สรุ ปความคาดหวัง ข้ อเสนอแนะของเครือข่ ายประชาสังคมของกระทรวงแรงงาน
(แกนนําอาสาสมัครแรงงาน)
------------------------------------ข้ อมลจากแบบสอบถามด้
านการมี ส่ วนร่ วมของแกนนํ าอาสาสมั ครแรงงาน
ู
๗๕ จังหวัด รวม ๓๐๐ ชุด สรุปประเด็นสําคัญของข้ อมูลดังกล่าวได้ จํานวน ๔ ด้ าน ดังนี ้
(๑) ด้ านการตรวจราชการของผ้ ูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แกนนํา อสร./อสร.
เสนอว่าอยากมีส่วนร่ วมในการร่ วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เพื่อรับทราบนโยบายของกระทรวง
แรงงานโดยตรง และขอให้ ผ้ ูตรวจราชการกระทรวงฯ ลงพื ้นที่ เพื่อสร้ างความคุ้นเคยกับแกนนํา อสร./ อสร.
และประชาชนในพื น้ ที่ และในกรณี ที่ แ กนนํ า อสร. / อสร.มี ข้ อเสนอแนะขอให้ ผ้ ูตรวจราชการกระทรวงฯ
นํ าข้ อเสนอแนะดังกล่าวเสนอผู้บริ หารระดับสูงเพื่ อพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญ หา หรื อดําเนิ นการตาม
ข้ อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ตอ่ ประชาชนในพื ้นที่ตอ่ ไป
(๒) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ วมในการปฏิ บั ติ ง านในพื น้ ที่ เสนอว่ า ควรมี ก ารจัด ทํ า
แผนปฏิบัติงานประจํ าปี ของ อสร. โดยแกนนํ า อสร./อสร. มีส่วนร่ วมในการจัดทํ าแผนฯ นอกจากนี ย้ ังมี
ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ตามโครงการจ้ างงานเร่ งด่วนฯ ว่างบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร
ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื น้ ที่ และวัส ดุฝึ กอบรมอาชี พ ที่ ใ ช้ ใ นการฝึ กอบรมมี ไ ม่ เ พี ย งพอและไม่ มี คุณ ภาพ
จึงขอให้ กระทรวงฯพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการจ้ างงานเร่ งด่วนฯ เพิ่มขึ ้น และเป็ นไปตาม
ความต้ องการในพื ้นที่ ทัง้ นีข้ อให้ อาสาสมัครแรงงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดพื ้นที่ดําเนินโครงการ และมีการ
สุม่ ตรวจผลการดําเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในการดําเนินโครงการ
(๓) ด้ า นบทบาท ภารกิ จ ของอาสาสมั ค รแรงงาน หน่ ว ยงานในระดับ พื น้ ที่
เช่น อําเภอ องค์การบริ หารส่วนตําบล (อบต.) กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื ้นที่บางแห่งยังไม่
ทราบว่ากระทรวงแรงงานมีเครื อข่ายปฏิบตั ิงานด้ านแรงงานในพื ้นที่ คืออาสาสมัครแรงงาน ทําให้ การประสานงาน
ในพื ้นที่ค่อนข้ างลําบาก จึงขอให้ กระทรวงแรงงานกําหนดภารกิจบทบาทหน้ าที่ของ อสร. ให้ ชดั เจน ตลอดจน
ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบายให้ ท้องถิ่นร่วมมือในการปฏิบตั งิ านกับ อสร.
(๔) ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ เนื่ อ งจากพื น้ ที่ ห่ า งไกล / อสร.มี จํ า นวนน้ อย
และการได้ รับเอกสารล่าช้ า อาจทําให้ การกระจายข้ อมูลข่าวสารด้ านแรงงานไม่ทั่วถึงและสมํ่าเสมอ จึงได้
เสนอแนะให้ มี การจัดรายการวิ ทยุ “แรงงานพบประชาชน” เพื่ อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้ านแรงงาน
และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้ านแรงงานผ่านทางหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน สําหรับในพื ้นที่ห่างไกลขอให้
จัดตังศู
้ นย์ บริ การด้ านแรงงาน/ศูนย์ ข้อมูลด้ านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับเรื่ องราวร้ องทุกข์ฯ โดยมีแกนนํา อสร./
อสร.เป็ นผู้ ให้ บริ การ รวมถึ งขอให้ มี การแต่ งตั ง้ อาสาสมั ครแรงงานให้ ครอบคลุ มทุ กตํ าบลและหมู่ บ้ าน
กระทรวงแรงงานจึงควรมุง่ เน้ นประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของแกนนํา อสร./อสร. ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง
------------------------------------------------------สํา นั กตรวจและประเมินผล
กลุ่ มงานตรวจราชการ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

สรุ ปผลข้ อสังเกต / ข้ อคิดเห็น / ข้ อเสนอแนะ ของที่ปรึกษาภาคประชาชน
และเครื อข่ ายประชาสังคมของกระทรวงแรงงาน (แกนนํา อสร./อสร.)
