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กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและ 

ให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท�าโครงการศึกษาการประเมินผลการด�าเนินงานตาม

นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-

2563 พร้อมทั้งจัดท�านโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ทีเ่ลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ส�าหรบัใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานการขจดัการใช้แรงงาน

เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

นโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 นบัเป็นแผนแม่บทฉบบัทีส่ามทีม่ลัีกษณะแตกต่างจากแผนฉบบัทีห่นึง่

และสอง กล่าวคือ เป็นแผนปฏิบัติการระดับที่ 3 มีลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ นอกจากความแตกต่างด้านรูปแบบ

ของแผนแล้ว ระยะเวลาการน�าแผนฉบับนี้ไปปฏิบัติยังมีระยะเวลาเพียง 2 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับช่วง

เวลาของแผนระดับที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ท้ังนี้ จะได้มีการปรับ

ระยะเวลาการจัดท�าแผนเป็น 5 ปี ในระยะต่อไป

แผนฉบับนี้มุ ่งแก้ปัญหาความเข้าใจเรื่องการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 

ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป นานาชาติ และองค์การ

ระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างพัฒนากลไกและระบบการด�าเนินงาน เพื่อ

สร้างความยั่งยืนให้แก่การด�าเนินงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย เพ่ือน�าไปสู่

เป้าหมายลดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และขจัดให้หมดไปจากสังคมไทยในท้ายที่สุด
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นโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการ
ด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบทีเ่ลวร้าย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

หลักการและเหตุผล

ปัญหาแรงงานเด็กของประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีได้รับความสนใจจากกลุ่มองค์กรต่างๆ ท้ัง 

ในประเทศและระหว่างประเทศมาโดยตลอด ความพยายามในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กมีการ 

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 

182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นผลให้ประเทศไทยมีพันธะผูกพันต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ 

แห่งอนุสัญญา ซึ่งในมาตรา 6 ของอนุสัญญาฯ ระบุว่าประเทศสมาชิกต้องก�าหนดและปฏิบัติตามแผน

ด�าเนินการเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีส่ดุของการใช้แรงงานเดก็โดยถอืเป็นภารกจิ

ส�าคัญเร่งด่วน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน จดัท�านโยบายและแผนระดบัชาติ

เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2557 ซึ่งถือเป็นแผนแม่บท 

ฉบบัแรก และนโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558-2563 เป็นแผนแม่บทฉบับที่สอง 

นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564-2565 นับเป็นแผนแม่บทฉบับท่ีสาม ท่ีมีลักษณะแตกต่างจากแผนฉบับท่ีหนึ่งและสอง  

กล่าวคือ เป็นแผนปฏิบัติการระดับที่ 3 มีลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�าขึ้น

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ และแผน

ระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
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กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและ 

ให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท�าโครงการศึกษาการประเมินผลการด�าเนินงานตาม

นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-

2563 พร้อมทั้งจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ส�าหรับใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาต ิ

เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563

การวเิคราะห์ประเมนิผลการด�าเนินงานท�าโดยการจดักลุม่โครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์

และจัดกลุ่มโดยรูปแบบการด�าเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การวเิคราะห์โดยจดักลุม่โครงการ/กจิกรรมตามวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายทีโ่ครงการมุง่หวัง

จะป้องกัน สร้าง ส่งเสริม หรือพัฒนา โดยจ�าแนกวัตถุประสงค์การด�าเนินงานออกเป็น 3 กลุ่ม  

ประกอบด้วย

1. กลุมเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มเด็กที่โครงการมุ่งส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพและให้ 

ความรู้ ความเข้าใจเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย รวมท้ัง 

การคุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู เมื่อตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

2. สภาพแวดลอม หมายถึง สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็ก ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน  

ผูป้ระกอบการ ฯลฯ ซ่ึงโครงการมุง่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพือ่ลดการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบท่ีเลวร้าย

3. กลไก หมายถึง กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข ้อมูล หน่วยงาน บุคลากร และ 

อาสาสมคัร ฯลฯ ทีป่ฏบิติังานหรอืเกีย่วข้องกับการด�าเนินงานด้านการขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบ 

ที่เลวร้าย

การวิเคราะห์โดยจัดกลุ่มโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งสามารถจ�าแนก 

ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1. รูปแบบการด�าเนินงานเชิงป้องกัน หมายถึง การด�าเนินงานโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์

เพื่อลดหรือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยการให้โอกาสทางการศึกษา การให้ความรู้

เก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กแก่เด็กและครอบครัวรวมท้ังผู้ประกอบการและผู้เก่ียวข้องอื่นๆ ซ่ึงน�าไปสู่

การลดอปุสงค์ (Demand) ของการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้ายจากผู้ประกอบการ และลดอปุทาน 

(Supply) ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายลงจากเด็กและครอบครัว
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2. รูปแบบการด�าเนินงานเชิงรับ หมายถึง การด�าเนินงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

คุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู ผู้ตกเป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

การวิเคราะห์โดยพิจารณาวัตถุประสงค์การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมควบคู่กับรูปแบบ

ของโครงการ/กิจกรรม จะได้ภาพของโครงการ/กิจกรรมที่มีรายละเอียดดังนี้

1. กลุมเป้าหมายเชิงป้องกัน เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาศักยภาพ

และส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ

ที่เลวร้าย ซึ่งน�าไปสู่การลดอุปทาน (Supply) ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

2. กลุมเป้าหมายเชิงรับ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด 

และฟื้นฟู กลุ่มเป้าหมายเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

3. สภาพแวดลอมเชิงป้องกัน เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้

และความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน  

ผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็กให้มีความปลอดภัยจากการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งน�าไปสู่การลดอุปสงค์ (Demand) ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

4. สภาพแวดลอมเชิงรบั เป็นโครงการ/กจิกรรมทีม่วีตัถปุระสงค์ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจ

แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ผู้ประกอบการ  

เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็กที่เหมาะสมส�าหรับการคุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู เด็กที่

ตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

5. กลไกเชิงป้องกัน เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์พัฒนาศัยกภาพ ส่งเสริม 

ความรู้ หรือปรับปรุงกลไกการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ได้แก่ 

กฎหมาย หน่วยงาน บคุลากร อาสาสมคัร ข้อมลู เพือ่ให้สามารถปฏบิตัหิน้าทีห่รอืน�ามาใช้ปฏบิตัหิน้าที่

ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. กลไกเชิงรับ เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความรู้ 

หรือปรับปรุงกลไกการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ได้แก่ กฎหมาย 

หน่วยงาน บุคลากร อาสาสมัคร ข้อมูล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือน�ามาใช้ปฏิบัติหน้าที่การ

คุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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หมายเหตุ: เนื่องจากนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 

เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัด

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และคณะรัฐมนตรีรับทราบ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลการด�าเนินงานของภาคีเครือข่ายตามแผนที่น�ามาใช้วิเคราะห์

จงึเป็นข้อมลูการด�าเนนิงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 ซึง่เป็นช่วงเวลาทีม่กีารน�านโยบาย

และแผนระดับชาติฉบับนี้มาปฏิบัติ

ตารางที่ 1 สรุปผลการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที ่

เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ตามวัตถุประสงค์/รูปแบบ

หน่วย: โครงการ/(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์

จ�านวน

โครงการ/

กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ

กลุมเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกนั รับ ป้องกนั รับ ป้องกนั รับ

1. การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้าย

190

(38.8)

86 0 68 0 36 0

2. การช่วยเหลือและคุ้มครอง

แรงงานเด็กจากการท�างาน 

ในรูปแบบที่เลวร้าย

75

(15.3)

8 22 12 1 14 18

3. การพัฒนาและบังคับใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ

121

(24.7)

