในเดือนพฤศจิกายน 2550 เห็นชอบให้จัดตั้ง Independent Oversight Advisory Committee
(IOAC) เพื่อให้คาแนะนาแก่ DG และ GB ในด้านการพัฒนาการควบคุมภายใน การบริหารการเงิน การ
รายงาน การตรวจสอบภายใน โดยให้เริ่มทดลองในปีถัดมา ต่อมาในปี 2554 GB เห็นชอบให้ IOAC เป็น
คณะกรรมการถาวรประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คน ซึ่งในการประชุม GB สมัยที่ 316 (พฤศจิกายน 2555)
มีการปรั บ ปรุ งขอบเขตอ านาจหน้ าที่ และแต่งตั้ง คณะกรรมการชุด ใหม่ 5 คน (รายชื่อตามเอกสาร) โดย
คณะกรรมการได้นาเสนอรายงานการประชุมประจาปีของคณะกรรมการ ฯ ต่อที่ประชุม GB สมัยที่ 317 ซึ่ง
เป็นการติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะแต่ละด้านของคณะกรรมการ ฯ ที่รายงานต่อที่
ประชุมตั้งแต่ GB เดือนมีนาคม 2555 โดยคณะกรรมการ ฯ แจ้งกาหนดการประชุมครั้งต่อไปพร้อมวาระการ
ประชุมในเดือนพฤษภาคม2556 กันยายน 2556 และ มกราคม 2557

มติที่ประชุม
รับทราบข้อรายงาน

3.

ด้าน Personnel Segment

PFA/9 : Statement by the staff representative
ถ้อยแถลงของสหภาพแรงงานของ ILO เสนอในภาคผนวก 3 ของเอกสาร และไม่มีการนาเสนอเพื่อ
การอภิปรายในระหว่างการประชุม
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PFA/10 : Amendments to the Staff Regulations: Review of recruitment and
selection procedures
ข้อมูลพื้นฐาน
เรื่องสืบเนื่องจาก GB 315 (มีนาคม 2556) และ GB 316 (พฤศจิกายน 2556) ในเรื่องการปรับปรุง
ขั้น ตอน กระบวนการการรับ สมัครและคัดเลื อกบุคลากรของสานักงาน ILO ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้
ดาเนินการศึกษารายละเอียดและทบทวนภาพรวมทั้งหมดในเรื่องนี้ รวมทั้ง เสนอร่างการแก้ไขกฎข้อบังคับ
ระเบียบของพนักงานและการเตรียมการนาไปปฏิบัติใช้ ต่อที่ประชุม GB 317 พิจารณา ซึ่งในเอกสารการ
ประชุม Office เสนอขอเลื่อนการนาเสนอรายละเอียดเชิงลึกไปในการประชุม GB สมัย 319 (ตุลาคม 2556)
เนื่องจากเห็นควรให้ขยายแผนการปรับปรุงการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเป็นแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในภาพรวมทั้งหมด และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงองค์กร (internal reform) ของ DG ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อกุมภาพันธ์ 2556

ประเด็นอภิปราย
หลายฝ่ ายแสดงความผิ ด หวัง ในความล่ าช้า ของการเสนอแผนปรับปรุงในเรื่ องการรับ สมัค รและ
คัดเลือกบุคลากร โดยทุกฝ่ายให้ความสนใจในเรื่องความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของสหภาพพนักงาน ความมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลให้ความสนใจในประเด็นสัดส่วนของตัวแทนภูมิภาคที่
ได้รับ การคัดเลือกเข้าทางานใน ILO ซึ่งอัฟริกา เอเชียและแปซิฟิก (รวมกลุ่มอาหรับ ) เป็นกลุ่ มที่ได้รับ
ผลกระทบในเรื่องนี้ เนื่องจาก ILO กาหนดคุณสมบัติพนักงานโดยเฉพาะระดับบริหารต้องสื่อสารภาษาทางการ
ของ ILO คือ อังกฤษ ฝรั่งเศสและสเปน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเป็นการกีดกันผู้สมัครจาก 2 ภูมิภาคดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะให้ ILO ปรับปรุงแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม
ให้ DG จัดทาข้อเสนอการปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกเสนอต่อที่ประชุม GB 320
(มีนาคม 2557) โดยนาข้อคิดเห็นจากที่ประชุมในเรื่องความโปร่งใสไปพิจารณา รวมทั้งนาเสนอนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติของแผนการปรับปรุงด้านทรัพยากรมนุษย์โดยคานึงถึงเรื่องสัดส่วนของตัวแทนภูมิภาค ทั้งนี้
หากมีความล่าช้าเกิดขึ้นอีก ให้ยกเลิกการใช้ระเบียบชั่วคราวที่ใช้อยูแ่ ละให้นาแนวปฏิบัติเดิมกลับมาใช้

