การสนับสนุนการรับรองทักษะ, การจัดหางาน และข้อมูลด้านแรงงานย้ายถิ่ นในอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นความก้าวหน้าครัง้ สาคัญของการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค เสนอโอกาสในรูปของตลาดขนาดใหญ่ทม่ี มี ลู ค่า 2.6 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และมีประชากรมากกว่า 622 ล้านคน การรวมกันครัง้ นี้ทาให้อาเซียนเป็ นกลุ่ม
เศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของเอเชีย และอันดับ 7 ของโลก

KEY FACTS

ผู้สนับสนุนโครงการ: กองทุนพัฒนาขององค์การ

การรวมตัวทางเศรษฐกิจในเชิงลึกมากขึน้ ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร การดาเนินการที่
แน่วแน่และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานฝีมอื ทีถ่ อื เป็ น
ั ยสาคัญในการสร้างความมันใจว่
ส่วนหนึ่งในการรวมตัวกันของภูมภิ าคและปจจั
่ าประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาของการเคลื่อนย้ายแรงงานได้ถูกตระหนักและจัดสรรอย่างเท่าเทียมระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน

ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐาน

ไอโอเอ็มจะสนับสนุนการพัฒนาและการดาเนินการทางนโยบายและกลไกในการส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะส่งเสริมความเข้มแข็งด้านศักยภาพและ
กรอบการทางานของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการอภิปรายและความร่วมมือ และให้ความสนใจ
เป็ นพิเศษต่อประเทศสมาชิกทีเ่ ป็ นประเทศต้นทางและประเทศจุดหมายปลายทางของกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติทม่ี ขี นาดใหญ่แต่มขี อ้ จากัดในการจัดการการเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพในบริบททีก่ าร
รวมตัวทางภูมภิ าคเพิม่ มากขึน้

กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โครงการนี้ให้ความสนใจประเด็นสาคัญทีถ่ ูกระบุว่าเป็ นหัวข้อเร่งด่วนในการส่งเสริมการเคลื่อนย้าย
ของแรงงานฝีมอื เป็ นเสรีมากขึน้
โดยจะทางานผ่านการปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิกและสานัก
เลขาธิการอาเซียน ในประเด็น

หน่ วยงานพันธมิตรหลัก: รัฐบาลของประเทศสมาชิก,



พื้นที่การทางานทางภูมิศาสตร์: ประเทศสมาชิก

อาเซียน
สถานที่บริ หารงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ระยะเวลาการทางาน: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559-31
กลุ่มเป้ าหมายที่ไดร้บผลประโยชน์ : แรงงาน
อาวุโส, เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีท่ างานด้านเศรษฐกิจและ
การศึกษาและตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสมาชิก
อาเซียน, นายจ้าง, สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ,
และกลุ่มผูบ้ งั คับใช้กฎหมายแรงงาน , บริษทั จัดหา
งาน, แรงงาน, และองค์กรทีท่ างานด้านอาเซียน

คณะประชุมเจ้าหน้าที่รัฐบาลอาวุโสด้านแรงงาน,
สานักเลขาธิการอาเซียน

สนับสนุนการพัฒนาของกลไก/แนวนโยบายการแบ่งปนั ข้อมูลแรงงานย้ายถิน่



ส่งเสริมการจ้างงานทีเ่ ข้มแข็งและบริการจัดหางานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน



อานวยความสะดวกการอ้างอิงทีม่ ปี ระสิทธิภาพและการประกันคุณภาพของคุณสมบัตแิ รงงาน
ระดับชาติและมาตรฐานทักษะให้เป็ นไปตามกรอบคุณวุฒอิ า้ งอิงอาเซียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม

นายจอช ฮาร์ท
เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ
โทร: + 66 2 343 9740
อีเมล์: jhart@iom.int
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แหล่งรวบรวมข้อมูล
ของแรงงานย้ายถิ่ น
อาเซียน

