
การแปลงแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน
ของกระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2564 – 2565 ไปสู่การปฏิบัต ิ
ของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

โดย นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงาน 
ณ วันที่ 27 ต.ค. 63 
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วัตถุประสงค์ 
• ถ่ายทอดแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) 

• แปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
(แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564 – 2564 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 
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• เห็นชอบและประกาศแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) 
• เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน ส าหรับงบประมาณให้
หน่วยงานใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรร โดยด าเนินการใน
ภารกิจของหน่วยงาน และน ามติด้านสิทธิมนุษยชนมาเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

• เห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีละ 1 ครั้ง ห้วงระหว่าง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 ของทุกปี 
 

 
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับ รง.  
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แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) 
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สรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 

แผนรายกลุ่ม 8 กลุ่ม 
1. กลุ่มเกษตรกรและแรงงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

2. กลุ่มเด็กและเยาวชน  หน่วยงานร่วม 

3. กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ หน่วยงานร่วม 

4. กลุ่มผู้พ้นโทษ  หน่วยงานร่วม 

5. กลุ่มผู้สูงอายุ  หน่วยงานร่วม 

6. กลุ่มคนพิการ  หน่วยงานร่วม 

7. กลุ่มความหลากหลายทางเพศ  หน่วยงานร่วม 

8. กลุ่มผู้ป่วย (เอชไอวี /เอดส์ /เสพยา)  หน่วยงานร่วม 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

แผนรายด้าน 5 ด้าน 
1. ด้านกระบวนการยุติธรรม  หน่วยงานร่วม 

2. ด้านการศึกษา  หน่วยงานร่วม 

3. ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ  หน่วยงานร่วม 

4. ด้านสาธารณสุข  หน่วยงานร่วม 

5. ด้านการเมืองการปกครองและความมั่นคง หน่วยงานร่วม 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ขับเคลื่อนงานด้านสทิธิมนุษยชน ผ่าน 2 เครื่องมือ 

แผนขับเคลื่อนการด าเนนิงานด้านสิทธิมนษุยชน สป. (กพบ. เจ้าภาพหลัก) 
เป็น 1 กิจกรรมส าคัญ ที่ขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี ้เพื่อรักษามาตรฐานองค์กร

ต้นแบบด้านสิทธิมนษุยชน 

แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สป. ปี 2564 
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แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงงาน 
พ.ศ. 2564 -2564 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ 



สรุปแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงานฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

 

แผนรายกลุ่ม  แผนรายด้าน 

1. กลุ่มเกษตรกรและ
แรงงาน 

(หน่วยงานรับผิดชอบหลัก) 

1. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(หน่วยงานร่วม) 
 

2. ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ 
(หน่วยงานร่วม) 
 

3. ด้านสาธารณสุข 
(หน่วยงานร่วม) 

 

4. ด้านการเมืองการ
ปกครองและความมั่นคง 
(หน่วยงานร่วม) 

1.1 โครงการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ 
กิจกรรม : พัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน (กลุ่ม
ผู้สูงอาย)ุ (กยผ./สรจ.) 

1.1 โครงการยกระดับการบังคับใช้
กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา 
เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กการใช้
แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์เพื่อ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (สปร.) 

2.1 โครงการการพัฒนาห่วง
โซ่อุปทานที่ย่ังยืนในภูมิภาค
เอเชีย (สปร.)  

3.1 โครงการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ 
(TRIANGLE in 
ASEAN) (สปร.) 
 

4.1  การประชุม ASEAN 
Forum on Migrant 
Labour (AFML) (สปร.) 

1.2 ปรับปรุงแบบคัดกรองการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ (ศปคร.) 

2.2  โครงการความปลอดภัย
และยุติธรรม: สิทธิและ
โอกาสของแรงงานข้ามชาติ
สตรีในภูมิภาคอาเซียน 
(สปร.) 

