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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน  
กรมการจดัหางาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  
  ตามที่กรมการจัดหางาน ได้ให้ความส าคัญความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร
กรมการจัดหางานได้เห็นชอบให้มีการจัดท า “แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กรมการ
จัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ 2564” โดยได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารด าเนินการจัดท า 
ร่างแผนขับเคลื่อนดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดท า(ร่าง) แผนขับเคลื่อนฯ โดยการน าหลักเกณฑ์
การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐ มาเป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมภายใต้
แผนขับเคลื่อนฯ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ก าหนดกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ 
โดยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานรับผิดชอบรอง พร้อมระยะเวลาในการด าเนินการของแต่ละ
กิจกรรม จากนั้นได้มีการจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กรมการ
จัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล กรมการ
จัดหางาน ชั้น 10 โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว  ซึ่งที่ประชุม 
ได้มีมติปรับแก้ไขเพ่ือให้แผนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้เสนอแผนดังกล่าวให้อธิบดีกรมการจัดหางาน
พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการ
จัดหางานรับทราบและถือปฏิบัติ โดยสาระส าคัญของแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กรมการ
จัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีดังนี ้
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       รูปภาพ : การประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธมินษุยชน  
 

ผลการด าเนินงานแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กรมการจัดหางาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  จากการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กรมการจัดหางาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ได้รับความร่วมแรง ร่วมใจ 
จากบุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อย่างเต็มก าลังความสามารถ ท าให้
กรมการจัดหางานสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและผู้รับบริการของกรมการจัดหางานได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  
ของสิทธิมนุษยชน โดยมีผลการด าเนินงานแยกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 : อธิบดีกรมการจัดหางานเน้นย  าประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติร่วมกัน 
  ผลการด าเนินงาน : อธิบดีกรมการจัดหางานได้เน้นย้ าประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ของกรมการจัดหางาน ตามแนวทางปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพ่ือแสดงถึงความตั้งใจหรือเจตจ านง
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน และต้องการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีสาระส าคัญของนโยบาย
ดังกล่าว ดังนี้ 
     นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน จากการให้ความส าคัญของผู้บริหารกรมการจัดหางาน  
ได้น าไปสู่การก าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนกรมการจัดหางานเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของบุคลากร
ในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสาระส าคัญของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
กรมการจัดหางาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ มีดังนี้ (ภาคผนวก)  
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    ผู้บริหารและบุคลากรกรมการจัดหางานทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความส าคัญและเคารพ 
ต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคลากรกรมการจัดหางาน และบุคคลภายนอก ตลอดจนสังคมและชุมชน  
ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติต่อกัน โดยรวมถึง 
    1. ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
    2. หลีกเลี่ยงการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    3. สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
    4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท าความเข้าใจ ก าหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การ
สนับสนุนอ่ืนใด แก่บุคลากรกรมการจัดหางาน ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ และหรือ
การส่งมอบงานต่อกัน ตลอดจนบุคคล กลุ่มบุคคล และเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน   
ตามแนวนโยบายนี้ 
    แนวทางปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน 
    1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ประเทศ  
ต้นก าเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  
หรือเรื่องอ่ืนใด 
    2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลภายนอก และบุคลากรของกรมการจัดหางาน
   3. สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไม่ให้บุคคลใดถูกหลอกลวง 
บังคับใช้แรงงานเป็นทาสหรือบังคับให้กระท าการอันมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือลดปัญหาการค้ามนุษย์ที่เป็นการ 
ก่ออาชญากรรมโดยการถือเอามนุษย์เป็นสินค้าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพ่ือผลประโยชน์ของคน หรือองค์กร
อาชญากรรม    
    4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท าความเข้าใจ แก่บุคลากรของกรมการจัดหางาน หรือองค์กร  
ที่เก่ียวข้องในการให้บริการ และหรือการส่งมอบงานต่อกัน ตลอดจนบุคคล กลุ่มบุคคล และเครือข่ายในห่วงโซ่
อุปทาน เพ่ือสร้างการรับรู้ รวมถึงมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ
ปฏิบัติต่อทุกคนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
    5. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคลากรกรมการ
จัดหางาน รวมถึงผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียน  
ต่อกรมการจัดหางาน โดยกรมการจัดหางานจะต้องด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างเป็นธรรม 
    6. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท า 
ที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล  
ที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม  
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
    7. กรมการจัดหางานจะให้ความเป็นธรรมและปกปิดข้อมูลบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับกรมการจัดหางาน 
    8. กรมการจัดหางานมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนี้ 
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    9. ผู้กระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย นอกจากนี้  
จะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดต่อกฎหมาย 
  นอกจากนี้ ยังเห็นชอบมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีหนังสือแจ้งเวียนนโยบาย 
ด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน ให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบและถือปฏิบัติ
ร่วมกัน พร้อมทั้งน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์กรม ติดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (หนังสือ รง 0318/0043 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564) 

  กิจกรรมที่ 2 : อธิบดีกรมการจัดหางานลงนามข้อตกลงร่วมกันกับผู้ บริหาร 
และบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการเคารพและการ
ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
  ผลการด าเนินงาน  :  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้ลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน และ
บุคลากรในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือปฏิบัติตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
กรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในวันประชุมประจ าเดือนกรมการจัดหางาน เมื่อวันที่  
1 มีนาคม 2564  พร้อมทั้งได้กล่าวถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวในที่ประชุม ความว่า กรมการจัดหางาน
มุ่งมั่น ส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัยให้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิอันพึงได้รับในการพัฒนาความสามารถในการท างาน 
มีงานท าเหมาะสมกับศักยภาพ พร้อมให้ความคุ้มครองคนหางาน ให้ได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม  
ตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น 
ที่ให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมรู้
หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม”  
  “กรมการจัดหางาน จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในการให้บริการด้านการส่งเสริม
การมีงานท าและการให้ความคุ้มครองคนหางาน โดยมีสาระส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่บุคลากรกรมการจัดหางาน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 3.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
 4.ให้ค าแนะน าช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ หรือไม่ได้รับการปฏิบัติอย่าง  
เท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้บริการด้านการส่งเสริมการมีงานท า การคุ้มครองสิทธิ 
ของคนหางาน และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
 5. ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของประชาชน “ 
  นอกจากนี้กรมการจัดหางานยังได้เผยแพร่การลงนามดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่าน
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ในหมวดหมู่ BUSINESS NATIONAL คอลัมน์ 
TRADETALK 
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รูปภาพ : งานพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนษุยชน  
 ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัดทั งส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 

  กิจกรรมที่ 3 : ประชาสัมพันธ์การประกาศนโยบายด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน ผ่านเว็บไซต์กรม ติดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทาง
การสื่อสารต่าง ๆ  

  ผลการด าเนินงาน  : กรมการจัดหางานได้มีการประชาสัมพันธ์การประกาศนโยบาย
ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน ผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน 
www.doe.go.th  เพจเฟสบุ๊ค : ประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางาน และผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ
ดิจิทัล เป็นต้น เพ่ือเน้นย้ าเจตนารมณ์และสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งน าไปสู่การถือปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทราบ  

 

 

 
  
 
 
 

