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Labour Rights Promotion Network Foundation
่ เสริมคุณภาพชวี ต
มูลนิธเิ ครือข่ายสง
ิ แรงงงาน (LPN)
ั ัศน์ มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวต
วิสยท
ิ แรงงานเป็ นองค์กรด ้านแรงงานทีม
่ ุ่งมั่นส่งเสริม
คุณภาพชีวต
ิ คุ ้มครองสิทธิความเสมอภาค การพึง่ ตนเอง และสรรค์สร ้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สันติ
ยุทธศาสตร์
1. การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัตก
ิ าร และการทางานบนฐานข ้อมูลทีก
่ ลุม
่ เป้ าหมายแรงงานประสบ
ปั ญหาโดยตรง และปั ญหาเชิงโครงสร ้างของชุมชน สังคม และนโยบาย
2. การพัฒนาโครงการทีส
่ อดคล ้องกับปั ญหาความต ้องการของแรงงาน
3. การทางานช่วยเหลือโดยตรง ด ้านกฎหมาย ปั ญหาการไม่เข ้าถึงสิทธิตา่ งๆ
4. การพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชนในพืน
้ ทีป
่ ฏิบัตงิ าน และ
ระดับประเทศ
5. การทางานเชิงสิทธิ์ และการทางานเชิงนโยบาย Advocacy เพือ
่ การเขาถึงสิทธิขน
ั ้ พืน
้ ฐาน
สิทธิแรงงาน สิทธิทางสุขภาพ สิทธิทางการศึกษา และการบริการทางสังคมต่างๆ
6. การสร ้างกระบวนการเรียนรู ้ และมีสว่ นร่วมของแรงงานเพือ
่ การพึง่ พาตนเองได ้
การทางานเครือข่ายองค์กรพ ัฒนาเอกชนด้านแรงงานข้ามชาติ เด็ กข้ามชาติ และเป็นผูร้ ว่ ม
ก่อตงั้










เครือข่ายปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ แรงงานข ้ามชาติ Action Network for Migrant (ANM)
เป็ นเครือข่ายร่วมมือขององค์กรพัฒนาเอกชนทีท
่ างานด ้านแรงงานข ้ามชาติ ทั่วทุกภาคใน
ประเทศไทย ทาประเด็นขับเคลือ
่ นนโยบายด ้านแรงงานข ้ามชาติในประเทศไทยมากว่า 10 ปี
กลุม
่ องค์กรพัฒนาด ้านแรงงาน Migrant Working Group (MWG) ก่อตัง้ มามากกว่า 3 ปี
เป็ นการรวมตัวของกลุม
่ องค์กรพัฒนาเอกชนทัง้ ใน และต่างประเทศทีท
่ างานในประเทศไทย
ทางานเชิงข ้อมูล และการรณรงค์นโยบายกับรัฐต่อประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้านเด็กข ้ามชาติ
และแรงงานข ้ามชาติโดยภาพรวม
เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาชายแดนอีสาน Border Esan Action Network (BEAN)
เป็ นการรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชนแถบจังหวัดภาคอีสานทีม
่ พ
ี รมแดนติดกับประเทศลาว
ขับเคลือ
่ นด ้านข ้อมูลการเคลือ
่ นย ้ายของแรงงานลาว ประเด็นสุขภาพ เอชไอวี และการทางาน
ในเชิงปฏิบัตก
ิ ารช่วยเหลือกรณีผู ้ประสบปั ญหา ก่อตัง้ มากว่า 5 ปี
เครือข่าย Border to Shore (BSN)
เป็ นการร่วมมือระหว่าง LPN สมุทรสาคร และมูลนิธพ
ิ ัฒนรักษ์ อาเภอสังขละบุรี ก่อตัง้ มากกว่า
5 ปี
เครือข่ายป้ องกันการค ้ามนุษย์ กัมพูชา และประเทศไทย Cambodia and Thailand AntiHuman Trafficking Network (CAHT)
เป็ นองค์กรร่วมระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนฝั่ งไทย (ATN) และกัมพูชา ในการประสานงาน
ภายใต ้เครือข่ายระหว่างกัมพูชา-ไทยว่าด ้วยการต่อต ้านการค ้ามนุษย์ (Cambodia and
Thailand Anti-Human Trafficking Network – CAHT) องค์กรฝั่ งกัมพูชา มี Oxfam
Quebec Cambodia, ADHOC, UNIAP –Cambodia, LICADHO, LSCW, HCC
ภายใต ้การสนับสนุนจากOxfam Quebec ก่อตัง้ มากว่า 3 ปี
เครือข่ายปฏิบัตก
ิ ารต่อต ้านการค ้ามนุษย์ ประเทศไทย Anti Human Trafficking Network
(ATN)
เป็ นการรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชนทีท
่ างานเชิงปฏิบัตก
ิ ารช่วยเหลือกรณีผู ้ประสบปั ญหา
ค ้ามนุษย์ในประเทศไทย มีจานวน 6 องค์กร อาทิ มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
แรงงาน (LPN) มูลนิธพ
ิ ท
ิ ักษ์สตรี (AAT)มูลนิธก
ิ ระจกเงา มูลนิธเิ พือ
่ นหญิง ศูนย์สง่ เสริมและ
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พัฒนาสิทธิผู ้หญิง (AWORD) และมูลนิธเิ พือ
่ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)
คณะทางานภาคีสมาชิกเด็กเคลือ
่ นย ้าย (Partners for the Rights of Children on the MovePro CoM)
ก่อตัง้ โดยองค์กรพัฒนาเอกชนทีท
่ างานด ้านเด็กและสตรีจานวน 20 องค์กร เมือ
่ วันที่ 29
มีนาคม พ.ศ. 2555 มีเป้ าหมายร่วมกันผ่านการดาเนินโครงการ Advocacy for the Promotion
and Protection on the Rights of Children on the Move ว่า ต ้องมีแนวทาง รูปแบบหรือ
กลไกใหม่ในการทางานเชิงบูรณาการและเป็ นองค์รวมในการคุ ้มครองเด็กเคลือ
่ นย ้าย