4.2 โครงการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ด้านแรงงาน (กพบ.) 1.3  สร้างการรับรู้ ตระหนักรู้เรื่อง

การป้องกันการค้ามนุษย์ในกลุม่ผู้น า
ชุมชนในระดับพื้นที่ (สรจ.) 
 ส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค 7 



สรุปแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงานฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานแรงงานจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) 

แผนรายกลุ่ม  
กลุ่มเกษตรกรและแรงงาน 

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 
กิจกรรม : พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (กลุ่มผู้สูงอายุ) 

แผนรายด้าน 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 

โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 
กิจกรรม : สร้างการรับรู้ ตระหนักรู้เรื่องการป้องกันการค้า
มนุษย์ในกลุ่มผู้น าชุมชนในระดับพื้นที่ 
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ตอบข้อเสนอแนะที่ 5 : ควรมีการฝึกทักษะอาชีพ หรือใช้ประโยชน์จาก
ประสบการณ์จากแรงงานผู้สูงอายุ (หลังการเกษียณ อายุ) รวมถึงสิทธิใน

การเข้าถึงข้อมูลและสวัสดิการต่าง ๆ ของแรงงานภายหลังการเกษียณอาย ุ
ตอบข้อเสนอแนะที่ 2 : หน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลเร่งด่วน 

และรัฐจะต้องใช้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



MOL 

MOL 
กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ยธ. 

สป. (กยผ.) 

สป. 
(สตป.) 

หน่วยงานส่วนกลาง สป. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ส านักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด จัดท าแผนปฏิบัติการจังหวัดฯ 
เพ่ือใช้ประกอบการเข้าร่วมประชุมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ในระดับพื้นที่/ร่วมขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานในจังหวัด 
กับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยงานส่วนกลาง สป. 
ส านักงานแรงงานจังหวัด 
ทุกจังหวัด รายงานผล 

การด าเนินงานรายโครงการ/
กิจกรรม (งานประจ า) 
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การขับเคลือ่นแผนฯ สป.รง. 

การรายงานผลฯ 



แผนปฏิบัติการด้านสทิธิมนษุยชนของส านักงานแรงงานจังหวัด...นนทบุรี.... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย (คน) 

ปี 2563 ปี 2564 

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

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

โครงการ
ขับเคลื่อนกลไก
เชิงนโยบายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน
ไปสู่การปฏิบัติ 

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนษุย์ฯ 
โดยเน้นประเด็นการ
บังคับใช้แรงงานหรือ
บริการให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

50,000 - - - - - 100 
 

- - - - - - 

กลุ่มเกษตรและกลุ่มแรงงาน 

โครงการแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนด้าน
อาชีพ 

พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน (กลุ่มผู้สูงอายุ) 
 

78,000 - - - - - - - - - - 16 - 
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564-2565 
ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ล าดับ กิจกรรม  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 

1.1 กระทรวงแรงงาน โดยปลัดกระทรวงแรงงานถ่ายทอดแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) 
สู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564-2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงแรงงานสู่การปฏิบตัิในระดบักรม (ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค) 

• จัดท าหนังสือแจ้งเวียนแผนปฏิบัตกิารฯ ให้หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานสังกัด สป.รง. 

 กยผ. 
 

1.2 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการฯ สู่การปฏิบัติ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานทั้งในสว่นกลางและสว่นภมูิภาค กยผ. 
1.3 จัดประชุมมอบแนวทางการบริหารจัดการองค์การที่ด ีและอบรมให้ความรู้ เร่ือง สิทธิมนุษยชนกับ 
การบริหารจัดการภาครัฐด้านแรงงาน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563  

กพบ. 

1.4 ชี้แจงการแปลงแผนปฏิบัติการดา้นสทิธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564-2565 ไปสู่การปฏิบตัิ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

กยผ. 

2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฯ (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี)   

สป. (สตป.) 
  

4 
รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารฯ ในภาพรวมกระทรวงแรงงาน ต่อกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

สป. (สตป.) 

5 ทบทวนแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนฯ เสนอของบประมาณ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 11 



ปี 2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดน าร่อง 10 จังหวัด 

12 



13 

ปี 2564 (6 เดือนแรก) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ วางแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนใน 10 จังหวัดน าร่อง 
โดยในระดับพื้นที่ขับเคลื่อนผ่านส านักยุติธรรมจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อขยายผล 76 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านกลไก

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)  
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ข้อมูลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน  



ภาคผนวก 
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แผนรายกลุม่ 1 กลุ่ม 

กลุ่มเกษตรกรและแรงงาน 

(รวม 15 โครงการ/กจิกรรม) 

ด้านกระบวนการยุตธิรรม (9 โครงการ/กิจกรรม) 

ด้านการศึกษา (2 โครงการ/กิจกรรม) 

ด้านเศรษฐกจิและธุรกิจ (9 โครงการ/กจิกรรม) 

ด้านสาธารณสขุ (2 โครงการ/กจิกรรม) 

ด้านการเมอืงการปกครองและความมัน่คง  (2 โครงการ/กจิกรรม) 

กลุ่มเดก็และเยาวชน (3 โครงการ/กิจกรรม) 

กลุ่มผู้ตอ้งราชทณัฑ ์(1 โครงการ/กจิกรรม) 

กลุ่มผู้พ้นโทษ (1 โครงการ/กิจกรรม) 

กลุ่มผู้สูงอายุ (1 โครงการ/กิจกรรม) 

กลุ่มคนพกิาร  (4 โครงการ/กิจกรรม) 

กลุ่มความหลากหลายทางเพศ (1 โครงการ/กจิกรรม) 

กลุ่มผู้ป่วย (เอชไอวี /เอดส์ /เสพยา)  (1 กิจกรรม) 

แผนรายด้าน 5 ด้าน  
(รวม 24 โครงการ/กจิกรรม) 

แผนรายกลุม่ 7 กลุ่ม  
(รวม 12 โครงการ/กจิกรรม) 

พย.กยผ.สป. ณ 7 ต.ค. 63 

หน่วยงาน 

หลัก 
หน่วยงาน 

ร่วม 

มติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

สรุปประเดน็แผนสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ที่เกี่ยวขอ้งกบักระทรวงแรงงาน 
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564-2565 
ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) 

ล าดับ กิจกรรม  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 

1.1 กระทรวงแรงงาน โดยปลัดกระทรวงแรงงานถ่ายทอดแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) 
สู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564-2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงแรงงานสู่การปฏิบตัิในระดบักรม (ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค) 

• จัดท าหนังสือแจ้งเวียนแผนปฏิบัตกิารฯ ให้หน่วยงานระดับกรม 

สป. (กยผ.) 

1.2 หน่วยงานระดับกรมถา่ยทอดแผนปฏิบัตกิารฯ สู่การปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 
กกจ./กพร./กสร./สปส./ 

สป. (กยผ.) 

2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง ระหว่าง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี)    

  

 3.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สป. (สตป.) 
 3.2 กรม/ส านักงาน รวบรวมผลการด าเนินงานทั้งจากส่วนกลางและสว่นภูมภิาคส่งให้กระทรวง กรม/ส านักงาน 

4 
รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารฯ ในภาพรวมกระทรวงแรงงาน ต่อกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

สป. (สตป.) 

5 ทบทวนแผนปฏบิัติการฯ และน าโครงการ/กจิกรรมทีบ่รรจไุว้ในแผนฯ เสนอของบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 17 



• วิสัยทัศน ์สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม 
• เป้าหมาย การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง 
• วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศให้มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียม
ระดับสากล  

• ประกอบด้วย แผนรายด้าน 10 ด้าน และแผนรายกลุ่ม 12 กลุ่ม 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) 
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