รูปภาพ: การประชาสัมพันธ์การประกาศนโยบายด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินษุยชน 
ของกรมการจัดหางานผ่านสื่อต่างๆ 
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  นอกจากนี้ อธิบดีกรมการจัดหางานได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหา
งานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน เพ่ือ
เน้นย้ าเจตนารมณ์และสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งน าไปสู่การถือปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง  ๆของหน่วยงาน (หนังสือ ที่ รง 0318/1849 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น 
หนั ง สื อ เ วี ย น เ จ้ า ห น้ า ที่ ภ า ย ใน ห น่ ว ย ง า น  ติ ด ป ร ะก า ศ บ น บอร์ ด ป ร ะช า สั ม พั น ธ์  เ ว็ บ ไ ซ ต์  
ของหน่วยงาน เพจเฟสบุ๊คของหน่วยงาน  ไลน์กลุ่มต่างๆ ของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ : ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ : ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์กลุม่ต่างๆ ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ : ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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  กิจกรรมที่ 4 : จัดท าแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ กิจกรรมโครงการภายใต้แผนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนะของแผนสิทธิมนุษย์ชน
แห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)  
  ผลการด าเนินงาน  : กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน 
สิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 – 2565  โดยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ กิจกรรม
โครงการภายใต้แผนเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนะของแผนสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2562 - 2565) โดยกรมการจัดหางานมีภารกิจที่สอดคล้องกับเนื้อหาของสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2562 - 2565) ทั้งสิ้น 2 ด้าน 4 กลุ่ม ได้แก่ 
  - ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการยุติธรรม ว่าด้วยเรื่องของปัญหาที่ไทยหยิบหยกเป็นวาระ
แห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง จึงต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม  
และต่อเนื่อง ซ่ึงกรมการจัดหางานมีโครงการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1) โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
   2) โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 
   3) โครงการบริหารแรงงานต่างด้าว 
  - ด้านที่  4 ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ว่าด้วยเรื่องปัญหาความเลื่อมล้ าทางรายได้ 
ของประชาชนในสังคมเป็นผลมาจาการถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าในเชิง
โครงสร้างที่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ไม่สามารถขยับเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเองได้ เกิดสภาวะ
ติดกับดักความยากจนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นปัญหาเชิงพลวัตร กรมการจัดหางานในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการจัดหางานให้แก่ก าลังแรงงานและส่งเสริมการมีงานท า จึงมีส่วนส าคัญในการผลักดันสร้างความ
ตระหนักรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนให้ถ่ายทอดไปสู่ภารกิจของกรมฯ ที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางด้านสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชน ผ่านโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ กิจกรรม การให้บริการจัดหางานของศูนย์จัดหางาน
เพ่ือคนไทย 
   2) ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า กิจกรรม การให้บริการ
จัดหางานในประเทศ 
   3) ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า กิจกรรม การให้บริการ
จัดหางานต่างประเทศ 
  - กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ การเตรียมความพร้อมผู้ต้องราชทัณฑ์ในการกลับเข้าสู่สังคม
เป็นประเด็นเร่งด่วนส าคัญ ทั้งการเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้ต้องขังให้มีศักยภาพและความรู้เหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพ มีรายได้เพียงพอ สามารถคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและไม่หวนกลับมากระท าความผิดซ้ า ซึ่ง
กรมการจัดหางานมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อม 
แก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ
และผู้ต้องขัง 
  - กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเท่าที่ควร เพราะเมื่อ
พ้นโทษออกมาแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถหางานท าได้ เนื่องจากหน่วยงานรัฐไม่เป็นต้นแบบในการับผู้พ้นโทษ
เข้าท างาน รวมไปถึงผู้พ้นโทษที่ขาดการฝึกอาชีพในขณะรอการพ้นโทษ ขาดความช านาญ ตลอดจนการ 
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ฝึกอาชีพไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้เกิดกระกระท าความผิดซ้ าในที่สุด  ดังนั้น 
การมีที่ปรึกษาให้ค าแนะน าด้านอาชีพจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งกรมการจัดหางานมีโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อน
การด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า กิจกรรม
จัดหางานพิเศษส าหรับผู้พ้นโทษ 
  - กลุ่มที่ 6 กลุ่มคนพิการ  คนพิการเป็นกลุ่มที่ยังคงถูกเลือกปฏิบัติและมีอุปสรรคในการ
เข้าถึงกลไกในการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จากปัญหาดังกล่าวท าให้สัดส่วนของคนพิการที่อยู่ 
ในวัยแรงงานที่มีงานท ายังมีสัดส่วนที่น้อยอยู่ กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริม  
การมีงานท าให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกช่วงวัยได้มีอาชีพ มีงานท า และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
จึงต้องสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง สร้างการตระหนักรู้ถึงสิทธิของคนพิการให้แก่คนพิการ ครอบครัว นายจ้าง  
สถานประกอบการและชุมชน เพ่ือให้คนพิการได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งกรมการ
จัดหางานมีโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนการด าเนินงาน จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดหา งาน 
ให้คนพิการมีงานท า และกิจกรรมส่งเสริมคนพิการท างานในหน่วยงานภาครัฐ 
  - กลุ่มที่ 11 กลุ่มเกษตรกรและแรงงาน ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่ม
แรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิ และปัญหานายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมไปถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
ที่ล้าช้าและมีราคาสูงเป็นสาเหตุให้ยังคงพบปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานในปัจจุบัน การส่งเสริมให้ลูกจ้าง
เกษตรกรและแรงงานได้มีความรู้ มีความเข้าใจในด้านกฎหมาย สิทธิมนุษยชน จึงเป็นความท้าทายที่ต้อง
ผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมการจัดหางานมีโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานในเรื่อง
ของการฝึกทักษะอาชีพหรือใช้ประโยชน์จากประสบการณ์จากแรงงานผู้สูงอายุ (หลังการเกษียณอายุ) รวมถึง
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและสวัสดิการต่าง ๆ ของแรงงานภายหลังการเกษียณอายุ  จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 
โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  กิจกรรมที่ 5 : จัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2562 – 2565) โดยก าหนดหน่วยงานก ากับขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
  ผลการด าเนินงาน  : กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) ของกรมการจัดหางาน เพ่ือรองรับและ
ขับเคลื่อน โดยก าหนดหน่วยงานก ากับขับเคลื่อนแผนงานจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) ด้านแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน โดยได้มี
การก าหนดหน่วยงานก ากับขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
  - เสาหลักที่ 1  การคุ้มครอง (Protect) มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 7 ประเด็น ซึ่งกรมการจัดหางาน
ได้มีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รองรับการด าเนินเพื่อขับเคลื่อนแผนฯ ดังนี้ 
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    1) ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     ล าดับกิจกรรมที่ (5) ศึกษาหลักการทั่วไปขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการจัดหางานอย่างเป็นธรรม ( ILO General principles and Operational Guidelines on Fair 
Recruitment) และทบทวนกฎหมายและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้อยู่เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการฯ ดังกล่าว  
โดยมีส านักบริหารแรงงานต่างด้าว และกองนิติการ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมการทบทวน
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
     ล าดับกิจกรรมที่ (6) ทบทวนนโยบายการจ้ างแรงงานในพ้ืนที่ชายแดน 
ในลักษณะที่มุ่งคุ้มครองคนท างานที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้แล้วทุกฉบับโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the 
Rights of Migrant Workers) โดยมีส านักบริหารแรงงานต่างด้าว และกองนิติการ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจกรรมการทบทวนนโยบายการจ้างงานให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
    2) ประเด็นที่ 4 การจัดหางาน 
     ล าดับกิจกรรมที่ (10) พัฒนามาตรการควบคุมและตรวจตราการจัดหางาน 
ที่เป็นธรรม โดยมีกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่รองรับการขับเคลื่อนแผนฯ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน กิจกรรมให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน และ 2) โครงการ
ตรวจสอบส านักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานให้คนหางานท างานในประเทศและบริษัทจัดหางาน  
ให้คนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
    3) ประเด็นที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ให้กับแรงงาน 
     ล าดับกิจกรรมที่ (11) อบรมให้ความรู้และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยในการท างาน ประกันสังคม แก่กลุ่มแรงงาน ซึ่งรวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติรวมทั้งพัฒนาสื่อหลากหลายรูปแบบรวมถึงคู่มือ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวในภาษาที่แรงงาน
ดังกล่าว สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยมีกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน รับผิดชอบด าเนินงาน
โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท างานต่างประเทศ และส านักบริหารแรงงานต่างด้าว
รับผิดชอบด าเนินงานโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว 
    4) ประเด็นที่ 6 การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน/ท างาน 
     ล าดับกิจกรรมที่ (12) การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานให้กับคนพิการในสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับคนพิการพร้อม
ทั้งมีระบบคัดกรองความสามารถคนพิการ เพ่ือจัดหางานให้อย่างเหมาะสมฯ โดยมีกองพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ 
     ล าดับกิจกรรมที่ (13) พัฒนามาตรการและกลไกส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการจ้างงานเพ่ิมขึ้น  โดยมีกองส่งเสริมการมีงานท า รับผิดชอบด าเนินงานในกิจกรรม
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ และกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน รับผิดชอบด าเนินงาน  
ในกิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุ 
     ล าดับกิจกรรมที่ (14) พิจารณาแนวทางส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษสามารถประกอบ
อาชีพได้ ทั้งการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการและการมีกิจการเป็นของตัวเอง โดยมีกองส่งเสริมการมีงาน
ท ารับผิดชอบด าเนินงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ (แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็ก
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และเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง)  และกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานรับผิดชอบ
ด าเนินงานโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ (จัดหางานพิเศษส าหรับผู้พ้นโทษ) 
     ล าดับกิจกรรมที่ (19) พิจารณาก าหนดมาตรการ นโยบายและกลไกส่งเสริม 
การจ้างงานสตรี ให้สตรีเข้ามามีบทบาทในระบบแรงงาน เพ่ือสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศที่สอดคล้ อง 
กับมาตรฐานสากล โดยมีกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานรับผิดชอบด าเนินงานกิจกรรมการให้บริการจัดหางาน
ในประเทศ และกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ รับผิดชอบด าเนินงานกิจกรรมการให้บริการจัดหางาน
ต่างประเทศ 
     ล าดับกิจกรรมที่ (20) พิจารณาก าหนดมาตรการและกลไกส่งเสริมการจ้างงาน
กลุ่มเปราะบางอ่ืนๆ อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติและประชากรข้ามชาติ รวมถึงกลุ่มวิถีทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศ ให้เข้าสู่ระบบแรงงานอย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนสากล โดยมี
ส านักบริหารแรงงานต่างด้าวรับผิดชอบด าเนินงานกิจกรรมพิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่น
ขอรับใบอนุญาต 
    5) ประเด็น 11 การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ 
     ล าดับกิจกรรมที่ (25) พิจารณาน ามาตรการหรือกฎหมายแรงงานที่ใช้กับภาคการ
ประมงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการดูแลสภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น ภาคการเกษตรและการ
ก่อสร้างที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติท างานเป็นจ านวนมาก โดยมีกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครอง
คนหางาน รับผิดชอบด าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 
    6) ประเด็นที่ 14 การคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ  
     ล าดับกิจกรรมที่ (28) คุ้มครองสิทธิแรงงานในประเทศปลายทาง ซึ่งรวมถึงการให้
ความคุ้มครองแรงงานไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศและการให้ค าแนะน าในการดูแลรักษาสุขภาพ  
แก่แรงงานไทยในต่างประเทศ โดยมีกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ รับผิดชอบด าเนินงานกิจกรรม  
การให้บริการจัดหางานต่างประเทศในด้านการอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างานต่างประเทศ และกองทะเบียน
จัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานรับผิดชอบด าเนินงานกิจกรรมการให้ความคุ้มครองคนหางาน  
ตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางานในด้านการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ 
    7) ประเด็นที่ 15 การด าเนินการต่อภาคธุรกิจ 
     ล าดับกิจกรรมที่ (30) ตรวจสอบ ตรวจตรา สถานบริการสถานประกอบการและ
บริษัทจัดหางาน โดยเน้นตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ สัญญาจ้างแรงงาน สภาพการท างานและ
ใบอนุญาตท างาน (กรณีแรงงานต่างด้าว) โดยมีส านักบริหารแรงงานต่างด้าว รับผิดชอบด าเนินงานกิจกรรม
พิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน และกองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 
  - เสาหลักที่ 2 หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) ไม่มีประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานภารกิจของกรมการจัดหางาน 
  - เสาหลักที่ 3 การเยียวยา (Remedy) มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภารกิจ 
ของกรมการจัดหางาน 1 ประเด็น 1 กิจกรรม ดังนี้ 
    ประเด็นที่ 1 การร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    ล าดับกิจกรรมที่ (1) จัดท าระบบร้องทุกข์ (ทั้งภาครัฐ และเอกชน) และพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีมีประสิทธิภาพ (ทุกกรม/การเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ มีการเปิด
ให้ร้องเรียนได้หลายส านักงาน) ช่องทางที่มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ โดยการน า
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เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น สายด่วน เว็บไซต์ และร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยมี
ส านักงานเลขานุการกรม รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับบริการสายด่วน 1506 กด 2 และกองทะเบียน
จัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับระบบรับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว Doe 
Help Me ผ่านเว็บไซต์ www.doe.go.th/helpme โดยให้บริการ 6 ภาษา (ภาษาไทย อังกฤษ กัมพูชา ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมที่ 6 : จัดท าเอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของกรมการจัดหางาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมการจัดหางาน 
  ผลการด าเนินงาน  : กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารชุดความรู้
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน เสนออธิบดีเห็นชอบ 
และลงนามในหนังสือเพ่ือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้รับทราบและศึกษาสร้างความตระหนักรู้ 
และน าข้อมูลความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการของกรมการจัดหางาน
รับทราบต่อไป (ตามหนังสือที่ รง 0318/ว 7792 ลงวันที่ 25 มิถุนายน  2564) โดยเอกสารชุดความรู้ดังกล่าว
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ : สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
  สิทธิมนุษยชนคืออะไร 
  ที่มาของสิทธิมนุษยชน 
  - ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
  - สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี  
  - รัฐธรรมเนียมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ส่วนที่ ๒ : การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  - ที่มาของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  - สาระส าคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)  
  - แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน กระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  
  แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
  - ความเป็นมา  
  - หลักการ UNGPs  

http://www.doe.go.th/helpme%20โดย
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  - แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
  - กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
  - สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

 ส่วนที่ ๓ : การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน 
   นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  
   แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กรมการจัดหางาน  
   การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมที่ 7 : จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพหรือด้านสิทธิมนุษย์ชน 
  ผลการด าเนินงาน  : กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการด าเนินการจัดส่งบุคลากรของ
กรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
สิทธิเสรีภาพหรือด้านสิทธิมนุษย์ชน ดังนี้ 
  - กรมการจัดหางานได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มอบหมายให้บุคลากรอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คน เข้ารับการอบรมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของส านักงาน ก.พ. ชื่อหลักสูตรสิทธิ์มนุษยชน รหัสหลักสูตร LA03 ระยะเวลา
การอบรม 3 ชั่วโมง ตลอดจนในส่วนของส านักงานจัดหางานจังหวัดหากมีการพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมกับหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ตั้งที่มีการจัดอบรมเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวด้วย 
  - การอบรมสัมมนาร่วมกัน โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ”  
ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self –Learning) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ของส านักงาน ก.พ. ชื่อหลักสูตรสิทธิ์มนุษยชน รหัสหลักสูตร LA03 ระยะเวลาการอบรม 3 ชั่วโมง 
  ทั้งนี้ จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพหรือด้านสิทธิมนุษย์ชน จ านวนทั้งสิ้น 217 ราย แยกเป็น  
ผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของส านักงาน ก.พ. ชื่อหลักสูตรสิทธิ์มนุษยชน  
รหัสหลักสูตร LA03  จ านวน  214 ราย และผู้เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ตั้งที่มีการจัดอบรม
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จ านวน 3 ราย  
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รูปภาพ : ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของส านักงาน ก.พ. 
 
