อาเซียน ๒

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
กระทรวงแรงงาน
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 การ
เสริมสร้างทักษะในการประกอบการสําหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยเน้นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
กําลังแรงงานที่มีผลผลิต การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม และดําเนินการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม
และคุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งคุ้มครองและส่งเสริมแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน ส่งเสริมให้นโยบายแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานมีการคุ้มครองที่เหมาะสมตามกฎหมาย ระเบียบ และ
นโยบายของแต่ละประเทศเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างระดับการพัฒนาของการพัฒนาในมิติทางสังคม
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒
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 ต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ให้สํานัก
งบประมาณนํ า ไปใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณางบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกับ ปฏิ ทิ น งบประมาณ รายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกระทรวงแรงงาน รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
ข้อ ๑๔ ด้านแรงงาน ๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการ ๑๔.๒ การจัดการแรงงานต่างด้าว ๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและ
นอกระบบตามกฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข้อ ๑๗ การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน ๑๗.๓
ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ และข้อ ๒๙ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเสริมสร้างความ
มั่นคงในอาเซียน ๒๙.๑ การประสานบูรณาการงานรักษา ความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

๒. ผลการตรวจติดตาม
๒.๑. ผลการดําเนินการ
๒.๑.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กระทรวงแรงงานได้มีการดําเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเชียน และรองรับผลกระทบที่จะเกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะ
แผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญสูง (Flagship Project) ซึ่งมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
ข้อ ๑๔ ด้านแรงงาน
๑๔.๑ การพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
(๑) โครงการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับประชาคม
อาเซียน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานตามองค์ประกอบของระบบรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้ครบถ้วน (มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบหรือผู้ฝึกสอน ศูนย์ทดสอบ
หรือศูนย์ฝึกอบรม ระบบประกันคุณภาพ ระบบการออกใบรับรอง และระบบข้อมูลสารสนเทศ) และเป็นข้อมูล
สารสนเทศตามระบบรับรองพัฒนายกระดับทักษะและรับรองมาตรฐานฝีมือของกําลังแรงงานรายอุตสาหกรรม

๓
เป้าหมาย ๑) จัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามรายอุตสาหกรรม ๒) พัฒนาผู้ทดสอบหรือผู้ฝึกสอน และ
ส่งเสริมศูนย์ทดสอบ/ศูนย์ฝึกอบรมและรับรองมาตรฐานฝีมือของกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
๓,๐๐๐ คน ๓) ขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและสามารถ
เชื่อมโยงในอาเซียน และ ๔) จัดทําระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กําหนดดําเนินการเดือนกรกฎาคม
– กันยายน ๒๕๕๖
(๒) โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ปี ๒๕๕๘
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง ๑๒ แห่ง ภายใต้การบริหารงานของสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๒ แห่ง เพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน (Labour Productivity) ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม และองค์ความรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม (Innovation) สังคมผู้สูงอายุ รูปแบบการจ้างงาน การขาดแคลนแรงงานระดับกลางและระดับ
ปฏิบัติการ และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ปี ๒๕๕๘ เป้าหมาย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๒ แห่ง
ได้รับการปรับปรุงอาคารสถานที่ และจั ดหาครุภัณฑ์ที่จําเป็นเพิ่ มเติม รวมทั้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ เดิมรองรับการ
ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงและกําลังแรงงานทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ คน ได้รับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ตลอดจนรองรั บ การเคลื่ อ นย้า ยแรงงานฝี มื อ เสรี ปี ๒๕๕๘ ผลการ
ดําเนินการ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือกําลังแรงงานไทย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน (Labour Productivity) ด้าน
เทคโนโลยี ชั้ น สู ง ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาจบใหม่ กํ า ลั ง แรงงานในสถานประกอบกิ จ การ ผู้ ว่ า งงาน/ผู้ ถู ก เลิ ก จ้ า ง จาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม (Innovation) ๑,๗๕๒ คน จบการฝึก ๑,๔๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๖
(๓) โครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายการทํางานระหว่างภาครัฐและ
เอกชนกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) และอาเซียน พัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐ เป้าหมาย ฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนจากกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) และบุคลากรภาครัฐและเอกชนไทย ผลการดําเนินการ ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่ม
เครือข่ายแรงงานนานาชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) ๒๓๙ คน จบฝึก ๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๘
(๔) โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานฝีมือแรงงานและเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตรา
ค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป้าหมาย แรงงานไทยที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ หรือประชาชนผู้ที่สนใจ
เข้ารับการยกระดับทักษะฝีมือสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน ๑๐,๖๖๕ คน รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ผลดําเนินการ ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๕,๙๑๑ คน จบฝึก ๕,๓๔๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๔๗

