
á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔÇ‹Ò´ŒÇÂ¸ØÃ¡Ô¨¡ÑºÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ ÃÐÂÐ·Õ่ 1
(¾.È. 2562-2565)

7 in

10 in

8.
5 

m
m

7 in



แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  (National Action Plan on Business and 
Human Rights: NAP) ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) เกิดขึ้นจากความริเริ่มของรัฐบาลในการตระหนักถึง
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน อันสืบเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ รัฐบาลจึงมี
ความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ  
และมาตรการต่างๆ ในประเทศ พันธกรณีระหว่างประเทศ กับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ทั้งในมิติการก าหนด
หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองประชาชน (Protect)  ก าหนดความคาดหวังต่อภาคธุรกิจให้ประกอบธุรกิจด้วยความ
เคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) และก าหนดหน้าที่ของภาครัฐและภาคธุรกิจในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ (Remedy) ซึ่งเป็นสามหลักการส าคัญตามกรอบแนวทางหลักการ 
UNGPs ดังกล่าว  
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงานหลักที่ ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ได้เริ่มด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ  
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ด้วยความมุ่งหวังให้เป็นกรอบแนวทางพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานให้กับภาคส่วนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน บรรเทา และแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ  
โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุม สัมมนา หารือ ร่วมกับทุกภาคส่วน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
หลักการ UNGPs อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปี ๒๕๖๑ รัฐบาลได้เชิญคณะท างานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน
กับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational 
corporations and other business enterprises) หรือ คณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(UN Working Group on Business and Human Rights) มาเยือนไทย และได้มีโอกาสหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  
ซึ่งคณะท างานสหประชาชาติฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานการณ์ธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกระทรวงยุติธรรม 
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มองว่ากระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างทุกภาคส่วน เพ่ือให้แผนปฏิบัติการฯ เป็นสิ่งที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับบริบทของไทย  
และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป     
 สุดท้ายนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ ทุกท่าน รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ  
ที่ได้ร่วมกันให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ของประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ   
 

                กระทรวงยุติธรรม 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

ตุลาคม ๒๕๖๒  



  

สารบัญ 
 

 บทสรุปผู้บริหาร  
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  ๑ 
 ๑.๒ แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  ๗ 
 ๑.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในบริบท 

ของต่างประเทศ 
๙ 

 ๑.๔ ประเทศไทยและการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ๙ 
บทที่ ๒ กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ๑๑ 
 ๒.๑ กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ๑๑ 
 ๒.๒ ประเด็นหลัก (Key Priority Area) ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการระดับชาติ 

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
๑๔ 

 ๒.๓ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
กับแผนและนโยบายระดับชาติอ่ืนๆ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

๑๕ 

 ๒.๔ กรอบระยะเวลาบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ๑๗ 
บทที่ ๓  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  ๑๘ 
 ๓.๑ แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ๑๘ 
 ๓.๑.๑ สถานการณ์ในภาพรวม ๑๘ 
 ๓.๑.๒ ข้อท้าทาย ๒๑ 
 ๓.๑.๓ แผนปฏิบัติการ  ๒๔ 
 ๓.๒ แผนปฏิบัติการด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ๔๘ 
 ๓.๒.๑ สถานการณ์ในภาพรวม ๔๘ 
 ๓.๒.๒ ข้อท้าทาย ๕๔ 
 ๓.๒.๓ แผนปฏิบัติการ  ๕๖ 
 ๓.๓ แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  ๗๗ 
 ๓.๓.๑ สถานการณ์ในภาพรวม ๗๗ 
 ๓.๓.๒ ข้อท้าทาย ๘๑ 
 ๓.๓.๓ แผนปฏิบัติการ  ๘๓ 
 ๓.๔ แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ  ๙๔ 
 ๓.๔.๑ สถานการณ์ในภาพรวม ๙๔ 
 ๓.๔.๒ ข้อท้าทาย ๙๗ 
 ๓.๔.๓ แผนปฏิบัติการ  ๙๙ 



  

บทที่ ๔  การส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปสู่
การปฏิบัติ รวมทั้งกลไกในการก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ 

๑๑๕ 

 ๔.๑ ตัวอย่างแผนการด าเนินงานระยะสั้น (๒ ปี)  ๑๑๕ 
 ๔.๒ ตัวอย่างแผนการด าเนินงานระยะยาว (๔ ปี)  ๑๑๕ 
 ๔.๓ กลไกก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ 

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
๑๑๗ 

 ๔.๔ การประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  ๑๑๗ 
 ๔.๕ ทิศทางของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ๑๑๗ 
 
 
 
  



  

บทสรุปผู้บริหาร 
 

๑. ความเป็นมาของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
 สืบเนื่องจากการที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ได้มีข้อมติ 
ที่ ๑๗/๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ รับรองหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันเฝ้าระวัง และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ โดยหลักการ  UNGPs  
ได้ก าหนดหน้าที่ให้กับภาครัฐในการคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกละเมิด (Protect) ก าหนดหน้าที่ภาคธุรกิจ 
ให้ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) และก าหนดหน้าที่ของภาครัฐและภาคธุรกิจในการเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด อันเป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจ (Remedy) ทั้งนี้ ในการน าหลักการUNGPs 
มาขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น คณะท างานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติ 
และองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational corporations and 
other business enterprises) หรือคณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Working 
Group on Business and Human Rights) ได้มีข้อเสนอแนะให้ประเทศต่างๆ จัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ขึ้น โดยน าหลักการ 
UNGPs มาเป็นพ้ืนฐานในการยกร่าง และสามารถปรับได้ตามบริบทสถานการณ์ของแต่ละประเทศ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการฯ 
สามารถบังคับใช้และแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง  
 การจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)  
ของประเทศไทยนั้น เกิดข้ึนจากความริเริ่มของรัฐบาลที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จ าเป็น และเร่งด่วนในการแก้ปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ เนื่องจากในระยะหลังได้มีจ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงได้ให้ค ามั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) พร้อมทั้งตอบรับ
ข้อเสนอแนะของประเทศสวีเดนในเวทีการประชุมเพ่ือทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ สมัยที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพ่ือยืนยันความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ 
รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ เคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนรับรองว่าจะจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนเพ่ืออนุวัติการตามหลักการ UNGPs ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๐ มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งก าชับให้เร่งปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
 
๒. กรอบแนวคิด กระบวนการจัดท า และสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
 ๒.๑ กรอบแนวคิด 

การจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)  
มีกรอบแนวคิดมาจากการเชื่อมโยงหลักการ UNGPs เข้ากับบริบทของประเทศไทย อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ แนวปฏิบัติ  
และบริบทสถานการณ์ภายในประเทศ รวมถึงพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี เป้าหมาย 



  

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึง 
ข้อท้าทาย และประเด็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ภายในกรอบระยะเวลาการบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ ตลอดจน
การรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพ่ือเติมเต็มให้แผนปฏิบัติการฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น สะท้อนข้อเท็จจริง และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงเป็นส าคัญ  
 ๒.๒ กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ Guidance on National Action Plans 
on Business and Human Rights ซึ่ งจัดท าขึ้น โดยคณะท างานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติ 
และองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational 
corporations and other business enterprises) หรือ คณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(UN Working Group on Business and Human Rights) เพ่ือเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆ ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ของประเทศไทย อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
ก าหนดแนวทาง จัดท า ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
ส าหรับกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ สรุปไดด้ังนี้  
 ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพ้ืนที่  
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สมาคมเครือข่าย Global Compact ประเทศไทย และภาคประชาสังคม 
ลงพ้ืนที่จัดการประชุมในระดับภูมิภาคเพ่ือรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมิภาค 
ของประเทศ ทั้งในเชิงพัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทาย เพ่ือจะได้ทราบถึงสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ  
และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการยกร่างแผนปฏิบัติการฯ  
 ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑) การยกร่างและวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(รอบที่ ๑) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ยกร่างแผนปฏิบัติการฯ (Zero Draft) ขึ้น และได้น าร่างแผนปฏิบัติการฯ (Zero Draft) ดังกล่าว ไปหารือร่วมกับ 
ภาคส่วนต่างๆ ใน ๕ ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้น าขึ้นสู่ เว็บไซต์  ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน –  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็นสามารถจัดส่งข้อเสนอแนะทางไปรษณีย์
ได้เพ่ือขอรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ (Zero Draft) นอกจากนั้น รัฐบาลได้เชิญคณะท างาน
สหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ (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 ซึ่งคณะท างานสหประชาชาติฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ 
UNGPs และบริบทของประเทศไทย ซึ่งข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากทุกภาคส่วนได้ถูกน ามา
ประมวลเพ่ือปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 



  

 ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) การวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(รอบที่ ๒) และการปรับปรุงแก้ไขร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้าย กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Cluster) กับองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ เพ่ือขอรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ จากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รวมทั้งได้มี 
การปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นระยะๆ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ และสามารถน ามาปฏิบัติได้จริงมากยิ่งขึ้น  
หลังจากนั้น ได้มีการน าร่างแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมกลุ่มย่อย) ขึ้นสู่เว็บไซต์ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้าย 
จากนั้น จึงได้น าไปประมวลเพ่ือปรับปรุงเป็นร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  สถานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบและประกาศใช้
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เสนอ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) เป็นการเน้นย้ าบทบาทผู้น าของประเทศไทยในอาเซียน รวมทั้ง
ภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เคารพสิทธิมนุษ ยชน  
และหลีกเลี่ยงการด าเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างหลักประกัน 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
  ๒.๓.๑ สาระส าคัญ 

 แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ๔ บทที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑) บทที่ ๑ บทน า เป็นการกล่าวถึงสาระส าคัญพ้ืนฐานของหลักการ UNGPs การจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 

ในบริบทของต่างประเทศ และความเป็นมาในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในประเทศไทย 
(๒) บทที่  ๒ กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยขั้นตอนและกระบวนการ 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประเด็นหลัก (Key Priority Areas) ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการฯ ความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนปฏิบัติการฯ กับแผนและนโยบายระดับชาติอ่ืนๆ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และกรอบระยะเวลา
การบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ 

(๓) บทที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งประกอบด้วย ๑) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน  
๒) แผนปฏิบัติการด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๓) แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน ๔) แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งเนื้อหาของแผนปฏิบัติการ 
แต่ละด้านจะประกอบด้วยสถานการณ์ในภาพรวม ข้อท้าทาย และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งประกอบด้วย 
แผนกิจกรรมที่จะด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด และความเชื่อมโยงระหว่าง
กิจกรรมที่จะด าเนินการกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๔) บทที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ และการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างแผนการด าเนินงานระยะสั้น แผนการด าเนินงานระยะยาว กลไกก ากับดูแล และติดตาม 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ การประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ และทิศทางของแผนปฏิบัติการฯ  
  



  