  กิจกรรมที่ 8 : ก าหนดให้มีการน าความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปสอดแทรก หรือ
ประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนาให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเป็นการเฉพาะ เช่น หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม่ การฝึกอบรมเจ้าพนักงานตรวจ  นักแนะแนว นักจัดหางาน เป็นต้น 
  ผลการด าเนินงาน  : หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ได้ให้ความส าคัญและมีการน าความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปสอดแทรก หรือประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนา 
การประชุมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเป็นการเฉพาะ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสริมสร้างประสิทธิภาพคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน เช่น  
  - โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”   
  - การอบรมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลคน ซึ่งเข้าข่ายเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วย 
  - โครงการอบรมกฎหมายเพ่ือสร้างการรับรู้และเผยแพร่กฎหมายในความรับผิดชอบของ
กรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานและกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
และหลักสิทธิมนุษยชน 
  - น าความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปสอดแทรกในการประชุมประจ าเดือนของส านักงาน 
เป็นประจ าทุกเดือน 
  - น าความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปสอดแทรกให้ความรู้ในการจัดอบรมสัมมนา กิจกรรม
ส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน และกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
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  กิจกรรมที่ 9 : จัดให้มีกลไก เครื่องมือ หรือช่องทางอ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานได้อย่างสะดวก 
  ผลการด าเนินงาน  : กรมการจัดหางานได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมดังกล่าว โดยมี
การน าอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นกลไก เครื่องมือ และสื่อสารการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางานได้อย่าง
ครอบคลุม ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคได้มุ่งเน้นน ากลไก เครื่องมือ ที่กรมการจัดหางานได้พัฒนาขึ้นไปให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้  
  1. การจัดหางานในประเทศ : ให้บริการผ่านช่องทาง 
   1.1 ระบบ Smart Job Center : เป็นระบบให้บริการจัดหางานแบบออนไลน์ในรูปแบบ 
Web Application ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานจากคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยให้
บริหารทั้งผู้สมัครงานรวมถึงนายจ้าง/สถานประกอบการ 
   1.2 ตู้งาน (JOB BOX) :  เป็นช่องทางอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานท า 
สามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการหางาน ภายในตู้บรรจุ
ข้อมูลต่างๆครบครัน ซึ่งคนหางานสามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพ้ืนที่ตั้งชื่อบริษัท อัตราเงินรายได้ เพียงกด
สัมผัสท ารายการ จะเชื่อมโยงไปถึงระบบการสมัครงาน สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา โดยตู้งานนี้จะตั้งบริการ 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถหางานได้ทุกที่ทุกเวลา 
   1.3 บัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet) : เป็นการให้บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ที่ถูก
ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการจัดหางานได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เพียงดาวน์โหลด บัตรดิจิทัล 
(Smart Job Wallet) ทั้งผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการก็สามารถใช้บริการจัดหางานผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ตได้ทุกที่ทุก เวลา รวมถึ งได้ รับบริการข้อมูลแบบ Real Time นอกจากนี้  ผู้ ใช้บริการ 
ยังสามารถน าบัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet) มาแสดงตัวตนแทนบัตรประจ าตัวนายจ้างและบัตรประจ าตัว
ประชาชนเมื่อมารับบริการ ณ ส านักงานจัดหางานได้ รวมถึงสามารถรับบริการนัดพบแรงงานทั้งในรูปแบบ
บริการ ณ ส านักงาน และรูปแบบออนไลน์ได้ 
   1.4 ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน : เป็นระบบอ านวยความ
สะดวก ในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัว
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเองท่ี https://empui.doe.go.th 
   1.5 บริการจัดหางานงานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เป็นการให้บริการจัดหางานเชิงรุก 
แก่ประชาชนในท้องถิ่นทุกพ้ืนที่ซึ่งภายในรถจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย สามารถค้นหาต าแหน่งงาน รับสมัคร
งาน ได้ทันที ซึ่งช่วยเพ่ิมโอกาส เพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ  
  2. การแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ : ให้บริการผ่านช่องทาง   
   2.1 ระบบส่งเสริมการมีงานท า ซึ่งให้บริการส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ การประกอบ
อาชีพอิสระ และการรับงานไปท าที่บ้าน ข้อมูลอาชีพ แบบทดสอบความถนัด และแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  
   2.2 จัดตั้งและด าเนินงานศูนย์ข้อมูลอาชีพทั่วประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลอาชีพ
ให้แก่ผู้รับบริการ  
   2.3 เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ที่ให้บริการข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลการศึกษา และ
ข้อมูลการแนะแนวอาชีพแก่ครูแนะแนว เพ่ือส่งต่อข้อมูล/แนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา  
ณ สถานศึกษา หรือชุมชน เพ่ือเป็นข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ
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ได้ตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
  3. การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ให้บริการผ่านช่องทาง 
   3.1 ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ : เป็นการพัฒนาระบบ
การให้บริการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) รูปแบบการยื่น 
ค าร้อง/ ค าขอผ่านทางเว็บไซต์ และมีการแจ้งผลการอนุญาตผ่านทางอีเมล์ (e-mail) ของผู้รับบริการหรือ
เว็บไซต์  
   3.2 Application TOEA  : เป็น Application ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไป
ท างานต่างประเทศ ข้อมูลภูมิอากาศ/ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย ภาษา ตลอดจนสภาพ 
การจ้างงานของประเทศต่างๆ ข้อมูลสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานฯ   
  4. การจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว : ให้บริการผ่านช่องทาง 
   4.1 โครงการพัฒนาระบบน าร่อง Single Window for Visa and Work Permit และ
ออกใบอนุญาตท างานดิจิทัล ณ ศูนย์บริการ วีซ่าและใบอนุญาตท างาน หรือระบบงานเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window for Visa and Work Permit) 
    4.2 ระบบการแจ้งการท างานของคนต่า งด้าว : เป็นระบบรองรับกระบวนการ 
ในการควบคุมและตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว กระบวนการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าท างานและการแจ้ง
คนต่างด้าวออกจากงาน ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในข้อมูล  
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ระบวนการกา รบริ ห า ร แ ร ง ง าน ต่ างด้ าวที่ เข้ ามาท างานในราชอาณาจั กรไทย 
ที่จ าเป็นในการใช้งาน นอกจากนี้ ยังได้เสริมการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและ
อุปกรณ์แบบพกพาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลนายจ้างและคนต่างด้าว  
โดยระบบสามารถแจ้งเตือนนายจ้าง คนต่างด้าวที่มีความสัมพันธ์ในการแจ้งคนต่างด้าวเข้าท างานและ  
ออกจากงาน สามารถแจ้งผลการรับแจ้งไปยังนายจ้างและคนต่างด้าวได้ 
  5. การเสนอความเห็น/เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ : กรมให้ความส าคัญและเปิดให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงช่องทางการเสนอความเห็น/เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ได้โดยสะดวกอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านการ
สื่อสารหลายช่องทาง อาทิ  การออกตรวจเยี่ยมนายจ้าง สถานประกอบการ/จัดประชุมนายจ้าง 
สถานประกอบการ / www.doe.go.th ที่ เมนู “เกี่ยวกับกรม” หัวข้อ “ช่องทางร้องเรียนการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่/รับฟังความคิดเห็น”/บริการสายด่วน Call Center โทร. 1506 กด 2 ซึ่งมีคู่สายให้บริการสายด่วน 
13 คู่สาย มีล่ามภาษาต่างประเทศให้บริการ 3 ภาษา (อังกฤษ กัมพูชา เมียนมา) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการทั้งคนไทยและคนต่างด้าวอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ/เพจ Facebook : “ประชาสัมพันธ์กรมการ
จัดหางาน”/e-mail: pr@doe.go.th/ โทรสาร หรือหนังสือสอบถามส่งไปที่กรมการจัดหางาน เป็นต้น  
ซึ่งทุกช่องทางมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแล นอกจากนี้ ยังมีการน าเทคนิคใหม่ๆ  
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้แก่ ระบบรับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าวออนไลน์ 
DOE Help Me รองรับภาษาต่างประเทศ 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษากัมพูชา 
ภาษาเมียนมา และภาษาเวียดนาม โดยผู้ร้องเรียนสามารถติดตามขั้นตอนความคืบหน้าของข้อร้องเรียนได้ด้วย
ตนเองผ่านระบบด้วยหมายเลขรับเรื่อง (tracking number) ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมอบหมาย
เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานเป็นผู้รับผิดชอบ 
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  6. การเพ่ิมช่องทางพิเศษส าหรับการให้บริการ เช่น ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว มีการเปิด
ช่องทางพิเศษ (fast track) ส าหรับกรณีผู้มายื่นขอยกเลิกการอนุญาตท างาน แจ้งเข้าแจ้งออกการท างาน 
ต่างดา้วฝีมือช านาญการ เป็นต้น 
  7. การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก เช่น รับช าระเงินค่าธรรมเนียม 
ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์รับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การตอบข้อสงสัย
และติดต่อสอบถามผ่านเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน โดยมี
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานเป็นแอดมิน ดูแลและให้บริการประชาชนทุกกลุ่มระหว่างเวลา 08.30-19.00 ของทุกวัน 
  8. บริการจัดหางานเชิงรุกผ่านรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ที่ เข้าไป
ให้บริการระดับต าบล หมู่บ้าน ชุมชน ครัวเรือน  
  กิจกรรมที่ 10 : จัดให้มีกลไก เครื่องมือ หรือช่องทางอ านวยความสะดวกให้กลุ่ม
เปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ ชนกลุ่มน้อย และแรงงานต่างด้าว สามารถเข้าถึง
บริการของหน่วยงานได้อย่างสะดวกและเหมาะสม 
  ผลการด าเนินงาน  : กรมการจัดหางานได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมดังกล่าว โดยมี
การน าอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นกลไก เครื่องมือ และสื่อสารการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกเพ่ือให้กลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว เพ่ือให้ได้รับบริการจากกรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมการ
จัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มุ่งเน้นน ากลไก เครื่องมือ ที่กรมการจัดหางานได้พัฒนาขึ้นไป
ให้บริการแกก่ลุ่มเปาะบาง ดังนี้ 
  1) การให้บริการในการติดต่อสื่อสารส าหรับคนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก) ผ่านระบบ
บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านวีดีโอโฟน ของมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้คนพิการ
ทางการได้ยิน (หูหนวก) สามารถติดต่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ได้รับบริ การ 
จากเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการที่จะขอรับบริการ 
  2) ก าหนดช่องให้บริการเฉพาะส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 
  3) พัฒนาเว็บไซต์กรมการจัดหางานให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) 
โดยมีการก าหนดสีของพ้ืนหลังและสีตัวอักษรให้มีความแตกต่าง เพ่ือให้ผู้ที่มีสายตาเลือนลางสามารถอ่านข้อมูล
ได้ หรือเมื่อกดสัญลักษณ์ตัวอักษร A ที่มีให้เลือก 3 ขนาดทางมุมขวาของเว็บไซต์ จะเป็นการขยายตัวอักษร
เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถอ่านเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น 
  4) ให้บริการจัดหางาน/ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศ 
การให้บริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Job Center) 
  - มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ว่างงานและผู้พ้นโทษ ณ ส านักงาน 
ทั่วประเทศ ซึ่งมีการจัดทางลาด ราวจับ ลิฟต์ไว้บริการ ตลอดจนมีป้ายแสดงทิศทางต าแหน่งจุดให้บริการ  
คนพิการ ผู้สูงอายุที่สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ชัดเจน 
  - มีบริการแนะแนวอาชีพและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ให้บริการจัดหางาน  
แก่คนพิการ และมีการประสานส่งต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรณีผู้รับบริการต้องการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะฝีมือ
แรงงาน  ตลอดจนมีการให้บริการจัดหางานภายใต้โครงการต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุและคนพิการตลอดจนประชาชนทั่วไป เช่น โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ 
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เป็นต้น 
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  - จัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ให้บริการเชิงรุกแก่กลุ่มเปาะบางในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้พิการ  
ผู้พ้นโทษและผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น ส ารวจรวบรวมข้อมูลความต้องการในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ แนะน าแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น 
  - มีการน าเทคโนโลยีมาให้ให้บริการหางาน ส่งเสริมการมีงานท าให้กับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ ชนกลุ่มน้อยผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานท า โดยไม่ต้องมาติดต่อขอรับบริการ 
ณ ส านักงาน  
  - จัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเปราะบางเพ่ืออ านวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ้น  
โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน เช่น ระบบ e-service ต่างๆ ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ เป็นต้น 
 
  กิจกรรมที่ 11 : น าหลักการสิทธิมนุษย์ชนพื นฐานมาปรับใช้ในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 ที่สามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนรายด้าน หรือแผนรายกลุ่ม 
ภายใต้แผนสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษย์ชน ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562 – 2565) 
  ผลการด าเนินงาน  : หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคได้ให้ความส าคัญในการน าหลักการสิทธิมนุษย์ชนพ้ืนฐานมาวิเคราะห์และปรับใช้ในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับหลักการสิทธิมนุษยชนมากกว่าร้อยละ 25 ของโครงการ
ทั้งหมด 
 
