เกียวกับเรา
องค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถินฐาน (International Organization for Migration : IOM) ก่อตังขึนใน
ปี
เป็นองค์การระหว่างประเทศในด้านการย้ายถินและมีความเกียวข้องกับองค์การสหประชาชาติ
ประกอบด้วยประเทศสมาชิก
ประเทศ และให้รฐั สมาชิก ประเทศมีสถานะเป็นประเทศผูส้ งั เกตการณ์
นอกจากนีมีสาํ นักงานทีตังมากกว่า
ประเทศทัวโลก องค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถินฐาน (IOM) มี
พันธกิจหลักการทีว่า การย้ายถินทีมีมนุ ษยธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็ นประโยชน์ กบั ทุกคน ในการทีจะบรรลุ
พันธกิจนี ไอโอเอ็มให้บริการและให้คาํ แนะนํ ากับรัฐบาลและผูย้ า้ ยถิน
ไอโอเอ็มทํางานร่วมกับหุน้ ส่วนทีเกียวข้องเพือบรรลุการดําเนินงานทีท้าทายมากยิงขึน เพิมความเข้าใจเกียวกับ
ประเด็นด้านการอพยพย้ายถิน ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและทางเศรษฐกิจผ่านการโยกย้ายถินฐาน รวมถึง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และสิทธิมนุ ษยชนของผูอ้ พยพ
ในประเทศไทย ไอโอเอ็มเริมดําเนินการเมือปี

ให้ความช่วยเหลือในการตังถินฐานใหม่ของผูอ้ พยพอินโดจีน

สํานักงานเชี ยงใหม่

สํานักงาน
แม่ฮ่องสอน

สํานักงาน
แม่สะเรียง
สํานักงานแม่สอด

ไปยังประเทศถินทีอยู่ถาวร ตังแต่นันมา กิจกรรมต่างๆของไอโอเอ็มในประเทศไทยได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง
ทังในแง่ทางภูมศิ าสตร์และกลุ่มประชากรเป้ าหมาย
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกในปี
การประสานงานระหว่างไอโอเอ็มกับรัฐบาลไทยได้ขยายออกไปเพือ
ครอบคลุมทุกมิตขิ องการย้ายถินทีมีผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศเพือนบ้าน ประกอบด้วย แรงงานข้ามชาติ
สุขภาพของผูอ้ พยพ การต่อต้านการค้ามนุ ษย์ สถานการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต การสร้างสถาบัน การบริหาร
จัดการชายแดน ความปลอดภัยและการบังคับใช้กฏหมาย

สํานักงาน
กรุงเทพฯ*
IOM Oﬃces in Bangkok
* สํานักงานใหญ่ ตึ กรัจ นาการ

ป ัจจุบนั ไอโอเอ็มมีสถานะทีมันคงในประเทศไทยและเป็นหนึงในสํานักงานทีใหญ่ทสุี ดจากสํานักงานทัวโลก
ประกอบด้วยบุคลากรมากกว่า
คน ดําเนินโครงการต่างๆมากกว่า โครงการ ใน พืนทีทัวประเทศ
ไอโอเอ็ม ประเทศไทย มีสาํ นักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ทกรุ
ี งเทพฯ และมีสาํ นักงาน

* ศูนย์การประเมิ นสุขภาพผู้ย้ายถิ น

สํานักงาน
ระนอง

* กระทรวงแรงงาน
* สนามบิ นสุวรรณภูมิ

แห่ง ตังอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

เชียงใหม่ หาดใหญ่ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สอด พังงา และระนอง

