โอกาสครัง้ สาคัญในการสร้างความร่วมมือ เพื่อ

ลดอุบตั ิเหตุในสถานประกอบการ ผ่านการอบรมด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คุณกำลังคิดหำวิธีสื่อสำรกับลู กจ้ำงข้ ำมชำติ และลดอุบตั ิ เหตุ ใน
สถำนประกอบกำรอยู่ใช่ หรือไม่ ?

548

โครงการพร้อมมิตรของ ไอโอเอ็ม มีขอ้ เสนอให้คุณ
ผ่านความร่วมมือกับสภาองค์การนายจ้างแห่ งประเทศไทย (ECOT)
ไอโอเอ็มเสนอให้มกี ารจัดอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ลูกจ้างข้ามชาติ
โดยเฉพาะ

2,000

ผลลัพ ธ์ ข องกำรอบรม

กลุม่ เป้ าหมาย:
ลูกจ้างกัมพูชา ลาว และเมียนมา
จานวน 2,000 คนภายในเดือน
กรกฎาคม 2564

จานวนลูกจ้างเมียนมาทีเ่ ข้า
รับการอบรมความปลอดภัย

377

171

อุ บ ัติ เ หตุในการท าง าน

ลดลง

77%

ภายหลั ง การอบรมด้ วยวี ด ิทัศ น์ ก่ อ น
การทางานว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย และ
ขั ้น ตอนการทางาน ในปี 2562

เนื ้อหำกำรอบรม

เนื้อหาการอบรมคานึงถึงลักษณะเฉพาะของงานอุตสาหกรรม งานบริการ และงานก่อสร้าง

=
ทดสอบ
ก่อนการ
อบรม

ความรู้ท ั ่วไป
(1.5 ชั ่วโมง)

กฎหมาย
(1.5 ชั ่วโมง)

กฎข้อบังคับ
(3 ชั ่วโมง)

ทดสอบหลัง
การอบรม

หลักสู ตรควำม
ปลอดภัยตำม
กฎหมำย 6
ชั ่วโมง ใน 1 วัน

ประสานบริษทั ทีเ่ ป็ นสมาชิกของ ECOT ให้ลงทะเบียน
ลูกจ้างเพือ่ เข้ารับการอบรม
บริหารค่าใช้จ่ายร่วมกับ ไอโอเอ็ม

ให้คาแนะนาเกีย่ วกับการอบรมสาหรับแรงงานย้ายถิน่ อันได้แก่
การจัดทาสื่อการอบรม แนวการสอน และกิจกรรมในชันเรี
้ ยนที่
เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของลูกจ้างข้ามชาติ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสาหรับลูกจ้างชาว
ไทย
เตรียมสื่อการอบรมสาหรับลูกจ้างไทยและต่างชาติ

สนับสนุนการแปลสื่อการเรียนการสอนเป็ นภาษาของลูกจ้างข้ามชาติ

จัดการอบรมครังละ
้ 1 วัน
จัดการทดสอบก่อนและหลังการอบรม
ออกประกาศนียบัตรให้แก่ลูกจ้างทุกคนทีผ่ า่ นการ
ทดสอบหลังการอบรม

เสริมสร้างศักยภาพของล่ามในการแปลการอบรมในหัวข้อ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จัดหาล่ามไปประจาตามสถานทีจ่ ดั ฝึกอบรมตามความประสงค์
ของบริษทั
อุ ดหนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ลูกจ้างข้ามชาติ อันได้แก่ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ

-

“การอบรมเป็ นประโยชน์กับแรงงานข้ามชาติอย่ างยิ ง่
เพราะมีสอื ่ ให้เห็นถึงอุบัตเิ หตุทเี ่ กิดขึ้ นต่าง ๆ ทาให้
แรงงานข้ามชาติตระหนักถึงการทางานทีต่ อ้ งปฏิ บัตติ วั
ให้ปลอดภัยยิง่ ขึ้น”
- นายพิเชษฐ ธรรมธุระ เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยระดับ

เทคนิค บริษทั J.S. Foam Co.,Ltd.

กำรดำเนินกำรร่วมกัน
บริษทั ทีเ่ ป็ นสมาชิกของ ECOT สามารถจัดการอบรมความปลอดภัย
นี้ให้แก่ลูกจ้างข้ามชาติ
หำกบริษัทมีเจ้ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยที่สำมำรเป็ นวทิ ยำกร
สามารถใช้สื่อการอบรมของ ECOT และ ไอโอเอ็ม ในการจัด
การอบรม
หำกบริษัทประสงค์ใช้วิทยำกรจำกภำยนอก
สามารถประสานกับ ECOT ให้จดั การอบรม และอาจขอ
การสนับสนุนจาก ไอโอเอ็ม ในการอุ ดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การอบรมและจัดหาล่ามสาหรับลูกจ้างข้ามชาติ
อบรมลูกจ้ำงข้ำมชำติผ่ำนหน่ วยงำนและวิทยำกรทีไ่ ด้รบั
อนุญำตจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน และ
ออกประกำศนี ยบัตรให้ลกู จ้ำงข้ำมชำติเช่นเดียวกับ
ลูกจ้ำง ชำวไทย

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการพร้อมมิตร

โครงการพร้อมมิตร
ไอโอเอ็ม ประเทศไทย
promise@iom.int
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