7 4 49 1 47 13

4. การพฒันาความร่วมมือระหว่าง

องค์กรภาคีเครือข่าย

78

(15.9)

17 2 20 0 35 4

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และการติดตามประเมินผล

26

(5.3)

0 1 2 0 22 1

รวม
490

(100.0)

118

(24.1)

29

(5.9)

151

(30.8)

2

(0.4)

154

(31.4)

36

(7.4)
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สรุป

ภาพรวมการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบ

ทีเ่ลวร้าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 พบว่า โครงการ/กจิกรรมกลไกเชงิป้องกนั มกีาร

ด�าเนนิงานมากที่สุด จ�านวน 154 โครงการ (ร้อยละ 31.4) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมสภาพ

แวดล้อมเชิงป้องกัน จ�านวน 151 โครงการ (ร้อยละ 30.8) และโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

เชิงป้องกัน จ�านวน 118 โครงการ (ร้อยละ 24.1) โดยโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงรับมีการ 

น�าไปด�าเนินงานน้อยที่สุด จ�านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 0.4) 

การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ 

เลวร้าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินงานเชิงป้องกันที่เป็นงาน

ประจ�าของหลายๆ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิภาพแก่เด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค ์

เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กเข้าสู่การท�างานในรูปแบบท่ีเลวร้ายทุกรูปแบบ เช่น การจัดการศึกษาในระบบ

โรงเรยีนแก่เดก็ การรณรงค์ให้ความรูเ้รือ่งการใช้แรงงานเดก็และการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย 

การส่งเสริมการท�างานที่มีคุณค่า (Decent Work) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ฯลฯ 

การด�าเนินงานทีมุ่ง่ต่อกลไกการด�าเนินงาน เช่น เจ้าหน้าที ่เจ้าพนกังาน อาสาสมัคร กฎหมาย 

กฎระเบียบ ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินงานในรูปแบบเชิงป้องกัน เช่น การพัฒนาศักยภาพ การให้

ความรู้เจ้าพนักงานและบคุลากรทีป่ฏบิติังานเกีย่วข้องกบัการขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย 

ฯลฯ แต่การด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างหรือพัฒนากลไกและระบบท่ีเป็นการด�าเนินงานเชิงรุกเพื่อสร้าง

ความยั่งยืนของระบบ และเป็นสาระส�าคัญในข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ

กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา เช่น การตรา/ปรับปรุงกฎหมาย ปรับปรุงกฎระเบียบ การเพิ่ม

จ�านวนบคุลากร ฯลฯ กลบัมอียู่จ�านวนน้อย ซึง่เป็นเหตผุลท่ีท�าให้ต่างชาตมิองว่าประเทศไทยมพีฒันาการ

ในการด�าเนินงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายไม่มากนัก

ส�าหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่าย ท่ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการด�าเนินงานไม่มากนักควรให้ความส�าคัญ

ในการด�าเนินงานในระยะต่อไป เนือ่งจากภารกจิการป้องกนัแก้ไขและขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบ

ที่เลวร้ายไม่สามารถท�าให้ส�าเร็จได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็นภารกิจร่วมกันของ 

หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการสร้างสวัสดิภาพแก่เด็กทุกหน่วยงาน

การด�าเนินยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตาม ท่ีมีวัตถุประสงค์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย มีการ

ด�าเนินงานน้อยที่สุด ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพให้กับระบบการ

แก้ไขป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย จ�าเป็นต้องมีระบบการด�าเนินงาน

และระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
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จุดแข็ง-จุดอ่อน การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาต ิ

เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563

จากการจัดเก็บข้อมูลจากภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานแก้ไขป้องกันการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พบจุดแข็ง-จุดอ่อน ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 จุดแข็ง-จุดอ่อน

จุดแข็ง จุดออน

1. มีหน่วยงานจ�านวนมากทั้งภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรพัฒนาเอกชน ท�างานด้านสวัสดิภาพเด็ก

จ�านวนมาก

- ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคี 

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- บุคลากรในหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ที่เลวร้ายขาดความเข้าใจเรื่องการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้าย

2. มีกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ จ�านวนมาก

เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

- ขาดการบูรณาการ ทบทวน กฎหมาย ระเบียบ 

วิธีปฏิบัติ ให้เป็นระบบ

- การด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่

เลวร้ายไม่มีการจัดท�าคู่มือส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

3. มีบุคลากรจ�านวนมากปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

- ขาดการบูรณาการบุคลากรที่ท�าหน้าที่คุ้มครอง

สวัสดิภาพเด็ก เช่น พนักงานคุ้มครองเด็ก 

พนักงานตรวจแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน  

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ฯลฯ

4. มีข้อมูลของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับ

การด�าเนินงานด้านสวัสดิภาพเด็กในด้านต่างๆ 

จ�านวนมาก 

- ขาดการบูรณาการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นระบบ

เดียวกัน

5. มีองค์ความรู้จ�านวนมากด้านการคุ้มครอง

สวัสดิภาพเด็กที่ได้จากการด�าเนินงานของภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

- ขาดการจัดการความรู้และรวบรวมองค์ความรู้ 

ให้เป็นระบบ และสามารถเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง

น�าไปใช้ได้

6. มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงาน

เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- ขาดคณะท�างานเพื่อผลักดันนโยบายในระดับ

จังหวัด
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สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2561 ส�านักงานสถิติแห่งชาติร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ส�ารวจการท�างานของเดก็อาย ุ5-17 ปี ในประเทศไทย โดยการสนบัสนนุด้านเทคนคิ

จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ซึ่งการส�ารวจด�าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 

โดยใช้ครัวเรือนตัวอย่างชุดเดียวกับการส�ารวจสภาวะการท�างานของประชากร จ�านวน 83,880  

ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลได้จ�านวน 73,499 ครัวเรือน คิดเป็นการตอบร้อยละ 95.7 ในจ�านวนนี้

พบว่าเป็นครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 5-17 ปี อาศัยอยู่ด้วยจ�านวน 26,673 ครัวเรือน สรุปผลการส�ารวจ

ได้ดังนี้1

ผลส�ารวจเด็กอายุ 5-17 ปี ของประเทศไทยพบว่า มีจ�านวน 10,470,738 คน เป็น 

เพศชาย 5,344,588 คน หรือร้อยละ 51.0 ของเด็กทั้งหมด เพศหญิง 5,126,150 คน หรือร้อยละ 

49.0 ของเด็กทั้งหมด เป็นเด็กท�างานเพียง 408,679 คน หรือร้อยละ 3.9 ของเด็กทั้งหมด เป็นเพศ

ชายมากกว่าเพศหญิง (ชายร้อยละ 4.8 หญิงร้อยละ 2.9 ของเด็กทั้งหมด) เมื่อจ�าแนกเด็กท�างานตาม

กลุม่อายจุะพบว่าส่วนใหญ่อาย ุ 15-17 ปี หรอืร้อยละ 2.9 รองลงมาอาย ุ 13-14 ปี และอาย ุ 5-12 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 0.6 และ 0.4 ของเด็กทั้งหมดตามล�าดับ เมื่อพิจารณาเด็กท�างานที่เข้าข่ายเป็นแรงงาน

เดก็พบว่ามีจ�านวน 176,699 คน (ร้อยละ 1.7 ของเดก็ทัง้หมด) เป็นเพศชายร้อยละ 2.4 เพศหญงิ 

ร้อยละ 1.0 ของเด็กทั้งหมด

1. ลักษณะทั่วไปของเด็กท�างานอายุ 5-17 ปี

เด็กท�างานจ�านวน 408,679 คน สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

1. การเรียนและท�างาน

เด็กท�างานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยมีจ�านวน 216,937 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 ของเด็ก

ท�างาน เด็กท�างานอย่างเดียวโดยไม่เรียนหนังสือมีจ�านวน 191,742 คน หรือร้อยละ 46.9 เด็กอายุ 