PFA/11 : Pension Questions : Report of the Board of the Special Payments
Fund
มติที่ประชุม
เห็นชอบการแต่งตั้ง Ms Margaret Kearns เป็นกรรมการของ Board of Trustees of the Special
Payments Fund มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2556
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PFA/12 : Matters relating to the Administrative Tribunal of the ILO
มติที่ประชุม
เห็นชอบการต่ออายุ Mr Rouiller (Switzerland) and Mr Frydman (France) เป็นองค์คณะใน
Administrative Tribunal of the ILO อีก 3 ปี และให้นาเสนอมตินี้ต่อที่ประชุมใหญ่ ฯ ILC 102 (มิถุนายน
2556) เพื่ออนุมัติ และหากมีตาแหน่งในองค์คณะว่างลงก่อนถึงการประชุม ILC 102 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
การประชุม ILC สามารถเสนอผลการคัดเลือกที่ผ่านการหารือกับ DG ต่อที่ประชุม ILC

46

การประชุมคณะประศาสน์การ (GB) สมัยที่ 317 (6-28 มีนาคม 2556)

ด้าน High – Level Section (HL)
ด้าน Working Party on the Social Dimension of Globalization
HL/1, WP/SDG/1 : The post – 2015 Sustainable Development Agenda
ข้อมูลพื้นฐาน
UN Millennium Development Goal (MDG) กาหนดเป้าหมายการบรรลุ แผนพัฒนา 8 ด้านในปี
2558 และเพื่อเตรียมแผนพัฒนาต่อไปหลังผ่านเป้าหมายในปี 2558 UN ได้เริ่มกระบวนการกาหนดแนวทาง
สานต่ อ การพัฒ นาภายหลั ง สิ้ น สุ ดเป้ าหมายของ MDG โดยเน้ น การสร้ างความยั่ ง ยืน ของการพัฒ นาที่ ไ ด้
ดาเนินการแล้ว (post – 2015 sustainable development goals : SDG) ซึ่ง ILO เป็นหนึ่งในหลายองค์กร
ภายใต้ UN ที่ต้องสานต่อบทบาทด้านการพัฒนาที่ได้ดาเนินการแล้วใน MDG ทั้งนี้ จากการอภิปรายในการ
ประชุม GB สมัยที่ 316 (พฤศจิกายน 2555) ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอของ Office ในการผลักดันเรื่อง full
and productive employment and decent work including social protection floor เป็นแนวทาง
หลักการดาเนินงานภายใต้แผน SDG ของ ILO หลังปี 2558 และเห็นชอบให้ ILO พยายามบรรจุประเด็น
ดังกล่าวให้ได้รับการยอมรับจากการประชุมสมัชชาใหญ่ UN ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2556
เอกสารประกอบการประชุมนาเสนอสถานการณ์และกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโต การจ้างงานและ
การลดความยากจนผ่าน decent work agenda บทบาทของ ILO ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลไก/กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ UN ในการเตรียมแผน SDG ไม่ว่าจะเป็นใน UN System Task Team on the Post – 2015
UN Development Agenda, UNDG on the Post – 2015 Agenda การเข้าร่วม thematic
consultation 11 ด้าน การติดตามผลการประชุม High-level Panel of Eminent Persons การนาเสนอ
บทความในมุมมองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการเข้าร่วมประชุมหารือในหลายการประชุม พร้อมเสนอแนวทาง
ของ ILO ในการทีจ่ ะก้าวต่อไปใน post – 2015 development agenda