  ๒.๓.๒ การก าหนดตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นแบบผสมผสานทั้งตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ซึ่งก าหนดแตกต่างออกไปตามแต่ละกิจกรรม โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ  
เป็นหลัก ทั้งนี้ โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเป็นส าคัญ ซึ่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  
จะถูกน ามาใช้ส าหรับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป 
 
๓. กลไกขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ จะด าเนินการโดยหน่วยงานที่ถูกระบุให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรม ส าหรับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ นั้น จะด าเนินการผ่านทางกลไก
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งแต่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ทั้ งนี้  องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ดั งกล่ าว จะประกอบด้วย 
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานอนุกรรมการฯ และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ 

 
๔. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ด้านสถานการณ์ภายในประเทศ 

-เป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเคารพและส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน  
-หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจมีกรอบแนวทางในการส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิมนุษยชน  

เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ และเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

-ส่งเสริมการประสานความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เนื่องจาก
แผนปฏิบัติการฯ ให้ความส าคัญกับกระบวนการเจรจาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ได้รับ
ผลกระทบ    
 ด้านสังคม  
 -ส่งเสริมให้สังคมไทยมีความปลอดภัยมากขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าการลิดรอนเสรีภาพ
ทั้งปวงจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะกระท ามิได้  
 -ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสุขในชีวิต จากการที่ประเทศไทยมีหลักประกันด้านสิทธิ
และเสรีภาพที่ทัดเทียมกับสิทธิมนุษยชนสากล   
 -ยืนยันว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เคารพการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน 
อย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และภาคประชาสังคม อันจะน าไปสู่สังคมท่ีพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน  
 -เพ่ิมแรงจูงใจให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเพราะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของไทยมากยิ่งขึ้น 
 -เพ่ิมปริมาณนักลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากนักลงทุนจะมีความมั่นใจว่าประเทศไทยได้ปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล มีมาตรการส่งเสริม คุ้มครอง และเยียวยาผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ     
 -ดึงดูดและขยายฐานลูกค้าให้กับนักธุรกิจไทยที่ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน  



  

 ด้านการเมืองระหว่างประเทศ  
 -เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในสังคมโลกโดยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีเจตนารมณ์
และความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งมีความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจเทียบเท่ากับ
ระดับสากล  
 -สะท้อนความร่วมมือและค ามั่นในการปฏิบัติตามหลักการ UNGPs ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับ 
การยอมรับในทางระหว่างประเทศ  
 -เน้นย้ าบทบาทผู้น าของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสร้างการยอมรับและความเชื่อถือ 
จากประชาคมระหว่างประเทศ  
 
 



-๑- 
 

  

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles 
on Business and Human Rights: UNGPs)  
 หลักการ UNGPs เกิดจากการศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนกับการด าเนินธุรกิจทั่วโลก 
ของศาสตราจารย์ John Ruggie ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติ
และองค์กรเอกชน (แต่งตั้งในสมัยนาย Kofi  Annan ด ารงต าแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ) ซึ่งได้รับการรับรอง 
จากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔  
ทั้งนี้ หลักการ UNGPs ถือเป็นเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐ  
และความรับผิดชอบของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม หลักการ UNGPs ไม่ถือเป็นตราสารระหว่างประเทศท่ีก่อให้เกิด
พันธกรณีให้รัฐต้องปฏิบัติตาม ไม่มีสภาพบังคับ หรือมีองค์กรระดับระหว่างประเทศที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตาม 
ดังนั้น การรับหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดยรัฐ หรือเอกชน จึงขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ  
 หลักการ UNGPs ประกอบด้วยสาระส าคัญจ านวน ๓๑ ข้อ ซึ่งประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐาน ๓ เสาหลัก ดังนี้  
 เสาหลักที่ ๑ การคุ้มครอง (Protect) ก าหนดหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อ ๑-๑๐) 
กล่าวคือ รัฐมีหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิไม่ว่าจะโดยรัฐ หรือบุคคล/องค์กร  
ที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจเอกชน โดยแม้รัฐจะไม่ต้องรับผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเอกชน แต่รัฐ  
มีหน้าที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้มีการป้องกัน ลงโทษ และเยี ยวยา ในกรณีที่ เกิดการละเมิดโดยนโยบาย  
หรือ มาตรการ เช่น การอ านวยความยุติธรรม อีกทั้งรัฐมีหน้าที่ในการสื่อให้ทราบถึงความคาดหวังต่อภาคเอกชน  
ที่ด าเนินการ หรือจดทะเบียนภายในดินแดนของตนให้เคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อ 
การเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ หมายรวมถึง การด าเนินธุรกิจในต่างประเทศของเอกชนจากรัฐนั้นๆ โดยเฉพาะ  
ในกรณีที่การด าเนินธุรกิจดังกล่าวมีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือร่วมให้การสนับสนุนด้วยความเชื่อมโยงระหว่างรัฐ-ธุรกิจ  
ซึ่งหลักการ UNGPs ข้อ ๔-๖ ยังกล่าวถึงหน้าที่ของรัฐในการประกันสิทธิในกรณีการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
กรณีรัฐท าสัญญาจ้างเอกชน และกรณีรัฐท าธุรกรรมเชิงพาณิชย์กับเอกชน (เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง) อาทิ การก าหนด
ข้อบังคับเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนไว้ในสัญญาระหว่างรัฐ-เอกชน  
 รายละเอียดของเสาหลักที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (The state duty to protect 
human rights) (ข้อ ๑-๑๐) สามารถสรุปได้ดังนี้  
 ก. หลักการพื้นฐาน 

ข้อ ๑ รัฐต้องคุ้มครองประชาชนให้พ้นจากการกระท าที่ไม่ชอบ รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิโดยฝ่ายต่างๆ 
รวมถึงองค์กรธุรกิจ โดยให้ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกัน สืบสวนสอบสวน ลงโทษ และเยียวยาการกระท า
ที่ไม่ชอบดังกล่าว ผ่านทางการใช้นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการพิจารณาตัดสินคดีที่มีประสิทธิภาพ  

ข้อ ๒ รัฐต้องก าหนดความคาดหวังต่อองค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ในดินแดน หรือ เขตอ านาจของรัฐ เพ่ือให้
ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการ 
  



-๒- 
 

  

ข. หลักการด าเนินการ 
ข้อ ๓ รัฐควรด าเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยด าเนินการดังนี้ 
(ก) บังคับใช้กฎหมายที่มุ่งประสงค์ หรือมีผลก าหนดให้องค์กรธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน และทบทวน

กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะๆ เพ่ือแก้ปัญหาช่องว่างต่างๆ 
(ข) รับรองว่ากฎหมายและนโยบายอ่ืนๆ ของรัฐที่เกี่ยวกับการก่อตั้งและด าเนินธุรกิจ จะไม่เป็นอุปสรรค 

แต่เป็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน 
(ค) ให้ค าแนะน าท่ีมีประสิทธิภาพแก่ภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการ 
(ง) สนับสนุนองค์กรธุรกิจให้สื่อสารต่อสาธารณชนว่าได้แก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไร 
ข้อ ๔ รัฐควรก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือคุ้มครองประชาชนจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยภาคธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือควบคุมโดยรัฐ หรือที่ได้รับการสนับสนุนและบริการบางส่วนจากรัฐ  
เช่น หน่วยงานที่ให้สินเชื่อเพ่ือการส่งออก และหน่วยงานที่รัฐประกันการลงทุน หรือค้ าประกันในการลงทุน  
อาทิ การก าหนดให้ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

ข้อ ๕ รัฐควรก ากับดูแลกรณีที่รัฐได้แปรรูปกิจการด้านบริการของรัฐให้เป็นเอกชน ทั้งนี้ เพ่ือให้ด าเนินการ
สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ข้อ ๖ รัฐควรส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้กับองค์กรธุรกิจที่รัฐร่วมท าธุรกรรมทางพาณิชย์ด้วย  
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 

ข้อ ๗ รัฐควรรับรองว่าการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้ง จะไม่ก่อให้เกิด
การละเมิดเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยรัฐ 
ต้องเข้าไปด าเนินการดังนี้ 

(ก) ช่วยองค์กรธุรกิจตั้งแต่ระยะแรกในการระบุปัญหา ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ 

(ข) ให้ความช่วยเหลือองค์กรธุรกิจในการประเมินและแก้ปัญหาความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น โดยให้ความส าคัญ
เป็นพิเศษกับความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงที่มีพ้ืนฐานจากเพศสภาพ 

(ค) ปฏิเสธการสนับสนุน ให้บริการ หรือร่วมมือกับองค์กรธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งองค์กรธุรกิจ 
ที่ปฏิเสธการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

(ง) รับรองว่านโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และมาตรการของรัฐที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
จะสามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงของภาคธุรกิจในการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ข้อ ๘ รัฐควรรับรองว่าหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับกรม องค์กร และสถาบันของรัฐอื่นๆ ที่ท าหน้าที่ดูแล
ภาคธุรกิจมีความเข้าใจ และค านึงถึงพันธกรณีสิทธิมนุษยชนเมื่อประกอบธุรกิจ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสาร จัดการฝึกอบรม 
และให้ความสนับสนุนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๙ รัฐควรรับรองว่าจะมีนโยบายภายในประเทศที่เพียงพอซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีสิทธิมนุษยชน 
ของรัฐภาคี เมื่อมีการด าเนินนโยบายทางธุรกิจร่วมกับรัฐ หรือ องค์กรธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การท าข้อตกลง หรือสัญญา 
การลงทุน 

ข้อ ๑๐ เมื่อเป็นสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศท่ีท างานเก่ียวกับประเด็นด้านธุรกิจ รัฐควรด าเนินการดังนี้ 
(ก) รับรองว่าสถาบันเหล่านั้นไม่จ ากัดการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสมาชิกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

และไม่เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
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(ข) สนับสนุนให้สถาบันเหล่านั้นส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน และให้ความช่วยเหลือรัฐเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองประชาชนจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ เช่น ให้ความช่วยเหลือ 
ทางเทคนิค พัฒนาศักยภาพ และสร้างการรับรู้ 

(ค) ใช้หลักการ UNGPs เป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริมความเข้าใจร่วมกัน พัฒนา และเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการจัดการกับข้อท้าทายด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

เสาหลักที่ ๒ การเคารพ (Respect) ก าหนดให้บริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน  
(ข้อ ๑๑-๒๔) กล่าวคือ บริษัทเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนโดยการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่มีไว้เพ่ือปกป้อง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทเอกชนยังควรมีความรับผิดชอบในการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนซึ่งสามารถกระท าได้ โดยการไม่ละเมิด หรือ หลีกเลี่ยงการละเมิด และการจัดการกับผลกระทบ  
ที่เกิดขึ้น โดยควรตรวจสอบประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการละเมิด อีกทั้งด าเนินการ
เพ่ือท าให้ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนนั้นได้รับการบรรเทาหรือแก้ไข กล่าวคือ เอกชนควรมีกระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ความเสี่ยง 
และผลกระทบจากการด าเนินการ 