5-12 ปี ท�างานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยร้อยละ 98.1 เด็กอายุ 13-14 ปี ท�างานไปด้วยเรียนหนังสือ

ไปด้วยร้อยละ 84.9 เด็กอายุ 15-17 ปี ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานอนุญาตให้ท�างานได้ร้อยละ 59.4 

ท�างานอย่างเดียวไม่ได้เรียนหนังสือ

1กองคุ้มครองแรงงาน. (2562). รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน.
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ตารางที่ 4 เด็กท�างานจ�าแนกตามอายุ การเรียน และท�างาน

อายุ
การเรียนและท�างาน

รวม เรียนและท�างาน ท�างานอยางเดียว

หน่วย: คน

รวม 408,679 216,937 191,742

5-12 ปี 41,508 40,707 801

13-14 ปี 61,224 51,980 9,244

15-17 ปี 305,947 124,250 181,697

หน่วย: ร้อยละ

รวม 100.0 53.1 46.9

5-12 ปี 100.0 98.1 1.9

13-14 ปี 100.0 84.9 15.1

15-17 ปี 100.0 40.6 59.4

ทีม่า: กองคุม้ครองแรงงาน. (2562). รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. สาเหตุที่เด็กต้องท�างาน

เด็กจ�านวน 245,794 คน (ร้อยละ 60.1 ของเด็กท�างาน) ท�างานช่วยธุรกิจของครัวเรือน 

เด็กจ�านวน 81,929 คน (ร้อยละ 20.0 ของเด็กท�างาน) ท�างานเพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน  

เด็กจ�านวน 46,695 คน (ร้อยละ 11.4 ของเด็กท�างาน) ท�างานเนื่องจากไม่ต้องการเรียนหนังสือ 

นอกจากนั้นเป็นเหตุผลอื่นๆ ซึ่งมีจ�านวนน้อย ได้แก่ ท�างานเพื่อฝึกทักษะ ช่วยครอบครัวช�าระหนี้สิน 

น�าเงินไปจ่ายค่าเทอม ฯลฯ

3. เพศและอายุ

เด็กท�างานทั้งหมด 408,679 คน เป็นชาย 258,479 คน (ร้อยละ 63.2 ของเด็กท�างาน

ทั้งหมด) เพศหญิง 150,200 คน (ร้อยละ 36.8 ของเด็กท�างานทั้งหมด) 

เด็กท�างานมีอายุ 15-17 ปี (ต�่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) ร้อยละ 74.9 ของเด็กท�างานทั้งหมด 

อายุ 13-14 ปี ร้อยละ 15.0 อายุ 5-12 ปี ร้อยละ 10.2 เด็กท�างานอย่างเดียวไม่เรียนหนังสือเป็น

เด็กกลุ่มอายุ 15-17 ปี ร้อยละ 94.8 ของเด็กที่ท�างานอย่างเดียว 
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4. ภูมิภาค

จากเด็กที่ท�างานทั้งหมด 408,679 คน อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 132,972 คน 

(ร้อยละ 32.5) อาศัยอยู่ในภาคใต้ 99,344 คน (ร้อยละ 24.3) อาศัยอยู่ภาคกลาง 83,403 คน  

(ร้อยละ 20.4) อาศัยอยู่ภาคเหนือ 78,886 คน (ร้อยละ 19.3) อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  

14,074 คน (ร้อยละ 3.4) โดยเด็กท�างานในกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

ส่วนใหญ่เรยีนหนังสอืไปด้วยท�างานไปด้วย ขณะทีเ่ดก็ท�างานในภาคกลางและภาคเหนอืส่วนใหญ่ท�างาน

เพียงอย่างเดียว

5. สถานภาพการท�างาน

เด็กท�างานอายุ 5-17 ปี จ�านวน 266,036 คน (ร้อยละ 65.1 ของเด็กท�างาน) ช่วยงาน

ธุรกิจหรืองานในไร่นาเกษตรของครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เด็กท�างาน 127,922 คน (ร้อยละ 31.3 

ของเด็กท�างาน) ท�างานเป็นลูกจ้างเอกชน และเด็กท�างาน 14,721 คน (ร้อยละ 3.6 ของเด็กท�างาน) 

เป็นนายจ้างหรือท�างานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 

6. อุตสาหกรรม

เม่ือจ�าแนกเด็กท�างานตามสาขาอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 5 อันดับแรก  

พบว่า เด็กท�างานอายุ 5-17 ปี จ�านวน 189,266 คน (ร้อยละ 46.3 ของเด็กท�างาน) ท�างานในสาขา

การเกษตร การป่าไม้ และการประมง เด็กท�างานจ�านวน 104,144 คน (ร้อยละ 25.5 ของเด็กท�างาน) 

ท�างานในสาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ เด็กท�างานจ�านวน 37,377 คน 

(ร้อยละ 9.1 ของเด็กท�างาน) ท�างานในสาขาการผลิต เด็กท�างานจ�านวน 37,244 คน (ร้อยละ 9.1 

ของเด็กท�างาน) ท�างานในสาขาท่ีพักแรม บริการร้านอาหาร และเด็กท�างานจ�านวน 20,418 คน  

(ร้อยละ 5 ของเด็กท�างาน) ท�างานในสาขาการก่อสร้าง

7. อาชีพ

เด็กท�างานอายุ 5-17 ปี จ�านวน 146,881 คน (ร้อยละ 35.9 ของเด็กท�างาน) ท�างานที่มี

ฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง เด็กท�างาน 106,038 คน (ร้อยละ 25.9 ของเด็กท�างาน) 

ท�างานเป็นพนักงานบริการและผู้จ�าหน่ายสินค้า เด็กท�างาน 101,832 คน (ร้อยละ 24.9 ของเด็ก

ท�างาน) เป็นผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
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8. ชั่วโมงการท�างานต่อสัปดาห์

ร้อยละ 3.5 ของเด็กท�างานทั้งหมด ท�างานต่อสัปดาห์เกิน 49 ชั่วโมง ร้อยละ 55.0 ท�างาน

สัปดาห์ละ 15-48 ชั่วโมง ร้อยละ 41.5 ท�างาน 14 ชั่วโมงลงมา

เด็กอายุ 15-17 ปี ท�างานเกิน 48 ชั่วโมง เข้าข่ายเป็นแรงงานเด็ก 13,463 คน  

(ร้อยละ 4.4)

ตารางที่ 5 ชั่วโมงการท�างานต่อสัปดาห์

ชั่วโมงท�างาน/สัปดาห์
กลุมอายุ

รวม 5-12 ปี 13-14 ปี 15-17 ปี

หน่วย: คน

รวม 408,679 41,508 61,224 305,947

14 ชั่วโมงลงมา 169,549 35,944 53,427 80,178

15-48 ชั่วโมง 224,924 5,564 7,054 212,306

มากกว่า 48 ชั่วโมง 14,206 - 743 13,463

หน่วย: ร้อยละ

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0

14 ชั่วโมงลงมา 41.5 86.6 87.3 26.2

15-48 ชั่วโมง 55.0 13.3 11.5 69.4

มากกว่า 48 ชั่วโมง 3.5 - 1.2 4.4

ทีม่า: กองคุม้ครองแรงงาน. (2562). รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9. สถานที่ท�างาน

เด็กอายุ 5-17 ปี จ�านวน 164,926 คน (ร้อยละ 40.4 ของเด็กท�างานทั้งหมด) ท�างานใน

พื้นที่เพาะปลูก ฟาร์ม สวน หรือไร่ เด็กอายุ 5-17 ปี จ�านวน 109,569 คน (ร้อยละ 26.8 ของเด็ก

ท�างานทั้งหมด) ท�างานในท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือน และเด็กอายุ 5-17 ปี จ�านวน 42,175 คน  