เครือข่ายความร่วมมือ


เครือข่ายปฏิบัตก
ิ ารด ้านแรงงานข ้ามชาติ Action Network for Migrant (ANM)



เครือข่ายองค์กรพัฒนาเกชนด ้านแรงงาน Migrant Working Group (MWG)



เครือข่ายปฏิบัตก
ิ ารต่อต ้านการค ้ามนุษย์
Anti Human Trafficking Network in Thailand (ATN)



เครือข่ายต่อต ้านการค ้ามนุษย์ไทย กัมพูชา
Cambodia and Thailand Anti-Human Trafficking



เครือข่ายเด็กเคลือ
่ นย ้าย Children on the Move



เครือข่าย CRC

้ ทีป
พืน
่ ฏิบ ัติงานเฉพาะ


กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี ระยอง ตราด

พืน
้ ทีป
่ ฏิบัตงิ านด ้านการคุ ้มครองสิทธิ และป้ องกันการค ้ามนุษย์


การทางานด ้านการคุ ้มครองสิทธิ และป้ องกันการค ้ามนุษย์ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ร่วมสน ับสนุนโครงการบริจาคได้ท ี่
Financial contribution can be transferred to:
่ บัญชี ; Labour Rights Promotion Network
ชือ
่ ธนาคาร : Krung Thai Bank Pcl.
ชือ
สาขา :
Chamchuree Square Branch
เลขทีบ
่ ัญชี : 162-0-09432-0
Swift Code: KRTHTHBK
ผูก
้ อ
่ ตง/ผู
ั้
อ
้ านวยการ นายสมพงค์ สระแก ้ว
ผูร้ ว่ มก่อตงั้
นางสาวปฏิมา ตัง้ ปรัชญากูล และคณะ
ทีต
่ ด
ิ ต่อ มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ แรงงาน (LPN)
เลขที่ ๒๕/๑๗-๑๘ หมู่บ ้านมหาชัยเมืองทอง ถนนสหกรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
๗๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔ ๔๓๔๗๒๖, ๐๘๖๑๖๓ ๑๓๙๐
E- mail : somponglpn@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/pages/Labour-Rights-Promotion-Network/371018579290