ประเด็นอภิปราย
ILO จั ดการหารื อในวาระนี้ ในรู ป แบบการอภิปรายโดยเชิญผู้ อภิปราย 3 ท่าน ประกอบด้ว ย Mr.
Matin Schulz ประธาน European Parliament Professor Deepak Nayyar จากมหาวิทยาลัย
Jawaharlal Nehru อินเดีย และ Ms. Tereza Campello รัฐมนตรีกระทรวง Social Development and
Hunger Alleviation บราซิล มาแสดงความเห็นต่อทิศทางของการพัฒนาหลังปี 2558 (2015) และแนวทาง
การต่อสู้กับวิกฤตโลกด้านเศรษฐกิจและการจ้างงาน ซึ่งทั้งสามท่านเห็นด้วยที่ ILO ชูประเด็นการจ้างงานที่มี
คุณภาพ Decent Work และ Social Protection Floor เป็นประเด็นหลักการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ตามเป้าหมายของ UN (post - 2015 development agenda) เนื่องจากทั้งสามประเด็นจะช่วยลดความ
ยากจน ลดความไม่เสมอภาคในสั งคม แต่เนื่องจากขณะนี้ โลกต้องเผชิญกับวิกฤตหลายด้าน ทั้งการเงิน
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สิ่งแวดล้อม อาหาร ดังนั้น แต่ละประเทศต้องดาเนินนโยบายที่เหมาะสมเพื่อบรรลุ MDG และพร้อมก้าวไปสู่
เป้าหมายหลัง MDG คือ Sustainable Development Goal (SDG) โดยไม่เห็นด้วยที่ประเทศต่าง ๆ จะ
ดาเนินนโยบายรัดเข็มขัดอย่างเข้มงวดเพราะจะไม่ทาให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน
สาหรับประเด็นจากที่ประชุมที่ได้รับการหยิบยกคือ แนวคิด full and productive employment
ต้องให้ความสาคัญกับภาคธุรกิจด้วยการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจขยายตัวเพื่อสร้างงานและคุณภาพของงาน
ต้องมีการพัฒนาคนโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ให้มากขึ้น เอื้อภาคธุรกิจด้วย
การเสริมปัจจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจ หลายฝ่ายต้องการให้ ILO นาประสบการณ์ความล้มเหลวและ
ความสาเร็จจากการดาเนินงานภายในช่วง MDG มาพิจารณาประกอบการวางแผน SDG สมาชิกบางประเทศ
ให้ข้อสังเกตว่า ILO ไม่ควรเน้นที่ Decent Work อย่างเดียวเนื่องจากหลายประเด็นเป็นองค์ประกอบสาคัญที่
สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การศึกษา สุขภาพ การลดความยากจน สิ่งแวดล้อม
ในขณะที่อีกหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนาหยิบยกประเด็นความล่าช้าในการบรรลุ
MDG ซึง่ ILO ต้องเร่งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผ่านทีม Decent Work ที่ประจาในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้
ILO พร้อมที่จะนาผลสาเร็จของการจัดทา Decent Work Country Programmes (DWCP) เสนอเป็นส่วน
หนึ่งของ UN Development Assistance Framework รวมทั้งให้ได้รับการยอมรับจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ (กันยายน 2556) ที่จะบรรจุข้อเสนอของ ILO ในแผนการพัฒนาหลังปี 2015 โดย ILO
เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศสมาชิกสนับสนุนเชิงนโยบายร่วมกับ social partner เพื่อให้ DWCP ประสบ
ความสาเร็จ ทั้งนี้ Office จะเร่งจัดทา concept notes เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนาเสนอผู้แทนที่จะเข้า
ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ ฯ ร่วมผลักดันต่อไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ (สรุปการประชุมในวาระนี้ นาเสนอโดยประธานคณะทางานต่อที่ประชุม GB ใน
วาระ INS/11)