๔
๑๔.๒ การจัดการแรงงานต่างด้าว
(๕) การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบประกันสังคมสําหรับแรงงานต่างด้าวและ
แรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ (สํานักงานประกันสังคม) วั ตถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษารูปแบบการให้ความ
คุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมของประเทศต่าง ๆ ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่ม
ประเทศอาหรับบางประเทศและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปบางประเทศ ตลอดจนศึกษาการให้ความคุ้มครองแก่
แรงงานในชาติเหล่ านั้ นที่ ไปทํางานยังประเทศอื่น โดยเปรี ยบเที ยบกับระบบประกันสังคมของไทย เป้าหมาย
งานวิจัย ๑ เรื่อง ผลการดําเนินการ ดําเนินการจัดประชุมเครือข่าย โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน
กลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแนะนําโครงการวิจัยและสร้างกรอบการจัดการเสวนากลุ่มเบื้องต้น
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ (อยู่ระหว่างผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าการ
วิจัยงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และคณะกรรมการกํากับงานวิจัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฉบับ
ดังกล่าว โดยกําหนดส่งคืนภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖)
(๖) โครงการประชุ มชี้ แจงแรงงานต่ างชาติ เพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในงาน
ประกันสังคม (สํานักงานประกันสังคม) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติ
ของการประกันสังคม และการขอรับสิทธิประโยชน์ทั้ง ๒ กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
เป้าหมาย แรงงานต่างชาติ ๑๐ จังหวัด รวม ๑๒ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คน รวม ๘๘๐ คน กําหนดดําเนินการ เดือนกันยายน
๒๕๕๖ ปัญหา/อุปสรรค ปัญหาการจัดหาล่าม และไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเท่าที่ควร
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมายอย่างทั่วถึง
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(๗) โครงการการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพทั้ง
ด้านการแพทย์และการฝึกอาชีพ (สํานักงานประกันสังคม) วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะหรือ
สูญเสียสมรรถภาพในการทํางานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างอิสระ
ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ เป้าหมาย ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ ๑๒๘ คน ผลการดําเนินการ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จบการฟื้นฟูฯ ๑๒๘ คน กลับไป
ทํางานกับนายจ้างเดิม ๗๔ คน ทํางานกับนายจ้างใหม่ ๑๕ คน ออกไปประกอบอาชีพอิสระ ๓๙ คน
(๘) การประชุ ม ระดมสมองเจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม เตรี ย มระบบ
ประกันสังคมรองรับประชาคมอาเซียน (สํานักงานประกันสังคม) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านประชาคม
อาเซียนให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคมทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยให้บริการ และเพื่อระดมความ
คิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานรองรับประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย จัดประชุมระดมสมองเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม เตรียมระบบประกันสังคมรองรับประชาคม
อาเซียน ๑ รุ่น ผู้เข้าร่วมประชุม ๖๗ คน ผลการดําเนินการ จัดประชุมระดมสมองเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม
เตรี ย มระบบประกั น สั ง คมรองรั บ ประชาคมอาเซี ย น ๑ รุ่ น เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ – ๑๘ มี น าคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ๖๗ คน