สํานักงานพังงา

สํานักงานหาดใหญ่
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กิ จกรรมหลักในกรุงเทพฯ
การต่อต้านการค้ามนุษย์และ
การช่วยเหลือผูย้ ้ายถิ น
ไอโอเอ็ม เลือกใช้วธิ ปี ฏิบตั ทิ เน้
ี นการคุม้ ครองในการ
ช่วยเหลือเหยือการค้ามนุ ษย์ กิจกรรมในกรุงเทพฯ
มุ่งเน้นการอบรมทีครอบคลุมเพือเสริมศักยภาพของ
เจ้าหน้าทีบังคับกฎหมายและหุน้ ส่วนโครงการ
นอกจากนี การรณรงค์ขอ้ มูลได้ดาํ เนินการบนพืนฐาน
ปรกติภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร NGOs และ
หน่ วยงานรัฐบาลเพือเพิมความตระหนักในเรือง
การค้ามนุ ษย์และการย้ายถินทีปลอดภัย ตลอดจนการ
แจ้งผูย้ า้ ยถินเกียวกับการพัฒนาทีสําคัญ อาทิ
กฎกระทรวงต่างๆ เป็ นต้น
ไอโอเอ็มยังได้ช่วยผูย้ า้ ยถินทีเปราะบางในการอาศัย
ในห้องกักของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู
(Suan Phlu Immigration Detention Centre) จัดสรร
การดูแลเด็กให้แก่ผยู้ า้ ยถิน ให้บริการทางโภชนาการ
และจิตสังคม

แรงงานข้ามชาติ

สถานการณ์ ฉุกเฉิ นและ
ภาวะวิ กฤต
ไอโอเอ็มเป็ นหน่ วยงานชันนํ าในการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม บรรเทาผลกระทบ และตอบสนอง
ต่อภัยพิบตั ิ อาทิ การบริหารจัดการศูนย์พกั พิง
ชัวคราว (CCCM) การทํางานร่วมกับหน่ วยงาน

ไอโอเอ็ม ให้การสนับสนุ นรัฐบาลไทยและระดับภููมภิ าค
ในการแก้ไขป ัญหาการลักลอบและการค้ามนุ ษย์ โดย
การเสริมสร้างขีดความสามารถ เพือทีจะตรวจสอบการ
ปลอมแปลงเอกสาร การแบ่งป ันข้อมูล และการระบุอตั

รัฐบาลเพือระบุความเสียงของผูย้ า้ ยถินทีตกอยู่ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน

ลักษณ์ผทู้ ตกเป็
ี
นเหยือ

ช่วงเหตุการณ์นําท่วม ปี
ไอโอเอ็มได้ช่วย
กรมบรรเทาและป้ องกันสาธารณภัยดําเนินการ
ประเมินผลทีรวดเร็วในการรวบรวมศูนย์ประสานงาน
และการจัดการทังในและรอบๆ กรุงเทพฯ

ในกรุงเทพฯ ไอโอเอ็มได้ทํางานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพืออบรมเจ้าหน้าทีชายแดน
ระดับแนวหน้าในการระบุอตั ลักษณ์และช่วยเหลือจาก
การลักลอบและการค้ามนุ ษย์ ตลอดจนเทคนิคในการ
ตรวจสอบเอกสารขันสูง

ไอโอเอ็มได้จดั ซือสิงของบรรเทาภัย ประกอบด้วย
อาหารและทีไม่ใช่อาหาร อาทิ เรือ เสือชูชพี เครืองสูบ
นํ า เครืองกําเนิดไฟ และเครืองมือบําบัดนํ า และได้
แจกจ่ายไปยังพืนทีทีได้รบั ผลกระทบหลักในกรุงเทพฯ

ไอโอเอ็มยังได้จดั ทําเอกสารการตรวจจาก
ห้องปฏิบตั กิ าร แห่ง ณ สนามบินดอนเมือง และ
สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยอุปกรณ์การตรวจพิสจู น์ล่าสุด
เพือป้ องกันการปลองแปลงเอกสาร

สุขภาพของผูย้ ้ายถิ น

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน หน่วยงาน
ของสหประชาชาติ และองค์กรภาคประชาสังคม
ไอโอเอ็มได้ดาํ เนินงานเพือเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของ
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยการมีสว่ นร่วมของ

มีเป้ าหมายเพือให้บริการด้านสุขภาพทีมีประสิทธิภาพ
แก่ผอู้ พยพและชุมชนเจ้าบ้าน ไอโอเอ็มทํางานอย่าง
ใกล้ชดิ กับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย เพือขจัด
และสร้างความตระหนักเกียวกับมาลาเรียและวัณโรคใน

