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ภาพรวม

โครงการสงเสริมการยายถิ่นที่ปลอดภัย การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน และการจางงาน
ในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และไทย ( PROMISE พรอมมิส) เปนโครงการระดับ
ภูมิภาคซึ่งดำเนินการโดยองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน ไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณโดยหนวยงานดานการพัฒนาและประสานความรวมมือของสวิตเซอรแลนด
(เอสดีซ)ี มีเปาหมายในการสงเสริมโอกาสในการทำงานและสภาพการทำงานของแรงงานขามชาติ
ใหดีขึ้น โดยเฉพาะแรงงานขามชาติจากประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา (CLM)
ใหความรูเรื่องการยายถิ่นที่ปลอดภัยและการพัฒนาทักษะฝมือ โดยมุงเนนการทำงานรวมกับ
ภาคเอกชน สถาบันฝกอบรม ภาคประชาสังคม และรัฐบาล โดยมี UN Women เขามามีสว นรวม
ในการดำเนินโครงการนี้ดวย
โครงการนีม้ งุ เนนทีจ่ ะใหแรงงานผูห ญิงจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา สามารถ
เขาถึงโอกาสการจางงานมากขึน้ และมีสภาพการทำงานทีด่ ขี น้ึ เมือ่ อยูใ นประเทศไทย อันจะนำไปสู
การบรรเทาความยากจนและความเปนอยูที่ดีขึ้นของครัวเรือนในประเทศตนทาง

แรงงานขามชาติ

การพัฒนาทักษะฝมือ
และงานที่ดี

การบรรเทาความยากจน
ในประเทศตนทาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการ พรอมมิส มุงเนนการเสริมสรางใหเกิดการจางงานและความเปนอยูที่ดีโดยเฉพาะใน
ประเทศไทย ผานการพัฒนาทักษะแรงงาน มีการคุมครองแรงงาน ซึ่งจะนำไปสูการบรรเทา
ความยากจนในประเทศตนทาง ตามเปาหมายดังตอไปนี้
เปาหมายที่ 1 เพื่อตอบสนอง

รายละเอียดโครงการ

ผูใหการสนับสนุนงบประมาณ:
หนวยงานดานการพัฒนาและประสาน
ความรวมมือของสวิตเซอรแลนด (เอสดีซ)ี
Swiss Agency for Development
and Cooperation (SDC)
ระยะเวลาดำเนินการ:
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2564
พื้นที่ที่โครงการครอบคลุม:
ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา
และไทย
สถานที่ดำเนินการ:
ประเทศไทย
ผูรับประโยชนจากโครงการ:

แรงงานข า มชาติ จ าก ประเทศ
กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา
(CLM) ทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศไทย

ใหแรงงานขามชาติโดยเฉพาะเพศหญิงสามารถเขาถึงการจางงานทีด่ แี ละการยายถิน่ ทีป่ ลอดภัย
ผานการทำงานรวมกันระหวางผูว า จาง ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ และสถาบันฝกอบรมทักษะ
เปาหมายที่ 2 อยางครอบคลุม

แรงงานขามชาติโดยเฉพาะเพศหญิงสามารถเขาถึงการพัฒนาทักษะในกลุมกิจการเปาหมาย
เพือ่ นำไปสูโ อกาสในการทำงานทีด่ ขี น้ึ อยางครอบคลุมทัง้ ในตางประเทศและประเทศของตนเอง
เปาหมายที่ 3 ใหความคุมครอง แรงงานขามชาติโดยเฉพาะเพศหญิง

ไดรับความคุมครองผานกรอบนโยบายที่แข็งแกรง สามารถเขาถึงชองทางการชวยเหลือตางๆ
และไดรบั ขอมูลเรือ่ งการยายถิน่ ทีป่ ลอดภัยในวงจรของการยายถิน่ ทัง้ กระบวนการ

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน ไอโอเอ็ม สำนักงานประเทศไทย
ชั้น 18 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

โทร: +66 2 343 9300 | โทรสาร: +66 2 343 9399, +66 2 286 1818 | เว็บไซต: thailand.iom.int/ | อีเมล: iomthailand@iom.int

