รายงานผลการตรวจติดตามภาพรวม
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบที่ ๒ (Monitoring/Evaluation)
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
(ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

๑. กรอบภารกิจของกระทรวงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๑ กรอบภารกิจตามยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) ก่อนการบูรณาการ
เป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ๓ เสาหลัก ซึ่งกระทรวง
แรงงานรับผิดชอบ ๒ เสาหลัก ได้แก่ เสาหลัก : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเสาหลัก : ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) (สําหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงแรงงาน เรื่องการค้ามนุษย์และแรงงานต่างชาติ) ดังนี้
(๑) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป้าหมายหลัก การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
ในการเปิดเสรีการค้าบริการ และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี เฉพาะประเด็นการอํานวยความสะดวกและ
ความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับแรงงานฝีมือ โดยดําเนินการตามข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติแรงงานฝีมือ การ
จัดทําข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการค้า
บริการ พัฒนากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถและคุณสมบัติของแรงงานหรืออาชีพและความชํานาญของ
ผู้ฝึกอบรมในสาขาบริการสําคัญ และสาขาบริการอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถและ
คุณสมบัติของงานหรืออาชีพ ความชํานาญของผู้ฝึกอบรมในสาขาบริการสําคัญ และสาขาบริการอื่น ๆ
(๒) ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASCC) เป้ า หมายหลั ก การพั ฒ นามนุ ษ ย์
ดําเนินการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ การลดช่องว่างทางการพัฒนา ในการเสริมสร้างการ
จ้างงานที่เหมาะสมไว้ในวัฒนธรรมการทํางานของอาเซียน รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทํางาน การเสริมสร้าง
ทักษะในการประกอบการสําหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยเน้นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
กําลังแรงงานที่มีผลผลิต การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม และดําเนินการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม
และคุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งคุ้มครองและส่งเสริมแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน ส่งเสริมให้นโยบายแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานมีการคุ้มครองที่เหมาะสมตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของ

๒
แต่ละประเทศเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างระดับการพัฒนาของการพัฒนาในมิติทางสังคมระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอความร่วมมือกระทรวง
แรงงานจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) เฉพาะแผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญสูง
(Flagship Project) จํานวนไม่เกิน ๑๐ โครงการ ซึ่งปรากฏตามผลการดําเนินงานของกระทรวง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
๑.๒ การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ โดยทุกกระทรวงฯ ต้องจัดทําแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy) และแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ให้สํานักงบประมาณนําไปใช้
ประกอบการพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดย
กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ข้อ ๑๔ ด้านแรงงาน
๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
๑๔.๒ การจัดการแรงงานต่างด้าว ๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข้อ ๑๗ การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน ๑๗.๓ ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ
และข้อ ๒๙ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน ๒๙.๑ การประสาน
บูรณาการงานรักษา ความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

๒. ผลการตรวจติดตาม
๒.๑. ผลการดําเนินการ
๒.๑.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กระทรวงแรงงานได้มีการดําเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและรองรับผลกระทบที่จะเกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง (Flagship Project) ซึ่งมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
ข้อ ๑๔ ด้านแรงงาน
๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการ
(๑) โครงการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับประชาคม
อาเซียน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

