


ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปลัดกระทรวงแรงงานประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน

1.1 กพบ. ก.ย.

จัดท าโครงการ "การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน"

 - เชิญวิทยากรจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บรรยายหัวข้อ 

"สิทธิมนุษยชนกับการบริหารจัดการด้านแรงงาน"

 - จัดพิธีลงนามข้อตกลงเพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ

ในการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

โดยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับผู้บริหาร

3 หน่วยงานจัดท าประกาศปฏิญญาส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ

ในการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้บุคลากรลงนาม

ร่วมกัน

1.2 กพบ. ทุก

หน่วยงาน

4 ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์ฯ ผ่านระบบ intranet เผยแพร่ข่าว

การประกาศเจตนารมณ์ฯ ผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ติดประกาศ

เจตนารมณ์ฯ บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางส่ือสารต่าง ๆ ได้แก่ 

ส่ือโซเซียลมีเดียของกระทรวงแรงงาน กลุ่มไลน์ "KM สป.รง." กลุ่มไลน์

อาสาสมัคร/บัณฑิตแรงงาน

1.3 กผป./

กพบ.

กบค.

(พบ.)/

สตป.(สภ./

ศบช.)/

สปร.(ปร.)

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนานโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน

2

แผนขบัเคลื่อนการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564*

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
หน่วยงาน

หลัก

หน่วยงาน

รอง

ปีงบฯ

 2563

สอดคล้อง

หลักเกณฑ์

1.2/4.3 กพบ. กก.
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5 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยก ำหนดหน่วยงำนก ำกับ 

ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน และติดตำมผลอย่ำงชัดเจน เพือ่รองรับ

กำรขับเคล่ือน/ข้อเสนอแนะของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และ

แผนปฏิบัติกำรระดับชำติ ว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

2.1-2.2 

3.1-3.2,9

กยผ.

(พย./ผง.)

สปร./

ศทส./สตป.

6 รวบรวมรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/นโยบำยทีส่อดคล้อง เชื่อมโยง 

หรือประยุกต์ใช้แนวทำงตำมหลักสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับแผนสิทธิฯ 

และ/หรือแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

6.1-6.2 กยผ.

(พย./ผง.)

7 จัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับ "สิทธิมนุษยชนกับการบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านแรงงาน"

4.1 กพบ./

กบค. 

(พบ.)

กยผ./

สปร./สตป.

8 จัดท าและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผ่านช่องทาง

การส่ือสารทัง้ภายในและภายนอก

4.1 กผป./

กบค.

(พบ.)/

ศทส.

กพบ.

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการขบัเคลื่อนงานดา้นสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ที ่3 เสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนสู่บุคลากรทุกระดบั
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9 จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

ส าหรับเจ้าหน้ารัฐ ระดับต้น ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

หรือการอบรม/สัมมนาด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภายนอก

4.2 กบค.(พบ.) กยผ./สปร.

10 ก าหนดแนวทางการน าความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปสอดแทรก หรือประยุกต์

ในการอบรมให้แก่เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน**เป็นการเฉพาะ เช่น หลักสูตร

การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน หลักสูตรพนักงาน

เจ้าหน้าทีต่ามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม เป็นต้น

4.3 กบค.

(พบ.)/ 

สตป./

ศปคร.

กพบ.

11 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานให้แก่บุคลากรส านักงาน

แรงงานจังหวัด ส านักงานแรงงานในต่างประเทศ และหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงแรงงาน

10 กพบ.

12 จัดให้ม/ีพัฒนากลไก เคร่ืองมือ หรือช่องทางอ านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน รวมทัง้กลุ่มเปราะบาง*** ให้เข้าถึงบริการด้านแรงงาน

อย่างสะดวกและเหมาะสม เช่น สายด่วน 1506 อาสาสมัครแรงงาน 

บัณฑิตแรงงาน ศูนย์ประสานแรงงานนอกระบบ (ภาคประชาชน)

แอพพลิเคชั่น MOL I lert U

5.1-5.2 สตป.

(ศบช./

สภ.) สปร.

 (ปร.) 

ศทส.

สนบ./

กพย./กศร.

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน คุ้มครองสิทธิมนุษยชนดา้นแรงงาน
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13 จัดให้ม/ีพัฒนากลไก ช่องทาง หรือเคร่ืองมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น เครือข่ายอาสาสมัคร

แรงงาน บัณฑิตแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน (สมาพันธ์แรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) องค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG))

8.1 สตป.(สภ.)

 ศปท. 

สปร.(ปร.)

 สนบ.

กบค.(วน.)

14 ทบทวนแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีชุมนุมประท้วง 8.2 สตป.(สภ.)

15 ประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน และจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

เพือ่ลดความเส่ียงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

8.3 กพบ. ทกุหน่วยงาน

16 คัดเลือกโครงการเด่น/นวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้การด าเนิน

โครงการ "เปิดใจ สร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมภาครัฐด้านแรงงาน"

9 กพบ.

17 ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ด้านสิทธิมนุษยชน ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที ่4 

(พ.ศ.2562-2565) แผนปฏิบัติการระดับชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

 และแผนปฏิบัติงานเครือข่ายการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม 

เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน และแจ้งเวียนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องรับทราบ

และถือปฏิบัติ

7.1-7.2 สตป.(วป.)

กลยุทธ์ที ่5 การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน
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18 หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคล่ือนฯ 

ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

- กพบ. ทกุหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

19 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการเป็นองค์กร

ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

- กพบ.

20 จัดท าสรุปบทเรียนจากการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยสามารถ

เชื่อมโยงกับข้อเสนอแนะของแผนสิทธิฯ/แผนปฏิบัติการระดับชาติฯ

11 กยผ.(พย.)/

กพบ./

สตป.

ทกุหน่วยงาน

หมายเหตุ:  * ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2563

        ** เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาบริการ อาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน บุคลากรหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

        *** กลุ่มเปราะบาง หมายความถึง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ต้องราชทัณฑ์ ชนกลุ่มน้อย แรงงานต่างด้าว ผู้ด้อยโอกาส 
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1 
 

คำอธบิายหลกัเกณฑ์องค์กรต้นแบบดา้นสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐ 

หัวข้อ หลักเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่ำ 
มิติตัวชี้วัดด้านโครงสรา้ง (Structural Indicator)

1 การประกาศหรือแถลงนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน
1.1 ผู้บริหารมีการประกาศ/แถลงนโยบายท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน ให้บุคลากรภายในทราบ 
1.2 จํานวนสมาชิกองค์กรท้ังฝ่ายบริหารและสมาชิกในองค์กรทุกระดับ อย่างน้อย 20 %  

มีการประกาศข้อตกลงร่วมกันเป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
1.3 ผู้บริหารมีการประกาศ/แถลงนโยบายท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนให้แก่ บุคลากรภายในและสื่อสาร

ต่อสาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
2 การกําหนดผู้รับผิดชอบเฉพาะในการดําเนนิงานด้านสิทธิมนุษยชน

2.1 มีการกําหนดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการกํากับ ขับเคล่ือน และติดตามการดําเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน 

2.2 มีโครงสร้างหน่วยงานภายในรับผิดชอบโดยตรงในการกํากับ ขับเคลื่อน และติดตามการดําเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน 

มิติตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process Indicator)
3. การนําขับเคลือ่นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ/หรือแผนปฏิบัติการ ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ

กับสิทธิมนุษยชน ไปสู่การปฏิบัติ
3.1 มีโครงการ กิจกรรม เช่ือมโยง รองรับการขับเคลื่อนแผนสทิธิมนุษยชน แห่งชาติ และ/หรือ

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
3.2 มีแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน เช่ือมโยงรองรับแผนสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ และ/หรือ

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
4. การสร้างการรบัรู้ การตระหนักรู้ด้านสิทธมินุษยชนให้แก่เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงาน 
4.1 มีการจัดทําและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานขององค์กร 
4.2 มีการส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรม/สัมมนาด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงาน ภายนอก 
4.3 มีการสอดแทรก ประยุกต์ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในการอบรมของ หน่วยงาน หรือ 

มีการจัดฝึกอบรมในการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ 
5. การสร้างกลไก เครื่องมือ หรือช่องทางอํานวยความสะดวกเพื่อให้ ประชาชน/ผู้รับบริการ

รับรู้สิทธิและเข้าถึงบริการของหน่วยงาน 
5.1 มีกลไก เครื่องมือ หรือช่องทางอํานวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการ 

ขององค์กร 
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หัวข้อ หลักเกณฑ์
5.2 มีกลไก มาตรการ หรือช่องทางเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ กลุ่ม เปราะบาง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 

คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ สามารถ เข้าถึงบริการขององค์กรโดยสะดวก 
มิติตัวชี้วัดด้านผลลพัธ์ (Outcome Indicator)

6. มีการจัดทําโครงการ หรือกิจกรรม โดยใช้สิทธิมนุษยชนเป็นฐาน (Human Rights based Approach)
6.1 โครงการ หรือกิจกรรม มีการวิเคราะห์สอดคล้อง เช่ือมโยงกับ หลักการสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 ของโครงการทั้งหมด 
6.2 สามารถประยุกต์ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights - based Approach)  

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การออกแบบโครงการ และการดําเนินนโยบายในองค์กร  
เกิดความตระหนักและสามารถปรับใช้ องค์ความรู้ในการเคารพสิทธิมนุษยชนในบทบาทหน้าท่ี
ตนเองและ องค์กรได้ และสอดคล้องกับแผนรายด้าน หรือแผนรายกลุ่มภายใต้ (ร่าง) แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ/หรือแผนปฏิบัติการ ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

7. มีการประเมินผลโครงการ กิจกรรม ตามข้อ 6
7.1 มีการติดตามประเมินผล โครงการ ตามข้อ 6
7.2 มีการนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโครงการ กิจกรรมตามข้อ 6
8. มีกลไก ช่องทาง หรือเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน
8.1 มีกลไก ช่องทาง หรือเคร่ืองมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน
8.2 มีการดูแลการจัดการผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานของ หน่วยงานอย่างเหมาะสม 

และมีประสทิธิภาพ 
มาตรฐานขั้นกลาง 

9. มีการเสนอโครงการเด่น/นวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชน/โครงการตัวอย่าง ท่ีมีการนําข้อเสนอแนะ
ภายใต้ (ร่าง) แผนสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 และ/หรือแผนปฏบัิติการระดับชาติ  
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ 

มาตรฐานขั้นสูง 
10. มีการดําเนินการ/มีแผนในการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
11. มีการจัดทําสรปุบทเรียน (Lesson Learn) ว่าหน่วยงานได้เรียนรู้อะไร จากการดําเนินงาน 

ด้านสิทธิมนุษยชน โดยสามารถเช่ือมโยงกับข้อเสนอแนะของ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 4/แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
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