นโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
---------------------------------------นโยบาย
๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
๒. ใหความสําคัญและผลักดันมาตรการการปองกันการดําเนินคดี การคุมครองชวยเหลือ และการ
พัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และการพัฒนาและบริหารขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
๓. สงเสริมปละสนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนเปนกลไกสําคัญในการปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษย
๔. สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมเปาหมายเขาถึงบริการของรัฐอยางเทาเทียมและทั่วถึง
๕. ผลักดันการดําเนินการอยางจริงจัง เขมงวด ในการจัดการกับผูกระทําผิดฐานคามนุษย และ
องคกรอาชญากรรมขามชาติ กลุมที่เกี่ยวของ ทั้งผูคามนุษย และผูเสียหายจากการคามนุษย
๖. ขจัดปญหาการคามนุษยในระดับประเทศและรวมมือกับภาคีเครือขายในการขจัดปญหาการคา
มนุษยระหวางประเทศในทุกรูปแบบอยางจริงจังและตอเนื่อง
๗. เพิ่มระดับความเขมงวดในมาตรการบังคับใชกฎหมายตอผูกระทําความผิดรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของในการกระทําการคามนุษยใหเขาสูกระบวนการยุติธรรมทั้งในทางแพงและ
ทางอาญา
วิสัยทัศน
สังคมไทย รวมมือกันทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรดานการปองกัน
เปาประสงค
การใหความรู ความเขาใจ และการสรางความตระหนักถึงปญหาการคามนุษยใหแกทุกกลุมเปาหมาย
และมีนโยบายการบริหารจัดการแรงงานขามชาติใหถูกกฎหมายชัดเจนและตอเนื่อง
กลุมเปาหมาย
๑. ประชาชนทั่วไป
๒. กลุมเสี่ยง
๓. ภาคีเครือขาย ไดแก หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน องคกร
ระหวางประเทศ ผูประกอบการ นักธุรกิจทองเที่ยว
มาตรการ/กลยุทธ
๑. สรางความรู ความเขาใจ และการสรางความตระหนักถึงปญหาการคามนุษยใหแกทุก
กลุมเปาหมาย
๒. บริหารจัดการขอมูลความตองการแรงงานขามชาติในภาคอุตสาหกรรม ประเภทกิจการ ๒๕
กิจการ ในตําแหนง กรรมกรและแมบาน
/๓. การบริหาร…
-๒๓. การบริหารจัดการแรงงานขามชาตินําเขาโดย MOU มีประสิทธิผล รวมถึงแรงงานนอกระบบ
๔. สงเสริมกลไกชุมชนใหเขมแข็งและการทํางานในรูปแบบเครือขายชุมชนในการเฝาระวังปญหา
การคามนุษย

๕. สงเสริมความมั่นคงในการดํารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว
๖. ผลักดันใหมีการบรรจุเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และการคามนุษยไวในการเรียนการสอน ทั้งใน
และนอกระบบการศึกษาทุกระดับ
๗. จั ด สรรทรั พยากร และรู ป แบบการดํ าเนิ น งานป องกั น ให เ หมาะสมกั บ สถานการณ ข องพื้ น ที่
ทั้งสถานะตนทาง สถานะทางผานและสถานะปลายทาง
๘. มีแผนการปองกันทั้งในเชิงรุกและรับในลักษณะบูรณาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศรวมถึง
จังหวัดที่ติดชายแดนและพื้นที่พิเศษ
ประเด็นยุทธศาสตรดานการดําเนินคดี
เปาประสงค
เพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย ตั้งแตการสืบสวน สอบสวน และการดําเนินคดีคามนุษย
ใหมีประสิทธิภ าพ และได รับ ความร วมมือจากภาคประชาชนในการปองกัน และแก ไขปญหาการค ามนุษย
รวมทั้งการแจงเบาะแส และกระบวนการในการดําเนินคดี
กลุมเปาหมาย
๑. ผูคามนุษย/ผูประทําผิด
๒. ผูเสียหายจากการคามนุษย
๓. ผูเกี่ยวของกับขั้นตอนการดําเนินคดี
๔. ภาคีเครือขาย ไดแก หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน องคกร
ระหวางประเทศ ผูประกอบการ นักธุรกิจทองเที่ยว
มาตรการ/กลยุทธ
๑. เสริมสรางศักยภาพ สมรรถนะของหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินคดีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. ผลักดันใหมีการบูรณาการและแลกเปลี่ยนขอมูลคดีระหวางงานที่เกี่ยวของ
๓. การเชื่อมโยงขอมูลในระดับสากล
๔. ความรวมมือจากภาคประชาชน โดยไดรับความคุมครองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕. สงเสริมกลไกชุมชนใหเขมแข็งและการทํางานในรูปแบบครือขายชุมชนในการใหความรวมมือกับ
ทางการในการดําเนินคดีคามนุษย
๖. การใหความคุ มครองช วยเหลือเหยื่อในทุกั้นตอน ไมว าจะเรื่องการคุมครองพยาน ตั้ งแตการ
ติดตามผูเสียหายไปใหปากคํา ตั้งแตชั้นสืบสวน สอบสวน และการใหพยานในชั้นศาล
/๗. ผลักดัน…
-๓๗. ผลักดันใหมีการปรับปรุง/แกไขกฎหมายที่มีความคาบเกี่ยวกับกระบวนการคามนุษยพรอมทั้ง
กําหนดโทษไวเปนความผิดฐานคามนุษย
๘. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบเครือขายดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายทั้งในภาครัฐและ
ภาคประชาชน
๙. ผลักดันใหมีองคกร/คณะที่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีการคามนุษยเพื่อวินิจฉัย และให
คําแนะนําการดําเนินคดีที่มีความยุงยาก ซับซอน และคาบเกี่ยวกับคดีอื่นๆ
๑๐.สนั บ สนุ น การใช ทรั พยากรด านการสื บ สวน และปราบปรามจากกองทุ น เพื่อการป องกัน และ
ปราบปรามการคามนุษย