HL/2, WP/SDG/2 : Tackling the global economic and employment crisis
ข้อมูลพื้นฐาน
เอกสารนาเสนอการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ความเชื่อมโยงระหว่าง
สภาวะเศรษฐกิจ ภาวการณ์จ้างงาน และนโยบายทางสังคม ซึ่งในภาพรวมชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคง
เติบโตแบบอ่อนแรงในปี 2556 ส่งผลให้อัตราการว่างงานยังคงสูงขึ้น ผลสาเร็จในการการลดจานวนคนยากจน
ชะลอตัว การขยายตัวของค่าจ้างชะลอลง ความแตกต่างกันของรายได้ขยายตัวกว้างขึ้น การเติบโตที่ ช้าลงหรือ
สภาวะเศรษฐกิจหดตัวของประเทศที่มีรายได้สูง ส่งผลทางลบต่อหลายประเทศที่กาลัง พัฒนา ทุกประเทศต่าง
ประสบปั ญหาที่แตกต่างกัน ในเรื่ องการสร้ างงาน การมีงานทา ค่าจ้างแรงงาน และแสวงหาทางออกเชิง
นโยบายเพื่อแก้ปัญหา โดยมีการชี้ให้เห็นความสาคัญของการกาหนดนโยบายทางสังคมที่เอื้อต่อการจ้างงาน
โดยนา decent work agenda เป็นกรอบในการวางนโยบาย ซึ่งบทบาทของ ILO ในการสนับสนุนการขยาย
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ตัวอย่างเหมาะสมและมีผลิตภาพของการจ้างงานเพื่อให้เกิดผลบวกต่อสังคมในภาพรวมเน้นไปที่การจัดลาดับ
ความสาคัญของ social dialogue ที่มีอยู่ การส่งเสริมหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานของการทางานเพื่อสร้างคน
ให้มีความแข็งแกร่งและเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของการฟื้นตัวและพัฒนาต่อไป การส่งเสริมปฏิญญาว่าด้วย
ความยุติธรรมในสังคมเพื่อโลกาภิวัตน์ที่เท่าเทียม รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในเวที G20 และการประชุ ม
รัฐมนตรีแรงงานใน G20 และเวทีการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อให้หลายฝ่าย
ตระหนักถึงความสาคัญเชิงนโยบายด้านการจ้างงานที่มีต่อการฟื้นตัวและการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนา
เศรษฐกิจ

ประเด็นอภิปราย
มีข้อเสนอให้ความส าคัญกับ การศึกษาและฝึ กอบรม เพื่อสร้างคนให้ มีความเข้มแข็งรองรับวิกฤต
พัฒนาและเสริมผลิตภาพให้กับธุรกิจและแรงงาน ให้ความสาคัญกับการสร้างรายได้ การปรับอัตราค่าจ้างให้
เหมาะสม ไม่สนับสนุนแนวคิดที่จะฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตด้วยนโยบายรัดเข็มขัดหรือนโยบายประหยัดจนเกิน
ควรเพราะสร้างผลกระทบทางลบมากกว่า ไม่สนับสนุนการลดบทบาทของ social dialogue และ social
protection สนับสนุนให้ ILO คงบทบาทการเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินต่อไป
ทั้งนี้ ทุกฝ่ ายเห็ น พ้องว่าวิกฤตที่เกิดขึ้น ในแต่ล ะมุมของโลกมีค วามแตกต่างกัน แต่ละประเทศต่างดาเนิน
นโยบายที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและนโยบายภายในประเทศโดยเฉพาะนโยบายด้านแรงงาน ซึ่ง
ประเทศที่ประสบความสาเร็จและก้าวพ้นวิกฤตจะเป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ดี ILO ยืนยัน
ที่จะยึดมั่นการดาเนินงานผ่าน social dialogue และการคงไว้ซึ่งสิทธิในการทางานซึ่งเป็นหัวใจของ ILO

