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การอานวยความสะดวกในการย้ายถิ่ นของแรงงานไทยในภาคเกษตร
ไอโอเอ็ม ประเทศไทย ได้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐบาล (Government-to-Government) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 ในการ
จัดส่งแรงงานไทยเพื่อไปทางานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล การดาเนินงานของโครงการครอบคลุมขัน้ ตอนทัง้ หมดของการ
สรรหาแรงงานและการจัดส่งแรงงานเพื่อไปทางานในประเทศอิสราเอล ตัง้ แต่การประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัคร การรับ
ใบรายการจ้างงานจากประเทศอิสราเอล การตรวจสอบและคัดเลือกแรงงาน การอานวยความสะดวกในด้านต่างๆก่อนการ
เดินทาง การจัดส่งแรงงานและติดตามสภาพความเป็ นอยู่ของแรงงานหลังจากทีแ่ รงงานเดินทางถึงประเทศอิสราเอลแล้วให้เป็ น
ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆของประเทศไทยและประเทศอิสราเอล โครงการยังมีมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยของ
การโยกย้ายถิน่ ฐาน อาทิ การจัดอบรมก่อนการเดินทางและการจัดตัง้ สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า แรงงานเข้าใจ
ถึงสิทธิต่างๆของตน รวมถึงข้อบังคับต่างๆในประเทศอิสราเอล และสามารถร้องเรียนได้เมื่อเกิดปญั หาต่างๆขึน้
โครงการประสบความสาเร็จในการสร้างระบบทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และเห็นผลชัดเจน ในการจัดส่งแรงงาน
ไทยไปทางานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล โดยโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล (ทีไอซี) ได้จดั ส่งแรงงานจานวนทัง้ สิน้
28,463 รายภายใต้สญ
ั ญาจ้างงานทีถ่ ูกกฎหมายไปประเทศอิสราเอลตัง้ แต่เริม่ ดาเนินการ
ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์รสู้ กึ พึงพอใจโครงการอย่างมาก โดยโครงการจัดการประเมินความพึงพอใจทุกปี ผูป้ ระเมินมากกว่าร้อยละ 95
ให้คะแนนความเชื่อมันในข้
่ อมูลของโครงการและตัวโครงการในระดับมากหรือมากทีส่ ุด

ข้อมูลสาคัญ
ระยะเวลาโครงการ: ปี พ.ศ. 2554 ถึงปจั จุบนั
ประเทศที่เกี่ยวข้อง: ประเทศไทยและประเทศ
อิสราเอล
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง: รัฐบาลไทย (กรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน) รัฐบาลอิสราเอล
(สานักงานประชากรการตรวจคนเข้าเมืองและ
กิจการชายแดน) และ ศูนย์เพื่อการโยกย้ายถิน่
ฐานระหว่างประเทศ
กลุ่มผู้ได้รบั ผลประโยชน์: แรงงานไทยใน
ภาคเกษตรของประเทศอิสราเอล นายจ้าง
อิสราเอลในภาคการเกษตร

โดยมีการทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของแรงงานประจาปี ซง่ึ มากกว่าร้อยละ 95 ของผูท้ าแบบสอบถามให้คะแนน
ความน่าเชื่อถือของโครงการและข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากโครงการในระดับดีมากหรือดี
ท่ามกลางผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง การประเมินประจาปี ระบุผลลัพธ์ทส่ี อดคล้องกันว่า กว่าร้อยละ
95 ของผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อมันในโครงการ
่
และข้อมูลทีจ่ ดั สรรให้แก่แรงงานนัน้ อยู่ในระดับดีเยีย่ มหรือดี
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อขจัดปญั หาการสรรหาแรงงานทีไ่ ม่ถูกต้อง และแนะนาขัน้ ตอนทีโ่ ปร่งใสเพื่อนาเสนอทางเลือกทีถ่ ูก
กฎหมาย เป็ นธรรม และมีขอ้ มูลชัดเจนในการโยกย้ายถิน่ ฐานแรงงานของชาวไทย