รัฐบาลผูม้ สี ว่ นได้เสียและนายจ้างในการส่งเสริมการ
โยกย้ายถินฐานทีปกติและปลอดภัย การสรรหาแรงงาน
ทีมจี ริยธรรม และการยกระดับทักษะแรงงาน

ชุมชนเสียง

ในกรุงเทพฯ ไอโอเอ็มได้ทํางานร่วมกับภาคเอกชนและ
NGO เพือดําเนินและจัดสรรการอบรมตามทักษะความ
ต้องการสําหรับผูย้ า้ ยถินเพือส่งเสริมโอกาสและสภาพ
การจ้างงานทีดีกว่า หลักสูตรได้ปรับให้เหมาะกับความ
ต้องการของแต่ละกลุม่ และได้ครอบคลุมหลากหลาย
ความสามารถ ซึงมุ่งเน้นในด้านการอบรมทางเทคนิค
ป ัจจุบนั ไอโอเอ็มมุ่งเน้นกลุ่มผูย้ า้ ยถินในงานโรงแรม การ
ก่อสร้าง งานภายในประเทศและการผลิต และตังใจทีจะ
ขยายการริเริมเพือครอบคลุมภาคส่วนอืนในอนาคตอัน
ใกล้ การริเริมในหลายปี ได้ถูกคาดหวังเพือประโยชน์ แก่

การย้ายถิ นเข้าประเทศ
และการบริ หารจัดการชายแดน

กรุงเทพฯเป็ นทีตังของศูนย์การประเมินสุขภาพเพือการ
ย้ายถินของไอโอเอ็ม (MHAC) ซึงบริการตรวจสุขภาพ
สําหรับผูย้ า้ ยถินทีมุ่งหวังเดินทางไปยังประเทศสหราช
อาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
มาเลเซีย ตังแต่ปี พ.ศ.
MHAC เป็ นทีสําหรับห้องปฏิบตั กิ ารซึงดําเนินการ
ทดสอบสําหรับโรคต่างๆ อาทิ วัณโรค มาลาเรีย และ
เชือเอชไอวี บริการ ประกอบด้วย การตรวจสารเสพติด
การตังครรภ์ และชีวเคมี คนไทยมากกว่า , คน
ได้รบั ประโยชน์ จากบริการของ MHAC ในทุกปี

ผูย้ า้ ยถินนับพันจากหลายภาคส่วนโดยทําให้สมบูรณ์ในปี
พ.ศ.

การเคลือนย้ายและตังถิ นฐานใหม่
ประเทศไทยมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการบริหาร
โครงการตังถินฐานใหม่ในประเทศทีสามซึงได้ดาํ เนินการ มา
เป็ นเวลานาน และประสานงานระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล ในการ
จัดแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศ
ในกรุงเทพฯ ไอโอเอ็มจัดระบบโลจิสติกส์ก่อนการเดินทางและ
พิธกี ารขาออกสําหรับผูล้ ภัี ยเมืองทีได้รบั การยอมรับสําหรับการ
ตังถินฐานใหม่ในประเทศทีสาม ผูย้ า้ ยถินผิดปรกติทไม่
ี สามารถ
อยู่ต่อได้ในประเทศไทย รวมถึงคนไทยทีได้รบั การจัดเตรียมไป
ประเทศอิราเอลในฐานะแรงงาน
สิงเหล่านี ประกอบด้วย บริการการเดินทางเพือการสัมภาษณ์
การตรวจทางการแพทย์ การจัดเตรียม การรวบรวมและ
ตรวจสอบเอกสาร วีซ่าและการขออนุ ญาตพิธกี ารขาออก การ
ปฐมนิเทศน์ ทางวัฒนธรรมก่อนการเดินทาง การจองตัว
เครืองบินภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนการแจ้งเตือน
ก่อนการเดินทาง เมือออกเดินทาง และเมือเดินทางถึง
สํานักงานของไอโอเอ็ม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในการเดินทางออก อํานวยการเช็คอิน การตรวจ
ขาเข้าและการตรวจความปลอดภัย และการขึนเครืองสําหรับผู้
ย้ายถิน
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