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ (สรุปการประชุมในวาระนี้ นาเสนอโดยประธานคณะทางานต่อที่ประชุม GB ใน
วาระ INS/11)
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ด้าน Working Party on the Functioning of the International Labour Conference
and the Regional Meetings (WP/GBC)
WP/1 : Improving the functioning of the International Labour Conference
and the Regional Meetings
ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นวาระต่อเนื่องจาก GB สมัยที่ 316 (พฤศจิกายน 2555) ที่ได้มีการหารือเบื้องต้นถึงแนวทางการ
ปรับปรุงการจัดประชุม ILC ให้กระชับและมีประสิทธิภาพ ให้ประเทศสมาชิกได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
ประชุม ให้การประชุมได้รับความสนใจจากสื่อหรือสังคมระหว่างประเทศ เอกสารประกอบการประชุม ใน
ครั้ งนี้ สรุป ความคืบ หน้าการระดมความเห็ นผ่ านการประชุมไตรภาคีอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งหลั งการ
ประชุม GB 316 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 จนได้ข้อตกลงร่วมกันในบางประเด็นที่พร้อมจะนามาทดลอง
ใช้ในการจัดประชุม ILC สมัยที่ 102 (มิถุนายน 2556)
เอกสารนาเสนอข้อสรุปการหารือไตรภาคีอย่างไม่เป็นทางการในลักษณะตารางแยกหัวข้อคือ
A. General issues กล่าวถึงหลักการและวัตถุประสงค์ของการ reform
B. ILC structure กล่าวถึงระยะเวลาจัดประชุม โครงสร้างการจัดประชุม การจัดประชุมคู่ขนาน การ
ถ่ายทอดข่าวสารความรู้แก่ผู้เข้าประชุม Resolution Committee, Standard-setting activities, Agendasetting function, Agenda-setting process, การเสนอหัวข้อการประชุม Technical items, Standardsetting items, Recurrent discussions, Plenary structure (Opening sitting, Continuous plenary
session, the World of Work Summit, Formal plenary)
C. Working methods of ILC committee กล่าวถึงหลักการที่จะปรับปรุงการทางานของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น Committee of the Application of Conventions and
Recommendations วิธีการพิจารณาหัวข้อ General discussion, Recurrent discussions คณะทางาน
ของ drafting group, committee chairperson, การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการประชุมของ
committee การจัดประชุมภาคเย็น ผู้เข้าร่วมประชุม การบริหารเวลา การให้ความรู้ออนไลน์แก่ผู้เข้าประชุม
การผลิตเอกสาร การจัดทา Provisional Record
ทั้งนี้ บางประเด็นย่อยดังกล่ าวได้รับความเห็นชอบร่วมกันในระหว่างการประชุมไตรภาคีอย่างไม่เป็น
ทางการแต่หลายประเด็นยังไม่บรรลุข้อตกลงร่วมกันและต้องหารือกันเพิ่มเติม ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงใน
หลายประเด็นจะทาให้ต้องมีการปรับแก้ไข Standing Order of ILC ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ฝ่ายกฎหมายร่วม
พิจารณา
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ประเด็นอภิปราย
วาระนี้เป็นวาระที่ได้รับความสนใจจากทุกฝ่าย ซึ่งเอกสารนาเสนอผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการ
ของคณะทางานไตรภาคีในแต่ละหัวข้อย่อยที่ชัดเจน เอกสารในส่วน A ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไป ได้รับการ
เห็นชอบจากทุกฝ่าย ส่วน B มีหลายประเด็นที่ไม่สามารถบรรลุความเห็นร่วมกัน เช่น ระยะเวลาการจัดประชุม
(Office ได้นาเสนอร่างที่จะจัดการประชุมเหลือเพียง 2 สัปดาห์ แต่ฝ่ายลูกจ้างต้องการให้คง 3 สัปดาห์) การ
จัดให้ความรู้ผู้เข้าประชุมระหว่างการจัดประชุม (ยังไม่สามารถกาหนดว่าควรเป็นช่วงใดของการประชุมเพราะ
หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยที่จะจัดในช่วงพักอาหารกลางวัน ) การจัดวาระที่เป็น Technical items, Standardsetting items, Recurrent discussion, Voting in plenary (ไม่สามารถตกลงกันในรูปแบบได้ว่าควรเป็น
แบบใดจะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากในคราวเลือกตั้ง DG คนล่าสุดมีเหตุขัดข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ) ใน
ส่วน C เกือบทั้งหมดไม่บรรลุข้อตกลงระหว่างหารือเนื่องจากมีความเห็นหลากหลายเกี่ยวกับการปรับปรุง
กระบวนการทางานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตเอกสารก่อนและระหว่างการ
ประชุม รวมถึงการผลิต Provisional Record ซึ่งหลายฝ่ายต้องการให้ผลิตเอกสารแจกผู้เข้าประชุมจานวน
จากัดเพื่อประหยัดงบประมาณโดยใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน แต่ยัง ได้รับการคัดค้านในเรื่องความไม่
พร้อมของหลายประเทศในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ดี มีหลายประเทศแสดงความผิดหวังที่ หลาย
ประเด็นไม่พร้อมจะนามาทดลองใช้ใน ILC 102 (มิถุนายน 2556)

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ (สรุปการประชุมในวาระนี้ นาเสนอโดยประธานคณะทางานต่อที่ประชุม GB ใน
วาระ INS/10)
----------------------------สรุปการประชุมโดย
นางพัฒนา พันธุฟัก
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
มีนาคม 2556

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกับการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 317 สามารถ
ดูได้จาก website ของ International Labour Organization : ILO ที่ www.ilo.org เมนู Governing
Body
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