หน้ าที่รบั ผิ ดชอบหลักของไอโอเอ็ม
•

•

•
•

การสรรหาและคัดเลือกแรงงาน ประชาสัมพันธ์โอกาสการจ้างงานผ่านประกาศรับสมัคร รวบรวมและดาเนินการรับ
สมัคร สัมภาษณ์ผสู้ มัครโดยร่วมมือกับรัฐบาลไทย อานวยความสะดวกเรื่องการตรวจสุขภาพ จัดอบรมเพื่อการตัดสินใจ
ไปทางานทีป่ ระเทศอิสราเอล
ความช่วยเหลือก่อนการเดิ นทาง: จัดเตรียมสัญญาจ้างงานและข้อตกลงเกีย่ วกับบริการของบริษทั จัดหางาน ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานการจ้างงานของประเทศไทยและอิสราเอล ช่วยเหลือผูเ้ ข้าร่วมโครงการในการขอวีซ่า และจัดอบรมก่อนการ
เดินทาง
ความช่วยเหลือในการจัดส่งแรงงาน: ดาเนินการจองบัตรโดยสารเครื่องบินและช่วยเหลือแรงงานในเรื่องการเดินทาง
ไปสนามบิน
ความช่วยเหลือหลังการเดิ นทาง: ประสานงานกับหน่วยงานทีป่ ระเทศอิสราเอลเพื่อต้อนรับแรงงานทีส่ นามบิน ดูแล
แรงงานเรื่องการเดินทางจากสนามบินไปสถานทีท่ างาน ร่วมมือกับหน่วยงานทีป่ ระเทศอิสราเอลจัดตัง้ สายด่วนภาษาไทย
สาหรับให้ขอ้ มูลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยทีท่ างานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการทีไอซี

ั
แรงงานไทยกาลังคัดคุณภาพฟกทองที
เพิ
่ ง่
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มในประเทศอิสราเอล
ภาพจากไอโอเอ็ม
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กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย และไอโอเอ็มได้ร่วมกันพัฒนาขัน้ ตอนต่างๆ
7 ขันตอน
้
เพื่อรับรองการดาเนิ นงานของโครงการร่วมกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องให้สาเร็จลุล่วงดังต่อไปนี้

ขัน้ ตอนที่ 1

การประกาศรับสมัครและรวบรวมใบสมัคร

การตรวจสอบประวัติและสุ่มคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าร่วม
ขัน้ ตอนที่ 2

ขัน้ ตอนที่ 3

ขัน้ ตอนที่ 4

โครงการทีไอซี

การรับและตรวจสอบใบรายการจ้างงานจากนายจ้าง

การสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ และ ยืนยันการจ้างงาน

การดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการเดิ นทาง
ขัน้ ตอนที่ 5

การตรวจสอบเอกสารหลังแรงงานเดิ นทางไปถึงประเทศ
ขัน้ ตอนที่ 6

อิ สราเอลแล้วและลงนามสัญญาจ้างงาน

การดาเนิ นงานของโครงการและติ ดตามผลโดย
ขัน้ ตอนที่ 7

คณะกรรมการการประสานงานของโครงการ

การลดค่าใช้จา่ ยในการโยกย้ายถิ่ นฐาน
โครงการส่งผลให้ค่าธรรมเนียมในการจัดหางานทีแ่ รงงาน
ต้องจ่ายลดลงจากประมาณ 10,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
ก่อนทีจ่ ะเริม่ โครงการ เหลือเพียงประมาณ 2,400 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ และยังยับยัง้ ไม่ให้เกิดค่าธรรมเนียมจัดหางาน
ทีผ่ ดิ กฎหมาย ซึง่ ส่งผลให้สามารถขจัดกรณีแรงงานถูกเอา
รัดเอาเปรียบและการค้ามนุษย์
การส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานทีจ่ ะไปทางานทีป่ ระเทศ
อิสราเอลให้ดยี งิ่ ขึน้ มีการเสนอหลักสูตรอบรมการเกษตรเป็ น
เวลา 7 วัน ซึง่ การอบรมดังกล่าวเป็ นย่างก้าวทีส่ าคัญต่อการ
พัฒนาฝีมอื และเตรียมความพร้อมของแรงงานสาหรับการ
ทางานทีป่ ระเทศอิสราเอล ปจั จุบนั มีแรงงานเข้าร่วมอบรม
แล้วทัง้ หมด ประมาณ 2,400 ราย

การคุ้มครองสิ ทธิ แรงงาน
ไอโอเอ็มได้แจกคูม่ อื แรงงานไทยพร้อมจัดอบรมก่อนการเดิน
ทางเพื่อให้มนใจว่
ั่ า
แรงงานไทยทราบถึงสิทธิแรงงานและข้อบังคับต่างๆใน
ประเทศอิสราเอล
และไอโอเอ็มยังได้ร่วมมือกับศูนย์เพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐาน
ระหว่างประเทศจัดตัง้ สายด่วนภาษาไทย โดยเรื่องร้องเรียน
จากแรงงานจะอยู่ภายใต้ความดูแลของสานักงานประชากร
การตรวจคนเข้าเมืองและกิจการชายแดนเพื่อให้หน่วยงาน
รัฐบาลทีม่ หี น้าทีบ่ งั คับใช้กฏหมายดูแลรับผิดชอบต่อไป
นอกจากนี้ ยังส่งเจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยียนแรงงานเพื่อ
ติดตาม ประเมินและให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงสภาพการ
ทางานและความเป็ นอยูข่ องแรงงาน ให้ดยี งิ่ ขึน้
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