  กิจกรรมที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไก เครื่องมือ หรือช่องทางในการเฝ้าระวัง
การละเมิดสิทธิมนุษย์ชน ทั งภายในและภายนอกหน่วยงานรวมถึงดูแลจัดการผลกระทบที่เกิดจาก  
การด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
  ผลการด าเนินงาน  : กรมการจัดหางานมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไก ช่องทาง 
หรือเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้  
  1. การตรวจสอบส านักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานให้คนหางานท าในประเทศและบริษัท
จัดหางานให้คนหางานไปท างานในต่างประเทศ : เป็นกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ส านักงาน
จัดหางาน/บริษัทจัดหางานให้คนหางานท าในประเทศและบริษัทจัดหางานให้คนหางานไปท างานใน
ต่างประเทศปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานยังได้จัดท าทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ส าหรับให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ
ตรวจสอบบนเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th/ipd ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยเฝ้าระวังการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน และไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ 
  2. การตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ : เป็นกลไกในการเฝ้า
ระวังการละเมินสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการที่มีการจ้าง
หรือลักลอบจ้างคนต่างด้าวท างาน เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงให้
ความรู้ /ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและโทษของการฝ่าฝืนพระราชก าหนดการบริหารจัดการ  
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แก่นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเป็นการป้องกันการลักลอบท างานของคนต่างด้าว และคุ้มครองแรงงานต่างด้าวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการ 
ค้ามนุษย์ ซึ่งถือเป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  
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  3. การบูรณาการความร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานด้านความมั่นคง และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ ตรวจสอบ จับกุม ปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพ่ือป้อง
ปรามไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นต้นเหตุส าคัญของการค้ามนุษย์และการบังคับใช้
แรงงาน เช่น ตรวจสอบบริษัทผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้าง ตรวจสอบนายจ้าง/  
สถานประกอบการ และตรวจสอบคนต่างด้าว  
  4. การอบรม การสัมมนา การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และกิจกรรม : เป็นกลไก 
ช่องทางเพ่ือสร้างการรับรู้กับคนหางานในประเทศ ต่างประเทศ ประชาชนทั่วไป ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหางานท าอย่างถู กวิธีทั้งการท างาน 
ในประเทศและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับพฤติการณ์ในการหลอกลวงคนหางานของสาย/นายหน้าจัดหางาน 
บริษัทจัดหางาน การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณ์หลอกลวง การร้องทุกข์เกี่ยวกับการถูกหลอกลวง ซึ่งจะ
ช่วยให้คนหางานมีความรู้ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาถูกหลอกลวงไปท างาน
ต่างประเทศเกิดการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดของคนในชุมชน ช่วยให้คนหางานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้า
มนุษย์ เช่น โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือป้องกันการหลอกลวงคนหางาน โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพ้ืนที่
เสี่ยง (เคาะประตูบ้าน) โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท างาน
ต่างประเทศ โครงการสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปราบผู้เป็นภัยต่อคนหางาน 
โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับเจ้าหน้าที่ นายจ้าง/ผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามา
ท างานกับนายจ้างในประเทศ โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพ่ือป้องกันการตกเป็นเหยื่อการ 
ค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปท างานต่างประเทศ กิจกรรมพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ 
ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นต้น 
  5. การตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ : เป็นการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสภาพ
ความเป็นอยู่ สถานที่ท างาน รับฟังปัญหา ของแรงงานไทยที่ท างานในต่างประเทศทั้ง 8 ประเทศ ได้แก่  
รัฐอิสราเอล ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน และไต้หวัน เพ่ือดูแลให้แรงงานให้ได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือ  
ในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น เพ่ือให้แรงงานมีความม่ันคงในการท างานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  6. กรมการจัดหางานเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาการด าเนินงานขององค์การเอกชน
ต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับดูแล และพิจารณาอนุญาตให้องค์การเอกชนต่างประเทศเข้ามาด าเนินงาน
หรือตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นกลไกการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่อาจเกิดจากการ
กระท าขององค์การเอกชนต่างประเทศ (NGO) บางส่วนที่อาจมีพฤติการณ์แอบแฝงในการสนับสนุนชี้น า และ/
หรือให้ค าปรึกษาในกรณีปัญหาต่างๆ มีการด าเนินงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการแทรกแซงกฎหมายภายในประเทศ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการเรียกร้องระหว่างประชาชนกับรัฐบาลที่อาจส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน ปัญหา
แรงงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  7. มีการปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไก เครื่องมือหรือช่องทางในการเฝ้าระวังการละเมิดมนุษยชนภายใน
หน่วยงานรวมถึงดูแลจัดการผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานอย่างเหมาะสม โดยการเผยแพร่ประกาศ
กรมการจัดหางาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้ 
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  8. มีการติดกล้องวงจรปิดเพ่ือสอดส่งดูแลความปลอดภัยไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิพ้ืนฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งเจ้าหน้าที่และของผู้มารับบริการ ตลอดสนับสนุนแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของกรมการจัดหางาน โดยมีการแจ้งเวียนทุกฝ่ายทราบ
และถือปฏิบัติ อีกท้ังยังมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ซึ่งคอยตรวจสอบดูแลความปลอดภัย ด้วย  
  9. มีการบูรณาการหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงแรงงานเพ่ือสอดส่องดูแล ให้ความรู้ความ
เข้าใจ ทั้งนายจ้าง สถานประกอบการและลูกจ้าง ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ มนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
  10. จัดเจ้าหน้าที่แฝงตามกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค รวมถึงสื่อโซเชียลอ่ืนๆ เพ่ือเฝ้าระวังการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกลุ่ม 
  กิจกรรมที่ 13 : ทบทวนและจัดท าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan - BCP) กรณีชุมนุมประท้วง 
  ผลการด าเนินงาน  : กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้รับผิดชอบทบทวนและจัดท าแผน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) กรณีชุมนุมประท้วงของกรมการ
จัดหางาน เสนออธิบดีเห็นชอบแผนดังกล่าวและแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้รับทราบและศึกษา
สร้างความตระหนักรู้ และน าข้อมูลความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่าง
ไม่สะดุดหยุดลง หากเกิดการชุมนุมประท้วง (ตามหนังสือที่ รง 0318/ว 0202 ลงวันที่ 26 มิถุนายน  2564)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมที่ 14 : ติดตาม/ประเมินผล รวมถึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน ภายใต้แผนสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
(พ.ศ.2562-2565) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษย์ชน ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562 – 
2565) ด้านแรงงาน พร้อมทั งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเสนออธิบดีกรมการจัดหางาน
และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
  ตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กรมการจัดหางาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ได้ก าหนดให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม/ประเมินผล 
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รวมถึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน ซึ่งกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงานได้มีการติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน จ าแนกเป็นรายแผน ดังนี้ 
  1) แผนสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.  2562 - 2565) : กรมการจัดหางานมี
โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับและเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 14 โครงการ/
กิจกรรม (ภาคผนวก) ซึ่งจากการติดตามผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าโครงการ/
กิจกรรมส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ยกเว้นบางโครงการ/กิจกรรม ได้แก่  
   - กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานท า เป้าหมาย 1,800 คน ผลการด าเนินงานคนพิการ
ได้รับการส่งเสริมการมีงานท า 1,992 คน ได้รับการจ้างงาน 1,663 คน คิดเป็นร้อยละ 83.48 ซึ่งปัญหา
อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้นายจ้าง/สถานประกอบการปรับลดก าลังการผลิตและลดพนักงานท าให้
การจ้างคนพิการในสถานประกอบการลดลงไปด้วย 
   - กิจกรรมพิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตท างาน 
เป้าหมาย 1,115,000 คน/1,328,000 ครั้ง ผลการด าเนินงานคนต่างด้าวได้ใบอนุญาตท างาน 401,708 คน
และจัดท าทะเบียนการท างานของคนต่างด้าว 730,606 ครั้ง  ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
รัฐบาลชะลอการน าเข้าแรงงานต่างด้าว 
   - กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ เป้าหมาย 100,000 คน ผลการด าเนินงาน
สามารถให้บริการจัดหางานต่างประเทศ 41,030 คน ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
ประเทศผู้รับแรงงานไทยไปท างานหลายประเทศออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดท าให้การ
จัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศลดลง 
  2) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษย์ชน ระยะที่ 1 (พ.ศ.  2562 – 2565) 
ด้านแรงงาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางานมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้
แผนปฏิบัติการระดับชาติฯ (ภาคผนวก) 
   อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐก าหนดจึงได้มี
มาตรการชะลอการน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็นข้อท้าทายในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
จึงจ าเป็นต้องสร้างความสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงานด้านสุขภาพกับการฟ้ืนฟูและ
สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
   ส าหรับข้อเสนอแนะ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีดังนี ้
   1) เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการและ
สร้างความมั่นคงทางด้านก าลังแรงงานในประเทศในการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ  หลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแรงงาน 
ต่างด้าวที่ท างานในประเทศ กรมการจัดหางานมีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตท างานของ  
คนต่างด้าวจึงก าหนดแนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวภายในประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ รวมถึงช่วยเหลือ
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แรงงานต่างด้าวที่ท างานในประเทศแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือการ
ท างานได้ต่อไป หรือการผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้สถานอยู่ราชอาณาจักร  
เป็นการชั่วคราวเพ่ือการท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปโดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติ ผลกระทบ  
ต่อสังคมและประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
   2) ควรเตรียมความพร้อมรองรับการด าเนินการน าเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MoU  
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือจะได้สามารถด าเนินการได้ทันทีภายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
ในทางท่ีดีขึ้น 
 
 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 
 

นโยบายด้านสิทธมินุษยชน 
กรมการจัดหางาน 



 
 
 

นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและเป็นการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights: UDHR) เพ่ือให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นในกรมการจัดหางาน ป้องกัน
มิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นไม่ว่าจะต่อบุคลากร หรือผู้รับบริการ และเป็นการลดความเสี่ยงหรือ
ปริมาณในการเกิดข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีสาเหตุ  
มาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผลผลิตของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงาน 
ของกรมการจัดหางานปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพ่ือป้องกันการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน ดังนี้ 

 นิยามศัพท์ 
  “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) หมายความว่า สิทธิที่มีโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน 
โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ประเทศต้นก าเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา 
อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ เรื่องอ่ืนใดตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศและตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติ รวมถึงสิทธิในการด ารงชีวิตและเสรีภาพ 
การพ้นจากการเป็นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุ่มกัน สิทธิในการท างาน 
การศึกษา และอ่ืนๆ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิต่างๆ เหล่านี้โดยเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
  “บุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึง
ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน 
  “บุคลากรกรมการจัดหางาน” หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
ที่สังกัดกรมการจัดหางาน 

 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
 ผู้บริหารและบุคลากรกรมการจัดหางานทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความส าคัญและเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคลากรกรมการจัดหางาน และบุคคลภายนอก ตลอดจนสังคมและชุมชน  
ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติต่อกัน โดยรวมถึง 
  ๑. ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
  ๒. หลีกเลี่ยงการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  ๓. สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
  ๔. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท าความเข้าใจ ก าหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้
การสนับสนุนอ่ืนใด แก่บุคลากรกรมการจัดหางาน ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ  
และหรือการส่งมอบงานต่อกัน ตลอดจนบุคคล กลุ่มบุคคล และเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้มีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน  
ตามแนวนโยบายนี้ 

 
 
 



- ๒ - 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ประเทศ  
ต้นก าเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ
เรื่องอ่ืนใด 
  ๒. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลภายนอก และบุคลากรของกรมการจัดหางาน 
  ๓. สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไม่ให้บุคคลใดถูกหลอกลวง 
บังคับใช้แรงงานเป็นทาสหรือบังคับให้กระท าการอันมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือลดปัญหาการค้ามนุษย์  
ที่เป็นการก่ออาชญากรรมโดยการถือเอามนุษย์เป็นสินค้าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพ่ือผลประโยชน์ของคน 
หรือองค์กรอาชญากรรม 
  ๔. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท าความเข้าใจ แก่บุคลากรของกรมการจัดหางาน  
หรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องในการให้บริการ และหรือการส่งมอบงานต่อกัน ตลอดจนบุคคล กลุ่มบุคคล  
และเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือสร้างการรับรู้ รวมถึงมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อ 
สิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
  ๕. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคลากร 
กรมการจัดหางาน รวมถึงผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น ธรรม สามารถ
ร้องเรียนต่อกรมการจัดหางาน โดยกรมการจัดหางานจะต้องด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างเป็นธรรม 
  ๖. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็น 
การกระท าที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม 
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
  ๗. กรมการจัดหางานจะให้ความเป็นธรรมและปกปิดข้อมูลบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับกรมการจัดหางาน 
  ๘. กรมการจัดหางานมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนี้ 
  ๙. ผู้กระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย นอกจากนี้  
จะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดต่อกฎหมาย 
 

พิจารณาเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ 

 

 

 
(ลงชื่อ).......................................................... 

(นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล) 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 



 

 

 

 
 

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน 
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
 

แผนรายด้าน 
รายกลุ่ม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

สถานะ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา 

อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 
 
ข้อเสนอแนะที่ 2 
    หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้อง 
เข้ามาดูแลเร่งด่วน 
และรัฐจะต้องใช้
มาตรการในการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การค้ามนุษย์ใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น อาทิ  
การปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์  
การส่งเสริมสภาพ 
ทางเศรษฐกิจให้มี
ความเท่าเทียมกัน
และเสมอภาค 
โดยสร้างอาชีพ 

     1. โครงการป้องกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน 
(เป้าหมาย 628,400 คน) 

     เพื่อให้ความ
คุ้มครองคนหางาน
ตามกฎหมาย 
จัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน
และสร้างความ
ตระหนักให้แก่
แรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าว 
เพื่อป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย ์

21,482,400 20,334,536      ผู้น า
ชุมชน 
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อาสาสมัคร
แรงงาน 
คนหางาน 
ประชาชน
ทั่วไป 
ผู้สนใจไป
ท างาน
ต่างประเทศ 
และผู้ถูก
ระงับการ
เดินทางที่มี
พฤติการณ์ที่
จะลักลอบ
ไปท างาน
ต่างประเทศ 
รวมถึงท่ี
ท างานอยู่ใน

ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จ านวน 719,113 คน - สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19)  
ในแตล่ะจังหวดั
จึงก าหนด
มาตรการใน 
การควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ดังกล่าว โดย
ให้งดการจัด
กิจกรรม หรือ
จ ากัดผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
- ส านักงาน
จัดหางานจังหวัด 
บางแห่งชะลอ
การจัดอบรม 
เมื่อผ่อนคลาย

- ส านักบริหาร
แรงงาน 
ต่างด้าว 
- กอง
ทะเบียน
จัดหางาน
กลางและ
คุ้มครอง
คนหางาน 
- กองบริหาร
แรงงานไทย
ไปต่างประเทศ 

         1.1 กิจกรรมการให้
ความคุ้มครองคนหางานตาม
กฎหมายจดัหางานและ
คุ้มครองคนหางาน 
(เป้าหมาย 600,000 คน) 

11,712,000 10,564,136 ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- คนหางานได้รับความ
คุ้มครองป้องกันการ
หลอกลวงและลักลอบไป
ท างานต่างประเทศ 
จ านวน 684,929 คน 

         1.2 กิจกรรมสร้าง
ความตระหนักรู้แก่แรงงาน
เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์  
(เป้าหมาย 28,400 คน) 

9,770,400 9,770,400 ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- แรงงานต่างด้าวและ
นายจ้างมีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัตไิด้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ไม่ตกเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์ 
จ านวน 34,184 คน 
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แผนรายด้าน 
รายกลุ่ม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

สถานะ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา 

อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

สร้างรายได้  
ให้โอกาสคนท่ีด้อย
โอกาส หรือคนที่
ไม่มีความรู้ ได้มี
อาชีพท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม 
การสนับสนุน
การศึกษาให้มี
การศึกษาท่ี 
เท่าเทียมกัน และ
มีมาตรฐานที่
แท้จริง ท้ังนี้  
ในการที่จะดูแล
ด้านนี้ ภาคธุรกิจ
เอกชนและภาครัฐ
ต้องร่วมมือกัน  
ในการที่จะป้องกัน 
และปราบปราม 
และลดปัญหา
การค้ามนุษย์ที่
เกิดขึ้นในประเทศ  
โดยอาจจะจูงใจ
สถานประกอบการ 
ต่างพ้ืนท่ีด้วยการ
ลดภาษี หรือเพิ่ม
มาตรการที่รัฐเก็บ

ประเทศไทย
และนายจา้ง/
สถาน-
ประกอบการ 
ที่จ้างคน 
ต่างด้าว
ท างาน 

มาตรการ 
จึงด าเนินการ
จัดอบรมตาม
โครงการ และ
บางจังหวัดได้
ปรับแนวทาง
ในการด าเนิน
โครงการเป็น
รูปแบบออนไลน ์
เพื่อให้โครงการ
บรรลุเป้าหมาย 

     2. โครงการศูนย์ประสาน
แรงงานประมง  
(เป้าหมาย 144,000 คน 

     เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลน
แรงงานในกิจการ
ประมงและเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการคา้มนุษย์
พร้อมให้ความ
คุ้มครองแรงงาน
และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จ้างแรงงานต่างด้าว 

20,169,700 20,113,181.06      แรงงาน
ประมงและ
นายจ้าง/
สถาน-
ประกอบการ 

22 จังหวัด
ประมงทะเล 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จ านวน 179,595 คน - 
 

- ส านักบริหาร
แรงงาน 
ต่างด้าว 
      2.1 โครงการศูนย์

ประสานแรงงานประมง  
(เป้าหมาย 144,000 คน 

20,169,700 20,113,181.06 22 จังหวัด
ประมงทะเล 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับ
อนุญาตท างานในกิจการ
ประมงทะเล จ านวน 
26,140 คน 
- แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/
สถานประกอบการ หรือ
ประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้ามา
รับบริการค าปรึกษา 
แนะน า หรือรับเอกสาร
เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 136,292 คน 
- แรงงานต่างด้าวใน
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แผนรายด้าน 
รายกลุ่ม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

สถานะ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา 

อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ภาษีเพิ่มส าหรับ 
ต่างภูมลิ าเนาให้
เป็นรายได้ของ
ท้องถิ่น เพื่อที่จะ
พัฒนาให้พอกับ
ปริมาณของ
ประชากรที่มีอยู่จริง 

กิจการประมงที่มีการ 
แจ้งเข้าท างานตาม 
พระราชก าหนดการ
บริหารจดัการการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 
จ านวน 17,163 คน 

     3. โครงการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว 
(เป้าหมาย 1,115,000 คน/
1,328,000) 

     เพื่อพิจารณา
อนุญาตท างานและ
จัดท าทะเบียน
แรงงานต่างด้าวท่ี
ได้รับอนญุาตท างาน 
และเพื่อควบคมุ
ตรวจสอบการท างาน
ของคนต่างด้าว และ
นายจ้าง/สถาน-
ประกอบการให้
ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย 

3,374,200 3,024,490.01 คนต่างด้าว 
และนายจา้ง/
สถาน-
ประกอบการ 

ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จ านวน  
401,708 คน  
730,606 ครั้ง 

- สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 รัฐบาล
จึงให้ชะลอ
การน าเข้า
แรงงานต่าง
ด้าว  

- ส านักบริหาร
แรงงาน 
ต่างด้าว 
- กอง
ทะเบียน
จัดหางาน
กลางและ
คุ้มครอง
คนหางาน 

     3.1 กิจกรรมพิจารณา 
ค าขอและจัดท าทะเบียน 
คนต่างด้าวท่ียื่นขอใบอนุญาต
ท างาน 
(เป้าหมาย 1,115,000 คน/
1,328,000) 

1,608,800 1,436,068.20 ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- คนต่างด้าวไดร้ับ
ใบอนุญาตท างาน จ านวน 
401,708 คน และจัดท า
ทะเบียนการท างานของ
คนต่างด้าว จ านวน 
730,606 ครั้ง 

     3.2 กิจกรรมตรวจสอบ
การท างานของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการ 
(เป้าหมาย 248,000 คน/
37,000 แห่ง) 

1,765,400 1,588,421.81 ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- คนต่างด้าว และ
นายจ้าง/สถานประกอบการ
ได้รับการตรวจสอบ 
จ านวน 369,991 คน 
/42,273 แห่ง 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
 

แผนรายด้าน 
รายกลุ่ม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

สถานะ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา 

อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ด้านเศรษฐกิจ
และธุรกิจ 
 
ข้อเสนอแนะที่ 3 
    มุ่งเน้นการ
พัฒนาทาง
เศรษฐกิจท่ีช่วย
เพิ่มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจพร้อมกับ
การกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม 
อาทิ การก าหนด
มาตรการที่ช่วยให้
สิทธิในการเข้าถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ 
ของรัฐเป็นไป
อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม อีกท้ัง
อาจมีการพิจารณา
ก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือกลุม่
ผู้ด้อยโอกาสใน

     1. โครงการก้าวสู่งานที่ดี 
คนมีคุณภาพ 
(เป้าหมาย 150,000 คน) 

     เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการมีงานท าใน
ประเทศแก่ประชาชน
ทุกกลุ่ม 

35,891,200 35,651,044.20      แรงงาน
ได้รับบริการ
จัดหางาน  
ณ ศูนย์บริการ
จัดหางาน
เพื่อคนไทย 
และระบบ
อินเทอร์เน็ต
ของกรมการ
จัดหางาน 

ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จ านวน 220,542 คน - - กองพัฒนา
ระบบบริการ 
จัดหางาน 

     1.1 กิจกรรมให้บริการ
จัดหางานของศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย 
(เป้าหมาย 150,000 คน) 

35,891,200 35,651,044.20 ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ผู้สมัครงานไดร้ับบริการ 
จัดหางาน จ านวน 
220,542 คน 
- ได้รับการบรรจุงาน 
จ านวน 192,948 คน 

     2. ผลผลิตประชาชน 
ทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานท า 
(เป้าหมาย 577,618 คน) 

-   - ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จ านวน 1,429,813 คน - - กองพัฒนา
ระบบบริการ 
จัดหางาน 
- กองบริหาร
แรงงานไทย
ไปต่างประเทศ 

     2.1 กิจกรรมการให้บริการ
จัดหางานในประเทศ 
(เป้าหมาย 477,618 คน) 

     เพื่อให้ประชาชน
ทุกกลุ่มอาชีพ มีงานท า 
มีศักยภาพการท างาน 
และมรีายได้เพิ่ม 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

216,632,700 191,077,476.03    ประชาชน
ทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ประชาชนทุกกลุ่มไดร้ับ
บริการจัดหางานในประเทศ 
จ านวน 1,388,783 คน 
ได้รับการบรรจุงาน 
111,800 จ านวน 
 

- 

     2.2 กิจกรรมการให้บริการ
จัดหางานต่างประเทศ 

     เพื่อส่งเสริมการ
มีงานท าและให้บริการ

21,892,300 17,064,548.94    ผู้ประสงค์
จะเดินทาง

ส่วนกลาง 
และ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ให้บริการจัดหางาน
ต่างประเทศ จ านวน 

- สถานการณ์
การแพร่ระบาด
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แผนรายด้าน 
รายกลุ่ม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

สถานะ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา 

อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

สังคมเป็นพิเศษให้
สามารถประกอบ
อาชีพและแข่งขัน
ในตลาดเสรีกบั
กลุ่มอื่น ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ ควรใช้
มาตรการทางภาษี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษีที่ต้องการ
มุ่งหวังผลในเชิง
การถ่ายโอน
ทรัพยากรจากผู้มี
รายได้มากไปสูผู่้มี
รายได้น้อย เช่น 
ภาษีที่ดิน และ
ภาษีมรดก 
อย่างระมัดระวัง 
เพื่อไม่ให้เกิดการ
บิดเบือน 
(Distortion) ของ
พฤติกรรมในการ
จัดสรรทรัพยากร
ของหน่วยต่าง ๆ 
ในทางเศรษฐกิจ
อันจะน าไปสู ่

(เป้าหมาย 100,000 คน) แก่คนหางานในการ
เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศอยา่ง 
ถูกกฎหมาย 

ไปท างานใน
ต่างประเทศ 

ส่วนภูมภิาค 41,030 คน แยกเป็น 
  1) พิจารณาค าขอการ
จัดส่งคนหางานและพา
ลูกจ้างไปท างาน/ฝึกงาน
ต่างประเทศ จ านวน 
21,601 คน  
  2) จัดส่งคนหางานไป
ท างานต่างประเทศโดยรัฐ 
จ านวน 7,944 คน 
  3) รับแจ้งการเดินทาง
ด้วยตนเองและเดินทาง
กลับไปท างานต่างประเทศ  
จ านวน 11,485 คน 

ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผล
กระทบต่อการ
จัดส่งแรงงาน 
ไทยไปท างาน
ต่างประเทศ
ซึ่งประเทศ
ผู้รับหลาย
ประเทศได้
ออกมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อ
ควบคุมและ
ป้องกันการ
แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ดังกล่าว ท าให้
จ านวนการ
จัดส่งแรงงาน
ไทยไปท างาน
ต่างประเทศ
ลดลง 



3 

แผนรายด้าน 
รายกลุ่ม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

สถานะ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา 

อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ความสญูเปลา่ 
(Deadweight 
loss) ของ
ทรัพยากรโดย 
ไม่จ าเป็น 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
 

แผนรายด้าน 
รายกลุ่ม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

สถานะ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา 

อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มแรงงาน 
 
ข้อเสนอแนะที่ 5  
     ควรมีการฝึก
ทักษะอาชีพ  
หรือใช้ประโยชน์
จากประสบการณ์
จากแรงงาน
ผู้สูงอายุ (หลังการ
เกษียณอายุ) 
รวมถึงสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลและ
สวัสดิการต่าง ๆ 
ของแรงงาน
ภายหลังการ
เกษียณอาย ุ

       1. โครงการขยายโอกาส
การมีงานท าให้ผู้สูงอายุ 
(เป้าหมาย 17,615 คน) 

     เป็นการส่งเสริม
อาชีพอิสระให้
ผู้สูงอายุ พร้อมท้ัง
ส่งเสริมการมีงานท า
ให้ผู้สูงอาย ุ

16,702,6000 16,474,275.72 ผู้สูงอาย ุ ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ส่งเสริมอาชีพอิสระให้
ผู้สูงอายุ จ านวน 2,619 คน 
มีงานท า มรีายได้ 1,234 คน 
- ส่งเสริมการจ้างงาน  
ผู้สูงอายุ จ านวน 15,726 คน 
ได้รับการบรรจุงาน จ านวน 
1,398 คน   

- สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา
2019 
(COVID - 19) 
มีผู้ตดิเช้ือ
รายวันเพิ่มขึ้น
จ านวนมาก 
ท าให้รัฐบาล
ต้องออก
มาตรการ 
คุมเข้ม 
การระบาด
ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019  
(COVID - 19)  
เพื่อเร่งแก้ไข
และบรรเทา
สถานการณ์ให้

 - กองพัฒนา 
ระบบบริการ
จัดหางาน 
- กองส่งเสริม
การมีงานท า 
 

         1.1 กิจกรรมส่งเสรมิ 
การประกอบอาชีพอิสระให้
ผู้สูงอาย ุ 
(เป้าหมาย 2,580 คน) 

5,903,200 
 

5,859,122.11 
 

ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ผู้สูงอายุได้รับบริการ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 
1,742 คน มีงานท า 
มีรายได้ จ านวน 888 คน 
- ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสู่การเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดภูมิปญัญา 
จ านวน 877 คน มีงานท า 
มีรายได้ จ านวน 346 คน 

         1.2 กิจกรรมส่งเสรมิ 
การมีงานท าให้ผูสู้งอายุ  
(เป้าหมาย 15,035 คน) 

10,799,400 10,615,153.61 ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม
การมีงานท าตามโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย
และประสบการณ์ จ านวน 
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แผนรายด้าน 
รายกลุ่ม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

สถานะ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา 

อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

15,726 คน ได้รับการ
บรรจุงาน จ านวน 1,398 คน 

คลี่คลาย
โดยเร็วที่สุด 
โดยมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนิน
ภารกิจของ
กรมการ 
จัดหางาน
ได้แก ่การห้าม
รวมกลุม่เกิน 
5 คน โรงแรม
ห้ามจัดประชุม 
สัมมนาและ
สถานศึกษา
ห้ามใช้อาคาร
ในการเรียน
การสอนที่มคีน
จ านวนมาก 
ส่งผลใหไ้ม่
สามารถด าเนิน
กิจกรรมตาม
ภารกิจได้  
จึงปรับเปลีย่น
วิธีการ
ด าเนินการ 
โครงการ/
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แผนรายด้าน 
รายกลุ่ม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

สถานะ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา 

อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรมต่างๆ 
แจ้งให้
ส านักงาน
จัดหางาน
จังหวัดและ 
ส านักงาน
จัดหางาน
กรุงเทพ 
มหานครพื้นที่ 
พิจารณา
ด าเนินการ
ตามความ
เหมาะสมใน
แต่ละพื้นท่ี 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
 

แผนรายด้าน 
รายกลุ่ม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

สถานะ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา 

อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กลุ่มคนพิการ 
 

ข้อเสนอแนะที่ 3 
   เร่งปรับทัศนคติ 
สร้างความตระหนักรู้ 
เรื่องสิทธิคนพิการ 
ให้แก่คนพิการ 
ครอบครัว 
ผู้ประกอบการ 
นายจ้าง ชุมชน 
เพื่อส่งเสริม
ทัศนคติเชิงบวก
และการปฏิบัตติ่อ
คนพิการอย่าง
เคารพศักดิศ์รี
ความเป็นมนุษย ์

     1. ผลผลิตประชาชน 
ทุกกลุ่มได้รับบริการจดัหางาน 

- - - - - - - - - 

         1.1 กิจกรรมจัดหางาน
ให้คนพิการมีงานท า 
(เป้าหมาย 1,800 คน) 

     เพื่อให้คนพิการ
มีงานท า มีอาชีพ  
มีรายได้ พึ่งพา
ตนเองได้ และ
สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
ไม่เป็นภาระแก่
ครอบครัวและสังคม 

903,600 
 

903,599.58 
 

ผู้พิการ ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- คนพิการได้รบัการ
ส่งเสริมการมีงานท า 
จ านวน 1,992 คน และ
ได้รับการจ้างงาน จ านวน 
1,663 คน 

- สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 มีการ
ปรับลดก าลัง
การผลิต และ
ลดพนักงาน 
ท าให้การ 
จ้างคนพิการ
ในสถาน-
ประกอบการ
ลดลง 

- กองพัฒนา
ระบบบริการ
จัดหางาน 

         1.2 กิจกรรมส่งเสรมิ
คนพิการท างานในหน่วยงาน
ภาครัฐ 
(เป้าหมาย 88 คน) 

     เพื่อให้ภาครัฐ
เป็นหน่วยงานตัวอย่าง
ในการจ้างงานคน
พิการเป็นการเตรยีม
ความพร้อม สร้าง
ความมั่นคง และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนพิการ 

15,840,000 13,845,410 ผู้พิการ ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- คนพิการมาใช้บริการ
สมัครงาน จ านวน 91 คน 
- ได้รับการบรรจุงาน 
จ านวน  87 คน 

- - กองพัฒนา
ระบบบริการ
จัดหางาน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
 

แผนรายด้าน 
รายกลุ่ม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

สถานะ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา 

อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กลุม่ผู้ต้องราชทัณฑ ์
 
ข้อเสนอแนะที่ 5 
   เตรียมความ
พร้อมของผู้ต้อง
ราชทัณฑ์ ในการ
เข้าสู่สังคม 
เป็นประเด็น
เร่งด่วนส าคัญ  
ทั้งการเตรียม
ความพร้อมของ
กลุ่มผูต้้องขัง 
ให้มีศักยภาพและ
ความรู้เหมาะสม 
ในการประกอบ
อาชีพ มีรายได้
เพียงพอ สามารถ
คืนสู่สังคมได้อยา่ง
มีศักดิ์ศรี และ 
ไม่หวนกลบัมา
กระท าความผิดซ้ า 

     1. โครงการเตรียมความ
พร้อมแก่ก าลังแรงงาน 

- - - - - - - - - 

         1.1 กิจกรรมแนะแนว
อาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจ  
ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง 
(เป้าหมาย 10,000 คน) 

     เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจ ผู้ถูกคุม
ประพฤติและผู้ตอ้งขัง 
มีงานท า มีอาชีพ
ภายหลังพ้นโทษ 

1,032,000 1,026,080      เด็กและ
เยาวชนใน
สถานพินิจ 
ผู้ถูกคุม
ประพฤติ
และผูต้้องขัง 

ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- เด็กและเยาวชนใน 
สถานพินิจ ผู้ถูกคุม
ประพฤติ และผูต้้องขัง
ได้รับบริการแนะแนว
อาชีพและส่งเสริมอาชีพ 
จ านวน 9,991 คน 

- - กองส่งเสรมิ
การมีงานท า 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
 

แผนรายด้าน 
รายกลุ่ม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

สถานะ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา 

อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กลุ่มผู้พ้นโทษ 
 
ข้อเสนอแนะที่ 1 
     การเตรียม
ความพร้อมก่อน
ปล่อยตัวให้พ้นโทษ 
รวมทั้งเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการ
ปล่อยตัวจากศูนย์
ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนร่วมด้วย 
สามารถกลับคืนสู่
สังคมได้ (Reintegrate) 
มีที่ปรึกษาด้านอาชีพ
วัดความสามารถ
ของผู้พ้นโทษในช่วง
ก่อนพ้นโทษ 6 เดือน 
ให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องร่วมมือ
กัน (Wrap around 
Approach) สร้าง
อาชีพให้ตั้งแต่เริ่ม
เป็นผู้ต้องขัง 

     1. ผลผลิตประชาชน 
ทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานท า 

- - - - - - - - - 

         1.1 กิจกรรมจัดหางาน
พิเศษส าหรบัผู้พ้นโทษ 
(เป้าหมาย 530 คน) 

     เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้พ้นโทษ
มีงานท า มีอาชีพ 
มีรายได้ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ไม่ท า
ความผดิซ้ า ลดปัญหา
ทางสังคม 

171,000 171,000 ผู้พ้นโทษ ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนภูมภิาค 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ผู้พ้นโทษได้รับบริการ
จัดหางาน จ านวน 614 คน 
ได้รับการจ้างงาน จ านวน 
376 คน 

- - กองพัฒนา
ระบบบริการ
จัดหางาน 

 



 

 

 

 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) ด้านแรงงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565)  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน (แบ่งตาม 3 เสาหลัก)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 

เสาที่ 1 การคุ้มครอง (7 ประเด็น 12 กิจกรรม)  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

(ระบุ – กรม ส านัก/จังหวัด) 
สถานะ 

การด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ประเด็นการเข้าเป็นภาคีสนธสิัญญาระหว่างประเทศ 

2. ประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(5) ศึกษาหลักการทั่วไปขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการ 
จัดหางานอย่างเป็นธรรม (ILO General 
Principles and Operational 
Guidelines on Fair Recruitment) และ
ทบทวนกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้
อยู่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการฯ ดังกล่าว 

จ านวนกฎหมาย ระเบยีบ 
แนวปฏิบัติ ท่ีมีการทบทวน 
 

กรมการจดัหางาน 
- กองนิติการ 
- ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

     กรมการจัดหางานได้ด าเนินการศึกษาหลักการทั่วไปขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดหางานอย่างเป็นธรรม (ILO General 
Principles and Operational Guidelines on Fair Recruitment) โดย
ได้ทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ และพิจารณายกร่างกฎหมายและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหส้อดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและหลักการ
ดังกล่าว ดังนี ้
1. ประกาศกรมการจัดหางาน เรือ่ง ก าหนดรายละเอียดในสัญญาน า 
คนต่างด้าวมาท างาน ลงวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2564  
2. กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจการน าคนต่างด้าวมาท างานกับ
นายจ้างในประเทศและหลักประกนัในการน าคนต่างด้าวมาท างานกับ
นายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2564 

    มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  
     เห็นชอบให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมยีนมา) อยู่ใน
ราชอาณาจักร และท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพเิศษ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 
โดยให้นายจา้งยื่นบัญชีรายชื่อ ความต้องการจ้างแรงงานต่างดา้ว และ 
คนต่างด้าวท่ียังไมม่ีงานท าแต่ประสงค์จะท างานให้แจ้งข้อมูลบุคคลพร้อมกับ
ข้อมูลผูต้ิดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปี  
ต่อกรมการจัดหางานโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันท่ี  
15 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จคนต่างด้าว
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

(ระบุ – กรม ส านัก/จังหวัด) 
สถานะ 

การด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

จะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้ถึงวันท่ี 13 กุมภาพันธ ์2566 
ซึ่งต้องด าเนินการตามที่ก าหนดกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. กระทรวงแรงงาน การยื่นขออนุญาตท างานแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก ่
 - กรณีคนต่างดา้วมีนายจ้าง ให้นายจ้างยื่นค าขออนุญาตท างานแทน
คนต่างด้าว (บต. 48) ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันท่ี 13 กันยายน 2564  
 - กรณีคนต่างดา้วยังไมม่ีนายจ้าง เมื่อหานายจ้างได้แล้ว ให้นายจ้างยืน่
ค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างดา้ว (บต. 48) ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน
วันท่ี 13 กันยายน 2564  
2. กระทรวงสาธารณสุข ตรวจคดักรองโควิด-19 / ประกันสุขภาพ และ
ตรวจสุขภาพ (6 โรคต้องห้าม) ภายในวันท่ี 18 ตุลาคม 2564 
3. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) 
ภายในวันท่ี 16 มิถุนายน 2564 
4. กระทรวงมหาดไทย  
 - กรณีคนต่างดา้วมีนายจ้าง ให้ด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติคนซึ่ง
ไม่มสีัญชาตไิทยท่ีมีใบอนุญาตท างานอยู่ด้านหลังบตัร ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 
     - กรณีคนต่างดา้วยังไมม่ีนายจ้าง ด าเนินการจดัท าทะเบียนประวัต ิ
คนซึ่งไม่มสีัญชาตไิทย (ทร.38/1) ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 
เมื่อมีงานท าก็ให้นายจ้างยื่นขออนญุาตท างานแทนแล้ว ให้ด าเนินการ
ปรับปรุงทะเบยีนประวตัิคนซึ่งไมม่ีสัญชาติไทยท่ีมีใบอนุญาตท างานอยู่
ด้านหลังบัตร ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าหนังสือคนประจ าเรือ กรณีคนต่างด้าว 
ที่ได้รับอนญุาตให้ท างานกับนายจา้งในกิจการประมงทะเลให้ยื่นขอหนังสือ
คนประจ าเรือ 
ผลการด าเนินงาน 
1. คนต่างด้าวมาลงทะเบียน รวม 654,864 คน 
 - นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อ จ านวน 596,477 คน 
 - คนต่างด้าวแจ้งข้อมลูบุคคล (ไมม่ีนายจ้าง) จ านวน 58,387 คน 
2. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล รวม 505,202 คน 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

(ระบุ – กรม ส านัก/จังหวัด) 
สถานะ 

การด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 - แรงงานต่างด้าว จ านวน 491,498 คน 
 - ผู้ตดิตาม จ านวน 13,704 คน 
3. ผ่านการตรวจหาเช้ือโควดิ-19 รวม 435,105 คน 
4. ยื่นขออนุญาตท างาน (ยื่น บต.48) รวม 434,153 คน 
5. จัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไมม่สีัญชาตไิทย (บัตรชมพู) รวม 56,768 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564) 

    มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  
     บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และ
เมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจกัรและท างานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ดังนี ้
     - คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ซึ่ง
ใบอนุญาตท างานสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 และคนต่างด้าวตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งใบอนุญาตท างานสิ้นสดุวันท่ี 
31 มีนาคม 2565 ให้มาด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตท างานก่อนที่ใบอนุญาต
ท างานสิ้นอายุโดยจะได้รับอนญุาตท างานถึงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566  
     - คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563  
ซึ่งเข้ามาท างานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ระหว่างวนัท่ี  
1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 และคนต่างด้าวตาม MoU  
ที่วาระการจ้างงานครบ 2 ปี ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2564 ใหต้่ออายุใบอนุญาตท างานเป็นระยะเวลา 2 ปี  
     - คนต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตท างานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายวา่ด้วย
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม –  
3 สิงหาคม 2564 อาทิ คนต่างดา้วท่ีไม่สามารถหานายจ้างรายใหมไ่ด้ทัน
ภายใน 30 วัน ประกอบด้วยคนตา่งด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี  
20 สิงหาคม 2562 คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 4 สิงหาคม 
2563 และคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานตาม MoU ก าหนดให้คนต่างด้าว
ดังกล่าวสามารถมาด าเนินการขออนุญาตท างานได้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไปถึง
วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 โดยคนตา่งด้าวจะได้รับอนุญาตท างานถึงวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2566  
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     - เฉพาะคนต่างด้าวท่ีท างานในกิจการประมงทะเลให้สามารถเพิ่ม
นายจ้างในกิจการดังกลา่วได้ รวมแล้วไมเ่กิน 3 ราย 
     - การขยายระยะเวลาในการหานายจ้างใหม่ ให้มีการปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาการด าเนินการหานายจา้งรายใหม่จากเดิมภายใน 30 วัน เป็น 
60 วันนับแต่วันท่ีเลิกท างานกับนายจ้างรายเดิม ส าหรับคนต่างด้าว 
มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 โดยมผีลตั้งแต่วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 - 
13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 และสภาวะทางด้านเศรษฐกิจของประเทศใน
ปัจจุบัน 
ผลการด าเนินงาน 
1. กลุ่มมติ ครม. เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 รวม 16,232 คน 
2. กลุ่มมติ ครม. เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2563  รวม 1,235 คน 
3. กลุ่มมติ ครม. เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 รวม 9,145 คน 
4. กลุ่ม MOU ซึ่งวาระการจา้งงานครบ 2 ป ี รวม 20,390 คน 
5. กลุ่มใบอนุญาตท างานสิ้นสุดโดยผลของกฎหมาย รวม 1,614 คน 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กันยายน 2564) 

    มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  
     เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ปัจจบุันยัง
ตรวจพบผูต้ิดเชื้อจ านวนมากทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และ
จังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมส าคัญ มีโอกาสกระทบต่อสุขภาพและ 
การด ารงชีวิตของประชาชน สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ
เป็นอย่างมาก ซึ่งจากการลงพื้นที่ของหน่วยงานควบคุมโรคพบคนตา่งด้าว
ท างานในพ้ืนท่ีดังกล่าวอย่างหนาแน่น ท้ังมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 กระทรวงแรงงาน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และหนว่ยงาน
ควบคุมโรค จึงจ าเป็นต้องเข้าตรวจสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการ โรงงาน 
และสถานท่ีท างาน ถ้าพบคนต่างด้าวที่ท างานโดยไม่ได้รับอนญุาต จะได้ให้
นายจ้างด าเนินการขออนุญาตท างานให้กับคนต่างด้าว เพื่อจะได้ท างาน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสทิธ์ิการคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือตามที่
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กฎหมายก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมและป้องกันโรคมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการใหห้น่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
บูรณาการร่วมกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้แพร่กระจาย
เป็นวงกว้างสู่พื้นที่อ่ืนๆ รวมถึงเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้
คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด กระทรวงแรงงานจึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมยีนมา) เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอกระทรวง
แรงงานโดยกรมการจดัหางานเตรยีมแนวทางด าเนินการ ดังนี ้
1. การผ่อนผันให้คนตา่งด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่อยู่
ในราชอาณาจักรและท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถอยู่ในราชอาณาจักร
เพื่อการท างานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 
โดยด าเนินการ ดังนี ้
 1.1 เข้าตรวจสถานท่ีก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และ
สถานท่ีท างาน เพื่อให้ค าแนะน าการปฏิบัตตินตามมาตรการทางสาธารณสุข
แก่นายจ้างและคนต่างด้าว เป็นระยะเวลา 30 วัน 
 1.2 หากตรวจพบคนต่างด้าวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพ
และจัดท าประวตัิคนต่างด้าวดังกลา่วเบื้องต้น และให้นายจ้างกรอกแบบ 
ค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างดา้ว พร้อมจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอให้ครบถ้วน  
 1.3 นัดหมายนายจ้างด าเนินการยื่นค าขออนุญาตท างานแทน 
คนต่างด้าว รวมทั้งช าระค่ายื่นค าขอฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียม
การอนุญาตท างาน ณ หน่วยงานของกรมการจัดหางาน ภายใน 3 วันท าการ 
หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีจะออกใบเสร็จรับเงินและใบรับค าขออนุญาตท างาน
แทนคนต่างด้าว เพื่อให้แรงงานข้ามชาติใช้เป็นหลักฐานแทนใบอนุญาต
ท างาน และจะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดต่อไป ได้แก่  
  - การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือการประกันสุขภาพ  
การตรวจโรคต้องห้าม และการจดัเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 มิเช่นนั้น การอนุญาตให้ท างานและการอนุญาตใหอ้ยู่ใน
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ราชอาณาจักรจะสิ้นสดุลง  
  - การจัดท าหรือปรับปรุงทะเบยีนประวัติ (ท.ร. 38/1)  
  - การขอรับการตรวจลงตราและตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวถึงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 
2. คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้
พิจารณาออกใบอนุญาตท างานให้กับคนต่างด้าวที่นายจ้างได้ยื่นค าขออนุญาต
ท างานแทนคนต่างด้าว (บต. 48) และได้ช าระค่ายื่นค าขอและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตท างานภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 แล้ว โดยในระหว่างที่ยัง
มิไดร้ับใบอนุญาตท างานให้คนต่างด้าวใช้ใบเสร็จรับเงินและใบรับค าขอ
ดังกล่าวเสมือนใบอนุญาตท างาน เพื่อเป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตท างาน
จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตท างาน และขยายระยะเวลาการตรวจคดักรอง 
โควิด-19 ถึงวันท่ี 18 ตุลาคม 2564 
ผลการด าเนินงาน   
   เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานประกอบการ และบันทึกข้อมลูคนต่างดา้ว 
จ านวน 353,766 ราย  
 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 

(6) ทบทวนนโยบายการจา้งแรงงานใน
พื้นที่ชายแดนในลักษณะที่มุ่งคุม้ครอง
คนท างานท่ีมีกฎหมายบญัญตัิรับรอง 
ไว้แล้วทุกฉบับโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
คุ้มครองสมาชิกท่ีเป็นผู้ตดิตาม ท้ังนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับฉันทามติอาเซียนวา่ด้วยการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน 
ข้ามชาติ (ASEAN Consensus on the 
Protection and Promotion of the 
Rights of Migrant Workers) 

จ านวนนโยบายที่มีการทบทวน กรมการจดัหางาน 
- กองนิติการ 
- ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

     กรมการจัดหางานได้ทบทวนนโยบายการจ้างแรงงานในพ้ืนท่ีชายแดน
โดยได้ยกร่างกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 1 ฉบับ 
คือ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา 
ซึ่งได้รับอนญุาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) 
ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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    มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  
     เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3  สัญชาติ 
(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยอนุญาตให้คนต่างด้าว 4 กลุ่มเปา้หมาย อยู่ใน
ราชอาณาจักรและท างานต่อไปไดจ้นถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 โดย 
คนต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานโดยใช้บตัรผ่านแดน (Border Pass) ตามความ 
ตกลงว่าด้วยการข้ามแดน ซึ่งเข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับ หรือตาม
ฤดูกาล ตามมาตรา 64 แห่งพระราชก าหนดการบริการจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าวซึ่งครบวาระการจา้งงานและการอนุญาตให้พ านักในเขตพื้นท่ี
ชายแดนทีไ่ดร้ับอนุญาตสิ้นสุด (ระยะเวลา 30 วันต่อครั้ง) เป็นส่วนหนึ่งใน
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ให้คนต่างด้าวท างานไปพลาง ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 
– 31 ตลุาคม 2563 โดยให้อยู่ในราชาอาณาจักรเป็นการเฉพาะเพื่อการ
ท างานได้ไม่เกินวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และมมีติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 
26 มกราคม 2564 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตท างาน ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 มีแนวทางด าเนินการ ดังน้ี 
- คนต่างด้าวขอรับใบอนุญาตท างาน ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่
ที่คนต่างด้าวท างาน 
- ตรวจสุขภาพ และท าประกันสุขภาพ (ยกเว้นคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม)  
- การอนุญาตให้ท างานครั้งละไม่เกิน 3 เดือน และหากคนต่างดา้วประสงค์
ท างานกับนายจ้างต่อไป ต้องด าเนนิการขอรับใบอนุญาตท างานก่อนที่
ใบอนุญาตท างานเดิมหมดอายุ ดังน้ี 
 ครั้งท่ี 1 ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2563  
 ครั้งท่ี 2 ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2564 
 ครั้งท่ี 3 ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 
 ครั้งท่ี 4 ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
 ครั้งท่ี 5 ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 
 ครั้งท่ี 6 ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2565 
- เงื่อนไขการอนุญาตท างานให้ท างานได้ 2 งาน ไดแ้ก่ งานกรรมกร และ
งานรับใช้ในบ้าน ในท้องที่ตามความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

(ระบุ – กรม ส านัก/จังหวัด) 
สถานะ 

การด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระหว่างไทยกับกมัพูชา และเมียนมา และท้องที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ เว้นแต่ การที่คนต่างดา้วออกจาก
งานนั้นเป็นเพราะความผดิของนายจ้าง หรือได้ช าระค่าเสียหายให้นายจ้าง
รายเดิมแล้ว 
- การได้รบัอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการได้รับอนุญาตให้ท างาน
ตามมาตรการพิเศษจะสิ้นสดุเมื่อ ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุด คนตา่งด้าว
เดินทางออกจากราชอาณาจักร หรือเป็นโรคที่ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและท างาน 
ผลการด าเนินงาน 
     - กลุ่มคนต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานในพ้ืนท่ีชายแดน ตามมาตรา 64 
คงเหลือ รวม 22,096 คน (ข้อมลู ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564) 
     - คนต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติ เมื่อไดร้ับใบอนุญาตท างานแล้วจะ
ได้รับสิทธิในการท างานตามพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ การปกป้องคุ้มครองและ
สิทธิของแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมถึงการขึ้นทะเบยีนเป็น
ประกันตนของส านักงานประกันสงัคม หรือการท าประกันสุขภาพตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ก็จะได้รับการดูแลคุ้มครองตามสิทธิที่ก าหนด
ของหน่วยงานดังกล่าว เฉกเช่นเดยีวกันกับแรงงานไทยทุกประการ 

4. ประเด็นการจัดหางาน 

(10) พัฒนามาตรการควบคุมและ 
ตรวจตราการจัดหางานที่เป็นธรรม 
 
 

- ตรวจสอบบริษัทจดัหางานให้
คนงานไปท างานในต่างประเทศ  
- มีทะเบียนผูร้ับอนุญาตจัดหางาน       
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได ้

กรมการจดัหางาน 
- กองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
   1.1 กิจกรรมการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและ
คุ้มครองคนหางาน 
         1) โครงการตรวจสอบส านักงาน/บริษัทจัดหางานให้คนหางาน
ท างานในประเทศ และบริษัทจัดหางานให้คนหางานไปท างานต่างประเทศ 
จ านวน 313 แห่ง 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

(ระบุ – กรม ส านัก/จังหวัด) 
สถานะ 

การด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

5. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิเผยแพร่ความรู้ให้กับแรงงาน 

(11) อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับสิทธติาม
กฎหมายคุม้ครองแรงงานสิทธิแรงงาน 
ความปลอดภัยในการท างานประกันสังคม 
แก่กลุ่มแรงงาน ซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติ 
รวมทั้งพัฒนาสื่อหลากหลายรูปแบบรวมถึง
คู่มือเพื่อเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวในภาษาท่ี
แรงงานดังกล่าวสามารถเข้าใจได้งา่ย 

- แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
ได้รับความรูค้วามเข้าใจข้อมลู
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์  
- จ านวนเอกสารที่ได้รับการ
เผยแพร่ในภาษาต่างชาต ิ

