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แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)

จัดทาโดย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม

คานา
แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว่า ด้ว ยธุร กิ จกั บ สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน (National Action Plan on Business and
Human Rights: NAP) ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) เกิดขึ้นจากความริเริ่มของรัฐ บาลในการตระหนัก ถึง
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน อันสืบเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ รัฐบาลจึงมี
ความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และมาตรการต่างๆ ในประเทศ พันธกรณีระหว่างประเทศ กับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุ ร กิจ
กับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ทั้งในมิติการกาหนด
หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองประชาชน (Protect) กาหนดความคาดหวังต่อภาคธุรกิจให้ประกอบธุรกิจด้วยความ
เคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) และกาหนดหน้าที่ของภาครัฐและภาคธุรกิจในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุร กิจ (Remedy) ซึ่งเป็นสามหลั กการส าคัญ ตามกรอบแนวทางหลั ก การ
UNGPs ดังกล่าว
กระทรวงยุ ติ ธ รรม โดยกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ให้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว่า ด้ ว ยธุร กิ จ กั บ สิ ท ธิม นุ ษ ยชน ได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การจั ด ท า
แผนปฏิบั ติการฯ มาตั้ งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยกระบวนการมีส่ว นร่ว มจากทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐ วิสาหกิจ
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ด้วยความมุ่งหวังให้เป็นกรอบแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติงานให้กับภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน บรรเทา และแก้ปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุร กิจ
โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุม สัมมนา หารือ ร่วมกับทุกภาคส่วน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
หลักการ UNGPs อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปี ๒๕๖๑ รัฐบาลได้เชิญคณะทางานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน
กับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational
corporations and other business enterprises) หรือ คณะทางานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(UN Working Group on Business and Human Rights) มาเยือนไทย และได้มีโอกาสหารื อร่วมกับภาคส่วนต่ างๆ
ซึ่งคณะทางานสหประชาชาติฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานการณ์ ธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกระทรวงยุติธรรม
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มองว่ากระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อให้ แผนปฏิบัติการฯ เป็นสิ่งที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับบริบทของไทย
และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สุดท้ายนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ ขอขอบคุณผู้มีส่ วนร่ว มในการจัด ทา
แผนปฏิบั ติการฯ ทุกท่าน รวมทั้งภาคีเครื อข่ายทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภ าค และระดับระหว่างประเทศ
ที่ได้ร่วมกันให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ของประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันขับเคลื่ อน
แผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ
กระทรวงยุติธรรม
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บทนา
๑.๑ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๑.๒ แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๑.๓ การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในบริบท
ของต่างประเทศ
๑.๔ ประเทศไทยและการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๒.๑ กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๒.๒ ประเด็นหลัก (Key Priority Area) ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๒.๓ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กับแผนและนโยบายระดับชาติอื่นๆ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
๒.๔ กรอบระยะเวลาบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๓.๑ แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
๓.๑.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
๓.๑.๒ ข้อท้าทาย
๓.๑.๓ แผนปฏิบัติการ
๓.๒ แผนปฏิบัติการด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
๓.๒.๒ ข้อท้าทาย
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติการ
๓.๓ แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
๓.๓.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
๓.๓.๒ ข้อท้าทาย
๓.๓.๓ แผนปฏิบัติการ
๓.๔ แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
๓.๔.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
๓.๔.๒ ข้อท้าทาย
๓.๔.๓ แผนปฏิบัติการ
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บทที่ ๔

การส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปสู่
การปฏิบัติ รวมทั้งกลไกในการกากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ
๔.๑ ตัวอย่างแผนการดาเนินงานระยะสั้น (๒ ปี)
๔.๒ ตัวอย่างแผนการดาเนินงานระยะยาว (๔ ปี)
๔.๓ กลไกกากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๔.๔ การประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๔.๕ ทิศทางของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
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บทสรุปผู้บริหาร
๑. ความเป็นมาของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
สืบเนื่องจากการที่คณะมนตรีสิทธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ได้มีข้อมติ
ที่ ๑๗/๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ รับรองหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่ วน
ร่วมกันเฝ้าระวัง และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ โดยหลักการ UNGPs
ได้ ก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ กั บ ภาครั ฐ ในการคุ้ ม ครองประชาชนไม่ ใ ห้ ถู ก ละเมิ ด (Protect) ก าหนดหน้ า ที่ ภ าคธุ ร กิจ
ให้ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) และกาหนดหน้าที่ของภาครัฐและภาคธุรกิจในการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด อันเป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจ (Remedy) ทั้งนี้ ในการนาหลักการUNGPs
มาขั บเคลื่ อนให้ เกิ ดผลอย่ างเป็ นรู ปธรรมนั้ น คณะท างานสหประชาชาติ ด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนกั บบรรษั ทข้ ามชาติ
และองค์กรธุรกิจอื่นๆ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational corporations and
other business enterprises) หรื อ คณะท างานสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ รกิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุษ ยชน (UN Working
Group on Business and Human Rights) ได้มีข้อเสนอแนะให้ประเทศต่างๆ จัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ขึ้น โดยนาหลักการ
UNGPs มาเป็นพื้นฐานในการยกร่าง และสามารถปรับได้ตามบริบทสถานการณ์ของแต่ละประเทศ เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ
สามารถบังคับใช้และแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง
การจั ดทาแผนปฏิบั ติการระดับ ชาติว่าด้ว ยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
ของประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากความริเริ่มของรัฐบาลที่ได้ตระหนักถึงความสาคัญ จาเป็น และเร่งด่วนในการแก้ปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ เนื่องจากในระยะหลังได้มีจานวนข้อร้องเรียนเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงได้ ให้คามั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) พร้อมทั้งตอบรับ
ข้ อ เสนอแนะของประเทศสวี เ ดนในเวที ก ารประชุ ม เพื่ อ ทบทวนสถานการณ์ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนของประเทศไทย
ตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ สมัยที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อ ยืนยันความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
รวมทั้ งรั ฐ วิส าหกิจ เคารพสิ ทธิมนุ ษยชน ตลอดจนรับ รองว่าจะจั ดท าแผนปฏิบัติ การระดับชาติ ว่าด้ว ยธุ ร กิ จ
กับสิทธิมนุษยชนเพื่อ อนุวัติการตามหลั กการ UNGPs ซึ่งต่อมาคณะรัฐ มนตรี จึง ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๐ มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดทา
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งกาชับให้เร่งปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
๒. กรอบแนวคิด กระบวนการจัดทา และสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
๒.๑ กรอบแนวคิด
การจั ดทาแผนปฏิบั ติการระดับ ชาติว่าด้ว ยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
มี ก รอบแนวคิ ด มาจากการเชื่ อ มโยงหลั ก การ UNGPs เข้ า กั บ บริ บ ทของประเทศไทย อาทิ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ แนวปฏิบัติ
และบริบทสถานการณ์ภายในประเทศ รวมถึงพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึง
ข้อท้าทาย และประเด็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ภายในกรอบระยะเวลาการบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ ตลอดจน
การรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อเติมเต็มให้แผนปฏิบัติการฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น สะท้อนข้อเท็จจริง และสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงเป็นสาคัญ
๒.๒ กระบวนการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ Guidance on National Action Plans
on Business and Human Rights ซึ่ ง จั ด ท าขึ้ น โดยคณะท างานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ บรรษั ท ข้ า มชาติ
และองค์กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational
corporations and other business enterprises) หรือ คณะทางานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(UN Working Group on Business and Human Rights) เพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆ ในการจัดทา
แผนปฏิบัติการฯ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ของประเทศไทย อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
กาหนดแนวทาง จัดทา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ซึ่งมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
สาหรับกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ สรุปได้ดังนี้
ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) การรวบรวมข้อ มูล สถานการณ์ธุ ร กิจ กับสิ ทธิ มนุ ษยชนในระดั บ พื้ น ที่
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิ การ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สมาคมเครือข่าย Global Compact ประเทศไทย และภาคประชาสังคม
ลงพื้ นที่ จั ดการประชุ มในระดั บภู มิ ภาคเพื่ อรวบรวมข้ อมู ลสถานการณ์ ธุ รกิ จกั บสิ ทธิ มนุ ษยชนในแต่ ละภู มิ ภ าค
ของประเทศ ทั้งในเชิงพัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทาย เพื่อจะได้ทราบถึงสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ
และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการยกร่างแผนปฏิบัติการฯ
ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑) การยกร่างและวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(รอบที่ ๑) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยกร่ างแผนปฏิบั ติการฯ (Zero Draft) ขึ้น และได้นาร่างแผนปฏิบัติการฯ (Zero Draft) ดังกล่ าว ไปหารือร่วมกั บ
ภาคส่ วนต่ างๆ ใน ๕ ภู มิ ภาคทั่ วประเทศ พร้ อมทั้ งได้ น าขึ้ นสู่ เว็ บไซต์ ครั้ งที่ ๑ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน –
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็นสามารถจัดส่งข้อเสนอแนะทางไปรษณีย์
ได้เพื่อขอรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ (Zero Draft) นอกจากนั้น รัฐบาลได้เชิญคณะทางาน
สหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ (UN Working Group on the issues of
human rights and transnational corporations and other business enterprises) ห รื อ ค ณ ะ ท า ง า น
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Working Group on Business and Human Rights) มาเยือน
ประเทศไทย ซึ่งคณะทางานสหประชาชาติฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นา
สถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
UNGPs และบริ บ ทของประเทศไทย ซึ่งข้อมูล ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะที่ ได้รับจากทุ กภาคส่ วนได้ถู กน ามา
ประมวลเพื่อปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) การวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(รอบที่ ๒) และการปรับ ปรุงแก้ไขร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้าย กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้ มครองสิ ทธิ
และเสรี ภาพ ได้ จั ดประชุ มกลุ่ มย่ อย (Cluster) กับองค์ การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครั ฐ ภาคประชาสั งคม
รั ฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ เพื่อขอรั บฟั งความเห็ นต่ อร่ างแผนปฏิบัติการฯ จากกลุ่ มเป้าหมายต่างๆ รวมทั้งได้ มี
การปรั บปรุ งร่ างแผนปฏิบั ติ การฯ เป็ นระยะๆ เพื่อให้ มีความสมบูรณ์ และสามารถนามาปฏิบัติได้ จริงมากยิ่ งขึ้ น
หลังจากนั้น ได้มีการนาร่างแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมกลุ่มย่อย) ขึ้นสู่เว็บไซต์ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้าย
จากนั้น จึงได้นาไปประมวลเพื่อปรับปรุงเป็นร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
สถานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็ นชอบและประกาศใช้
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เสนอ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ระดั บ ชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การเห็นชอบและประกาศใช้ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) เป็นการเน้นย้าบทบาทผู้นาของประเทศไทยในอาเซียน รวมทั้ง
ภูมิภ าคเอเชีย อีกทั้งจะเป็ น การส่ งเสริ มให้ ภ าคธุรกิจดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิ ดชอบ เคารพสิ ทธิมนุษ ยชน
และหลีกเลี่ยงการดาเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างหลักประกัน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๓ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๒.๓.๑ สาระสาคัญ
แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ๔ บทที่สาคัญ ดังนี้
(๑) บทที่ ๑ บทนา เป็นการกล่าวถึงสาระสาคัญพื้นฐานของหลักการ UNGPs การจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
ในบริบทของต่างประเทศ และความเป็นมาในการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ในประเทศไทย
(๒) บทที่ ๒ กระบวนการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนและกระบวนการ
ในการจั ดท าแผนปฏิบั ติการฯ ประเด็นหลั ก (Key Priority Areas) ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการฯ ความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนปฏิบัติการฯ กับแผนและนโยบายระดับชาติอื่นๆ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และกรอบระยะเวลา
การบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ
(๓) บทที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งประกอบด้วย ๑) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
๒) แผนปฏิ บั ติ การด้ านชุ มชน ที่ ดิ น ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ๓) แผนปฏิ บั ติ การด้ านนั กปกป้ อง
สิทธิมนุษยชน ๔) แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งเนื้อหาของแผนปฏิบัติการ
แต่ละด้านจะประกอบด้วยสถานการณ์ในภาพรวม ข้อท้าทาย และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งประกอบด้วย
แผนกิจกรรมที่จะดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ตัวชี้วัด และความเชื่อมโยงระหว่าง
กิจกรรมที่จะดาเนินการกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๔) บทที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ และการกากับ ติดตาม และประเมินผล
ซึ่งประกอบด้วยตัวอย่ างแผนการด าเนินงานระยะสั้ น แผนการดาเนินงานระยะยาว กลไกกากับดูแล และติดตาม
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ การประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ และทิศทางของแผนปฏิบัติการฯ

๒.๓.๒ การกาหนดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นแบบผสมผสานทั้งตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ซึ่งกาหนดแตกต่างออกไปตามแต่ละกิจกรรม โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ
เป็นหลัก ทั้งนี้ โดยคานึงถึงข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเป็นสาคัญ ซึ่งตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การฯ
จะถูกนามาใช้สาหรับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป
๓. กลไกขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ จะดาเนินการโดยหน่วยงานที่ถูกระบุให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรม สาหรับการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ นั้น จะดาเนินการผ่ านทางกลไก
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งแต่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศไทย ทั้ ง นี้ องค์ ป ระกอบของคณะอนุ ก รรมการฯ ดั ง กล่ า ว จะประกอบด้ ว ย
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานอนุกรรมการฯ และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ
๔. ประโยชน์ที่จะได้รับ
ด้านสถานการณ์ภายในประเทศ
-เป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเคารพและส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน
-หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจมีกรอบแนวทางในการส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ มนุษยชน
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ และเป็นมาตรการสาคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
-ส่งเสริมการประสานความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เนื่องจาก
แผนปฏิบัติการฯ ให้ความสาคัญกับ กระบวนการเจรจาและการมีส่วนร่ว มของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ ได้รับ
ผลกระทบ
ด้านสังคม
-ส่งเสริมให้สังคมไทยมีความปลอดภัยมากขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าการลิดรอนเสรีภาพ
ทั้งปวงจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะกระทามิได้
-ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสุขในชีวิต จากการที่ประเทศไทยมีหลักประกันด้านสิทธิ
และเสรีภาพที่ทัดเทียมกับสิทธิมนุษยชนสากล
-ยื นยั นว่ าสั งคมไทยเป็ นสั งคมที่ เคารพการส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน ขั บเคลื่ อนสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
อย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และภาคประชาสังคม อันจะนาไปสู่สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
-เพิ่มแรงจูงใจให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเพราะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของไทยมากยิ่งขึ้น
-เพิ่มปริมาณนักลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากนักลงทุนจะมีความมั่นใจว่าประเทศไทยได้ปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล มีมาตรการส่งเสริม คุ้มครอง และเยียวยาผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ
-ดึงดูดและขยายฐานลูกค้าให้กับนักธุรกิจไทยที่ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้านการเมืองระหว่างประเทศ
-เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในสังคมโลกโดยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีเจตนารมณ์
และความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งมีความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจเทียบเท่ากับ
ระดับสากล
-สะท้ อ นความร่ ว มมื อ และค ามั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การ UNGPs ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานสากลที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับในทางระหว่างประเทศ
-เน้ น ย้ าบทบาทผู้ น าของประเทศไทยในภู มิ ภ าคอาเซี ย น รวมทั้ ง สร้ า งการยอมรั บ และความเชื่อ ถือ
จากประชาคมระหว่างประเทศ

-๑บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles
on Business and Human Rights: UNGPs)
หลั ก การ UNGPs เกิ ด จากการศึ ก ษาสถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทั่ ว โลก
ของศาสตราจารย์ John Ruggie ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติ
และองค์กรเอกชน (แต่งตั้งในสมัยนาย Kofi Annan ดารงตาแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ) ซึ่งได้รับการรับรอง
จากคณะมนตรี สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔
ทั้งนี้ หลักการ UNGPs ถือเป็นเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กาหนดความสั มพันธ์ระหว่างหน้าที่ข องรัฐ
และความรับผิดชอบของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม หลักการ UNGPs ไม่ถือเป็นตราสารระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิด
พันธกรณีให้รัฐต้องปฏิบัติตาม ไม่มีสภาพบังคับ หรือมีองค์กรระดับระหว่างประเทศที่กากับดูแลการปฏิบัติตาม
ดังนั้น การรับหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดยรัฐ หรือเอกชน จึงขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ
หลักการ UNGPs ประกอบด้วยสาระสาคัญจานวน ๓๑ ข้อ ซึ่งประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ๓ เสาหลัก ดังนี้
เสาหลักที่ ๑ การคุ้มครอง (Protect) กาหนดหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อ ๑-๑๐)
กล่ าวคือ รั ฐ มีห น้ าที่ในการปกป้ องและคุ้มครองบุคคลไม่ให้ ถูกละเมิดสิทธิไม่ว่าจะโดยรัฐ หรือบุคคล/องค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจ เอกชน โดยแม้รัฐจะไม่ต้องรับผิ ดในการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยเอกชน แต่รัฐ
มี ห น้ า ที่ ต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี ก ารป้ อ งกั น ลงโทษ และเยี ย วยา ในกรณี ที่ เ กิ ด การละเมิ ด โดยนโยบาย
หรือ มาตรการ เช่น การอานวยความยุติธรรม อีกทั้งรัฐมีหน้าที่ในการสื่อให้ทราบถึงความคาดหวังต่อภาคเอกชน
ที่ดาเนินการ หรือจดทะเบียนภายในดินแดนของตนให้เคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อ
การเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้ งนี้ หมายรวมถึง การดาเนินธุรกิจในต่างประเทศของเอกชนจากรัฐนั้นๆ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่การดาเนินธุรกิจดังกล่าวมีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือร่วมให้การสนับสนุนด้วยความเชื่อมโยงระหว่างรัฐ-ธุรกิจ
ซึ่งหลักการ UNGPs ข้อ ๔-๖ ยังกล่าวถึงหน้าที่ของรัฐในการประกันสิทธิในกรณี การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
กรณีรัฐทาสัญญาจ้างเอกชน และกรณีรัฐทาธุรกรรมเชิงพาณิชย์กับเอกชน (เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง) อาทิ การกาหนด
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้ในสัญญาระหว่างรัฐ-เอกชน
รายละเอียดของเสาหลักที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (The state duty to protect
human rights) (ข้อ ๑-๑๐) สามารถสรุปได้ดังนี้
ก. หลักการพื้นฐาน
ข้อ ๑ รัฐต้องคุ้มครองประชาชนให้พ้นจากการกระทาที่ไม่ชอบ รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิโดยฝ่ายต่างๆ
รวมถึงองค์กรธุรกิจ โดยให้ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกัน สืบสวนสอบสวน ลงโทษ และเยียวยาการกระทา
ที่ไม่ชอบดังกล่าว ผ่านทางการใช้นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการพิจารณาตัดสินคดีที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒ รัฐต้องกาหนดความคาดหวังต่อองค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ในดินแดน หรือ เขตอานาจของรัฐ เพื่อให้
ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการ

-๒ข. หลักการดาเนินการ
ข้อ ๓ รัฐควรดาเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยดาเนินการดังนี้
(ก) บังคับใช้กฎหมายที่มุ่ง ประสงค์ หรือมีผลกาหนดให้องค์กรธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน และทบทวน
กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะๆ เพื่อแก้ปัญหาช่องว่างต่างๆ
(ข) รับรองว่ากฎหมายและนโยบายอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวกับการก่อตั้งและดาเนิ นธุรกิจ จะไม่เป็นอุปสรรค
แต่เป็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน
(ค) ให้คาแนะนาที่มีประสิทธิภาพแก่ภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการ
(ง) สนับสนุนองค์กรธุรกิจให้สื่อสารต่อสาธารณชนว่าได้แก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไร
ข้ อ ๔ รั ฐ ควรก าหนดมาตรการเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ คุ้ ม ครองประชาชนจากการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดยภาคธุ ร กิ จ ที่ รั ฐ เป็ น เจ้ า ของ หรื อ ควบคุ ม โดยรั ฐ หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น และบริ ก ารบางส่ ว นจากรั ฐ
เช่น หน่ ว ยงานที่ ให้สิ นเชื่อเพื่อการส่งออก และหน่ว ยงานที่รัฐประกันการลงทุน หรือค้าประกันในการลงทุน
อาทิ การกาหนดให้ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ข้อ ๕ รัฐควรกากับดูแลกรณีที่รัฐได้แปรรูปกิจการด้านบริการของรัฐให้เป็นเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้ดาเนินการ
สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ข้อ ๖ รัฐควรส่งเสริม การเคารพสิทธิมนุษยชนให้กับองค์กรธุรกิจที่รัฐร่วมทาธุรกรรมทางพาณิชย์ด้วย
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
ข้อ ๗ รัฐควรรับรองว่าการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ที่ มีความขัดแย้ง จะไม่ก่อให้เกิด
การละเมิดเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวจะทาให้ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยรัฐ
ต้องเข้าไปดาเนินการดังนี้
(ก) ช่วยองค์กรธุรกิจตั้งแต่ระยะแรกในการระบุปัญหา ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ
(ข) ให้ความช่วยเหลือองค์กรธุรกิจในการประเมิน และแก้ปัญหาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยให้ความสาคัญ
เป็นพิเศษกับความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงที่มีพื้นฐานจากเพศสภาพ
(ค) ปฏิเสธการสนับสนุน ให้บริการ หรือร่วมมือกับองค์กรธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งองค์กรธุรกิจ
ที่ปฏิเสธการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
(ง) รับรองว่านโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และมาตรการของรัฐ ที่บังคับใช้อยู่ ในปัจ จุบัน
จะสามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงของภาคธุรกิจในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ข้อ ๘ รัฐควรรับรองว่าหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับกรม องค์กร และสถาบันของรัฐอื่นๆ ที่ทาหน้าที่ดูแล
ภาคธุรกิจมีความเข้าใจ และคานึงถึงพันธกรณีสิทธิมนุษยชนเมื่อประกอบธุรกิจ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสาร จัดการฝึกอบรม
และให้ความสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ รัฐควรรับรองว่าจะมี นโยบายภายในประเทศที่เพียงพอซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณี สิทธิมนุษยชน
ของรัฐภาคี เมื่อมีการดาเนินนโยบายทางธุรกิจร่วมกับรัฐ หรือ องค์กรธุรกิจอื่นๆ เช่น การทาข้อตกลง หรือสัญญา
การลงทุน
ข้อ ๑๐ เมื่อเป็นสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศที่ทางานเกี่ยวกับประเด็นด้านธุรกิจ รัฐควรดาเนินการดังนี้
(ก) รั บ รองว่า สถาบั น เหล่ านั้ น ไม่จ ากัด การปฏิบัติห น้ าที่ ของรัฐ สมาชิก ในการคุ้ม ครองสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
และไม่เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

-๓(ข) สนับสนุนให้สถาบันเหล่านั้นส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน และให้ความช่วยเหลือรัฐเพื่อให้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ คุ้ ม ครองประชาชนจากการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยภาคธุ ร กิ จ เช่ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทางเทคนิค พัฒนาศักยภาพ และสร้างการรับรู้
(ค) ใช้หลักการ UNGPs เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความเข้าใจร่วมกัน พัฒนา และเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการจัดการกับข้อท้าทายด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
เสาหลักที่ ๒ การเคารพ (Respect) กาหนดให้บริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน
(ข้อ ๑๑-๒๔) กล่าวคือ บริษัทเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนโดยการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่มีไว้เพื่อปกป้อง
และส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชนของคนในประเทศ นอกจากนี้ บริ ษั ทเอกชนยั งควรมี ความรั บผิ ดชอบในการเคารพ
สิทธิมนุษยชนซึ่งสามารถกระทาได้ โดยการไม่ละเมิด หรือ หลีกเลี่ยงการละเมิด และการจัดการกับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น โดยควรตรวจสอบประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อ ป้องกันมิให้เกิดการละเมิด อีกทั้งดาเนินการ
เพื่ อ ท าให้ ผ ลกระทบด้า นสิ ท ธิม นุ ษ ยชนนั้ น ได้รั บการบรรเทาหรือ แก้ ไ ข กล่ า วคื อ เอกชนควรมี ก ระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ความเสี่ยง
และผลกระทบจากการดาเนินการ
รายละเอียดของเสาหลักที่ ๒ ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (The corporate
responsibility to respect human rights) (ข้อ ๑๑-๒๔) สามารถสรุปได้ดังนี้
ก. หลักการพื้นฐาน
ข้อ ๑๑ องค์กรธุรกิจควรเคารพสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น และแก้ไข
ผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจขององค์กร หรือ องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม
ข้ อ ๑๒ หน้ า ที่ ข ององค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ให้ ห มายรวมถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับในทางสากล เช่น กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานตามที่กาหนด
ไว้ในปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน
ข้อ ๑๓ หน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนกาหนดให้องค์กรธุกิจดาเนินการ ดังนี้
(ก) หลี ก เลี่ ย งการกระท าที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด หรื อ การมี ส่ ว นท าให้ เ กิ ด ผลกระทบด้ านลบต่ อ สิ ท ธิม นุ ษยชน
และต้องแก้ปัญหา หากเกิดผลกระทบดังกล่าว
(ข) หามาตรการป้องกัน หรือลดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลโดยตรงจากการดาเนินการ
ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการขององค์กร แม้จะไม่ได้มีส่วนทาให้เกิดผลกระทบนั้น
ข้อ ๑๔ องค์กรธุรกิจทุกขนาด ทุกภาคส่วน ทุกบริบทในการดาเนินการ ทุกเจ้าของ และทุกโครงสร้าง
มี ห น้ า ที่ ใ นการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน อย่ า งไรก็ ต าม มาตรการด าเนิ น การอาจแตกต่ า งกั น ออกไปตามขนาด
และความซับซ้อนของการดาเนิน การขององค์กร รวมถึงความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุ ษยชน
ที่เกิดจากองค์กรธุรกิจนั้นๆ
ข้อ ๑๕ เพื่อให้ บ รรลุห น้ าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจควรมีนโยบายและกระบวนการ
ที่เหมาะสมกับขนาด และสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ ซึ่งรวมถึงประเด็นดังนี้
(ก) ความผูกพันในระดับนโยบายที่สะท้อนความรับผิดชอบว่าจะดาเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน
(ข) กระบวนการเฝ้าระวังและตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเพื่อระบุปัญหา ป้องกัน ลดความสูญเสีย
และแสดงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน
(ค) กระบวนการเยียวยาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งองค์กรธุรกิจนั้นๆ ได้กระทา หรือมีส่วนร่วม
ในการทาให้เกิดขึ้น