รายละเอียดของเสาหลักที่ ๒ ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (The corporate 
responsibility to respect human rights) (ข้อ ๑๑-๒๔) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ก. หลักการพื้นฐาน 
ข้อ ๑๑ องค์กรธุรกิจควรเคารพสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อ่ืน  และแก้ไข

ผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจขององค์กร หรือ องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม 
ข้อ ๑๒ หน้าที่ขององค์กรธุรกิจที่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ให้หมายรวมถึงสิทธิมนุษยชนที่ได้รับ 

การยอมรับในทางสากล เช่น กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานตามที่ก าหนด
ไว้ในปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน 

ข้อ ๑๓ หน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนก าหนดให้องคก์รธุกิจด าเนินการ ดังนี้ 
(ก) หลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิด หรือ การมีส่วนท าให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชน  

และต้องแก้ปัญหา หากเกิดผลกระทบดังกล่าว 
(ข) หามาตรการป้องกัน หรือลดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลโดยตรงจากการด าเนินการ 

ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการขององค์กร  แม้จะไม่ได้มีส่วนท าให้เกิดผลกระทบนั้น 
ข้อ ๑๔ องค์กรธุรกิจทุกขนาด ทุกภาคส่วน ทุกบริบทในการด าเนินการ ทุกเจ้าของ และทุกโครงสร้าง  

มีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม มาตรการด าเนินการอาจแตกต่างกันออกไปตามขนาด 
และความซับซ้อนของการด าเนินการขององค์กร รวมถึงความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่เกิดจากองค์กรธุรกิจนั้นๆ 

ข้อ ๑๕ เพ่ือให้บรรลุหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจควรมีนโยบายและกระบวนการ 
ที่เหมาะสมกับขนาด และสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ ซึ่งรวมถึงประเด็นดังนี้ 

(ก) ความผูกพันในระดับนโยบายที่สะท้อนความรับผิดชอบว่าจะด าเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน  
(ข) กระบวนการเฝ้าระวังและตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเพ่ือระบุปัญหา ป้องกัน ลดความสูญเสีย  

และแสดงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน 
(ค) กระบวนการเยียวยาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งองค์กรธุรกิจนั้นๆ ได้กระท า หรือมีส่วนร่วม 

ในการท าให้เกิดข้ึน 
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ข. หลักการด าเนินการ 
ข้อ ๑๖ องค์กรธุรกิจควรแสดงเจตน์จ านงค์เพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อการเคารพ 

สิทธิมนุษยชน โดยมีค าแถลงนโยบายซึ่ง 
(ก) ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
(ข) ได้รับการแจ้งโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน และ/หรือภายนอก 
(ค) แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรต่อบุคลากร หุ้นส่วนทางธุรกิจ  

และคู่สัญญาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการด าเนินการ การผลิต หรือบริการขององค์กรนั้นๆ 
(ง) ประกาศต่อสาธารณะ และมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกไปยังบุคลากร หุ้นส่วนทางธุรกิจ  

และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(จ) สะท้อนในนโยบายและกระบวนการด าเนินการเพ่ือผูกพันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
ข้อ ๑๗ องค์กรธุรกิจควรท าการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพ่ือระบุปัญหา 

ป้องกัน ลดความเสียหาย และรับผิดชอบแก้ปัญหาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กระบวนการ 
ควรครอบคลุมถึงการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริง และที่อาจจะเกิดขึ้น บูรณาการ  
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ติดตามผลการด าเนินการ รวมทั้งมีการสื่อสารต่อสาธารณะเพ่ือแจ้งว่าแก้ไขปัญหาอย่างไร 
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ควรด าเนินการดังนี้ 

(ก) ควรครอบคลุมผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์กรธุรกิจอาจก่อให้เกิด หรือ มีส่วนท าให้
เกิดข้ึน จากการด าเนินกิจกรรมขององค์กร หรือเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากการด าเนินการ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ
ขององค์กร 

(ข) มาตรการด าเนินการจะต่างกันตามความซับซ้อนของขนาดองค์กร ความเสี่ยงและความรุนแรง 
ของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และลักษณะและบริบทของด าเนินธุรกิจ 

(ค) ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
ตามความเปลี่ยนแปลงของการด าเนินการและบริบทขององค์กร 

ข้อ ๑๘ องค์กรธุรกิจควรระบุและประเมินผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น  
จากการด าเนินการขององค์กร หรือการที่องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม โดยมีกระบวนการดังนี้ 

(ก) ประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนภายใน และ/หรือ ภายนอก ที่เป็นอิสระ 
(ข) จัดให้มีการปรึกษาหารืออย่างจริงจังกับกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  

โดยค านึงถึงความเหมาะสมของขนาดองค์กร สภาพ และบริบทของการด าเนินการ 
ข้อ ๑๙ เพ่ือเป็นการป้องกัน และลดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจควรบูรณาการข้อค้นพบ 

ที่ได้จากการประเมินผลกระทบจากการด าเนินการ และกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้อง  และด าเนินการตามที่เหมาะสม
ดังนี้ 

(ก) การบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล โดยด าเนินการดังนี้ 
(๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีระดับและหน้าที่ทีเ่หมาะสมภายในองค์กร ท าหน้าแก้ปัญหาผลกระทบ 
(๒) กระบวนการตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาน และกระบวนการตรวจตราภายในองค์กร จะช่วยให้

มีการตอบสนองต่อผลกระทบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(ข) การด าเนินการที่เหมาะสมจะแตกต่างกันด้วยเหตุผลดังนี้ 
(๑) องค์กรธุรกิจก่อให้เกิด หรือมีส่วนร่วมในการท าให้เกิดผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่ 

หรือองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมเพียงเพราะผลกระทบดังกล่าวเกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการด าเนินการ ผลิตภัณฑ์  
หรือบริการขององค์กรหรือไม่  

(๒) อ านาจต่อรองขององค์กรธุรกิจในการแก้ปัญหาผลกระทบทางลบดังกล่าว 
ข้อ ๒๐ องค์กรธุรกิจควรติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพของการแก้ปัญหาเพ่ือดูว่าผลกระทบเชิงลบ 

ด้านสิทธิมนุษยชนได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ โดยการติดตามตรวจสอบควรมีลักษณะดังนี้ 
(ก) มีตัวชี้วัดด้านคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสม 
(ข) ให้ความส าคัญกับเสียงสะท้อนจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ

ผลกระทบ 
ข้อ ๒๑ องค์กรธุรกิจควรรายงานผลการดูแลและจัดการผลกระทบอย่างเป็นทางการต่อสังคมภายนอก 

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบว่าองค์กรธุรกิจได้แก้ปัญหาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อ มี
การหยิบยกข้อห่วงกังวลโดย หรือ ในนามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ องค์กรธุรกิจที่มีการด าเนินการ 
หรือบริบทของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบที่รุนแรงด้านสิทธิมนุษยชน ควรรายงาน
อย่างป็นทางการว่าได้มีการแก้ปัญหาอย่างไร โดยการสื่อสารควรมีลักษณะดังนี้  

(ก) มีแบบและความถี่ท่ีสะท้อนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียควรจะเข้าถึงได้ 
(ข) ให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอที่จะประเมินว่าการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์กรเข้าไป 

มีส่วนร่วมนั้น เพียงพอหรือไม ่
(ค) ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายเรื่องความลับในทางพาณิชย์  

 ข้อ ๒๒ องค์กรธุรกิจควรจัดให้มี หรือ ให้ความร่วมมือในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยวิธีที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย  
 ข้อ ๒๓ องค์กรธุรกิจควรจะ  
 (ก) ด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกฉบับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน  
 (ข) เมื่อมคีวามขัดแย้ง ให้หาแนวทางท่ีจะเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
 (ค) ปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดการความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด หรือ มีส่วนน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อย่างร้ายแรง  
 ข้อ ๒๔ เมื่อจ าเป็นต้องจัดล าดับความส าคัญของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น องค์กรธุรกิจ
ควรหาแนวทางป้องกัน และบรรเทากรณผีลกระทบที่ร้ายแรงที่สุด หรือ กรณีท่ีการแก้ไขท่ีล่าช้าจะท าให้ไม่สามารถ
เยียวยาได้ ก่อน 
 เสาหลักที่ ๓ การเยียวยา (Remedy) กล่าวคือ ผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ
ควรเข้าถึงการเยียวยาได้ โดยรัฐมีหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน ลงโทษ และแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งสามารถท าได้
ผ่านกระบวนการยุติธรรม หรือช่องทางอ่ืนของรัฐ หรือช่องทางที่ไม่เป็นทางการที่รัฐจัดให้ รวมถึงผ่านกลไกรับข้อร้องเรียน  
โดยบริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในระดับบริษัทในการจัดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือ ให้ข้อมูล แจ้งเตือน  
ถึงผลกระทบที่อาจมีต่อบุคคล หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีแนวทางแก้ไข หรือบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจาก
การกระท าของบริษัท  
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 รายละเอียดของเสาหลักที่ ๓ การเข้าถึงการเยียวยา (Access to remedy) (ข้อ ๒๕-๓๑) สามารถสรุปได้ ดังนี้  
 ก. หลักการพื้นฐาน 

ข้อ ๒๕ รัฐต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม เพ่ือรับรองว่าเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้นภายในดินแดน และ/หรือ 
เขตอ านาจ ผู้ได้รับผลกระทบจะมีช่องทางการเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการทางตุลาการ 
บริหาร นิติบัญญัติ หรือมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม 
 ข. หลักการด าเนินการ 

ข้อ ๒๖ รัฐควรใช้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือประกันประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ
ในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ เ กี่ ยวกับธุ รกิจ  รวมทั้ ง พิจารณามาตรการลดอุปสรรค 
ทางกฎหมาย การปฏิบัติ และอุปสรรคที่อาจน าไปสู่การปฏิเสธการเข้าถึงการเยียวยา 

ข้อ ๒๗ รัฐควรจัดให้มีกลไกร้องทุกข์เยียวยานอกกระบวนการยุติธรรมที่ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
ควบคู่ไปกับกลไกทางกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกของภาครัฐที่เยียวยาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ 

ข้อ ๒๘ รัฐควรพิจารณาแนวทางอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงกลไกการเยียวยาที่ไม่ใช่ของรัฐ ส าหรับ
กรณีการละเมิดมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ 

ข้อ ๒๙ องค์กรธุรกิจควรจัดให้มี หรือ เข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกร้องทุกข์เยียวยาระดับปฏิบัติการ  
ที่มีประสิทธิภาพส าหรับปัจเจกชน หรือ ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบด้วย เพ่ือให้กลไกดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้
ตั้งแต่ต้น และเยียวยาได้โดยตรง 