๓
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการดําเนินงานตามองค์ประกอบของระบบ
รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้ครบถ้วน (มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบหรือผู้ฝึกสอน ศูนย์ทดสอบ
หรือศูนย์ฝึกอบรม ระบบประกันคุณภาพ ระบบการออกใบรับรอง และระบบข้อมูลสารสนเทศ) และเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ตามระบบรับรองพัฒนายกระดับทักษะและรับรองมาตรฐานฝีมือของกําลังแรงงานรายอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมาย
๑) จัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามรายอุตสาหกรรม ๒) พัฒนาผู้ทดสอบหรือผู้ฝึกสอน และส่งเสริมศูนย์
ทดสอบ/ศูนย์ฝึกอบรมและรับรองมาตรฐานฝีมือของกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน
๓) ขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและสามารถเชื่อมโยงในอาเซียน
และ ๔) จัดทําระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ งบประมาณ ๔๗,๙๙๗,๐๐๐ บาท
ผลการดําเนินการ อยู่ระหว่างการดําเนินการขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ทําการกันเงินงบประมาณเหลือ่ มปี
เพื่อดําเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
(๒) โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ปี ๒๕๕๘
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง ๑๒ แห่ง ภายใต้การ
บริหารงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๒ แห่ง เพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน (Labour Productivity)
ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม และองค์ความรู้ใหม่ที่
เอื้อต่อการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Innovation) สังคมผู้สูงอายุ รูปแบบการจ้างงาน การขาดแคลนแรงงาน
ระดับกลางและระดับปฏิบัติการ และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ปี ๒๕๕๘ เป้าหมายกําลังแรงงานทั่วประเทศ
ได้รับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ด้านเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ตลอดจนรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมือเสรี ปี ๒๕๕๘ งบประมาณ ๔๐,๗๔๑,๓๐๐ บาท
ผลการดําเนินการ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับนักศึกษา
จบใหม่ กํ า ลังแรงงานในสถานประกอบกิ จการ ผู้ว่า งงาน/ผู้ถู กเลิก จ้างจากภาคอุ ต สาหกรรมหรือ ภาคบริก าร
ตลอดจนประชาชนทั่ วไปที่ ต้ องการพั ฒนาองค์ ความรู้ ใหม่ ที่ เอื้ อต่ อการส่ งเสริ มการสร้ างนวั ตกรรม (Innovation)
เป้าหมาย ๓,๐๐๐ คน เข้าฝึก ๓,๓๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๓๓ จบการฝึก ๓,๒๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๕
ของผู้เข้ารับการฝึก
(๓) โครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายการ
ทํางานระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) และอาเซียน พัฒนาความ
ร่วมมือในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐ เป้าหมาย ฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชนจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) และบุคลากรภาครัฐและเอกชนไทย จํานวน ๘๐๐ คน
งบประมาณ ๑๙,๓๘๐,๐๐๐ บาท