ประเด็นยุทธศาสตรดานการคุมครองชวยเหลือ
เปาประสงค
การบริหารจัดการดานการคุมครองผูเสียหายที่มีประสิทธิภาพ และผูเสียหายไดรับการชวยเหลืออยาง
เพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐาน
กลุมเปาหมาย
๑. ผูเสียหายจากการคามนุษย
๒. พยานและบุคคลซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับพยาน
๓. ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งภายในและนอกประเทศ
มาตรการ/กลยุทธ
๑. ปรับปรุง มาตรฐานและพัฒนาคูมือของประเทศในการชวยเหลือคุมครอง และสงกลับ
๒. พัฒนาศักยภาพของผูใหบริการ และพัฒนาองคกรที่เกี่ยวของในหารใหความคุมครองชวยเหลือให
มีความรูความเขาใจตามมาตรฐานที่กําหนดในการคุมครอง ชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
๓. สงเสริมใหมีหนวยงานบริการแบบครบวงจร ในพื้นที่ที่เปนเสนทางการคามนุษย ในการคุมครอง
ชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. สนับสนุนใหหนวยงานที่ดําเนินงานคุม ครองพยานสามารถปฏิบัติหนาที่การคุมครองพยานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง จัดหาสถานคุมครอง หรือสถานพักพิงผูเสียหาย โดยองคการ
ภาคเอกชน ตามมาตรฐานที่กําหนด
๖. สงเสริ มการมี สว นรว มของราชการสว นท องถิ่น และชุ มชนของผูเ สีย หายในการดู แลภายหลั ง
สงกลับคืนสูสังคม
๗. สงเสริมการสรางเครือขาย อาสาสมัครคนไทยในตางประเทศเพื่อชวยเหลือดูแลผูเสียหายกอนการ
สงกลับประเทศไทย
/๘. พัฒนาระบบ…
-๔๘. พัฒนาระบบการใหบริการลามทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อการคุมครองผูเสียหาย
๙. สรางมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับเจาหนาที่ในการรักษาความลับของขอมูล
ประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน
เปาประสงค
พัฒนากลไกเชิงนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยที่มีผลในทางปฏิบัติใหครอบคลุม
ทุกภาคส ว น และมี การนํ าข อมู ล และองคความรู ที่ได จ าการศึ กษาวิ จั ย มาใช ในการขั บ เคลื่ อนทั้ งในระดั บ
นโยบายและการปฏิบัติ
กลุมเปาหมาย
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในและระหวางประเทศ
มาตรการ/กลยุทธ
๑. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมาตรการกระตุนกลไกการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยที่มีอยูใน
ระดับใหปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนด
๒. สงเสริมความรวมมือในการปฏิบัตงิ านในระดับพื้นที่ใหสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ

๓. สงเสริมใหมกี ารจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายดานการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย
๔. สงเสริมใหมีการปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานกําหนดภายใตการทํางานในแตละ
ยุทธศาสตร
๕. สนับสนุนการบริหารบุคลากรใหตอบสนองตอสถานการณในพื้นที่
๖. สงเสริมพัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการวางมาตรการและดําเนินงานรวมกับ
เครือขายชุมชนที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเพื่อเฝาระวัง แจงเหตุ และประสานกับหนวยงานที่
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาและบริหารขอมูล
เปาประสงค
พัฒนาฐานขอมูลการคามนุษยใหมีความสมบูร ณ และครอบคลุมมากขึ้น นอกเหนือจากฐานขอมูล
เกี่ยวกับผูกระทําผิด คดีการคามนุษย และผูเสียหายไปยังกลุมเปาหมายอื่นๆ รวมทั้งกลุมเสี่ยงทั้งในสวนของผู
ที่เสี่ย งตอการกระทําผิด และผูเ สียหาย มีการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานขอมูลของหน วยงานต างๆ เพื่ อ
ประยุกตใชในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
/กลุมเปาหมาย…
-๕กลุมเปาหมาย
ภาคีเครือขายทุกภาคสวนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งภายในและตางประเทศ
มาตรการ/กลยุทธ
๑. จัดทําฐานขอมูลสวนกลางที่ทุกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลและติดตามสถานการณการคา
มนุษย ตั้งแตเสนทางการคามนุษย วิธีการ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสถานการณ เพื่อเปนการ
นําขอมูลที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนในการแกไขปญหา
๒. ผลักดันใหมีระบบฐานขอมูลการคามนุษย ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
๓. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลระดับประเทศ และระหวางประเทศเพื่อการประสานงานระหวาง
องคกรที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดี
๔. สรางความรวมมือใหเครือขายนําเขาขอมูลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๕. พัฒนาชองทางใหประชาชนทั่วไปเขาถึงขาวสารขอมูลที่ควรรูทั้งสิทธิ บทบาท หนาที่และกรณีที่
ควรเฝาระวัง
๖. สงเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการคามนุษยทั้งของประเทศตามชายแดนและภูมิภาค และ
นําผลการวิจัยและพัฒนามาใชใหเกิดประโยชน
๗. พัฒนาระบบการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐเพื่อสรางความรวมมือกับภาคประชาชนในการ
ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
๘. พัฒนากลไก และระบบขอมูลการเฝาระวังและการรับแจงเบาะแสของอาสาสมัครใหถูกตองและ
นาเชื่อถือ
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