ข้อ ๓๐ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควรประกันการมีกลไกการร้องทุกข์เยียวยาที่มีประสิทธิภาพ 
ข้อ ๓๑ กลไกการร้องทุกข์เยียวยานอกกระบวนการตุลาการ ทั้งที่เป็นของภาครัฐ และท่ีไม่ใช่ของภาครัฐ  

ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้  
(ก) ชอบด้วยกฎหมายและมีความเป็นธรรม  
(ข) เข้าถึงได้  
(ค) คาดหมายได้ คือ มีกระบวนวิธีพิจารณาที่ชัดเจน กรอบเวลาที่ชัดเจน  
(ง) เป็นธรรม  
(จ) โปร่งใส  
(ฉ) สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน   
(ช) เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(ซ) มีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแก้ปัญหา     

 ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับผลกระทบในบริบทของการด าเนินธุรกิจในหลายกรณี 
อาทิ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการรวมกลุ่ม  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจการสาธารณะ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผลกระทบจากโครงการลงทุนหรือพัฒนาขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ สิทธิที่ดิน สิทธิสุขภาพ สิทธิในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การเลือกปฏิบัติ และสถานการณ์  
กลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยธุรกิจ อาทิ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มช าติพันธุ์ 
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI)  
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 การปฏิบัติตามหลักการ UNGPs ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม 
และสอดคล้องตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างๆ ที่รัฐเป็นภาคี นอกจากนั้น พัฒนาการของการหารือ
และการตีความประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ ในบริบทที่ต่างกัน ส่งผล
ให้มีการน าเสนอแนวคิดอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงกันด้วย เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social 
Responsibility – CSR) การด าเนินธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainable Business) การด าเนินธุรกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามหลักการ UNGPs เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ คณะท างาน
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จึงได้สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก จัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) โดยใช้หลักการ UNGPs เป็นเกณฑ์
เพ่ือก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ แนวทางการด าเนินงาน และพัฒนากลไกในการน าหลักการ UNGPs ไปสู่การปฏิบัติ 
ในแต่ละประเทศ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์จริงของประเทศเป็นส าคัญ ทั้งนี้ รัฐจะต้อง
ท าการศึกษาวิเคราะห์ประเมินช่องว่าง (Gap) อันเป็นสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเมินผล
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการฯ อย่างเป็นระบบ และต้องทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ  
 
๑.๒ แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มีพ้ืนฐานมาจาก Guidance on 
National Plans on Business and Human Rights ซึ่งจัดท าข้ึนโดยคณะท างานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน
กับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational 
corporations and other business enterprises) หรือ คณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(UN Working Group on Business and Human Rights) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ โดยตั้งอยู่ 
บนพ้ืนฐานความเข้าใจร่วมกันว่า “No one-size-fit-all” กล่าวคือ การจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ไม่มีรูปแบบ 
ที่ตายตัว สามารถจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการฯ เฉพาะ หรือรวมเป็นส่วนหนึ่งของกรอบนโยบายที่มีอยู่แล้วก็ได้  
 (๑) กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ  
 คณะท างานสหประชาชาติฯ ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
เป็น ๕ ระยะ ๑๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ระยะที่ ๑ ระยะเริ่มต้น  
 ๑ ประกาศเจตนารมณ์รัฐบาล  
 ๒ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  
 ๓ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ภาครัฐ  
 ๔ จัดท าแผนปฏิบัติการ และจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการดังกล่าว  
 ระยะที่ ๒ การประเมินและหารือกับภาคส่วน 
 ๕ ท าความเข้าใจผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน  
 ๖ ระบุช่องว่างในการปฏิบัติตามหลักการ UNGPs ทั้งของภาครัฐ และภาคธุรกิจ  
 ๗ หารือกับภาคส่วนต่างๆ และก าหนดประเด็นส าคัญล าดับแรก  
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 ระยะที่ ๓ การร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
 ๘ ร่างแผนปฏิบัติการฯ เบื้องต้น  
 ๙ น าร่างแผนปฏิบัติการฯ ไปหารือกับภาคส่วนต่างๆ  
 ๑๐ ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้าย และเปิดตัวแผนปฏิบัติการฯ  
 ระยะที่ ๔ การน าแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
 ๑๑ ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการฯ และร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป  
 ๑๒ ประกันการตรวจตราการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ โดยภาคส่วนต่างๆ  
 ระยะที่ ๕ การปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ  
 ๑๓ ประเมินผลกระทบจากแผนปฏิบัติการฯ และระบุช่องว่าง 
 ๑๔ หารือกับภาคส่วนต่างๆ และระบุประเด็นส าคัญล าดับแรก  
 ๑๕ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุง และหารือกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือปรับปรุงในชั้นสุดท้าย  
และประกาศใช้  
   ทั้งนี้ สถานะการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในปัจจุบันของประเทศไทย เป็นการด าเนินการตามแนวทางฯ 
ระยะที่ ๑-๓ ส่วนระยะที่ ๔-๕ เป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติฯ การติดตาม และปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของประเทศไทยที่เป็นปัจจุบัน  
 (๒) เนื้อหาสาระของแผนปฏิบัติการฯ  
 คณะท างานสหประชาชาติฯ ได้ให้ข้อแนะน าว่าแม้ว่าแผนปฏิบัติการฯ จะสามารถยกร่างขึ้นมาได้ 
ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามแต่บริบทของแต่ละประเทศ แต่เนื้อหาของแผนปฏิบัติการฯ ควรประกอบด้วย ๔ ส่วน
ที่ส าคัญดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ บทน า ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบทางลบ  
ด้านสิทธิมนุษยชนอันสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ  
 ส่วนที่  ๒ อธิบายหลักการเบื้องต้นของหลักการ UNGPs ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการฯ  
และนโยบายของรัฐบาล ข้อท้าทายด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
 ส่วนที่ ๓ ประเด็นปัญหาส าคัญที่จะแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรระบุ
แนวปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลา ตัวชี้วัด ให้ชัดเจน  
 ส่วนที่ ๔ กระบวนการ และกลไกทบทวน ติดตาม และปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ 
 ทั้งนี้ เนื้อหาในส่วนที่ ๓ นั้น คณะท างานสหประชาชาติฯ เน้นว่าต้องเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบเชิงลบ
จากการประกอบธุรกิจ โดยเป็น (๑) การป้องกัน ลดความเสี่ยง และเยียวยาผลกระทบเชิงลบ เพ่ือแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้น (๒) ควรแก้ปัญหาด้วยการเชื่อมโยงกับหลักการ UNGPs ทั้ง ๓ เสาหลัก (๓) ควรใช้วิธีการผสมผสานแบบ 
Smart mix ส าหรับมาตรการแบบบังคับและสมัครใจ มาตรการภายในประเทศและระหว่างประเทศ (๔) ควร
พิจารณาความแตกต่างของผลกระทบระหว่างหญิงและชาย เด็กหญิงและเด็กชาย  
 
  



-๙- 
 

  

๑.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในบริบทของต่างประเทศ๑ 
 ปัจจุบัน ๒๓ ประเทศทั่วโลกได้มีการบรรจุประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไว้ในเอกสารระดับชาติแล้ว  
โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่บริบทของแต่ละประเทศ ซ่ึงสามารถจ าแนกได ้ดังนี้  
 ๑.๓.๑ ประเทศท่ีจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ (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 และสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการฯ ของแต่ละประเทศ 
มีความแตกต่างกันออกไป โดยหลายประเทศจัดท าขึ้นในรูปแบบกรอบแนวทางการด าเนินงาน (Guidelines) 
กว้างๆ โดยไม่มีตารางระบแุผนปฏิบัติการที่ชัดเจน บางประเทศ เช่น สเปน สวิตเซอร์แลนด์ จัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
โดยก าหนดเนื้อหาเฉพาะเสาที่ ๑ และเสาที่ ๓ เนื่องจากเป็นส่วนที่รัฐสามารถด าเนินการได้ ในขณะที่บางประเทศ 
มีการก าหนดกิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ ไว้อย่างชัดเจน เช่น ฝรั่งเศส เดนมาร์ก เป็นต้น 
 ๑.๓.๒ ประเทศที่ก าหนดให้ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นส่วนหนึ่งของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(Included as part of National Human Rights Action Plan) โดยไม่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ ได้แก่ จอร์เจีย และเกาหลีใต้  
 ๑.๓.๓ ประเทศที่จัดท าแผนปฏิบัติการที่มีลักษณะใกล้เคียง คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (National Action Plan on Responsible Business 
Conduct) ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากแนวทางของ OECD Guidelines แต่มีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงประเด็นธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนด้วย   
 ทั้งนี้ ในทางระหว่างประเทศ คณะท างานสหประชาชาติฯ ได้เน้นย้ ามาโดยตลอดว่าการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่อง เฉพาะของแต่ละประเทศ และไม่มีรูปแบบตายตัว ดังนั้น  
จึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และบริบทของแต่ละประเทศ สิ่งส าคัญท่ีสุด คือ การสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง    
 
๑.๔ ประเทศไทยและการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากความริเริ่ม
ของรัฐบาลที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จ าเป็น และเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผล
จากการประกอบธุรกิจ สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อรัฐบาลถึงแนวทางการจัดตั้งกลไกหรือก าหนดภารกิจเพ่ือก ากับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติไทย
ให้เคารพต่อหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนโดยน าหลักการ UNGPs มาเป็นกรอบในการด าเนินการ  
 ความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบ
ธุรกิจนั้น เห็นได้จากการให้ค ามั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) ในช่วงการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ สมัยที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะส่งเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ รวมทั้งได้ตอบรับ
ข้อเสนอแนะของประเทศสวีเดน ซึ่งเสนอให้ประเทศไทยพัฒนา รับรอง และบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือปฏิบัติ
                                                           
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  
 

http://globalnaps.org/
http://globalnaps.org/
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ตามหลักการ UNGPs ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ตอบรับข้อเสนอแนะและให้ค ามั่นโดยสมัครใจดังกล่าวแล้ว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดท า “แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและค ามั่นโดยสมัครใจภายใต้
กลไก UPR” โดยพิจารณากิจกรรม กรอบระยะเวลา และหน่วยงานรับผิดชอบที่มีความเหมาะสมกับข้อเสนอแนะ
ในแต่ละประเด็น จากนั้นได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีมติเมื่อวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบร่างแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและค ามั่นโดยสมัครใจภายใต้ 
กลไก UPR โดยในส่วนของประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามที่ได้ให้ค ามั่นโดยสมัครใจและตอบรับข้อเสนอแนะไว้ 
คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ  
พร้อมทั้งก าชับให้เร่งปฏิบัติตามแผนดังกล่าว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
 ทั้งนี้ เหตุที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว เนื่องจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่รับผิดชอบ
งานด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงสนธิสัญญาและกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) และกลไก UPR อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดท า ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกด้วย 
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บทที่ ๒ 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