จากการร่ วมตรวจราชการกับผ้ ูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
--------------------------------------------(๑) โครงการสร้ างอาชีพใหม่ ให้ คนว่ างงาน มีความเห็นว่าเป็ นโครงการที่ดีและมี
ประโยชน์ เป็ นอย่างมาก นอกจากจะทําให้ ผ้ ูว่างงานมีอาชีพ/มีรายได้ แล้ วยังเป็ นการสร้ างความสามัคคีให้
เกิดขึ ้นในพื ้นที่ เนื่องจากได้ มีการทํากิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี ้ยังมีความต้ องการให้ มีการส่งเสริ มการจดทะเบียน
จัดตัง้ สภาองค์ กรชุมชนครบทุกตํ าบล เพื่ อกลุ่มจะได้ มี งบประมาณในการพัฒนาการดํ าเนิ นงานของกลุ่ม
ให้ ก้าวหน้ ายิ่งขึ ้น และในการผลิตสินค้ าออกจําหน่ายต้ องการให้ ศนู ย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดช่วยเพิ่ม
ทักษะ/พัฒนาฝี มือให้ ทนั สมัยมากขึ ้น โดยเฉพาะรู ปแบบการ Design ที่หลากหลาย ซึ่งจะทําให้ เพิ่มรายได้
แก่ประชาชนในพื ้นที่ได้ มากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยังต้ องการให้ กระทรวงฯ ช่วยส่งเสริ ม สนับสนุนเรื่ องงบประมาณ
วิทยากรเรื่ ององค์ความรู้ที่จําเป็ น เช่น การบรรจุภณ
ั ฑ์ และการจัดหาตลาดและสถานที่จําหน่าย เป็ นต้ น
(๒) กิ จ กรรมยกระดับฝี มื อและศั ก ยภาพแรงงาน ได้ เสนอให้ ศูน ย์ พัฒ นาฝี มื อ
แรงงานจังหวัดเน้ นการฝึ กอาชี พ ด้ านการเกษตร เช่ น การซ่ อมแซมรถไถ การแก้ ไขเครื่ องมื อเครื่ องใช้
ซึง่ จะช่วยลดต้ นทุนการผลิตของเกษตรกรลงได้ ในระดับหนึง่
(๓) โครงการจ้ างงานเร่ งด่ วนฯ มีความเห็นว่า เป็ นโครงการที่ดี ทําให้ ชาวบ้ านมีรายได้
ในช่ ว งว่ า งเว้ น จากการทํ า งาน (ว่ า งงาน) นอกจากนี ย้ ัง ได้ รั บ ประโยชน์ ร่ ว มกัน สํ า หรั บ การพิ จ ารณา
คัดกรองกลุ่มเป้าหมายเข้ าร่ วมโครงการฯ ต้ องการให้ ประชาชนที่ ได้ รับความเดือดร้ อนจริ ง ๆ เข้ าร่ ว ม
โครงการ เพื่อจะได้ กระจายผลประโยชน์ อย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม และควรใช้ เครื อข่าย อสร.ที่มีอยู่
ทุก ตํ า บลและอํ า เภอ ช่ ว ยตรวจสอบข้ อ มูล ในพื น้ ที่ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ม เป้ าหมายตรงตามวัต ถุป ระสงค์ ข อง
โครงการฯ
(๔) การพัฒนาทักษะฝี มือและศักยภาพแรงงาน ต้ องการให้ ศพจ. ส่งข้ อมูลข่าวสาร
ให้ แกนนํา อสร. ได้ รับทราบ และในการจัดฝึ กอบรมควรเป็ นหลักสูตรที่ตรงกับความต้ องการของประชาชนจริ ง ๆ
ทังนี
้ ้ควรเน้ นการฝึ กอบรมด้ านการพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ควบคูก่ นั ไป
(๕) การส่ งเสริ มการมีงานทําของผ้ ูสูงอายุ เสนอให้ สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ดําเนินการฝึ กอบรมอาชีพให้ ชมรมผู้สงู อายุ เช่น หลักสูตรการทํายาดม ยาหม่อง เป็ นต้ น
(๖) แรงงานต่ างด้ าว มีความเห็นเรื่ องการพิสูจน์ สญ
ั ชาติว่าจะทําอย่างไรให้ มีการ
ดําเนินการใกล้ ๆ กับจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้ าวเป็ นจํานวนมาก เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
และในขณะนี ม้ ี ชุม ชนที่ เ ป็ นเขตของคนต่า งด้ า วอยู่ห ลายจุด ในหลายจัง หวัด อาจทํ าให้ เกิ ดปั ญหาหรื อ
ผลกระทบด้ านต่าง ๆ ตามมาได้ สําหรับจํานวนแรงงานต่างด้ าวในประเทศไทยมีความเห็นว่าแนวโน้ ม
จะเพิ่ม...

