สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
และเครือข่ายประชาสังคมของกระทรวงแรงงาน
กระบวนการตรวจราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงแรงงานได้เชิญแกนนําอาสาสมัครแรงงาน
ระดับอําเภอและระดับตําบล/ อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตรวจราชการด้วย โดยการตรวจราชการลักษณะบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและผู้ตรวจราชการกรม
ทั้งในระดับการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในระดับจังหวัด และ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคม
สรุ ปผลข้ อสั งเกต/ข้ อคิ ดเห็ น/ข้ อเสนอแนะของที่ ปรึ กษาผู้ ตรวจราชการภาคประชาชน หรื อเครื อข่ าย
ประชาสังคมของกระทรวงแรงงาน (แกนนําอาสาสมัครแรงงาน/อาสาสมัครแรงงาน) จากการร่วมตรวจราชการกับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
(๑) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เป็น
โครงการที่ดีทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์มาก กล่าวคือ ช่วยให้ประชาชนได้มีงานทํา มีรายได้ บรรเทาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ บรรเทาปัญหาการว่างงานในพื้นที่ และชะลอการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังเมืองหลวง
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีของคนในชุมชน จึงเห็นควรให้มีการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี โดยให้ อสร. มีส่วนร่วมในการคัดเลือกพื้นที่/ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปได้เข้ากิจกรรมบ้าง และควรเพิ่มค่าตอบแทน
เป็นวันละ ๓๐๐ บาท และหน่วยงานภาครัฐควรมีการบูรณาการการทํางานร่วมกัน โดยเฉพาะข้อมูลเรื่อง
ผู้ประสบภัย เพื่อที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะได้ไม่เกิดความซ้ําซ้อนกัน และเป็นไปอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
(๒) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นโครงการที่ดีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้ องการของสถานประกอบกิ จการ ได้ ฝึกทักษะฝี มือและศั กยภาพให้ กับ ลูกจ้า ง ทําให้มีสามารถเพิ่ ม
ผลิตภาพให้กับสถานประกอบกิจการได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรสนับสนุนให้การดําเนินการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
(๓) กิจกรรมการจัดสวัสดิการแรงงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ
โรงงานสีขาว เป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม ส่งเสริมให้นายจ้างและ
ลูกจ้างเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ช่วยลดปัญหา
อาชญากรรมอันเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของสังคม จึงเห็นควรสนับสนุนให้การดําเนินการอย่างต่อเนื่องและ
คงสถานะการเป็นสถานประกอบกิจการสีขาว และยกระดับเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาวต่อไป
(๔) การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ตามมาตรา ๔๐ (ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐)
อาสาสมัครแรงงานมีข้อเสนอสรุปได้ดังนี้

-๒- ขอให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐
และสิทธิประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับ เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้สามารถ
ถ่ายทอดต่อประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
- ขอให้ พิ จารณาปรั บปรุ งรู ปแบบแผ่ นพั บประชาสั มพั นธ์ ให้ อ่ านแล้ วเข้ าใจได้ ง่ ายว่ า สิ ทธิ ประโยชน์
ที่ผู้ประกันตนจะได้รับคืออะไร และควรทําสื่อประชาสัมพันธ์ แบบซีดี เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่หอกระจายข่าว
สถานีวิทยุชุมชน และที่วัดได้ ซึ่งจะทําให้มีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น
- ช่องทางการชําระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ขอให้สํานักงานประกันสังคมพิจารณาว่า
นอกจากการชําระเงินสมทบที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความเป็นไปได้หรือไม่
ที่สํานักงานประกันสังคมจะทําความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ช่วยเก็บเงินสมทบ
ให้ ด้ วย หรื อให้ มีตั วแทนจั ดเก็ บเงิ นสมทบในลั กษณะเดี ยวกั นกั บบริ ษัทประกั นชี วิ ต หรื อหากทํ าความตกลงไม่ ได้
สํานักงานประกันสังคมควรให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจัดหน่วยบริการลงพื้นที่/ชุมชนให้มากขึ้น เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเป็นการอํานวยความสะดวก
โดยผู้ประกันตนจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ควรปรั บปรุ งสิ ทธิ ประโยชน์ ของผู้ ประกั นตนตามมาตรา ๔๐ จากที่ กําหนดว่ า ต้ องนอนโรงพยาบาล
อย่างน้อย ๒ คืนขึ้นไปจึงจะได้รับเงินทดแทนการชาดรายได้ ให้เหลือเพียง ๑ คืน หรือค่าชดเชยรายได้จากการเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลจากวันละ ๒๐๐ บาท เป็นวันละ ๔๐๐ บาท การเสียชีวิต จาก ๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๖๐,๐๐๐ บาท
เป็นต้น
(๕) แรงงานต่างด้าว มีความเห็นว่า กระทรวงแรงงานควรเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่มีการ
จ้างแรงงานต่างด้าวว่า มีการดําเนินการถูกกฎหมายหรือไม่ และให้มีการกํากับ ดูแลแรงงานต่างด้าวเหล่านั้น
ให้ดี เพื่อไม่ให้เข้าไปสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่
(๖) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานหรือการฝึกอาชีพ เป็นเรื่องที่ดี แต่ควรมีฝึกในหลายอาชีพ/ด้าน
เช่น การฝึกทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นภาษาที่สองในการติดต่อสื่อสาร
การทํางาน และการบริการ และควรมีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน หรือแหล่งจําหน่ายสินค้า
ในกรณีฝึกอาชีพอิสระ และนํามาแนะนําให้แก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนให้เข้าใจและฝึกตามนั้น เพราะหากได้
พั ฒ นาทั ก ษะหรื อ ฝึ ก อาชี พ แล้ ว แต่ ไ ม่ มี ต ลาดรองรั บ หรื อ จํ า หน่ า ยผลผลิ ต ไม่ ไ ด้ จะเป็ น การสิ้ น เปลื อ ง
งบประมาณและไร้ประโยชน์
(๗) ด้านความต้องการของแกนนํา อสร. และ อสร. มีข้อเสนอสรุปดังนี้
(๑) ต้องการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน ดังนั้น กระทรวงแรงงานควรให้แกนนํา อสร. /อสร. มีส่วนร่วมทุกครั้งในการตรวจราชการ และ
ให้ อสร. มีบทบาทในการทํางานร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยอาจกําหนดเป็นผลผลิตหรือ
โครงการที่เป็นงานประจําของทุกหน่วยงาน