(ร้อยละ 10.3 ของเด็กท�างาน) ท�างานที่บ้านหรือสถานประกอบการของลูกค้าหรือนายจ้าง

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุพบว่า เด็กอายุ 5-12 ปี ท�างานในท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือนมาก

ที่สุด (ร้อยละ 52.2) เด็กอายุ 13-14 ปี และ 15-17 ปี ท�างานในพื้นที่เพาะปลูก ฟาร์ม สวน ไร่ 

มากที่สุด (ร้อยละ 42.0 และ 42.1 ตามล�าดับ)
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10. การท�างานอันตราย

ในปี พ.ศ. 2561 เด็กท�างานอายุ 5-17 ปี ทั้งหมดจ�านวน 408,679 คน เป็นเด็กท�างาน

เข้าข่ายงานอันตราย2 จ�านวน 132,589 คน (ร้อยละ 32.4 ของเด็กท�างานทั้งหมด) เป็นเด็กที่ท�างาน

เข้าข่ายเด็กท�างานลักษณะอันตราย3 จ�านวน 125,796 คน (ร้อยละ 30.8 ของเด็กท�างานทั้งหมด) 

งานลักษณะอันตรายที่เด็กท�ามากที่สุดคือ งานยกของหนัก (เด็กชายยกของมีน�้าหนักเกิน 25 กก.  

เด็กหญิงเกิน 20 กก.) มีจ�านวน 89,576 คน (ร้อยละ 21.9 ของเด็กท�างานทั้งหมด) รองลงมาคือ 

งานที่เก่ียวข้องกับสารเคมีอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง/วัชพืช สารกัมมันตภาพรังสี พลุ มีจ�านวน  

30,250 คน (ร้อยละ 7.4 ของเด็กท�างานทั้งหมด) และท�างานประจ�าในระหว่างเวลา 22.00 น.  

ถึง 06.00 น. จ�านวน 15,611 คน (ร้อยละ 3.8 ของเด็กท�างานทั้งหมด) ท�างานในที่ร้อนจัด เย็นจัด 

เสียงดัง จ�านวน 15,357 คน (ร้อยละ 3.8 ของเด็กท�างานทั้งหมด)

ตารางที่ 6 การท�างานอันตราย

การท�างานอันตราย

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561

จ�านวน

(คน)

รอยละ จ�านวน

(คน)

รอยละ

เด็กท�างานรวม 629,819 100.0 408,679 100.0

เด็กท�างานเข้าข่ายงานอันตราย N/A N/A 132,589 32.4

เด็กท�างานเข้าข่ายลักษณะงานอันตราย 85,806 12.4 125,796 30.8

- ยกของหนัก (เด็กชายยกของมีน�้าหนักเกิน  

25 กก. เด็กหญิงเกิน 20 กก.)

37,383 5.4 89,567 21.9

- งานใช้เครื่องเจาะกระแทก หรือเครื่องจักรที่มี

ความสั่น สะเทือน เลื่อยไฟฟ้า ปั้นจั่น

2,626 0.4 5,639 1.4

- งานขับรถบรรทุก หรือยานพาหนะให้บริการ

สาธารณะ

2,211 0.3 933 0.2

- งานที่ท�าบนที่สูงกว่าพื้นดิน 10 เมตรขึ้นไป 3,975 0.6 3,111 0.8

- ท�างานในที่ร้อนจัด เย็นจัด เสียงดัง 24,146 3.5 15,357 3.8

2เด็กท�างานเข้าข่ายอันตราย หมายถึง เด็กที่ท�างานมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมกับเด็กที่ท�างาน

ลักษณะงานอันตรายตามประกาศของกระทรวงแรงงานว่าด้วยงานอันตรายส�าหรับเด็ก
3เดก็ท�างานเข้าข่ายลกัษณะงานอนัตราย หมายถงึ เดก็ทีท่�างานอนัตรายตามประกาศของกระทรวงแรงงาน

ว่าด้วยงานอันตรายส�าหรับเด็ก
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การท�างานอันตราย

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561

จ�านวน

(คน)

รอยละ จ�านวน

(คน)

รอยละ

- งานที่ท�าในเรือประมงทะเล หรือขนถ่ายสินค้าเรือ

เดินทะเล

1,096 0.2 1,878 0.5

- ท�างานประจ�าในระหว่างเวลา 22.00 น.  

ถึง 06.00 น.

3,656 0.5 15,611 3.8

- งานที่ท�าในสถานบริการ สถานบันเทิง เช่น  

ผับ บาร์ คาราโอเกะ

973 0.1 1,050 0.3

- งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย เช่น  

ยาฆ่าแมลง/วัชพืช สารกัมมันตภาพรังสี พลุ

9,365 1.4 30,205 7.4

- งานดูแลผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อ หรืองานท�าความ

สะอาดเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย

N/A N/A 524 0.1

- งานหลอม เป่า ปั๊มรีดโลหะ หรืองานเชื่อมโลหะ 376 0.1 3,776 0.9

- งานที่ท�าในสถานประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูป

สัตว์น�้า

N/A N/A 302 0.1

ที่มา: กองคุ้มครองแรงงาน, รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 

พ.ศ. 2561

หมายเหตุ:

1. เด็กท�างานเข้าข่ายอันตราย หมายถึง เด็กที่ท�างานมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมกับเด็กที่ท�างานลักษณะงานอันตราย

ตามประกาศของกระทรวงแรงงานว่าด้วยงานอันตรายส�าหรับเด็ก

2. เด็กท�างานเข้าข่ายลกัษณะงานอนัตราย หมายถงึ เดก็ทีท่�างานอนัตรายตามประกาศของกระทรวงแรงงานว่าด้วยงานอนัตราย

ส�าหรับเด็ก

3. เด็กท�างาน 1 คน สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 6 การท�างานอันตราย (ต่อ)
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นโยบายระดับชาติและแผนปฎิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

นโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จดัท�าตามกรอบและเจตนารมณ์ของอนสุญัญาองค์์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 182 รวมทั้งการรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 

และภาคประชาสังคม ท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย และ 

น�ามาก�าหนดเป็นนโยบายและแผนปฏบิติัการฉบบันี ้ ซึง่มลีกัษณะเป็นแผนบรูณาการและแผนระดบัที ่ 3  

ส�าหรับการใช้ร่วมกันของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นโยบายการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

ประเทศไทยมีนโยบายการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564-2565 ดังต่อไปนี้

1. ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทุกรูปแบบ

2. บูรณาการความร่วมมอืของประชาชน หน่วยงานภาครฐั เอกชน และองค์กรพฒันาเอกชน 

ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

3. ด�าเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายโดยค�านึงถึงหลักสิทธิเด็ก ค่านิยม

และวัฒนธรรม

4. สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องด้านการขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบท่ีเลวร้ายแก่สาธารณะ

ทั้งในและต่างประเทศ

แนวคิดการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

1. พิจารณาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายในมิติกวาง กล่าวคือ การด�าเนินงาน

ด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการสร้างสวัสดิภาพแก่เด็ก 

ซ่ึงเกีย่วข้องกับการด�าเนนิงานของหน่วยงานอืน่ๆ จ�านวนมาก เช่น กระทรวงแรงงาน รบัผดิชอบภารกิจ

ด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบภารกิจ
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ด้านการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบภารกิจด้านสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบภารกิจด้านการจัดการศึกษาแก่เด็ก ฯลฯ

2. จัดท�าแผนแกปัญหาในจุดเริ่มตน กล่าวคือ มีรายงานการศึกษาจ�านวนมากรวมทั้ง

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันที

เพือ่ขจดัรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีส่ดุของการใช้แรงงานเดก็ กล่าวถงึสาเหตขุองการท�างานของเดก็ว่าเกดิจาก

ความยากจนและไม่ได้รับการศึกษา ดังนั้นในแผนฉบับนี้จึงเน้นการแก้ปัญหาความยากจน และการ 