-๔ข. หลักการดาเนินการ
ข้อ ๑๖ องค์กรธุรกิจควรแสดงเจตน์จานงค์เพื่อแสดงออกถึง ความรับผิดชอบขององค์กรต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยมีคาแถลงนโยบายซึ่ง
(ก) ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
(ข) ได้รับการแจ้งโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน และ/หรือภายนอก
(ค) แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความคาดหวั ง ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขององค์ ก รต่ อ บุ ค ลากร หุ้ น ส่ ว นทางธุ ร กิ จ
และคู่สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินการ การผลิต หรือบริการขององค์กรนั้นๆ
(ง) ประกาศต่อสาธารณะ และมีการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกไปยังบุคลากร หุ้ นส่ ว นทางธุรกิจ
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(จ) สะท้อนในนโยบายและกระบวนการดาเนินการเพื่อผูกพันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
ข้อ ๑๗ องค์กรธุรกิจควรทาการประเมินผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อระบุปัญหา
ป้ องกัน ลดความเสี ย หาย และรั บ ผิ ดชอบแก้ปั ญหาผลกระทบเชิง ลบด้า นสิ ทธิ มนุ ษยชน ทั้งนี้ กระบวนการ
ควรครอบคลุ ม ถึ ง การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น บู ร ณาการ
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ติดตามผลการดาเนินการ รวมทั้งมีการสื่อสารต่อสาธารณะเพื่อ แจ้งว่าแก้ไขปัญหาอย่างไร
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ควรดาเนินการดังนี้
(ก) ควรครอบคลุมผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์กรธุรกิจ อาจก่อให้เกิด หรือ มีส่วนทาให้
เกิดขึ้น จากการดาเนินกิจกรรมขององค์กร หรือเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากการดาเนินการ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ
ขององค์กร
(ข) มาตรการดาเนิ น การจะต่า งกัน ตามความซับซ้ อนของขนาดองค์ กร ความเสี่ ยงและความรุน แรง
ของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และลักษณะและบริบทของดาเนินธุรกิจ
(ค) ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ตามความเปลี่ยนแปลงของการดาเนินการและบริบทขององค์กร
ข้อ ๑๘ องค์กรธุรกิจควรระบุและประเมินผลกระทบทางลบด้ านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น
จากการดาเนินการขององค์กร หรือการที่องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม โดยมีกระบวนการดังนี้
(ก) ประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนภายใน และ/หรือ ภายนอก ที่เป็นอิสระ
(ข) จั ด ให้ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ อย่ า งจริ ง จั ง กั บ กลุ่ ม ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ
โดยคานึงถึงความเหมาะสมของขนาดองค์กร สภาพ และบริบทของการดาเนินการ
ข้อ ๑๙ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจควรบูรณาการข้อค้นพบ
ที่ได้จากการประเมินผลกระทบจากการดาเนินการ และกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการตามที่เหมาะสม
ดังนี้
(ก) การบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล โดยดาเนินการดังนี้
(๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีระดับและหน้าที่ทเี่ หมาะสมภายในองค์กร ทาหน้าแก้ปัญหาผลกระทบ
(๒) กระบวนการตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาน และกระบวนการตรวจตราภายในองค์กร จะช่วยให้
มีการตอบสนองต่อผลกระทบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-๕(ข) การดาเนินการที่เหมาะสมจะแตกต่างกันด้วยเหตุผลดังนี้
(๑) องค์กรธุรกิจก่อให้เกิด หรือมีส่วนร่วมในการทาให้เกิดผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่
หรื อองค์กรเข้าไปมีส่ ว นร่ ว มเพีย งเพราะผลกระทบดังกล่ าวเกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการดาเนินการ ผลิ ตภัณฑ์
หรือบริการขององค์กรหรือไม่
(๒) อานาจต่อรองขององค์กรธุรกิจในการแก้ปัญหาผลกระทบทางลบดังกล่าว
ข้อ ๒๐ องค์กรธุรกิจควรติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพของการแก้ปัญหาเพื่อดูว่าผลกระทบเชิงลบ
ด้านสิทธิมนุษยชนได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ โดยการติดตามตรวจสอบควรมีลักษณะดังนี้
(ก) มีตัวชี้วัดด้านคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม
(ข) ให้ความสาคัญกับเสียงสะท้อนจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งผู้ มีส่วนได้เสียที่ได้รับ
ผลกระทบ
ข้อ ๒๑ องค์กรธุรกิจควรรายงานผลการดูแลและจัดการผลกระทบอย่างเป็นทางการต่อ สังคมภายนอก
เพื่อแสดงความรับผิดชอบว่าองค์กรธุรกิจได้แก้ปัญหาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อ มี
การหยิบยกข้อห่วงกังวลโดย หรือ ในนามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ องค์กรธุรกิจที่มีการดาเนินการ
หรือบริบทของการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบที่รุนแรงด้านสิทธิมนุษยชน ควรรายงาน
อย่างป็นทางการว่าได้มีการแก้ปัญหาอย่างไร โดยการสื่อสารควรมีลักษณะดังนี้
(ก) มีแบบและความถี่ที่สะท้อนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียควรจะเข้าถึงได้
(ข) ให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอที่จะประเมินว่าการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์กรเข้าไป
มีส่วนร่วมนั้น เพียงพอหรือไม่
(ค) ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายเรื่องความลับในทางพาณิชย์
ข้อ ๒๒ องค์กรธุรกิจควรจัดให้มี หรือ ให้ความร่วมมือในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยวิธีที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
ข้อ ๒๓ องค์กรธุรกิจควรจะ
(ก) ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
(ข) เมื่อมีความขัดแย้ง ให้หาแนวทางที่จะเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
(ค) ปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดการความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด หรือ มีส่วนนาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๒๔ เมื่อจาเป็นต้องจัดลาดับความสาคัญของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น องค์กรธุรกิจ
ควรหาแนวทางป้องกัน และบรรเทากรณีผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุด หรือ กรณีที่การแก้ไขที่ล่าช้าจะทาให้ไม่สามารถ
เยียวยาได้ ก่อน
เสาหลักที่ ๓ การเยียวยา (Remedy) กล่าวคือ ผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ
ควรเข้าถึงการเยียวยาได้ โดยรัฐมีหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน ลงโทษ และแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งสามารถทาได้
ผ่านกระบวนการยุติธรรม หรือช่องทางอื่นของรัฐ หรือช่องทางที่ไม่เป็นทางการที่รัฐจัดให้ รวมถึงผ่านกลไกรับข้อร้องเรียน
โดยบริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในระดับบริษัทในการจัดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือ ให้ข้อมูล แจ้งเตือน
ถึงผลกระทบที่อาจมีต่อบุคคล หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีแนวทางแก้ไข หรือบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจาก
การกระทาของบริษัท

-๖รายละเอียดของเสาหลักที่ ๓ การเข้าถึงการเยียวยา (Access to remedy) (ข้อ ๒๕-๓๑) สามารถสรุปได้ ดังนี้
ก. หลักการพื้นฐาน
ข้อ ๒๕ รัฐต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อรับรองว่าเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้นภายในดินแดน และ/หรือ
เขตอานาจ ผู้ได้รับผลกระทบจะมีช่องทางการเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการทางตุลาการ
บริหาร นิติบัญญัติ หรือมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม
ข. หลักการดาเนินการ
ข้อ ๒๖ รัฐควรใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ
ในการแก้ ปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง พิ จ ารณามาตรการลดอุ ป สรรค
ทางกฎหมาย การปฏิบัติ และอุปสรรคที่อาจนาไปสู่การปฏิเสธการเข้าถึงการเยียวยา
ข้อ ๒๗ รัฐควรจัดให้มีกลไกร้ องทุกข์เยียวยานอกกระบวนการยุติธรรมที่ประสิ ทธิภาพและเหมาะสม
ควบคู่ ไ ปกั บ กลไกทางกระบวนการยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกลไกของภาครั ฐ ที่ เ ยี ยวยาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ
ข้อ ๒๘ รัฐควรพิจารณาแนวทางอานวยความสะดวกในการเข้าถึงกลไกการเยียวยาที่ไม่ใช่ของรัฐ สาหรับ
กรณีการละเมิดมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ
ข้ อ ๒๙ องค์ ก รธุ ร กิ จ ควรจั ด ให้ มี หรื อ เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในกลไกร้ อ งทุ ก ข์ เ ยี ย วยาระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ที่มีประสิทธิภาพสาหรับปัจเจกชน หรือ ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบด้วย เพื่อให้กลไกดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้
ตั้งแต่ต้น และเยียวยาได้โดยตรง
ข้อ ๓๐ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควรประกันการมีกลไกการร้องทุกข์เยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ ๓๑ กลไกการร้องทุกข์เยียวยานอกกระบวนการตุลาการ ทั้งที่เป็นของภาครัฐ และที่ไม่ใช่ของภาครัฐ
ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ชอบด้วยกฎหมายและมีความเป็นธรรม
(ข) เข้าถึงได้
(ค) คาดหมายได้ คือ มีกระบวนวิธีพิจารณาที่ชัดเจน กรอบเวลาที่ชัดเจน
(ง) เป็นธรรม
(จ) โปร่งใส
(ฉ) สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(ช) เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อเนื่อง
(ซ) มีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแก้ปัญหา
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับผลกระทบในบริบทของการดาเนินธุรกิจในหลายกรณี
อาทิ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการรวมกลุ่ม
การมีส่ ว นร่ ว มทางการเมืองและกิจ การสาธารณะ สิ ทธิแรงงาน สิ ทธิชุมชน การเข้าถึงกระบวนการยุติธ รรม
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผลกระทบจากโครงการลงทุนหรือพัฒนาขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ สิ ทธิที่ดิน สิ ทธิสุ ขภาพ สิ ทธิในสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การเลื อกปฏิบัติ และสถานการณ์
กลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยธุรกิจ อาทิ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มช าติพันธุ์
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI)

-๗การปฏิบัติตามหลักการ UNGPs ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม
และสอดคล้องตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างๆ ที่รัฐเป็นภาคี นอกจากนั้น พัฒนาการของการหารือ
และการตีความประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ ในบริบทที่ต่างกัน ส่งผล
ให้มีการนาเสนอแนวคิดอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกันด้วย เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility – CSR) การดาเนินธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainable Business) การดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise) รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามหลักการ UNGPs เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ คณะทางาน
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จึงได้สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก จัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) โดยใช้หลักการ UNGPs เป็นเกณฑ์
เพื่อกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ แนวทางการดาเนินงาน และพัฒนากลไกในการนาหลักการ UNGPs ไปสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละประเทศ โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์จริงของประเทศเป็นสาคัญ ทั้งนี้ รัฐจะต้อง
ท าการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ช่ อ งว่ า ง (Gap) อั น เป็ น สาเหตุ ข องการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ประเมิ น ผล
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการฯ อย่างเป็นระบบ และต้องทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ
๑.๒ แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน มี พื้ น ฐานมาจาก Guidance on
National Plans on Business and Human Rights ซึ่งจัดทาขึ้นโดยคณะทางานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน
กับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational
corporations and other business enterprises) หรือ คณะทางานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(UN Working Group on Business and Human Rights) เพื่ อเป็ นแนวทางในการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การฯ โดยตั้ ง อยู่
บนพื้น ฐานความเข้ าใจร่ ว มกั น ว่า “No one-size-fit-all” กล่ าวคือ การจัดทาแผนปฏิบั ติ การฯ ไม่มีรูป แบบ
ที่ตายตัว สามารถจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการฯ เฉพาะ หรือรวมเป็นส่วนหนึ่งของกรอบนโยบายที่มีอยู่แล้วก็ได้
(๑) กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
คณะทางานสหประชาชาติฯ ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
เป็น ๕ ระยะ ๑๕ ขั้นตอน ดังนี้
ระยะที่ ๑ ระยะเริ่มต้น
๑ ประกาศเจตนารมณ์รัฐบาล
๒ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
๓ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ภาครัฐ
๔ จัดทาแผนปฏิบัติการ และจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการดังกล่าว
ระยะที่ ๒ การประเมินและหารือกับภาคส่วน
๕ ทาความเข้าใจผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน
๖ ระบุช่องว่างในการปฏิบัติตามหลักการ UNGPs ทั้งของภาครัฐ และภาคธุรกิจ
๗ หารือกับภาคส่วนต่างๆ และกาหนดประเด็นสาคัญลาดับแรก

-๘ระยะที่ ๓ การร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๘ ร่างแผนปฏิบัติการฯ เบื้องต้น
๙ นาร่างแผนปฏิบัติการฯ ไปหารือกับภาคส่วนต่างๆ
๑๐ ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้าย และเปิดตัวแผนปฏิบัติการฯ
ระยะที่ ๔ การนาแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ
๑๑ ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กาหนดในแผนปฏิบัติการฯ และร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป
๑๒ ประกันการตรวจตราการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ โดยภาคส่วนต่างๆ
ระยะที่ ๕ การปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ
๑๓ ประเมินผลกระทบจากแผนปฏิบัติการฯ และระบุช่องว่าง
๑๔ หารือกับภาคส่วนต่างๆ และระบุประเด็นสาคัญลาดับแรก
๑๕ ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง และหารื อ กั บ ภาคส่ ว นต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ในชั้ น สุ ด ท้ า ย
และประกาศใช้
ทั้งนี้ สถานะการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ในปัจจุบันของประเทศไทย เป็นการดาเนินการตามแนวทางฯ
ระยะที่ ๑-๓ ส่วนระยะที่ ๔-๕ เป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติฯ การติดตาม และปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของประเทศไทยที่เป็นปัจจุบัน
(๒) เนื้อหาสาระของแผนปฏิบัติการฯ
คณะท างานสหประชาชาติ ฯ ได้ ใ ห้ ข้ อ แนะน าว่ า แม้ ว่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ จะสามารถยกร่ า งขึ้ น มาได้
ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามแต่บริบทของแต่ละประเทศ แต่เนื้อหาของแผนปฏิบัติการฯ ควรประกอบด้วย ๔ ส่วน
ที่สาคัญดังนี้
ส่ ว นที่ ๑ บทน า ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ ข องรัฐ บาลในการคุ้ม ครองประชาชนจากผลกระทบทางลบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอันสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ
ส่ ว นที่ ๒ อธิ บ ายหลั ก การเบื้ อ งต้ น ของหลั ก การ UNGPs ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
และนโยบายของรัฐบาล ข้อท้าทายด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ส่วนที่ ๓ ประเด็นปัญหาสาคัญที่จะแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรระบุ
แนวปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลา ตัวชี้วัด ให้ชัดเจน
ส่วนที่ ๔ กระบวนการ และกลไกทบทวน ติดตาม และปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ
ทั้งนี้ เนื้อหาในส่วนที่ ๓ นั้น คณะทางานสหประชาชาติฯ เน้นว่าต้องเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบเชิงลบ
จากการประกอบธุร กิจ โดยเป็น (๑) การป้องกัน ลดความเสี่ยง และเยียวยาผลกระทบเชิงลบ เพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น (๒) ควรแก้ปัญหาด้วยการเชื่อมโยงกับหลักการ UNGPs ทั้ง ๓ เสาหลัก (๓) ควรใช้วิธีการผสมผสานแบบ
Smart mix สาหรับมาตรการแบบบังคับและสมัครใจ มาตรการภายในประเทศและระหว่างประเทศ (๔) ควร
พิจารณาความแตกต่างของผลกระทบระหว่างหญิงและชาย เด็กหญิงและเด็กชาย

-๙๑.๓ การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในบริบทของต่างประเทศ๑
ปัจจุบัน ๒๓ ประเทศทั่วโลกได้มีการบรรจุประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไว้ในเอกสารระดับชาติ แล้ว
โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่บริบทของแต่ละประเทศ ซึง่ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
๑.๓.๑ ประเทศที่จัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ (Stand-Alone
Plan) มีทั้งหมด ๒๑ ประเทศ ประกอบด้วย เบลเยี่ยม ชิลี โคลอมเบีย สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี เคนยา ลิทัวเนีย ลักษ์ซัมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม รูปแบบ เนื้อหา และสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการฯ ของแต่ละประเทศ
มีความแตกต่างกันออกไป โดยหลายประเทศจัดทาขึ้นในรูปแบบกรอบแนวทางการดาเนินงาน (Guidelines)
กว้างๆ โดยไม่มีตารางระบุแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน บางประเทศ เช่น สเปน สวิตเซอร์แลนด์ จัดทาแผนปฏิบัติการฯ
โดยกาหนดเนื้อหาเฉพาะเสาที่ ๑ และเสาที่ ๓ เนื่องจากเป็นส่วนที่รัฐสามารถดาเนินการได้ ในขณะที่บางประเทศ
มีการกาหนดกิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ ไว้อย่างชัดเจน เช่น ฝรั่งเศส เดนมาร์ก เป็นต้น
๑.๓.๒ ประเทศที่กาหนดให้ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นส่วนหนึ่งของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(Included as part of National Human Rights Action Plan) โดยไม่ได้จัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ ได้แก่ จอร์เจีย และเกาหลีใต้
๑.๓.๓ ประเทศที่จัดทาแผนปฏิบัติการที่มีลักษณะใกล้เคียง คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ระดับ ชาติว่าด้วยการประกอบธุร กิจที่มีความรับผิ ดชอบ (National Action Plan on Responsible Business
Conduct) ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากแนวทางของ OECD Guidelines แต่มีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงประเด็น ธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนด้วย
ทั้งนี้ ในทางระหว่างประเทศ คณะทางานสหประชาชาติฯ ได้เน้นย้ามาโดยตลอดว่าการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยธุร กิ จ กั บ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนเป็ น เรื่ อ งเฉพาะของแต่ ล ะประเทศ และไม่ มี รู ป แบบตายตั ว ดั ง นั้น
จึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และบริบทของแต่ละประเทศ สิ่งสาคัญที่สุด คือ การสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
๑.๔ ประเทศไทยและการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากความริเริ่ม
ของรัฐบาลที่ได้ตระหนักถึงความสาคัญ จาเป็น และเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผล
จากการประกอบธุรกิจ สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติได้จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อรัฐบาลถึงแนวทางการจัดตั้งกลไกหรือกาหนดภารกิจเพื่อกากับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติไทย
ให้เคารพต่อหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนโดยนาหลักการ UNGPs มาเป็นกรอบในการดาเนินการ
ความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบ
ธุรกิจนั้น เห็นได้จากการให้คามั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) ในช่วงการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ สมั ย ที่ ๒๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยรั ฐ บาลได้ยื น ยั น ว่าจะส่ งเสริมหลั กการสิ ทธิม นุษยชนในภาคธุร กิจ รวมทั้งได้ตอบรั บ
ข้อเสนอแนะของประเทศสวีเดน ซึ่งเสนอให้ประเทศไทยพัฒนา รับรอง และบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อปฏิบัติ
๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จาก The Danish Institute for Human Rights http://globalnaps.org
และ Office of High Commissiner for Human Rights http://globalnaps.org

-๑๐ตามหลักการ UNGPs ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ตอบรับข้อเสนอแนะและให้คามั่นโดยสมัครใจดังกล่าวแล้ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทา “แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคามั่นโดยสมัครใจภายใต้
กลไก UPR” โดยพิจารณากิจกรรม กรอบระยะเวลา และหน่วยงานรับผิดชอบที่มีความเหมาะสมกับข้อเสนอแนะ
ในแต่ละประเด็น จากนั้นได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีมติเมื่อวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เห็ น ชอบร่ างแผนการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรั บและคามั่นโดยสมัครใจภายใต้
กลไก UPR โดยในส่วนของประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามที่ได้ให้คามั่นโดยสมัครใจและตอบรับข้อเสนอแนะไว้
คณะรั ฐมนตรี ได้มอบหมายให้ กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธ รรม เป็นหน่ว ยงานหลั กรับผิ ดชอบ
พร้อมทั้งกาชับให้เร่งปฏิบัติตามแผนดังกล่าว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ทั้งนี้ เหตุที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมคุ้ มครองสิ ทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว เนื่องจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่รับผิดชอบ
งานด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงสนธิสัญญาและกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) และกลไก UPR อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดทา ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกด้วย

-๑๑บทที่ ๒
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๒.๑ กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เริ่มดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยที่ผ่านมาได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแนวทาง จัดทา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุ ติ ธ รรม ได้ มี ค าสั่ ง กระทรวงยุ ติ ธ รรมที่ ๕๕๗/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดแนวทาง จั ด ท า ติ ด ตาม และประเมิ น ผลตามแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน และมีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นคณะกรรมการ อาทิ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณากาหนด
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนฯ ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ
นาแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ และปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยการดาเนินงานให้สอดคล้องตามหลักการ UNGPs มีความเกี่ยวข้อง
กั บหลายหน่ วยงาน ทั้ งภาครั ฐ ภาคธุ รกิ จ ภาคประชาสั งคม ดั งนั้ น เพื่ อให้ การด าเนิ นงานตามหลั กการ UNGPs
และการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพจึงได้มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้ นใหม่ เป็นคาสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๘๙/๒๕๖๑
ลงวั น ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๖๑ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดแนวทาง จั ด ท า ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยองค์ ป ระกอบพื้ น ฐานและอ านาจหน้ า ที่
ยังคงเหมือนเดิม แต่ได้เพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่ทางานเกี่ยวข้องกับประเด็น ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมร่วมกัน
เป็ น ระยะๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๙ จนถึ ง ปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ การจั ดทา
แผนปฏิบัติการฯ
(๒) การจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue on Business and
Human Rights) ครั้งที่ ๑
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รั ฐ บาลอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)
และสมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย จัดการประชุมระดับชาติฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
เพื่อ (๑) เปิดตัวการดาเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรม (๒) สร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับหลักการ UNGPs (๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของภาคส่วน
ต่างๆ (๔) วางแผนการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนร่วมกับทุกภาคส่วน สาหรับข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมฯ
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นาไปประมวล เพื่อกาหนดประเด็นปัญหาและสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนเบื้องต้นในภาคธุรกิจ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการฯต่อไป

-๑๒(๓) การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ (First Regional Consultation)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) สมาคมเครือข่าย
โกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย มูลนิธิมานุษยะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อกระบวนการ UPR ลงพื้นที่
ระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาค (เชียงใหม่ -ขอนแก่น-ระยอง-สงขลา) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมิภาค โดยการจัดประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชนและธุรกิจ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ การประชุมในแต่ละภูมิภาคจะเป็นไป
ในรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือ การประชุมจะเริ่มด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ทราบถึง
หลักการพื้นฐานของ UNGPs การดาเนินงานของภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนหลักการ UNGPs แผนการจัดทา
แผนปฏิ บั ติ การฯ รวมทั้ งรั บฟั งข้ อคิ ดเห็ นและข้ อเสนอแนะจากผู้ แทนภาคประชาสั งคมในพื้ นที่ จากนั้ น ในช่ วงท้ าย
ของการประชุมจะเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายถึงสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ข้อห่วงกังวล พร้อมทั้งได้ขอให้
แต่ละกลุ่มพิจารณาคัดเลือกประเด็นสาคัญลาดับต้น ๓ ประเด็นในพื้นที่ซึ่งควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(๔) การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์ ธุ รกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคม และการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๑
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิ ทธิมนุ ษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) มูลนิธิมานุษยะ
และเครื อข่ายภาคประชาสั งคมเพื่อกระบวนการ UPR จัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของภาคประชาสังคม รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน
(๕) การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์ ธุ รกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคม และการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ครั้งที่ ๒
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่า ง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)
มูลนิธิมานุษยะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อกระบวนการ UPR จัดการประชุมฯ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่
๒๘ กุมภาพัน ธ์ – ๑ มีน าคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัล ด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่ว มรับฟัง
การอภิปรายผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของภาคประชาสังคม ตลอดจนรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(๖) การรับรองการเยือนของคณะทางานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่ นๆ
ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational corporations
and other business enterprises)
กระทรวงยุ ติธ รรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ รับรองการเยือนของคณะทางานสหประชาชาติฯ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๑
โดยคณะทางานสหประชาชาติฯ ได้หารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ทั้งในส่วนกลาง

-๑๓และส่วนภูมิภาค (สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรสาคร) เพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชนของไทย
จากนั้ น ได้ ออกรายงานสรุ ปผลการเยื อนไทยเบื้ องต้ น รวมทั้ งได้ ให้ ข้ อเสนอแนะในการพั ฒนาสถานการณ์ ธุ รกิ จ
กับสิ ทธิมนุ ษยชนไทยให้ ดียิ่ งขึ้น และสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิ
และเสรีภาพ มองว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งในชั้นการเตรียมการ
การรับรองการเยือน การหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะทางาน
สหประชาชาติฯ ได้ถูกนาไปประมวลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(๗) การประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่
(Second Regional Consultation)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นาข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ ได้จากการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลในระดับภูมิภาค การประชุมหารือ
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ การเยือนของคณะทางานสหประชาชาติฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ และคณะกรรมการกาหนดแนวทาง จัดทา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดั บ ชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ มาประมวล และจัดทาเป็นร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Zero Draft) จากนั้น ได้ร่วมกันลงพื้นที่ระดับภูมิภาค ๕ ภูมิภาค (ระยอง-สงขลา-เชียงใหม่ขอนแก่น-กรุงเทพฯ) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้วิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ เพื่อจะได้รวบรวมข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ มาประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ
(๘) การรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนผ่านทางเว็บไซต์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และไปรษณีย์
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นาร่างแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นสู่เว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยมีกาหนดตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑ รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป ระสงค์ แ สดงความคิ ด เห็ น หรือจัดส่ งข้อเสนอแนะทางไปรษณีย์ ได้ เพื่อจะได้
นาข้อคิดเห็นต่างๆ ไปประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ
(๙) การหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทยเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Development Programme: UNDP) จั ดเวที การหารื อ เกี่ ย วกั บร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ร่ ว มกั บ ผู้ แ ทน
จากหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สานักงานสหประชาชาติ ทั้งนี้
ที่ป ระชุมได้ร่ว มกัน ให้ ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่ งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิ
และเสรีภาพ ได้นาไปประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป
(๑๐) การหารือร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงการต่างประเทศ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และสานักงานข้าหลวง
ใหญ่สิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของภาคประชาสั งคมต่อการจั ดทาแผนปฏิบัติการฯ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อให้ภาคประชาสังคมได้วิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ ซึ่ง กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม โดยกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ได้ ร วบรวมข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รั บ การสะท้ อ น
จากภาคประชาสังคมมาประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

-๑๔(๑๑) การหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงยุติธรรม
โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรี ภ าพ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme: UNDP) จั ดการประชุ มกลุ่ มย่ อยรายประเด็ น (Cluster Group Meeting) ตามประเด็ นหลั กที่ ก าหนดไว้
ในร่างแผนปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามประเด็นหลัก (Key Priority
Area) ทั้ง ๔ ประเด็น ที่กาหนดไว้ในร่างแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ (๑) แรงงาน (๒) ชุมชน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (๓) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (๔) การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัท
ข้ามชาติ
(๑๒) การหารื อร่ วมกับภาคธุ ร กิจ เพื่อรั บ ฟังความเห็น ต่ อร่ า งแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงยุติธ รรม
โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรี ภ าพ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme: UNDP) จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคธุรกิจเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ
ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ จากภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนของการดาเนินงานตามเสาที่ ๒ ซึ่งเป็นการกาหนดความคาดหวัง
ต่อการดาเนินการของภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน
(๑๓) การวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้าย กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ
ได้ปรับแก้ร่างแผนปฏิบัติการฯ ตามที่ได้หารือกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ
และภาคธุ รกิ จ ในชั้ นสุ ดท้ ายเรี ยบร้ อยแล้ ว จากนั้ น จึ งได้ น าร่ างแผนปฏิ บั ติ การฯ ขึ้ นสู่ เว็ บไซต์ กรมคุ้ มครองสิ ท ธิ
และเสรีภาพเพื่อขอรับฟังความเห็นในชั้นสุดท้าย ก่อนที่จะปรับแก้ และเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามกระบวนการต่อไป
(๑๔) การปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้ายเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
กระทรวงยุ ติธ รรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ ได้นาข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิพากษ์
ร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้ายมาปรับแก้ร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความสมบูรณ์ และนาเสนอเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีตามลาดับ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและประกาศใช้
แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
นอกเหนือจากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น หลายภาคส่วนได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ
โดยเชิญผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าร่วมรับฟั ง และหลายหน่วยงานได้จัดส่งข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติ การฯ
มายั ง กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ในรู ป ของจดหมาย และอี เ มล ซึ่ ง ข้ อ มู ล และข้ อ คิ ด เห็ น ทั้ ง หมดล้ ว น
เป็นประโยชน์ และช่วยนามาเติมเต็มให้ร่างแผนปฏิบัติการฯ มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ได้ดียิ่งขึ้น
๒.๒ ประเด็นหลัก (Key Priority Area) ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้
จากการประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการลงพื้นที่
ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รั บ เป็ น หนั ง สื อ ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ข้ อ เสนอแนะ
จากคณะทางานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ (UN Working
Group on the issues of human rights and transnational corporations and other business enterprises)
ข้อมูลจากการประมวลสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งข้อสรุปจากการให้ผู้เข้าร่วมประชุมในระดับพื้นที่เลือก ๓ ประเด็นหลัก

-๑๕ที่ควรเร่งแก้ไขในแต่ละพื้นที่ และได้นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกาหนดแนวทาง จัดทา ติดตาม
และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นสาคัญลาดับต้นที่ควรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ได้คัดเลือกประเด็นดังต่อไปนี้ให้เป็นประเด็นหลัก (Key Priority Area) ที่บรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
(๑) แรงงาน
(๒) ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(๓) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
(๔) การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
ทั้งนี้ เนื่องจากทั้ง ๔ ประเด็นข้างต้น เป็นประเด็นที่ได้รับการสะท้อนในหลายพื้นที่ โดยมีลักษณะ รูปแบบ
ปัญหา และกิจกรรมที่หลากหลาย เกี่ยวข้องกับบุคคล ชุมชน และสังคมในวงกว้าง อีกทั้งประเด็นยังมีความซับซ้อน
และเกี่ยวข้องกับมิติทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงเป็นประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไขในลาดับแรก
๒.๓ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กับแผนและนโยบาย
ระดับชาติอื่นๆ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว่า ด้ ว ยธุร กิ จ กั บสิ ท ธิม นุ ษ ยชนมี ค วามสอดคล้ อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในหลายมิติ อาทิ
(๑) การสร้ างโอกาสความเสมอภาคทางสั งคม โดยแผนปฏิบัติการฯ มุ่งแก้ไขปัญหาการเลื อกปฎิบัติ
ด้านสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ โดยอาศัยเหตุทางเพศ ความพิการด้านร่างกาย สถานะ หรือเหตุอื่น
เพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับประชาชนในการเข้าถึงโอกาสการทางาน
(๒) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ได้เน้นถึงความสาคัญของการพัฒนา
ที่ยั่ งยื น และไม่ ท าลายสิ่ ง แวดล้ อ ม กล่ าวคือ การดาเนินโครงการที่ อาจส่ งผลกระทบด้า นสิ่ ง แวดล้ อมต้ อ งท า
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเน้นถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ทั้งการประกอบ
ธุรกิจภายในหรือการลงทุนข้ามพรมแดน อีกทั้งยังต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง และในกรณีที่ได้รับความเสียหายก็จะได้ต้องรับ
การเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยไม่ล่าช้า
(๓) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายให้เป็น “ภาครัฐของประชาชน
และเพื่อประชาชน” โดยแผนปฏิบัติการฯ ให้ความสาคัญกับการสร้างหรือปรับปรุงกลไกการร้องทุกข์และการเยียวยา
ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ มี กลไกการติดตามและรายงานผลให้กับประชาชนผู้ ร้องเรียนผ่านทางช่องทางการสื่ อสาร
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในประเด็นการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้า
ของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในประเด็นการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทาธุรกิจ
และการใช้ชีวิตประจาวัน การประกอบธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศจะต้องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ

-๑๖พร้อมทั้งกากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภาค
เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล
วาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วาระแห่งชาติฯ
ได้ รั บความเห็ นชอบจากคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๑ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ ซึ่ งประเด็ นธุ รกิ จกั บสิ ทธิ มนุ ษยชน
ได้ถูกกาหนดให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสาคัญของวาระแห่งชาติฯ ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริ มสร้ างความเป็ นธรรม
ลดความเหลือมล้าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี
แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จะมิได้กล่าวถึงภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเอาไว้โดยตรง
แต่ได้มีการย้าถึงการส่งเสริมการดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)๒ เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคมและกาหนดตัวชี้วัดธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น๓
แผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ กรมคุ้มครองสิ ทธิ และเสรีภาพ เป็นหน่วยงานหลั กรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท า
ขับเคลื่อน และประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ปัจจุบัน คือ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในภาพรวม โดยแบ่งการคุ้มครองตามประเด็นสิทธิ มนุษยชน ๑๑ ด้าน และ ๑๕ กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการคุ้มครอง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิแรงงาน สิทธิในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จึงสามารถเชื่อมโยงเข้ากับประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนได้ แม้ว่าจะไม่ได้รับรองหลักการ UNGPs ไว้โดยตรง แต่ได้มีการเน้นย้าถึงความรับผิดชอบ
ของภาคเอกชนที่จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชน บทบาทของ ISO ๒๖๐๐๐ และ Corporate Social Responsibility
(CSR) ด้วย สาหรับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๔ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทานั้น จะมีการอ้างอิง
และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการฯ ด้วย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หลายเป้าหมายสอดคล้อง
กับ แผนปฏิบั ติการฯ อาทิ เป้ าหมายที่ ๘ ส่ งเสริมการเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิจที่ ยั่ง ยืนและทั่ว ถึง ให้ เ ป็ น ไป
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทาและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๙
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่ งยืนและทั่วถึง
และสนับสนุนนวัตกรรม และเป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อวั น ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดาเนินงาน
ตามพันธกรณีภายใต้กติกาฯ ซึ่งมีประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ อาทิ สิทธิด้านแรงงาน
สิทธิด้านสุขภาพอนามัย สิทธิชุมชน เป็นต้น
กลไก Universal Periodic Review (UPR) กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ
กระทรวงการต่างประเทศ ในการดาเนิ น งานตามกลไก UPR โดยเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่ านมา
ประเทศไทยได้เข้ารับ การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR)
รอบที่ ๒ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งผลจากการทบทวนรายงาน UPR ในครั้งนั้น ประเทศไทยได้ให้ คามั่น
๒
๓

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),หน้า ๗๘
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),หน้า ๖๗

-๑๗โดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) ที่จะส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ พร้อมทั้งได้ตอบรับข้อเสนอแนะ
จากประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศสวีเดน ที่เสนอให้ประเทศไทยพัฒนา จัดทา และดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
เพื่ออนุวัติการตามหลักการ UNGPs
๒.๔ กรอบระยะเวลาบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ จะมีกาหนดระยะเวลาบังคับใช้ ๔ ปี
โดยจะเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-๑๘บทที่ ๓
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๓.๑ แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
๓.๑.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ปรับปรุงกฎหมาย
และมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองและสวัสดิการของแรงงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ และพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อาทิ การปรับค่าแรงขั้นต่าทั่วประเทศเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ การประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ฯลฯ รวมทั้งปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้ ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกัน และขจัดการใช้แรงงานบังคับ
พ.ศ. .... ซึ่งเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่แรงงานกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีว่างงาน นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว หรือกรณี
ที่จงใจทาให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย รวมทั้งขยายกลุ่มผู้ได้รับความคุ้มครอง เช่น กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว
ของส่วนราชการ และลูกจ้างของนายจ้างที่มีสานักงานในประเทศ และไปประจาทางานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ทีผ่ ่านมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้มีงานทา (แรงงานในระบบ) เป็นจานวนทั้งสิ้น ๑๖,๘๗๒,๙๐๐ คน และผู้มีงานทา (แรงงาน
นอกระบบ) จานวนทั้งสิ้น ๒๐,๗๗๔,๓๐๐ คน๔
รั ฐ บาลได้ดาเนิน การต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของแรงงาน รวมทั้ง ได้ให้ สัตยาบันอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยฉบับล่าสุ ดประกอบด้วยอนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบ
เชิงส่ งเสริ มการดาเนิ น งานความปลอดภัย และอาชีว อนามัย ค.ศ ๒๐๐๖ (Promotional Framework for
Occupational Safety and Health Convention, 2006: C187) ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
อนุ สั ญญาว่าด้ว ยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ (Maritime Labour Convention, 2006: MLC, 2006)
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงาน
และอาชีพ) ค.ศ. ๑๙๕๘ (Discrimination Employment and Occupation Convention, 1958: C111)
ให้ สั ต ยาบั น เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิ ธี ส ารปี ๒๐๑๔ ส่ ว นเสริ ม อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ ๒๙
ว่าด้ว ยแรงงานบั งคั บ ค.ศ. ๑๙๓๐ (Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930: P29)
ให้ สั ตยาบั น เมื่อวัน ที่ ๔ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และล่ าสุ ดอนุสั ญญาฯ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้ว ยการทางานในภาค
การประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ (Work in fishing Convention, 2007: C188) ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ปัจจุบันรัฐบาลได้ดาเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมากกว่า ๒ ล้านคน๕ ซึ่งช่วยให้แรงงานสามารถ
ทางานได้อย่ างถูกกฎหมาย ได้รั บ ความคุ้มครองและเข้าถึงบริการและสวัส ดิการของรัฐเท่าเทียม นอกจากนี้
ประเทศไทยยังได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ในด้านแรงงานในทุกช่องทาง
โดยประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง
แรงงานกับประเทศเวียดนาม กัมพูชา พม่า และลาว เพื่อขยายมิติความร่วมมือด้านแรงงานจากฉบับเดิมในสาขาสาคัญ
๔
๕

สถิติแรงงานประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงความคืบหน้าการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติในภาคประมง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

-๑๙อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้ ประกาศใช้พระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้นายจ้างขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งได้ขยายระยะเวลาหลายครั้ง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว พม่า ที่อยู่ภายใต้ข้อกาหนดได้ทางานในประเทศไทยต่อไป
ระยะหนึ่งตามประกาศเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ประเทศไทยจาเป็นต้องพึ่งพิงแรงงานขั้นพื้นฐานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน และมติคณะรัฐมนตรียังได้มีคาสั่งให้ทุกจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการทางานของแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัด เพื่อกากับดูแลการดาเนินงานเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและการจัดทาฐานข้อมูลแรงงาน
ต่ างด้ าวในจั ง หวั ด ด้ ว ย ๖ ซึ่ ง เป็ น การแสดงถึ ง ความตั้ ง ใจจริ ง ที่ จ ะพั ฒ นามาตรฐานแรงงานไทยให้ ทั ด เที ย ม
กับมาตรฐานสากล
รั ฐบาลไทยให้ ความส าคั ญกั บการป้ องกั น ยับยั้ง และขจั ดการท าประมงผิ ดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้ การควบคุ ม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing - IUU) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดตั้ ง
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไ ขปั ญ หา IUU นอกจากนั้ น ยั ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง และคาดการณ์
สถานการณ์ด้านการประมง และพัฒนามาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม IUU โดยออกพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งมีการออกระเบียบควบคุ ม
สถานการณ์ IUU มากกว่า ๑๐๐ ฉบั บ นอกจากนั้ น คณะรัฐ มนตรี ได้ มี มติ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติ
ด้านการจั ดการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ที่ส าคั ญคณะกรรมการนโยบายประมงแห่ งชาติ ได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาการประมงของประเทศให้ปลอดจากสัตว์น้าและสินค้า
ประมงผิ ดกฎหมาย (IUU – Free Thailand) เพื่ อแสดงความมุ่ งมั่ นที่ จะผลั กดั นการประมงทั้ งระบบของไทย
มีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในหมู่ประชาคมระหว่างประเทศ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๑ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการการประมงปลอดจากสัตว์น้าและสินค้าประมง
จากการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย กากับดูแล
ขับเคลื่อน และผลักดันเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุผลสาเร็จ
ประเทศไทยยั งให้ ความส าคั ญกั บการป้ องกั นและปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ ในด้ านแรงงาน โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่ อง โดยที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้การปราบปรามการค้ามนุษย์
เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการดาเนินงานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการดาเนินคดี
อย่างจริงจังต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่ง ภายหลังจากการประกาศวาระแห่งชาติ
ดังกล่าว รัฐบาลได้มี นโยบายที่ชัดเจนในการ “ขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป” เพราะถือเป็นการละเมิดศักดิ์ ศรี
ความเป็นมนุษย์และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยในเชิงนโยบายได้มีการเพิ่มงบประมาณจานวนมากเพื่อสนับสนุน
การปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกด้าน ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งร่างกฎหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟ้องร้ องคดี การฟื้นฟูเยียวยาผู้ เสียหายและการคุ้มครองพยาน ตลอดจนมีมาตรการ
คุ้มครอง ป้องกันที่ดีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์ รวมถึงปรับปรุงการทางานหลายด้าน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีผลงานเป็นรูปธรรม อาทิ มีการนาตัวผู้กระทาความผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๖

รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาศสี่และภาพรวม ปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-๒๐และมีส่ วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุ ษย์ มาลงโทษ ทั้งมาตรการทางปกครอง วินัย การดาเนินการทรัพย์สินทางแพ่ง
และอาญา อีกทั้งการทางานของพนักงานสอบสวนมีการเร่งรัดการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้เสร็จเร็วขึ้นจากระยะเวลาที่ใช้
ในการสอบสวนโดยเฉลี่ ย ๗๒ วัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น ๖๙ วัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และในชั้นพนักงานอัยการ
ใช้เวลาพิจารณาลดลง จากโดยเฉลี่ย ๓๘ วัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เหลือ ๒๘ วัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ในชั้นศาล
ได้ใช้ระยะเวลาพิจารณาเร็วขึ้นต่อเนื่ อง โดยปัจจุบันได้มีการเปิดแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นในศาลอาญา ซึ่งจะทาให้
มีผู้พิพากษาที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเข้าใจในปัญหาและวิธีพิจารณาที่กาหนดขึ้นเป็นพิเศษ
ทาให้การดาเนิ นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพรั ดกุม รวดเร็ว และเป็นธรรมยิ่ งขึ้น
นอกจากนี้ พระราชบั ญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังให้ สิ ทธิผู้ เสี ยหายในการร้องขอค่าเสี ยหาย
และให้ศาลสามารถมีคาพิพากษา เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเชิงลงโทษ (Punitive damage) ได้ พัฒนาการต่างๆ ที่กล่าวมา
ทาให้จานวนคดี ผู้เสียหาย ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์มีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ส ถานการณ์การค้า มนุ ษย์
ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยยกระดับจาก Tier 2 Watch list เป็น Tier 2 ในปี ๒๕๖๑
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดาเนินโครงการเพื่อสร้างสุขภาวะแรงงา น
นอกระบบและพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อช่วย “ลดทุกข์ สร้างสุข” ในกลุ่มแรงงาน ทั้งในเรื่องการอบรม
สุขภาวะแกนนาแรงงานนอกระบบ การสร้างแรงจูงใจแรงงานนอกระบบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเพิ่มความสุ ข
และลดความเครียดในชีวิตแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พบว่า แกนนาแรงงานนอกระบบ
มีค่าเฉลี่ยความสุข เท่ากับ ๓๒.๓๖ คะแนน จากเดิมที่มีอยู่ ๓๐.๒๘ คะแนน (๒๗ – ๓๒ คะแนน หมายถึง มีความสุข
เท่ากับคนทั่วไป) และค่าเฉลี่ยความเครียด เท่ากับ ๔.๑๔ คะแนน จากเดิม ๕.๐๘ คะแนน (๐ - ๔ คะแนน หมายถึง
เครียดน้อย) ซึ่งส่งผลให้มีระดับความสุขเพิ่มขึ้นและมีระดับความเครียดลดน้อยลง๗
ส าหรั บ การส่ ง เสริ ม คนพิ ก ารให้ เ ข้ า สู่ ก ารมี อ าชี พ และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น นั้ น กระทรวงแรงงาน
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางานที่ดีขึ้น โดยการตั้งเป้าการจ้างงานคนพิการ จานวน ๑๐,๐๐๐ คน และยังเกิด
บั น ทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่ นคง
ของมนุษย์ เพื่อประสานความร่วมมือให้ เกิดการจ้างงานคนพิการในชุมชนเพื่อทางานในหน่วยงานของรัฐภายใต้
กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ โครงการประชารัฐเพื่อสังคม ยังมีส่วนช่วยจ้างงานคนพิการได้ทางานเพิ่มขึ้น
อีกทั้งภาคธุรกิจหลายแห่ง รวมทั้งสถาบันการศึกษาได้มีความพยายามในการจ้างงานคนพิการเช่นกัน
ในส่วนของการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุนั้น กระทรวงแรงงานได้เตรียมการในการออกกฎหมายค่าจ้าง
ขั้นต่ารายชั่วโมงสาหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ รวมทั้งเปิดศูนย์ให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ และออกมาตรการทางภาษี
เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาคเอกชนจ้างแรงงานผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เข้าทางาน โดยเอกชนสามารถใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างสูงอายุ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรั ษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน ที่
๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๐) ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
โดยให้เริ่มใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือ หลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อช่วย
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ทางานต่อ มีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และบรรเทา
ภาระงบประมาณภาครัฐด้านสวัสดิการชราภาพในระยะยาวด้วย เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aged
Society) ในปี ๒๕๖๔
๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๙ กองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

-๒๑๓.๑.๒ ข้อท้าทาย
จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
อย่างต่อเนื่องในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ พบว่ายังมีข้อท้าทายหลายประการที่ประชาชนคาดหวังให้รัฐบาลเร่งรัด
ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นแรงงาน สรุปได้ดังนี้
 การเข้า เป็น ภาคีสนธิสัญญาระหว่า งประเทศ เช่น อนุสั ญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ (สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง) ๑๘๙ (แรงงานทางานบ้าน) และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องแรงงานโยกย้ า ยถิ่ น ฐานและสมาชิ ก ในครอบครั ว ( International
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families:
ICRMW) รวมถึงการส่งเสริ มการปฏิบั ติตามปฏิญญาไตรภาคีเรื่องหลักการว่าด้วยสถานประกอบการข้ามชาติ
และนโยบายสังคม (The Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and
social policy หรือ MNE declaration)
 การปรั บปรุ งแก้ไ ขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่า งๆ โดยเฉพาะการแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน สวัสดิการ
การจัดหางาน การจ้างงาน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการประกันสังคม เพื่ อลดช่องว่างในทางปฏิบัติ
และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานระหว่ า งประเทศ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฯลฯ
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น กาหนดวิธีการเข้า ถึงสิ ทธิข องหน่ ว ยงานและนายจ้า ง เพื่อให้ นายจ้างสามารถตรวจสอบรายละเอี ย ด
ของแรงงานได้
 การออกใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวให้มาขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตทางาน กากับ
ดู แ ลการออกใบอนุ ญาตท างานไม่ ให้ มี การทุ จริ ต รวมทั้ งก าหนดมาตรการคุ้ มครองพยานผู้ ให้ เบาะแสกรณี ทุ จริ ต
จากการให้บริการออกใบอนุญาตทางาน
 การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ให้กับแรงงาน ควรเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ
การใช้เทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในอาชีวะอนามัย ช่องทาง
การขอรับบริการและความช่วยเหลือจากรัฐ รวมถึงกลไกและช่องทางการร้องเรียน ผ่านทางสื่อหลากหลายรูปแบบ
และจัดทาเป็นหลายภาษาเพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าใจได้ง่าย
 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าประเวณี ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการ
สหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เมื่อปี ๒๕๖๐ โดยกากับดูแลธุรกิจบันเทิง
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเต็มที่ และพิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเฉพาะความผิดทางอาญาสาหรับผู้ค้าประเวณี
 การส่ งเสริ มการจ้ างงานคนพิ การ ผู้ สู งอายุ และผู้ พ้ นโทษ สนั บสนุ นให้ เพิ่ มความพยายามยิ่ งขึ้ น
ในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้พ้นโทษ ที่เหมาะสมกับทักษะ ความสามารถ และความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนฝึกทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางาน
และใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ เพื่อช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้พ้นโทษได้งานทาและเสริมสร้างศักยภาพ
อย่างแท้จริง

-๒๒ การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการทางาน ทบทวนและแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครอง
และขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานในทุกกรณี ทบทวนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยเฉพาะมาตรา ๑๗ ตลอดจนสร้ า งความตระหนัก รู้ เกี่ ย วกั บ พระราชบัญ ญั ติ ฯ รวมถึ ง กลไกการร้ อ งเรียน
ของพระราชบัญญัติฯ ให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ทางเพศ แก้ปั ญหากรณี ก ารถูก เลิ กจ้ างเนื่ อ งจากตั้ ง ครรภ์ การบังคับ ตรวจ HIV/AIDS ก่อน/ระหว่า งท างาน
การจัดการปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในที่ทางาน การไม่ให้โอกาสผู้หญิงในการเลื่อนตาแหน่ง
การเลือกปฏิบัติเนื่องจากถิ่นกาเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ ฯลฯ การล่วงละเมิด และคุกคาม
ทางเพศในที่ทางาน การใช้ความรุ น แรง การเลื อกปฏิบัติในการจ่ายค่าแรงสตรี การเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
ต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แรงงานสตรีในบางบริบทและสถานการณ์ เช่น คนทางานบ้าน แรงงาน
ข้ามชาติ ผู้ค้าบริการทางเพศ ฯลฯ
 การได้รับค่าแรง/ค่าจ้างที่เป็นธรรม พิจารณากาหนดนโยบายการจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ากับแรงงาน
ทุกกลุ่มและทุกภาคธุรกิจโดยเท่าเทียมกัน กาหนดมาตรการที่รองรับค่าแรง/ค่าจ้างที่เป็นธรรม การจ่ายเงินที่ตรงต่อเวลา
มีหลักฐานการจ่าย และการหักค่าจ้างที่ชัดเจนตามกฎหมาย รวมทั้งพัฒนากลไก มาตรการ หรือนโยบายเพื่อกาหนด
ขั้นบันไดในการปรับค่าแรงให้เป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับค่าครองชีพทุกปี
 สภาพการทางานที่เหมาะสม เสนอให้สร้างสภาพงานที่มีคุณค่า สิทธิ เสรีภาพ สวัสดิการ เท่าเทียม
ตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ Decent Work
 การเข้าถึงสุขภาพของแรงงาน กากับให้นายจ้างดูแล รักษา หรือรับรองหลักประกันสุขภาพให้กับแรงงาน
และรับรองสิทธิในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับแรงงาน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 การดูแลบุตรของแรงงาน รับรองสิทธิของบุตรของแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงการศึกษา
 การรวมกลุ่มของแรงงาน ส่งเสริมสิทธิในการรวมตัวและต่อรองของลูกจ้างต่างชาติในประเทศไทย
โดยเรียกร้องให้ แก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสั มพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให้ลูกจ้างต่างชาติมีสิทธิก่ อตั้งสหภาพ
แรงงานและดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงาน รวมทั้งมีสิทธิเป็นที่ปรึกษาสหภาพ
แรงงานในการเจรจาต่อรอง นอกจากนั้น ยังมีการเสนอให้ศึกษารูปแบบการจัดตั้ง Social & Economic Council
ของต่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีหลักของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการหารือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็น
แรงงาน
 การค้า มนุษย์แ ละแรงงานบังคับ นามาตรการที่ใช้กับภาคการประมงมาดาเนินการดูแลสภาพ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น เช่น ภาคการเกษตรและการก่อสร้างที่มีแรงงานข้ามชาติทางานเป็นจานวนมาก
และพิจารณากาหนดให้ธุร กิจ ในภาคที่มีความเสี่ยงสู งให้ทาการตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษ ยชน
ตามหลักการ UNGPs นอกจากนั้น ยังมีการเสนอให้บังคับใช้กฎหมายเพื่อขจัดแรงงานเด็กอย่างเคร่งครัด
 การคุ้มครองแรงงานจากการใช้เทคโนโลยีวิทยาการเข้ามาแทนที่แรงงาน ศึกษาและพิจารณา
ก าหนดมาตรการที่ เหมาะสมเพื่ อคุ้ มครองและเยี ยวยาแรงงานที่ ถู กเลิ กจ้ างเพราะเหตุ แห่ งการเข้ ามาแทนที่
โดยเทคโนโลยีและวิทยาการ
 การคุ้มครองแรงงานในระบบห่ วงโซ่ อุ ป ทาน กากับ ดูแล ให้ ภ าคธุรกิจที่อยู่ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
หรือ ระบบแฟรนไชส์ ให้ความคุ้มครองแรงงานในมาตรฐานเดียวกับบริษัทแม่

-๒๓ การคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ ให้ความรู้แก่แรงงานไทยที่ทางานในต่างประเทศให้เข้า ใจ
ถึงกลไกในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานในประเทศปลายทาง
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้ รั ฐ มี ห น้ า ที่ใ นการตรวจสอบการคุ้ ม ครองสิ ท ธิม นุษ ยชนต่อ องค์ ก รธุรกิจ
และรัฐวิสาหกิจที่ได้ประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดจ้าง ของภาครัฐ รวมทั้งเสนอให้เพิ่มเงื่อนไขการเคารพและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนให้กับภาคธุรกิจคู่สัญญาของรัฐและรัฐวิสาหกิจในกฎหมายและสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานภาครัฐ เสนอให้เพิ่มพนักงานตรวจแรงงานให้เพียงพอ
กับ จ านวนแรงงานที่ต้องการรับ บริการจากรัฐ เพิ่มจานวนล่ามให้เพียงพอที่จะช่วยตรวจแรงงาน และพัฒ นา
ศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานให้สามารถเข้าถึงสถานที่ทางานในทุกรูปแบบ
 การดาเนินการต่อภาคธุรกิจ เสนอให้จัดทาโครงการนาร่องร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ
ผู้ประกอบการต่างๆ ในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกประเภทและทุกกิจการ
เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ป้องกันและปราบปรามสถานประกอบการที่ก่อตั้งโดยผิดกฎหมาย กาหนดมาตรการ
ให้ภาคธุรกิจทุกขนาดจัดทารายงานการประเมินผลสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และเปิดเผย
รายงานฯ ต่อสาธารณะ ตรวจสอบการเลิกกิจการและการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการใช้หลักการเรื่องนิติบุคคล
เพื่อหลบเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษา กาหนดมาตรการควบคุมนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
นามาตรการที่ใช้กับภาคการประมงมาดูแลสภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น เช่น ภาคการเกษตรและการก่อสร้าง
เผยแพร่ความรู้หลักการ UNGPs และแผนปฏิบัติการฯ ให้กับภาคธุรกิจ ทุกขนาด ตลอดจนบริษัทสาขา และกลุ่ม
ห่วงโซ่อุปทาน ฯลฯ

-๒๔๓.๑.๓ แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๑.๒ และนามาจัดกลุ่มโดยกาหนดประเด็นสาคัญ พร้อมทั้งแผนกิจกรรม
ซึ่งระบุ ห น่ ว ยงานรั บ ผิดชอบ กรอบระยะเวลาดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตัว ชี้วัด ตลอดจนความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติ เป้าหมายการ พัฒ นาที่ยั่งยืน
และหลักการ UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้การติดตามประเมินผลสามารถทาได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการฯ โดยแยกเป็น ๓ เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้
เสาที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)
ลาดับที่
ประเด็น
กิจกรรม

๑.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
การเข้าเป็นภาคี ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคี
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒
มีการศึกษาความเป็นไปได้
สนธิสัญญา
อนุสัญญา ILO ๙๘ และ ๑๘๙ โดยประเมิน
ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ จากสถานการณ์และบริบทของประเทศไทย
ILO ๙๘ และ ๑๘๙ ภายในปี
๒๕๖๒

ศึกษาปฏิญญาไตรภาคีเรื่องหลักการว่าด้วย -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๓
สถานประกอบการข้ามชาติและนโยบาย
-กระทรวงการ
สังคม (The Tripartite declaration of
ต่างประเทศ
principles concerning multinational
enterprises and social policy หรือ

มีการศึกษาปฏิญญาไตรภาคี
เรื่องหลักการว่าด้วย
สถานประกอบการข้ามชาติ
และนโยบายสังคมขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๕
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ

-๒๕ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)

MNE declaration) ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และพิจารณาแนวทาง
ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมปฏิญญาฯ
๒.

การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
นโยบาย และ
มาตรการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
แรงงาน การจัดสวัสดิการสังคม
การประกันสังคม การจ่ายค่าจ้างขั้นต่า
ที่ยังมีช่องว่างระหว่างกฎหมายและ
ทางปฏิบัติ และพิจารณาปรับปรุง
หรือ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล

-กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความมัน่ คง
ของมนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๕

จานวนกฎหมายที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไข

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๕
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-กระทรวงแรงงาน

ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณา -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕
ปรับปรุง หรือ พัฒนาให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO Convention) ฉบับที่ ๑๓๘
และ ๑๘๒ และพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔
ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ค.ศ. ๑๙๓๐

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

จานวนครั้งที่มีการประชุม
ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-๒๖ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

ศึกษาหลักการทั่วไปขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดหางาน
อย่างเป็นธรรม (ILO General Principles
and Operational Guidelines on Fair
Recruitment) และทบทวนกฎหมาย
และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้อยู่เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการฯ ดังกล่าว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาฯ

ทบทวนนโยบายการจ้างแรงงานในพื้นที่
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕
ชายแดนในลักษณะที่มุ่งคุ้มครองคนทางาน
ที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้แล้วทุกฉบับ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งคุ้มครองสมาชิก
ที่เป็นผู้ติดตาม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ
(ASEAN Consensus on the Protection
and Promotion of the Rights of
Migrant Workers)
พิจารณาแนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕
แรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

จานวนนโยบายที่มีการทบทวน

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

จานวนร่างพระราชบัญญัติที่ผ่าน -ยุทธศาสตร์ชาติ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ด้านการพัฒนา

-๒๗ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)

และมาตรฐานสากล เช่น พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
และ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

ทบทวนกฎหมายและระบบประกันสังคม
โดยพิจารณา (๑) ปรับปรุงเงื่อนไข
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน (๒) การมี
ส่วนร่วมของไตรภาคีในการบริหารจัดการ
กองทุนประกันสังคม (๓) การเข้าถึง
กองทุนฯ ของแรงงานทุกประเภท
อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะแรงงาน
นอกระบบ (๔) การให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างทีเ่ กษียณอายุ
(๕) ความสอดคล้องกับหลักการของ ILO
ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน
ภาครัฐ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง
ของส่วนราชการ

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕

จานวนสิทธิประโยชน์
หรือ หลักเกณฑ์ที่ได้มีการ
ทบทวน หรือปรับปรุง

-สานักงาน ก.พ.

จานวนครั้งที่มีการทบทวน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒๕๖๒-๒๕๖๕

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๓, ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

-๒๘ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกากับดูแลธุรกิจสถานบันเทิง
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
๓.

การพัฒนา
จัดทาระบบจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด
ระบบบริหาร ของแรงงาน เพื่อให้หน่วยงานและนายจ้าง
จัดการแรงงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดของแรงงานได้

๔.

การจัดหางาน พัฒนามาตรการควบคุมและตรวจตรา
การจัดหางานที่เป็นธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

-สานักงานตารวจ ๒๕๖๒-๒๕๖๕
แห่งชาติ
-กระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)

มีการประชุมและศึกษา
เพื่อทบทวนทบทวน
พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙ และหารือกับธุรกิจ
สถานบันเทิง และพนักงานบริการ
ระบบจัดเก็บข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
-SDGs เป้าหมายที่ ๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ตรวจสอบบริษัทจัดหางาน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ให้คนงานไปทางานในต่างประเทศ ด้านการสร้างโอกาส
-มีทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางาน และความเสมอภาคทางสังคม
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

-๒๙ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

จัดให้ผู้ชี้เบาะแสการทุจริต
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยาน

๕.

การพัฒนา
ศักยภาพ
และส่งเสริม
เผยแพร่
ความรู้ให้กับ
แรงงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

-สานักงานตารวจ ๒๕๖๒-๒๕๖๕
แห่งชาติ
-กระทรวงยุติธรรม

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕
คุ้มครองแรงงาน สิทธิแรงงาน
ความปลอดภัยในการทางาน ประกันสังคม
แก่กลุ่มแรงงาน ซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติ
รวมทั้งพัฒนาสื่อหลากหลายรูปแบบ
รวมถึงคู่มือเพื่อเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว
ในภาษาที่แรงงานดังกล่าวสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย

ตัวชี้วัด
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๗
จานวนพยานที่เข้าสู่ความคุ้มครอง -ยุทธศาสตร์ชาติ
ได้รับความปลอดภัย
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๑๐, ๒๕
-แรงงานต่างด้าวได้รับความรู้
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับ ด้านการพัฒนา
การตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และเสริมสร้างศักยภาพ
-จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ทรัพยากรมนุษย์
-ร้อยละของความรู้ความเข้าใจ -SDGs เป้าหมายที่ ๘
ที่เพิ่มขึ้น
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘
-จานวนเอกสารที่ได้รับ
การเผยแพร่ในภาษาต่างชาติ

-๓๐ลาดับที่

๖.