๕
ข้อ ๑๗ การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน
๑๗.๓ ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ
(๙) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมคนหางานที่ต้องการไป
ทํางานในต่างประเทศ (กรมการจัดหางาน) วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษา
ท้องถิ่นขั้นพื้นฐานให้แรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ และลดช่องว่างความเสียเปรียบกับ
ประเทศคู่แข่งด้านแรงงาน และเตรียมความพร้อมการให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และกฎระเบียบที่จําเป็นและต้องถือปฏิบัติของประเทศที่แรงงานไทยจะเดินทางไปทํางาน เป้าหมาย แรงงาน
ไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทํางานในต่างประเทศกับสํานักงานจัดหางาน สํานักงานจัดหางานเขต
พื้นที่ ได้รับการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาท้องถิ่นขั้นพื้นฐาน และขนบธรรมเนียม ประเพณี และกฎระเบียบ
ที่ จํ า เป็ น และต้ อ งปฏิ บั ติ ข องประเทศที่ จ ะเดิ น ทางไปทํ า งาน ๖,๐๐๐ คน ผลการดํ า เนิ น การ ฝึ ก อบรมด้ า น
ภาษาอังกฤษ/ภาษาท้องถิ่นขั้นพื้นฐาน และขนบธรรมเนียม ประเพณี และกฎระเบียบที่จําเป็นและต้องปฏิบัติของ
ประเทศที่จะเดินทางไปทํางาน ๒,๑๘๙ คน จบฝึก ๒,๐๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๕
(๑๐) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตื่นตัวให้ภาคแรงงานและภาคส่วนที่
เกี่ ยวข้ องในการก้าวสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (สํานั กงานปลั ดกระทรวง) วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดความเข้าใจ ความสําคัญของประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เรื่องแรงงานและการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน เป้าหมาย ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง เจ้าของ
สถานประกอบกิจการ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/เอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ผลการดําเนินการ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๕ และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีการเผยแพร่ภาพครอบคลุมภูมิภาคทั่วโลก ใน
ลักษณะ Global Network เผยแพร่ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และช่วงเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ในวันจันทร์
– วันศุกร์ ออกอากาศต่อเนื่องในวัน เวลาเดียวกันเป็นประจําทุกสัปดาห์ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
(๑๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
(กรมการจัดหางาน) วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะข้าราชการจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในฐานะผู้มีส่วนขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาตนเองในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรม ๒๕๐ คน จํานวน ๓ รุ่น ผลการดําเนินการ ดําเนินการแล้ว ๒ รุ่น อีก ๑ รุ่น กําหนด
ดําเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖
(๑๒) โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเซียน (กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) กําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรต้นแบบ (ขั้นพื้นฐาน)
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ให้กับบุคลากรในองค์กรต้นแบบ และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรต้นแบบ เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สํานักความ
ปลอดภัยแรงงาน สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (ลําปาง นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี

๖
ชลบุรี สมุทรปราการ อุดรธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี สงขลา) กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่
และสมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) จํ านวน ๑๒๐ คน กํ า หนด
ดําเนินการ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ กิจกรรมที่ ๒ โครงการประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
อาเซียนด้านสารสนเทศการจัดทําตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทํา
ตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ที่สามารถสะท้อนสถานการณ์และความก้าวหน้า
ในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศสมาชิกเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างประเทศสมาชิก
เครือข่ายฯ และเป็นการประสานความร่วมมือเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างประเทศสมาชิกเครือข่ายฯ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๓๐ คน ผลการดําเนินการ ดําเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม
๒๕๕๖ กิจกรรมที่ ๓ โครงการเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่นักวิชาชีพ
๗ สาขาหลัก วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแก่นักวิชาชีพ ๗ สาขา ได้แก่ สาขาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นักบัญชี
นักสํารวจ เป้าหมาย ๑๐๐ คน ผลการดําเนินการ ดําเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้เข้ารับอบรม
๑๑๘ คน กิจกรรมที่ ๔ โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
เบื้องต้นให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจากจบการศึกษาสามารถ
นําความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัยและสามารถเป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่บุคคลอื่นได้ เป้าหมาย ๑๗๒ ครั้ง ๑๗,๒๐๐ คน ยังไม่ได้ดําเนินการ
๒.๑.๒ แผนการดําเนินการในอนาคต
กระทรวงแรงงานได้มีการดําเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
และรองรับผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ข้อ ๑๔ ด้าน
แรงงาน ได้แก่ ๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ๑๔.๒ การจัดการแรงงานต่างด้าว ๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอก
ระบบตามกฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข้อ ๑๗ การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน ได้แก่ ๑๗.๓
ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ และข้อ ๒๙ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเสริมสร้างความ
มั่นคงในอาเซียน ได้แก่ ๒๙.๑ การประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กระทรวงแรงงานกําหนดแผนงาน/
โครงการเพื่อรองรับการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) โดยปี ๒๕๕๗ เสนอของบประมาณ
ตามแผนงานโครงการ ดังนี้

๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
ข้อ ๑๔ ด้านแรงงาน
๑๔.๑ การพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
(๑) โครงการพัฒนาแรงงานไทยให้มีผลิตภาพสอดคล้องกับอัตราค่าจ้างและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
(๒) โครงการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
๑๔.๒ การจัดการแรงงานต่างด้าว
(๓) โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ได้รับใบอนุญาตทํางาน (กรมการจัดหางาน)
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมายอย่างทั่วถึง
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(๔) โครงการพัฒนาระบบประกันสังคมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการรองรับ
การเติบโตของแรงงานในระบบและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สํานักงานประกันสังคม)
(๕) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในและนอกระบบตามกฎหมายพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
(๖) โครงการขยายความคุ้ ม ครองประกั น สั ง คมภาคสมั ค รใจสู่ แ รงงานนอกระบบ
(สํานักงานประกันสังคม)
(๗) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานค่าจ้าง และสถานการณ์
เพื่อคุ้มครองแรงงานในและนอกระบบ (สํานักงานปลัดกระทรวง)
ข้อ ๑๗ การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน
๑๗.๓ ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ ได้แก่
(๘) โครงการพัฒนาระบบจัดการแรงงานและเสริมสร้างศักยภาพแรงงานพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
(๙) โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กรมการจัดหางาน)
ข้อ ๒๙ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน
๒๙.๑ การประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
(๑๐) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สํานักงานปลัดกระทรวง)