-๓(๒) ต้องการเข้าร่วมประชุมประจําเดือนของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่ทางอําเภอจัดขึ้น เพื่อรับทราบ
ข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงแรงงานช่วยประสานเรื่อง
ดังกล่าวให้ด้วย
(๓) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ของ อสร. เพื่อให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะหน่วยงาน
ในระดับพื้นที่ เช่น อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ยังไม่ทราบว่า มี อสร. ซึ่งเป็นเครือข่ายของกระทรวง
แรงงาน ปฏิบัติงานด้านแรงงานอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น ควรจัดทําป้ายชื่อ อสร. และสัญลักษณ์แสดงว่า เป็น อสร.
ติดหน้าบ้าน อสร. เพื่อเป็นการแนะนําตัว อสร. และบทบาทหน้าที่ของ อสร. ด้วย
(๔) ขอให้จัดตั้งชมรม อสร. ขึ้น เพื่อให้ อสร. ทุกคนทั้งในและนอกพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานและข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงานได้มากยิ่งขึ้น อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินภารกิจของกระทรวงแรงงานต่อไป
(๕) กระทรวงแรงงานควรมีแผนพัฒนา อสร. โดยเฉพาะและกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น
ให้ อสร. เป็นเครือข่ายระดับอําเภอ ยกระดับแกนนํา อสร. ให้มีสถานภาพเป็นพนักงานราชการ ภายในปี
๒๕๕๙ ทําหน้าที่เสมือน “แรงงานอําเภอ” เพื่อรองรับโครงสร้างการบริหารของกระทรวงแรงงานในอนาคต
โดยเฉพาะเรื่องแรงงานนอกระบบที่กระทรวงฯ จะต้องเข้าไปพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๖) กระทรวงแรงงานควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อสร.
โดยเฉพาะการอบรม/ทัศนศึกษา เพื่อดูงานนอกสถานที่ หรือจัดประชุม อสร. ในลักษณะสัญจร เพื่อให้ อสร.
ทั้งในและนอกพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทํางาน
(๗) ควรเพิ่มจํานวน อสร. ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จะทําให้การบริการประชาชนได้ครอบคลุม
มากขึ้น
(๘) กระทรวงแรงงานไม่ควรกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้สูง เพราะ อสร. ทํางานด้วยจิตอาสา
และ อสร. ส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ การศึกษามีไม่มาก
(๙) ควรพิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น ค่ า ตอบแทนแก่ อสร. ให้ ค รบทุ ก คน และจั ด สวั ส ดิ ก ารและ
สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้แก่ อสร.ด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะ จัดเสื้อทีมที่มีสีหรือสัญลักษณ์
ที่เหมือนกันทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขวัญกําลังใจให้กับ อสร. ที่มีจิตอาสาทํางานให้กับกระทรวงแรงงาน
(๑๐) ขอให้กระทรวงแรงงานให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรม “การคัดเลือกและมอบเกียรติบัตร
แก่ อสร. ดีเด่น” โดยให้ไปรับรางวัลที่กระทรวงฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี

กลุ่มงานตรวจราชการ
สํานักตรวจและประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