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กยากจน เพื่อลดโอกาสการเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนอายุครบ 18 ปี

3. ใชแผนเพื่อสรางระบบการด�าเนินงานในภาพรวม โดยจัดท�าแผนทั้งแผนเชิงรุก  

(เชิงป้องกัน) แผนคุ้มครอง และแผนบ�าบัดแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาระบบการด�าเนินงานการขจัดการ

ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา 

4. บูรณาการการด�าเนินงานของทุกหนวยงาน แผนฉบับนี้เน้นการบูรณาการหน่วยงานที่

ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ 

เลวร้าย เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในช่วงการจัดท�าแผน โดยชี้ให้

ภาคีเครือข่ายทราบว่าการป้องกันแก้ไขการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายเป็นภารกิจของภาคี 

เครือข่ายทีด่�าเนินงานด้านเดก็ ปรากฏการณ์เดก็เข้าสูต่ลาดแรงงานก่อนส�าเรจ็การศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็น

ปลายเหตุของปัญหาความยากจนและไม่ได้รับการศึกษา ดังนั้นภารกิจการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้ายจึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว หากแต่เป็นภารกิจของทุก 

หน่วยงานที่มีหน้าที่สร้างสวัสดิภาพแก่เด็ก

5. แผนปฏิบัติการดานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564-2565 ประกอบด้วยแผน 2 ส่วน คือ

 5.1 แผนทัว่ไป เป็นแผนทีร่วบรวมข้อมลูจากหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมท่ีก�าลงัด�าเนนิ

งานจะด�าเนินงาน และต้องการด�าเนินงานในอนาคต 

 5.2 แผนพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ปัญหาการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย เพื่อสร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบการประเมินอันดับ

ความก้าวหน้าของการด�าเนินงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทยได้
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แผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

แผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564-2565 ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการดังต่อไปนี้

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

เป้าหมาย: ป้องกันการใช้แรงงานเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ในรูปแบบที่เลวร้าย

ตวัชีว้ดัดานผลลพัธ์ เดก็อายตุ�า่กว่า 18 ปี ได้รบัการป้องกันการใช้แรงงานในรปูแบบท่ีเลวร้าย

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

1. จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงระบบการศึกษา

2. จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ

3. จ�านวนเด็กและครอบครัวยากจนที่ได้รับสวัสดิการสังคม

4. จ�านวนครอบครัวยากจนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

5. จ�านวนคน/กลุม่/กจิกรรม/ข้อเสนอเชิงนโยบายการเฝ้าระวงัการใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบ

ที่เลวร้าย

6. จ�านวนครั้ง/จ�านวนแห่ง/จ�านวนคนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่

สาธารณะ

7. จ�านวนคน/กลุ่ม/สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมความรู้การใช้แรงงานเด็กใน 

รูปแบบที่เลวร้าย

8. จ�านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอบายมุข

กลยุทธ์/มาตรการ

1. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังการศึกษาด้านอาชีพแก่เด็กยากจน ท้ัง

การศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน

 1.1 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

 1.2 ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพ

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวยากจน โดยการจัดสวัสดิการสังคม และการ 

ส่งเสริมอาชีพ

 2.1 การจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กและครอบครัวยากจน

 2.2 การส่งเสริมอาชีพแก่ครอบครัวยากจน
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3. เฝ้าระวังการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแก่สาธารณะ

5. ส่งเสริมความรู้ด้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

6. สร้างภูมิคุ้มกันอบายมุขแก่เด็กและเยาวชน

โครงการ/กิจกรรมที่ส�าคัญ

- โครงการขบัเคลือ่นนโยบายการแก้ปัญหาเดก็ทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษา และเด็กออกกลาง

คันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตกหล่นและเด็กนอกระบบการศึกษา

- โครงการครู DARE

- โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

- การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 o เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและสงเคราะห์เด็ก 

ฝากเลี้ยงตามบ้าน

 o เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

- โครงการฝึกอาชีพเด็กในกระบวนการยุติธรรม

 o โครงการ ICT สอนท�าสติ๊กเกอร์ไลน์

 o การท�ามุ้งลวด การตัดผมชาย

 o การท�าอาหารคาวหวาน

 o โครงการความร่วมมอืกบัเครอืเจริญโภคภัณฑ์เพ่ือส่งเดก็เข้าเรยีนในสถาบันปัญญาภิวตัน์ 

ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และฝึกงานใน 7-Eleven

- โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนในครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ 

การศึกษาภาคบังคับ

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน (5 ประสาน)

- โครงการส่งเสริมการท�าสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่

- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตร (Smart Farmer)

- โครงการส่งเสริมการท�าบัญชีครัวเรือนและสร้างวินัยการออม
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- โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้

เกษตรกรชาวสวนยาง

- โครงการสร้างทายาทหม่อนไหม

- การสนบัสนนุงบประมาณแก่สภาเดก็และเยาวชนเพือ่อดุหนนุให้เดก็และเยาวชนในระดบั

ต�าบล/เทศบาล/อ�าเภอ/เขต จังหวดั/กรุงเทพฯ จัดกจิกรรมและพฒันาเครอืข่ายเดก็เยาวชนให้สร้างสรรค์

สังคม

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติ

การเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกสภาเด็กและเยาวชน ในมิติการคุ้มครองเด็ก

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครองเด็กและเยาวชน-กิจกรรม: การสร้าง

เครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับต�าบล (การคัดกรองเด็กโดยแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก

ตามมาตรฐานขั้นต�่า)

- โครงการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น-กิจกรรม: ปกป้องคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับ

พื้นที่

- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสถาบันการศึกษา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจาก

การค้ามนุษย์

- การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานบนเรือประมง

- การปรับปรุงข้อมูลและจัดท�าหนังสือคนประจ�าเรือส�าหรับคนต่างด้าว

- การตรวจแรงงานในระบบ

- การตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงาน 

ขัดหนี้ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

- การบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล

- การบูรณาการตรวจแรงงานในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง

- กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

- กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นได้ลูกหลานคืน

- โครงการอบรม “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” แก่นักเรียนในกรุงเทพมหานคร

- โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการด้านมาตรฐานแรงงานที่ดี
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- กิจกรรมรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ และเผยแพร่ความรู้เรื่องแรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 

เลวร้าย

- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย-กิจกรรม: การปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ 

ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 

(Safety Thailand)

- การส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 

(Corporate Social Responsibility: CSR)

- การส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

- การรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน

- การส่งเสริมสวัสดิการแบบยืดหยุ่น

- การส่งเสริมความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

- การอ�านวยการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย

- การอ�านวยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันยาเสพติด

2. แผนปฏิบัติการช่วยเหลือ คุ้มครอง และบ�าบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย

เป้าหมาย: เด็กท่ีเป็นเหยือ่การใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบท่ีเลวร้ายได้รบัการช่วยเหลือ คุม้ครอง 

บ�าบัดรักษา และฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ

ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์ เด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายได้รับการ 

ช่วยเหลือ คุ้มครอง บ�าบัดรักษา และฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

1. จ�านวนคดี/ผู ้กระท�าความผิดฐานการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายที่ถูกจับกุม 

ด�าเนินคดี

2. จ�านวนศูนย์/สถานที่ด�าเนินการด้านการปราบปรามจับกุมการกระท�าความผิดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

3. จ�านวนเด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีได้รับความช่วยเหลือและ

คุ้มครอง

4. จ�านวนเดก็ทีเ่ป็นเหยือ่การใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีไ่ด้รับการบ�าบดัรกัษาและ

ฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ
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กลยุทธ์/มาตรการ

1. การช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กจากการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (การบังคับใช้

กฎหมาย)