 
๒.๑ กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เริ่มด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยที่ผ่านมาได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
 (๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแนวทาง จัดท า ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
 กระทรวงยุติธรรม ได้มีค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๕๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแนวทาง จัดท า ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ  
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน และมีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนฯ ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ  
น าแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ และปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ 
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยการด าเนินงานให้สอดคล้องตามหลักการ UNGPs มีความเกี่ยวข้อง 
กับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามหลักการ  UNGPs  
และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพจึงได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นใหม่ เป็นค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๘๙/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแนวทาง จัดท า ติดตาม และประเมินผล 
ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยองค์ประกอบพ้ืนฐานและอ านาจหน้าที่ 
ยังคงเหมือนเดิม แต่ได้เพ่ิมเติมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่ท างานเกี่ยวข้องกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมร่วมกัน
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท า 
แผนปฏิบัติการฯ  
 (๒) การจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue on Business and 
Human Rights) ครั้งที่ ๑ 
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รั ฐบาลอาเซียนว่ าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)  
และสมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย จัดการประชุมระดับชาติฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เพ่ือ (๑) เปิดตัวการด าเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรม (๒) สร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับหลักการ UNGPs (๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของภาคส่วน
ต่าง  ๆ(๔) วางแผนการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนร่วมกับทุกภาคส่วน ส าหรับข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมฯ 
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้น าไปประมวล เพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาและสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนเบื้องต้นในภาคธุรกิจ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการฯต่อไป 
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 (๓) การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ (First Regional Consultation)   
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) สมาคมเครือข่าย
โกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย มูลนิธิมานุษยะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือกระบวนการ UPR ลงพ้ืนที่
ระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาค (เชียงใหม่-ขอนแก่น-ระยอง-สงขลา) เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมิภาค โดยการจัดประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชนและธุรกิจ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ การประชุมในแต่ละภูมิภาคจะเป็นไป
ในรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือ การประชุมจะเริ่มด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ทราบถึง
หลักการพ้ืนฐานของ UNGPs การด าเนินงานของภาครัฐและภาคธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนหลักการ UNGPs แผนการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ จากนั้น ในช่วงท้าย 
ของการประชุมจะเป็นการแบ่งกลุ่มเพ่ืออภิปรายถึงสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ข้อห่วงกังวล พร้อมทั้งได้ขอให้
แต่ละกลุ่มพิจารณาคัดเลือกประเด็นส าคัญล าดับต้น ๓ ประเด็นในพ้ืนที่ซึ่งควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือใช้เป็น
ฐานขอ้มูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 (๔) การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคม และการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๑ 
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) มูลนิธิมานุษยะ 
และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือกระบวนการ UPR จัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กันยายน ๒๕๖๐  
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของภาคประชาสังคม รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน   
 (๕) การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคม และการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ครั้งที่ ๒ 
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)  
มูลนิธิมานุษยะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือกระบวนการ UPR จัดการประชุมฯ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมรับฟัง 
การอภิปรายผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของภาคประชาสังคม ตลอดจนรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
 (๖) การรับรองการเยือนของคณะท างานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ 
ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational corporations 
and other business enterprises)    
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวง 
การต่างประเทศ รับรองการเยือนของคณะท างานสหประชาชาติฯ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
โดยคณะท างานสหประชาชาติฯ ได้หารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ทั้งในส่วนกลาง 
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และส่วนภูมิภาค (สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรสาคร) เพ่ือติดตามสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของไทย 
จากนั้น ได้ออกรายงานสรุปผลการเยือนไทยเบื้องต้น รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานการณ์ธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนไทยให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ  
และเสรีภาพ มองว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งในชั้นการเตรียมการ  
การรับรองการเยือน การหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะท างาน
สหประชาชาติฯ ได้ถูกน าไปประมวลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 (๗) การประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่  
(Second Regional Consultation)   
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
น าข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ได้จากการลงพ้ืนที่รวบรวมข้อมูลในระดับภูมิภาค การประชุมหารือ
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ การเยือนของคณะท างานสหประชาชาติฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และคณะกรรมการก าหนดแนวทาง จัดท า ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ  
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ มาประมวล และจัดท าเป็นร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Zero Draft) จากนั้น ได้ร่วมกันลงพ้ืนที่ระดับภูมิภาค ๕ ภูมิภาค (ระยอง-สงขลา-เชียงใหม่-
ขอนแก่น-กรุงเทพฯ) เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้วิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือจะได้รวบรวมข้อคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะต่างๆ มาประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ   
 (๘) การรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนผ่านทางเว็บไซต์ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และไปรษณีย์ 
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้น าร่างแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นสู่เว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ เพ่ือให้สาธารณชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยมีก าหนดตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือจัดส่งข้อเสนอแนะทางไปรษณีย์ได้ เพ่ือจะได้ 
น าข้อคิดเห็นต่างๆ ไปประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ   
 (๙) การหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทยเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Development Programme: UNDP) จัดเวทีการหารือเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการฯ ร่วมกับผู้แทน 
จากหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักงานสหประชาชาติ ทั้งนี้  
ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่ งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ ได้น าไปประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป  
 (๑๐) การหารือร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงการต่างประเทศ 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และส านักงานข้าหลวง
ใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพ่ือให้ภาคประชาสังคมได้วิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกระทรวง
ยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ ได้ รับการสะท้อน 
จากภาคประชาสังคมมาประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป  



-๑๔- 
 

  

 (๑๑) การหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงยุติธรรม 
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme: UNDP) จัดการประชุมกลุ่มย่อยรายประเด็น (Cluster Group Meeting) ตามประเด็นหลักท่ีก าหนดไว ้
ในร่างแผนปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามประเด็นหลัก (Key Priority 
Area) ทั้ง ๔ ประเด็น ที่ก าหนดไว้ในร่างแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ (๑) แรงงาน (๒) ชุมชน 
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (๓) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (๔) การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัท
ข้ามชาติ 
 (๑๒) การหารือร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงยุติธรรม  
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme: UNDP) จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคธุรกิจเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ 
ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ จากภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนของการด าเนินงานตามเสาที่ ๒ ซึ่งเป็นการก าหนดความคาดหวัง 
ต่อการด าเนินการของภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน  
 (๑๓) การวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้าย กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
ได้ปรับแก้ร่างแผนปฏิบัติการฯ ตามที่ได้หารือกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม ภาครฐั 
และภาคธุรกิจ ในชั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว จากนั้น จึงได้น าร่างแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นสู่เว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธ ิ
และเสรีภาพเพ่ือขอรับฟังความเห็นในชั้นสุดท้าย ก่อนที่จะปรับแก้ และเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามกระบวนการต่อไป   
 (๑๔) การปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้ายเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี   
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิพากษ์ 
ร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้ายมาปรับแก้ร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความสมบูรณ์ และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรีตามล าดับ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและประกาศใช้
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) โดยมอบหมาย 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป    
 นอกเหนือจากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น หลายภาคส่วนได้มีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ 
โดยเชิญผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าร่วมรับฟัง และหลายหน่วยงานได้จัดส่งข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ 
มายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในรูปของจดหมาย และอีเมล ซึ่งข้อมูล และข้อคิดเห็นทั้งหมดล้วน  
เป็นประโยชน์ และช่วยน ามาเติมเต็มให้ร่างแผนปฏิบัติการฯ มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ได้ดียิ่งขึ้น 
 
๒.๒  ประเด็นหลัก (Key Priority Area) ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้  
จากการประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการลงพ้ืนที่ 
ข้อเสนอแนะที่ได้รับเป็นหนังสือ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้อเสนอแนะ  
จากคณะท างานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ (UN Working 
Group on the issues of human rights and transnational corporations and other business enterprises) 
ข้อมูลจากการประมวลสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งข้อสรุปจากการให้ผู้เข้าร่วมประชุมในระดับพ้ืนที่เลือก ๓ ประเด็นหลัก 



-๑๕- 
 

  

ที่ควรเร่งแก้ไขในแต่ละพ้ืนที่ และได้น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดแนวทาง จัดท า ติดตาม 
และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นส าคัญล าดับต้นที่ควรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ 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 เป็นประเด็นที่ได้รับการสะท้อนในหลายพ้ืนที่ โดยมีลักษณะ รูปแบบ 
ปัญหา และกิจกรรมที่หลากหลาย เกี่ยวข้องกับบุคคล ชุมชน และสังคมในวงกว้าง อีกท้ังประเด็นยังมีความซับซ้อน 
และเก่ียวข้องกับมิติทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงเป็นประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไขในล าดับแรก  
 
๒.๓ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กับแผนและนโยบาย
ระดับชาติอื่นๆ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในหลายมิติ อาทิ  
 (๑) การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม โดยแผนปฏิบัติการฯ มุ่งแก้ไขปัญหาการเลือกปฎิบัติ 
ด้านสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ โดยอาศัยเหตุทางเพศ ความพิการด้านร่างกาย สถานะ หรือเหตุอ่ืน  
เพ่ือสร้างความเสมอภาคให้กับประชาชนในการเข้าถึงโอกาสการท างาน 
 (๒) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ได้เน้นถึงความส าคัญของการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การด าเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต้องท า  
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเน้นถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ทั้งการประกอบ
ธุรกิจภายในหรือการลงทุนข้ามพรมแดน อีกทั้งยังต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง และในกรณีที่ได้รับความเสียหายก็จะได้ต้องรับ
การเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยไม่ล่าช้า  
 (๓) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายให้เป็น “ภาครัฐของประชาชน
และเพ่ือประชาชน” โดยแผนปฏิบัติการฯ ให้ความส าคัญกับการสร้างหรือปรับปรุงกลไกการร้องทุกข์และการเยียวยา 
ให้มีประสิทธิภาพ มีกลไกการติดตามและรายงานผลให้กับประชาชนผู้ ร้องเรียนผ่านทางช่องทางการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในประเด็นการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้ า 
ของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน     
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เม่ือวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  ในประเด็นการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจ
และการใช้ชีวิตประจ าวัน การประกอบธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศจะต้องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ 
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พร้อมทั้งก ากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภาค  
เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล  
 วาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วาระแห่งชาติฯ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ได้ถูกก าหนดให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมส าคัญของวาระแห่งชาติฯ ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จด้วยกระบวนการ  
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเป็นธรรม  
ลดความเหลือมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี 
แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จะมิได้กล่าวถึงภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเอาไว้โดยตรง 
แต่ได้มีการย้ าถึงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)๒ เพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและก าหนดตัวชี้วัดธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น๓ 
 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดท า 
ขับเคลื่อน และประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ปัจจุบัน คือ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ซึ่งมี 
ผลบังคับใช้ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในภาพรวม โดยแบ่งการคุ้มครองตามประเด็นสิทธิมนุษยชน ๑๑ ด้าน และ ๑๕ กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการคุ้มครอง 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิแรงงาน สิทธิในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จึงสามารถเชื่อมโยงเข้ากับประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนได้ แม้ว่าจะไม่ได้รับรองหลักการ UNGPs ไว้โดยตรง แต่ได้มีการเน้นย้ าถึงความรับผิดชอบ 
ของภาคเอกชนที่จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชน บทบาทของ ISO ๒๖๐๐๐ และ Corporate Social Responsibility 
(CSR) ด้วย ส าหรับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๔  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท านั้น จะมีการอ้างอิง  
และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการฯ ด้วย 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หลายเป้าหมายสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการฯ อาทิ เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไป 
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๙ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่ งยืนและทั่วถึง 
และสนับสนุนนวัตกรรม และเป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 
มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน
ตามพันธกรณีภายใต้กติกาฯ ซึ่งมีประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ อาทิ สิทธิด้านแรงงาน 
สิทธิด้านสุขภาพอนามัย สิทธิชุมชน เป็นต้น 
 กลไก Universal Periodic Review (UPR) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศ ในการด าเนินงานตามกลไก UPR โดยเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้เข้ารับการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) 
รอบที่ ๒ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งผลจากการทบทวนรายงาน UPR ในครั้งนั้น ประเทศไทยได้ให้ค ามั่น 
                                                           
๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),หน้า ๗๘ 
๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),หน้า ๖๗ 
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โดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) ที่จะส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ พร้อมทั้งได้ตอบรับข้อเสนอแนะ
จากประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศสวีเดน ที่เสนอให้ประเทศไทยพัฒนา จัดท า และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
เพ่ืออนุวัติการตามหลักการ UNGPs 
 
๒.๔ กรอบระยะเวลาบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ จะมีก าหนดระยะเวลาบังคับใช้ ๔ ปี 
โดยจะเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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บทที่ ๓ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

 
๓.๑ แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน 
 
๓.๑.๑ สถานการณ์ในภาพรวม 
 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ปรับปรุงกฎหมาย
และมาตรการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความคุ้มครองและสวัสดิการของแรงงาน และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ และพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อาทิ การปรับค่าแรงขั้นต่ าทั่วประเทศเพ่ิมขึ้น 
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 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ฯลฯ รวมทั้งปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ 
พ.ศ. .... ซึ่งเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้แก่แรงงานกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีว่างงาน นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว หรือกรณี  
ที่จงใจท าให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย รวมทั้งขยายกลุ่มผู้ได้รับความคุ้มครอง เช่น กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว
ของส่วนราชการ และลูกจ้างของนายจ้างที่มีส านักงานในประเทศ และไปประจ าท างานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ทีผ่่านมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้มีงานท า (แรงงานในระบบ) เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๖,๘๗๒,๙๐๐ คน และผู้มีงานท า (แรงงาน 
นอกระบบ) จ านวนทั้งสิ้น ๒๐,๗๗๔,๓๐๐ คน๔  
 รัฐบาลได้ด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของแรงงาน รวมทั้งได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยฉบับล่าสุดประกอบด้วยอนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบ 
เชิงส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ ๒๐๐๖ (Promotional Framework for 
Occupational Safety and Health Convention, 2006: C187) ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล 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)  
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิธีสารปี ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่  ๒๙  
ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ (Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930: P29)  
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และล่าสุดอนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการท างานในภาค 
การประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ (Work in fishing Convention, 2007: C188) ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้ด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมากกว่า ๒ ล้านคน๕ ซึ่งช่วยให้แรงงานสามารถ
ท างานได้อย่างถูกกฎหมาย ได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐเท่าเทียม นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังได้ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ในด้านแรงงานในทุกช่องทาง 
โดยประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง
แรงงานกับประเทศเวียดนาม กัมพูชา พม่า และลาว เพ่ือขยายมิติความร่วมมือด้านแรงงานจากฉบับเดิมในสาขาส าคัญ 

                                                           
๔ สถิติแรงงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของกระทรวงแรงงาน 
๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงความคืบหน้าการด าเนินการพิสูจนส์ัญชาติในภาคประมง เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
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อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้ประกาศใช้พระราชก าหนด 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้นายจ้างขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งได้ขยายระยะเวลาหลายครั้ง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรี 
ได้อนุมัติการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว พม่า ที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดได้ท างานในประเทศไทยต่อไป
ระยะหนึ่งตามประกาศเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องพ่ึงพิงแรงงานขั้นพื้นฐานจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน และมติคณะรัฐมนตรียังได้มีค าสั่งให้ทุกจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการท างานของแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัด เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงานเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและการจัดท าฐานข้อมูลแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดด้วย๖ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยให้ทัดเทียม 
กับมาตรฐานสากล  
 รัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing - IUU) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดตั้ง 
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพ่ือเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา IUU นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์
สถานการณ์ด้านการประมง และพัฒนามาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม IUU โดยออกพระราชก าหนด 
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งมีการออกระเบียบควบคุม
สถานการณ์ IUU มากกว่า ๑๐๐ ฉบับ นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
เห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติ
ด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ที่ส าคัญคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ได้มีมติ 
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาการประมงของประเทศให้ปลอดจากสัตว์น้ าและสินค้า
ประมงผิดกฎหมาย (IUU – Free Thailand) เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการประมงทั้งระบบของไทย 
มีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในหมู่ประชาคมระหว่างประเทศ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๖๑ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการการประมงปลอดจากสัตว์น้ าและสินค้าประมง
จากการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล 
ขับเคลื่อน และผลักดันเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุผลส าเร็จ  
 ประเทศไทยยังให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในด้านแรงงาน โดยเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้การปราบปรามการค้ามนุษย์ 
เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการด าเนินงานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการด าเนินคดี 
อย่างจริงจังต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งภายหลังจากการประกาศวาระแห่งชาติ
ดังกล่าว รัฐบาลได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการ “ขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป” เพราะถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยในเชิงนโยบายได้มีการเพ่ิมงบประมาณจ านวนมากเพ่ือสนับสนุน 
การปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกด้าน ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งร่างกฎหมาย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟ้องร้องคดี การฟ้ืนฟูเยียวยาผู้เสียหายและการคุ้มครองพยาน ตลอดจนมีมาตรการ
คุ้มครอง ป้องกันที่ดีขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์ รวมถึงปรับปรุงการท างานหลายด้าน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีผลงานเป็นรูปธรรม อาทิ มีการน าตัวผู้กระท าความผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                                                           
๖ รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาศสี่และภาพรวม ปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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และมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์มาลงโทษ ทั้งมาตรการทางปกครอง วินัย การด าเนินการทรัพย์สินทางแพ่ง 
และอาญา อีกทั้งการท างานของพนักงานสอบสวนมีการเร่งรัดการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้เสร็จเร็วข้ึนจากระยะเวลาที่ใช้
ในการสอบสวนโดยเฉลี่ย 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
ได้ใช้ระยะเวลาพิจารณาเร็วขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้มีการเปิดแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นในศาลอาญา ซึ่งจะท าให้  
มีผู้พิพากษาที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเข้าใจในปัญหาและวิธีพิจารณาที่ก าหนดขึ้นเป็นพิเศษ  
ท าให้การด าเนินกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรั ดกุม รวดเร็ว และเป็นธรรมยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังให้สิทธิผู้เสียหายในการร้องขอค่าเสียหาย 
และให้ศาลสามารถมีค าพิพากษา เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเชิงลงโทษ (Punitive damage) ได้ พัฒนาการต่างๆ ที่กล่าวมา
ท าให้จ านวนคดี ผู้เสียหาย ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ 
ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน โดยยกระดับจาก Tier 2 Watch list เป็น Tier 2 ในปี ๒๕๖๑  
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ด าเนินโครงการเพ่ือสร้างสุขภาวะแรงงา น
นอกระบบและพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพ่ือช่วย “ลดทุกข์ สร้างสุข” ในกลุ่มแรงงาน ทั้งในเรื่องการอบรม
สุขภาวะแกนน าแรงงานนอกระบบ การสร้างแรงจูงใจแรงงานนอกระบบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือเพ่ิมความสุข 
และลดความเครียดในชีวิตแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  พบว่า แกนน าแรงงานนอกระบบ 
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 
เครยีดน้อย) ซึ่งส่งผลให้มีระดับความสุขเพิ่มขึ้นและมีระดับความเครียดลดน้อยลง๗  
 ส าหรับการส่งเสริมคนพิการให้เข้าสู่การมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น กระทรวงแรงงาน  
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างานที่ดีขึ้น โดยการตั้งเป้าการจ้างงานคนพิการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ คน และยังเกิด
บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ เพ่ือประสานความร่วมมือให้เกิดการจ้างงานคนพิการในชุมชนเพ่ือท างานในหน่วยงานของรัฐภายใต้
กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ โครงการประชารัฐเพ่ือสังคม ยังมีส่วนช่วยจ้างงานคนพิการได้ท างานเพ่ิมขึ้น  
อีกท้ังภาคธุรกิจหลายแห่ง รวมทั้งสถาบันการศึกษาได้มีความพยายามในการจ้างงานคนพิการเช่นกัน  
 ในส่วนของการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุนั้น กระทรวงแรงงานได้เตรียมการในการออกกฎหมายค่าจ้าง
ขั้นต่ ารายชั่วโมงส าหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ รวมทั้งเปิดศูนย์ให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ และออกมาตรการทางภาษี
เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานภาคเอกชนจ้างแรงงานผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เข้าท างาน โดยเอกชนสามารถใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างสูงอายุ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๐) ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
โดยให้เริ่มใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือ หลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพ่ือช่วย
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ท างานต่อ มีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และบรรเทา
ภาระงบประมาณภาครัฐด้านสวัสดิการชราภาพในระยะยาวด้วย เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aged 
Society) ในปี ๒๕๖๔     

                                                           
๗ รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ กองทุนการสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
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๓.๑.๒ ข้อท้าทาย  
 จากการลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ พบว่ายังมีข้อท้าทายหลายประการที่ประชาชนคาดหวังให้รัฐบาลเร่งรัด 
ในการแก้ปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับประเด็นแรงงาน สรุปได้ดังนี้  

 การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  เช่น อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ (สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง) ๑๘๙ (แรงงานท างานบ้าน) และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว ( International 
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families: 
ICRMW) รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติตามปฏิญญาไตรภาคีเรื่องหลักการว่าด้วยสถานประกอบการข้ามชาติ  
และนโยบายสังคม (The Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and 
social policy หรือ MNE declaration) 

