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การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (ภาครัฐ)  

 

หลักเกณฑ์ รายละเอียด น้ำหนัก  ผลการดำเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับที่ 1 เป็นมาตรฐานขัน้ต่ำที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 3 มิติ ดังนี ้

1.1 มิติตัวชี้วัดด้านโครงสรา้ง (Structural Indicator) 

1. ห น่ วยงาน มี ก ารยกร่ างกฎหมาย  

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ 

หรือมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ  

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

สากล หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) เพื่อขจัดอุปสรรคที่อาจเป็น

สาเหตุแห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชน

และสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนใน

แต่ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมาย 
 

คำอธิบาย  หน่วยงานมีการยกร่ าง

กฎหมายกฎ ระเบียบใหม่ หรือ มีการ

แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบเดิม หรือ  

มีการกำหนดนโยบาย หรือมาตรการให้

สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน 

หรือ SDGs โดยเป็นการดำเนินงานใน

ระดับชาติ/ระดับกระทรวง/กรม /

จังหวัด/หน่วยงาน ได้ 

การยกร่างกฎหมาย กฎ 

ร ะ เบี ย บ  ห รื อ มี ก า ร

แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ หรือมีการ

กำหนดนโยบาย หรือ

มาตรการ ที่สอดคล้อง

กั บ ห ลั ก ก า ร สิ ท ธิ

มนุษยชน หรือ SDGs 

 ไม่มี = 0 คะแนน 

 มี แล้วเสร็จต่ำกว่า
ร้อยละ 50  

= 3 คะแนน 

 มี แล้วเสร็จมากกว่า
ร้อยละ 50  

= 5 คะแนน 

10 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก 

ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย 

กฎระเบียบ ออกกฎหมายฉบับใหม่ และกำหนดนโยบาย/

มาตรการที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

(UDHR) ได้แก่ 

 ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะ

ได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยปราศจาก

การเลือกปฏิบัติ  

ข้อ 23 (1) ทุกคนมีสิทธิในการทำงานในการเลือกงานโดย

อิสระในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอื้ออำนวยต่อการทำงานและ

ในการคุ้มครองต่อการว่างงาน (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ

ค่าจ้างที่ เท่ าเทียมกันสำหรับงานที่ เท่ าเทียมกัน  โดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติ (3) ทุกคนที่ทำงานมีสิทธิที่จะ

ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเอื้ออำนวยต่อการประกัน

ความเป็นอยู่อันควรค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์สำหรับตนเอง

และครอบครัว  

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้แก่ 

1. พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 

2. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์  

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

พ.ศ. 2550  

4. กฎกระทรวงกำหนดจำนวน

คนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการและหน่วยงาน

ของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และ

จำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการจะต้องนำส่ง

เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 
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1) เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 

ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า  

2) เป้าหมายที่  10 ลดความเหลื่อมล้ำทั้ งภายในและ

ระหว่างประเทศ  

3) เป้ าหมาย ที่  16 ส่ งเสริมสั งคมสงบสุ ข  ยุ ติ ธรรม  

ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ทั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้           

 กฎหมาย นโยบาย มาตรการ 

UDHR 

ข้อ 7 

1. พ.ร.บ.คุ้ มครองแรงงานในงานประมง  

พ.ศ. 2562 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้

แรงงานประมงได้รับคุ้มครองสิท ธิด้าน

สุขภาพ ประกันสังคม และความปลอดภัย

ในการทำงาน ซึ่งอนุวัตตามอนุสัญญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วย

การทำงานภาคประมง 

2. พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 

2562 โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน  

ร่วมรักษาการตามพ.ร.บ.นี้ เพื่อเพิ่มเติมฐาน

ความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับการบังคับใช้

แรงงานหรือบริการ ตลอดจนกำหนดให้ใช้

มาตรการคุ้ มครอง เยียวยา ช่วยเหลือ

และ  กฎกระทรวงฯ  ฉบับ ที่  2 

พ.ศ. 2560 

 

5. ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์  วิ ธีการ และ

เงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน

อาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐาน

การคุ้มครองแรงงาน มาตรการ

เพื่อการมีงานทำตลอดจนได้รับ

การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

อิสระและบริการสื่อ สิ่งอำนวย

ความสะดวก เทคโนโลยีหรือความ

ช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทำงาน

และประกอบอาชีพของคนพิการ  

7. ประกาศกระทรวงแรงงาน  

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ  

8. ส รุ ป อั ต ร า ค่ า จ้ า ง ต า ม

มาตรฐานฝีมือ 83 สาขาอาชีพ 

9. ประกาศคณ ะกรรมการ

ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3)  

10. ประกาศคณ ะกรรมการ
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ผู้เสียหาย ซึ่งอนุวัตตามพิธีสารส่วนเสริม

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 

ว่าด้วยแรงงานบังคับ  

UDHR 

ข้อ 23 

SDG 

ข้อ 10 

1. ประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อ ง  

ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้

ผู้สูงอายุมีงานทำ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มี

งานทำ โดยมีลักษณะงาน ค่าจ้าง และ

ระยะเวลาทำงานที่เหมาะสม 

2. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง 

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จำนวน  

6 ฉบับ (ฉบับที่ 3 - ฉบับที่ 8)เพื่อกำหนด

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 83 สาขาอาชีพ 

3. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 19 

มกราคม 2561 โดยกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำใน

แต่ละท้องที่ 

4. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง 

อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน 

นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 

ธันวาคม 2555 โดยกำหนดอัตราค่าจ้าง 

รายชั่วโมงละ 40 บาท พร้อมทั้งเงื่อนไขการจ้าง

ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4)  

11. ประกาศคณ ะกรรมการ

ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5)  

12. ประกาศคณ ะกรรมการ

ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)  

13. ประกาศคณ ะกรรมการ

ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมอื (ฉบับที่ 7)  

14. ประกาศคณ ะกรรมการ

ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8)  

15. ประกาศคณ ะกรรมการ

ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 

(ฉบับที่ 9)  

16. ประกาศคณ ะกรรมการ

ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง 

ส ำห รั บ นั ก เรี ย น  นิ สิ ต  แ ล ะ

นักศึกษา (ฉบับที่ 2)  

17. น โย บ า ย เน้ น ห นั ก ข อ ง

ก ระท รวงแ รงงาน  ป ระจ ำ ปี
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งาน ลักษณะงาน และสถานที่ห้ามทำงาน 

SDG 

ข้อ 8 

   ภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน ร่วมรักษาการตามพ.ร.บ.นี้ 

ตามความในมาตรา 20 (3) มาตรา 33 มาตรา 34 

วรรคหนึ่ง และมาตรา 45 กระทรวงแรงงานได้

ออกกฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง ดังนี้ 

1. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ

หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และ

จำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และกฎ

กระทรวงฯ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2560 เพื่อให้  

สถานประกอบกิจการและหน่วยงานของรัฐรับ

คนพิการเข้ าทำงานตามลักษณะงานใน

อั ตราส่ วน ที่ เหมาะสม  และหากสถาน

ประกอบการมิได้รับคนพิการตามจำนวนที่

กำหนดต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

2. ประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่ อ ง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการที่ มี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

18. ประกาศเจตนารมณ์สุจริต

ของสำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

2560 
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มาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน มาตรการ

เพื่อการมีงานทำตลอดจนได้รับการส่งเสริม

การประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อ สิ่ง

อำนวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความ

ช่ วย เหลื อ อื่ น ใด  เพื่ อการท ำงานและ

ประกอบอาชีพของคนพิการ ลงวันที่ 13 

มีนาคม 2555 ซึ่งในส่วนของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการร่วมกับ

กรมการจัดหางาน กรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

จัดฝึกทักษะอาชีพ/ส่งเสริมการมีงานทำ และให้

ความรู้กฎหมายแรงงาน/การให้ความช่วยเหลือ

แรงงานผู้คนพิการในพื้นที่ 

   นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานกำหนดนโยบาย

เร่งด่วน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการ/แผนงาน 

อาทิ การส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้

คนพิการมีงานทำ การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไป

ทำงานต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและ

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การขยายการบูรณาการ
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หลักเกณฑ์ รายละเอียด น้ำหนัก  ผลการดำเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และ

พัฒนาแรงงานนอกระบบ 

SDG 

ข้อ 16 

  ประกาศเจตนารมณ์สุจริตของสำนักงาน

ปลั ด ก ระท รวงแ รงงาน  เมื่ อ วันที่  22 

ธันวาคม  2560 เพื่อให้ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ถือปฏิบัติ ทั่วกันโดยให้ความร่วมมือกับ 

ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต และมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

เป็นสำคัญ  
 

2. หน่วยงานมีการกำหนดหน่วยงานหรือ

ผู้รับผิดชอบ และมีการจัดสรรงบประมาณ

และทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอใน

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

คำอธิบาย หน่วยงานมีการมอบหมาย

ผู้ รับผิดชอบที่ทำหน้าที่ ดำเนินการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

โดยอาจเป็นการมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ในระดับบุคคล /ระดับกลุ่มงานภายใน

การกำหนดผู้รับผิดชอบ

ในการดำเนินงานด้าน

สิทธิมนุษยชน 

 ไม่มี = 0 คะแนน 

 ระดับบุคคล  

= 3 คะแนน  

 

 ระดับกลุ่มงาน 

= 5 คะแนน 

5    สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมการมีงานทำ ยกระดับคุณภาพชีวิต และให้การป้องกัน

คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน 

ในระบบและนอกระบบ ผู้สูงอายุ คนพิการ ทั้งในส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ และบริหารจัดการข่าวสาร/ ข้อมูล 

พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 รองรับการดำเนินงาน 

ในแต่ละภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. กองกฎหมาย รับผิดชอบพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานปลัดกระทรวง

1. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงาน

ภายในส่วนราชการ และอำนาจ

หน้าที่หน่วยงานของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน       

2. คำสั่งแต่งตั้งศูนย์บัญชาการ

ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  

3. คำสั่งกระทรวงแรงงาน  

ที่ 266/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา

และคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร
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หน่วยงาน โดยมีการหน่วยงานมีการ

จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร ที่เหมาะสม 

เพียงพอในการดำเนินการตามภารกิจ

ของหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงกับ

ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

การจัดสรรงบประมาณ 

/ทรัพยากรเหมาะสม

เพียงพอในการดำเนินการ

ตามภารกิจของหน่วยงาน

ที่มีความเชื่อมโยงกับ

ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ไม่มีการจัดสรร  
= 0 คะแนน 

 จัดสรรงบประมาณ/

ทรัพยากร ต่ำกว่า 

ร้อยละ 50 ของ 

การดำเนินงานที่กำหนดไว้ 

= 3 คะแนน 

 จัดสรรงบประมาณ/

ทรัพยากร มากกว่า 

5 แรงงานและกระทรวงแรงงาน ตรวจสอบ ติดตาม และ 

ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การปฏิบัติ

ราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ของสํานักงานปลัดกระทรวง 

2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานวินัย รับผิดชอบ

พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ของข้าราชการ ลูกจ้าง และ

พนักงานราชการ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานแก่บุคลากร

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เช่น  สิทธิเสนอ

เรื่องราวร้องทุกข์ เมื่อได้รับความไม่เป็นธรรม  

3. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบบริหาร 

การข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์ และเป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะทำงานส่วนปฏิบัติการข่าวสารกระทรวงแรงงาน 

เพื่อให้ข่าวสาร 

4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 2 กลุ่ม 

4.1 กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ

แรงงานคนพิการ รับผิดชอบงาน 3 ด้าน ได้แก่ 

กระทรวงแรงงาน 
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หลักเกณฑ์ รายละเอียด น้ำหนัก  ผลการดำเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ร้อยละ 50 ของ 

การดำเนินงานที่กำหนดไว้  

= 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) งานด้านแรงงานนอกระบบ รับผิดชอบกำหนด

นโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ เพื่อส่งเสริม 

คุ้มครอง และพัฒนาให้แรงงานนอกระบบมีความมั่นคงทาง

รายได้ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง นำสู่

คุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับ

พื้น ที่  โดยบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และกำกับ

ติดตามรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ภายใต้

โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ 

และแรงงานพิการ โดยขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการ

ที่แต่งตั้งตามมติ ครม. ดังนี้  

1. ระดับชาติ คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงาน

นอกระบบแห่งชาติ (คนช.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

2. ระดับอำนวยการ คณะกรรมการประสานแผน

ยุทธศาสตร์ก ารบริห าร จัดการแรงงานนอกระบบ  

มีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน 

3. ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการ

บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด 

เป็นประธาน และ 2. ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่าย

แรงงานนอกระบบจังหวัด  

2) งานด้านแรงงานผู้สู งอายุ รับผิดชอบกำหนด

นโยบาย ขับเคลื่อน และติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริม

การมีงานทำและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้ 
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หลักเกณฑ์ รายละเอียด น้ำหนัก  ผลการดำเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยาย

โอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ 

3) งานด้านแรงงานคนพิการ รับผิดชอบกำหนด

นโยบาย ขับเคลื่อน และติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริม

ให้คนพิการมีงานทำ ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน 

4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ รับผิดชอบโครงการ

แก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  โดยจัดสรร

งบประมาณให้สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินกิจกรรม 

จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ  เพื่อบรรเทา 

ความเดือดร้อนด้านอาชีพให้กับประชาชนวัยแรงงานในแต่ละพื้นที่  

5. สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง รับผิดชอบกำหนด

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ

ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิด้านรายได้ 

6. ศู น ย์ เทค โน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อ ส าร 

รับผิดชอบเป็นหน่วยงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารและการให้บริการสารสนเทศแรงงานสำหรับ

หน่วยงานในสังกัด จำแนกระบบเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1) กลุ่ ม ระบบสำห รับ อำนวยความสะดวก ใน 

การทำงานของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ระบบสารสนเทศสำนักงาน

อัตโนมัติ เช่น ระบบสารบรรณ และระบบงานเฉพาะด้าน 

(เช่น ระบบฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ)  
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2) กลุ่มระบบสำหรับบริการประชาชน เช่น web site 

กระทรวงแรงงาน ระบบศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 

ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็นต้น 

7. สำนักตรวจและประเมินผล รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องราวร้องทุกข์ พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมเครือข่าย 

การให้บริการประชาชน บัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน

ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อประสานงานในพื้นที่

ในการขยายบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชน  

8. ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จำนวน 1 แห่ง 

และศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ในส่วนภูมิภาค จำนวน 

63 แห่ง ใน 62 จังหวัด รับผิดชอบบูรณาการงานบริการ

ด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสาร และการรับบริการอย่างทั่วถึง ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย  

9. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และ

สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 13 แห่ง รับผิดชอบ

ช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ  

10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน 

รับผิดชอบรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละ

เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เมื่อไม่ได้

รับความเป็นธรรม หรือสิทธิฟ้องหน่วยราชการ หากพบ

พฤติการณ์ที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

11. สำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด รับผิดชอบ
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ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน เผยแพร่

งานด้านแรงงาน  ประสานงานกับอาสาสมัครแรงงาน

เครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนำบริการด้านแรงงานไปสู่

ประชาชนในพื้นที่ 

12. ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

รับผิดชอบโครงการขับ เคลื่ อนกลไก เชิงน โยบายใน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่

การปฏิบัติ โดยจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานแรงงาน

จังหวัดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์

ด้านแรงงาน 

13. ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ทำหน้าที่

เพื่อกำกับ เร่งรัด ติดตาม สั่งการในการดำเนินงาน ร่วมกัน

แก้ไขปัญหาด้านแรงงานที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันที และ

บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  

3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการประกาศหรือ

แถลงนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน 
 

คำอธิบาย ผู้บริหารมีการประกาศหรือ

แถลงนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน

ให้แก่บุคคลากรภายในหน่วยงานทราบ

ทั่วกันอย่างเป็นทางการ เพื่อยึดถือเป็น

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การแถลง

นโยบายในที่ประชุมใหญ่ของหน่วยงาน

โดยผู้บริหาร หรือการประกาศนโยบาย

การประกาศหรือแถลง

นโยบายที่เคารพสิทธิ

มนุษยชน 

 ผู้บริหารหน่วยงานมี

ก า รป ระก าศ /แ ถ ล ง

นโยบายที่ เคารพสิทธิ

ม นุษยชนให้ บุ คลากร

ภายในทราบ = 1 คะแนน 

 ผู้บริหารหน่วยงานมี

10 ผู้บริหารกระทรวงแรงงานมีการประกาศ/แถลงนโยบายที่

เคารพสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลากรภายในและสาธารณชน

ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ และนำสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมถ่ายทอดสดเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 

100 ปี การก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

โดยแถลงว่า “ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีและเป็น

หุ้นส่วนของการพัฒนามิติด้านแรงงานอย่างใกล้ชิดกับ ILO 

1. คำแถลง รมว.รง. เมื่อวันที่ 11 

เม.ย.62  

2. คำแถลง รมว.รง. เมื่อวันที่ 24 

ก.ย.61  

3. สรุปผลการจัดงานแถลงข่าว

และประกาศเจตนารมณ์  

“คนพิการต้องมีงานทำ ทำงาน 

ในชุมชน: ทางเลือกใหม่ของ 

การจ้างงาน” 
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หลักเกณฑ์ รายละเอียด น้ำหนัก  ผลการดำเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social media 

ต่าง ๆ เช่น Facebook Line เป็นต้น 
 

ก ารป ระก าศ /แ ถ ล ง

นโยบายที่ เคารพสิท ธิ

มนุษยชนให้แก่บุคลากร

ภายในและสาธารณชน

ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

= 3 คะแนน 

 ผู้บริหารหน่วยงานมี

ก า รป ระก าศ /แ ถ ล ง

นโยบายที่ เคารพสิท ธิ

มนุษยชนให้แก่บุคลากร

ภายในและสาธารณชน

ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

และน ำสู่ ก ารป ฏิ บั ติ   

= 5 คะแนน 

ในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของแรงงาน และส่งเสริมการเจรจาทางสังคม” โดยสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน 

ได้ดำเนินงานตามคำแถลงดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมและ

ต่อเนื่อง เช่น การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน

ตามกฎหมายให้กับแรงงานไทยทั้งที่ทำงานในประเทศและ

ต่างประเทศ และแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศ  

การส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่

ผู้สูงอายุ และคนพิการ การจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนา

ทักษะฝีมือให้กับแรงงานในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น 

2. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นประธานในพิธีเปิด

งานสัมมนาวิชาการและมอบนโยบายของกระทรวงแรงงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแถลงว่า “ในปีงบประมาณ 

2562 กระทรวงแรงงานจะดำเนินการจัดระเบียบแรงงาน

ต่างด้าวผิดกฎหมายที่ได้รับผ่อนผันให้มีเอกสารยืนยันตัว

บุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการนำเข้าแรงงานตาม 

MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานให้ได้รับ

สิท ธิต ามกฎหมาย  และส่ ง เสริมความปลอดภั ย ใน 

การทำงาน  รวมทั้งการสร้างหลักประกันสังคมให้กับ

แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตที่ ดี ให้กับแรงงาน  ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความสำเร็จในการวางรากฐานที่มั่ นคงด้านแรงงาน 

4. แผนแม่บทการส่งเสริม 

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

พ.ศ.2561-2564 

5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ด้านแรงงาน พ.ศ. 2559-2563 

6. รายงานผลการดำเนินงาน 

ตามนโยบายเน้นหนัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

7. รายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

ประจำปี 2562  
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หลักเกณฑ์ รายละเอียด น้ำหนัก  ผลการดำเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

อย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความขัดแย้งในสังคม 

และนำพาประเทศชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยกำหนด

นโยบายเน้นหนัก ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน 13 ข้อ  

นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) 4 ข้อ และนโยบายบริหาร

การพัฒนา (Administration Based) 7 ข้อ โดยสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานได้นำไปกำหนดแผนปฏิบั ติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบ

แนวทางในการปฏิบั ติงานและบรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม 

3. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

(พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลง

ข่าวและประกาศเจตนารมณ์  “คนพิการต้องมีงานทำ 

ทำงานในชุมชน: ทางเลือกใหม่ของการจ้างงาน” ซึ่งดำเนินงาน

ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์การจ้างงาน

คนพิการรูปแบบใหม่ ทำให้เกิดต้นแบบการจ้างงานคนพิการ

ทำงานในชุมชน 

4. สำนั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน แต่ งตั้ งรองปลั ด 

กระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายและอำนวยการ 

ดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 

(CGEO) และมอบหมายกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

มีฐานะเป็นศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่าง 

หญิงชาย และจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาค
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หลักเกณฑ์ รายละเอียด น้ำหนัก  ผลการดำเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระหว่างหญิงชาย พ.ศ.2561-2564 เพื่อให้มีการนำประเด็น 

“บทบาทหญิงชาย” และ “ความเสมอภาคหญิงชาย” เข้าไป

ผสมผสานในการบริหารจัดการภายในและแผนงาน/โครงการ 

ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่บุคคลภายในและ

สาธารณชน ผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน และนำไปสู่ 

การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชาย พ.ศ.2561-2564 เช่น การส่งเสริมให้มี

บุคลากรสตรีอยู่ในคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เหมาะสม เป็นต้น  

5. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 

แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 

2558 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

อนุกรรมการ เห็นชอบยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งมี 

การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง http://ccpl.mol.go.th โดยมี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงแรงงาน องค์กร

ระหว่างประเทศ ภาคเอกชน NGOs เข้ามามีส่วนร่วม

ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้แรงงานกลุ่ม

เสี่ยงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผ่านกลไก 

การทำงานหลายช่องทาง เช่น คณะอนุกรรมการแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.)  