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
การขจัด
การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน
-กระทรวง
๒๕๖๒
การเลือก
ให้กับคนพิการในสถานประกอบการ
การพัฒนาสังคม โครงการ
ปฏิบัติ
และหน่วยงานของรัฐ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ และความมั่นคง ให้บริการ
ในการจ้างงาน/ ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ
ของมนุษย์
จัดหางาน
ทางาน
กับคนพิการ พร้อมทั้งมีระบบคัดกรอง
-กระทรวงแรงงาน แก่กลุ่มคนพิเศษ
ความสามารถคนพิการเพื่อจัดหางาน
-กิจกรรม
ให้อย่างเหมาะสม
จัดหางาน
๑) การจัดสภาพแวดล้อมการทางาน
ให้คนพิการ
ที่เหมาะสมกับคนพิการ
มีงานทา
ในด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
-กิจกรรมส่งเสริม
โดยให้คนพิการเข้าถึงทั้งด้านกายภาพ
คนพิการทางาน
การบริการ องค์กร และอุปกรณ์เครื่องมือ
ในหน่วยงาน
รวมทั้งคนพิการสามารถเข้าถึงเครื่องมือ
ภาครัฐ
และอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น รถเข็นคนพิการ
หน้าจอคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส เป็นต้น
เพื่อให้คนพิการสามารถทางานได้
เหมือนกับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปในองค์กร
๒) การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ
ให้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นนักแนะแนว
และสอนงานคนพิการ (Job Coach)
โดยจะต้องมีการฝึกอบรมนักแนะแนว

ตัวชี้วัด
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

เชิงปริมาณ
-คนพิการได้รับการส่งเสริม
การมีงานทา จานวน ๑,๗๕๐ คน
เชิงคุณภาพ
-คนพิการได้รับการส่งเสริม
การมีงานทาไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖๒
-คนพิการได้รับการส่งเสริม
การมีงานทาในหน่วยงานภาครัฐ
๘๘ คน
-ส่งเสริมให้คนพิการทางาน
ในหน่วยงานรัฐในอัตราส่วน
ตามที่กฎหมายกาหนด ๑๐๐ : ๑

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๐
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘

-๓๑ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

และสอนงานคนพิการ (Job Coach)
เพื่อประสานข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ
กับคนพิการ
พัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พัฒนามาตรการและกลไกส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

-กระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๕

-สนับสนุนให้คนพิการมีงานทา
และประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ ๙๐
-มีมาตรการส่งเสริม
ให้สถานประกอบการ
จัดสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๑๐
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๑๐

-กระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๒
โครงการ
ขยายโอกาส
การมีงานทา
ให้ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม
การจ้างงานและมีรายได้
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน

-๓๒ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

พิจารณาแนวทางส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษ
สามารถประกอบอาชีพได้
ทั้งการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ
และการมีกิจการเป็นของตัวเอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
-กระทรวงยุติธรรม ปี ๒๕๖๒
-กระทรวงแรงงาน โครงการเตรียม
ความพร้อม
แก่กาลังแรงงาน
กิจกรรม
แนะแนวอาชีพ
และส่งเสริม
การมีงานทา
ให้ผู้ถูกคุมขัง
ในเรือนจา
ศูนย์วิวัฒน์
พลเมือง
และสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
โครงการให้บริการ
จัดหางานแก่กลุ่ม
คนพิเศษ กิจกรรม
จัดหางานพิเศษ
สาหรับผู้พ้นโทษ

ตัวชี้วัด
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

เชิงปริมาณ
- จานวนผู้ถูกคุมขังในเรือนจา
ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนได้รับการแนะแนว
อาชีพและส่งเสริมอาชีพ
๑๐,๐๐๐ คน
เชิงปริมาณ
- แรงงานทุกกลุ่มได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานทา จานวน
๕๐๐ คน

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๑๐

-๓๓ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ
การปรับกฎหมายแรงงานให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จานวนครั้งที่ได้มีการทบทวน
กฎหมายแรงงาน

พิจารณามาตรการให้ความคุ้มครอง
ทางสังคมแก่กลุ่มลูกจ้างที่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกจ้าง
ในภาคเกษตร และประมง ที่เป็นลูกจ้าง
ตามฤดูกาล รวมถึงลูกจ้างทางานบ้าน

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกลไกภายใต้พระราชบัญญัติฯ
เพื่อปรับทัศนคติของคนในสังคมให้เข้าใจ
และยอมรับความเสมอภาค
และความเท่าเทียมระหว่างเพศ

-กระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๕

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๐
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
มีมาตรการตรวจแรงงานข้ามชาติ -ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-จานวนสื่อที่เผยแพร่
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ประชาสัมพันธ์
ด้านการสร้างโอกาส
-จานวนผู้เข้ารับการอบรม
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๑๐
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๘

-๓๔ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องความหลากหลายทางเพศ
กับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาคธุรกิจ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการออกนโยบาย
ระเบียบ หรือ มาตรการป้องกัน
การล่วงละเมิดทางเพศ
และการใช้ความรุนแรงในสถานที่ทางาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ร้อยละความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเด็น
ความหลากหลายทางเพศ

-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
-กระทรวงแรงงาน
พัฒนามาตรการป้องกันและจัดการปัญหา -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕
HIV/AIDS ในที่ทางาน โดยการส่งเสริม
-กระทรวง
การนาแนวทางปฏิบัติแห่งชาติ
สาธารณสุข
ว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการ
(คณะอนุกรรมการ
ด้านเอดส์ในสถานที่ทางาน ไปใช้เป็นแนวทาง ส่งเสริม
ในการดาเนินงานด้านเอดส์ในสถานที่ทางาน และคุ้มครอง
สิทธิด้านเอดส์)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๑๐
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๘
-จานวนสถานประกอบการ
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่เข้าร่วมมาตรฐานแรงงานไทย ด้านการสร้างโอกาส
และได้รับการส่งเสริม
และความเสมอภาคทางสังคม
เพื่อให้มีนโยบายเรื่องการป้องกัน -SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๘, ๑๐
การละเมิดทางเพศ
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, ๘
จานวนสถานประกอบการ/
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมฯ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๓, ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-๓๕ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

พิจารณากาหนดมาตรการ นโยบาย
และกลไกส่งเสริมการจ้างงานสตรี
ให้สตรีเข้ามามีบทบาทในระบบแรงงาน
เพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
พิจารณากาหนดมาตรการและกลไก
ส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มเปราะบางอื่นๆ
อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
และประชากรข้ามชาติ รวมถึงกลุ่มวิถีทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศ ให้เข้าสู่ระบบแรงงาน
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการ
ด้านสิทธิมนุษยชนสากล

๗.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จานวนสถานประกอบการ
ที่ได้รับการตรวจและส่งเสริม
การจ้างงานสตรี
ให้มคี วามเสมอภาคระหว่างเพศ

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
-สานักงาน
สภาความมั่นคง
แห่งชาติ
การได้รับ
ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน โครงสร้างค่าจ้าง -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕
ค่าแรง/ค่าจ้าง และพัฒนากลไก มาตรการ หรือนโยบาย
ที่เป็นธรรม
เพื่อปรับค่าแรงให้เป็นธรรม เหมาะสม
สอดคล้องกับค่าครองชีพทุกปี

จานวนกลุ่มเปราะบาง
ทีไ่ ด้รับพิจารณาอนุญาตทางาน

จานวนครั้งที่มีการศึกษา
หรือปรับค่าแรง

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๘, ๑๐
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๘, ๑๐
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

-๓๖ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

๘.

สภาพ
การทางาน
ที่เหมาะสม

ศึกษามาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สภาพการทางานที่เหมาะสม (Decent
Work for All) รวมถึงความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย และนามาจัดทา
เป็นข้อกาหนด หรือ ระเบียบ
ตามที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ให้กับภาคธุรกิจในการดาเนินงาน

๙.

การเข้าถึง
สุขภาพ
ของแรงงาน

ให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงาน
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕
ทั้งการป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริม -กระทรวง
สุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู สาธารณสุข
สมรรถภาพ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
แก่แรงงานต่างด้าว เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างด้าว เพื่อสร้างการเข้าถึง
ที่มีประสิทธิภาพ

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕

-กระทรวง
สาธารณสุข

๒๕๖๒-๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

- SDGs เป้าหมายที่ ๘
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
จานวนผลการศึกษาฯ
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
จานวนผู้ประกันตนที่ได้รับบริการ -ยุทธศาสตร์ชาติ
ทางการแพทย์
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-SDGs เป้าหมายที่ ๓, ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
มีกลไกในการให้บริการ
-ยุทธศาสตร์ชาติ
สาธารณสุขให้กับแรงงานต่างด้าว ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

-๓๗ลาดับที่

๑๐.

ประเด็น

การดูแลบุตร
ของแรงงาน

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์สุขภาพดี
วัยทางาน (Wellness Center)
ทั้งในหน่วยบริการสาธารณสุข
และสถานประกอบการ

-กระทรวง
สาธารณสุข

๒๕๖๒-๒๕๖๕

แก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กติดตามแรงงาน โดยการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการทั้งในระบบ
(รัฐและเอกชน) และนอกระบบ (กศน.)

-กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๒-๒๕๖๕

การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดตัง้
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ
โดยจดทะเบียน หรือจดแจ้งกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-กระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๓, ๘, ๑๐
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
จานวนโรงพยาบาล
-ยุทธศาสตร์ชาติ
และสถานประกอบการ
ด้านการพัฒนา
ที่ดาเนินการศูนย์สุขภาพดี
และเสริมสร้างศักยภาพ
วัยทางาน (Wellness Center) ทรัพยากรมนุษย์
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค -SDGs เป้าหมายที่ ๓, ๘
กาหนด
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
จานวนสถานประกอบการ
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านการพัฒนา
ให้จัดสวัสดิการนอกเหนือจาก
และเสริมสร้างศักยภาพ
ที่กฎหมายกาหนด (แห่ง/คน)
ทรัพยากรมนุษย์
-SDGs เป้าหมายที่ ๔, ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
จานวนสถานประกอบกิจการ
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จดทะเบียน หรือจดแจ้ง
ด้านการพัฒนา
การจัดตัง้ ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
และเสริมสร้างศักยภาพ
ในสถานประกอบกิจการ
ทรัพยากรมนุษย์

-๓๘ลาดับที่

๑๑.

ประเด็น

การค้ามนุษย์
และแรงงาน
บังคับ

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

โดยที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ
การลดหย่อนภาษีเพื่อให้เด็กซึ่งเป็น
บุตรหลานของพนักงาน/ลูกจ้างได้รับ
การดูแล พัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย
หารือกับภาคธุรกิจเพื่อกาหนดแนวทาง
การส่งเสริมให้เกิดบริการที่คานึงถึงเด็ก
ในภาคธุรกิจ อาทิ การจัดเจ้าหน้าที่ในธุรกิจ
เครือข่ายมือถือดูแลช่องทางแชท และการจัดทา
แอปพลิเคชั่นหรือช่องทางการรับแจ้งเหตุ
ส่งต่อ ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ กรณีเด็ก
ได้รับผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์
หรือถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน หรือการสนับสนุน
ให้เกิดการศึกษาวิจัย โดยทางานร่วมกับ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

-กระทรวงแรงงาน

พิจารณานามาตรการหรือกฎหมายแรงงาน
ที่ใช้กับภาคการประมงมาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินการดูแลสภาพแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมอื่น เช่น ภาคการเกษตร
และการก่อสร้างที่มีการจ้างแรงงาน
ข้ามชาติทางานเป็นจานวนมาก

-สานักงานตารวจ ๒๕๖๒-๒๕๖๕
แห่งชาติ
-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงอุตสาหกรรม

-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
-กระทรวงดิจิทัลฯ
-กระทรวงศึกษาฯ
-สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

ตัวชี้วัด
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๑
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-จานวนกิจกรรม หรือบริการ
ของภาคธุรกิจร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากการใช้สื่อ
ออนไลน์
-จานวนกิจกรรม หรือบริการ
ของภาคธุรกิจเพื่อปกป้อง
คุ้มครองเด็กจากการใช้สื่อ
ออนไลน์ มีการขยายผลสูโ่ รงเรียน
-ร้อยละความสาเร็จ
ในการให้คาปรึกษา และประสาน
ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จานวนสถานประกอบการ
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจ

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-๓๙ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ แผนงาน หรือ มาตรการรองรับ
เยียวยา และให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง
จากการแทนที่โดยเทคโนโลยี

๑๒.

การคุ้มครอง
แรงงาน
จากการใช้
เทคโนโลยี
วิทยาการ
เข้ามาแทนที่
แรงงาน

พิจารณจัดทาแผนงาน หรือ มาตรการ
รองรับ เยียวยา และให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง
โดยให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน

๑๓.

การคุ้มครอง
แรงงาน
ในระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน

ศึกษาและออกมาตรการเพื่อให้ภาคธุรกิจ -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕
ที่มีห่วงโซ่อุปทานมีระบบการบริหารจัดการ
แรงงานได้ตามมาตรฐาน โดยมีมาตรฐาน
แรงงานไทย (TLS8001)

๑๔.

การคุ้มครอง อบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทางาน
แรงงานไทย ต่างประเทศโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของประเทศ
ที่จะไปทางาน และกลไกในการคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานในประเทศปลายทาง

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕
(กรมการจัดหางาน)
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
(กรมการกงสุล)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
จานวนเรื่องที่ศึกษา
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- จานวนคนหางานได้รับการอบรม -ยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ความรู้ก่อนเดินทางไปทางาน ด้านการพัฒนา
ต่างประเทศ
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๗

-๔๐ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

ซึ่งรวมถึงการให้ความคุ้มครองแรงงานไทย
ที่ประสบปัญหาในต่างประเทศ
และการให้คาแนะนาในการดูแลรักษา
สุขภาพแก่แรงงานไทยในต่างประเทศ
๑๕.

การดาเนินการ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ
ต่อภาคธุรกิจ นาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good
Labour Practice –GLP)
ไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตน
ตรวจสอบ ตรวจตรา สถานบริการ
สถานประกอบการ และบริษัทจัดหางาน
โดยเน้นตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ
สัญญาจ้างแรงงาน สภาพการทางาน
และใบอนุญาตทางาน (กรณีแรงงานต่างด้าว)
กากับ ดูแล และกาหนดให้ภาคธุรกิจ
ขนาดใหญ่และธุรกิจที่จดทะเบียน
เข้าตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้แรงงานข้ามชาติ
เป็นกาลังหลักในการผลิต จัดทารายงาน
การประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนของธุรกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

-กระทรวง
สาธารณสุข

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕

-สานักงานตารวจ ๒๕๖๒-๒๕๖๕
แห่งชาติ
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-กลต.

๒๕๖๒-๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

-ปัญหาของแรงงานไทย
ในต่างประเทศได้รับการแก้ไข
ร้อยละ ๙๐
-จานวนครั้งของการให้คาแนะนา
และข้อมูลในการดูแลสุขภาพ
แก่แรงงานไทย
จานวนสถานประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริม
จานวน ๑,๐๐๐ แห่ง/ปี

-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๑๐

-จานวนผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ได้รับการตรวจสอบ
-จานวนสถานประกอบการ
และแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับการตรวจสอบ
มีหนังสือเวียนถึงบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเผยแพร่รายงานประเมินผล
ด้านสิทธิมนุษยชนของธุรกิจ
(Human Rights Due Diligence)

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๒

-๔๑ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

(Human Rights Due Diligence)
เพื่อเป็นมาตรการในการป้องปราม
การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบ
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
เพื่อสร้างความรับรู้และง่ายต่อการสอบทาน
อีกทั้ง ยังเป็นการให้ความสาคัญต่อเรื่อง
ความโปร่งใส (transparency)
และการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability)
ตามหลักบรรษัทภิบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดเป็นกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๑๗, ๑๘, ๑๙

เสาที่ ๒ หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ในส่วนของเสาที่ ๒ จะกาหนดการดาเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังที่มีต่อภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจยึดเป็นหลัก
ในการประกอบการต่อไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจุดตั้งต้น และเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุกขน าด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ

-๔๒๑. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องจัดให้มีคาประกาศ/คาแถลงนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนขององค์กร ซึ่งรวมถึงหลักการ UNGPs
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องดาเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัด
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน ให้กับแรงงานในหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้รวมถึง
กฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ กรณีที่ จะมีการตรวจตราการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐาน
แรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน
๒. สิทธิและสวัสดิการแรงงาน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีสวัสดิการให้กับแรงงานและครอบครัวของแรงงาน เช่น สถานที่ดูแลเด็กเล็กในที่ทางาน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจไม่ควรจะบังคับให้แรงงานทางานล่วงเวลา การทางานล่วงเวลาจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ หรือมีเหตุจาเป็น เช่น กรณีที่จะส่งผล
ให้งานเกิดความเสียหาย โดยควรมีการเสนอขอทางานล่วงเวลาอย่างเป็นระบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความจาเป็นของลักษณะงาน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรกาหนดมาตรการรับรอง หรือ ประกันสิทธิในสุขภาพให้กับแรงงานในหน่วยงาน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ ที่ใช้แรงงานข้ามชาติควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการ “นายจ้างจ่าย”
(employer pay principle)
๒.๓ การขจัดการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทางาน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรกาหนดมาตรการ/นโยบายเพื่อแสดงเจตจานงในการสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การรับเข้าทางาน
การจ่ายค่าชดเชย การเลิกจ้าง การเลื่อนตาแหน่ง รวมถึงขจัดเงื่อนไขใดๆ ที่สร้างผลกระทบทางลบต่อลูกจ้างและผู้สมัครงานตามความเหมาะสม
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรกาหนดมาตรการ/นโยบายองค์กรในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทางาน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ ควรเพิ่มการจ้ างงานสตรี กลุ่มชาติพันธุ์ คนพิการ คนสูงอายุ คนพ้นโทษ ฯลฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งกาหนดให้
สถานประกอบการมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องไม่พิจารณาไม่จ้าง หรือ เลิกจ้างด้วยสาเหตุของการติดเชื้อ HIV/AIDS

-๔๓๒.๔ กลไกการร้องเรียน และเยียวยา
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน/กลไกร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน มีการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ มีการเปิดให้ร้องเรียนได้หลายช่องทาง
ซึ่งจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ เช่น มีระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์ ระบบร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น
บนโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีการหารือเพื่อไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทระหว่างแรงงานก่อนนาคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยต้องเ ปิดโอกาสให้แรงงาน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรอง
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ ควรกาหนดให้มี มาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับแรงงาน กรณีที่แรงงานถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการเยียวยาควรครอบคลุม
ถึงความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรกาหนดมาตรการ/กลไกเพื่อรองรับและแก้ปัญหาการเลิกจ้าง รวมทั้งจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด
เสาที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องได้ร่ ว มกัน พิจ ารณาข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่ว นต่างๆ ตามข้อ ๓.๑.๒ และนามาจัดกลุ่ มโดยกาหนดหน้าที่ภาครัฐ
และภาคธุร กิจ ในการเยี ย วยาความเสี ย หายให้ กับ แรงงานผู้ ไ ด้รับ ผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด โดยภาครัฐ วิส าหกิจและธุรกิจ หรือ เป็นผลมาจากการ ประกอบธุ ร กิ จ
โดยได้เชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้
ลาดับที่

๑.

ประเด็น

กิจกรรม

การร้องเรียน/ จัดทาระบบร้องทุกข์ (ทั้งภาครัฐ และเอกชน)
ร้องทุกข์
และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บข้อมูล
ที่เป็นความลับ มีการเปิดให้ร้องเรียนได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
-สานักงานอัยการ
สูงสุด
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงยุติธรรม

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีระบบร้องทุกข์ให้ผู้ร้องเรียน
ได้ร้องเรียนสะดวก

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
--ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๑

-๔๔ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-กระทรวง
สาธารณสุข
(กองโรคเอดส์
และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค)
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
(กรมการกงสุล)
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลไกรับข้อร้องเรียน -กระทรวง
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
การพัฒนาสังคม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
และความมั่นคง
ของมนุษย์

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

หลายช่องทางที่มีความสะดวกรวดเร็ว
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น
สายด่วน เว็บไซต์ และร้องเรียน
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
เป็นต้น

ทบทวนและปรับปรุงกลไกการร้องทุกข์
เพื่อเข้าถึงการคุ้มครองและเยียวยาที่มีอยู่
เช่น กลไกการยื่นคาร้อง หรือ คร. ๗

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-UNGPs ข้อที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติฯ
ทุกจังหวัด

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕

จานวนช่องทางการร้องทุกข์
ที่ได้รับการปรับปรุง

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
--ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๑
-UNGPs ข้อที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

-๔๕ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

เพื่อให้แรงงานสามารถเข้าถึงการคุ้มครอง
เยียวยาได้ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
และไม่เลือกสัญชาติ
กลไกการร้องเรียนของหน่วยงานรัฐ
-กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๕
ควรได้รับการประเมินประสิทธิภาพ
-กระทรวงยุติธรรม
และการปรับรูปแบบการทางานเป็นระยะๆ -กระทรวงแรงงาน
เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ

จัดให้มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน
และสายด่วน ในภาษาทีแ่ รงงานต่างชาติ
สามารถเข้าใจได้

-กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๕
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงแรงงาน

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs

--ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๐
-UNGPs ข้อที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
จานวนครั้งที่ได้รับการประเมิน -ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
--ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๐
-UNGPs ข้อที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
จานวนช่องทางร้องเรียน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
และสายด่วนในภาษาที่แรงงาน ด้านการสร้างโอกาส
ต่างชาติเข้าใจได้
และความเสมอภาคทางสังคม
--ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๐
-UNGPs ข้อที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๔๖ลาดับที่

๒.

ประเด็น

การเข้าถึง
กองทุน
สงเคราะห์
ลูกจ้าง

กิจกรรม

ลูกจ้างมีสิทธิเข้าถึงกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้างตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการ
ถูกเลือกปฏิบัติ หรือ ล่วงละเมิดทางเพศ
ในสถานที่ทางาน

๓.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จานวนลูกจ้างที่ใช้บริการ
สงเคราะห์ฯ

-กระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๕

การอานวย
พัฒนาหลักเกณฑ์เพื่ออนุญาตและคัดเลือก -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕
ความยุติธรรม แรงงานข้ามชาติ ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว
เมียนมา) มาเป็นผู้ประสานงานด้านภาษา
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับแรงงาน
ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และมีการจัดอบรม
กลุ่มผู้ประสานงานด้านภาษาดังกล่าว
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑
-ผลการศึกษา
-ยุทธศาสตร์ชาติ
-จานวนผู้เสียหาย
ด้านการสร้างโอกาส
ที่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัย และความเสมอภาคทางสังคม
และมีความประสงค์
-SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๘
ขอรับการเยียวยา
-UNGPs ข้อที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘,
๒๙, ๓๑
-หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
-ยุทธศาสตร์ชาติ
แรงงานเพื่อมาเป็น
ด้านการสร้างโอกาส
ผู้ประสานงานได้รับการพัฒนา/ และความเสมอภาคทางสังคม
ปรับปรุง
--ยุทธศาสตร์ชาติ
-จานวนกิจกรรมที่จัดอบรม
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
ผู้ประสานงานด้านภาษา
การบริหารจัดการภาครัฐ
สาหรับแรงงานข้ามชาติ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๐, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑

-๔๗ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
(สานักแรงงาน
ด้านการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
สัมพันธ์ กสร.)
แรงงานได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้และพัฒนาเทคนิค
การประนอมข้อพิพาทแรงงาน

๔.

การระงับ
ข้อพิพาท

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.

การเยียวยา

ทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติ
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และระบบกองทุน
เงินทดแทน ให้ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม
และสอดคล้องกับหลักการระหว่างประเทศ

-จานวนสิทธิประโยชน์
หรือหลักเกณฑ์ที่ได้มี
การทบทวน หรือปรับปรุง

กาหนดให้มีกลไกเยียวยาทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชนในระดับท้องถิ่น
ทั้งนี้ การเยียวยาควรสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

กลไกและมาตรการเยียวยา
ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ
ทางลบ/ถูกละเมิดสิทธิ
อันเป็นผลมาจากการ
ประกอบธุรกิจ

-กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๕
(กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น)
-กระทรวงยุติธรรม

ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน -กระทรวงยุติธรรม
ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย

๒๕๖๒-๒๕๖๕

มีการประชุมเพื่อทบทวน
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘
-UNGPs ข้อที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑
--ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑
--ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

-๔๘ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

แก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ครอบคลุมถึงแรงงาน
ข้ามชาติที่ตกเป็นเหยื่อทางอาชกรรม
อย่างทั่วถึง

๖.

การคุ้มครองสิทธิ ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือในการเข้าถึง
ของแรงงานไทย กลไกในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทย
ที่ทางาน
ที่ทางานในต่างประเทศ
ในต่างประเทศ

-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕
การต่างประเทศ
-กระทรวงแรงงาน

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
ตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จาเลยในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้ครอบคลุมถึงแรงงาน
ข้ามชาติที่ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม
ร้อยละของคนหางานที่เข้ารับ
การอบรมก่อนเดินทาง
ไปทางานในต่างประเทศ
มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ในประเทศปลายทางเพิ่มขึ้น
-กรมการกงสุล
สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ของไทย
ในต่างประเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กลไกการคุ้มครองสิทธิ
ของแรงงานไทยในต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ผ่านเอกสาร

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑

--ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๘ ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๔๙ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
เผยแพร่ เว็บไซต์ โทรศัพท์
ไลน์แอพลิเคชั่น ฯลฯ
-แรงงานไทยในต่างประเทศ
เข้าถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิ
รวมถึงความช่วยเหลือ
ในการเจรจากับนายจ้าง
หรือหน่วยงานราชการ
ของประเทศนั้นๆ
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือถูกละเมิดสิทธิ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs

-๕๐๓.๒ แผนปฏิบัติการด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
สิ ทธิ ชุ มชนเป็ นองค์ ประกอบหนึ่ งที่ ส าคั ญภายใต้ สิ ทธิ ด้ านการเมื องการปกครองเนื่ องจากเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนการมีส่ วนร่ วมในการวางแผนและตัดสิ นใจเกี่ยวกับการดาเนินนโยบายภาครัฐ สิ ท ธิ ข องกลุ่ ม บุ ค คล
(Collective Rights) หมายถึ ง สิ ท ธิ ใ นฐานะที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของกลุ่ ม บุ ค คลตามมาตรา ๔๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองถึ ง สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในการมี เ สรี ภ าพในการรวมกั น
เป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น โดยมาตรา ๔๓ วรรค ๒ และวรรค ๓ ได้ให้การรับรอง
สิทธิชุมชนในการจัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการอันใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุ มชน หรืองดเว้นการดาเนินการใด
อันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบของประชาชนหรือชุมชนและต้องได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
นอกจากนี้ ในการกาหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน มาตรา ๕๘ ภายใต้หมวดหน้าที่
ของรัฐได้กาหนดให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดาเนินการหรือ
อนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร คุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
หรื อส่ ว นได้เสี ยสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่ งแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยรัฐ ต้องดาเนินการให้มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของประเทศทางอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อการพัฒนาส่งผลให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อทุกคน
ในด้านต่างๆ ทั้งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มเสื่อมโทรม ความไม่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
และมีความรุนแรงกว่าในอดีต ตลอดจนผลเสียในเชิงสุขภาพทั้งทางตรงจากการใช้เทคโนโลยี เช่น ยาปราบศัตรูพืช
ในการทาการเกษตรกรรมแบบใหม่ และทางอ้อมจากคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆ เช่น ดิน น้า
อากาศ ที่ลดลง จึงเป็นประเด็นท้าทายที่รัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ดูแลระดับการพัฒนาของประเทศให้เหมาะสมจะต้องสร้าง
ความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ของประเทศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งจั ดทาด้ว ยกระบวนการมีส่ ว นร่ว มของทุ กภาคส่ ว นทั่ว ประเทศ โดยให้ ความส าคั ญ
กับหลักการสาคัญ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) การให้คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การพัฒนา
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อรับมือ กับบริบทความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเกิดภัยธรรมชาติที่รุ นแรง รวมทั้ง
ความท้าทายต่างๆ อาทิ การติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความเหลื่อมล้าในสังคม
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนอย่างรับผิดชอบ และการสร้างงานสีเขียว
ของธุรกิจเอกชนเพื่อลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ ยว และวิถีชีวิต
ของชุมชน ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชน

-๕๑รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการส่งเสริม การวิจัยและพัฒนา
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงสร้างภาษี (อาทิ ภาษีมรดก และภาษีที่ดิน) รวมทั้งการวางกรอบ
กติกาของสั งคมให้ มั่นคงและเป็ นธรรม ส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการ
ของภาครัฐอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และขจัดการทุจริตและระบบอุปถัมภ์ ในขณะที่ระยะสั้น
ได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและภัยพิบัติ
รัฐบาลได้รักษาดุลยภาพในการดูแลประชาชนให้สามารถมีที่ดินทากินและเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
อย่ า งเป็ น ธรรม โดยได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ (คทช.) ขึ้ น ในปี ๒๕๕๗ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องป่าไม้
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม และสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐ (๒) รักษาความมั่นคงของทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน เร่งรัดปกป้องฟื้นฟูพื้นที่ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (๓) แก้ปัญหาระยะยาวเรื่องการไร้ที่ดินท้ากิน
ของเกษตรกร การรุกล้้าป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ได้รุกล้้า และออกมาตรการ
ป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ ในครอบครองของผู้ ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร (๔) จัดระบบบริหารจั ดการที่ดิน เช่น จัดท้า
แนวเขตที่ชัดเจน เร่งกระบวนการพิสูจน์สิ ทธิ (๕) ปรับกฎหมายให้ทันสมัย และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภ าพ
และเป็นธรรม (๖) จัดท้าฐานข้อมูล ทะเบียนผู้ถือครองที่ดิน (๗) เร่งรัดจัดสรรที่ดินแก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ต้องถือกรรมสิทธิ์
(๘) รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน
การจั ดที่ ดิ นท ากิ นให้ ชุ มชนเป็ นการด าเนิ น งานตามนโยบายที่ ส าคั ญของรั ฐบาลภายใต้ ค ณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยการจัดที่ดินทากินให้แก่ชุมชนในลักษณะแปลงรวม มิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้
เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. กาหนด ในรูปแบบสหกรณ์
หรื อ รู ป แบบอื่ น ที่ เ หมาะสม โดยการด าเนิ น งานตามนโยบายดั ง กล่ า ว หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่
ตามกฎหมายของประเภทที่ ดิน กาหนดระเบีย บ หลั กเกณฑ์ ข้อกาหนด หรือเงื่อนไขภายใต้ ความเห็ น ชอบ
ของ คทช. ตามกรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนอยู่ร่วมกับป่า ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับ คือ การเข้าทาประโยชน์ หรื ออยู่ อาศัยในที่ดินของรัฐ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งมีการส่ งเสริม
และพัฒนาอาชีพและการตลาดอย่างเป็นระบบ ทาให้ประชาชนมีความมั่นคง มีรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และป้องกันการซื้อขายที่ดินเปลี่ยนมือไปสู่กลุ่มนายทุน
รัฐบาลได้แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นพระราชบัญญัติ
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อให้กฎหมาย
ยืดหยุ่นได้มากขึ้น โดยให้ผู้เช่ากับผู้ให้เช่าตกลงกันอย่างเหมาะสม โดยมีภาครัฐเป็นกลไกกลางกากับดูแลให้เป็นธรรม
ซึ่งกฎหมายที่แก้ไขฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับผู้เช่าที่เป็นนิติบุคคล มีการกาหนดระยะเวลาการเช่านา และค่าเช่านา
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า และกาหนดห้ามคนต่างด้าวเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยแก่ผู้เช่าที่ดินเฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และอยู่ระหว่างการด้าเนินการตามแนวทางของการขับเคลื่อน
นโยบายการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านป่าไม้) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) รวมทั้ ง ผลั ก ดั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ชุ ม ชน พ.ศ. .... เพื่ อ เปิ ด โอกาส
ให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรั พยากรป่าไม้ร่วมกัน โดยคณะรัฐมนตรี

-๕๒ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และล่าสุด “พระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒” ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในประเทศไทยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และสามารถเข้าถึง
บริการของรัฐ ซึ่งรวมถึงการศึกษา การรักษาพยาบาล และโอกาสในการทางาน รัฐบาลได้ให้การดูแลโดยมีกฎระเบียบ
รองรับที่สามารถพิสูจน์สิทธิจากร่องรอยการอยู่อาศัยในพื้นที่และการใช้ประโยชน์มาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ หากจาเป็น
ต้องออกจากพื้นที่ รัฐบาลมีมาตรการดูแลด้านที่อยู่อาศัยและการฝึกอาชีพรองรับโดยตระหนักถึงวิถีชีวิตของกลุ่ม
นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทาแผนแม่บทการพัฒ นากลุ่ มชาติ พันธุ์
ในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ในด้านต่างๆ
เช่น การเข้าถึงสิทธิในที่ดินทากิน การได้รับสถานะบุคคลทางกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมความสมดุลและมั่นคง
ในการดารงชีวิตโดยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
สาหรับปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าสงวนของชาวบ้านในพื้นที่ ในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเจรจา
หาทางออกร่วมกัน แทนการบังคับให้ย้ายออก โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชาวบ้านในพื้นที่จะร่วมกันกาหนดเขตส าหรั บ
พื้นที่อยู่อาศัยและมิให้ล่วงล้าออกมานอกเขตที่กาหนด ในขณะเดียวกันชาวบ้านต้องช่วยสอดส่องการบุกรุกและ
พัฒนาอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ปัจจุบันการแผ้วถางป่าและการทาไร่เลื่อนลอยลดลงไปมาก
ความท้าทายที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระหว่างการดาเนินโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ อาทิ การกาหนดให้มีกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้รวมถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบ การมีคณะกรรมการเพื่อกากับดูแล รวมทั้งการมีมาตรการ
รองรับหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เช่น การจัดหาที่อยู่รองรับ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตัดสินใจชะลอบางโครงการตามข้อเรียกร้อง
ของภาคประชาสังคม โดยพยายามส่งเสริมการหาทางออกร่วมกันผ่านการหารือกับประชาชนในพื้นที่
ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสริมสร้างกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ในมาตรา ๔๘ วรรคสอง ได้ระบุให้การทา EIA ต้องมีการเพิ่มประเด็นการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อน
หรือเสียหาย และมาตรา ๔๘ วรรคสาม ได้ระบุให้การทา EIA ต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องเป็นการเพิ่มเติมจาก EIA นอกจากนี้
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้สร้างความโปร่งใสในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
(EIA) และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ (EHIA) โดย (๑) การจัดทาประชาพิจารณ์ โดยได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งได้แก่ ชุมชน NGOs องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อมวลชน
(๒) การเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ (๓) การมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
หลากหลายช่องทาง (๔) การจัดประชุม EIA Monitoring โดยมีองค์ประกอบไตรภาคี ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน นอกจากนี้
การนิ คมอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย มีการกากับการดาเนิน การของบริ ษัท ที่ปรึ กษาเอกชนอย่างเข้ ม งวด
และมีความเป็นกลางในการทางาน
โครงการพัฒนานิ คมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกโครงการต้องมีการจัดทารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระดับรายงาน EIA หรือ รายงาน EHIA ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าของ
โครงการและหน่วยงานอนุมัติอนุญาต ได้ดาเนินการจัดทาการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
และประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่เริ่มโครงการพัฒนา

-๕๓จนกระทั่งโครงการต่างๆ ดาเนินการ ทั้งนี้ ในรายงาน EIA และ EHIA ยังได้กาหนดมาตรการการลดผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
สาหรับโครงการเหมืองแร่นั้น ได้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง แบ่งการทาเหมืองออกเป็น ๓ ประเภท
ตามขนาดของพื้นที่ ชนิดแร่ ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่ วิธีการทาเหมือง และผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทาเหมือง โดยได้กาหนดให้ โครงการทาเหมืองที่เข้าข่าย
ลักษณะของโครงการที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA และ EHIA) ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต้องกาหนดให้เป็นการทาเหมืองประเภทที่ ๒ หรือ ประเภทที่ ๓
แล้วแต่กรณี
(๒) มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สาหรับโครงการเหมืองแร่
เพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุม โดยกาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนทั้งตามกฎหมายว่าด้วยแร่
และตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนี้
(๒.๑) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกาหนดให้มีการรับฟังความคิด
ของชุมชน และในกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการทาเหมืองให้จัดให้มีการทาประชามติของประชาชน
ในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๒.๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยโครงการ
ที่ต้องจัดทารายงาน EIA กาหนดกระบวนการมีส่วนร่วม จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา และครั้งที่ ๒ ในระหว่างการจัดเตรียม
ทาร่ างรายงานและมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ตลอดจนแผนการฟื้น ฟู พื้น ที่ภ ายหลั ง
ประทานบัตรสิ้นอายุ สาหรับโครงการที่ต้องจัดทารายงาน EHIA กาหนดกระบวนการมีส่วนร่วม จานวน ๔ ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ ๑ เพื่อรั บ ฟังความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษา ครั้งที่ ๒ เพื่ อการมีส่ ว นร่วมในการประเมินผลกระทบ
ครั้งที่ ๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และครั้งที่ ๔ เพื่อให้หน่วยงานอนุญาตจัดกระบวนการรับ ฟัง
ความคิดเห็นและชี้แจงรายละเอียด
(๓) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ยังกาหนดให้ต้องมีก ารจัดทา
ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและจัดทาแนวพื้นที่กันชนสาหรับกรณีการทาเหมืองที่อาจส่ ง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูงด้วย
(๔) ปัจจุบันทุกขั้นตอนของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการเหมืองแร่ ได้ คานึงถึง
ความสาคัญของผลกระทบ ๓ ประเภท จากโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ (๑) ผลกระทบจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ (๒) การบังคับชุมชนโยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่มีการชดเชยหรือมีแต่ไม่เพียงพอ และ (๓) การขาดการปรึกษาหารือ
สาธารณะหรือมีการศึกษาหารือไม่เพียงพอกับชุมชนที่ได้ รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้น
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จึงได้ให้ความสาคัญกับความถูกต้องและโปร่งใสของข้อมูล
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดทาขอบเขตพื้นที่สาหรับการขออนุญาตและรายละเอียดของพื้นที่และชุมชน รายงานธรณีวิทยา
แผนผั งโครงการทาเหมืองและการฟื้นฟูส ภาพพื้นที่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
และผลของการรั บฟังความคิดเห็ นของชุมชนทั้งตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยแร่และตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตลอดจนให้ความสาคัญกับประเด็นรายละเอียดจากการพิจารณา

-๕๔รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชานาญการ เพื่อนาไปกาหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม
ประกอบการอนุญาตด้วย
รัฐได้ส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษาหารือสาธารณะ
ในหลายขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นตอนการขอประทานบัตรเหมืองแร่ ตามมาตรา ๕๖ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่ ง ก าหนดไว้ ว่า เมื่ อ ติ ด ประกาศค าขอประทานบัต รเป็ นระยะเวลาไม่ น้อ ยกว่า ๓๐ วั น แล้ ว ให้ เ จ้ า พนั ก งาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ จัดให้มีการรับฟ้งความคิดเห็นชุม ชนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกาหนด ซึ่งในปัจจุบัน
ได้จัดทาหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็ น ของชุมชน ในพื้น ที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน ที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยหลักการของประกาศดังกล่าวกาหนดให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านจัดทารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ในรัศมีจากขอบคาขอประทานบัตรตามที่กาหนด
ของแต่ละประเภทคาขอประทานบัตร (ประเภทที่ ๑ ๒ และ ๓) โดยใช้วิธีอภิปรายสาธารณะ ก่อนที่ จะจัดทา
รายงานเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็น และเสนอต่อผู้มีอานาจออกประทานบัตรเพื่อพิจารณา
ต่อไป ซึ่งในขั้นตอนนี้ประชาชนที่เกี่ยวข้องสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ
ต่อโครงการเหมืองแร่ได้
๒. ขั้นตอนการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้ อม ในการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กาหนดให้มีการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนด้วย โดยมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระหว่างเริ่มต้นของโครงการ โดยการแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาการประชาสัมพันธ์ สารวจความคิดเห็นครั้งที่ ๑ และสรุปความคิดเห็น จากนั้นจึงจัดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนช่วงระหว่างการจัดเตรียมการทาร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาการประชาสัมพันธ์จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ และทาสรุป
ความคิดเห็น ซึ่งผลการจัดรับฟังความคิดเห็นจะจัดทาไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
คณะกรรมการผู้ชานาญการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป
๓. ขั้นตอนระหว่างดาเนินการทาเหมือง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ดาเนินการ
จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการดูแลเฝ้ าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้ อมเหมืองแร่ โดยมีหน้าที่ในการรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่ในด้านฝุ่นละออง เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน ฯลฯ มายัง กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) หากเครือข่ายภาคประชาชนรายงานว่าได้รับผลกระทบ จากการประกอบกิจการ
เหมืองแร่ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปทาการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากผลการตรวจสอบพบว่าการทาเหมืองก่อให้เกิด
ผลกระทบจริงจะสั่งการให้มีการปรับปรุงและแก้ไข พร้อมทั้งส่งผลการแก้ไขดังกล่าวให้เครือข่ายฯ ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีเครือข่ายภาคประชาชนทั้งสิ้น ๔๙๐ เครือข่าย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของการทาเหมืองแร่
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ยังคงเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายในการดูแลเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้น
การทางานของเครือข่ายมาโดยตลอด
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าประชาชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เหมืองแร่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อคิดเห็น ดูแล และเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดการทาเหมือง เพื่อให้การพัฒนา
ทรัพยากรแร่เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป

-๕๕กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กาหนดลั กษณะตาแหน่งที่ตั้งของโรงงาน ให้ อยู่ห่ างจากสาธารณสถาน
หรือเขตชุมชน กาหนดชนิดและขนาดของโรงงานที่ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้ อมประจาโรงงาน กาหนดปริมาณ
มลพิษ (มลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน และมลพิษทางเสียง) ที่สามารถปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้
การกาหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงกาหนดเกณฑ์การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือของเสียที่ไม่ใช้แล้ว
และการกากับดูแลด้านสารเคมีและของเสียอันตรายด้วย นอกจากนี้ ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้ก่อตั้ง
หรือขยายโรงงานที่อยู่ในรายชื่อโรงงานที่ต้องจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะต้องผ่านกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนดสาหรับด้านความปลอดภัย มีการกาหนด
มาตรการความปลอดภัยตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงโรงงานที่จะต้องจัดทารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน การกาหนดเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายสาหรับประเมินความเสี่ยงและการจัดทา
แผนงานบริหารความเสี่ยง มาตรการความปลอดภัยของหม้อน้าและหม้อต้ม ก๊าซอุตสาหกรรม สารเคมี กัมมันตรังสี
ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน อัคคีภัย ห้องเย็น รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทางาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้มีการประเมินระดับความเป็นเมือง
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศของพื้ น ที่ เ ป้ า หมายใน ๑๕ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ระยอง สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น
สงขลา และสุราษฎร์ธานี ซึ่งในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครอบคลุ ม ๕ มิติ ได้แก่
มิติกายภาพ มิติเศษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบริหารจัดการ โดยในมิติสังคมจะมุ่งเน้นพนักงานในพื้นที่
และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งประกอบด้วย ๒ ด้าน ได้แก่ ๑. คุณภาพชีวิตและสังคม
ของพนักงาน และ ๒. คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดาเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ๓ แห่งใน ๓ จังหวัด ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นิคมอุตสาหกรรมสะเดา จังหวัดสงขลา และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก ซึ่งในแต่ละนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
ผ่านการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนาไปกาหนดเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งหนึ่งในมาตรการดังกล่าว ได้กาหนด
ให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้ความสาคัญกับการจ้างแรงงานท้องถิ่น ซึ่งจะลดช่วยปัญหาแรงงานต่างด้าว หากจะใช้
แรงงานต่างด้าวจะเลือกเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ใช้ที่ดินของราชพัสดุ
ในการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๓ แห่งดังกล่าว ซึ่งได้รับการถ่ายโอนอย่างถูกต้อง
โดยไม่ต้องเวนคืนที่ดนิ จากประชาชนแต่อย่างไร
ในอนาคต รั ฐบาลได้วางนโยบายในการจัดตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมว่าจะต้องมี การจัดทารายงาน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึ่งเป็นการประเมิน
ความยั่งยืนแบบบู รณาการทั้งทางด้านสิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน รวมทั้ง การประเมินศักยภาพ
ด้านพื้นที่แบบองค์รวม ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดเป็นแนวทางและปฏิบัติตามต่อไป

-๕๖๓.๒.๒ ข้อท้าทาย
จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
อย่างต่อเนื่องในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ พบว่ายังมีข้อท้าทายหลายประการที่ประชาชนคาดหวังให้รัฐบาลเร่งรัด
ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิทธิชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้
 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
เช่น พระราชบัญญัติโรงงานฯ พระราชบัญญัติเหมืองแร่ฯ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ พระราชบัญญัติ
ป่าชุมชนฯ พระราชบัญญัติอุทยานฯ พระราชบัญญัติสัตว์สงวนฯ ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การแก้ปัญหาความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบังคับใช้
นโยบาย/มาตรา ๔๔ /คาสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ป่าไม้ ที่ดิน การเกษตร การประมง ผังเมือง ฯลฯ
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายรับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ การตรวจสอบผลกระทบ ต่อ
ประชาชนในพื้น ที่ และความเสี่ ย งต่อการเปลี่ ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมก่อนบังคับใช้
กฎหมาย/ออกคาสั่งใดๆ
 การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน แม้ประเทศไทยจะมีก รอบกฎหมายและมาตรการหลายประการ
ที่รองรับสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่จากการลงพื้น ที่ระดมความคิดเห็นจากประชาชน
และการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของหลายองค์กร ยังพบข้อท้าทายในทางปฏิบัติ ดังนั้น ข้อเสนอแนะ
ในประเด็นนี้ คือ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ โครงการใดๆ แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ
ก่อนเข้าไปดาเนินการ โดยเฉพาะรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หารือประชาชนและชุมชน
เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การกาหนดพื้นที่ การดาเนินโครงการการติดตามผลภายหลัง
โครงการ โดยคานึงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนสิทธิในการประกอบเกษตรกรรม และสิทธิในที่อยู่อาศัย
ของประชาชนเป็นสาคัญ การเสนอให้กระจายอานาจบริหารจัดการทรัพยากรให้ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนทราบถึงการเข้าถึงข้อมูลและสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EIA/EHIA) กาหนดมาตรการบั งคับให้โครงการ
ของรัฐทุกโครงการ รวมทั้งโครงการของภาคธุรกิจทุกขนาดทาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment: EIA) และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact
Assessment: EHIA) โดยจะต้องเป็นการประเมินด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และองค์กรอิสระที่ได้รับ
การยอมรับโดยชุมชนซึ่งเป็นกลาง อิสระ โปร่งใส และมีการเปิดเผยผลการวิเคราะห์ EIA/EHIA ต่อสาธารณะ
ก่อนที่จะดาเนินโครงการ รวมทั้งกาหนดมาตรการติดตาม ตรวจสอบ ภายหลังจากที่ผ่านการประเมิน EIA/EHIA แล้ว
เพื่อควบคุมไม่ให้ ภ าคธุร กิจละเมิดสิ ทธิต่างๆ หลั งจากที่ได้รับอนุมั ติโครงการแล้ว รวมทั้งพิจารณาเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประเมิน EIA/EHIA โดยเน้นการประเมินแบบยั่งยืนที่มององค์รวมทั้งมิติด้านสังคม
และสิทธิมนุษยชน และคานึงถึงความเสี่ยงที่เฉพาะในแต่ละภาคส่วน
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เสนอให้ทบทวนแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ) ๑๐ แห่ ง ใน ๑๐ จั งหวั ด และระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) โดยประเมิ นความเสี่ ย ง
และผลกระทบให้รอบด้านก่อนตัดสินใจกาหนดพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล

-๕๗ข่าวสาร รวมทั้งรับทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย นอกจากนั้น ยังได้มีข้อเสนอให้กาหนดมาตรการที่เหมาะสม
ในการเวนคืนที่ดินและการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง SEZ ทั้ง ๑๐ แห่ง รวมถึง EEC ที่สอดคล้องกับ UNGPs การ
ปรึกษาหารือและจัดให้มีค่าชดเชยที่ป็นธรรมแก่ประชาชนที่อยู่ในเขต SEZ และ EEC การกาหนดให้ SEZ และ EEC
เทียบเท่ากับ รั ฐ วิส าหกิจ โดยจะต้องปฏิบั ติตามมาตรฐานสู งสุ ดเรื่องธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติของบรรษัท
การบรรจุหลักการ UNGPs ในวิธีการจัดตั้งและบริหารจัดการ SEZ และ EEC
 การบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ ยวกับการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคานึงถึงการคุ้มครองสิทธิชุมชน เปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 การพัฒนาศักยภาพชุมชน และการรวมกลุ่ม เสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนการทาวิจัยชุมชนเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร รวมถึง
สนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนาและเกษตรกรเพื่อให้มีอานาจต่อรองมากขึ้น
 ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ จัดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือกับชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการต่างๆ โดยเฉพาะในการกาหนด
นโยบายการจัดการที่ดินและการอนุรักษ์ป่า และโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่สอดคล้องกับปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิม (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: UNDRIP)
พิจารณาละเว้นการดาเนินคดีบุกรุกป่าในกรณีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่าซึ่งต่อมาได้มีคาสั่งประกาศให้พื้นที่นั้น
เป็นป่าอนุรักษ์ และกาหนดมาตรการรองรับเพื่อคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ให้ดารงชีพอย่างเป็นธรรม
 การพัฒนาการดาเนินงานของภาครัฐ จัดให้มีการสอบสวนและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
ที่ดินอย่างเป็นกลาง พิจารณาออกเอกสารรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับชาวบ้านตามความเหมาะสม จัดตั้งกลไก
อิส ระเพื่อสอบสวน ตรวจตรา และประเมินสถานการณ์สิ ทธิมนุษยชน ซึ่ งต้องมีทุกภาคส่ ว นเข้าไปมีส่ วนร่วม
เสนอให้รัฐจัดทารายงานการประเมินสภาพแวดล้อม สถานการณ์สาคัญด้านธุรกิจ และกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
 การดาเนินการต่อภาคธุรกิจ พิจารณาออกกฎหมาย หรือระเบียบเพื่อบังคับให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน
และรายงานเป็นประจาทุกปี แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อติดตามและตรวจสอบการกระทาของภาคธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยพิจารณาอย่างรอบด้าน

-๕๘๓.๒.๓ แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๒.๒ และนามาจัดกลุ่มโดยกาหนดประเด็นสาคัญ พร้อมทั้งแผนกิจกรรม
ซึ่งระบุ ห น่ ว ยงานรั บ ผิดชอบ กรอบระยะเวลาดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตัว ชี้วัด ตลอดจนความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติ เป้าหมายการ พัฒ นาที่ยั่งยืน
และหลักการ UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้การติดตามประเมินผลสามารถทาได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการฯ โดยแยกเป็น ๓ เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้
เสาที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)
ลาดับที่
ประเด็น
กิจกรรม

๑.

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
การพัฒนา
-กระทรวงเกษตร ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่าง
ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับ และสหกรณ์
มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน
กฎหมาย กฎ
การจัดการที่ดิน แหล่งน้า สภาพภูมอิ ากาศ -กระทรวง
แหล่งน้า สภาพภูมอิ ากาศที่ได้รับ
ระเบียบ นโยบาย ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
และมาตรการต่างๆ
และสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข
ที่เกี่ยวข้อง
-กระทรวง
และบัญญัติ
ทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อุตสาหกรรม
-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวง
อุตสาหกรรม

๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ จานวนกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่ได้รับการทบทวน

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-SDGs เป้าหมายที่ ๖, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-SDGs เป้าหมายที่ ๖, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-๕๙ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทบทวนพระราชบัญญัติโรงงานฯ
-กระทรวง
โดยกาหนดให้โรงงานตั้งห่างจากชุมชนมากขึ้น อุตสาหกรรม

ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่ก่อให้เกิด
การผูกขาดในภาคการเกษตร

-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาความเห็น
-กระทรวง
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และสิ่งแวดล้อม
ไปพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเร่งรัดการตราพระราชบัญญัติ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... และออกกฎระเบียบ
ว่าด้วยการรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้าย
สารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Pollutant Release
and Transfer Registers: PRTR)

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการทบทวนพระราชบัญญัติ
โรงงานฯ เพื่อพิจารณา
เรื่องกาหนดระยะห่าง
ที่ตั้งโรงงานกับชุมชน
๒๕๖๒-๒๕๖๕ จานวนกฎหมาย
ที่มีการทบทวนและเสนอแก้ไข
เพื่อป้องกัน หรือลดการผูกขาด
ในภาคการเกษตร
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการพิจารณาดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฯ
-มีการประชุมเพื่อพิจารณา
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
และระเบียบว่าด้วย
การรายงานการปล่อย
และเคลื่อนย้ายสารมลพิษ
สู่สิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-SDGs เป้าหมายที่ ๖, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
-SDGs เป้าหมายที่ ๒
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔,
๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-๖๐ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับเหมืองแร่
-กระทรวง
รวมถึงการออกใบอนุญาต การกาหนดพื้นที่ อุตสาหกรรม
สาหรับทาเหมืองแร่
๒.

การมีส่วนร่วม ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
ของประชาชน เพือ่ แก้ปัญหาการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างป่ากับชุมชน
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย
และชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-สานักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-กระทรวงมหาดไทย
(กรมโยธาธิการ
และผังเมือง)
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-กระทรวง
คมนาคม

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการทบทวนกฎหมาย
เกี่ยวกับเหมืองแร่
การออกใบอนุญาต
และพื้นที่ทาเหมืองแร่

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีกิจกรรม/โครงการ/มาตรการ -ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
หรือแก้ปัญหาการบริหาร
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จัดการป่าชุมชน
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -กาหนดให้มีการโฆษณา
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ประชาสัมพันธ์โครงการ
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
ทั้งก่อนดาเนินโครงการ
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ระหว่างดาเนินโครงการ
-SDGs เป้าหมายที่ ๙, ๑๑, ๑๓,
และหลังจบโครงการ
๑๔, ๑๕
โดยให้ประชาชนได้รับทราบ -UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
ข้อมูลอย่างทั่วถึง
-เพิ่มช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการให้ประชาชน

-๖๑ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

จัดให้มีการหารือและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องในพื้นที่ โดยให้ประชาชนและชุมชน
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและครบถ้วน
และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ตลอดจนการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพิจารณา
เวนคืนที่ดิน การจัดการที่ดิน และการอนุรักษ์ป่า
ของรัฐบาล ฯลฯ ก่อนเข้าไปดาเนินโครงการใด
ซึ่งรวมถึงโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการพลังงาน โรงไฟฟ้า
ปิโตรเลียม และการขุดเจาะเพื่อสารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีบทบาทในการกาหนดพื้นที่
ดาเนินโครงการ โดยคานึงถึงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-สานักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ
-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-กระทรวง
พลังงาน
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวง
อุตสาหกรรม

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับรู้มากขึ้น
-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในทุกพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -จานวนกิจกรรม/โครงการ
ที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
ในการดาเนินงานที่กระทบ
ประชาชน

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-SDGs เป้าหมายที่ ๗, ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘

-๖๒ลาดับที่

๓.

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
จัดทาคู่มือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีคู่มืออธิบายสิทธิ
ให้ประชาชนทราบถึงการเข้าถึงสิทธิ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการมีส่วนร่วม โดยควรทาในรูปแบบ
และสิ่งแวดล้อม
ในการดาเนินโครงการ
เชิงรุก
-กระทรวงพลังงาน
ของภาครัฐ
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการรับฟัง
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วม
ความเห็นของเด็ก ผ่านกลไกสภาเด็ก
การพัฒนาสังคม
ของเด็กในการให้ความเห็น
และเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน
และความมั่นคง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
รับทราบและให้ความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง ของมนุษย์
ผ่านสภาเด็กและเยาวชน
ในชุมชนที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต -กระทรวงมหาดไทย
-มีมาตรการ หรือกระบวนการ
ของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
เด็กและเยาวชนเพื่อให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
การประเมิน
กาหนดให้การประเมินผลกระทบ
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -การดาเนินโครงการต่างๆ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
ทรัพยากรธรรมชาติ
มีการจัดทา EIA/EHIA
ต่อสิ่งแวดล้อม Assessment: EIA) และการประเมิน
และสิ่งแวดล้อม
ตามที่กฎหมายกาหนด
และสุขภาพ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิด
-กระทรวง
โดยให้ประชาชน/ชุมชน
(EIA/EHIA)
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
อุตสาหกรรม
ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-SDGs เป้าหมายที่ ๙, ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘

-๖๓ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
(Environmental Health Impact
Assessment: EHIA) เป็นการประเมิน
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นกลาง อิสระ โปร่งใส
และต้องกาหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
ภายหลังที่ผ่านการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการควบคุม
ไม่ให้ภาคธุรกิจละเมิดสิทธิต่างๆ
หลังจากที่ได้รับอนุมัติ/อนุญาตโครงการแล้ว
ทบทวนและพัฒนาระบบการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตั้งแต่เริ่มโครงการและทุกขั้นตอน ตลอดจน
เปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลต้องทาได้ง่ายและสะดวก
เสริมสร้างกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันให้เข้มแข็งขึ้น
โดยเฉพาะในบริบทของโครงการพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs

-มีกระบวนการติดตาม
การดาเนินโครงการ
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-กระทรวง
พลังงาน
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการทบทวนและพัฒนา
ระบบการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ผลการประเมิน EIA/EHIA
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการบังคับใช้กระบวนการ
EIA/EHIA อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-๖๔ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

ขนาดใหญ่ อาทิ โครงการก่อสร้างโครงสร้าง -กระทรวงพลังงาน
พื้นฐาน เหมืองแร่ และพลังงาน
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-กระทรวง
คมนาคม
ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการ -หน่วยงานอนุมัติ/ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการติดตาม ตรวจสอบ
ที่กาหนดในรายงานการประเมินผลกระทบ อนุญาตโครงการ
การปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและแก้ไข
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ที่กาหนดในรายงาน
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยมีหน่วยงานร่วม
การประเมินผล EIA/EHIA
จากการดาเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง
ดังนี้
เพื่อป้องกันและแก้ไข
และรวดเร็ว เพื่อเป็นฐานข้อมูลของโครงการ -กระทรวง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่คาดว่า ทรัพยากรธรรมชาติ
ในอนาคต
จะเกิดขึ้นในอนาคต
และสิ่งแวดล้อม
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-กระทรวงพลังงาน
-กระทรวงคมนาคม
พิจารณาจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อม
-สานักงานสภา
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีแนวทางการประเมิน
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment พัฒนาการ
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
Assessment: SEA) ซึ่งเป็นกระบวนการ เศรษฐกิจและ
(SEA)
วิเคราะห์เชิงระบบเพื่อการประเมิน
สังคมแห่งชาติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘
-ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔,
๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-๖๕ลาดับที่

๔.

