นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเป็นการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights: UDHR) เพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นในกรมการจัดหางาน ป้องกัน
มิให้เกิดการละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชนขึ้นไม่ว่าจะต่อบุคลากร หรือผู้ รับบริการ และเป็นการลดความเสี่ยงหรือ
ปริมาณในการเกิดข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีสาเหตุ
มาจากการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ า ที่ห รื อ ผลผลิ ตของหน่ว ยงาน รวมถึงเพื่ อให้ มั่ นใจว่ าการดาเนิ นงาน
ของกรมการจัดหางานปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ดังนั้ น จึ งกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิ ทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในการดาเนินงานของกรมการจัดหางาน ดังนี้
 นิยามศัพท์
“สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) หมายความว่า สิทธิที่มีโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน
โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ประเทศต้นกาเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา
อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ เรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศและตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติ รวมถึงสิทธิในการดารงชีวิตและเสรีภาพ
การพ้นจากการเป็นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุ่มกัน สิทธิในการทางาน
การศึกษา และอื่นๆ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิต่างๆ เหล่านี้โดยเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
“บุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึง
ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือการดาเนินงานของกรมการจัดหางาน
“บุคลากรกรมการจัดหางาน” หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ที่สังกัดกรมการจัดหางาน
 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ผู้บริหารและบุคลากรกรมการจัดหางานทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสาคัญและเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคลากรกรมการจัดหางาน และบุคคลภายนอก ตลอดจนสังคมและชุมชน
ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติต่อกัน โดยรวมถึง
๑. ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ
๒. หลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๓. สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
๔. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทาความเข้าใจ กาหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้
การสนับสนุนอื่นใด แก่บุคลากรกรมการจัดหางาน ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ
และหรือการส่งมอบงานต่อกัน ตลอดจนบุคคล กลุ่มบุคคล และเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการดาเนิ น งานอย่ างมีคุ ณธรรม เคารพต่อ สิ ท ธิม นุษ ยชน และปฏิบัติ ต่อ ทุก คนตามหลั ก สิ ท ธิม นุษ ยชน
ตามแนวนโยบายนี้

-๒ แนวทางปฏิบัติ
๑. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
และปฏิ บั ติต่อ กัน อย่ างเท่า เทีย มโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิต ใจ เชื้อชาติ สั ญชาติ ประเทศ
ต้นกาเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ
เรื่องอื่นใด
๒. ใช้ค วามระมั ดระวั งในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ เพื่อ ป้อ งกั นความเสี่ ย งที่ จะเกิ ดการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลภายนอก และบุคลากรของกรมการจัดหางาน
๓. สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไม่ให้บุคคลใดถูกหลอกลวง
บั ง คั บ ใช้ แ รงงานเป็ น ทาสหรื อ บั ง คั บ ให้ ก ระท าการอั น มิ ช อบทุ ก รู ป แบบ เพื่ อ ลดปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
ที่เป็นการก่ออาชญากรรมโดยการถือเอามนุษย์เป็นสินค้าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ของคน
หรือองค์กรอาชญากรรม
๔. สื่ อ สาร เผยแพร่ ให้ ค วามรู้ ท าความเข้ า ใจ แก่ บุ ค ลากรของกรมการจั ด หางาน
หรื อ องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการให้ บ ริ ก าร และหรื อ การส่ ง มอบงานต่ อ กั น ตลอดจนบุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล
และเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างการรับรู้ รวมถึงมีส่วนร่วมในการดาเนินงานอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
๕. จั ด ให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ บุ ค ลากร
กรมการจัดหางาน รวมถึงผู้ที่เชื่อว่าสิ ทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น ธรรม สามารถ
ร้องเรียนต่อกรมการจัดหางาน โดยกรมการจัดหางานจะต้องดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างเป็นธรรม
๖. สอดส่ อ งดู แ ลเรื่ อ งการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ไม่ ล ะเลยหรื อ เพิ ก เฉยเมื่ อ พบเห็ น
การกระทาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ
๗. กรมการจัดหางานจะให้ความเป็นธรรมและปกปิดข้อมูลบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน
๘. กรมการจัดหางานมุ่งมั่น ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์ก รที่ยึดมั่นต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนี้
๙. ผู้กระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย นอกจากนี้
จะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดต่อกฎหมาย
พิจารณาเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ

(ลงชื่อ)..........................................................
(นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล)
อธิบดีกรมการจัดหางาน