กลุ่ม  Line “Rongtook Labour” และศูนย์บัญชาการ

ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  

1.2 มิติตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process Indicator) 



 
15 

 

หลักเกณฑ์ รายละเอียด น้ำหนัก  ผลการดำเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

4. หน่วยงานมีการนำกฎหมาย กฎระเบียบ 

หรือนโยบาย มาตรการ หรือแผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่3 ไปสู่การปฏิบัติ 

ในรูปแบบของการบรรจุในงานแผนปฏิบัติการ 

หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
 

คำอธิบาย มีการนำกฎหมายกฎระเบียบ 

หรือนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นสิทธิมนุษยชน หรือ แผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติไปปฏิบัติ ในรูปแบบ

ของการบรรจุในงาน แผนปฏิบัติการ

ของหน่วยงาน  หรือโครงการ หรือ

กิจกรรม เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติการ

ด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน หรือ

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มี

ความสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน  

การนำกฎหมาย  กฎ 

ร ะ เบี ย บ  น โย บ า ย 

มาตรการ ที่สอดคล้อง

กับแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ 

โดยอยู่ในรูปแบบของ 

แผนปฏิบัติการโครงการ

กิจกรรม 

 การนำกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ นโยบาย 

มาตรการ ที่สอดคล้อง

กับแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ 

โดยอยู่ในรูปแบบของ 

แผนปฏิบัติการ 

โครงการกิจกรรม  

น้อยกว่าร้อยละ 20  

= 1 คะแนน 

 ก ารน ำก ฎ ห ม าย  

กฎ ระเบียบ  นโยบาย 

มาตรการ ที่สอดคล้อง

กับแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ 

20   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการนำนโยบาย 

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรง

และทางอ้อม ซึ่งสอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมภายใต้

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 ดังนี้ 

ปีงบ โครงการ/กิจกรรม 

2557

-

2561 

1) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทักษะฝีมือและเพิ่มรายได้

ให้กับแรงงาน 

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน

แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3) กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน 

ผ่านเครือข่ายแรงงานในพื้นที่/ชุมชน อาสาสมัคร

แรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 

4) กิจกรรมคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทย

ในต่างประเทศ 

5) กิจกรรมจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตรา

ค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ กำหนดอัตราค่าจ้าง

ตามมาตรฐานฝีมือ 

6) กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงาน

แห่งชาติ 

2558

-

โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  

 

1. แผนปฏิ บั ติ ก ารป ระจ ำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน  

2. แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

จัดการแรงงานนอกระบบ พ .ศ. 

2560-2564 
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โดยอยู่ในรูปแบบของ 

แผนปฏิบัติการ โครงการ

กิ จ ก ร ร ม  ร้ อ ย ล ะ  

20 - 50 = 3 คะแนน 

 การนำกฎหมาย กฎ 

ร ะ เ บี ย บ  น โย บ า ย 

มาตรการ ที่สอดคล้อง

กับแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ 

โดยอยู่ในรูปแบบของ 

แผนปฏิบัติการ โครงการ

กิจกรรม มากกว่าร้อยละ 

50 = 5 คะแนน 
 

2561 

2560

-

2561 

โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 

แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 

2562 1. โครงการ/กิจกรรมภายใต้นโยบายเร่งด่วน 

(Agenda Based) จำนวน 4 นโยบาย ที่สอดคล้อง

กับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ ด้านเศรษฐกิจ 

และด้านความมั่นคงทางสังคม ได้แก่  

1.1 นโยบายส่งเสริมการมีงานทำและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ ดีของผู้สูงอายุและ

ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ ประกอบด้วย  

2 กิ จ ก รรม  คื อ  (1) กิ จก รรมขั บ เคลื่ อ น 

การส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและขับเคลื่อนการส่งเสริม

ให้คนพิการมีงานทำ (2) กิจกรรมจัดทำข้อเสนอ

กำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้าง

ผู้สูงอายุ 

1.2 นโยบายป้องกันและแก้ ไขปัญหา

แรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปทำงาน

ต่างประเทศ ขับเคลื่อนโครงการเผยแพร่และ

ขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 

1.3 นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและ



 
17 

 

หลักเกณฑ์ รายละเอียด น้ำหนัก  ผลการดำเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดำเนินโครงการ

ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การ

ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเชิงนโยบายใน

การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

1.4 นโยบายขยายการบูรณาการภาคี

เครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา

แรงงานนอกระบบ ขับเคลื่อนโครงการบริหาร

จัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ 

เพื่อให้แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ 

ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองสิทธิ และ

พัฒนาทักษะอาชีพ 

2. โครงการ/กิจกรรมภายใต้นโยบายการ

บริหารการพัฒนา (Administration Based) 

จำนวน 2 นโยบาย ที่สอดคล้องกับแผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติฯ ด้านความมั่นคงทางสังคม

และด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ได้แก่  

    2.1 ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ  

ให้เป็นศูนย์กลางการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big Data) ซึ่งผ่านการขับเคลื่อนภายใต้กลไก  

3 รูป แบบ  ได้ แก่  1) คณ ะทำงาน ต่ าง ๆ  

(เช่น คณะทำงานบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา
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แรงงาน ตามคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 370/2560 

ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560) 2) จัดประชุม

หารือกลุ่มย่อยทั้งกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลกลุ่มผู้ทำงาน

ด้ าน เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ  ร่ ว ม กั บ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน เพื่อทำ 

workshop 3) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้

ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ 

    2.2 นโยบายเร่งรัด ทบทวน และปรับปรุง

การออกกฎหมายชั้ นพระราชบัญญั ติและ

กฎหมายลำดับรอง เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานทัน

ต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

รวมทั้งพิจารณาการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย  

3. โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ 

ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย จำนวน  5 โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

กับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ ด้านเศรษฐกิจ 

และด้านความมั่นคงทางสังคม ได้แก่ 

3.1 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ด้านอาชีพเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทักษะฝีมือและ

เพิ่มรายได้ให้กับแรงงาน 

3.2 กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน 

ผ่านเครือข่ายแรงงานในพื้นที่/ชุมชน อาสาสมัคร
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แรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 

3.3 กิ จกรรมคุ้ ม ค รองสิ ท ธิป ระโยชน์

แรงงานไทยในต่างประเทศ 

3.4 กิจกรรมจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนด

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ กำหนดอัตรา

ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 

3.5 โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานใน

หน่วยงานภาครัฐ 

3.6 โค ร งก าร เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิภ าพ ก าร

ให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

5. หน่วยงานมีการสร้างกลไก เครื่องมือ 

หรือ ช่องทางอำนวยความสะดวก

เพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการรับรู้สิทธิ

และเข้าถึงบริการของหน่วยงานอย่าง

เสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 

คำอธิบาย หน่วยงานมีกลไก เครื่องมือ 

หรือช่องทาง อำนวยความสะดวกให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการ

ของหน่วยงาน สิทธิขั้น พื้นฐานของ

หน่วยงาน เช่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการ 

รับรู้สิท ธิที่ พึ งได้รับ  และทราบช่อง

ทางการใช้บริการตามภารกิจของ

ก า ร ส ร้ า ง ก ล ไ ก 

เค รื่ อ ง มื อ  ช่ อ งท าง

อำนวยความสะดวก

เพื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น

ผู้ รับบริการรับรู้สิทธิ

และเข้าถึงบริการของ

หน่วยงาน 

 ไม่มี = 0 

 ห น่ วยงาน  กล ไก 

เ ค รื่ อ ง มื อ  ใ น ก า ร

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้

ประชาชน/ผู้รับบริการ

รับ รู้ สิ ท ธิและ เข้ าถึ ง

5   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีกลไกและช่องทาง

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าเด็ก สตรี 

ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานนอกระบบ ได้เข้าถึงบริการ 

ด้านแรงงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนี้ 

1. สำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด 

2. สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ 12 ประเทศ 13 แห่ง 

3. ศูน ย์บ ริการประชาชนกระทรวงแรงงาน  และ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ในส่วนภูมิภาค เพื่อนำ

บริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในทุกระดับพื้นที่

อย่างทั่วถึงประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งแต่ละแห่งจะ

ปรับการให้บริการตามสภาพความเหมาะสมของที่ตั้งและ

ความต้องการบริการ ประกอบด้วยงานบริการ 3 ประเภท คือ 

1) การให้บริการข้อมูล/ข่าวสารด้านแรงงาน 2) การให้บริการ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้ บริการด้านแรงงานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. เอ ก ส ารป ระช า สั ม พั น ธ์

แอพพลิเคชั่นบริการด้านแรงงาน

เพื่อประชาชน “Smart Labour 3”  

3. MOL E-Service Guide Book 

คู่มือแนะนำงานบริการอิเล็กทรอนิกส์

ของกระทรวงแรงงานและช่องทาง

เข้าใช้งาน  
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หน่วยงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียม 

และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ มาตรการที่รัฐ

กํ าหนดขึ้ น เพื่ อข จัด อุปสรรคห รือ

ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือ

เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือ

เพื่อคุ้มครองหรืออํานวยความสะดวก

ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือ

ผู้ ด้ อ ย โอ ก าส  ย่ อ ม ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น 

การเลือกปฏิบัติ 

บริการของหน่วยงาน  

= 3 คะแนน 

 หน่วยงานมีกลไก 

เครื่องมือ ช่องทาง

อำนวยความสะดวก

เพื่อให้ประชาชน/ 

ผู้รับบริการโดยเฉพาะ

เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ  

คนพิการหรือ

ผู้ด้อยโอกาส รับรู้สิทธิ

และเข้าถึงบริการของ

หน่วยงานได้

โดยสะดวก  

= 5 คะแนน 

รับเรื่ อง-ส่ งต่อ  และ  3) การให้บริการแบบ เบ็ดเสร็จ  

โดยให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สำนักงาน (มีเจ้าหน้าที่

ให้บริการโดยตรง) เว็บไซต์http://counterservice.mol.go.th 

และ Call Center สายด่วน 1506  

4. เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในประเทศ จำนวน 

8,208 คน (กรุงเทพฯ จำนวน 953 คนและต่างจังหวัด 

จำนวน 7,255) เพื่อประสานงานด้านแรงงานกับประชาชนทุก

กลุ่ มในพื้ นที่  ไม่ ว่ าจะเป็นเด็ก ผู้ สู งอายุ  คนพิ การหรือ

ผู้ด้อยโอกาส เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูล 

ข่าวสาร ให้คำปรึกษาแนะนำด้านแรงงาน และอาสาสมัคร

แรงงานในต่างประเทศ จำนวน 1,190 คน เพื่อประสาน

ความช่วยเหลือด้านแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ สำรวจติดตามสภาพ

ความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูล

ในการให้ ความช่วยเหลือ และส่งเสริมให้มีการรวมตัวของ

แรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมด้านแรงงาน อัน

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

5. การจ้างบัณฑิตแรงงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้  (จังห วัดยะลา จ .นราธิวาส  จ .ปัตตานี ) และ  

4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อ.เทพา อ.นาทวี 

อ .สะบ้าย้อย) จำนวน 380 คน เป็นสื่อกลางประสาน 

ความ เข้ าใจระห ว่างรั ฐบาลและประชาชนในพื้ นที่  

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ภารกิจกระทรวงแรงงานไปสู่ 
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กระชาชน ใน พื้ น ที่  สร้ างความ เข้ มแข็ ง ให้ ชุมชน ใน 

การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยมีศูนย์แรงงานประจำอำเภอ 

จำนวน 37 ศูนย์ เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงาน สำรวจ 

ติดตามปัญหาแรงงานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม

เข้าถึงสิทธิการให้ความช่วยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ

การทำงานที่มีคุณค่า ทั้งนี้ ตั้งแต่ในปีงบประมาณ 2563 จะ

มีการขยายการจ้างบัณฑิตแรงงานให้ครบทุกอำเภอ  

เพื่อเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในระดับอำเภอในการดูแล

ประชาชนระดับพื้นที่ 

6. เว็ บ ไซ ต์ กระท รวงแรงงาน  www.mol.go.th และ 

Facebook ก ระท ร ว งแ ร งงาน  “Thailand MOL” เพื่ อ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูล ข่าวสารด้านแรงงาน 

7. แอพพลิ เค ชั่นบริการด้านแรงงานเพื่อประชาชน 

“Smart Labour 3” เพื่อให้บริการ ได้แก่ (1) บริการแบบวัด

บุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ (2) บริการ

รับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว (DOE Help Me) (3) แจ้งเตือน

ส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40  

(4) ค้นหาข้อมูลและตำแหน่งโรงพยาบาลผู้ประกันตน  

(5) ขึ้ นทะเบี ยนผู้ ป ระกันตนมาตรา  40 (6) บริการ

ตรวจสอบผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

8. MOL E-Service Guide Book คู่ มือแนะนำงานบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงแรงงานและช่องทางเข้าใช้งาน 

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
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อย่างสะดวกรวดเร็ว 

6 ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร ส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้   

การตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่

เจ้าหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ  

ค ำอ ธิ บ าย  มี ก ารส ร้ า งก าร รั บ รู้   

การตระหนักรู้ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยวิธีการต่างๆ อาทิ 

การส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม/สัมมนาด้าน

สิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภายนอก 

การสอดแทรก ประยุกต์ ความรู้ด้านสิทธิ

มนุษยชนในการอบรมของหน่วยงาน  

การจัดฝึกอบรมในการให้ความรู้ด้าน

สิทธิมนุษยชน เป็นต้น ทั้ งนี้ เป็นไป

เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักรู้เรื่อง

สิทธิมนุษยชน 

การส ร้ า งก าร รับ รู้  

การตระหนั กรู้ ด้ าน

สิทธิมนุษยชนให้แก่

เจ้าหน้าที่ในรูปแบบ

ต่าง ๆ 

 การสร้างการรับรู้ 

การตระห นักรู้ ด้ าน

สิทธิมนุษยชนให้แก่

เจ้ าหน้ าที่ ในรูปแบบ 

ต่าง ๆ น้อยกว่าร้อยละ

20 ข อ ง เจ้ าห น้ า ที่

ทั้งหมด = 1 คะแนน 

 การสร้างการรับรู้ 

การตระห นักรู้ ด้ าน

สิทธิมนุษยชนให้แก่

เจ้าหน้าที่ ในรูปแบบ

ต่าง ๆ ร้อยละ 20 – 

20   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีกระบวนการสร้าง 

การรับรู้ ที่ เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ บุคลากร 

ทุกระดับในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  

1.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ

ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการของกระทรวงแรงงาน 

สอดแทรกในการบรรยายหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม  

ในการทำงาน” และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน สอดแทรกใน

การบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่

ในภาครัฐ” เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีศักยภาพ 

พร้อมปฏิบั ติหน้าที่ตามจรรยาบรรณข้าราชการ และ 

มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์  

2. โครงการสั มมนาเชิงปฏิ บั ติการเจ้ าหน้ าที่ พี่ เลี้ ยง

อาสาสมัครแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ในยุคดิจิทัล สอดแทรกในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานในงาน

อาสาสมัครแรงงาน ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเบื้องต้น 

และความสามารถสร้างจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ ใน 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