 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ  โดยเฉพาะการแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน สวัสดิการ  
การจัดหางาน การจ้างงาน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการประกันสังคม เพ่ือลดช่องว่างในทางปฏิบัติ 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฯลฯ   

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ก าหนดวิธีการเข้าถึงสิทธิของหน่วยงานและนายจ้าง เพ่ือให้นายจ้างสามารถตรวจสอบรายละเอียด  
ของแรงงานได้  

 การออกใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวให้มาขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตท างาน ก ากับ 
ดูแลการออกใบอนุญาตท างานไม่ให้มีการทุจริต รวมทั้งก าหนดมาตรการคุ้มครองพยานผู้ให้ เบาะแสกรณีทุจริต 
จากการให้บริการออกใบอนุญาตท างาน 

 การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ให้กับแรงงาน ควรเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ  
การใช้เทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในอาชีวะอนามัย ช่องทาง 
การขอรับบริการและความช่วยเหลือจากรัฐ รวมถึงกลไกและช่องทางการร้องเรียน ผ่านทางสื่อหลากหลายรูปแบบ 
และจัดท าเป็นหลายภาษาเพ่ือให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าใจได้ง่าย 

 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าประเวณี ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการ
สหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เมื่อปี ๒๕๖๐ โดยก ากับดูแลธุรกิจบันเทิง 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเต็มที่ และพิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเฉพาะความผิดทางอาญาส าหรับผู้ค้าประเวณี 

 การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ผู้สูงอายุ  และผู้พ้นโทษ สนับสนุนให้เพ่ิมความพยายามยิ่งขึ้น 
ในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้พ้นโทษ ที่เหมาะสมกับทักษะ ความสามารถ และความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนฝึกทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างาน  
และใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ เพ่ือช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้พ้นโทษได้งานท าและเสริมสร้างศักยภาพ 
อย่างแท้จริง 
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 การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการท างาน ทบทวนและแก้ไขกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง
และขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานในทุกกรณี ทบทวนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยเฉพาะมาตรา ๑๗ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ รวมถึงกลไกการร้องเรียน 
ของพระราชบัญญัติฯ ให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ทางเพศ  แก้ปัญหากรณีการถูกเลิกจ้างเนื่องจากตั้งครรภ์ การบังคับตรวจ HIV/AIDS ก่อน/ระหว่างท างาน  
การจัดการปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในที่ท างาน การไม่ให้โอกาสผู้หญิงในการเลื่อนต าแหน่ง 
การเลือกปฏิบัติเนื่องจากถิ่นก าเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ ฯลฯ การล่วงละเมิดและคุกคาม 
ทางเพศในที่ท างาน การใช้ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติในการจ่ายค่าแรงสตรี การเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน 
ต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แรงงานสตรีในบางบริบทและสถานการณ์ เช่น คนท างานบ้าน แรงงาน
ข้ามชาติ ผู้ค้าบริการทางเพศ ฯลฯ 

 การได้รับค่าแรง/ค่าจ้างที่เป็นธรรม พิจารณาก าหนดนโยบายการจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ ากับแรงงาน
ทุกกลุ่มและทุกภาคธุรกิจโดยเท่าเทียมกัน ก าหนดมาตรการที่รองรับค่าแรง/ค่าจ้างที่เป็นธรรม การจ่ายเงินที่ตรงต่อเวลา  
มีหลักฐานการจ่าย และการหักค่าจ้างที่ชัดเจนตามกฎหมาย รวมทั้งพัฒนากลไก มาตรการ หรือนโยบายเพ่ือก าหนด
ขั้นบันไดในการปรับค่าแรงให้เป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับค่าครองชีพทุกปี 

 สภาพการท างานที่เหมาะสม เสนอให้สร้างสภาพงานที่มีคุณค่า สิทธิ เสรีภาพ สวัสดิการ เท่าเทียม  
ตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ Decent Work  

 การเข้าถึงสุขภาพของแรงงาน ก ากับให้นายจ้างดูแล รักษา หรือรับรองหลักประกันสุขภาพให้กับแรงงาน 
และรับรองสิทธิในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับแรงงาน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ โดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ

 การดูแลบุตรของแรงงาน รับรองสิทธิของบุตรของแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงการศึกษา 
 การรวมกลุ่มของแรงงาน ส่งเสริมสิทธิในการรวมตัวและต่อรองของลูกจ้างต่างชาติในประเทศไทย 

โดยเรียกร้องให้แก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ลูกจ้างต่างชาติมีสิทธิก่อตั้งสหภาพ
แรงงานและด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงาน รวมทั้งมีสิทธิเป็นที่ปรึกษาสหภาพ
แรงงานในการเจรจาต่อรอง นอกจากนั้น ยังมีการเสนอให้ศึกษารูปแบบการจัดตั้ง Social & Economic Council 
ของต่างประเทศ เพ่ือเป็นเวทีหลักของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการหารือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็น
แรงงาน 

 การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ น ามาตรการที่ใช้กับภาคการประมงมาด าเนินการดูแลสภาพ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น ภาคการเกษตรและการก่อสร้างที่มีแรงงานข้ามชาติท างานเป็นจ านวนมาก  
และพิจารณาก าหนดให้ธุรกิจในภาคที่มีความเสี่ยงสูงให้ท าการตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ตามหลักการ UNGPs นอกจากนั้น ยังมีการเสนอให้บังคับใช้กฎหมายเพื่อขจัดแรงงานเด็กอย่างเคร่งครัด 

 การคุ้มครองแรงงานจากการใช้เทคโนโลยีวิทยาการเข้ามาแทนที่แรงงาน  ศึกษาและพิจารณา
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองและเยียวยาแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเพราะเหตุแห่งการเข้ามาแทนที่ 
โดยเทคโนโลยีและวิทยาการ 

 การคุ้มครองแรงงานในระบบห่วงโซ่อุปทาน  ก ากับ ดูแล ให้ภาคธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน  
หรือ ระบบแฟรนไชส์ ให้ความคุ้มครองแรงงานในมาตรฐานเดียวกับบริษัทแม่ 
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 การคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ ให้ความรู้แก่แรงงานไทยที่ท างานในต่างประเทศให้เข้าใจ
ถึงกลไกในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานในประเทศปลายทาง 

 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการตรวจสอบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อองค์กรธุรกิจ 
และรัฐวิสาหกิจที่ได้ประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดจ้าง ของภาครัฐ รวมทั้งเสนอให้เพ่ิมเงื่อนไขการเคารพและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนให้กับภาคธุรกิจคู่สัญญาของรัฐและรัฐวิสาหกิจในกฎหมายและสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐ เสนอให้เพ่ิมพนักงานตรวจแรงงานให้เพียงพอ 
กับจ านวนแรงงานที่ต้องการรับบริการจากรัฐ เพ่ิมจ านวนล่ามให้เพียงพอที่จะช่วยตรวจแรงงาน และพัฒนา
ศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานให้สามารถเข้าถึงสถานที่ท างานในทุกรูปแบบ 

 การด าเนินการต่อภาคธุรกิจ เสนอให้จัดท าโครงการน าร่องร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ
ผู้ประกอบการต่างๆ ในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกประเภทและทุกกิจการ
เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ป้องกันและปราบปรามสถานประกอบการที่ก่อตั้งโดยผิดกฎหมาย ก าหนดมาตรการ
ให้ภาคธุรกิจทุกขนาดจัดท ารายงานการประเมินผลสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และเปิดเผย
รายงานฯ ต่อสาธารณะ ตรวจสอบการเลิกกิจการและการจดทะเบียนเพ่ือป้องกันการใช้หลักการเรื่องนิติบุคคล 
เพ่ือหลบเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา ก าหนดมาตรการควบคุมนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  
น ามาตรการที่ใช้กับภาคการประมงมาดูแลสภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น ภาคการเกษตรและการก่อสร้าง 
เผยแพร่ความรู้หลักการ UNGPs และแผนปฏิบัติการฯ ให้กับภาคธุรกิจทุกขนาด ตลอดจนบริษัทสาขา และกลุ่ม
ห่วงโซ่อุปทาน ฯลฯ 
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๓.๑.๓ แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๑.๒ และน ามาจัดกลุ่มโดยก าหนดประเด็นส าคัญ พร้อมทั้งแผนกิจกรรม 
ซึ่งระบุหน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตัวชี้วัด ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน  
และหลักการ UNGPs เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้การติดตามประเมินผลสามารถท าได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการฯ โดยแยกเป็น ๓ เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้  
 
  เสาที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๑. การเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญา ILO ๙๘ และ ๑๘๙ โดยประเมิน
จากสถานการณ์และบริบทของประเทศไทย 

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒ มีการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา  
ILO ๙๘ และ ๑๘๙ ภายในปี 
๒๕๖๒   

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

  ศึกษาปฏิญญาไตรภาคีเรื่องหลักการว่าด้วย
สถานประกอบการข้ามชาติและนโยบาย
สังคม (The Tripartite declaration of 
principles concerning multinational 
enterprises and social policy หรือ 

-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ มีการศึกษาปฏิญญาไตรภาคี 
เรื่องหลักการว่าด้วย 
สถานประกอบการข้ามชาติ 
และนโยบายสังคมขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 



-๒๕- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

MNE  declaration) ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และพิจารณาแนวทาง
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมปฏิญญาฯ  

ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘ 
-UNGPs ข้อที่ ๕ 

๒. การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
นโยบาย และ
มาตรการตา่งๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
แรงงาน การจัดสวัสดิการสังคม  
การประกันสังคม การจ่ายค่าจ้างขั้นต่ า  
ที่ยังมีช่องว่างระหว่างกฎหมายและ 
ทางปฏิบัติ และพิจารณาปรับปรุง  
หรือ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้อง 
กับมาตรฐานสากล 

-กระทรวงการ
พัฒนาสังคม 
และความมัน่คง
ของมนุษย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนกฎหมายที่ได้รับ 
การปรับปรุงแก้ไข 

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

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

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนครั้งที่มีการประชุม
ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-ยุทธศาสตรช์าต ิ
ด้านการพฒันาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
-ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค 
ทางสงัคม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗ 



-๒๖- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

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

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาฯ -ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

  ทบทวนนโยบายการจ้างแรงงานในพื้นท่ี
ชายแดนในลักษณะที่มุ่งคุ้มครองคนท างาน
ที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้แล้วทุกฉบับ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งคุ้มครองสมาชิก 
ที่เป็นผู้ติดตาม ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ 
(ASEAN Consensus on the Protection 
and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers) 

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนนโยบายที่มีการทบทวน -ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

  พิจารณาแนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนร่างพระราชบัญญัติที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนา 