ประเด็น

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
(Special
Economic
Zone)

กิจกรรม

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
จากการดาเนินระดับนโยบาย แผน
และโครงการ (Policy, Plan and
Program: PPP) เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
พิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการเวนคืน
ที่ดิน รวมทั้งมาตรการในการให้คาปรึกษา
หารือ และพิจารณาค่าชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเวนคืนที่เป็นธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-กระทรวงคมนาคม
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-สานักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
พิจารณาจัดทาแนวทาง/มาตรการกากับ
-สานักงานสภา
ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) รวมถึงระเบียง พัฒนาการ
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เศรษฐกิจและ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเรื่องธรรมาภิบาล สังคมแห่งชาติ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
-มีการดาเนินการส่งเสริม
และเผยแพร่แนวทาง
การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
ให้หน่วยงานต่างๆ
นาไปปฏิบัติ

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีมาตรการที่เหมาะสม
ในการเวนคืนที่ดิน พร้อมทั้ง
กาหนดค่าชดเชยที่เป็นธรรม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๑๐

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔,
๑๕, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘,
๑๐, ๓๑
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีแนวทาง/มาตรการกากับให้ -ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
รวมถึงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-๖๖ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

และแนวปฏิบัติของบรรษัท โดยความมุ่งมั่น
ในการนาหลักการ UNGPs ไปใช้
ควรจะปรากฏอยู่ในวิธีการจัดตั้ง
และบริหารจัดการ SEZ และ EEC

๕.

-กระทรวงพาณิชย์
ภาคตะวันออก (EEC)
-กระทรวง
ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด
อุตสาหกรรม
เรื่องธรรมาภิบาล และ UNGPs
-กระทรวงมหาดไทย
(กรมโยธาธิการ
และผังเมือง)
การบริหาร
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร -สานักงานอัยการ
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
จัดการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สูงสุด
การบังคับใช้กฎหมาย
ทรัพยากร
โดยคานึงถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
-กระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ธรรมชาติ
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทบทวนและพัฒนากลไกบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
รวมถึงสตรี และกลุ่มชาติพันธุ์

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-กระทรวงมหาดไทย

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการทบทวนและพัฒนา
กลไกบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘,
๑๐, ๓๑
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔,
๑๕, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๑๐
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-๖๗ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

สนับสนุนบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

๖.

การพัฒนา
ศักยภาพ
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติ
บทบาทของชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
-กระทรวงมหาดไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สร้างความรู้ ทักษะ และความรู้ทางวิชาการ -กระทรวงเกษตร
ให้แก่ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสหกรณ์

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีโครงการ/กิจกรรม
สร้างความรู้ ทักษะ
และความรู้ทางวิชาการให้แก่
ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-๖๘ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ดาเนินการ
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
ชาติ /SDGs/UNGPs
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
สนับสนุนการทาวิจัยชุมชนเกี่ยวกับ
-กระทรวงเกษตร ๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม/ -ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการเกษตร
และสหกรณ์
สนับสนุนการศึกษาวิจัย
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓,
๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
ส่งเสริมอาชีพ รายได้ครัวเรือน
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -ราษฎรบนพื้นที่สูง
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
การจัดสวัสดิการ พัฒนาวิถีชุมชน รวมทั้ง การพัฒนาสังคม
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
เสริมสร้างความมั่นคงของชุมชนบนพื้นที่สูง และความมั่นคง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ความสามารถในการแข่งขัน
ตามแนวชายแดน และพัฒนาหมู่บ้าน
ของมนุษย์
-ความสุขของประชาชน
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔,
เศรษฐกิจพอเพียง
-กระทรวงมหาดไทย
ในพื้นที่ ๕๒,๖๘๐ หมู่บ้าน
๑๕
(กรมการพัฒนา
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
ชุมชน)
จัดกิจกรรมฝึกอบรมและให้ความรู้
-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนและชุมชน
และให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนและชุมชนเพื่อให้ ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง -SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน -UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๘, ๑๐

-๖๙ลาดับที่

๗.

๘.

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
ชนกลุ่มน้อย / ดูแลให้ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับ
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มียุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มชาติพันธุ์ ความสาคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาสังคม
นโยบาย และโครงการต่างๆ
นโยบาย และโครงการต่างๆ
และความมั่นคง
ในการดูแลด้านการพัฒนา
รวมถึงการพัฒนาทางสังคมเพื่อคุ้มครอง
ของมนุษย์
ด้านสวัสดิการสังคม
ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ให้ดารงชีพ
-กระทรวง
และคุณภาพชีวิตของราษฎร
อย่างเป็นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นที่สูงและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ
และสิ่งแวดล้อม
-กระทรวงมหาดไทย
ให้มีกลไกหารือกับชุมชนที่ต่อเนื่อง
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีกลไกหารือกับชุมชน
และเปิดกว้างและประชาชนมีส่วนร่วม
การพัฒนาสังคม
ประชาชน รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์
ในการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงกรณีกลุ่มชาติพันธุ์ และความมั่นคง
ที่ได้รับผลกระทบจาก
ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการที่ดิน
ของมนุษย์
การจัดการที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่า
-กระทรวงมหาดไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์ป่า
การพัฒนา
ดาเนินการสอบสวนและพิสูจน์สิทธิ
-กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการสอบสวนและพิสูจน์
การดาเนินงาน ของผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
สิทธิของผู้ครอบครอง
ของภาครัฐ
และออกเอกสารรับรองสิทธิตามกฎหมาย
และใช้ประโยชน์ที่ดิน
และออกเอกสารรับรองสิทธิ
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๐, ๑๑
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๐, ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘,
๑๐

-๗๐ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
พิจารณากาหนดมาตรการเพื่อรับรอง
-กระทรวงเกษตรฯ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีมาตรการเพื่อรับรอง
การพัฒนาชนบท และนโยบายที่ดิน
-กระทรวง
การพัฒนาชนบท
มีการคานึงถึงมิติทางเพศ และไม่ควรถูกบังคับ ทรัพยากรธรรมชาติ
และนโยบายที่ดิน
ไล่ที่ หากมีความจาเป็นต้องดาเนินการ
และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งคานึงถึงมิติทางเพศ
ควรมีแบบฟอร์มแสดงความยินยอม
-กระทรวงมหาดไทย
-มีการจ่ายค่าชดเชยให้กับ
(Free Prior Informed Consent)
บุคคลที่ถูกให้ออกจากพื้นที่
และบุคคลที่ถูกขับไล่ออกจากที่
จะต้องได้รับค่าชดเชยด้วย
กาหนดจัดทารายงานการประเมิน
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการจัดทารายงาน
สภาพแวดล้อม สถานการณ์สาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การประเมินสภาพแวดล้อม
ด้านธุรกิจ และกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์สาคัญด้านธุรกิจ
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งกาหนดมาตรการคุ้มครอง -กระทรวงมหาดไทย
และกรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของชาวบ้านในพื้นที่
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
-มีการกาหนดมาตรการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของชาวบ้านในพื้นที่
พิจารณาจัดตั้งกลไกตรวจตรา และประเมิน -กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการจัดตั้งกลไกตรวจตรา
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีทุกภาคส่วน ทรัพยากรธรรมชาติ
และประเมินสถานการณ์
เข้าไปมีส่วนร่วม
และสิ่งแวดล้อม
สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีผู้แทน
-กระทรวงมหาดไทย
จากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
- กระทรวงยุติธรรม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๑๐, ๑๑
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔,
๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-๗๑ลาดับที่

๙.

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
การดาเนินการ พิจารณาแต่งตั้งกลไกเพื่อติดตาม ตรวจสอบ -กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการจัดตั้งกลไก เพื่อติดตาม
ต่อภาคธุรกิจ การกระทาของภาคธุรกิจที่ละเมิดสิทธิที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
ตรวจสอบ การกระทา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
ของภาคธุรกิจที่ละเมิด
-กระทรวง
สิทธิที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
อุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม
-กระทรวงมหาดไทย
ศึกษาแนวทางการพัฒนากฎ ระเบียบ
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีผลการศึกษาแนวทาง
หรือนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
ยุติธรรม
การพัฒนากฎ ระเบียบ
เคารพสิทธิมนุษยชน
หรือนโยบายเพื่อส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจเคารพ
สิทธิมนุษยชน

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๑๐
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๑๐

เสาที่ ๒ หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ในส่วนของเสาที่ ๒ จะกาหนดการดาเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังที่มีต่อภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจยึดเป็นหลัก
ในการประกอบการต่อไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจุดตั้งต้น และเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุกขนาด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ
๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร และปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน โดยเฉพาะหลักการ UNGPs ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

-๗๒ ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องส่งเสริมและตรวจตราให้บริษัทลูก รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานของตนให้เคารพกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการ
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน
 ภาครัฐวิสาหกิจ ควรจัดให้มีมาตรการทดแทนและเยียวยาอย่างเหมาะสม กรณีมีความจาเป็นต้องเวนคืนที่ดินจากประชาชน รวมทั้งต้องประสานกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
๒.๒ การเปิดให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
 ภาครัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและโครงการแก่สาธารณชน โดยเฉพาะชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการดาเนิน
โครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรรับฟังความเห็นสาธารณชนทุกภาคส่วนและเคารพกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการ UNGPs
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรทางานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับชุมชน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรสื่อสารเพื่อทาความเข้าใจกับประชาชน และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี ที่มี
การซักซ้อมการรับมือกับผลกระทบในการดาเนินโครงการ
๒.๓ การจัดทา EIA/EHIA
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดทาการประเมิน EIA/EHIA โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีความเป็นกลางเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรดาเนินการประเมิน EIA/EHIA ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการที่เกี่ยวข้อง
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรทาความเข้าใจกับประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยรอบ และเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมใ นกระบวนการ
จัดทา EIA/EHIA
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ กรณีที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง และความโปร่งใสในการจัดทา EIA/EHIA

-๗๓




๒.๔ กลไกการร้องเรียน และเยียวยา
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดทาการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนรอบด้าน รวมทั้งจัดทารายงานประจาปีเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลายซึ่ งสามารถประสานส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานอื่นได้ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียน
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรระงับเหตุข้อพิพาทกับชุมชนโดยการเจรจาและหารือร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่ างเต็มที่ ก่อนที่จะนาคดีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้ อาจประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรกาหนดมาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ

เสาที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องได้ร่ ว มกัน พิจ ารณาข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่ว นต่างๆ ตามข้อ ๓.๒.๒ และนามาจัดกลุ่ มโดยกาหนดหน้าที่ภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด จากการประกอบธุรกิจ โดยได้เชื่อมโยงความสอ ดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติต่อไป สรุปได้ดังนี้
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

๑.

การร้องเรียน

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒(กาหนดกรอบกว้างๆ)
๒๕๖๕)
กาหนดให้มีช่องทางร้องเรียนและร้องทุกข์ -กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๕ -ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ในกรณีที่พบเห็นหรือได้รับผลกระทบ
-กระทรวงยุติธรรม
ภาคธุรกิจมีช่องทางการร้องเรียน
จากการประกอบธุรกิจ และประชาสัมพันธ์ -สานักงานอัยการ
และร้องทุกข์ ให้กับผู้ได้รับ
ให้ประชาชนทราบ เช่น จัดตั้งกลไก
สูงสุด
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
รับข้อร้องเรียนระดับท้องถิ่น
(สานักงานอัยการ
และมีการประชาสัมพันธ์
คุ้มครองสิทธิฯ)
ให้สาธารณชนรับทราบ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๗๔ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

๒.

การไกล่เกลี่ย

๓.

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒(กาหนดกรอบกว้างๆ)
๒๕๖๕)
-กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
-กระทรวงยุติธรรม
ระดับท้องถิ่น/ชุมชน

พิจารณากาหนดนโยบาย หรือจัดทา
กฎหมายให้อานาจหน่วยงานท้องที่/ท้องถิ่น
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น หรือมีคณะกรรมการ
ท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
โดยอาจมีอานาจในการไกล่เกลี่ย
ระดับท้องถิ่น
พิจารณาจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิในบริเวณ -กระทรวงยุติธรรม
พื้นที่ที่มีปัญหา

การดาเนินคดี พิจารณากาหนดมาตรการเชิงลงโทษ
-กระทรวง
สาหรับองค์กรธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน อุตสาหกรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการจัดตั้งคณะทางาน/ศูนย์
จัดการปัญหาการละเมิดสิทธิ
ในพื้นที่ที่มีปัญหา

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการดาเนินคดี/มาตรการ
เชิงลงโทษต่อองค์กรธุรกิจ
ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

ขยายช่องทางการขอรับบริการจากกองทุน -กระทรวงยุติธรรม
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการพิจารณาเพิ่มช่องทาง
-ยุทธศาสตร์ชาติ
การรับบริการจากกองทุนยุติธรรม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖

-๗๕ลาดับที่

๔.

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

การช่วยเหลือ
ทางการเงิน

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พัฒนามาตรการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชน
เช่น ให้คาปรึกษาทางกฎหมาย
ให้ความช่วยเหลือในการดาเนินคดี
เพื่อให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้
โดยง่าย สะดวก ทั่วถึง และเป็นธรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินคดีทั้งแพ่ง
และอาญาในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิที่ดิน

-กระทรวงยุติธรรม

พิจารณาจัดตั้งธนาคารที่ดิน
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
โดยให้ชุมชนบริหารจัดการ

-สถาบันบริหาร
จัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การ
มหาชน)

-สานักงานอัยการ
สูงสุด

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
และชุมชน เพื่อให้เข้าถึง
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความยุติธรรม
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่เกี่ยวข้องมีการดาเนินคดี
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ทั้งแพ่งและอาญาในคดีเกี่ยวกับ ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ -SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
สิทธิที่ดิน อย่างเคร่งครัด
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง -ยุทธศาสตร์ชาติ
ธนาคารที่ดินเพื่อให้ความช่วยเหลือ ด้านการสร้างการเติบโต
ผู้ได้รับผลกระทบ
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๗๖ลาดับที่

๕.

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒(กาหนดกรอบกว้างๆ)
๒๕๖๕)
ศึกษาแนวทางพิจารณาจัดตั้งกองทุน
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีผลการศึกษาแนวทางพิจารณา
ประกันความเสี่ยง ให้กับประชาชนที่ได้รับ ทรัพยากรธรรมชาติ
จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง
ความเดือดร้อนจากผลของการดาเนินธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชนที่ได้รับ
-กระทรวง
ความเดือดร้อนจากผล
อุตสาหกรรม
ของการดาเนินธุรกิจ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ -ยุทธศาสตร์ชาติ
มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับ
ด้านการสร้างการเติบโต
ผลกระทบจากบริหารจัดการ
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ต่อสิ่งแวดล้อม
หรือการประกอบธุรกิจที่ละเมิด -SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖
ต่อสิทธิที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ -UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
สิ่งแวดล้อม
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

การเยียวยา

พัฒนามาตรการที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพเพื่อเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการประกอบธุรกิจ
ที่ละเมิดต่อสิทธิที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึงความเสียหาย
ทางร่างกายและจิตใจ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนและชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ/
โครงการของรัฐ
กาหนดแผนในการฟื้นฟูที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ในสถานที่
ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวง
อุตสาหกรรม

-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕ -ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
มีแผนในการฟื้นฟูที่ดิน
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
-กระทรวงมหาดไทย
ในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

-๗๗ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๗๘๓.๓ แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน๘
๓.๓.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
ภาพรวมสถานการณ์ สิ ทธิมนุ ษยชน โดยเฉพาะประเด็ นการปกป้องและคุ้ มครองนั กปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน
เป็ น ประเด็น ที่สหประชาชาติให้ความสาคัญและได้รับรองสิทธิไว้ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิ ดชอบ
ของปั จ เจกบุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล และองค์ ก รของสั ง คมในการส่ ง เสริม และคุ้ ม ครองสิ ทธิ มนุ ษ ยชนและเสรีภ าพ
ขั้นพื้นฐาน (UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to
Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms หรือ UN Declaration
on Human Rights Defenders) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลประเทศต่างๆ
รับไปปฏิบัติ รวมทั้งมีความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นๆ อาทิ กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการบังคับให้หายสาบสูญฯลฯ
สาหรับประเทศไทยนั้น ประเด็นการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มักถูกหยิบยกในเวทีระหว่างประเทศ
อาทิ การประชุมคณะทางาน Universal Periodic Review เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ การประชุมคณะกรรมการ
สหประชาชาติ ว่ าด้ วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (UN Human Rights Committee) เมื่ อ เดื อ นมี น าคม ๒๕๖๐ และล่ าสุ ด
การประชุ มคณะกรรมการสหประชาชาติ ประจ าอนุ สั ญญาว่ าด้ วยการขจั ดการเลื อกปฏิ บั ติ ต่ อสตรี ในทุ ก รู ป แบบ
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ยกตัวอย่างเช่น กรณีการหายตัวไปของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น นายสมชาย นีละไพจิตร
นายพอละจี รักจงเจริญ การตั้งข้อหาที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทาผิด ในกรณีฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
การล่วงละเมิดนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตระหนักถึงความสาคัญในการคุ้มครองนักปกป้อง
สิ ทธิมนุ ษยชนทุกคน จึ งได้มีความริ เริ่ มในการจัดทามาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน โดยได้พัฒนา
กระบวนการ กลไก และมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ได้รับความปลอดภัย และสามารถ
ใช้สิทธิและเสรีภาพในการปฏิบัติงานและการดารงชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมา ได้มีการดาเนินการหลายประการ
สรุปได้ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพัฒนามาตรการในการคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด
(White List) กระทรวงยุ ติธ รรมได้มีคาสั่ งที่ ๔๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุล าคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทางานฯ
โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธาน และมีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคประชาสังคมร่วมเป็นคณะทางานฯ
๘

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการกาหนดนิยามคาว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Defender)
ไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ
องค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (UN Declaration on the Right
and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally
Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms หรื อ UN Declaration on Human Rights Defenders)
ได้กาหนดนิยามอย่างกว้างของคาว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ไว้ ซึ่งหมายถึง บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่ต่อสู้
เพื่อพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของชุมชน หรือประโยชน์สาธารณะ

-๗๙โดยมีอานาจหน้าที่ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พิจารณาระเบียบ
กฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานอื่ น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง คณะทางานฯ ได้มีการประชุมร่ว มกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พิจารณาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกรอบแนวทางในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกรอบแนวทางในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เมื่อวัน ที่ ๑ กัน ยายน ๒๕๕๙ โดยมีการรั บฟังความคิดเห็ นและมุม มองต่ อ การวางกรอบแนวทางฯ ดังกล่ าว
และมีการแบ่งประเภทระดับความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่
๑) กลุ่มสีดา หมายถึง กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ถูกคุกคามจนถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งกรณีนี้จะต้อง
ได้รับการเยียวยาความเสียหาย และควรมีการติดตามต่อว่าญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
รายนี้ยังมีความเสี่ยงอีกหรือไม่
๒) กลุ่มสีแดง หมายถึง กลุ่ม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่มีการถูกคุกคามแต่ยังไม่ถึงขั้นเสีย ชีว ิต
เช่น ถูกโทรศัพท์ข่มขู่ การลอบทาร้าย
๓) กลุ่มสีส้ม หมายถึง กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกดาเนินการทางกฎหมาย โดยหมายรวมถึง
การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทาให้การเรียกร้องหรือต่อสู้ต้องชะงักหรือติดขัด
เพราะต้องมาต่อสู้คดีอื่นด้วย
๔) กลุ่มสีเทา หมายถึง กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เริ่มมีข้อพิพาท กล่าวคือ ยังไม่มีความชัดเจน
ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่มีเหตุสงสัยว่าอาจเกิดความรุนแรงขึ้นได้
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังร่วมกันเสนอแนะกรอบแนวทางการทางานออกเป็นมาตรการ ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
๑.สร้างความตระหนักกับหน่วยงาน ๑.แต่งตั้งคณะทางานคุ้มครอง
๑.ออกกฎหมาย หรือระเบียบ
ภาครัฐ เพื่อทาความเข้าใจประเด็น นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เพื่อถอดบทเรียน และแต่งตั้ง
มาตรการคุ้มครองนักปกป้อง
๒.ทา MOU ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย
สิทธิมนุษยชน
๓.จัดทาคู่มือสาหรับนักปกป้อง
เข้ามามีส่วนร่วม
๒.บรรจุประเด็นนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
๒.ทดลองปฏิบัติงานลักษณะ
สิทธิมนุษยชน
๔.ลงพื้นที่กรณีนักปกป้อง
นาร่อง
ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิทธิมนุษยชนเพื่อนาปัญหา
ฉบับที่ ๔
และอุปสรรคมากาหนดมาตรการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่มีความเหมาะสม
๓. จัดทาคู่มือสาหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดทา
คู่มือส าหรั บ นั กปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนและดาเนินการแจกจ่ายให้ กับกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้ลงพื้นที่
หรือเข้ามาติดต่อกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-๘๐๔. ปรับแบบรับคาขอและสอบข้อเท็จจริง (แบบ กพส.-๑๗-๐๒) ของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ได้ดาเนินการปรับแบบคาขอฯ เพื่อเพิ่มช่องทางคาขอรับความช่วยเหลือ/ร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
๕. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด/มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ร่วมกับสานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of High Commissioner for
Human Rights : OHCHR) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชุมชนคลองไทรพัฒนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชุมสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อพิจารณามาตรการแก้ไขปั ญหาร่วมกับสานักงานยุติธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ ๔ สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(OHCHR) สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (ส.ก.ต.) และองค์กร Protection International ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม
๒๕๖๐ รวมทั้งได้มีการประสานงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง
๖. จั ดทารายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิ มนุษยชนรายงานนายกรัฐมนตรีรายสัปดาห์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้จัดทารายงานสถานการณ์
การละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเป็นประจาทุกสัปดาห์ และนายกรัฐมนตรี
ได้มีบัญชา๙ “ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ/แก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ โดยต้องยืนยันมาที่กระทรวงยุติธรรมทุกกรณี
หากไม่แก้ไขถือว่าบกพร่อง” ซึ่งเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Will) ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง
๗. ปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญญั ติ คุ้ ม ครองพยานในคดี อ าญา พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ครอบคลุมถึงกรณีการถูกข่มขู่ คุกคาม โดยที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ความคุ้มครองกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
๘. บรรจุประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะบรรจุประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เป็ นหนึ่ งในประเด็นหลั กของแผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ ๔ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
เนื่องจากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเครื่องมือสาคัญของทุกภาคส่วนเพื่อนาไปใช้ในการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และเพื่อเป็นการยืนยันนโยบายและความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
๙. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทาทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ นายกรัฐมนตรี
ได้มีคาสั่งสานั กนายกรัฐมนตรีที่ ๑๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และคาสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทาทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๑๖ คน
ร่วมเป็นกรรมการฯ โดยมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกัน จัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ และช่วยเหลือเยียวยา อานวยการประสานการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัย
ติดตาม และช่วยเหลือเยียวยา เชิญบุคคลมาให้ ข้อมูล หรือ จัดส่งข้อมูล จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอ
คณะรั ฐมนตรี แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ คณะท างาน หรื อ มอบหมายบุ คคลอื่นให้ ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่
ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้มีการเริ่มดาเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สอบสวน และพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียหาย รวมทั้งมาตรการป้องกันการทรมานและถูกบังคับ
ให้หายสาบสูญแล้ว
๙

หนังสือสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๓(กน)/๘๒๓๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

-๘๑นอกจากการดาเนินงานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือและแจ้งข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (๑) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายอย่ างเสมอภาคเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนในประเทศไทย
(๒) กรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ควรมีการจัดสมดุลระหว่างการเรียกร้องสิทธิและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของสาธารณะ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยจะต้องมีการย้าเตือนเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความเข้าใจการใช้สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชน (๓) กรณีที่มีการแจ้งความเท็จหรือฟ้องร้อง
ซึ่งปรากฏว่าเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง กระบวนการยุติธรรมมีมาตรการควบคุมการใช้สิทธิ
ดังกล่าว โดยการลงโทษบุคคลที่แจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
หรือมาตรา ๑๗๒ เป็นต้น รวมทั้งกรณีที่มีการใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต บุคคลนั้นย่อมได้รับการคุ้มครอง
โดยเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
รับทราบข้อสรุปความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะต้องยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันต่อไป
สานักงานศาลยุติธรรม ได้มีความพยายามในการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกัน “การดาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน” (Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Law)
โดยเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑/๑ เพื่อเปิดช่องให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจ
ในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ (กรณีนี้หมายถึงการที่ผู้เสียหาย เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล) ศาลมีอานาจสั่งไม่รับฟ้อง
หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาไม่สุจริต หรือ บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ เป็นไปเพื่อกลั่น แกล้ ง
หรือเอาเปรียบจาเลย ทั้งนี้ ห้ามโจทก์ยื่นฟ้องคดีนั้นอีก แต่ไม่ตัดอานาจของอัยการในการยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ การปรับแก้
กฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อยุติการฟ้องคดีเพื่อกลั่นแกล้งประชาชน ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยเหตุผ ลประการหนึ่ งที่ร ะบุ ในการเสนอแก้กฎหมาย คือ เนื่องจากในปัจจุบัน ปรากฏการใช้สิ ทธิฟ้องร้อง
ดาเนินคดีอาญาโดยไม่สุจริต หรือ บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งจาเลยในหลายกรณี เช่น การยื่นฟ้องต่อศาล
ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้จ าเลยได้รับ ความลาบากในการเดินทางไปต่อสู้ คดี หรือ การฟ้องจาเลยในข้อหาที่หนัก
กว่าความเป็นจริงเพื่อให้จาเลยต้องยอมกระทาการ หรือไม่กระทาการอันเป็นการมิชอบ หรือ การฟ้องเพื่อคุกคาม
การใช้สิทธิเสรีภาพขั้น พื้นฐานของจ าเลยในการป้องกันตนเอง หรือปกป้องประโยชน์สาธารณะ ฯลฯ เป็นต้น
ทั้ งนี้ ปั จจุ บั น ที่ ประชุ มสภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ ได้ มี มติ เห็ นชอบร่ างพระราชบั ญญั ติ ฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และปัจจุบันพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
นอกจากนี้ สานักงานศาลยุติธรรม ยังมีความพยายามในการเสนอร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๕/๒ เพื่อประกอบมาตรา ๑๖๕ เนื่องจากเดิม ตามมาตรา ๑๖๕ วรรค ๒ บัญญัติว่า “จาเลยไม่มีอานาจ
นาพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง” แต่ร่างมาตรา ๑๖๕/๒ ที่บัญญัติขึ้นใหม่ ระบุว่าจาเลยอาจแถลงให้ศาลทราบ
ถึงข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายอันสาคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในคาแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร
หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคาแถลงของจาเลยด้วยก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุ
ดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่จาเป็นและสมควร โดยโจทก์และจาเลยอาจถาม
พยานศาลได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล ดังนั้น การแก้ไขกฎหมายในประเด็นดังกล่าวจะเป็น อีกมาตรการหนึ่ง
ที่จะช่วยปกป้ องนั กปกป้ องสิ ทธิมนุ ษยชนจากการถู กฟ้ องคดีเพื่อกลั่ นแกล้ ง ทั้งนี้ ที่ประชุมสภานิติ บัญญัติ แห่ งชาติ
ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบั ญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และปัจจุบันพระราชบั ญ ญั ติ

-๘๒แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สานักงานอัยการสูงสุด มีการปรับใช้มาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในหลายคดี โดยมาตราดังกล่าวได้ให้อานาจพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กล่าวคือ ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่า
การฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือความมั่นคงของชาติ
หรื อต่อผลประโยชน์อัน ส าคัญของประเทศ ให้ เสนอต่ออัยการสู งสุ ดมีอานาจสั่ งไม่ฟ้องได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่สานักงานอัยการสูงสุดกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้ าราชการ
ฝ่ายอัยการ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณีที่พนักงานอัยการไม่ยื่นคาร้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนคาร้อง ถอนอุทธรณ์
และถอนฎีกาด้วยโดยอนุโลม
ปัจจุบัน หลายหน่วยงานได้มีการสื่อสารและทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เกี่ยวกับการทางาน
ของนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน เช่น ที่ ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อแจ้งแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยจากการคัดค้านการดาเนินการโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครั ฐ และภาคเอกชนในพื้ น ที่ รวมทั้ ง กระทรวงกลาโหมได้ จัด ท าคู่ มื อ การปฏิบั ติ งานในส่ ว นของเจ้า หน้าที่
ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนในการดูแลผู้ชุมนุม อีกทั้งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ผลักดัน
ให้รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้มีระบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกลาง
โดยหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนอีกด้วย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการยุติ
หรือระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจและพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอันเป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสั งคม
ซึ่งมาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่เพิ่มความคุ้มครองให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้เช่นกัน
๓.๓.๒ ข้อท้าทาย
จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
อย่างต่อเนื่องในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ พบว่ายังมีข้อท้าทายหลายประการที่ประชาชนคาดหวังให้รัฐบาลเร่งรัด
ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สรุปได้ดังนี้
 การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เร่งรัดการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention on the Protection
of All Persons from Enforced Disappearance: ICPPED)
 ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ/ระดับภูมิภาค สนับสนุนให้รัฐบาลร่วมมือกับกลไก
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและภูมิภาค รวมถึงผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Special Rapporteur on the Situation of HRDs)
 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี
และมาตรฐานระหว่างประเทศ เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ การแก้ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑/๑ เพื่อป้องกันการดาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชน (Anti-Strategic Litigation Against Public Participation: Anti-SLAPP) การทบทวน/ยกเลิ ก
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งใดๆ ที่จากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขในการงดเว้นโทษ
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ

-๘๓ การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การกาหนดนิยามคาว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ให้ชัดเจน
รวมทั้งการศึกษา European Guidelines on Human Rights Defenders เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการ
และกลไกในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงมาตรการคุ้มครองพยาน โดยจะต้องเก็บรักษาความลับ
ข้อมูลนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ข้อมูลของผู้ร้องเรียน และข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองพยานให้กับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้ประชุมหารือร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นระยะๆ เพื่อปรับมาตรการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้มีความเหมาะสม การบรรจุเรื่องการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้ใน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ การเสนอให้ภาครัฐและภาคธุรกิจออกหนังสือเวียน คาสั่ง หรือระเบียบ
ภายในเพื่ อให้ เข้ าใจการท างานของนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนในลั กษณะ “หุ้ นส่ วนส าคั ญ” ที่ จะร่ วมกั นท างานอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อป้องกัน บรรเทา และเยียวยาผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ
ฟ้องคดีอาญาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ทาหน้าที่อย่างสุจริต
 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง กาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่เป็นผู้หญิงเพื่อให้ทางานได้อย่างปลอดภัย
 การสร้างความรู้ความเข้าใจ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการจัดการชุมนุม การศึกษาต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อนามาปรับใช้กับบริบทของไทย
 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การจัดทาบัญชีรายชื่อทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการต่อสู้คดีในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อประชาชนจะสามารถไว้วางใจว่าจะได้รับความคุ้มครองจากการถูกละเมิดสิทธิได้
การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือทนายความหรือบุคคลที่ถูกดาเนินคดีเนื่องจากปกป้องประโยชน์ของชุมชน
และการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับบริการของรัฐในการให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ กระบวนการประกันตัว การบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ
 การพัฒนาการดาเนินงานของรัฐ จัดเวทีหารือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน องค์กรชุมชน
นักการเมือง และสาธารณชนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให้กับเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ในชนบทที่จะต้องทาหน้าที่คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการทางาน นอกจากนั้น ยัง ได้มีการสะท้อนข้อห่วงกังวลต่อการจากัด เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม
ในที่สาธารณะ การห้ามการชุมนุมประท้วงโดยสงบ การปรับทัศนคติ และการฟ้องร้องดาเนินคดี ต่อนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนที่ปกป้องประโยชน์ของประชาชนและชุมชน ฯลฯ

-๘๔๓.๓.๓ แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๓.๒ และนามาจัดกลุ่มโดยกาหนดประเด็นสาคัญ พร้อมทั้งแผนกิจกรรม
ซึ่งระบุ ห น่ ว ยงานรั บ ผิดชอบ กรอบระยะเวลาดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตัว ชี้วัด ตลอดจนความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติ เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน
และหลักการ UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้การติดตามประเมินผลสามารถทาได้ง่ายยิ่งขึ้ น ทั้งนี้ ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการฯ โดยแยกเป็น ๓ เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้
เสาที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)
ลาดับที่
๑.

ประเด็น

กิจกรรม

การเข้าเป็นภาคี กาหนดนิยามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สนธิสัญญา
ทีช่ ัดเจน โดยศึกษาจากมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
และความร่วมมือ
กับกลไก
สิทธิมนุษยชน
ต่างๆ
เร่งรัดการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ
(ICPPED)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒-๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

มีการจัดประชุมหารือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดนิยาม
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่มีความชัดเจน

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการบังคับให้หายสาบสูญ
(ICPPED)

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่ คง
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-๘๕ลาดับที่

๒.

ประเด็น

การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
นโยบาย
และมาตรการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒-๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

ส่งเสริมความร่วมมือที่สร้างสรรค์กับกลไก -ทุกหน่วยงาน
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
และระดับภูมิภาคอาเซียน

๒๕๖๒-๒๕๖๕

-มีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
หรือ ในลักษณะ technical visit
ของกลไกพิเศษของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ที่เกี่ยวข้อง

ผลักดันการทบทวน แก้ไข และยกเลิก
กฎหมาย ตลอดจนมาตรการ กลไก
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้ออานวยให้มี
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
อาทิ กฎหมายคุ้มครองพยาน เป็นต้น

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

-มีการทบทวนนโยบาย กฎหมาย
ตลอดจนมาตรการ กลไก
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้ออานวยให้มี
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

๒๕๖๒-๒๕๖๕

-มีผลการศึกษาแนวทางพัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ หรือ มาตรการ
เพื่อป้องกันการดาเนินคดี
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับ
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน
(Strategic Litigation Against
Public Participation: SLAPP)

-กระทรวง
ยุติธรรม

ศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมาย ระเบียบ -กระทรวง
หรือ มาตรการเพื่อป้องกันการดาเนินคดี ยุติธรรม
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชน (Strategic Litigation
Against Public Participation: SLAPP)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
-ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-๘๖ลาดับที่
๓.

ประเด็น

กิจกรรม

การคุ้มครอง กาหนด หรือทบทวนนโยบาย กลไก
นักปกป้อง
กระบวนการ มาตรการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง
เพื่อให้ทางานได้อย่างปลอดภัย
และอบรมส่งเสริมให้หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายปฏิบัติได้จริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒-๒๕๖๕)

-กระทรวง
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
ยุติธรรม
-สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
-สานักงานอัยการ
สูงสุด

บรรจุประเด็นการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนไว้ในแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒

จัดการหารือร่วมกับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน โดยร่วมกันทางาน
อย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกัน บรรเทา
และเยียวยาผลกระทบไม่พึงประสงค์
ด้านสิทธิมนุษยชน

-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕
การต่างประเทศ
-กระทรวงกลาโหม
-กระทรวงยุตธิ รรม
-หน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-มีการกาหนด ทบทวน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
หรือปรับปรุงนโยบาย กลไก
ด้านความมั่นคง
กระบวนการ หรือ มาตรการ
-ยุทธศาสตร์ชาติ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้านการปรับสมดุล
ซึ่งรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และพัฒนาระบบการบริหาร
ที่เป็นผู้หญิง
จัดการภาครัฐ
-อบรมนโยบาย กลไก กระบวนการ -SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๑๖
หรือ มาตรการฯ ดังกล่าว ให้กับ -UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
มีการบรรจุประเด็นนักปกป้อง
-ยุทธศาสตร์ชาติ
สิทธิมนุษยชน
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ฉบับที่ ๔
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗
มีการหารือร่วมกับนักปกป้อง
-ยุทธศาสตร์ชาติ
สิทธิมนุษยชนเป็นระยะ
ด้านความมั่นคง
-ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-๘๗ลาดับที่
๔.

ประเด็น
การสร้าง
ความรู้
ความเข้าใจ

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒-๒๕๖๕)

ศึกษาและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อนามาปรับใช้กับบริบทของไทย

-กระทรวง
การต่างประเทศ
-กระทรวง
ยุติธรรม

จัดอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน
เช่น การจัดการชุมนุม การแสดงออก
ทางด้านสิทธิมนุษยชน การป้องกัน
การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเพื่อกลั่นแกล้ง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรณีทมี่ ีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ

-สานักงานตารวจ ๒๕๖๒-๒๕๖๕
แห่งชาติ
-สานักงานอัยการ
สูงสุด
-สานักงานศาล
ยุติธรรม
-กระทรวงกลาโหม
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
-กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๕
(กรมการปกครอง)
-กระทรวงยุติธรรม

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในชุมชน

๒๕๖๒-๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-มีการศึกษาแลกเปลี่ยน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับมาตรการ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ส่งเสริม เสรีภาพในการแสดง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความคิดเห็นของประเทศต่างๆ -SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
และองค์การระหว่างประเทศ
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗,
๘, ๑๐
-มีการจัดอบรม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
หรือดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับ ด้านการปรับสมดุล
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
และพัฒนาระบบการบริหาร
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
จัดการภาครัฐ
ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ -SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖,
การปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กับ
๑๗
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๘,
๑๐
-ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปกป้องตนเอง
ไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน พื้นที่ ๗๖ จังหวัด
และในพื้นที่อาเภอ จานวน ๘๗๘
อาเภอ

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

-๘๘ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒-๒๕๖๕)

จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพทนายความ -กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
รวมทั้งจัดให้มีบัญชีรายชื่อทนายความ/ -สานักงานอัยการ
ที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ
สูงสุด
เข้าใจโครงสร้าง นโยบาย การต่อสู้คดี
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
-เจ้าหน้าที่มีทักษะ มีความรู้
มีประสิทธิภาพ และศักยภาพ
โดยให้ความรู้และแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ปลัดอาเภอ และพนักงาน
ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
และในพื้นที่อาเภอ ๘๗๘ อาเภอ
-ตรวจตรา และเฝ้าระวัง
และปราบปรามพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่
๗๖ จังหวัด ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/เดือน
และในพื้นที่อาเภอ จานวน ๘๗๘
อาเภอ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/เดือน
-มีกิจกรรม/โครงการอบรม
และพัฒนาศักยภาพทนายความ
ด้านสิทธิมนุษยชน
-มีบัญชีรายชื่อทนายความ/
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจ
โครงสร้าง นโยบายการต่อสู้คดี
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-๘๙ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒-๒๕๖๕)

ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงสิทธิมนุษยชน -สานักงานอัยการ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
ของตนที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ความรู้
สูงสุด
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับบริการ -กระทรวงยุติธรรม
ให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐ
กระบวนการประกันตัว การบังคับใช้
กฎหมายฯลฯ

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
มีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน -ยุทธศาสตร์ชาติ
ถึงสิทธิมนุษยชนของตนที่ถูกต้อง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
รวมทั้งให้ความรู้นักปกป้อง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับบริการ
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐ ด้านการปรับสมดุล
กระบวนการประกันตัว
และพัฒนาระบบการบริหาร
การบังคับใช้กฎหมายฯลฯ
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐

เสาที่ ๒ หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ในส่วนของเสาที่ ๒ จะกาหนดการดาเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังที่มีต่อภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจยึดเป็นหลัก
ในการประกอบการต่อไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจุดตั้งต้น และเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุกขนา ด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ
๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งบุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงได้
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีการติดตามการดาเนินการ/ดาเนินคดีเกี่ยวกับการฟ้องร้องนักปกป้ อง
สิทธิมนุษยชน

-๙๐ ภาครั ฐ วิส าหกิจ และธุรกิจควรทาความเข้าใจบทบาทของนักปกป้องสิ ทธิ มนุษยชนเพื่อคุ้มครองการทางาน และรับรองว่ าบุคคลดังกล่ าวจะไม่ถูกเลิ กจ้าง/ฟ้ อ งคดี
เพียงเพราะเหตุจากการเรียกร้องสิทธิให้ผู้อื่น
๒.๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการทางานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีเวทีหารือกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างความเข้าใจในการทางานร่วมกัน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเครือข่ายได้รั บทราบ
๒.๓ การจัดทามาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องให้ข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมการทางานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุร กิจ ควรเข้ามามีส่ว นร่ว มกับหน่ว ยงานภาครัฐ ในการจัดทามาตรการคุ้มครองนักป กป้องสิทธิมนุษยชน ทาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
การทางานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ และภาคประชาสังคม ควรร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ในการป้องกัน บรรเทา และเยียวยาผลกระทบทีไ่ ม่พึงประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรมอบหมายบุค ลากร หรือ หน่วยงาน ในสังกัดที่ชัดเจนให้มีหน้าที่ส่งเสริมความรู้ และทาความเข้าใจที่ถูกต้องกับบุคลากรในสังกัด
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และการล่วงละเมิดระหว่างกัน
๒.๔ กลไกการร้องเรียน และเยียวยา
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีกลไกหารือร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อจัดการกับปัญหาการละเมิดสิทธิ
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนและผู้ประสานงานที่ชัดเจน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรระงับเหตุข้อพิพาทกับนักปกป้องสิทธิมนุษ ยชนโดยการเจรจาและไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะนาคดีเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ อาจประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องดาเนินคดีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพียงเพราะปฏิบัติหน้าที่เรียกร้อง/ปกป้องสิทธิของผู้อื่น

-๙๑เสาที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๓.๒ และนามาจัดกลุ่มโดยกาหนดหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสากิจ
และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ได้รับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด โดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ภาคธุ รกิจ หรือ เป็นผลมาจาก
การประกอบธุร กิจ โดยได้เชื่อมโยงความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติ เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
มีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติต่อไป สรุปได้ดังนี้
ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒-๒๕๖๕)

๑.

การร้องเรียน
ร้องทุกข์
ขอความ
ช่วยเหลือ

กาหนดให้มีกลไกการร้องทุกข์
และช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
และเพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจาก
การดาเนินธุรกิจ

-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงพาณิชย์
-กระทรวง
อุตสาหกรรม

๒.

การส่งเสริม
ส่งเสริมระบบการไกล่เกลี่ยในทุกระดับชั้น
ระบบไกล่เกลี่ย ของกระบวนการยุติธรรม ตลอดจน
การพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก

-สานักงานอัยการ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
สูงสุด
-กระทรวงยุติธรรม
-สานักงานศาล
ยุติธรรม

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
มีกลไกการร้องทุกข์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
และช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ด้านการปรับสมดุล
เหมาะสม และเพียงพอ
และพัฒนาระบบการบริหาร
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด จัดการภาครัฐ
สิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น -SDGs เป้าหมายที๑่ ๖
จากการดาเนินธุรกิจ
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕,
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
มีกิจกรรม/โครงการ/
-ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรการที่จัดขึ้น
ด้านการปรับสมดุล
เพื่อส่งเสริมการไกล่เกลี่ย
และพัฒนาระบบการบริหาร
ในทุกระดับชั้น
จัดการภาครัฐ
ของกระบวนการยุติธรรม
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
ตลอดจนการพัฒนากลไก
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕,
การระงับข้อพิพาททางเลือก ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๙๒ลาดับที่
๓.

ประเด็น

กิจกรรม

การดาเนินคดี ให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมแก่นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒-๒๕๖๕)

-สานักงานอัยการ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
สูงสุด
-กระทรวงยุติธรรม

พัฒนาความรู้และทักษะต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบต่อการใช้กฎหมาย ระเบียบ
นโยบายที่ถูกต้อง และชอบธรรม
ต่อการกระทาผิดนอกราชอาณาจักร

-สานักงานอัยการ
สูงสุด

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน
โดยการสนับสนุนทรัพยากรงบประมาณ
บุคลากร และการพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการคุ้มครอง
พยาน

-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๕๒ - ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
มีช่องทาง/กลไก/มาตรการ -ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการปรับสมดุล
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และพัฒนาระบบการบริหาร
เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการ จัดการภาครัฐ
ยุติธรรม
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕,
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ -ยุทธศาสตร์ชาติ
เจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวกับการใช้
ด้านการปรับสมดุล
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และพัฒนาระบบการบริหาร
ที่ถูกต้องและชอบธรรม
จัดการภาครัฐ
ต่อการกระทาผิดนอก
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
ราชอาณาจักร
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕,
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
มีกิจกรรมเพื่อพัฒนา
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครอง ด้านการปรับสมดุล
พยานอย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕,
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๙๓ลาดับที่
๔.

ประเด็น
การเยียวยา

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒-๒๕๖๕)

เยียวยาเหยื่อ/ผู้เสียหายตามปฏิญญา
-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
ว่าด้วยหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
การอานวยความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้
อานาจโดยมิชอบ (UN Declaration of
Basic Principles of Justice for
Victims of Crime and Abuse of
Power) ตามความเหมาะสม
และเพศสภาวะ
ประสานงานช่วยเหลือเหยื่อ
-กระทรวง
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อาชีพ ฯลฯ การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงสาธารณสุข
-สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
ศึกษาวิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมาย
และอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรม
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
มีการปรับปรุงระบบ
-ยุทธศาสตร์ชาติ
และมาตรการเยียวยาเหยื่อ/ ด้านการปรับสมดุล
ผู้เสียหายเพื่อให้เป็นไปตาม และพัฒนาระบบการบริหาร
ปฏิญญาสากลว่าด้วย
จัดการภาครัฐ
การอานวยความยุติธรรม
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
ตามความเหมาะสม
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕,
และเพศสภาวะ
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
-ดาเนินการให้ความคุ้มครอง
และดูแลผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ และ
ผู้ถูกกระทาความรุนแรง
-มีมาตรการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในการ
ให้ความช่วยเหลือเหยื่อ
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม อาชีพ ฯลฯ
มีการศึกษาวิเคราะห์
ช่องว่างทางกฎหมาย
และอุปสรรคในการเข้าถึง

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๑๑,
๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕,
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล

-๙๔ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม
เพื่อจะได้พัฒนากระบวนการเยียวยา
ที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒-๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนดกรอบกว้างๆ)
ความยุติธรรมของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕,
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๙๕๓.๔ แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
๓.๔.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
๐
การลงทุ นโดยตรงในตางประเทศ (Thai Direct Investment Abroad : TDI)๑ มี ความจ าเปนตอยุ
ทธศาสตร
ในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ดาน ทั้งในแงของการชวยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขัน
และเติบโตไดภายใตเศรษฐกิจโลกที่เปนโลกาภิวัตน ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทาการสารวจ
และพบสาเหตุสาคัญ ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อแสวงหาตลาดใหม่หรือรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมในประเทศที่มีตลาด
ขนาดใหญ่ หรื อมี แนวโน้ มที่ จะเติ บโต (Market Seeking) ๒) เพื่ อแสวงหาทรั พยากรธรรมชาติ และเข้ าถึ งวั ตถุ ดิ บ
และแรงงานที่ถูกกว่าในประเทศ (Resource and Labor Seeking) ๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ (Efficiency Seeking) และ ๔) เพื่อช่วยในด้านการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ
ที่ผ่ านมา กระแสการออกไปลงทุน ในต่างประเทศของภาคเอกชนมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางการพัฒนาของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเห็นได้จากมูลค่าเงินลงทุนสะสมของธุรกิจไทย (TDI) จากเดิม
ที่ในปี ๒๕๔๘ TDI มี มูลค่าเพียง ๘ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ในปี ๒๕๕๙ TDI มีมูลค่าสูงขึ้นเป็น ๙๔.๓ พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นกว่า ๑๐ เท่านับจากปี ๒๕๔๘ ซึ่งกลุ่มประเทศที่ไทยออกไปลงทุนสูงในปี ๒๕๕๙ ได้แก่
กลุ่มประเทศอาเซียนมีมูลค่า ๓๐.๘ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ ของมูลค่าเงินลงทุน TDI
นาโดย สิงคโปร์ เวียดนาม และเมียนมา สาหรับธุรกิจที่ไทยออกไปลงทุน ได้แก่ การผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
การทาเหมืองแร่ การบริการทางการเงิน และบริการค้าส่งและค้าปลีก เป็นต้น
สาหรับปี ๒๕๖๐ ภาคเอกชนไทยมีมูลค่าคงค้างการลงทุนในต่างประเทศกว่า ๑.๓๖ แสนล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ ๔.๔๕ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ กว่า ๙.๖๘ แสนล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศ (TDI) รวม ๑๑๖,๘๖๕ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๓.๗๙ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ประมาณร้ อยละ ๒๓ โดยกลุ่ มประเทศที่เอกชนไทยไปลงทุนโดยตรงมากที่สุ ดในปี ๒๕๖๐ คือ สหภาพยุโรป
สาหรับมูลค่าการลงทุนโดยตรงของภาคธุรกิจไทยในอาเซียน ปี ๒๕๖๐ มียอดคงค้างอยู่ที่ ๓๓.๙๙ ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ซึ่งส่วนมากเป็น การเพิ่มขึ้นในกลุ่ มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV)
สาหรับธุรกิจที่ไทยออกไปลงทุน ได้แก่ กลุ่มที่พักแรมและบริการด้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมการผลิต
เป็นต้น
สาหรับปี ๒๕๖๑ นั้น แม้ว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติกลับมาลงทุนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ ตาม
การลงทุนของไทยในต่างประเทศ (TDI) เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาและต่อยอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ของไทยในอนาคต เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น ค่าจ้างแรงงาน
ที่สูงขึ้น การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การถูกตัดสิทธิ GSP จากประเทศพัฒนาแล้ว เป็นต้น
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้นักลงทุนไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานต้องออกไป
ลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ในขณะที่ผู้ประกอบการบางกลุ่ม
ต้องการขยายตลาดและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจ
๑

๐
การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
หมายถึง ธุรกรรมการลงทุนที่ผูลงทุนซึ่งมีถิ่นฐานในประเทศไทยมีตอธุรกิจที่มีถิ่นฐาน
ในตางประเทศที่เปนกิจการในเครือ โดยที่ผูลงทุนถือหุนของกิจการในเครือหรือกิจการที่นาเงินไปลงทุนตั้งแตรอยละ ๑๐
ขึ้นไป (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

-๙๖ในระยะยาวมากขึ้น โดยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา การลงทุนของนักลงทุนไทยในต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การลงทุนในต่างประเทศไม่ใช่การทาให้เงินไหลอกนอกประเทศเท่านั้น หากมองในทางตรงกันข้าม
การลงทุนในต่างประเทศจะมีส่วนช่วยต่อยอดห่วงโซ่ อุปทานและขยายช่องทางการส่งออกของนักลงทุนไทยได้
ในลักษณะกลยุทธ์แบบ “การลงทุนนาการค้า ” (Investment Induced-Trade) โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เศรษฐกิจผ่านการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพ นอกจากนั้น ในอนาคตอาจเป็นช่องทางให้ดึงบริษัทขนาดเล็ก
ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันเข้าไปลงทุนได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการขยายห่วงโซ่อุปทานของไทยในระดับภูมิภาค
ให้แข็งแกร่งมากขึ้น
๑ ญ ต่ อ การพั ฒ นา
การลงทุน โดยตรงจากต่า งประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)๑ มีความส าคั
เศรษฐกิจของประเทศที่กาลังพัฒนาอย่างมาก เนี่องจากการออมภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการลงทุน
ซึ่งการลงทุน จากต่า งประเทศนั้ น ให้ ป ระโยชน์ แ ก่ ทั้งผู้ ม าลงทุน และผู้ ไ ด้รับ เงิ นลงทุ น เพราะการที่ผู้ ม าลงทุ น
ขยายการลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น ทาให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
ในประเทศนั้นๆ เพี่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและผลกาไรของบริษัทตน ส่วนประเทศที่ได้รับเงินลงทุนก็ได้รับ
ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชาติจากการลงทุนใหม่และได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจากประเทศ
ผู้มาลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ ของประเทศตนต่อไป
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยในปี ๒๕๖๐ มีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาคการบริการ
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนสาขาค้าปลีกค้าส่ง บริการทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ ในภาคการผลิตส่วนใหญ่
เป็นการเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมเครื่องจักร การผลิตคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ ยางและพลาสติก โดยกลุ่มประเทศ
ที่มีการลงทุนในไทยสะสมสูงที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง
ตามลาดับ
ในอดีตประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีอัตราการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม
ข้อท้าทายประการหนึ่งในปัจจุบัน คือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่าลดลง สืบเนื่องจากอัตราค่าแรง
ที่ปรับสูงขึ้น การขาดแคลนแรงงานจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมื อ ง
ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความเชื่ อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา BOI ได้มี
มาตรการหลายประการที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย อาทิ การให้สิทธิ
๒
ประโยชน์ทางภาษีกับธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน ๑๐ ประเภท S-Curve Industries๑ การเปิดโอกาสให้
เข้าร่วม
ลงทุนกับรัฐบาล (Public Private Partnerships: PPPs) ในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม รวมทั้งการที่รัฐบาล
มีนโยบายผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ฯลฯ
ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เ ป็ น พั ฒ นาการส าคั ญ ที่ ช่ ว ยสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ นั ก ลงทุ น อั น จะดึ ง ดู ด ให้ ก ารลงทุ น โดยตรง
๑

๑
การลงทุนโดยตรงจากต่
างประเทศ หมายถึง การที่บริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือประเทศที่ จะมาลงทุน (Source Countries) ต้องการมา
ลงทุ นท าธุ รกิ จในประเทศไทยหรื อ ประเทศที่ รั บการลงทุ น (Host Countries) เพื่ อสร้ างผลก าไรส่ งกลั บไปยั งบริ ษั ทในประเทศ
ของตน (สานักวิชาการ สานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
๑
๒
อุ ต สาหกรรมเป้
า หมาย ประกอบด้ ว ย ๕ อุ ต สาหกรรมเดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ ได้ แ ก่ ยานยนต์ ส มั ย ใหม่ (Next-Generation
Automotive) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) การแปรรูปอาหาร
(Food for the Future) และ ๕ อุ ต สาหกรรมอนาคต ได้ แ ก่ หุ่ น ยนต์ เ พื่ อ อุ ต สาหกรรม (Robotics) การบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์
(Aviation and Logistics) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ดิจิทัล (Digital) และการแพทย์ครบ
วงจร (Medical Hub)

-๙๗จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยจากสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ พบว่า ส่วนมากมูลค่า
เงินลงทุนอยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง รองลงมาเป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค
โดยญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนสูงที่สุด นอกจากนี้
จากรายงาน Doing Business 2018 (๒๕๖๑) ของ World Bank จัดให้ไทยอยู่ในอันดับ ๒๖ ของประเทศทั่วโลก
ที่ มี ค วามสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม อย่ า งไรก็ ดี ประเทศไทยจะต้ อ งพั ฒ นา
ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งคุณภาพของการผลิตต่างๆ เพื่อให้
ประเทศไทยยังคงเป็นที่ต้องการในการลงทุนทุกระดับต่อไป
สถานการณ์ ก ารร้ อ งเรี ย น คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นกรณี ผ ลกระทบ
จากการดาเนินธุรกิจข้ามพรมแดนของผู้ประกอบการสัญชาติไทยหลายกรณี เช่น กรณีบริษัทเอกชนไทยแห่งหนึ่ง
ได้รับสัมปทานที่ดินเพื่อการปลูกอ้อยและจัดตั้งโรงงานน้าตาลในประเทศกัมพูชาก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อประชาชนชาวกัมพูชา ซึ่ง คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีความเห็ นว่า
กรณี มี ก ารกระทบต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และแม้ บริ ษั ทดั งกล่ าวไม่ ได้ เป็ นผู้ ลงมื อกระท าการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน
แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัทฯ ในบางส่วน หรือกรณีที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับการท่าเรือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ดาเนินโครงการท่าเรือ
น้ าลึ ก ในโครงการเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวายในประเทศเมี ย นมา ซึ่ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีความเห็นว่า การดาเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนเมียนมา โดยมีข้อเสนอแนะนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้ง
กลไกหรือกาหนดภารกิจการกากับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการ
พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดยนาหลักการ UNGPs มาเป็นกรอบในการดาเนินการ
การด าเนิ น การของภาครั ฐ ที่ ผ่ า นมารั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ และตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการดาเนินธุรกิจสัญชาติไทยในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเห็นได้จากการมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานดาเนินการ
ให้สอดรับข้อเสนอแนะนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในหลายกรณี

-๙๘๓.๔.๒ ข้อท้าทาย
 การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ นโยบาย และมาตรการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เสนอให้
ออกกฎหมาย หรื อนโยบายที่ เป็ นรู ปธรรม รวมทั้งสร้างกลไกตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิมนุ ษยชนนอกอาณาเขต
เพื่อให้เกิดการปกป้อง คุ้มครอง เยียวยา และเกิดความรับผิดชอบข้ามพรมแดน (cross border) ซึ่งผู้ถูกละเมิด
สามารถใช้กระบวนการยุ ติธ รรมในประเทศไทยในการคุ้มครองและเยียวยาได้ เช่น พระราชบัญญัติส่ งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีการกากับ ควบคุม ดูแล และมีมาตรการลงโทษ ในเรื่องของการลงทุนของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุน
ในต่างประเทศ ไม่ว่ารูปแบบการลงทุนจะเป็นไปในรูปแบบบริษัทลูก หรือกิจการร่วมค้า และพัฒนาหลักการกากับดูแลที่ดี
(Corporate Governance Code: CG code) ให้ มี ส ภาพบั ง คั บ ตามกฎหมาย การออกกฎหมายและระเบี ยบ
ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจน
การกาหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดภายใต้ EEC ต่อสาธารณชน เพื่อให้รับทราบล่วงหน้า
และควรมีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในท้องที่ก่อนที่โครงการเหล่านั้นจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และได้รับการอนุมัติเงินกู้จากธนาคาร
 การสร้างความตระหนักรู้แก่นักลงทุน ส่งเสริมให้นาหลักการ UNGPs มาเผยแพร่ภาคธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ
โดยจัดทาช่องทางการทางานอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 การส่งเสริมการลงทุน พิจารณากาหนดเงื่อนไขให้รัฐบาลพิจารณาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนก่อนการลงนาม
ในข้อตกลง/สนธิสัญญาด้านการค้า /การลงทุนระหว่างประเทศ การพิจารณาข้อบทเพื่อความมั่นคงแห่งสัญญา
(Stabilization clause) ในข้อตกลงการลงทุน ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินนโยบายของรัฐในการส่งเสริม
หลักการ UNGPs การกาหนดมาตรการให้องค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ในดินแดน หรือเขตอานาจอธิปไตยของประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตามหลักการ UNGPs การกาหนดมาตรการให้การริเริ่มหรือพัฒนาโครงการใดๆ ต้องคานึงถึงประโยชน์
สาธารณะ สิ ทธิการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน และผลกระทบต่ อ ประชาชนในพื้ นที่ ในโครงการก่ อนตัด สิ น ใจ
ดาเนิ น โครงการ การกาหนดมาตรการกากับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ ล งทุนสั ญชาติ ไทยให้ เ คารพ
ต่อหลักการสิทธิมนุษยชน การกาหนดมาตรการให้ธุรกิจซึ่งได้รับการสนับสนุนและให้ประกันการลงทุนประกอบธุรกิจ
โดยเคารพสิทธิมนุษยชน การกาหนดให้มีการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในการจัดทาบริการ
สาธารณะโดยนักวิชาการอิสระที่ประชาชนในพื้นที่และสังคมยอมรับ รวมทั้งกาหนดมาตรการ และกลไกกากับดูแล
เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งเสนอให้ใช้หลักการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและการเฝ้าระวัง
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังในการจัดทาบริการสาธารณะและสัญญาการร่วมลงทุน (กรณีรัฐมอบให้เอกชน
ดาเนินการ) การพิจารณายกเลิกการมอบหมายให้ภาคเอกชนดาเนินการจัดทาโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะผ่านสัญญาร่วมลงทุน (Public-Private Partnership)
 การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ การกาหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนในการควบคุม
บรรษัทและธุรกิจในต่างประเทศ การพิจารณาจัดทามาตรการกาหนดให้ทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้ า มพรมแดน (transboundary EIA) และมี ม าตรการเฝ้ า ระวั ง ต่ อ ผลกระทบข้ า มพรมแดนทางด้ า นสุ ข ภาพ
การเกษตร และสิ่ ง แวดล้ อ ม การก าหนดมาตรการป้ อ งกั น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในโครงการการลงทุ น
ของรัฐวิสาหกิจและธุรกิจไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนให้มีการจัดทาการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)

-๙๙ การพัฒนาการดาเนินงานของภาครัฐ การกาหนดให้มีหน่วยงานกลางในการควบคุมดูแลกรณีเกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การกาหนดบทบาทของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ในการควบคุมบริษัทมหาชนให้เคารพและปฏิบัติตามหลักการ UNGPs การสร้างกลไกในการตรวจสอบผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน การส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศโดยภาคธุรกิจไทย ซึ่งบริษัทแม่จดทะเบียน หรือมีสานักงานใหญ่ในประเทศไทย
รวมถึงส่ งเสริ มให้ ธนาคารพาณิชย์ ให้ ความส าคัญกับการประกอบธุรกิจที่ส่ งผลกระทบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
โดยมีแนวปฏิบัติร่วมกันสาหรับการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking Guidelines) เพื่อกาหนดแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
 รัฐวิสาหกิจ การออกข้อบังคับเพื่อกาหนดให้รัฐวิสาหกิจดาเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างในการเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยอาจมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและแรงจูงใจ เช่น ตัวชี้วัดการดาเนินการของรัฐวิสาหกิจในการป้องกัน
และบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงกรณีที่ดาเนินการในต่างประเทศโดยบริษัทลูก ผู้รับจ้าง
ตามสัญญา หรือกิจการร่วม
 ห่วงโซ่อุปทาน การส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่กากับให้ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท สาขา แฟรนไชส์ รวมถึงบริการ
ที่จัดจ้างจากภายนอก และบริษัทที่ รับเหมาช่วงเคารพสิทธิมนุษยชน เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชน
 การด าเนิน การต่ อภาคธุ ร กิจ การจัดให้ มีมาตรการหรือกลไกในการจัดการปัญหากรณีรัฐ วิส าหกิจ /
ภาคธุรกิจของไทย ละเมิดสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ การนามาตรการการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ/กึ่งบังคับ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มาใช้อย่างจริงจัง การจัดตั้งกลไก
หรือคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทข้ามชาติ โดยอาจให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทาหน้าที่ในการผลักดัน
การส่งเสริมให้ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก่อนการอนุมัติเงินกู้สาหรับการลงทุนด้วย
การส่งเสริมให้บริษัทเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการทูตทางเศรษฐกิจ (economic
diplomacy) รวมถึงในการส่งเสริมการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (due diligence) โดยบริษัทไทย
ที่เกี่ยวข้องในโครงการขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน การกาหนดให้ภาคธุรกิจทุกขนาดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ข้ามพรมแดนผนวกเรื่องการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้านไว้ในโครงการที่ดาเนินการอยู่ แล้ว
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการตามมติคณะรัฐ มนตรี
ที่รับทราบข้อเสนอแนะนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหากรณีต่างๆ

-๑๐๐๓.๔.๓ แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๔.๒ และนามาจัดกลุ่มโดยกาหนดประเด็นสาคัญ พร้อมทั้งแผนกิจกรรม
ซึ่งระบุ ห น่ ว ยงานรั บ ผิดชอบ กรอบระยะเวลาดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตัว ชี้วัด ตลอดจนความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติ เป้าหมายการ พัฒ นาที่ยั่งยืน
และหลักการ UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้การติดตามประเมินผลสามารถทาได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการฯ โดยแยกเป็น ๓ เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้
เสาที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)
ลาดับที่

๑.

ประเด็น

การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
นโยบาย
และมาตรการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

จัดทาแนวปฏิบัติและกระบวนการ
ในการให้ความเห็นต่อสัญญาในกรณีที่
ภาครัฐทาธุรกิจกับบรรษัทข้ามชาติ
ทั้งนี้ โดยคานึงถึงการประเมิน
สิทธิมนุษยชนด้วย

หน่วยงานรับผิดชอบ

-สานักงานอัยการ
สูงสุด

กรอบ
ระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
๒๕๖๒-๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนด
กรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

มีการจัดทาแนวปฏิบัติ
และกระบวนการ
ในการให้ความเห็นต่อสัญญา
ในกรณีทภี่ าครัฐทาธุรกิจ
กับบริษัทข้ามชาติโดยคานึงถึง
การประเมินสิทธิมนุษยชน
ประกอบด้วย

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐

-๑๐๑ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศึกษาและหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางพัฒนา
กฎหมาย นโยบาย หรือกลไกที่เป็น
รูปธรรมในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขต เพื่อให้เกิด
การปกป้อง คุ้มครอง เยียวยา
และเกิดความรับผิดชอบข้ามพรมแดน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาทิ
OECD Guideline for Multinational
Enterprises

-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
-กระทรวงยุติธรรม

ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) ต้องมีการกากับดูแล
การดาเนินการของภาคธุรกิจ
และนักลงทุน รวมทั้งมีบทลงโทษที่ชัดเจน
สาหรับกรณีที่การดาเนินการดังกล่าว
ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

-สานักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-สานักงาน
ความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกั
บประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)

กรอบ
ระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
๒๕๖๒-๒๕๖๕

๒๕๖๒-๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนด
กรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

-มีการปรับปรุง พัฒนากฎหมาย
นโยบาย หรือกลไกในการ
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขต
เพื่อให้เกิดการปกป้อง
คุ้มครอง เยียวยา
และเกิดความรับผิดชอบ
ข้ามพรมแดนที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล อาทิ
OECD Guideline for
Multinational Enterprises
มีการประชุมทบทวนกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการระเบียง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic
Corridor: EEC)

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖,
๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล

-๑๐๒ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบ
ระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

-สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
สร้างช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) รวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พรมแดนทั้งหมด และกลไกหารือ
กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

-สานักงาน
๒๕๖๒-๒๕๖๕
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-สานักงาน
ความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)

ตัวชี้วัด
(กาหนด
กรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐
มีการกาหนดช่องทางเปิดเผย -ยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ด้านการสร้างความสามารถ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ในการแข่งขัน
ภาคตะวันออก (Eastern
-ยุทธศาสตร์ชาติ
Economic Corridor: EEC) ด้านการสร้างการเติบโต
รวมถึงเขตเศรษฐกิจพรมแดน บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ทั้งหมด และกลไกหารือ
ต่อสิ่งแวดล้อม
กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐

-๑๐๓ลาดับที่

๒.

ประเด็น

กิจกรรม

การสร้าง
นาหลักการ UNGPs มาเผยแพร่
ความตระหนัก แก่ภาคธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ
รู้แก่นักลงทุน โดยจัดทาช่องทางสื่อสาร
กับคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบ
ระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
๒๕๖๒-๒๕๖๕

-สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
-ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
-สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
-คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน ๓ สถาบัน
(กกร.)
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงพาณิชย์
(กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า)
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความความสาคัญ -สานักงาน
๒๕๖๒-๒๕๖๕
กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ คณะกรรมการกากับ
และห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
หลักทรัพย์และตลาด
รวมถึงการจัดจ้างบริการภายนอก
หลักทรัพย์

ตัวชี้วัด
(กาหนด
กรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

มีการจัดอบรม/ประชุม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเผยแพร่หลักการ UNGPs ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘

มีการจัดอบรมภาคธุรกิจ
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน
และความเชื่อมโยงระหว่าง
บริษัทขนาดใหญ่และห่วงโซ่

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา

-๑๐๔ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบ
ระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

และการรับเหมาช่วงที่อาจก่อผลกระทบ
ที่ไม่พึงประสงค์ต่อสิทธิมนุษยชน

๓.

การส่งเสริม
การลงทุน

ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความสาคัญ
กับการประกอบธุรกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผลักดัน
ให้มีแนวปฏิบัติร่วมกันสาหรับการธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking
Guidelines) ซึ่งกาหนดแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์
ที่สอดคล้องกับหลักการ Environment,
Social and Governance (ESG
criteria) หรือแนวปฏิบัติอื่นๆ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
รับรองว่ารัฐให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักลงทุน และองค์กรธุรกิจ
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเคารพ และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และระเบียบายในประเทศ
ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายของรัฐในการบริหาร

-ธนาคารแห่งประเทศไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๕

-กระทรวง
การต่างประเทศ
-กระทรวงพาณิชย์
(กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ)

๒๕๖๒-๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนด
กรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

อุปทานของบริษัท รวมถึง
การจัดจ้างบริการภายนอก
และการรับเหมาช่วงที่อาจก่อ
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
ต่อสิทธิมนุษยชน
มีแนวปฏิบัติร่วมกันสาหรับ
การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Banking
Guidelines) เพื่อกาหนด
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
การเงินตามหลักการ
Environment, Social and
Governance (ESG criteria)
หรือแนวปฏิบัติอื่นๆ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา

-การเจรจาความตกลง
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุนและข้อบท
การลงทุนในความตกลง
เขตการค้าเสรียึดถือหลักการ

-๑๐๕ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบ
ระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

จัดการ และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
รวมถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
เป็นต้น

ตัวชี้วัด
(กาหนด
กรอบกว้างๆ)
ปกป้อง และเคารพ
สิทธิมนุษยชนและหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบ

พิจารณามาตรการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจ
ที่ตั้งอยู่ในดินแดน หรือเขตอานาจ
อธิปไตยของไทยปฏิบัติตามหลักการ
UNGPs โดยในการริเริ่มหรือพัฒนา
โครงการต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
ในโครงการก่อนตัดสินใจดาเนินโครงการ

-สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

๒๕๖๒-๒๕๖๕

สร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริม
และอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
สัญชาติไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ
เพื่อให้เคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ
รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-สานักงาน
๒๕๖๒-๒๕๖๕
คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
-ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้า
แห่งประเทศไทย

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐
มีการอบรมให้องค์กรธุรกิจ
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ตั้งอยู่ในดินแดน หรือ
ด้านการสร้างความสามารถ
เขตอานาจอธิปไตยของไทย ในการแข่งขัน
ปฏิบัติตามหลักการ UNGPs -ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐
มีการฝึกอบรม/ให้ความรู้
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ผู้ประกอบธุรกิจที่จะไปลงทุน ด้านการสร้างความสามารถ
ในต่างประเทศเพื่อให้เคารพ ในการแข่งขัน
ต่อหลักสิทธิมนุษยชน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา

-๑๐๖ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบ
ระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

-สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
-กระทรวงพาณิชย์
(กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ)
กาหนดให้มีการศึกษาและประเมิน
-สานักงาน
๒๕๖๒-๒๕๖๕
ความเสี่ยงและผลกระทบ
สภาพัฒนา
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
การเศรษฐกิจ
(Human Rights Due Diligence)
และสังคมแห่งชาติ
ก่อนการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
-กระทรวง
หรือ โครงการที่เกี่ยวกับการจัดทาบริการ ทรัพยากรธรรมชาติ
สาธารณะ รวมถึงกรณีที่มีการร่วมลงทุน และสิ่งแวดล้อม
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดทา (สานักนโยบาย
โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
และแผนสิ่งแวดล้อม)
และบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐ -กระทรวงคมนาคม
รวมถึงกรณีที่รัฐมอบหมายหน้าที่
-กระทรวงการคลัง
ให้ภาคเอกชนดาเนินการจัดทาโครงการ (สานักงาน
ดังกล่าวแทน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ)

ตัวชี้วัด
(กาหนด
กรอบกว้างๆ)

กับสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ที่รับการลงทุน (host country)
โดยอาจพิจารณาจัดทาคู่มือ (Guideline)
การลงทุนในแต่ละประเทศ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐

มีการศึกษาประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human
Rights Due Diligence)
ก่อนการดาเนินโครงการ
ขนาดใหญ่

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖,
๑๗

-๑๐๗ลาดับที่

๔.

ประเด็น

การป้องกัน
การละเมิด
สิทธิมนุษยชน
ในต่างประเทศ

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

-กระทรวงพลังงาน
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
(สานักงาน
ความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์การ
มหาชน))
ส่งเสริมธุรกิจไทยในต่างประเทศให้เคารพ -กระทรวง
สิทธิมนุษยชน
การต่างประเทศ

กรอบ
ระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนด
กรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๗, ๑๘, ๑๙

๒๕๖๒-๒๕๖๕

มีการจัดทาคู่มือสาหรับ
ธุรกิจไทยในการดาเนินการ
ในต่างประเทศที่เคารพ
สิทธิมนุษยชนตามหลักการ
UNGPs

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖,
๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐

-๑๐๘ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

จัดอบรมเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้แก่ -กระทรวง
บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ
การต่างประเทศ
เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ให้คาแนะนา
แก่ภาคธุรกิจไทยที่ไปลงทุน
ในต่างประเทศได้

พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทา
แนวทางหรือความตกลงในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
(transboundary EIA) และมีการเฝ้าระวัง
ต่อผลกระทบข้ามพรมแดนทางด้านสุขภาพ
การเกษตร สังคม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(สานักงานโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม)

กรอบ
ระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
๒๕๖๒-๒๕๖๕

๒๕๖๒-๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนด
กรอบกว้างๆ)
มีการอบรมเรื่องธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนให้แก่
บุคลากรของกระทรวง
การต่างประเทศ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖,
๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐
-มีการหารือ/การศึกษา
-ยุทธศาสตร์ชาติ
ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทา ด้านการสร้างการเติบโต
แนวทางหรือความตกลง
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
-ยุทธศาสตร์ชาติ
(transboundary EIA)
ด้านการปรับสมดุล
-มีการหารือและกาหนด
และพัฒนาระบบการบริหาร
มาตรการเฝ้าระวังผลกระทบ จัดการภาครัฐ
ข้ามพรมแดนทางด้านสุขภาพ

-๑๐๙ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบ
ระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด
(กาหนด
กรอบกว้างๆ)
การเกษตร สังคม
และสิ่งแวดล้อม

กาหนดแนวทางป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในโครงการการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ (และธุรกิจไทย
ในต่างประเทศ) รวมทั้งกลไกการร้องเรียน

๕.

การพัฒนา
กาหนดให้มีหน่วยงานกลาง
การดาเนินงาน ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบกรณี
ของภาครัฐ
เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ

-สานักงาน
๒๕๖๒-๒๕๖๕
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-กระทรวงการคลัง
(สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ)
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐
มีการหารือและกาหนด
-ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรการป้องกัน และกลไก ด้านการปรับสมดุล
การร้องเรียนกรณีการละเมิด และพัฒนาระบบการบริหาร
สิทธิมนุษยชนในโครงการ
จัดการภาครัฐ
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖,
(และธุรกิจไทยในต่างประเทศ) ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐
มีการหารือและพิจารณา
-ยุทธศาสตร์ชาติ
กาหนดหน่วยงานกลาง
ด้านการสร้างการเติบโต
รับผิดชอบการควบคุมดูแล
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
และตรวจสอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
กรณีเกิดผลกระทบ
-ยุทธศาสตร์ชาติ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

-๑๑๐ลาดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

๖.

รัฐวิสาหกิจ

กาหนดให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทาง
ในการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง
และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ที่ดาเนินการในต่างประเทศโดยบริษัทลูก
ผู้รับจ้างตามสัญญาหรือกิจการร่วม

๗.

การดาเนินการ ศึกษาและพิจารณากาหนดมาตรการจูงใจ
ต่อภาคธุรกิจ ทีส่ อดคล้องกับการดาเนินกิจกรรม
ของภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของประเทศไทยที่มีสถานประกอบการ
ขนาดเล็กจานวนมาก โดยกาหนดมาตรการ
จูงใจแก่ผู้ประกอบการและแรงงานโดยตรง
เช่น การจัดทาโครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในสถานประกอบการขนาดเล็ก

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบ
ระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)

-กระทรวงการคลัง
๒๕๖๒-๒๕๖๕
(สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ)

-สานักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-SME Bank
-สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

๒๕๖๒-๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนด
กรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐
รัฐวิสาหกิจมีโครงการ/
-ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน
ด้านการปรับสมดุล
หลักการ UNGPs
และพัฒนาระบบการบริหาร
และการประเมิน HRDD
จัดการภาครัฐ
และร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี -SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
และเป็นรูปธรรม ให้กับ
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
ภาคธุรกิจอื่นๆ
๗, ๘, ๙, ๑๐
มีการศึกษาและกาหนด
-ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรการจูงใจให้กับ
ด้านการปรับสมดุล
ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/
และพัฒนาระบบการบริหาร
แรงงาน โดยคานึงถึง
จัดการภาครัฐ
สถานการณ์ของประเทศไทย -SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
ที่มีสถานประกอบการ
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
ขนาดเล็กจานวนมาก
๗, ๘, ๙, ๑๐

-๑๑๑ลาดับที่

๘.

ประเด็น

การส่งเสริม
ความร่วมมือ
ในการ
ขับเคลื่อน
ประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิ
มนุษยชนใน
ระดับภูมิภาค
และระหว่าง
ประเทศ

กิจกรรม

แลกเปลี่ยน เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดี
ในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค
และระหว่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ

-กระทรวง
การต่างประเทศ
กระทรวงยุติธรรม

กรอบ
ระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๕)
๒๕๖๒-๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(กาหนด
กรอบกว้างๆ)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

-มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน/
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการตาม UNGPs อาทิ
การจัดทาหลักสูตร
แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศที่สนใจ การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เป็นระยะ

-ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖,
๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๙, ๑๐

-๑๑๒เสาที่ ๒ หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ในส่ ว นของเสาที่ ๒ จะก าหนดการด าเนิ น งานในลั ก ษณะ “ความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ ภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ และธุ ร กิ จ ” เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ภ าคธุ ร กิ จ ยึ ด เป็ น หลั ก
ในการประกอบการต่อไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจุดตั้งต้น และเป็นแรงกระตุ้นให้รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจทุกขนา ด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ
๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร และปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน โดยเฉพาะหลักการ UNGPs ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกากับดูแลธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของประเทศไทย ในกรณีที่ ลงทุน
ในประเทศไทย และของประเทศที่ทาการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรส่งเสริมและตรวจตราให้บริษัทลูก รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานของตนเคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกากับดูแล
ธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของประเทศไทย ในกรณีที่ลงทุนในประเทศไทย และของประเทศที่ทาการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกากับดูแลธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของประเทศไทย ในกรณีที่ลงทุนในประเทศไทย และของประเทศที่ทาการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ
๒.๒ การส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงหลักการ/มาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจโดยชอบ
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักการ/มาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจโดยชอบให้แก่
หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ ทั้งในส่วนการลงทุนในประเทศ และการลงทุนระหว่างประเทศต้องเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแก่สาธารณชน โดยเฉพาะชุมชน
และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการดาเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรศึกษาหลักการ UNGPs และ OECD Guidelines on Multinational Enterprises รวมทั้งสื่อสารทาความเข้าใจกับบริษัทในเครือ
และหน่วยงานในสังกัด
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องเฝ้าระวังการดาเนินงานของห่ วงโซ่อุปทานของบริษัท รวมถึงการจัดจ้างบริการภายนอกและการรับเหมาช่วงที่อาจก่อผลกระทบ
ที่ไม่พึงประสงค์ต่อสิทธิมนุษยชน ตามที่กาหนดในหลักการ UNGPs

-๑๑๓




๒.๓ กลไกการร้องเรียน และเยียวยา
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ควรจัดทาการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวัง
สิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรมีช่องทาง/กลไกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ และประสานส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ควรระงับเหตุข้อพิพาทกับชุมชนโดยการเจ รจา
และหารือร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะนาคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ อาจประสานง านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ควรกาหนดมาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ

เสาที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องได้ร่ ว มกัน พิจ ารณาข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่ว นต่างๆ ตามข้อ ๓.๔.๒ และนามาจัดกลุ่ มโดยกาหนดหน้าที่ภาครัฐ
และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด อันเป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจโดยภาครัฐ รัฐวิส าหกิจ ภาคธุรกิจ โดยได้เชื่อมโยง
ความสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติต่ อ ไป
สรุปได้ดังนี้
ลาดับที่
๑.

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

กลไกร้องเรียน ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ
เพื่อจัดตั้งกลไกระหว่างประเทศ
เพื่อรับข้อร้องเรียน ตรวจตรา สอบสวน
การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กระทรวง
การต่างประเทศ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๒(อาจจะกาหนด
๒๕๖๕)
กรอบกว้างๆ)
๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีประชุม/หารือกับต่างประเทศ
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้
ในการจัดตั้งกลไกระหว่างประเทศ
เพื่อรับข้อร้องเรียน ตรวจตรา

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖

-๑๑๔ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒.

การเจรจา/
ไกล่เกลี่ย

พิจารณากาหนดกระบวนการหารือ พูดคุย กระทรวง
เจรจา เพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศ
การต่างประเทศ
อันเป็นผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ

๓.

การช่วยเหลือ
ทางการเงิน/
เยียวยา

๔.

การป้องกัน
ผลกระทบ

พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟู
ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในด้านอาชีพ วิถีชีวิต
สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือ
ได้อย่างทันท่วงที
จัดทามาตรการเพื่อเตรียมรับมือ
กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น
มีแผนฝึกซ้อมเป็นประจาเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจกับชาวบ้าน หรือ มีการซ้อม/
แจ้งสัญญาณเตือน มีการป้องกันการรั่วไหล
จากสารเคมี เป็นต้น

กรอบระยะเวลา
(๒๕๕๒๒๕๖๕)
๒๕๖๒-๒๕๖๕

กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๕
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๕
กระทรวง
อุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด
(อาจจะกาหนด
กรอบกว้างๆ)
และสอบสวนการดาเนินธุรกิจ
ที่มีผลกระทบต่อชุมชน
มีการกาหนดกระบวนการหารือ
พูดคุยเจรจา เพื่อแก้ปัญหา
ระหว่างประเทศ
อันเป็นผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕,
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕,
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
มีการประชุมเพื่อพิจารณา
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
สมดุลและพัฒนาระบบ
กองทุนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟู การบริหารจัดการภาครัฐ
ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในด้านอาชีพ - SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕,
สุขภาพ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
มีมาตรการเพื่อเตรียมรับมือ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕,
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๑๑๕บทที่ ๔
การส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติ
รวมทั้งกลไกในการกากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนที่ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การฯ ซึ่งเป็นแนวทางที่จัดทาขึ้น
จากการมีส่ ว นร่ ว มของทุ กภาคส่ ว น และผ่ านการพิจารณาและความเห็ นชอบของหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งแล้ ว
โดยในการดาเนิน งานตามแผนปฏิบั ติการฯ ได้กาหนดแผนเป็น ๒ แนวทาง คือ แผนการดาเนินงานระยะสั้ น
ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดาเนินงานภายใน ๒ ปี สาหรับโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน ซึ่งสามารถดาเนินการให้บรรลุผล
ได้โดยเร็ว และแผนการดาเนินงานระยะยาว ซึ่งมีกรอบระยะเวลา ๔ ปี สาหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องอาศัย
ระยะเวลาในการดาเนินงาน หรือ เป็นโครงการที่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รูปแบบโครงการ/กิจกรรม
ของแต่ละหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบภารกิจของแต่ละหน่วยงาน แต่ต้องสอดรับกับการดาเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ในบทนี้ จึงขอนาเสนอตัวอย่างแผนกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ จะดาเนินการ ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ
๔.๑ ตัวอย่างแผนการดาเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓)
ลาดับ
ตัวอย่างกิจกรรม
หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
๑. จัดประชุมเพื่อประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ
กระทรวงยุติธรรม
๒. ผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ กระทรวงยุติธรรม
และหลักการ UNGPs
๓. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ในเครือ GCNT
กระทรวงยุติธรรม
และรัฐวิสาหกิจ นาแผนปฏิบัติการฯ และหลักการ UNGPs
ไปปฏิบัติ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับภาคธุรกิจอื่นๆ
๔. จัดโครงการคัดเลือกองค์กรภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ
กระทรวงยุติธรรม
ต้นแบบในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ
และหลักการ UNGPs
๕. การจัดทาคู่มือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ
กระทรวงยุติธรรม
และหลักการ UNGPs
๔.๒ ตัวอย่างแผนการดาเนินงานระยะยาว (๔ ปี)
ลาดับ
ตัวอย่างกิจกรรม
ที่
๑. เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ และหลักการ UNGPs
ผ่านทางช่องทางต่างๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กับแผนปฏิบัติการฯ

กรอบระยะเวลา
๒๕๖๒
๒๕๖๒-๒๕๖๓
๒๕๖๒-๒๕๖๓
๒๕๖๒-๒๕๖๓
๒๕๖๒-๒๕๖๓

กรอบระยะเวลา
๒๕๖๒-๒๕๖๕

-๑๑๖ลาดับ
ตัวอย่างกิจกรรม
ที่
๒. จัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นประจาทุกปี
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ
และการขับเคลื่อนหลักการ UNGPs ให้กับทุกภาคส่วน
๓. แลกเปลี่ยนต้นแบบที่ดีในการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
ให้กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรและเผยแพร่ความรู้
ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุม
ถึงแผนปฏิบัติการฯ และหลักการ UNGPs
ฝึกอบรมวิทยากรด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับ
ภาคส่วนต่างๆ
พัฒนา E-learning เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของแผนปฏิบัติการฯ
และหลักการ UNGPs
พัฒนา Application รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งดาเนินการประสาน
ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก
นาแผนปฏิบัติการ และหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติ
ประชุมหารือถึงประเด็นที่ยังไม่บรรลุตามแผนปฏิบัติการฯ
และผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ
พิจารณาศึกษามาตรการจูงใจทางภาษี หรือสิทธิประโยชน์
เพื่อชักจูงให้ภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามหลักการ
UNGPs และแผนปฏิบัติการฯ
พิจารณามาตรการกาหนดให้ภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน
(HRDD) ให้มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กระทรวงยุติธรรม

กรอบระยะเวลา
๒๕๖๒-๒๕๖๕

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๕

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๓-๒๕๖๕

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๔-๒๕๖๕

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๔-๒๕๖๕

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๕

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๔-๒๕๖๕

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๓-๒๕๖๕

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๓-๒๕๖๕

๒๕๖๓-๒๕๖๕

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
มีแผนจะดาเนินการ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่างๆ ไม่ได้จากัดเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นเท่านั้น
แต่สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับข้อเท็จจริง ทรัพยากร และบริบท
ของแต่ละองค์กร เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ บรรลุผล

-๑๑๗๔.๓ กลไกกากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษ ยชน
ในเบื้องต้น เจตนารมณ์ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการกาหนดแนวทาง จัดทา ติดตาม และประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนั้น มุ่งประสงค์ให้คณะกรรมการฯ เป็นกลไกหลัก
ในการกากับ ดูแล และติดตามการปฏิบั ติตามแผนปฏิบัติการฯ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
ประกอบด้ว ยผู้ แทนของหน่ ว ยงานต่า งๆ ที่เกี่ยวข้องกั บการปฏิ บัติต ามแผนปฏิบัติ ก ารฯ แล้ ว อย่างไรก็ ต าม
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น กระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นงานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศไทย
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (กากับดูแลกระทรวงยุติธรรม) เป็นประธาน เพื่อดูแลภาพรวมงานด้านสิทธิมนุ ษยชน
ของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ดังกล่าว จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยให้มี
อานาจหน้ าที่ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ การฯ เฝ้ าระวัง ติดตาม เตือนภัยด้านสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไปปฏิบัติ ตลอดจนรวบรวมสถิติข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้า ใจ และประชาสั ม พัน ธ์ เ กี่ยวกับ สิ ทธิ มนุ ษ ยชน เป็นต้น ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่ า ว
จะเป็นศูนย์รวมในการกากับ ดูแล และติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ภายใต้กรอบวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน
๔.๔ การประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นกลาง
มาทาการประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วง ๒ ปีแรก
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) และ ๒ ปีหลังของแผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ของการดาเนิน งานตามแผนปฏิบั ติการฯ และนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ทั้ ง นี้ ผลการประเมิ น แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากภาคส่ ว นต่ า งๆ
จะถูกนามาพิจารณาเพื่อเสนอแนวทางปรั บปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจในทางปฏิบัติได้จริงและมีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน
ของประเทศต่อไป
๔.๕ ทิศทางของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ไปในทิศทางใดนั้น ขึ้นอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ
และบริบทของประเทศ ซึ่งหากเหมาะสม ในอนาคตอาจมีการผนวกแผนปฏิบัติการฯ เข้ากับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อรวมให้เป็นกลไกเดียวกัน อันจะง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการนาไปปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลต่อไป