-๒จะเพิ่มมากขึ ้นโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติพม่า ดังนัน้ จึงขอให้ กระทรวงฯ วางแผนการดําเนินงานให้ ชดั เจน
เพื่อป้องกันการเกิดปั ญหาด้ านต่าง ๆ นอกจากนี ้ได้ ให้ ข้อสังเกตว่าการจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวมีขนตอน
ั้
ยุ่งยาก ซึง่ เมื่อนายจ้ างดําเนินการถูกต้ องตามกฎหมายแล้ วแรงงานต่างด้ าวบางรายหลบหนี ส่งผลให้ นายจ้ าง
ไม่อยากมาจดทะเบียนฯ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
(๗) การจั ด ตั ง้ ศนย์
ู ข้ อ มลข่
ู า วสารด้ า นแรงงา นของหน่ ว ยงานสัง กัด กระทรวง
แรงงาน เดิมตังไว้
้ ที่องค์การบริ หารส่วนตําบลทําให้ ได้ รับความสนใจน้ อยมาก แต่เมื่อเปลี่ยนมาไว้ ที่บ้าน
ซึง่ เป็ นร้ านค้ าชุมชน ทําให้ ได้ รับความสนใจมากขึ ้น
(๘) การหลอกลวงคนหางานไปทํางานต่ างประเทศ ปั จจุบันผู้สมัครงานมีวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงกับความต้ องการของนายจ้ าง ประชาชนในพื ้นที่ไม่ต้องการทํางานตํ่ากว่าระดับการศึกษ
และมีค่านิยมว่าการไปทํางานต่างประเทศจะทําให้ มีรายได้ /ครอบครัวมีฐานะดีขึน้ ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิด
้ งขอให้ กระทรวงแรงงานพิจารณาดําเนินการแก้ ไขปั ญหา
ปั ญหาการหลอกลวงคนงานไปทํางานต่างประเทศ ดังนันจึ
ดังกล่าว โดยรณรงค์ให้ คนไทยทํางานในประเทศ ไม่เลือกงาน และไม่ควรนําเข้ าแรงงานต่างด้ าวเกินความจําเป็ น
(๙) การประกันสังคม มีความต้ องการให้ โรงพยาบาลเอาใจใส่ดแู ลผู้ประกันตนที่เข้ า
รับบริ การจากโรงพยาบาล โดยใช้ สิทธิประกันสังคม นอกจากนี ้ ยังมีความต้ องการให้ กระทรวงแรงงานให้
ความช่วยเหลือในการหางานให้ ทําโดยเร็ วที่สดุ เมื่อถูกเลิกจ้ าง / ตกงาน สําหรับการขยายความคุ้มครอง
หรื อสิทธิประโยชน์ให้ แก่ผ้ ปู ระกันตน ตามมาตรา ๔๐ อาสาสมัครแรงงานบางคนและประชาชนยังไม่เข้ าใจ
ในรายละเอียดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข ขอให้ มีการประชาสัมพันธ์ ให้ ชดั เจนและทัว่ ถึงมากขึ ้น และเร่ ง
ผลักดันให้ มีผลบังคับใช้ โดยเร็ ว
(๑๐) เรื่องอื่น ๆ
(๑๐.๑) ควรมุ่งเน้ นการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้ านแรงงาน หรื อภารกิจ
งานของกระทรวงแรงงานผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางวิทยุชุมชน หรื อระหว่างอาสาสมัครด้ วยกัน/หรื อองค์กร
บริ หารส่วนตําบล (แกนนําอาสาสมัครแรงงานหลายคนทํางานประจําให้ กบั อบต.) และจัดสรรงบประมาณ
ให้ แก่อาสาสมัครแรงงานเพื่อดําเนินกิจกรรมดังกล่าว
(๑๐.๒) ควรพัฒ นาศัก ยภาพอาสาสมัค รแรงงานให้ มี คุณ ภาพเพิ่ ม มากขึน้
กว่าเดิม โดยกําหนดบทบาทหน้ าที่ของอาสาสมัครแรงงานให้ ชดั เจน และดูแลสิทธิประโยชน์แก่อาสาสมัคร
แรงงานให้ มากขึน้ และทั่ว ถึง นอกจากนี ค้ วรหาเครื อข่า ยด้ านแรงงานจากองค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น
(อปท.) อาทิ การเข้ าพบและแนะนําต่อผู้บริ หารท้ องถิ่น การเข้ าร่วมประชุมกับผู้บริ หารท้ องถิ่น เช่น เทศบาล
องค์การบริ หารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึง่ ทําหน้ าที่ประสานงานกับประชาชนในท้ องถิ่นและรับทราบ
ปั ญหา / ความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่น ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน
-------------------------------------------------------------สํา นั กตรวจและประเมินผล
กลุ่ มงานตรวจราชการ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