๔
ผลการดํ าเนิ นการ ฝึ กอบรมพั ฒ นาฝี มื อและศั กยภาพกลุ่ มเครื อข่ ายแรงงาน
นานาชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) ๑,๐๐๑ คน จบฝึก ๙๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐ ของผู้เข้ารับการฝึก
(๔) โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานและเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศ
อัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป้าหมาย แรงงานไทยที่อยู่ในสถานประกอบกิจการหรือประชาชนผู้ที่
สนใจเข้ารับการยกระดับทักษะฝีมือสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน ๑๐,๖๖๕ คน งบประมาณ ๒๙,๐๑๘,๐๐๐ บาท
ผลดําเนินการ ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๑๑,๖๔๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๑๘ ของเป้าหมาย และจบการฝึก ๑๑,๒๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๔ ของผู้เข้ารับการฝึก
๑๔.๒ การจัดการแรงงานต่างด้าว
(๕) การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบประกันสังคมสําหรับแรงงานต่างด้าวและ
แรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ (สํานักงานประกันสังคม)
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อศึกษารูปแบบการให้ความคุ้มครองแก่แรงงาน
ต่างด้าวในระบบประกันสังคมของประเทศต่าง ๆ ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศอาหรับบางประเทศ
และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปบางประเทศ ตลอดจนศึกษาการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานในชาติเหล่านั้นที่ไป
ทํางานยังประเทศอื่น โดยเปรียบเทียบกับระบบประกันสังคมของไทย เป้าหมาย จัดทํางานวิจัย ๑ เรื่อง
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
ผลการดําเนินการ ดําเนินการจัดประชุมเครือข่าย โดยมีหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ตัวแทนกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแนะนําโครงการวิจัยและสร้างกรอบการจัดการเสวนา
กลุ่มเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า
การวิจัยงวดที่ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกํากับงานวิจัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าว
(๖) โครงการประชุ มชี้ แจงแรงงานต่ างชาติ เพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในงาน
ประกันสังคม (สํานักงานประกันสังคม)
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและ
แนวปฏิบัติของการประกันสังคม และการขอรับสิทธิประโยชน์ทั้ง ๒ กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุน
เงินทดแทน เป้าหมายแรงงานต่างชาติ ๑๒ จังหวัด รวม ๑๒ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คน รวม ๘๘๐ คน งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน จํานวน ๑๔ รุ่น จํานวน ๑,๐๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๒.๔๖
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมายอย่าง
ทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕
(๗) โครงการการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพทั้ง
ด้านการแพทย์และการฝึกอาชีพ (สํานักงานประกันสังคม)
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมาย เพื่ อ ช่ ว ยให้ ลู ก จ้ า งที่ สู ญ เสี ย อวั ย วะหรื อ สู ญ เสี ย
สมรรถภาพในการทํางานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างอิสระไม่ต้อง
พึ่งพาผู้อื่น และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ เป้าหมาย ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพจบการฟื้นฟูและมีงานทํา (ตามจํานวนของผู้ทุพลภาพ) งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
ผลการดํ า เนิ น การ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่ จ บการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
รวมทั้งสิ้น ๑๙๕ คน และมีงานทํา โดยกลับไปทํางานกับนายจ้างเดิม ๑๐๗ คน ทํางานกับนายจ้างใหม่ ๒๖ คน
ประกอบอาชีพอิสระ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๕
(๘) การประชุมระดมสมองเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม เตรียมระบบประกันสังคม
รองรับประชาคมอาเซียน (สํานักงานประกันสังคม)
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียนให้แก่
เจ้าหน้ าที่ สํานั กงานประกันสังคมทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยให้บริการ และเพื่อระดมความคิดเห็นจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานรองรับประชาคมอาเซียน เป้าหมาย
จัดประชุมระดมสมองเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม เตรียมระบบประกันสังคมรองรับประชาคมอาเซียน ๑ รุ่น
ผู้เข้าร่วมประชุม ๖๗ คน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
ผลการดําเนินการ จัดประชุมระดมสมองเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม ๑ รุ่น
เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ๖๗ คน
ข้อ ๑๗ การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน
๑๗.๓ ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ
(๙) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมคนหางานที่ต้องการ
ไปทํางานในต่างประเทศ (กรมการจัดหางาน)
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษา
ท้องถิ่นขั้นพื้นฐานให้แรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ และลดช่องว่างความเสียเปรียบกับ
ประเทศคู่แข่งด้านแรงงาน และเตรียมความพร้อมการให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และกฎระเบียบที่จําเป็นและต้องถือปฏิบัติของประเทศที่แรงงานไทยจะเดินทางไปทํางาน เป้าหมาย
แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทํางานในต่างประเทศกับสํานักงานจัดหางานเขตพื้นที่
ได้รับการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาท้องถิ่นขั้นพื้นฐาน และขนบธรรมเนียม ประเพณี และกฎระเบียบที่
จํา เป็ น และต้ อ งปฏิ บั ติ ข องประเทศที่ จ ะเดิ น ทางไปทํา งาน ๓,๘๐๐ คน งบประมาณ ๘๖๕,๔๐๐ บาท
ผลการดํา เนิ น การ ฝึ ก อบรมด้ า นภาษาอังกฤษ/ภาษาท้องถิ่นขั้นพื้นฐาน และ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และกฎระเบียบที่จําเป็นและต้องปฏิบัติของประเทศที่จะเดินทางไปทํางาน ๓,๘๐๐ คน
จบฝึก ๓,๑๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๑