การพัฒนาข้าราชการระดับ

ชำนาญงาน/ชำนาญการ 

ของกระทรวงแรงงาน  

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่

ของกระทรวงแรงงาน  

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานในยุคดิจิทัล 

4. ตัวอย่างสรุปสาระสำคัญและ 

ข้อสั่งการในการประชุมศูนย์

ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน  
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50 ขอ งเจ้ าห น้ า ที่

ทั้งหมด = 3 คะแนน 

   หน่วยงานมีการสร้าง

การรับรู้ การตระหนักรู้

ด้ านสิ ท ธิ มนุ ษยชน

ให้ แก่ เจ้ าห น้ าที่ ใน

รูปแบบต่าง ๆ ร้อยละ 

50 ขึ้นไป ของเจ้าหน้าที่

ทั้งหมด = 5 คะแนน 

การเฝ้าระวังปัญหาด้านแรงงาน ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่รับรู้ เข้าใจ 

และถ่ายทอดความรู้ให้กับอาสาสมัครแรงงานในแต่ละพื้นที่ต่อไป  

3. การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) 

ผ่านระบบ  Video Conference โดยมีรัฐมนตรี ว่าการ

กระทรวง ปลัดกระทรวง รองปลัด ผู้ช่วยปลัด อธิบดีกรม 

ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ในส่วนกลาง 13 กอง แรงงาน

จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานใน

จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) 

ใน  13 ประเทศ เข้าร่วมประชุมทุกวัน  เวลา 08.00 – 

09.00 น. เพื่อกำกับ เร่งรัด ติดตาม สั่งการ รับทราบปัญหา 

อุปสรรคในการดำเนินงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน

ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันที และบูรณาการทำงานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงาน  

      อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ถึง

สถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบันที่จำเป็นต้องได้รับความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและ

ช่วยเหลือแรงงานทุกกลุ่มให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 

1.3 มิติตัวชี้วัดด้านผลลัพธ ์(Outcome Indicator) 

7 ห น่ วยงานมี ก ล ไก  ช่ อ งท าง  หรื อ

เครื่องมือการจัดการข้อร้องเรียน ของ

หน่วยงานจนแล้วเสร็จ รวมทั้งเฝ้าระวัง

การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดูแลการจัดการ

ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของ

ห น่ ว ย ง า น มี ก ล ไก 

ช่องทาง หรือเครื่องมือ

การจัดการข้อร้องเรียน 

ข อ งห น่ ว ย ง า น จ น 

แล้วเสร็จ รวมทั้งเฝ้ า

5   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมี ช่องทางให้บริการ

ประชาชน รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หลากหลายช่องทาง ได้แก่ 

1. สำนักงานแรงงานจังหวัด 

2. สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ 

3. ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 

1. คู่มือรับเรื่องร้องทุกข์/

ร้องเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการ

ประชาชนกระทรวงแรงงาน 

2. คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
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หน่วยงานอย่างเหมาะสม 

คำอธิบาย หน่วยงานมีกลไก ช่องทาง 

เครื่องมือในการจัดการข้อร้องเรียน 

ที่เกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงาน

อย่างเหมาะสม  จนกว่าจะเสร็จสิ้น

กระบวนการ เช่น การมีกระบวนการ

เยียวยาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่เกิดจากการดำเนินงาน

ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เป็นต้น รวมทั้ง

มีมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้ เกิด

เหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก

การดำเนินงานของหน่วยงาน 

ระวั งการละเมิ ดสิ ทธิ

มนุษยชน ดูแลการจัดการ

ผลกระทบที่ เกิ ดจาก 

การดำเนิ น งานของ

หน่วยงานอย่างเหมาะสม 

 หน่ วย งาน มี ก ล ไก 

ช่องทาง เครื่องมือ หรือ

กระบวนการจัดการข้อ

ร้องเรียน ข้อทักท้วง หรือ

การชุมนุม = 1 คะแนน 

 ห น่ วย งาน มี ก ล ไก 

ช่องทาง เครื่องมือ หรือ

กระบวนการจัดการ ข้อ

ร้อ งเรี ยน  ข้ อ ทั ก ท้ วง 

ห รื อ ก าร ชุ มนุ ม  และ

สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ 

= 3 คะแนน 

 ห น่ วยงานมี กล ไก 

ช่องทาง เครื่องมือ หรือ

ก ระบ วน ก าร จั ด ก าร  

ข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง 

ห รื อ ก าร ชุ ม นุ ม  และ

สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ 

4. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ   

5. โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 5 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

6. เว็บไซต์กระทรวงแรงงานhttp://counterservice.mol.go.th   

   ในปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562) 

มีผลการให้บริการผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชน

กระทรวงแรงงาน และศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 

ทั่วประเทศ จำนวน 260,130 ครั้ง เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน 

จำนวน 9,719 ครั้ง และสายด่วน จำนวน 11,902 ครั้ง และ

ดำเนินการคุ้มครอง ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้

แรงงานไทยที่ ไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 10,445 คน 

เรี ยก ร้ อ งเงิน สิ ท ธิ ป ระ โยชน์ ให้ กั บ แ รงงานจำนวน 

92,963,121.45 บาท (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

  อย่างไรก็ตาม  หากเป็นกรณี มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐ กำหนดให้มีดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

อาทิ ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 7 วัน  

หากพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือและเกิดความเสียหายแก่ราชการ

หรือประชาชน ให้พิจารณาปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นชั่วคราว 

และรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทันที เป็นต้น 

สำหรับการจัดการเหตุ ชุมนุม/ประท้วง สำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุใน

สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีชุมนุมประท้วง กระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 

3. แนวทางการเรียกร้องสิทธิ 

ประโยชน์ของคนงานไทยที่ทำงาน

ในต่างประเทศ 

4. หนังสือกระทรวงแรงงาน  

ด่วนที่สุด ที่ รง 0213/ว486  

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561  

เรื่องมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

5. แผนเผชิญเหตใุนสถานการณ์

ฉุกเฉินกรณีชุมนุมประท้วง 

6. คำสั่งกระทรวงแรงงาน  

ที่ 371/2560 เรื่อง จัดตั้ง 

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน  

ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 
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รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวัง

เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิด

สิทธิมนุษยชนจากการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

= 5 คะแนน 

โดยกำหนดหลักการปฏิบัติ การบริหารแผน อำนาจหน้าที่

บุคคล/หน่วยงาน ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติตามระดับ 

ความรุนแรงของสถานการณ์ และการจัดการภายหลังเกิด

เหตุ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันการกระทำ 

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

พร้อมนี้  เพื่ อ เพิ่มประสิท ธิภาพการบริหารจัดการ 

ข้อร้องเรียนหรือการชุมนุม  รวมทั้งติดตาม  เฝ้าระวัง

สถานการณ์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและคุณภาพชีวิต 

ของแรงงาน จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน  

(ศปก.รง) เพื่อเป็นศูนย์การบริหารงานต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต 

ศูนย์ประสานงานหลักของกระทรวงแรงงานกับผู้บังคับบัญชา 

หน่วยงาน องค์กร และสื่อมวลชน ทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน  โดยมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน  

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วม

ประชุมทุกวัน เพื่อติดตาม ควบคุมสั่งการแก้ปัญหาด้าน

แรงงานให้ทันต่อสถานการณ์ สำหรับมาตรการเฝ้าระวังมิให้

มีการละเมิดสิทธิของแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด 

ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกตรวจ

สถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

การค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ศปก.รง.มีผลการดำเนินงาน

ที่สำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาการชุมนุมยื่นข้อร้องเรียนของ