ไอโอเอ็มจะสนับสนุนการพัฒนาของโครงการนาร่องแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานย้ายถิน่ อาเซียนระดับภูมภิ าค
แหล่งข้อมูลนี้จะรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับเงื่อนไขตลาดแรงงาน, นโยบายแรงงานย้ายถิน่ และกรอบสิทธิของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยมีเป้าหมายให้เป็ นแหล่งข้อมูลออนไลน์ทใ่ี ช้งานได้จริง เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้ และรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของแรงงานมีฝีมอื ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในขัน้ ตอนการพัฒนานัน้ ไอโอเอ็มจะดาเนินงานผ่านโครงการส่งเสริมศักยภาพระดับภูมภิ าคทีป่ ระกอบด้วยการจัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารสามครัง้ ให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีท่ างานด้านการจัดการและแบ่งปนั ข้อมูลแรงงานย้ายถิน่ รูปแบบและ
แผนการดาเนินงานสาหรับกลไก การแบ่งปนั ข้อมูลทีเ่ ป็ นรูปธรรมจะถูกพัฒนา นาเสนอและอภิปรายผ่านการประชุม
ปรึกษาหารือระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในอาเซียนซึง่ ได้แก่ แรงงาน นายจ้าง บริษทั จัดหางาน ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายแรงงาน
เพื่อนาข้อมูลและข้อเสนอแนะของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมาประมวลผลต่อไป

กลไกการจัดหางานทีม่ กี ารปรับปรุงคุณภาพแล้วจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจทีด่ ขี น้ึ ในด้านการจัดความสัมพันธ์ดา้ น
อุปสงค์และอุปทานภายในอาเซียน นอกจากนี้ยงั ช่วยส่งเสริมการสงวนแรงงานฝีมอื ให้คงอยู่ภายในภูมภิ าค ไอโอเอ็ม
สนับสนุนเป้าหมายนี้โดยผ่านการเชื่อมโยงช่องทางการจัดหางานทีม่ อี ยูแ่ ล้ว พร้อมกับสนับสนุนกลไกจัดการแรงงานทักษะ
ขัน้ สูงในอาเซียน การเชื่อมโยงจะใช้วธิ กี ารระบุช่องทาง มาตรฐานและข้อปฏิบตั ใิ นการจัดหางานทีม่ อี ยูแ่ ล้ว รวมถึงระบุ
การเชื่อมโยงช่อง
ปญั หาความไม่เข้าใจกันและข้อผิดพลาดของประเทศสมาชิกในการสนับสนุนการตัดสินใจการย้ายถิน่ ของแรงงาน
ทางการจัดหางานเพื่อ
เช่นเดียวกับระบุถงึ โอกาสในการส่งเสริมหลักการจัดหางานอย่างมีจริยธรรมและกลไกทีม่ ใี นภูมภิ าค
ส่งเสริ มการย้ายถิ่ น
อย่างปลอดภัย

มาตรฐานและข้อ
ปฏิ บตั ิ ด้านการรับรอง
ทักษะและการประกัน
คุณภาพ

ในการสนับสนุนปจั จัยสาคัญในวงจรการย้ายถิน่ นัน้ ไอโอเอ็มจะจัดประชุมระดับภูมภิ าคมาตรฐานการจัดหางานและข้อ
ปฏิบตั ทิ รัพยากรบุคคลในอาเซียนเพื่อสร้างรากฐานในการจัดทาข้อปฏิบตั กิ ารจัดหางานอย่างมีจริยธรรมและการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลในอาเซียน การประชุมนี้จะส่งเสริมการตระหนักรูแ้ ละการจ้างงานในบริษทั จัดหางาน องค์กรหรือ
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลในอาเซียน ซึง่ ถือเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ทส่ี าคัญและกลุ่มผูส้ ร้างข้อมูลตลาดแรงงาน
ไอโอเอ็มมีแผนการจะประสานงานกับรัฐบาลประเทศอินโดนีเซียและรัฐบาลประเทศฟิลปิ ปิ นส์เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานและข้อปฏิบตั ดิ า้ นการรับรองทักษะและการประกันคุณภาพ โดยจะมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างศักยภาพแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลของประเทศสมาชิกอาเซียนในหัวข้อการปรึกษาและขัน้ ตอนการประกัน
คุณภาพสาหรับคุณสมบัตขิ องแรงงานต่างชาติและการสาธิตจาลองวิธกี ารใช้ขอ้ เสนอแนะ
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนัน้ จะมุ่งเน้นประเทศสมาชิกทีม่ กี ารนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติและมาตรฐานทักษะแห่งชาติมาใช้
หรืออยู่ในขัน้ ตอนนามาใช้ จุดประสงค์หลักคือเพื่อนาแนวทางข้างต้นมาตีความและอ้างอิงกรอบคุณวุฒอิ า้ งอิงอาเซียน
และจัดทารายงานอ้างอิงถึงกรอบคุณวุฒอิ า้ งอิงอาเซียนและจัดทาการประกันคุณภาพและการรับรองวุฒขิ องคุณสมบัตแิ ละ
ทักษะของแรงงานต่างชาติ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้แก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลจากสถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงผูแ้ ทนจากกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศสมาชิก
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