๖
(๑๐) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตื่นตัวให้ภาคแรงงานและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (สํานักงานปลัดกระทรวง)
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดความ
เข้าใจ ความสําคัญของประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องแรงงานและการ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/เอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป งบประมาณ ๓,๕๗๒,๐๐๐ บาท
ผลการดํ า เนิ น การ ออกอากาศทางสถานี โ ทรทั ศ น์ สี ก องทั พ บกช่ อง ๕ และ
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีการเผยแพร่ภาพครอบคลุมภูมิภาคทั่วโลก ในลักษณะ Global Network เผยแพร่ระหว่าง
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และช่วงเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ออกอากาศต่อเนื่องในวัน
เวลาเดียวกันเป็นประจําทุกสัปดาห์ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
(๑๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
(กรมการจัดหางาน)
วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ า หมาย เพื่ อ เสริม สร้ า งศัก ยภาพและเพิ่ ม พู น สมรรถนะ
ข้าราชการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในฐานะผู้มีส่วนขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรม ๒๕๐ คน จํานวน ๓ รุ่น งบประมาณ จํานวน
๒๕๑,๘๕๐ บาท
ผลการดําเนินการ ดําเนินการแล้ว ๓ รุ่น จํานวน ๒๕๖ คน
(๑๒) โครงการความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ยเข้ ม แข็ ง สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) กําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรต้นแบบ (ขั้นพื้นฐาน)
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยให้กับบุคลากรในองค์กรต้นแบบ และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรต้นแบบ เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่สํานักความปลอดภั ยแรงงาน สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจั งหวัด (ลําปาง นครสวรรค์
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ อุดรธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี สงขลา) กลุ่มงานสวัสดิการ
และคุ้ มครองแรงงานพื้นที่ และสมาคมส่ งเสริมความปลอดภัยและอาชี วอนามั ยในการทํ างาน (ประเทศไทย)
จํานวน ๑๒๐ คน งบประมาณ ๓๐๔,๗๓๑ บาท
ผลการดําเนินการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๑.๖๗

๗
กิจกรรมที่ ๒ โครงการประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
อาเซียนด้านสารสนเทศการจัดทําตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน วัตถุประสงค์และ
เป้ า หมาย เพื่ อจั ดทําตัวชี้ วัดการดําเนิ นงานด้านความปลอดภั ยและอาชีวอนามั ยของอาเซี ยน ที่สามารถสะท้อน
สถานการณ์และความก้าวหน้าในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศสมาชิกเครือข่าย
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยระหว่างประเทศสมาชิกเครือข่ายฯ และเป็นการประสานความร่วมมือเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ระหว่างประเทศสมาชิกเครือข่ายฯ เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๓๐ คน งบประมาณ ๖๕,๔๐๐ บาท
ผลการดํ า เนิ น การ ดํ า เนิ น การแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
กิจกรรมที่ ๓ โครงการเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแก่นักวิชาชีพ ๗ สาขาหลัก วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่นักวิชาชีพ ๗ สาขา ได้แก่ สาขาแพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นักบัญชี นักสํารวจ เป้าหมาย ๑๐๐ คน งบประมาณ ๗๑,๑๐๐ บาท
ผลการดําเนินการ ดําเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้เข้ารับอบรม
๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานศึกษา วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเบื้องต้นพร้อมทั้งเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางานแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจากจบการศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัยและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นได้
เป้าหมาย ๑๗๒ ครั้ง ๑๗,๒๐๐ คน งบประมาณ ๙๘๘,๐๐๐ บาท
ผลการดําเนินการ ๑๕๗ ครั้ง/๑๙,๒๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๘/๑๑๒.๐๓

๓. ปัญหาอุปสรรคในภาพรวมของการดําเนินการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ปี ๒๕๕๘ ของกระทรวง
สําหรับภาพรวมของการดําเนินการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกระทรวง
แรงงาน พบว่ามีปัญหาอุปสรรคการดําเนินการที่สําคัญ คือในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่ง
เป็นหน่วยงานสําคัญซึ่งรับผิดชอบการด้านการฝึกฯ ถูกปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ การฝึก
เตรียมเข้าทํางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การฝึกอาชีพเสริม และคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ ทําให้
กําลังแรงงานในจังหวัดได้รับบริการไม่ทั่วถึง รวมทั้งการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานแก่กลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายความปลอดภัยในการทํางาน

๘
๔. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ไม่มี
๕. สรุปข้อคิดเห็นในมุมมองของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนต่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
อาสาสมัครแรงงานเป็นเครือข่ายภาคประชาชนของกระทรวงแรงงาน ในการนําภารกิจการให้บริการ
ประชาชนด้านแรงงานลงสู่พื้นที่ สําหรับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ อาสาสมัคร
แรงงานได้แสดงความคิดเห็นดังนี้
๑. กระทรวงแรงงานควรมีการทําความเข้าใจกับลูกจ้างในสถานประกอบการเกี่ยวกับการให้ความสําคัญ
เรื่องการฝึกยกระดับฝีมือ โดยแรงงานไทยต้องปรับตัว พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และพัฒนาตนเองให้มีทักษะ
ฝีมือตนเองให้มากขึ้น เพื่อให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ
๒. ควรต้องมีการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน จําเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับนานา
ประเทศได้ในอนาคต
๖. ผลการประเมินภาพรวมการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ปี ๒๕๕๘ ของกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กระทรวงแรงงานได้วางมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านแรงงานในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้มีการพัฒนาศักยภาพให้มี
ความพร้อมสามารถแข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจได้ ลดความเหลื่อมล้ําด้านแรงงาน โดยการเพิ่ม
ความรู้และทักษะในอาชีพ ทําให้แรงงานมีผลิตภาพในการทํางาน ทําให้ได้รับค่าคอบแทนสูงขึ้น ลดปัญหาต้นทุนของ
นายจ้าง เนื่องจากได้ผลผลิตที่สูงขึ้นทั้งในปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งแรงงานไทยสามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานที่อื่น
ที่ต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นได้ รวมการดําเนินการรองรับในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติพร้อมผลักดันไปสู่การจัดทํามาตรฐานฝีมือกลางอาเซียน การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้ในการพัฒนา
บุคลากรด้านค้าการบริการมีการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงาน พัฒนาระบบประกันสังคมและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการบริการรองรับการเติบโตของแรงงานในและนอกระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
ทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพของสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและแรงงานนอกระบบ รวมทั้งยังได้มีการ
ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แรงงานไทยในระบบและนอกระบบ มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตมากขึ้น

๙
สําหรับผลการดําเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ที่กระทรวงแรงงานเสนอฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เป็นการเร่งยกระดับฝีมือแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานฝีมือ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclustive Growth) ข้อ ๔.๑ การพัฒนาทักษะเพื่อ
เพิ่มคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ จากการตรวจติดตามพบว่าเป็น
การช่วยพั ฒนาและยกระดั บฝีมือและศักยภาพของแรงงานด้านภาษาต่างประเทศ โลจิ สติกส์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านทักษะ และด้านการบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล ได้ในระดับหนึ่ง
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงแรงงานได้มีการเตรียมความพร้อม โดยจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิ จ กรรม ที่ จ ะสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศในการพั ฒ นาแรงงานไทยให้ มี ผ ลิ ต ภาพ
สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนา
ศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบ เสริมสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ ขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว ดําเนินการลด
สถิติการประสบอันตรายจากการทํางานเป็นศูนย์ (Zero work Injured Campaign) รองรับตัวชี้วัดความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในกลุ่มประเทศอาเซียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารเคมีอันตราย รวมทั้งการขยายความคุ้มครอง
ประกันสังคมภาคสมัครใจสู่แรงงานนอกระบบ เพื่อให้การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ สามารถขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
ÛÛ

กลุ่มงานตรวจราชการ สํานักตรวจและประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

การติดตามประเมินผลภาพรวมรายโครงการ (Monitoring/Evaluation)
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๑. วงเงินงบประมาณ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๙,๘๗๗,๖๐๐ บาท
๒. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานด้านภาษาต่างประเทศให้สามารถสือ่ สารได้มากกว่า ๒ ภาษา
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
(๒) เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะ ด้านการบริการสุขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล
(๓) เพื่อพัฒนานักบริหารระดับกลางและระดับสูงในทุกสาขาอาชีพ
๓. เป้าหมาย

แรงงานในสถานประกอบการ และแรงงานนอกระบบ จํานวน ๒๐,๐๐๐ คน

.

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
ผลผลิต : กําลังแรงงานไทย จํานวน ๒๐,๐๐๐ คน มีศักยภาพสูงด้านภาษาต่างประเทศ ด้านโลจิสติกส์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะ ด้านบริการสุขภาพ
ผลลัพธ์ : แรงงานไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีผลิตภาพในการทํางานสูงขึ้น เป็นที่ยอมรับและพึง
พอใจของสถานประกอบกิจการ ตลอดจนมีความมั่นคงในการทํางาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. พื้นที่ดาํ เนินการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑ – ๑๒ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
(ยกเว้นจังหวัดเลย และสกลนคร)
๖. หน่วยงานรับผิดชอบ

สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๗. ระยะเวลาดําเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

ผลการตรวจติดตามรอบที่ ๒
๑. ความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ
การดําเนินการ
ยังไม่เริ่มดําเนินการ
อยู่ระหว่างดําเนินการ 5 ดําเนินการแล้วเสร็จ
สถานะ
เร็วกว่าแผน
5 เป็นไปตามแผน
ล่าช้ากว่าแผน
ดําเนินการฝึกอบรมตามเมนูหลักสูตรที่จัดทําขึ้นภายใต้โครงการฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน
๒๒,๓๔๙ คน จากเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๗๕ และมีผู้ผ่านการฝึก จํานวน ๒๑,๖๔๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๔ จากผู้เข้ารับการฝึก โดยหลักสูตรที่ดําเนินการฝึกอบรม จําแนกได้ ดังนี้

๒
๑) ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทํางาน ภาษาอังกฤษ
ภาษาพม่า ภาษามลายู ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น มีผู้เข้ารับการฝึก จํานวน ๑๖,๓๙๐ คน ผ่านการฝึก
จํานวน ๑๕,๘๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๖
๒) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์พื้นฐานกับการทํางานและการใช้งานอินเตอร์เน็ต
เบื้องต้น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2010 และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง เป็นต้น
มีผู้เข้ารับการฝึก จํานวน ๒,๕๒๒ คน ผ่านการฝึก จํานวน ๒,๔๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๐
๓) ด้านโลจิสติกส์ เช่น การขับรถบรรทุกสินค้า การค้าปลีกเพื่อลดต้นทุนการขนถ่ายสินค้า เป็นต้น
ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน ๑,๔๕๘ คน ผ่านการฝึก จํานวน ๑,๔๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๓
๔) ด้านการบริหาร เช่น ทักษะการบริหารงานในสถานประกอบการ การบริหารในระดับกลางและ
ระดับสูงที่ได้มาตรฐานสากล การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ การวางแผนพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การบริหารงานบุคคลรองรับประชาคมอาเซียน เป็นต้น ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน ๙๘๐ คน ผ่านการฝึก จํานวน
๙๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๘
๕) ด้านการบริการสุขภาพ เช่น การนวดสปา นวดแผนไทย และหลักสูตรการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
การบริการสุขภาพสู่อาเซียน เป็นต้น ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน ๙๙๙ คน ผ่านการฝึก จํานวน ๙๗๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๗.๑๐
๒. ผลการประเมิน
ด้ า นประสิท ธิ ภาพ แรงงานไทยได้รับ การพัฒนาศั กยภาพให้ มี ผ ลิ ตภาพการทํ างานสู งขึ้ น ด้า น
ภาษาต่างประเทศ ด้านโลจิสติกส์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะ และด้านบริการสุขภาพ
ด้านประสิทธิผล แรงงานไทยมีความมั่นคงในการทํางาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาการทํางานให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
5 ด้านความไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
(๑) ผู้เข้ารับการฝึกไม่สามารถเข้ารับอบรมได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากข้อจํากัดเรื่องเวลาการทํางาน
(๒) กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
เท่าที่ควร รวมทั้งระยะเวลาการฝึกอบรมทักษะด้านภาษา (๑๘ ชั่วโมง) อาจทําให้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
๔. ผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจในการตรวจติดตามรอบที่ ๑
ไม่มี
๕. ข้อสังเกต/ข้อค้นพบจากการดําเนินโครงการเพิ่มเติม (ถ้ามี)
การดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยรองรับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้น
พัฒนาสมรรถนะหลัก (Core
Competency) จํานวน ๕ ด้าน ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการบริหาร และด้านการบริการสุขภาพ เพื่อให้แรงงานไทยมีทักษะและคุณสมบัติ
ในการทํางานที่มีคุ ณภาพสูง มี ความสามารถด้านการสื่อสารภาษากับนานาประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว มี ม าตรฐานเที ย บเท่ า สากล ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ สามารถเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันเรื่องต้นทุน และพัฒนาทักษะการบริการสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นจุดแข็งให้มีคุณภาพ