กรมการจดัหางาน 
- กองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน 
- ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
- กองบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
   1.1 กิจกรรมการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและ
คุ้มครองคนหางาน 
         1) โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท างาน
ต่างประเทศ  จ านวน 684,929 คน 
    1.2 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ 
         1) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว จ านวน 
34,184 คน 
          2) โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานด้านแรงงานในการไปท างานต่างประเทศ  
จ านวน 2,131 คน  
2. โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง จ านวน 179,595 คน 

6. ประเด็นการขจัดการเลือกปฏิบตัิในการจ้างงาน/ท างาน 
(12) การส่งเสริมอาชีพและการจา้งงาน 
ให้กับคนพิการในสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยจัดใหม้ีเจ้าหน้าท่ี
ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับ 
คนพิการ พร้อมท้ังมีระบบคัดกรอง
ความสามารถคนพิการเพื่อจัดหางาน    
ให้อย่างเหมาะสม  
1) การจัดสภาพแวดล้อมการท างาน 
ที่เหมาะสมกับคนพิการในด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ โดยให้คนพิการเข้าถึง
ทั้งด้านกายภาพ การบริการ องคก์ร และ
อุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งคนพิการสามารถ
เข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น 
รถเข็นคนพิการ หน้าจอคอมพิวเตอร์แบบ

- คนพิการได้รบัการส่งเสริม 
การมีงานท า จ านวน 1,800 คน  
- คนพิการได้รบัการส่งเสริม 
การมีงานท าในหน่วยงานภาครัฐ 
88 คน  
 

กรมการจดัหางาน 
- กองพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า 
    1.1 กิจกรรมให้บริการจัดหางานในประเทศ 
          1) โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ 
               - กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานท า จ านวน 1,992 คน  
ได้รับการจ้างงาน จ านวน 1,663 คน 
               - กิจกรรมส่งเสรมิคนพิการท างานในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 
91 คน ได้รับการบรรจุงาน จ านวน  87 คน 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

(ระบุ – กรม ส านัก/จังหวัด) 
สถานะ 

การด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

สัมผสั เป็นต้น เพื่อให้คนพิการสามารถ
ท างานได้เหมือนกับผู้ปฏิบตัิงานท่ัวไปใน
องค์กร  
2) การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการให้
มีความเช่ียวชาญในการเป็นนักแนะแนว
และสอนงานคนพิการ (Job Coach)  
โดยจะต้องมีการฝึกอบรมนักแนะแนว 
และสอนงานคนพิการ (Job Coach)  
เพื่อประสานข้อมูลระหว่างประกอบการ
กับคนพิการ 
(13) พัฒนามาตรการและกลไกสง่เสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายุ 
ได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายไุด้รับการส่งเสรมิ 
การจ้างงานและมีรายได้ จ านวน 
17,615 คน 

กรมการจดัหางาน 
- กองส่งเสริมการมีงานท า 
- กองพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอาย ุ
    1.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผูสู้งอาย ุ 
          1) ผู้สูงอายไุดร้ับบริการสง่เสริมการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 
1,742 คน มีงานท า มีรายได้ จ านวน 888 คน 
          2) ผู้สูงอายไุดร้ับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอด 
ภูมิปัญญา จ านวน 877 คน มีงานท า มีรายได้ จ านวน 346 คน 
    1.2 กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าให้ผู้สูงอาย ุ
          1) ผู้สูงอายไุดร้ับการส่งเสริมการมีงานท าตามโครงการส่งเสริม 
การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ จ านวน 
15,726 คน ได้รับการบรรจุงาน จ านวน 1,398 คน 

(14) พิจารณาแนวทางส่งเสรมิให้ 
ผู้พ้นโทษสามารถประกอบอาชีพได้ 
ทั้งการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ
และการมีกิจการเป็นของตัวเอง 

- จ านวนผู้ถูกคุมขังในเรือนจ า 
ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองและสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนไดร้บั
การแนะแนวอาชีพและส่งเสริม
อาชีพ 10,530 คน  
 

กรมการจดัหางาน 
- กองส่งเสริมการมีงานท า 
- กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. โครงการเตรียมความพร้อมแกก่ าลังแรงงาน 
    1.1 แนะแนวอาชีพและส่งเสรมิอาชีพ 
          1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสรมิอาชีพให้เด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง จ านวน 9,991 คน 
2. ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า 
    2.1 กิจกรรมให้บริการจัดหางานในประเทศ 
          1) โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ 
              - กิจกรรมจดัหางานพิเศษส าหรับผู้พ้นโทษ จ านวน 614 คน 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

(ระบุ – กรม ส านัก/จังหวัด) 
สถานะ 

การด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 (19) พิจารณาก าหนดมาตรการ นโยบาย 
และกลไกส่งเสรมิการจา้งงานสตร ีให้สตรี
เข้ามามีบทบาทในระบบแรงงานเพื่อสร้าง
ความเสมอภาคระหว่างเพศทีส่อดคล้อง
กับมาตรฐานสากล 
 
 

- จ านวนสถานประกอบการที่
ได้รับการตรวจและส่งเสรมิการ
จ้างงานสตรีให้มคีวามเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

กรมการจดัหางาน 
- กองพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน 
- กองบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า 
    1.1 กิจกรรมให้บริการจัดหางานในประเทศ 
          1) ประชาชนทุกกลุ่มไดร้บับริการจดัหางานในประเทศ จ านวน 
1,388,783 คน ไดร้ับการบรรจงุาน 111,800 คน 
    1.2 กิจกรรมให้บริการจัดหางานต่างประเทศ 
          1) ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ จ านวน 41,030 คน แยกเป็น 
              - พิจารณาค าขอการจดัส่งคนหางานและพาลูกจา้งไปท างาน/
ฝึกงานต่างประเทศ จ านวน 21,601 คน  
              - จัดส่งคนหางานไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ จ านวน 7,944 คน 
              - รับแจ้งการเดินทางดว้ยตนเองและเดินทางกลับไปท างาน
ต่างประเทศ จ านวน 11,485 คน 

 (20) พิจารณาก าหนดมาตรการและกลไก
ส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มเปราะบางอื่นๆ 
อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์ คนไรร้ัฐ ไรส้ัญชาติ 
และประชากรข้ามชาติ รวมถึงกลุม่วิถีทาง
เพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ ให้เข้าสู่ระบบ
แรงงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
หลักการด้านสิทธิมนุษยชนสากล 

จ านวนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับ
พิจารณาอนุญาตท างาน 

กรมการจดัหางาน 
- ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
    1.1 กิจกรรมพิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ
ใบอนุญาตท างาน  
          1) คนต่างด้าวได้รับใบอนญุาตท างาน จ านวน 401,708 คน และ
จัดท าทะเบียนการท างานของคนต่างด้าว จ านวน 730,606 ครั้ง 

11. ประเด็นการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ 

(25) พิจารณาน ามาตรการหรือกฎหมาย
แรงงานที่ใช้กบัภาคการประมงมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินการดูแลสภาพแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมอื่น เช่น ภาคการเกษตร
และการก่อสร้างที่มีการจ้างแรงงานข้าม
ชาติท างานเป็นจ านวนมาก 
 
 

- จ านวนสถานประกอบการ 
กลุ่มเสี่ยงท่ีไดร้ับการตรวจ 

กรมการจดัหางาน 
- กองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
    1.1 กิจกรรมตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 
          1) คนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ 
จ านวน 369,991 คน /42,273 แห่ง 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

(ระบุ – กรม ส านัก/จังหวัด) 
สถานะ 

การด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

14. ประเด็นการคุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ 

(28) อบรมคนหางานก่อนเดินทางไป 
ท างานต่างประเทศโดยมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของ
ประเทศท่ีจะไปท างาน และกลไกในการ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานในประเทศ
ปลายทาง ซึ่งรวมถึงการให้ความคุม้ครอง
แรงงานไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศ 
และการใหค้ าแนะน าในการดูแลรกัษา
สุขภาพแก่แรงงานไทยในต่างประเทศ 
 

- จ านวนคนหางานได้รบัการอบรม 
ให้ความรู้ก่อนเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ  

กรมการจดัหางาน 
- กองบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ 
- กองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า 
    1.1 กิจกรรมให้บริการจัดหางานต่างประเทศ 
          1) อบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างานต่างประเทศ จ านวน 
25,971 คน 
2. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
     2.1 กิจกรรมการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน 
          1) ตรวจและคุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ จ านวน – คน 
 
 

15. ประเด็นการด าเนินการต่อภาคธุรกิจ 

(30) ตรวจสอบ ตรวจตรา สถานบริการ 
สถานประกอบการ และบริษัทจัดหางาน 
โดยเน้นตรวจสอบใบอนุญาตประกอบ
กิจการ สัญญาจ้างแรงงาน สภาพการ
ท างาน และใบอนุญาตท างาน  
(กรณีแรงงานต่างดา้ว) 

- จ านวนผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ได้รับการตรวจสอบ  
- จ านวนสถานประกอบการและ
แรงงานต่างด้าวท่ีไดร้ับการ
ตรวจสอบ 

กรมการจดัหางาน 
- ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
- กองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
    1.1 กิจกรรมพิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ
ใบอนุญาตท างาน           
           1) คนต่างด้าวไดร้ับใบอนุญาตท างาน จ านวน 401,708 คน  
และจัดท าทะเบียนการท างานของคนต่างด้าว จ านวน 730,606 ครั้ง 
    1.2 กิจกรรมตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 
              - คนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการไดร้ับการ
ตรวจสอบ จ านวน 369,991 คน /42,273 แห่ง 
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เสาท่ี 3 การเยียวยา (1 ประเด็น 1 กิจกรรม)  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

(ระบุ – กรม ส านัก/จังหวัด) 
สถานะ 

การด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ประเด็นการร้องเรยีนร้องทุกข์ 
(1) จัดท าระบบร้องทุกข์ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) 
และพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่เพื่อรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ท่ีมีประสิทธิภาพมีการเกบ็ข้อมูลที่เป็น
ความลับ มีการเปดิให้ร้องเรียนไดห้ลายช่องทาง
ที่มีความสะดวกรวดเร็วสามารถตดิตามผลการ
ร้องเรียนได้ โดยการน าเทคโนโลยเีข้ามาช่วย  
เช่น สายด่วน เว็บไซต์ และร้องเรยีนผ่าน
แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

มีระบบร้องทุกข์ให้ผู้ร้องเรียนไดร้อ้งเรียน
สะดวก 

กรมการจดัหางาน 
- ส านักงานเลขานุการกรม 
- กองทะเบียนจัดหางานกลางและ
คุ้มครองคนหางาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 2 
    สถิติการให้บริการรายเดือน สายด่วน
กรมการจดัหางาน 1694 (1506 กด 2)  
ปีงบประมาณ 2564 มีจ านวน 76,883 ราย
มีรายละเอียดดังนี ้
    - การให้บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 
(พม่า ลาว กัมพูชา) จ านวน 30,497 ราย 
    - การให้บริการต่างด้าวระดับฝีมือช านาญการ 
จ านวน 2,084 ราย 
    - การให้บริการจดัหางานในประเทศ 
จ านวน 13,422 ราย 
    - การให้บริการหางานไปตา่งประเทศ 
จ านวน 2,182 ราย 
    - การให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ จ านวน 
3,073 ราย 
    - การให้บริการแนะแนวอาชีพ จ านวน 
503 ราย 
    - การให้บริการอาชีพอิสระ จ านวน 369 ราย 
    - การบริการด้านการคุ้มครองคนหางาน 
จ านวน 384 ราย 
    - การให้บริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จ านวน 19 ราย 
    - การให้บริการด้านการขึ้นทะเบียนว่างงาน 
จ านวน 24,322 ราย 
    - ข้อเสนอแนะ จ านวน 28 ราย  
2. ระบบรับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว 
“DOE Help Me” ผ่านเว็บไซด์ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

(ระบุ – กรม ส านัก/จังหวัด) 
สถานะ 

การด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

https://www.doe.go.th/helpme โดย
ให้บริการ 6 ภาษา (ภาษาไทย อังกฤษ 
กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) 
   ผลการด าเนินงาน ตุลาคม 2653 – 
กันยายน 2564 มีการแจ้งเรื่องรอ้งทุกข์ 
จ านวน 225 ราย ในกรณีดังนี ้
1. ขอให้ตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าว 
ผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวลกัลอบ
ท างาน จ านวน 80 ราย  
2. อ่ืน ๆ (การขอโควตาแรงงานตา่งด้าว  
การต่อบัตรสีชมพู การเปลีย่นท้องที่ท างาน 
การตรวจลงตราภายในก าหนด 15 วัน 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นต่าง ๆ ขอให้
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ)
จ านวน 145 ราย 
ด าเนินช่วยเหลือแล้วเสร็จทั้งสิ้น 225 ราย 

 

https://www.doe.go.th/helpme%20โดย
https://www.doe.go.th/helpme%20โดย