๘

๒.๑. ๓ ปัญหาอุปสรรค
การดําเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประชาคมอาเซียน ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับข้อสั่งการ
การดําเนินการของหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดังจะเห็นได้จากการนํายุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean
Strategy) มาปรับเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เกี่ยวกับโครงการตาม Flagship Project ในการ
เสนอของบประมาณ ปี ๒๕๕๗

๒.๑.๔ ข้อจํากัด ความต้องการ ที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ยังไม่มี

๒.๑.๕ ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เช่น สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และสํานักนายกรัฐมนตรี ควรจะได้มีการประสานการทํางานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ ตั้งแต่การเสนอโครงการ การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้บังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

๒.๒ ผลการดําเนินการตามประเด็นสําคัญเร่งด่วนและข้อสั่งการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(๑) สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอความร่วมมือกระทรวง
แรงงานจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) เฉพาะแผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมและประชาคมการเมืองและความมั่นคง เฉพาะแผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญสูง (Flagship Project)
จํานวนไม่เกิน ๑๐ โครงการ ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี จัดทําข้อมูลผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ แนวทาง
การเตรี ยมความพร้ อมและข้ อจํ ากั ดด้ านกฎหมายในการดํ าเนิ นการตามเป้ าหมายและพั นธกรณี ตามพิ มพ์ เขี ยว
(Blueprint) และแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักของหน่วยงาน (Focal Point) ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
(๒) กระทรวงแรงงาน ได้จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงแรงงาน เฉพาะแผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญสูง (Flagship
Project) จํานวน ๑๐ โครงการให้ สศช. พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามลําดับความสําคัญ ๕ อันดับ สรุปได้ดังนี้

๙
ประเด็นผลกระทบเชิงบวก ได้แก่
๑) ตลาดแรงงาน (อาเซียน) มีขนาดใหญ่ขนึ้ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการผลักดันมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานของไทยให้เป็นมาตรฐานแรงงานกลางอาเซียน ส่งผลให้แรงงานมีฝีมือจะมีโอกาสเข้าแข่งขันมากขึ้น
๒) ประเทศไทยมีชื่อเสียงในภาคบริการการท่องเที่ยว บริการด้านสุขภาพ การรักษา พยาบาล
การดูแลผู้สูงอายุ และด้านศัลยกรรมจึงคาดหมายว่าเมื่อมีการเปิดเสรีภาคบริการในอาเซียน ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์
ค่อนข้างมาก จะเป็นช่องทางนํารายได้จากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยจํานวนมหาศาลต่อปี โดยเฉพาะแรงงานประเภท
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ พ่อครัว พนักงานสปา หมอรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรสูตรโบราณหรือหมอนวดแผนโบราณ
๓) การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะเป็นโอกาสสําหรับประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้
ทักษะฝีมือ ระบบมาตรฐานฝีมือ และเทคโนโลยีของประเทศสมาชิก
๔) เกิดแรงกระตุ้นให้แรงงานและผู้ประกอบการปรับตัวให้พร้อมต่อการแข่งขัน
๕) สมาชิกอาเซียนในแต่ละประเทศมีมาตรฐานแรงงานที่แตกต่างกัน จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทย
จะนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) เข้าสู่การเป็นมาตรฐานแรงงานกลางอาเซียน
ประเด็นผลกระทบเชิงลบ ได้แก่
๑) แรงงานที่ขาดผลิตภาพเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
๒) บุคลากรภาคบริการขาดทักษะด้านภาษาและด้าน IT รวมทั้งวินัยในการทํางานประกอบกับมี
ทักษะฝีมือต่ําทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับแรงงานประเทศอื่นได้
๓) แรงงานที่มีทักษะสูงมีโอกาสในการถูกดึงตัวไปทํางานในที่ที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ทําให้เกิด
ปัญหาสมองไหล (Brain Drain)
๔) การใช้วีซ่าเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีผลให้เกิดการลักลอบเข้ามา
ทํางานโดยไม่ได้ผ่านการสอบตามข้อกําหนดมาตรฐานตามสาขาอาชีพของไทย
๕) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเร่งด่วนที่ผ่านมา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มต่าง ๆ น้อย จึงทําให้แรงงานและผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการ
เป็นประชาคมอาเซียน
สําหรับแนวทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นหน่วยงานหลักเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยวางแผนกําลังคนทั้งระบบ ครอบคลุมทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและภาคการผลิตและบริการ ทั้งในส่วน
ของจํานวนความต้องการ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และทักษะด้านภาษา มีผลการดําเนินการ ดังนี้
๑. แต่งตั้ ง คณะกรรมการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์เพื่ อรองรั บการเข้ าสู่ประชาคมอาเซีย นมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน (นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์)
เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประสานงาน

๑๐
และบูรณาการการดําเนินงาน กําหนดทิศทางการพัฒนา ตลอดจนกํากับดูแล ติดตามและประมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้มีการประชุมไปแล้ว ๒ ครั้ง
๒. เน้ น ดํ า เนิ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น ๑๐ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายที่ ป ระเทศไทย
ได้เปรียบหรือมีความพร้อม ได้แก่ อาหาร/สินค้าเกษตร, เฟอร์นิเจอร์, สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม, ก่อสร้าง, ยานยนต์/
ชิ้นส่วน/โลหะ, ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์, อัญมณี/เครื่องประดับ, ท่องเที่ยว/บริการ, ผลิตภัณฑ์/บริการ
สุขภาพ และโลจิสติกส์
๓. กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใช้คณะกรรมการ
พัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบการใน ๑๐ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายทําการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) และระดับจังหวัดใช้กลไกคณะอนุกรรมการ
พัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชี พจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่ อสนับสนุนให้ สถานประกอบการใน ๑๐ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายทําการพัฒนาสมรรถนะตามตําแหน่ง/หน้าที่ (Functional Competency) โดยใช้ประโยชน์
จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อสั่งการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี
๒๕๕๘” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไม่มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานดําเนินการ

๓. ผลการประเมิน
จากการกรอบภารกิจของกระทรวงแรงงานในการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินการ สรุปผลการประเมินในแต่ละด้านได้ดังนี้
๓.๑ ด้านบุคลากร :
ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” โดยมีผลการ
ดําเนินการตามข้อสั่งการของข้อสั่งการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ปี ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๓.๒ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ :
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ปี ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
แรงงาน (Labour Productivity) ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม
และองค์ความรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Innovation) สังคมผู้สูงอายุ รูปแบบการจ้างงาน การ
ขาดแคลนแรงงานระดับกลางและระดับปฏิบัติการ และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ปี ๒๕๕๘ ฝึกอบรมยกระดับ
ฝีมือเพื่อเพิม่ ผลิตภาพของแรงงานให้แก่นกั ศึกษาจบใหม่ กําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงาน/ผู้ถกู เลิกจ้าง
จากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ทตี่ ้องการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Innovation)

๑๑
๓.๓ ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน :
(๑) พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายการทํางานระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
(GMS) และอาเซียน พัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของรัฐโดยฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มแรงงานนานาชาติจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS)
(๒) พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานกําหนด
(๓) พัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมคนหางานที่ต้องการไปทํางานในต่างประเทศ
ให้แรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ และลดช่องว่างความเสียเปรียบกับประเทศคู่แข่งด้าน
แรงงาน และเตรียมความพร้อมการให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ
กฎระเบียบที่จําเป็นและต้องถือปฏิบัติของประเทศที่แรงงานไทยจะเดินทางไปทํางาน
๓.๔ ด้านการสร้างความตระหนักรูเ้ กี่ยวกับอาเซียน
(๑) ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตื่นตัวให้ภาคแรงงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการก้าวสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบ
กิ จ การ ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ /เอกชน รวมทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไป รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกิ ด ความเข้ า ใจ
ความสําคัญของประชาคมอาเซียน
และเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องแรงงานและการ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนสู่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) จัดประชุมระดมสมองเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม เตรียมระบบประกันสังคมรองรับ
ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียนให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยให้บริการ
และเพื่อระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานรองรับ
ประชาคมอาเซียน

๔. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ถ้ามี)
๑. ควรมีการดําเนินการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผลักดันไปสู่การจัดทํามาตรฐาน
ฝีมือกลางอาเซียน (รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี)
๒. เร่งรัดสาขาอาชีพด้านการท่องเที่ยวทีมีการลงนาม MRA มาจัดทําเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
๓. เร่งกําหนดให้งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชน หรืองานที่ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
จะประกอบอาชีพได้ต้องได้รับการประเมินและรับรองความสามารถก่อน (การประกาศวิชาชีพควบคุม หรือ License)
ÛÛ