2. การบ�าบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรมที่ส�าคัญ

- การปราบปรามจับกุมผู้ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย กรณีการค้ามนุษย์และการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับการผลิตและครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก

- การระดมกวาดล้างการบังคับใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- การรับแจ้งเหตุ คัดกรอง และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 

เลวร้าย ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน 1300

- โครงการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก (Children’s Advocacy Center Thailand: ACT)

- โครงการตรวจประเมินอายุเด็กทางคดี

- โครงการคลินิกจิตสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว

- โครงการ “ศูนย์ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว”

- ศูนย์ติดตามดูแลด้วยความห่วงใย

- การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการสังคมส�าหรับเด็ก เพื่อให้การ

สงเคราะห์และคุ้มครองเด็กผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบัน การประสานส่งต่อเด็กในสถานรองรับ 

พัฒนาและแก้ไขปัญหารายบุคคล

- โครงการจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว-กิจกรรม: สนับสนุนงบประมาณการ

คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว

- การให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย

- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมให้ได้รับการศึกษา

มาตรฐานเดียวกับเด็กและเยาวชนทั่วไป

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนปล่อย

- การรักษาพยาบาลผู้ถูกกระท�าความรุนแรงและผู้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ หน่วยบริการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะที่เข้าข่ายแรงงานเด็กและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน)

- การพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้
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3. แผนปฏิบัติการบูรณาการและพัฒนาระบบและกลไกการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ที่เลวร้ายและการสื่อสารสาธารณะ

เป้าหมาย:

1. พฒันาระบบบรูณาการการปฏิบติังานด้านการขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย

2. พัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านการจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

3. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะการฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 

เลวร้ายทั้งในและต่างประเทศ

4. ผลักดันและติดตามประเมินผลการน�านโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์

1. การปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมีความครอบคลุมทุก

พื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย

2. การปฏบิตังิานด้านการขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้

จากการใช้ข้อมูล

3. ประชาชนในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ต่อการปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

1. มข้ีอตกลงความร่วมมอืการปฏบิติังานด้านการขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย

2. จ�านวนการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

3. จ�านวนกิจกรรม/ผู้รับข่าวสารจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เกี่ยวข้องแก่นานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ

4. จ�านวนกจิกรรมการอบรม/ผูป้ฏบิติังาน/หน่วยงานทีไ่ด้รบัการเสรมิศกัยภาพด้านการขจัด

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

5. มีคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

6. จ�านวนกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ

ที่เลวร้ายที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง

กลยุทธ์/มาตรการ

1. การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน

2. การบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องแก่นานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
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4. การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

6. การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย

โครงการ/กิจกรรมที่ส�าคัญ

- การจัดตั้งคณะกรรมการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายระดับจังหวัด

- การบูรณาการตรวจแรงงานเด็กและการคุ้มครองเด็ก

- การผลักดันและติดตามประเมินผลการน�านโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการ

ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ไปปฏิบัติ

- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก

- การบันทึกข้อมูลสถิติด้านการด�าเนินคดีและการช่วยเหลือเด็กท่ีตกเป็นผู้เสียหายจาก 

การใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย การแสวงหาประโยชน์การใช้แรงงานหรือบริการและการแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศในรปูแบบอืน่ ลงในระบบฐานข้อมลูการค้ามนษุย์ของประเทศไทยด้านการด�าเนนิคดี 

และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

 o จัดท�าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทการโยกย้ายถ่ินฐานใน

อาเซียน (Regional Plan of Action for the Rights of Children in the Context of Migration) 

เพื่ออนุวัติปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน

 o การพัฒนาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐเมียนมา ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการ 

โยกย้ายถิ่นฐาน

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน-กิจกรรม: การพัฒนา

ศักยภาพและทักษะผู้ปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

- การให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ที่เลวร้ายและการค้ามนุษย์

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติแก่พนักงานสืบสวนสอบสวนคดี 

ค้ามนุษย์ และพนักงานฝ่ายปกครอง

- โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

และการบังคับใช้แรงงาน

- การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย



ภาคผนวก
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แผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

ตวัชีว้ดัดานผลลัพธ์: เดก็อายตุ�า่กว่า 18 ปี ได้รบัการป้องกันการใช้แรงงานในรปูแบบทีเ่ลวร้าย

กลยุทธ์/มาตรการ

1. สงเสริมการศึกษาแกเด็กยากจน

ตัวชี้วัดดานผลผลิต 

- จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงระบบการศึกษา

- จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ

1.1 สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาเด็กที่อยู่

นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคัน 

ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

จ�านวนเด็กส�าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตกหล่นและเด็กนอกระบบการศึกษา

- โครงการครู DARE จ�านวนครั้งการจัดกิจกรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็ก 

นอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

- เด็กด้อยโอกาส 1,000 คน  

ได้รับการศึกษา

- ครู 131 คนได้รับการพัฒนา

กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.2 การศึกษาดานอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการฝึกอาชีพเด็กในกระบวนการยุติธรรม จ�านวนเด็กเข้าร่วมโครงการปฏิบัติงาน

ตามอาชีพ

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน 

ในครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ 

การศึกษาภาคบังคับ

จ�านวนผู้ส�าเร็จการอบรมด้วยมาตรฐาน

การฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กระทรวงแรงงาน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

- โครงการทายาทหม่อนไหม - เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 71 

โรงเรียนได้รับการฝึกอาชีพด้าน 

หม่อนไหม

- ทายาทเกษตรในชุมชน 9 ชุมชน  

ได้รับการฝึกอาชีพด้านหม่อนไหม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม
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2. ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวยากจน

2.1 การจัดสวัสดิการสังคมแกเด็กและครอบครัวยากจน

ตัวชี้วัดดานผลผลิต 

- จ�านวนเด็กและครอบครัวยากจนที่ได้รับสวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ�านวนเด็กได้รับเงินอุดหนุน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

2.2 การสงเสริมอาชีพแกครอบครัวยากจน

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

- จ�านวนครอบครัวยากจนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ทางการเกษตร

จ�านวนเกษตรกรและประชาชนมีความรู้

ด้านการเกษตรตรงความต้องการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้เกษตรกรรม

ยั่งยืน (5 ประสาน)

เกษตรกร 4,500 คน ผ่านการอบรม การยางแห่งประเทศไทย

- โครงการส่งเสริมการท�าสวนยางในรูปแบบ

แปลงใหญ่

จ�านวนกลุ่มยางพาราแปลงใหญ่ 106 

แปลง

การยางแห่งประเทศไทย

- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

และสถาบันเกษตร (Smart Farmer)

เกษตรกร 6,000 คน ผ่านการอบรม การยางแห่งประเทศไทย

- โครงการส่งเสริมการท�าบัญชีครัวเรือนและ 

สร้างวินัยการออม

เกษตรกร 6,000 คน ผ่านการอบรม การยางแห่งประเทศไทย

- โครงการจดัสวสัดกิารเพือ่เกษตรกรชาวสวนยาง

โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร

ชาวสวนยาง

เกษตรกร 3,720 คน ผ่านการอบรม

อาชีพเสริม

การยางแห่งประเทศไทย

3. การเฝ้าระวังการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

- จ�านวนคน/กลุ่ม/กิจกรรม/ข้อเสนอเชิงนโยบาย การเฝ้าระวังการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและ

เยาวชน

จ�านวนกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนที่ได้รับ

สนับสนุนงบประมาณ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามอนุสัญญา

ว่าด้วยสทิธเิดก็โดยจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่

พัฒนาศักยภาพและกลไกสภาเด็กและเยาวชน

ในมิติการคุ้มครองเด็ก

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิก

สภาเด็กที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การปกป้องคุ้มครองเด็กจากความ

รุนแรงทุกรูปแบบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน-กิจกรรม: การสร้างเครือข่าย