กิจกรรมหลักของโครงการ
องคประกอบที่ 1:
การมีสวนรวมของภาคเอกชน

องคประกอบที่ 2:
การพัฒนาทักษะใหแรงงานขามชาติ

งานกอสราง งานบริการ และการผลิต ในประเทศไทย มีการพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่นำเอาแรงงานขามชาติเปนศูนยกลาง
มีการคำนึงถึงเรือ่ งเพศสภาวะ และมีการฝกอบรมทักษะทีต่ อบรับ
โดยตลาดแรงงาน
• มีการพัฒนากรอบความรับผิดชอบรวมกันสำหรับการจางงาน
อยางมีจริยธรรม การพัฒนาทักษะ และการคุม ครองแรงงานขามชาติ
ในประเทศไทย

training) การฝกอบรมขามพรมแดน (cross-border training)
และเพิม่ โอกาสการจางงานระหวางสถาบันฝกอบรมจากประเทศ
CLM และผูวาจางในประเทศไทย
• เสริมสรางศักยภาพใหแกผใ ู หบริการดานการพัฒนาทักษะในประเทศไทย
• รวมมือในระดับทวิภาคีอยางใกลชิดในการพัฒนาทักษะสำหรับ
แรงงานขามชาติ

• มีการจัดตั้งคณะทำงานตามกิจการตางๆ (SWG) ทั้งในกิจการ

• อำนวยความสะดวกในการฝกอบรมระหวางการทำงาน (in-service

องคประกอบที่ 3:
การกลับภูมิลำเนาและคืนสูสังคม

องคประกอบที่ 4:
การคุมครองแรงงานขามชาติจาก CLM

แรงงาน เพือ่ ชวยเหลือและสนับสนุนแรงงานขามชาติในการกลับคืน
สูภูมิลำเนา
• ชวยเหลือผูก ำหนดนโยบายใน CLM ในการพัฒนานโยบายทีเ่ กีย่ วของ
กับการกลับภูมิลำเนาและคืนสูสังคมใหมีประสิทธิภาพ
• เสริมสรางศักยภาพใหแกภาคประชาสังคมในประเทศตนทางทีไ่ ด
รับเลือก เพือ่ ทดลองการฝกอบรมการเปนผูป ระกอบการใหกบั แรงงาน
ขามชาติที่เดินทางกลับ

ที่กำลังดำเนินอยูซึ่งเกี่ยวกับการยายถิ่นของแรงงานและการ
พัฒนาทักษะ
• สนับสนุนการเขาถึงขอมูลเรื่องการยายถิ่นที่ปลอดภัย

• เสริมสรางการออกใบรับรอง/ประกาศนียบัตร สรางระบบการสงตอ

ภาคี

ภาคเอกชน

สถานฝก
อบรม

• สนับสนุนกระบวนการนโยบายระดับชาติและระดับภูมิภาค

การยายถิ่น
ที่ปลอดภัย

บริษัท
จัดหางาน

รัฐบาล

การสราง
เครือขาย

แรงงานขามชาติ/
ภาคประชาสังคม

ก ิ จ ก ร ร ม ใ นป  แ รก ข อ ง โ ครง ก า ร
(ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561)

• ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานผูวาจางในกิจการภาคการบริการ ภาคผลิต และภาคการกอสราง
• พัฒนาแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ ี ใี นการฝกอบรมทักษะใหกบั แรงงานขามชาติ โดยคำนึงถึงตลาดแรงงานทีข่ บั เคลือ่ นดวยแรงงานขามชาติและมิตหิ ญิงชาย
• เสริมสรางความสามารถแกผใู หบริการอบรมทักษะและบริษทั จัดหางานในเรือ่ งของการยายถิน่ ทีป่ ลอดภัยและการจางงานอยางมีจริยธรรม
• เริ่มดำเนินการฝกอบรมระหวางพรมแดน (cross-border) และการฝกอบรมในงาน (in-service) ใหกับแรงงานขามชาติ
• เริ่มดำเนินการสรางเครือขายในกลุมแรงงานขามชาติ โดยมีความรวมมือกับหนวยงานภาคประชาสังคม
• กิจกรรมอำนวยการในการเจรจาดานนโยบายระดับชาติและทวิภาคี เกีย่ วกับการพัฒนาทักษะและการรับรองทักษะแกแรงงานขามชาติ

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน ไอโอเอ็ม สำนักงานประเทศไทย
ชั้น 18 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
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