๓
การบริการเทียบเท่ามาตรฐานสากลและความโดดเด่นในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country
Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประเด็นแรงงาน ๑๔.๑ การพัฒนา
ทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
จากการตรวจติดตามเพื่อประเมินผลภาพรวมรอบ Monitoring and Evaluation คณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน พบว่าหลักสูตรการฝึกอบรมส่วนใหญ่ที่หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาคดําเนินการ ได้แก่ หลักสูตร
ด้านภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมด โดยอาจมีสาเหตุสําคัญเนื่องมาจาก
เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่มีความสําคัญเกี่ยวกับด้านการติดต่อสื่อสาร ซึ่งแรงงานสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอ่าน
การเรียนรู้ การทําความเข้าใจ การสมัครงาน การทํางาน และการเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพให้แก่ตนเอง
อย่างไรก็ตามคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน มีความเห็นว่าแรงงานไทยควรจะได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
เกี่ยวกับด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างมีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริงต่อไป
๖. ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจเพิ่มเติม
ไม่มี เนื่องจากหน่วยรับตรวจได้มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อดําเนินการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
และมีผ ลการดํา เนิ น การสู ง กว่ า เป้ า หมายที่กํ า หนด แต่ อย่ า งไรก็ ต ามการดํ า เนิน โครงการรองรั บ การเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๕๗ ดังนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงจึงได้มี
ข้อสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ดังนี้
๑. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงรายมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะผลักดันการทํางานเพื่อก่อตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์รองรับประชาคม
อาเซียน และแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นและเป็นโมเดลตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่น ๆ
ต่อไป
๒. เนื่องจากระยะเวลาการฝึกอบรมมีระยะเวลาสั้น ในปีงบประมาณต่อไป ควรมีการส่งเสริมให้
สถานประกอบการฝึกอบรมแรงงานในสถานประกอบการล่วงหน้า หรือต่อยอดการฝึกภายหลังโดยใช้ระบบการ
ฝึกอบรมออนไลน์ หรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหลักสูตร Tell me More
ที่เปิดให้ใช้บริการได้โดยทั่วไป หรือโปรแกรมอบรมของ Microsoft เป็นต้น ทั้งนี้การจัดหลักสูตรขอให้เน้น
หลักสูตรที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะหัวหน้างาน หรือการ
นําเสนอผลงาน (Presentation) เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
การติดตามประเมินผลในภาพรวมของโครงการ (Monitoring/Evaluation)
จากการตรวจติดตามเพื่อประเมินผลการดํ าเนินการในภาพรวม พบว่าโครงการพั ฒนาขีด
ความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เป็นการพัฒนาศักยภาพของแรงงานด้าน
ภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะ ด้านการบริการสุขภาพ
ที่ได้มาตรฐานสากล พัฒนานักบริหารระดับกลางและระดับสูงในทุกสาขาอาชีพ เพื่อพัฒนาแรงงานไทยให้มี
ศักยภาพ/ผลิตภาพในการทํางานสูงขึ้น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ผลการตรวจติดตาม
พบว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ได้ดําเนินการฝึกอบรมตาม
เมนู ห ลั ก สู ต รที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ภายใต้ โ ครงการฯ โดยดํ า เนิ น การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ๕ ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการบริหาร และด้านการบริการสุขภาพแก่

๔
แรงงานในสถานประกอบการและแรงงานนอกระบบได้ เ กิ น เป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ จํ า นวน ๒๒,๓๔๙ คน
จากเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๗๕ โดยมีผู้ผ่านการฝึก ๒๑,๖๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๔
จากผู้เข้ารับการฝึก ซึ่งส่งผลให้แรงงานไทยให้มีศักยภาพและมีผลิตภาพในการทํางานสูงขึ้น สามารถเคลื่อนย้าย
ไปทํางานอื่นที่ต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้นายจ้างยังได้รับประโยชน์โดยมีส่วนช่วยในการลดต้นทุน
การผลิต เนื่องจากลูกจ้างทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการที่นายจ้างได้รับความรู้และมีเทคนิคการ
บริหารที่ดี มีความรู้ด้านการบริหารงานในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วยังส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศให้สูงขึ้นด้วย
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กลุ่มงานตรวจราชการ สํานักตรวจและประเมินผล
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