คุ้มครองเด็กในระดับต�าบล (การคัดกรองเด็ก

โดยแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูตาม

มาตรฐานขั้นต�่า) 

จ�านวนเด็กได้รับการคัดกรอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

เชิงประเด็น-กิจกรรม: ปกป้องคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

- จ�านวนข้อเสนอเชิงนโยบาย/

มาตรการ/กลไก การส่งเสริมและ

ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก

ภัยออนไลน์

- จ�านวนเด็ก เยาวชน และบุคคล

แวดล้อมได้รับการเสริมสร้างทักษะ

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับ

พื้นที่

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม

โครงการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสถาบันการ

ศึกษาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการ

ค้ามนุษย์

จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและ

แรงงานบนเรือประมง

จ�านวนการตรวจร่วม 144 ครั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

- การปรับปรุงข้อมูลและจัดท�าหนังสือคนประจ�า

เรือส�าหรับคนต่างด้าว

แรงงานประมงได้รับความคุ้มครอง 

50,000 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

- การตรวจแรงงานในระบบ - จ�านวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง

- ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติ

ถูกต้องตามกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน  

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน

- การตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการ

ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ 

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

- จ�านวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง

- ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติ

ถูกต้องตามกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน  

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน

- การบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือ

ประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล

- จ�านวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง

- จ�านวนครั้งของการบูรณาการตรวจ

กระทรวงแรงงาน  

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน

- การบูรณาการตรวจแรงงานในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง จ�านวนครั้งการบูรณาการตรวจ กระทรวงแรงงาน  

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการตาม

แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี

จ�านวนสถานประกอบการที่ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพตามแนวปฏิบัติการใช้

แรงงานที่ดี

กระทรวงแรงงาน  

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน ส�านักพัฒนามาตรฐาน

แรงงาน

- กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ผู้ปกครองและเยาวชนที่เข้าร่วมมีการ

สื่อสารและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นได้ลูกหลานคืน เยาวชนที่เข้าอบรมมีความตระหนัก 

ในการป้องกันการกระท�าความผิดซ�้า

และมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- โครงการอบรม “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” 

แก่นักเรียนในกรุงเทพฯ 

เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม 

มีความรู้และความตระหนักในกฎหมาย 

ลดการตกเป็นเหยื่อและเป็นผู้กระท�า

ความผิด

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครอง

แรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน

- จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเสริมสร้างความรู้การบริหาร 

เครือข่าย

- จ�านวนครั้งการจัดประชุมเครือข่าย

กระทรวงแรงงาน  

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน

4. เผยแพรขอมูลขาวสารใหความรูการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายแกสาธารณะ

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

- จ�านวนครั้ง/จ�านวนแห่ง/จ�านวนคนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการเป็น 

ผู้ประกอบการตามมาตรฐานแรงงานที่ดี

- จ�านวนครั้งของการฝึกอบรม 2 ครั้ง

- จ�านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 120 คน

กรมประมง

- กิจกรรมรณรงค์สร้างการตระหนักรู้และ 

เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย

จ�านวนครั้ง/แห่ง/คน ที่ด�าเนินการ - ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- กระทรวงมหาดไทย

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- ส�านักงานป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติด

- กระทรวงอุตสาหกรรม

- กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน
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5. สงเสริมความรูดานการใชแรงงานเด็กและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

- จ�านวนคน/กลุ่ม/สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมความรู้การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย-กิจกรรม: การ

ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ยุวแรงงาน

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 

(Safety Thailand)

- จ�านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

- ผู้เข้าร่วมมีความรู้เรื่องความปลอดภัย

และลักษณะของงานที่เป็นอันตราย

และต้องห้ามส�าหรับเด็ก

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

- การส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 

(Corporate Social Responsibility: CSR)

จ�านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม

กิจกรรม

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน

ส�านักพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย

- การส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม

กิจกรรม

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน

กองคุ้มครองแรงงาน

- การรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 

12 มิถุนายน

จ�านวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่

ก�าหนด

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน

กองคุ้มครองแรงงาน

- การส่งเสริมสวัสดิการแบบยืดหยุ่น แรงงานงานกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับ

ความรู้

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน

กองสวัสดิการแรงงาน

- การส่งเสริมความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

จ�านวนแรงงานนอกระบบกลุ่มเสี่ยงที่ได้

รับการส่งเสริมและพัฒนา ก�ากับดูแล 

ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน

กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

6. สรางภูมิคุมกันอบายมุขแกเด็กและเยาวชน

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

- จ�านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอบายมุข

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การอ�านวยการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน

การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ

สร้างภูมิคุ้มกัน

ส�านักงานป้องกันและ 

ปราบปรามยาเสพติด

- การอ�านวยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือ

การป้องกันยาเสพติด

ร้อยละพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาด 

ยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้าง

พื้นที่ปลอดภัย

ส�านักงานป้องกันและ 

ปราบปรามยาเสพติด
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1. การชวยเหลือและคุมครองเด็กจากการถูกใชแรงงานในรูปแบบที่เลวราย

1.1 ปราบปรามจับกุมผูใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

- จ�านวนคดี/ผู้กระท�าความผิดฐานการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ถูกจับกุมด�าเนินคดี

- จ�านวนศูนย์/สถานที่ด�าเนินการด้านการปราบปรามจับกุมการกระท�าความผิดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้าย กรณีการค้ามนุษย์และ

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการผลิตและ

ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก

จ�านวนเรื่อง/คดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ

- การระดมกวาดล้างการบังคับใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย

จ�านวนครั้งด�าเนินการ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- การรับแจ้งเหตุ คัดกรอง ช่วยเหลือผู้ประสบ

ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน 

1300

จ�านวนสถานีต�ารวจ/หน่วยงาน 

ที่ด�าเนินการ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- การประชุมวางแผนช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็น

เหยื่อ (Case Conference) กับทีม 

สหวิชาชีพและ NGOs ในพื้นที่

จ�านวนครั้งด�าเนินงาน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- โครงการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก (Children’s 

Advocacy Center Thailand: ACT)  

จ�านวนศูนย์ ACT ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

1.2 การชวยเหลือทางคดีแกเด็กที่ถูกใชแรงงานในรูปแบบที่เลวราย

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

- จ�านวนเด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครอง

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการตรวจประเมินอายุเด็กทางคดี จ�านวนเด็กที่ได้รับการตรวจประเมินอายุ

เพื่อประกอบการด�าเนินคดีอาญาที่

เกี่ยวข้อง หรือตรวจอายุกรณีไม่มี

เอกสารประจ�าตัว เพื่อลดโอกาสการ

จ้างแรงงานที่อายุต�่ากว่าเกณฑ์

กระทรวงสาธารณสุข
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2. การบ�าบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใชแรงงานในรูปแบบที่เลวราย

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

- จ�านวนเด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ได้รับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ

2.1 การจัดสวัสดิการและคุมครองเด็กและเยาวชน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการคลินิกจิตสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและ

การกระท�าความรุนแรงในครอบครัว

- โครงการ “ศูนย์ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อ 

ช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว”

- ศูนย์ติดตามดูแลด้วยความห่วงใย

- จ�านวนเยาวชนติดยาเสพติดหรือได้รับ

ความรุนแรงได้รับการบ�าบัดรักษา

- จ�านวนผูเ้สยีหายหรอืผูไ้ด้รบัการกระท�า 

ความรุนแรง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

คดีคุ้มครองสวัสดิภาพได้รับการดูแล

ช่วยเหลือและติดตาม

- จ�านวนเด็กที่ได้รับการดูแลติดตามและ

ได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการส่งต่อ

ด้านสาธารณสขุ อาชพี และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาติดตาม  

