สรุปความคาดหวัง ข้อเสนอแนะของเครือข่ายประชาสังคมของกระทรวงแรงงาน
(แกนนําอาสาสมัครแรงงาน)
------------------------------------ข้อมูลจากแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมของแกนนําอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) จํานวน
๗๕ จังหวัด รวม ๓๐๐ ชุด สรุปประเด็นสําคัญของข้อมูลดังกล่าวได้ดังนี้
(๑) ด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แกนนําอาสาสมัค ร
แรงงาน เสนอว่าต้องการมีส่วนร่วมในการประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เพื่อนําความรู้หรือข้อมูลของ
กระทรวงแรงงานไปชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องการมีบทบาทในการเสนอแนะข้อคิดเห็น
รูปแบบ วิธีการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ และข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นของอาสาสมัครแรงงานควร
ได้รับการตอบสนอง นอกจากนี้แกนนํา อสร. ต้องการให้มีการจัดประชุมร่วมสามัญประจําปี เพื่อจะได้รับรู้
ข่าวสารอย่างพร้อมเพรียงกัน และควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น ตู้ ปณ. หรือ e – Mail Address เพื่อให้
แกนนํา อสร./อสร. แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร
(๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เสนอว่าหากมีกิจกรรมในพื้นที่ควร
แจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ทราบ และขอให้ อสร.มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติงานใน
ระดับอําเภอ/ท้องถิ่นด้วย
(๓) ด้านบทบาท ภารกิจและการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแรงงาน หน่วยงาน
ในระดับพื้นที่ เช่น อําเภอ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
บางแห่งยังไม่ทราบว่า กระทรวงแรงงานมีอาสาสมัครแรงงานเป็นเครือข่ายปฏิบัติงานด้านแรงงานในพื้นที่ ทําให้
การประสานงานในพื้นที่ค่อนข้างลําบาก จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแนะนํา อสร. ให้กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือประชาชนในพื้นที่ อาทิ ในการประชุมระดับอําเภอ/ท้องถิ่น การแจ้งรายชื่อ ประกาศ
คําสั่งแต่งตั้ง อสร. การจัดทําทําเนียบ อสร.ส่งให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ ตลอดจนการจัดอบรมหรือประชุม
สัญจรร่วมกับผู้นําชุมชนระดับตําบล เพื่อจะได้ทราบและรู้จัก อสร.มากขึ้น นอกจากนี้ควรสร้างการยอมรับโดย
เพิ่มบทบาทภารกิจหน้าที่ของ อสร.ให้มีผลงานชัดเจนมากขึ้น หรือจัดทําเครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
เป็น อสร. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ยอมรับ
สํ า หรั บ ศั ก ยภาพของอาสาสมั ค รแรงงานบางคนยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
ภารกิจด้านแรงงาน จึงต้องการให้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ และควรจัดให้มีชมรมอาสาสมัคร
แรงงาน เพื่อให้สามารถทํางานได้เป็นแนวทางเดียวกัน
(๔) ด้านสวัสดิการของอาสาสมัครแรงงาน เนื่องจาก อสร. ซึ่งเป็นเครือข่ายด้าน
แรงงานและมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงานด้านแรงงานในพื้นที่ ยังขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน จึงต้องการ
ให้เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าน้ํามันรถ / ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
ลงพื้นที่ จะได้ทํางานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และขอให้จัดหาสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ สวัสดิการคุ้มครอง
ขณะปฏิบัติงาน เช่น กองทุนช่วยเหลือ อสร.เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ หรือมีการประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
สวัสดิการประกันสังคม/บุคคลในครอบครัวของ อสร. สวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยเวลาเจ็บป่วย
ทุนการศึกษาแก่บุตร การจัดหาชุดหรือสัญลักษณ์สําหรับอาสาสมัครแรงงาน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ บัตรประจําตัว
เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมให้ อสร.ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา เพื่อจะได้รับความรู้ และนํามาปรับปรุงการทํางานต่อไป

(๕) ด้านการ ...

-๒(๕) ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ห่ า งไกล / อสร.มี จํ า นวนน้ อ ย
และการได้รับเอกสารล่าช้า อาจทําให้การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานไม่ทั่วถึงและสม่ําเสมอ จึงขอให้
ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น เทศบาล อบต. หรือผู้นําชุมชนเป็นผู้กระจายข้อมูล
ข่าวสาร หรือขอใช้สถานที่ อบต. ที่ทําการกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถานที่กระจายข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มช่อง
ทางการส่งข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เช่น ผ่านทางวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจําท้องถิ่น รวมถึงการแต่งตั้งแกน
นํา อสร.ระดับอําเภอเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างแกนนํา อสร. ตําบล กับหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน
(๖) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้าน
อาชีพ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานทํางานในพื้นที่มากขึ้น ควรให้ อสร.มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกโครงการและเสนอกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการ
ดําเนินโครงการร่วมกัน และควรสํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนดําเนินการ ตลอดจนพิจารณา
คัดเลือกพื้นที่ที่มีความต้องการอย่างแท้จริง ตามความเร่งด่วนและความเดือดร้อน โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและ
ประโยชน์ของประชาชน
(๗) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ควรให้อาสาสมัครแรงงานมีบทบาทในการร่วม
ตรวจ สอดส่อง ดูแลแรงงานต่างด้าว และมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีข้อมูลแรงงานต่างด้าวในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ โดยมีศูนย์ประจําตําบลให้ครอบคลุมทุกตําบลและควรมีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวเริ่มตั้งแต่
หมู่บ้าน/ชุมชน
(๘) การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา ๔๐ ควรให้
อาสาสมัค รแรงงานมีหน้าที่ หรือมอบหมายให้ดูแลผู้ประกันตน หรือเป็นที่ปรึ กษาเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตน
ประกอบกับกระทรวงแรงงานต้องแจ้งแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ได้รับความ
สะดวกในการจ่ายเงินและรับสิทธิประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการชําระเงินสมทบ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้
มากขึ้น อาทิเช่น การคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตร การประสบอุบัติเหตุ และกรณีบาดเจ็บที่ไม่ได้เข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยให้อาสาสมัครแรงงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง
------------------------------------------------------สํา นักตรวจและประเมินผล
กลุ่ม งานตรวจราชการ
กันยายน ๒๕๕๔

สรุปความคาดหวัง / ข้อเสนอแนะ
ของเครือข่ายประชาสังคมกระทรวงแรงงาน (แกนนําอาสาสมัครแรงงาน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
--------------------------------------------------แหล่งข้อมูล จากแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของแกนนําอาสาสมัครแรงงาน ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ใน ๗๕ จังหวัด
จังหวัดละ ๔ ชุด รวมจํานวน ๓๐๐ ชุด
ประเด็น / ปัญหา / อุปสรรค
 ด้านการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวง

ความคาดหวัง / ข้อเสนอแนะ
 ด้านการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
๑. ควรให้ แ กนนํ าอาสาสมั ครแรงงานระดับตําบลเข้าร่วมประชุม กับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อจะได้นําความรู้หรือข้อมูลของกระทรวง
แรงงานไปชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง
๒. ควรแจ้งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงให้อาสาสมัครแรงงาน
ทราบล่วงหน้า เพื่อที่อาสาสมัครแรงงานจะได้มีส่วนร่วมมากที่สุด
๓. ควรมีการจัดประชุมร่วมสามัญประจําปี อาสาสมัครแรงงานจะได้รับรู้ข่าวสารอย่าง
พร้อมเพรียงกัน
๔. ควรให้อาสาสมั ครแรงงานมีบทบาทในการเสนอแนะข้ อคิดเห็น รูปแบบ วิธีก าร
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นของอาสาสมัครแรงงาน
ควรได้รับการตอบสนอง
๕. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น ตู้ ปณ. e – Mail Address เพื่อให้แกนนํา
อาสาสมัครแรงงาน / อาสาสมัครแรงงาน แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะหรือ
แจ้งข่าวสาร

 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในพืน้ ที่
- อาสาสมัครแรงงานยังไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับอําเภอ /
ท้องถิ่นเท่าที่ควร

 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในพืน้ ที่
๖. หากมีกิจกรรมในพื้นที่ ควรแจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
ทราบ และให้ อ าสาสมั ค รแรงงานมี บ ทบาทในการร่ ว มปฏิ บั ติ ง านในระดั บ อํ า เภอ /
ท้องถิ่น

ประเด็น / ปัญหา / อุปสรรค
 ด้านบทบาท ภารกิจและการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแรงงาน
- หน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น อําเภอ อบต. กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน
ประชาชนในพื้ น ที่ บ างแห่ ง ยั ง ไม่ ท ราบว่ า มี อ าสาสมั ค รแรงงานซึ่ ง เป็ น
เครือข่ายของกระทรวงแรงงานในการปฏิบัติงานด้านแรงงานอยู่ในพื้นที่ ทําให้
ไม่ได้รับความสําคัญ และประสานงานลําบาก

ความคาดหวัง / ข้อเสนอแนะ
 ด้านบทบาท ภารกิจและการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแรงงาน
๗. ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสําคัญและเข้าไปแนะนํา อาสาสมัครแรงงาน
ในพื้นที่ เช่น ในการประชุมระดับอําเภอ / ท้องถิ่น ควรแจ้งให้อาสาสมัครแรงงานเข้า
ร่วมประชุมและแนะนําในที่ประชุม
๘. ควรทําหนังสือแนะนําตัวอาสาสมัครแรงงานแจ้งให้ อบต. / กํานัน /ผู้ใหญ่บ้าน ทราบ
๙. ควรแจ้งรายชื่อ / ประกาศ / คําสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานไปยังกํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
/ อบต.โดยตรง
๑๐. จัดทําทําเนียบอาสาสมัครแรงงาน ส่งให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ และจัดอบรม
ร่วมกัน
๑๑. ต้องการให้มีการประชุมสัญจรร่วมกับผู้นําชุมชนระดับตําบล เพื่อจะได้ทราบและ
รู้จักอาสาสมัครแรงงานมากขึ้น
๑๒. การเลือกอาสาสมัครแรงงานควรเลือกผู้นําชุมชนเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
๑๓. จัดทําเครื่องแบบ/สัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นอาสาสมัครแรงงาน เช่น จัดทําป้ายชื่อ
ประจําบ้าน อาสาสมัครแรงงาน และจัดทําบัตรประจําตัวอาสาสมัครแรงงานทุกคน
เพื่อให้พื้นที่ยอมรับ
๑๔. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทํางานอยู่ในระดับพื้นที่ (อําเภอ) เป็น
ผู้ประสานงานและออกพบปะผู้นําชุมชนและแกนนําอาสาสมัครแรงงาน
๑๕. งานหรื อ กิ จ กรรมของอาสาสมั ค รแรงงานยั ง ไม่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนที่ ชั ด เจน ประชาชนยั ง ให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ งานกระทรวงแรงงานน้ อ ย
กระทรวงแรงงานจะต้องสร้างงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอาสาสมัครแรงงาน เพื่อ ให้
หน่วยงานในพื้นที่ยอมรับอาสาสมัครแรงงาน

๒

ประเด็น / ปัญหา / อุปสรรค
- การขาดความรู้ ความเข้าใจในงานด้านแรงงาน รวมถึงการปฏิบัติงานยังไม่
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและยังขาดความต่อเนื่องในการทํางาน

ความคาดหวัง / ข้อเสนอแนะ
๑๖. อาสาสมัครแรงงานบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านแรงงาน จึงควรจัดการ
อบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
๑๗. ควรจัดให้มีชมรมอาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้สามารถทํางานได้เป็นแนวทางเดียวกัน
๑๘. กระทรวงแรงงานควรจัดทําเว็บไซด์ให้ชมรมอาสาสมัครแรงงาน เพื่อทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ทุกปี
๑๙. ควรจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครแรงงานระดับอําเภอ / ตําบล และมีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีงบประมาณสนับสนุนแทนการจ่ายเงินค่าตอบแทน

 ด้านสวัสดิการของอาสาสมัครแรงงาน
- การขาดแรงจูงใจหรือขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของแกนนําอาสาสมัคร
แรงงาน / อาสาสมัครแรงงาน

 ด้านสวัสดิการของอาสาสมัครแรงงาน
๒๐. ควรเพิ่ ม ค่ า ตอบแทนให้ กั บ อาสาสมั ค รแรงงาน เนื่ อ งจากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดําเนินงานสูง เช่น ค่าน้ํามันรถ/ค่าพาหนะ ค่ าโทรศัพท์ ค่าเบี้ยเลี้ ยงในการลงพื้นที่
เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างคล่องตัว
๒๑. ควรจั ดสวั ส ดิก ารคุ้ม ครองอาสาสมั ค รแรงงานขณะปฏิบั ติ ง าน เช่น ตั้ ง กองทุ น
ช่ ว ยเหลื อ อาสาสมั ค รแรงงานเมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยหรื อ ประสบอุ บั ติ เ หตุ หรื อ มี ก ารประกั น
อุบัติเหตุ
๒๒. ควรจัดสวัสดิการประกันสังคมและบุคคลในครอบครัวของ อาสาสมัครแรงงาน
๒๓. ควรจัดสวัสดิการให้กับอาสาสมัครแรงงาน อาทิเช่น ค่าอาหาร ทุนการศึกษาแก่บุตร
ค่าชดเชยเวลาเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาลฟรี ค่าห้องพิเศษ
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ
๒๔. ควรจัดชุดหรือสัญลักษณ์สําหรับอาสาสมัครแรงงาน
บัตรประจําตัว
๒๕. ควรจัดกิจกรรมให้อาสาสมัครแรงงานดูงาน / ทัศนศึกษา เพื่อจะได้รับความรู้และ
นํามาปรับปรุงการทํางานต่อไป

๓

ประเด็น / ปัญหา / อุปสรรค
 ด้านการประชาสัมพันธ์
- ในพื้นที่ทหี่ ่างไกล อาสาสมัครแรงงาน มีจํานวนน้อย และได้รับเอกสาร
ล่าช้า ทําให้การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานไม่ทั่วถึงและสม่ําเสมอ

ความคาดหวัง / ข้อเสนอแนะ
 ด้านการประชาสัมพันธ์
สถานที่
๒๖. อาสาสมัครแรงงาน ควรมีสถานที่ทํางานชัดเจน เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาขอรับบริการ
๒๗. ควรใช้ อบต. หรือที่ทําการกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสถานที่กระจายข้อมูลข่าวสาร
บุคลากร
๒๘. ควรมีอาสาสมัครแรงงานเพิ่มเติมในตําบลที่ห่างไกล หรือขยายจํานวนอาสาสมัคร
แรงงานที่ได้รับค่าตอบแทน ลงสู่ระดับหมู่บ้าน (อาสาสมัครแรงงานระดับหมู่บ้าน)
๒๙. อาสาสมัครแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หน่วยงานควรให้ความสําคัญเป็นพิเศษ
โดยการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
หน้าที่
การติดต่อประสานงานกับอาสาสมัครแรงงาน / การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชน
๓๐. สํานักงานแรงงานจังหวัดควรจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้กบั อาสาสมัครแรงงานล่วงหน้า
และสม่ําเสมอ โดยกระจายผ่านทางหลายๆ ช่องทาง อาทิเช่น SMS ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต e – Mail โทรสาร
๓๑. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. หรือผู้นําชุมชน เช่น
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้กระจายข้อมูลข่าวสาร
๓๒. เพิ่มช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสาร อาทิเช่น ผ่านทางวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว
ประจําท้องถิ่น
๓๓. เจ้าหน้าทีส่ ํานักงานแรงงานจังหวัดกําหนดนัดแกนนําอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่
รวมถึงประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
๔

ประเด็น / ปัญหา / อุปสรรค

 โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ

ความคาดหวัง / ข้อเสนอแนะ
๓๔. มอบหมายให้แกนนําอาสาสมัครแรงงานจัดประชุมประจําเดือนหรือ ๒ เดือน/ครั้ง
โดยมีงบประมาณสนับสนุน และเชิญอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุมด้วย
๓๕. ควรจัดงานประชาสัมพันธ์ ผลงานและการเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครแรงงาน
จะทําให้มีผู้สนใจงานของอาสาสมัครแรงงานมากขึ้นและงานก็จะทั่วถึงและรวดเร็ว
๓๖. แต่งตั้งแกนนําอาสาสมัครแรงงานระดับอําเภอเป็นตัวกลางในการประสานงาน
ระหว่างแกนนําอาสาสมัครแรงงานตําบล กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งใน
เรื่องการส่งรายงานและการดําเนินการในพื้นที่
๓๗. เจ้าหน้าทีส่ ํานักงานแรงงานจังหวัดต้องแก้ปัญหาและทํางานในเชิงรุก โดยต้อง
เข้าถึงพื้นที่มากขึ้น
 โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
๓๘. โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้าน
อาชีพ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานทํางานในพื้นที่มากขึ้น ควรให้
อาสาสมัครแรงงานมีส่วนร่วมในการคัดเลือกโครงการและเสนอกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการดําเนินโครงการร่วมกัน
๓๙. การพิจารณาโครงการจ้างงานฯ ควรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และคัดเลือกพื้นที่ที่
ประสบภัยธรรมชาติซ้ําซากเป็นอันดับแรก
๔๐. ควรพิจารณาเฉลี่ยในทุกเขตพื้นที่ คัดเลือกหมุนเวียนแต่ละอําเภอ / ตําบลและ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
๔๑. คัดเลือกพื้นที่ที่มีความต้องการอย่างแท้จริง ตามความเร่งด่วนและความเดือดร้อน
โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ของประชาชน
๔๒. ควรคัดเลือกจากแผนชุมชน/ที่ประชุมหมู่บ้าน/ประชาคมหมู่บ้าน
๔๓. การคัดเลือกควรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
๕

ประเด็น / ปัญหา / อุปสรรค

 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

ความคาดหวัง / ข้อเสนอแนะ
๔๔. ควรประชุมเปิดเวทีชาวบ้านให้รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขก่อนเสนอโครงการ
๔๕. ควรสํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนดําเนินโครงการ
๔๖. การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้ที่ประสบความเดือดร้อนอย่าง
แท้จริง
๔๗. ควรดําเนินการและจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๔๘. แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่สับเปลี่ยนกันเข้ามา ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ควรให้อาสาสมัครแรงงานได้เข้ามามีบทบาทในพื้นที่และแจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
และควรมีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวเริ่มตั้งแต่หมู่บ้าน/ชุมชน
๔๙. ควรให้อาสาสมัครแรงงานมีบทบาทในการร่วมตรวจ สอดส่อง ดูแลแรงงานต่างด้าว
และมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีข้อมูลแรงงาน
ต่างด้าวในเขตรับผิดชอบ โดยมีศูนย์ประจําตําบลให้ครอบคลุมทุกตําบล
๕๐. ควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุม กํากับ การทํางานของแรงงานต่างด้าวให้
เป็นไปตามกฎหมาย
๕๑. ควรจํากัดจํานวนแรงงานต่างด้าวและวางกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด
๕๒. ควรจัดประชุมเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจกับ
เจ้าของสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๕๓. ผู้ประกอบการบางส่วนที่ละเลยการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ควรมีมาตรการ
หรือบทลงโทษหนัก
๕๔. ควรกวดขันสถานประกอบการที่มีการลักลอบนําแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางาน โดย
ตั้งบทลงโทษให้สูง
๖

ประเด็น / ปัญหา / อุปสรรค
 การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา ๔๐

ความคาดหวัง / ข้อเสนอแนะ
 การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา ๔๐
๕๕. ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยให้ อ าสาสมั ค รแรงงานและ อปท.
ช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง
๕๖. ควรให้อาสาสมัครแรงงานมีหน้าที่หรือมอบหมายให้ดูแลผู้ประกันตน หรือเป็นที่
ปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตน
๕๗. กระทรวงแรงงานต้องแจ้งแนวทางที่ชัดเจน และให้ผปู้ ระกันตนตามมาตรา ๔๐
ได้รับความสะดวกในการจ่ายเงินและรับสิทธิประโยชน์
๕๘. ควรรณรงค์ให้มากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๕๙. ควรเพิ่มช่องทางการชําระเงินสมทบ เช่น ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ
๖๐. ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น อาทิเช่น การคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตร การ
ประสบอุบัติเหตุ และกรณีบาดเจ็บที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
๖๑. ในอนาคตควรเพิ่มอัตราการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้น
๖๒. ควรยกเลิกค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินสมทบกรณีจ่ายที่ธนาคารหรือ เคาน์เตอร์
เซอร์วิส

๗

สรุปผลข้อสังเกต / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หรือเครือข่ายประชาสังคมของกระทรวงแรงงาน
(แกนนําอาสาสมัครแรงงาน / อาสาสมัครแรงงาน)
จากการร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------(๑) โครงการค่ า ตอบแทนอาสาสมั ค รแรงงานระดั บ ตํ า บล / อํ า เภอ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
อาสาสมัครแรงงานบางคนเป็นพนักงาน อบต. ทําให้การประสานงานในพื้นที่
สะดวกขึ้น แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่ห่างไกล จึงควรแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลมากขึ้นและควร
แต่งตั้งให้ครบถ้วนถึงระดับหมู่บ้าน เพื่อให้มีเครือข่ายในการทํางานครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น สําหรับแบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน อาสาสมัครแรงงานบางคนยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร เนื่องจากแบบรายงานฯ มีความซับซ้อน
และเป็นข้อมูลในเชิงลึกเกินไป ควรปรับแบบรายงานให้ง่ายแก่การกรอก พร้อมทั้งมีข้อเสนอว่า ควรพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครแรงงาน โดยจัดอบรมให้ความรู้ในภารกิจของกระทรวงแรงงานเพิ่มเติม นอกจากนี้
ควรจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนที่ได้รับ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน และเพิ่มรางวัลแก่
อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอําเภอ เพื่อเป็นการกระตุ้นการทํางานของอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงการนํา
อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอําเภออบรมสัมมนาระดับภาค เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน
อีกทั้งจัดให้มีชมรม/องค์กร/สมาคมอาสาสมัครแรงงาน เพื่อจะได้ขอรับการสนับสนุนการภาครัฐหรือเอกชนได้
(๒) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้าน
อาชีพ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ทําให้ชาวบ้านมีงานทําและมีความสามัคคีในหมู่บ้าน
เกิดการพัฒนาพื้นที่ในชุมชน สาธารณูปโภคได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น อาทิเช่น การกําจัดวัชพืชในแม่น้ําลําคลอง
ทําให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการทําการเกษตร หรือการทําถนนในหมู่บ้าน เป็นต้น อย่างไรก็ตามขอให้กระทรวง
แรงงาน พิจารณาปรับค่าแรงโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ เพิ่มมากขึ้นกว่าวันละ ๑๕๐ บาท เพื่อให้ได้ในระดับที่
ใกล้เคียงกันกับค่าแรงขั้นต่ํา
(๓) การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (ผู้ ประกันตนตาม
มาตรา ๔๐) อาสาสมัครแรงงานต้องการทราบความคืบหน้าและความชัดเจนในการดําเนินงาน เช่น เรื่อง
สถานที่ และวิธีการรับ – จ่ายเงิน เป็นต้น ซึ่งจะทําให้สามารถประสานงานในพื้นที่ได้ดีมากขึ้น สําหรับการ
ดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงานยังมีข้อขัดข้องในเรื่องของพื้นที่ เนื่องจากบางพื้นที่ของจังหวัดมีความห่างไกล
ผู้ประกันตนไม่สะดวกเท่าที่ควรในการนําส่งเงินสมทบ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายที่ร้านเซเว่น – อีเลฟเว่น หรือ
ธนาคาร เพราะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าธรรมเนียม เสนออยากให้มีตัวแทนระดับตําบลๆ
ละ ๑ คน ดําเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดการขอรับ
สิทธิของผู้ประกันตนขึ้นในตําบล หมู่บ้าน รวมทั้งควรใช้เครือข่ายระดับผู้นําชุมชน อาทิเช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นําสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือผู้นําทางศาสนา เป็นต้น โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจให้เห็นประโยชน์ของนโยบายดังกล่าว และขอความร่วมมือในการหาผู้สมัครเป็น
ผู้ประกันตน จะทําให้การประสานงานเพื่อจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่สมัครเป็นผู้ประกันตนดําเนินการได้สะดวกขึ้น

(๔) แรงงานต่างด้าว ...

-๒(๔) แรงงานต่างด้าว มีข้อคิดเห็นว่าควรลดการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่
แรงงานต่างด้าว เนื่องจากแรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์เพียงแค่ ๕ กรณีไม่ถึง ๗ กรณี คือขาดในเรื่อง
การประกันการว่างงาน และการประกันชราภาพ นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวยังต้องจ่ายเงินประกันสุขภาพของ
สาธารณสุขด้วย ซึ่งเห็นว่าเป็นการซ้ําซ้อน จึงขอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาหาระบบรองรับที่เป็นธรรมให้แก่
แรงงานต่างด้าวด้วย
(๕) การขาดแคลนแรงงาน มีข้อคิดเห็นจากแกนนําอาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต ว่า
จังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ขาดแคลนแรงงานในตําแหน่งงานบริการ เช่น พนักงานเสิร์ฟ พนักงานล้างจาน พนักงาน
ขับรถ พนักงานทําสวน ซึ่งสถานประกอบการหลายแห่งใช้แรงงานต่างด้าวทํางานในตําแหน่งดังกล่าว สําหรับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีค่าครองชีพสูง
ในส่วนของพนักงานที่ต้องใช้ความสามารถด้านภาษา เช่น พนักงานต้อนรับ มีการขาดแคลนเช่นกัน แต่สามารถ
พัฒนาจากพนักงานระดับล่างขึ้นมาได้
(๖) กิจกรรมยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน เป็นกิจกรรมที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เข้ารับการฝึก หากผ่านการอบรมสามารถนําไปประกอบอาชีพและมีรายได้ที่ดี จะทําให้หาเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้
(๗) การพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพแรงงาน มีข้อคิดเห็นจากแกนนําอาสาสมัคร
แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่ า เนื่องจากสภาพพื้นที่ ของจั งหวัดแม่ฮ่องสอนส่ วนใหญ่ เป็ นพื้นที่การเกษตร
ชาวบ้านที่ทําการเกษตรส่วนใหญ่ประสบปัญหาว่างงานนอกฤดูเก็บเกี่ยว ในช่วงดังกล่าวชาวบ้านมีความต้องการ
ฝึกอาชีพ ด้านการผลิตอาหารแปรรูป การถนอมอาหาร อาทิเช่น การทํากระเทียมดอง มะม่วงดอง เป็นต้น แต่
ชาวบ้านไม่ต้องการออกไปฝึกอาชีพนอกพื้นที่ จึงต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเข้ามาจัดการ
ฝึกอบรมอาชีพในหมู่บ้าน
(๘) อื่นๆ
(๘.๑) การสํ า รวจข้ อ มู ล แรงงานนอกระบบและการสํ า รวจข้ อ มู ล ด้ า นแรงงาน
แบบฟอร์มในการกรอกค่อนข้างยากและเป็นเชิงวิชาการเกินไปทําให้ชาวบ้านไม่เข้าใจและกรอกแบบฯ ไม่ได้
การสํารวจข้อมูลให้กรอกเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ชาวบ้านจะไม่ยอมกรอกเพราะเกรงว่าจะนํ าไปใช้
ประโยชน์ในทางการเมือง ควรปรับแบบสํารวจให้ง่ายต่อการกรอก
(๘.๒) การดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงานในการลงพื้นที่ที่ยังขาดพี่เลี้ยงเข้าร่วม
ลงพื้นที่ด้วย มักจะถูกปฏิเสธจากนายจ้าง เพราะไม่มีเครื่องหมายแสดงตนว่าเป็นอาสาสมัครแรงงาน ควรจัดทํา
บัตรแสดงตนให้อาสาสมัครแรงงาน หรือเสื้อคลุมที่มีสัญลักษณ์แสดงตนว่าเป็นอาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งควร
จัดประชุม หรืออบรมให้อาสาสมัครแรงงาน เพื่อจะได้มีความรู้ในภารกิจของกระทรวงแรงงานมากขึ้น
-------------------------------------------------------------ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะของแกนนํา อสร. และข้อสังเกต / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และแกนนํา อสร. / อสร.จากการร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน ในหลายประเด็นหน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินการในส่วนที่รับผิดชอบแล้ว อาทิเช่น การให้ อสร.
มีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการ การแนะนํา อสร.ให้กับผู้บริหารในระดับจังหวัดและในการ
ประชุมระดับอําเภอ และให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านแรงงานในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน
ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น ทราบและ
พิจารณาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป
สํา นักตรวจและประเมินผล
กลุ่ม งานตรวจราชการ
กันยายน ๒๕๕๔