ชาวประมง ในประเด็นข้อกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการ



 
26 

 

หลักเกณฑ์ รายละเอียด น้ำหนัก  ผลการดำเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ประกอบอาชีพประมงทะเล ผู้บริหารกระทรวงสั่งการให้

แรงงานจังหวัดลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริง/ความคิดเห็น

ชาวประมง ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดทีม 

สหวิชาชีพลงพื้นที่จังหวัดติดชายทะเลสร้างความรู้ความเข้าใจ 

แต่งตั้งผู้แทนชาวประมงเป็นคณะทำงานร่วมพิจารณาร่าง

กฎหมาย  จัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนชาวประมง  

22 จังหวัดชายทะเล จนหาข้อยุติร่วมกันได้ และนำไปสู่

ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ กรณีข้าราชการมีความคับข้องใจอันเกิดจาก

การป ฏิ บั ติห รือ ไม่ปฏิ บั ติ ต่ อตนของผู้ บั ง คั บบัญ ชา 

ข้าราชการสามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วย

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 

เพื่อให้ข้าราชการได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานและ

การปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยในปีงบประมาณ 

2561-2562 มี การพิจารณ าวินิ จฉั ย อุทธรณ์  3 เรื่อง  

ยกอุทธรณ์ ทั้งหมด และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  

4 เรื่อง ยกคำร้องทุกข์ 3 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณาวินิจฉัย

ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 1 เรื่อง 

8 หน่วยงานมีโครงการหรือกิจกรรม หรือ

ความช่วยเหลือตามสิทธิในแต่ละด้าน 

หรือกลุ่มเป้าหมายภายใต้แผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 

คำอธิบาย มี การนำมาตรการหรือ

หน่วยงานมีโครงการ/

กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ

มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ

เชิงปฏิบัติการตามแผน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

10  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ในแต่ละด้าน/กลุ่มเป้าหมายภายใต้แผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 3 ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ  

 1.1 การสร้างความเท่าเทียมของนโยบาย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการภายใต้แผน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาดำเนินการ

ในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ 

อาทิ โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ

หรือบำบัดน้ำเสีย หรือโครงการสร้าง 

สิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุหรือ 

ผู้พิการที่มารับบริการ เป็นต้น 

ในประเด็นตามด้านหรือ

กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานมีโครงการ

กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ

แ ผ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น

แห่งชาติ น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของมาตรการหรือ

ข้อเสนอแนะที่หน่วยงาน

ต้องปฏิบัติ = 1 คะแนน 

 หน่วยงานมีโครงการ

กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ร้อยละ 50 – 80 ของ

มาตรการหรือข้อเสนอแนะ

ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ  

= 3 คะแนน 

 หน่วยงานมีโครงการ/

กิจกรรม ที่มากกว่าร้อยละ 

80 และมีโครงการ กิจกรรม 

ที่สอดคล้องและนอกเหนือ 

จากที่ระบุ ในแผนสิท ธิ

ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ   

= 5 คะแนน 

การประกอบอาชีพและรายได้ ที่ เพียงพอตามสิทธิ อาทิ  

การจ้างงานที่จ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลิตภาพของแรงงาน 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินกิจกรรมจัดทำ

ข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ กำหนด

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง 

สำหรับผู้สูงอายุ และนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมีผลลัพธ์ ดังนี้ 

1) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ

ในแต่ละท้องที่ 

2) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ กำหนดอัตราค่าจ้าง

ตามมาตรฐานฝีมือ 83 สาขาอาชีพ 

3) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ กำหนดอัตราค่าจ้าง

รายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา  

4) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำ โดยมีลักษณะงาน ค่าจ้าง และ

ระยะเวลาทำงานที่เหมาะสม 

1.2 การช่วยเหลือกลุ่ มผู้ เปราะบางทางเศรษฐกิจ 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานดำเนินโครงการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทักษะฝีมือ

และเพิ่มรายได้ ให้ กับแรงงาน ในปีงบประมาณ  2562 

ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนด้านอาชีพ 

ได้รับการจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 2,666 คน และพัฒนา

ทักษะฝีมือ จำนวน 19,471 คน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่ม
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ผู้สูงอายุ จำนวน 989 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 

2562)  

2. ด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1 การบริห าร จัดการและสร้ างกล ไก ในการดูแล 

การนำเสนอข่าวที่มีเนื้อหาอ่อนไหวและกระทบสิทธิของ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงแรงงานบริหารจัดการด้านการข่าว

ผ่านกลไกของคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสารกระทรวงแรงงาน 

ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร) 

เป็นประธาน โดยในส่วนปฏิบัติการข่าวสาร มีหน้าที่ติดตาม

สถานการณ์ข่าวสาร เขียนข่าว เผยแพร่ ติดตาม ตรวจสอบ

ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ จัดทำบทประกอบการให้สัมภาษณ์ 

จัดการแถลงข่าว ฯลฯ ทั้งนี้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ภายใต้เกณฑ์การประเมินผลการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทัน

ต่อสถานการณ์ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

2.2  การจัดระบบข้อมูลข่ าวสารของทางราชการ 

อย่างรวมศูนย์ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เปิดเผยได้ทั้งหมดทันที 

โดยไม่ต้องมีผู้ร้องขอ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน ณ ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน อาคารกระทรวง

แรงงาน ชั้น 15 และมีเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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http://www.oic.go.th/infocenter3/302/ โดยให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพ .ร.บ .

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ครบถ้วนตามภารกิจ

ของหน่วยงานและเป็นปัจจุบัน 

2.3 การรวบรวบแหล่งข้อมูลไว้ที่หน่วยงานกลางเพียงแห่งเดียว 

ในรูปแบบที่ ง่ายต่อการเข้าถึง และการอำนวยความสะดวกแก่

ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานระดับภาค จังหวัด 

หรือระดับอำเภอ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ดำเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนาเว็บไซต์  www.mol.go.th ให้ เป็นแหล่ง 

รวมรวมข้อมู ล  ข่ าวสาร  ความเคลื่ อนไหว กิ จกรรม

ประชาสัมพันธ์ โดยมีสถิติผู้เข้าชม ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงวันที่ 

22 สิงหาคม 2562 จำนวน 12,730,794 ครั้ง รวมถึงระบบ 

e-service ต่าง ๆ สำหรับประชาชน นอกจากนี้ประชาชน

ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือรับบริการในระดับพื้นที่ เช่น 

ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานแรงงานจังหวัดต่าง ๆ หรือรับ

บริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ทั่วประเทศ  

2) โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูล

แรงงานแห่งชาติ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 

http://nlic.mol.go.th โดยมีสถิติผู้เข้าชม ตั้งแต่ปี 2557 

จนถึงวันที่  22 สิงหาคม  2562 จำนวน  98,128 ครั้ ง  

ซึ่งระบบฯได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลด้าน
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แรงงานที่ได้จากการบูรณาการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในประเทศไทย อาทิ  

1) Big Data การเตรียมคนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา EEC  

การดูแลแรงงานนอกระบบ การจ้างงานและฝึกอาชีพ

ผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาปริญญาตรีตกงาน ผู้ลงทะเบียน

สวัสดิการแห่งรัฐ 

2) ข้อมูลสถิติแรงงาน 

3) ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด 

4) ระบบสืบค้นข้อมูลด้านแรงงาน 

3. ด้านความ มั่นคงทางสั งคม  เพื่ อ ให้การส่ งเสริม 

คุ้มครองสิทธิแก่กลุ่มผู้ใช้แรงงานทั่วไป สตรี ผู้สูงอายุ  

คนพิการ ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงานดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมเร่งรัด ทบทวน และปรับปรุงการออก

กฎหมายชั้นพระราชบัญ ญั ติและกฎหมายลำดับรอง  

เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย 

ผลการดำเนินงาน 

1) เมื่ อ วัน ที่  13 มิถุนายน  2560 รัฐมนตรี ว่าการ

กระทรวงแรงงาน  ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย  ยื่นให้

สัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและ

อาชีพ ค.ศ. 1958  
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2) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ยื่นให้สัตยาบันพิธีสาร

ส่วนเสริมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29  

ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 และออกพระราชกำหนด

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญั ติป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้แล้ว 

3) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ยื่นให้สัตยาบันอนุสัญญา

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงาน

ภาคประมง และออกพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน 

ในงานประมง พ .ศ . 2562 จะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18

พฤศจิกายน 2562 

3.2 กิจกรรมคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยใน

ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ  2562 (พ.ค.62) คุ้มครอง 

ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทยที่ไป

ทำงานต่างประเทศ จำนวน 10,445 คน รวมเป็นเงิน

92,963,121.45 บาท  

3.3 กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน ผ่าน

เครือข่ ายแรงงานในพื้นที่ /ชุมชน  อาสาสมั ครแรงงาน 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ  2562 

(พ.ค.62) ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้าน

แรงงาน 729,674 คน  

3.4 โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน
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และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 

ในปีงบประมาณ  2562 (มิ.ย.62) ขับเคลื่อนกิจกรรมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ร้อยละ 

86.44 (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ ผลงานเด่น) 

3.5 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ 

และแรงงานพิการ ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา  

ให้แรงงานนอกระบบมีความมั่นคงทางรายได้ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง

ยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอก

ระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 ของกระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อน

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานแห่งชาติ (คนช.) 

คณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการแรงงานระบบ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ

แ ร ง ง า น น อ ก ร ะ บ บ จั ง ห วั ด  (ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /

คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี)  

 ผลการดำเนินงาน  ในปีงบประมาณ 2562 (มี.ค.62) สำนักงาน

แรงงานจังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ใน

การส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ จำนวน 

1,589,523  คน จากเป้าหมาย 400,000 คน ดังนี้ 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและ

ขยายความคุ้มครองให้ ทั่วถึง แรงงานนอกระบบได้รับ

ประโยชน์ 1,040,741 คน ผ่านโครงการตรวจแรงงานนอก
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ระบบ /รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ/ 

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 / ออกหน่วยบริการ

เคลื่อนที่ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อ

การทำงาน แรงงานนอกระบบได้รับประโยชน์  325,317 คน 

ผ่านโครงการรับงานไปทำที่บ้าน ขยายโอกาสการมีงานทำให้

แรงงานนอกระบบ /ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการประกอบอาชีพ / เป็นต้น   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงาน 

นอกระบบ แรงงานนอกระบบได้รับประโยชน์ 223,865 คน 

ผ่านโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย/กลไกแรงงาน 

นอกระบบ จัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ จัดทำดัชนีชี้

วัดคุณชีวิตแรงงานนอกระบบ และการสำรวจแรงงาน 

นอกระบบ เป็นต้น 

3.6 กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ  

ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2562 (มิ.ย. 62) 

 1) งานด้านแรงงานผู้สูงอายุ เป้าหมายผู้สูงอายุ 100,000 คน  

ผลการดำเนินงานแบ่งเป็น 

1. การฝึกทักษะอาชีพ  : ผู้ เข้ารับการฝึก จำนวน 

13,473 คน  

2. การส่งเสริมการมีงานทำ : ผู้มาใช้บริการ จำนวน 

14,998 คน  
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3. การให้ความรู้กฎหมายแรงงาน/การให้ความช่วยเหลือ

แรงงานผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 139,352 คน 

4. การมีงานทำของผู้สูงอายุ  

        4.1 การจ้างงานต่อเนื่องของแรงงานสูงอายุในระบบ : 

จำนวน 30,712 คน (การทำงานแบบมีนายจ้าง) ประกอบอาชีพ

ด้านการผลิต ด้านการสอน เสมียน พนักงานรักษาความปลอดภัย  

ช่ างเทคนิค เป็ นต้น (ข้ อมู ลในระบบประกันสั งคมเป็ น

ผู้ประกันตน มาตรา 33) 

         4.2 การมีงานทำของแรงงานสูงอายุนอกระบบ : จำนวน 

10,901 คน ประกอบอาชีพแม่บ้าน พนักงานทั่วไป อาชีพอิสระ 

เป็นต้น 

2) งานด้านแรงงานคนพิการ เป้าหมายคนพิการ 10,000 คน  

ผลการดำเนินงานแบ่งเป็น 

1. การจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย (100 : 1)  

จำนวน 180 คน (เกินสัดส่วน) แบ่งเป็น จ้างตามมาตรา 33 

จำนวน  87 คน จ้างตามมาตรา 35 (สัมปทาน) จำนวน 93 คน  

2. การฝึกทักษะอาชีพ/ส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน  

17,860 คน 

3. การให้ความรู้กฎหมายแรงงาน/การให้ความ

ช่วยเหลือแรงงานผู้คนพิการในพื้นที่ จำนวน 3,326 คน 
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9 หน่วยงานมีการส่งรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

คำอธิบาย หน่วยงานได้มีการรายงาน

ผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 3 ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ทั้ งระบบสารสนเทศภาคี เครือข่าย

ภาครัฐฯ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

หรือหนังสือราชการมายังกรมคุ้มครอง

สิท ธิและเสรีภาพ  ภายในวัน ที่  30 

พฤศจิกายน 2561 

ห น่ ว ย งาน มี ก ารส่ ง

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติตามระยะเวลา 

ที่กำหนดไว้ 

 หน่วยงานมีการรายงาน 

ผลการปฏิบัติตามแผน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ฉบับที่ 3 หลังวันที่  

15 กุมภาพันธ์ 2562 

 = 1 คะแนน 

 หน่วยงานมีการรายงาน 

ผลการปฏิบัติตามแผน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ฉบับที่ 3 ภายในวันที่  

15 กมุภาพันธ์ 2562  

= 3 คะแนน 

 หน่วยงานมีการรายงาน 

ผลการปฏิบัติตามแผน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ฉบับที่ 3 ภายในวันที่  

30 พฤศจิกายน 2561  

= 5 คะแนน 

10    สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ฉบับที่ 3 และวาระแห่งชาติ 

“สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบสารสนเทศ

ภาคีเครือข่าย http://nhrp.rlpd.go.th เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 

2561 โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านความมั่นคง 

ทางสังคม มิติป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ภายใต้

โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งมี 

การกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน

การค้ามนุษย์ด้านแรงงานระดับกรมและระดับจังหวัดตาม

กรอบยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ด้านแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563 โดยดำเนินมาตรการเฝ้า

ระวัง ป้องกันไม่ให้แรงงานกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ 

ช่วยเหลือ คุ้มครอง เยียวยาและติดตามสิทธิประโยชน์ด้าน

แรงงานให้กับเหยื่อแรงงานบังคับหรือค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สิทธิหน้าที่

นายจ้างและลูกจ้าง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย                                       

รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ   

ฉบับที่ 3ฯ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
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