3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและ 

ให้บริการสวัสดิการสังคมส�าหรับเด็ก เพื่อให้ 

การสงเคราะห์และคุ้มครองผู้เสียหายตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

จ�านวนเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ

ได้รับการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ พัฒนา 

และคุ้มครองสวัสดิภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว

- การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมใน

สถาบัน การประสานส่งต่อเด็กในสถานรองรับ 

พัฒนาและแก้ไขปัญหารายบุคคล

จ�านวนเด็กและเยาวชนในสถาบันที่ได้

รับการช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อคุ้มครอง

สวัสดิภาพและแก้ปัญหารายบุคคล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว

- โครงการจัดสวัสดิการสังคมในบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว

กิจกรรม: สนับสนุนงบประมาณการคุ้มครอง

สวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ 

ผู้ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว

จ�านวนเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่

เลวร้ายได้รับการคุ้มครอง พัฒนา ฟื้นฟู 

ดูแล และได้รับสวัสดิการสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว

2.2 การชวยเหลือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาส�าหรับเด็กและ

เยาวชนในสถานควบคุมให้ได้รับการศึกษา

มาตรฐานเดียวกับเด็กและเยาวชนทั่วไป

จ�านวนเด็กในสถานควบคุมที่ได้รับการ

ส่งเสริมการศึกษา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน

ก่อนปล่อย

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่มีความพร้อม

กลับคืนสู่ครอบครัว

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน
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2.3 การรักษาพยาบาล

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การรักษาพยาบาลผู้ถูกกระท�าความรุนแรง

และผู้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ หน่วยบริการ

ในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะท่ีเข้าข่าย 

แรงงานเด็กและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน)

จ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ที่มารับ

บริการ ณ หน่วยบริการสาธารณสุข

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

- การพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ จ�านวนเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูป

แบบที่เลวร้ายที่ถูกกระท�าความรุนแรง

ด้านกาย เพศ จิตใจ ละเลย ทอดทิ้ง 

และแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 

ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม

กระทรวงสาธารณสุข

2.4 การฟื้นฟูรางกายและจิตใจ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการคลินิกจิตสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและ

การกระท�าความรุนแรงในครอบครัว

จ�านวนเยาวชนที่ติดยาเสพติดหรือได้รับ

ความรุนแรงได้รับการรักษา

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- โครงการ “ศูนย์ให้ค�าปรึกษา แนะน�า เพื่อ

ช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว”

จ�านวนผู้เสียหายหรือผู้ได้รับการกระท�า 

ความรุนแรง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 

คดีคุ้มครองสวัสดิภาพได้รับการดูแล 

ช่วยเหลือ ติดตาม

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- ศูนย์ติดตามดูแลด้วยความห่วงใย จ�านวนเด็กที่ได้รับการติดตามดูแลและ

ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับการส่งต่อ

ด้านสาธารณสุข อาชีพ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาติดตาม  

3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- การให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เด็กที่ถูกใช้

แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย

จ�านวนเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่

เลวร้าย ได้รับการฟื้นฟูร่างกาย อารมณ์ 

สติปัญญา และจิตใจ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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3. แผนปฏิบัติการบูรณาการพัฒนาระบบและกลไกการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้ายและการสื่อสารสาธารณะ

ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์: 

1) การปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายมีความครอบคลุม 

ทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย

2) การปฏบิตังิานด้านการขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้

จากการใช้ข้อมูล

3) ประชาชนในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ต่อการปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

กลยุทธ์/มาตรการ

1. การบูรณาการการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน

ตัวชี้วัดดานผลผลิต:
- มีข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การจัดตั้งคณะกรรมการขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายระดับจังหวัด

มีข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะ
กรรมการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้ายระดับจังหวัด

กระทรวงแรงงาน

- การบูรณาการการตรวจแรงงานเด็กและการ
คุ้มครองเด็ก

มีข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการ
ตรวจแรงงานเด็กและการคุ้มครองเด็ก

กระทรวงแรงงาน

- การผลักดันและติดตามประเมินผลการน�า
นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขจัด 
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ไปปฏิบัติ

มีการน�านโยบายและแผนปฏิบัติการ
ด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564-2565 ไปปฏิบัติ

กระทรวงแรงงาน

2. การบูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครอง
เด็ก

มีระบบย่อยภายใต้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การคุ้มครองเด็ก 6 ระบบ ได้แก่
1) ระบบรับแจ้งเหตุ
2) ระบบคัดกรองเด็ก
3) ระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัว
4) ระบบการจัดการรายกรณี
5) ระบบพนักงานเจ้าหน้าที่และ 

ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก
6) ระบบตรวจสอบข้อมลูทะเบยีนราษฎร์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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กลยุทธ์/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การบันทึกข้อมูลสถิติด้านการด�าเนินคดีและ
การช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการ
ใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย การแสวง
ประโยชน์จากการใช้แรงงานหรือบริการ  
และการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น 
ลงในระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทยด้านการด�าเนินคดี และช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

มีการบันทึกข้อมูลสถิติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

3. การเผยแพรขอมูลขาวสารการด�าเนินงานที่เกี่ยวของกับการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายแกนานาชาติ
และองค์การระหวางประเทศ

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนกิจกรรม/ผู้รับข่าวสารจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เกี่ยวข้องแก่

นานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก

กิจกรรม
1) จัดท�าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วย

สิทธิเด็กในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐานใน
อาเซียน (Regional Plan of Action for 
the Rights of Children in the 
Context of Migration) เพื่ออนุวัติ
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทการโยกย้าย
ถิ่นฐานในอาเซียน

- มีแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วย
สิทธิเด็กในบริบทการย้ายถิ่นฐานใน
อาเซียน

- มีการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติ
การระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิเด็กใน
บริบทการย้ายถิ่นฐานในอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

2) การพัฒนาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐเมียนมา ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่น

- มีบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐเมียนมา ว่าด้วยการเสริม
สร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็ก
ที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่น

- มีการด�าเนินงานตามบนัทกึความร่วมมอื

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

4. การอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนกิจกรรมการอบรม/ผูป้ฏบิตังิาน/หน่วยงานทีไ่ด้รบัการเสรมิศกัยภาพด้านการขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน

กจิกรรม: การพฒันาศกัยภาพและทักษะผู้ปฏิบตัิ
งานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

จ�านวนบุคลากรได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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กลยุทธ์/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/

สัมมนาเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ที่เลวร้าย และการค้ามนุษย์ 

จ�านวนครั้งที่ด�าเนินงาน/จ�านวน

บุคลากรที่เข้าร่วม

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

แนวปฏิบัติแก่พนักงานสืบสวนสอบสวนคดี 

ค้ามนุษย์ และพนักงานฝ่ายปกครอง

- จ�านวนพนักงานสอบสวนที่ได้รับการ

อบรม

- จ�านวนพนักงานฝ่ายปกครองที่ได้รับ

การอบรม

- ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- กระทรวงมหาดไทย กรมการ

ปกครอง 

- โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน

ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ

การบังคับใช้แรงงาน

จ�านวนพนักงานตรวจแรงงานได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

วิเคราะห์ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้อง

เชื่อมโยงกับฐานความผิดค้ามนุษย์ด้าน

แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก แรงงาน

บังคับหรือบริการ

กระทรวงแรงงาน  

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน

กองคุ้มครองแรงงาน

5. การจัดท�าคูมือการปฏิบัติงานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

- มีคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

มีคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

กระทรวงแรงงาน

6. การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย

ตัวชี้วัดดานผลผลิต

- จ�านวนกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ได้รับการพัฒนาหรือ

ปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย จ�านวนกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง แนว

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้ายที่ได้รับการพัฒนา

หรือปรับปรุง

- กระทรวงแรงงาน

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

- กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา

- กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวงมหาดไทย


