การสนับสนุนการรับรองทักษะ, การจัดหางาน และข้อมูลด้านแรงงานย้ายถิ่ นในอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2558 มีความสาคัญจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจใน
ระดับภูมภิ าค คือการสร้างโอกาสในตลาดขนาดใหญ่ทม่ี มี ลู ค่ากว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมี
ประชากรมากกว่า 622 ล้านคน การรวมกันครัง้ นี้ทาให้อาเซียนเป็ นกลุ่มเศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของเอเชีย และอันดับ 7 ของโลก
การรวมตัวทางเศรษฐกิจนี้ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานและการตระหนักถึงแนวทางต่างๆ
เพื่อใช้สง่ เสริมการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานทีม่ ฝี ีมอื ซึง่ ถือว่าเป็ นปจั จัยสาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ พัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายแรงงานให้ดขี น้ึ และสร้างความเท่าเทียมระหว่างประเทศ
สมาชิก
ไอโอเอ็มมีเป้าหมายทีจ่ ะสนับสนุนการพัฒนาแผนการดาเนินการด้านนโยบาย และกลไกการ
เคลื่อนย้ายแรงงานให้มปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านศักยภาพและกรอบการทางาน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการเจรจาและความร่วมมือ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกทีเ่ ป็ นประเทศ
ต้นทางและประเทศปลายทางของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซึง่ มีจานวนมากแต่ยงั มีขอ้ จากัดในการบริหาร
จัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานให้มมี ปี ระสิทธิภาพในบริบทของการรวมตัวทางภูมภิ าคทีใ่ หญ่ขน้ึ
โครงการนี้มงุ่ เน้นประเด็นสาคัญคือการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของแรงงานทีม่ ฝี ีมอื ให้มเี สรีภาพมาก
ขึน้ โดยจะทางานผ่านการเจรจาหารือกับประเทศสมาชิกและสานักเลขาธิการอาเซียน ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
•

สนับสนุนพัฒนาการของกลไกและนโยบายการแบ่งปนั ข้อมูลของแรงงานข้ามชาติ

•

ส่งเสริมการสรรหางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและการบริการต่างๆระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้ดี
ขึน้

•

อานวยความสะดวกในการพัฒนาและเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติและการสร้างมาตรฐาน
ทักษะให้รบั กับกรอบคุณวุฒอิ า้ งอิงอาเซียน

KEY FACTS

ผู้สนับสนุนโครงการ: กองทุนพัฒนาขององค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐาน

พื้นที่การทางานทางภูมิศาสตร์: ประเทศสมาชิก
อาเซียน
สถานที่บริ หารงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ระยะเวลาการทางาน: 2 ปี
กลุ่มเป้ าหมายที่ได้ร้บผลประโยชน์ : เจ้าหน้าทีร่ ฐั
ทีท่ างานด้านแรงงาน เศรษฐกิจ การศึกษาและตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน,
ผูป้ ระกอบการ, สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ,
และกลุ่มผูบ้ งั คับใช้กฎหมายแรงงาน, บริษทั จัดหา
งาน, แรงงาน, และองค์กรต่างๆ ทีท่ างานด้าน
อาเซียน
หน่ วยงานพันธมิตรหลัก: รัฐบาลของประเทศสมาชิก,
คณะประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน, สานัก
เลขาธิการอาเซียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม

นางสาวเพทรา นอยมาน
เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ
โทร: + 66 61 393 1131
อีเมล์: pneumann@iom.int
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ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ไอโอเอ็มได้สง่ เสริมศักยภาพระดับภูมภิ าคโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในหัวข้อ ขัน้ ตอนการประกัน
คุณภาพสาหรับคุณสมบัตขิ องแรงงานต่างชาติ (Referencing and quality Assurance Processes for Foreign Workers’
Qualification) ภายใต้ความร่วมมือของเลขาธิการอาเซียน (ASEAN) และองค์กรพัฒนาทักษะและการอาชีวศึกษาแห่งประเทศ
ฟิลปิ ปิ นส์ (Philippines’ Technical Education and Skills Development Authority - TESDA) ซึง่ การประชุมปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี้
จัดขึน้ ทีก่ รุงมะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์ โดยมีเป้าหมายหลักในการนาเสนอและแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับระบบรับรองทักษะ การ
ประกันคุณภาพ และคุณภาพตัวชีว้ ดั ให้แต่ละประเทศสมาชิก และเปิดโอกาสให้กลุม่ ประเทศสมาชิกได้ประเมินตนเองตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพและการยอมรับระบบรับรองสมรรถนะในกลุม่ ประเทศอาเซียน (ASEAN Guiding Principles for Quality Assur-

มาตรฐานฝี มือและ
การประกันคุณภาพ

ance and Recognition of Competency Certification Systems)

ตัวแทนจากแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนทีเ่ ข้าร่วมการประชุมครัง้ นี้เดินทางมาจากสถาบันรับรองและประเมินทักษะและความสามารถ
ในการทางาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สภาองค์กรนายจ้าง และองค์กรเฉพาะทางสาขาต่างๆ ผลทีไ่ ด้รบั ทีส่ าคัญจาก
การประชุมในครัง้ นี้คอื การได้สง่ เสริมความเข้าใจในด้านการรับรองทักษะและการประกันคุณภาพ และเสริมสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่
ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ระบบทีแ่ ตกต่างหรือคล้ายคลึงกัน พร้อมทัง้ เพิม่ ศักยภาพของแนวทางปฏิบตั ใิ ห้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ไอโอเอ็มยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการนาร่อง ASEAN Guiding Principles ในภาคกิจการบางประเภทหลังการประชุม
ต่อไป
การสร้างความเชื่อมโยงทีด่ ขี องอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน จาเป็นทีจ่ ะต้องมีกลไกการสรรหาแรงงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยความรู้
ความเข้าใจในกลไกดังกล่าวสามารถมีสว่ นช่วยให้รกั ษาแรงงานทีม่ ฝี ีมอื ให้คงอยูภ่ ายในภูมภิ าคได้ ซึง่ ถือว่าเป็นภาระกิจหนึ่งของไอโอ
เอ็ม โดยจะสนับสนุ นให้มกี ารวางผังช่องทางการสรรหาแรงงานที่มีอยู่ ให้รบั กับกลุ่มแรงงานที่มีทกั ษะขัน้ สูงในอาเซียน การ
ดาเนินการดังกล่าวสามารถทาได้โดยการระบุชอ่ งทางการสรรหาแรงงาน มาตรฐานและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการสรรหาแรงงานทีม่ อี ยู่
ปญั หาและข้อผิดพลาดของประเทศสมาชิกทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจย้ายถิน่ ฐานของแรงงาน รวมถึงโอกาสในการส่งเสริมการสรรหา
แรงงานอย่างมีจริยธรรมในภูมภิ าค

แผนผังช่องทางการ
สรรหาแรงงานเพื่อ
ส่งเสริ มการย้ายถิ่ น

เพือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพของวงจรการเคลื่อนย้ายแรงงาน ไอโอเอ็มจะจัดประชุมระดับภูมภิ าคทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรฐานการสรรหา
แรงงานและข้อปฏิบตั ทิ างทรัพยากรบุคคลในอาเซียนเพือ่ สร้างรากฐานในการจัดทาข้อปฏิบตั กิ ารสรรหาแรงงานทีม่ จี ริยธรรมและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในอาเซียน การประชุมนี้จะส่งเสริมการตระหนักรูแ้ ละการสรรหาแรงงานในบริษทั จัดหางาน
องค์กรหรือหน่วยงานทรัพยากรบุคคลในอาเซียน ซึง่ ถือเป็ นกลุม่ ผูใ้ ช้ทส่ี าคัญและเป็นกลุม่ ผูส้ ร้างข้อมูลในตลาดแรงงาน

อย่างปลอดภัย

ไอโอเอ็มจะสนับสนุ นการพัฒนาของโครงการนาร่องที่เกี่ยวกับกลไกการแบ่งปันข้อมูลด้านแรงงานย้ายถิ่นอาเซียนระดับภูมิภาค
(ASEAN Labour Migration Information Sharing Mechanism) แหล่งข้อมูลนี้จะรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับเงือ่ นไขตลาดแรงงาน,

นโยบายแรงงานย้ายถิน่ และกรอบสิทธิของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ทใ่ี ช้งานได้จริง เป็ นมิตร
กับผูใ้ ช้ และรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานทีม่ ฝี ีมอื ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กลไกการแบ่งปัน

ข้อมูลของแรงงานย้าย
ถิ่ นอาเซียน

ในขัน้ ตอนการพัฒนานัน้ ไอโอเอ็มจะดาเนินงานผ่านการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเป็นจานวนสามครัง้ ให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีท่ างานด้าน
การจัดการและแบ่งปนั ข้อมูลแรงงานย้ายถิน่ เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพในด้านการจัดการตลาดแรงงานและข้อมูลเกีย่ วกับการโยกย้ายถิน่ ให้
สอดคล้องกัน การนาเสนอและอภิปรายรูปแบบและแผนการดาเนินงานสาหรับกลไกการแบ่งปนั ข้อมูลทีเ่ ป็นรูปธรรม จะเกิดขึน้ ในการ
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างผูถ้ อื ประโยชน์รว่ มในอาเซียนซึง่ ได้แก่ แรงงาน ผูป้ ระกอบการ บริษทั จัดหางาน ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
แรงงาน เพือ่ นาข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประมวลผลต่อไป
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