-๒๗- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

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

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

  ทบทวนกฎหมายและระบบประกันสังคม  
โดยพิจารณา (๑) ปรับปรุงเงื่อนไข  
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน (๒) การมี 
ส่วนร่วมของไตรภาคีในการบริหารจัดการ
กองทุนประกันสังคม (๓) การเข้าถึง 
กองทุนฯ ของแรงงานทุกประเภท 
อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะแรงงาน 
นอกระบบ (๔) การให้ความคุ้มครอง 
แก่ลูกจ้างทีเ่กษียณอายุ  
(๕) ความสอดคล้องกับหลักการของ ILO 

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนสิทธิประโยชน์  
หรือ หลักเกณฑ์ท่ีได้มีการ
ทบทวน หรือปรับปรุง 

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

  ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน
ภาครัฐ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  

-ส านักงาน ก.พ. 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนครั้งที่มีการทบทวน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 



-๒๘- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

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

  ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งก ากับดูแลธุรกิจสถานบันเทิง 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  
 

-ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 
ของมนุษย์  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการประชุมและศึกษา 
เพ่ือทบทวนทบทวน
พระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการค้าประเวณี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และหารือกับธุรกิจ
สถานบันเทิง และพนักงานบริการ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 
-SDGs เป้าหมายที่ ๕ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

๓. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการแรงงาน 

จัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด 
ของแรงงาน เพื่อให้หน่วยงานและนายจ้าง
สามารถตรวจสอบรายละเอียดของแรงงานได้  

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ระบบจัดเก็บข้อมูล 
ที่มีประสิทธิภาพ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

๔. การจัดหางาน พัฒนามาตรการควบคุมและตรวจตรา 
การจัดหางานที่เป็นธรรม  

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ -ตรวจสอบบริษัทจัดหางาน 
ให้คนงานไปท างานในต่างประเทศ  
-มีทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 



-๒๙- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๗ 

  จัดให้ผู้ชี้เบาะแสการทุจริต 
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยาน 

-ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
-กระทรวงยุติธรรม  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนพยานที่เข้าสู่ความคุ้มครอง 
ได้รับความปลอดภัย 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๑๐, ๒๕ 

๕. การพัฒนา
ศักยภาพ 
และส่งเสริม
เผยแพร่
ความรู้ให้กับ
แรงงาน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน สิทธิแรงงาน  
ความปลอดภัยในการท างาน ประกันสังคม  
แก่กลุ่มแรงงาน ซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติ 
รวมทั้งพัฒนาสื่อหลากหลายรูปแบบ 
รวมถึงคู่มือเพ่ือเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว  
ในภาษาที่แรงงานดังกล่าวสามารถเข้าใจ 
ได้ง่าย  

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ -แรงงานต่างด้าวได้รับความรู้
ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์  
-จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  
-ร้อยละของความรู้ความเข้าใจ 
ที่เพ่ิมขึ้น 
-จ านวนเอกสารที่ได้รับ 
การเผยแพร่ในภาษาต่างชาติ 

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



-๓๐- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๖. การขจัด 
การเลือก
ปฏิบัติ 
ในการจ้างงาน/
ท างาน 

การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน 
ให้กับคนพิการในสถานประกอบการ 
และหน่วยงานของรัฐ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ 
กับคนพิการ พร้อมทั้งมีระบบคัดกรอง
ความสามารถคนพิการเพ่ือจัดหางาน 
ให้อย่างเหมาะสม 
๑) การจัดสภาพแวดล้อมการท างาน 
ที่เหมาะสมกับคนพิการ 
ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
โดยให้คนพิการเข้าถึงท้ังด้านกายภาพ  
การบริการ องค์กร และอุปกรณ์เครื่องมือ 
รวมทั้งคนพิการสามารถเข้าถึงเครื่องมือ
และอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น รถเข็นคนพิการ 
หน้าจอคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส เป็นต้น 
เพ่ือให้คนพิการสามารถท างานได้ 
เหมือนกับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปในองค์กร  
๒) การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ 
ให้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นนักแนะแนว
และสอนงานคนพิการ (Job Coach)  
โดยจะต้องมีการฝึกอบรมนักแนะแนว 

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์  
-กระทรวงแรงงาน 

๒๕๖๒  
โครงการ
ให้บริการ 
จัดหางาน 
แก่กลุ่มคนพิเศษ 
-กิจกรรม 
จัดหางาน 
ให้คนพิการ 
มีงานท า  
-กิจกรรมส่งเสริม
คนพิการท างาน
ในหน่วยงาน
ภาครัฐ  

เชิงปริมาณ 
-คนพิการได้รับการส่งเสริม 
การมีงานท า จ านวน ๑,๗๕๐ คน  
เชิงคุณภาพ  
-คนพิการได้รับการส่งเสริม 
การมีงานท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๒   
-คนพิการได้รับการส่งเสริม 
การมีงานท าในหน่วยงานภาครัฐ 
๘๘ คน  
-ส่งเสริมให้คนพิการท างาน 
ในหน่วยงานรัฐในอัตราส่วน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ๑๐๐ : ๑ 

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



-๓๑- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

และสอนงานคนพิการ (Job Coach)  
เพ่ือประสานข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ
กับคนพิการ   

  พัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์  
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -สนับสนุนให้คนพิการมีงานท า
และประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ ๙๐ 
-มีมาตรการส่งเสริม 
ให้สถานประกอบการ 
จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ  

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

  พัฒนามาตรการและกลไกส่งเสริม 
การจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ 
ไดร้ับการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 
 
 

-กระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๒  
โครงการ 
ขยายโอกาส 
การมีงานท า 
ให้ผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม 
การจ้างงานและมีรายได้  
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ คน  

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



-๓๒- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

  พิจารณาแนวทางส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษ
สามารถประกอบอาชีพได้  
ทั้งการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ 
และการมีกิจการเป็นของตัวเอง 

-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงแรงงาน 

ปี ๒๕๖๒  
โครงการเตรียม
ความพร้อม 
แก่ก าลังแรงงาน 
กิจกรรม 
แนะแนวอาชีพ 
และส่งเสริม 
การมีงานท า 
ให้ผู้ถูกคุมขัง 
ในเรือนจ า  
ศูนย์วิวัฒน์
พลเมือง  
และสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
โครงการให้บริการ
จัดหางานแก่กลุ่ม
คนพิเศษ กิจกรรม 
จัดหางานพิเศษ
ส าหรับผู้พ้นโทษ  

เชิงปริมาณ  
- จ านวนผู้ถูกคุมขังในเรือนจ า
ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนได้รับการแนะแนว
อาชีพและส่งเสริมอาชีพ 
๑๐,๐๐๐ คน 
เชิงปริมาณ 
- แรงงานทุกกลุ่มได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานท า จ านวน 
๕๐๐ คน  
 

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



-๓๓- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

  ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ 
การปรับกฎหมายแรงงานให้สอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนครั้งที่ได้มีการทบทวน
กฎหมายแรงงาน 

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

  พิจารณามาตรการให้ความคุ้มครอง 
ทางสังคมแก่กลุ่มลูกจ้างที่เป็นแรงงาน 
ข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกจ้าง 
ในภาคเกษตร และประมง ที่เป็นลูกจ้าง
ตามฤดูกาล รวมถึงลูกจ้างท างานบ้าน   

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีมาตรการตรวจแรงงานข้ามชาติ -ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกลไกภายใต้พระราชบัญญัติฯ 
เพ่ือปรับทัศนคติของคนในสังคมให้เข้าใจ
และยอมรับความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์ 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -จ านวนสื่อที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
-จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๑๐ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๘ 
 



-๓๔- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องความหลากหลายทางเพศ 
กับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาคธุรกิจ 

-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ร้อยละความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเด็น 
ความหลากหลายทางเพศ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๑๐ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๘ 

  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการออกนโยบาย 
ระเบียบ หรือ มาตรการป้องกัน 
การล่วงละเมิดทางเพศ  
และการใช้ความรุนแรงในสถานที่ท างาน  

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -จ านวนสถานประกอบการ 
ที่เข้าร่วมมาตรฐานแรงงานไทย 
และได้รับการส่งเสริม 
เพ่ือให้มีนโยบายเรื่องการป้องกัน 
การละเมิดทางเพศ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๘, ๑๐ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, ๘ 

  พัฒนามาตรการป้องกันและจัดการปัญหา 
HIV/AIDS ในที่ท างาน โดยการส่งเสริม 
การน าแนวทางปฏิบัติแห่งชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการ 
ด้านเอดส์ในสถานที่ท างาน ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานด้านเอดส์ในสถานที่ท างาน  

-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวง
สาธารณสุข 
(คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริม 
และคุ้มครอง 
สิทธิด้านเอดส์) 
 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนสถานประกอบการ/
ลูกจ้างที่ได้รับการส่งเสริมฯ 

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



-๓๕- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

  พิจารณาก าหนดมาตรการ นโยบาย  
และกลไกส่งเสริมการจ้างงานสตรี  
ให้สตรีเข้ามามีบทบาทในระบบแรงงาน 
เพ่ือสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

กระทรวงแรงงาน 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนสถานประกอบการ 
ที่ได้รับการตรวจและส่งเสริม 
การจ้างงานสตรี 
ให้มคีวามเสมอภาคระหว่างเพศ  

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

  พิจารณาก าหนดมาตรการและกลไก 
ส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มเปราะบางอ่ืนๆ 
อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ  
และประชากรข้ามชาต ิรวมถึงกลุ่มวิถีทางเพศ 
และอัตลักษณ์ทางเพศ ให้เข้าสู่ระบบแรงงาน
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนสากล 

-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์  
-ส านักงาน 
สภาความมั่นคง
แห่งชาติ  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนกลุ่มเปราะบาง 
ทีไ่ด้รับพิจารณาอนุญาตท างาน 

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

๗. การได้รับ
ค่าแรง/ค่าจ้าง
ที่เป็นธรรม 

ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน โครงสร้างค่าจ้าง 
และพัฒนากลไก มาตรการ หรือนโยบาย
เพ่ือปรับค่าแรงให้เป็นธรรม เหมาะสม 
สอดคล้องกับค่าครองชีพทุกปี  

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนครั้งที่มีการศึกษา  
หรือปรับค่าแรง 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 



-๓๖- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

- SDGs เป้าหมายที่ ๘ 
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

๘. สภาพ 
การท างาน 
ที่เหมาะสม 

ศึกษามาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สภาพการท างานที่เหมาะสม (Decent 
Work for All) รวมถึงความปลอดภัย  
และอาชีวอนามัย และน ามาจัดท า 
เป็นข้อก าหนด หรือ ระเบียบ  
ตามท่ีเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ให้กับภาคธุรกิจในการด าเนินงาน 

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนผลการศึกษาฯ  -ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

๙. การเข้าถึง
สุขภาพ 
ของแรงงาน 

ให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงาน  
ทั้งการป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริม
สุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  

-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวง
สาธารณสุข 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนผู้ประกันตนที่ได้รับบริการ
ทางการแพทย์  

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

  พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร 
แก่แรงงานต่างด้าว เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างด้าว เพ่ือสร้างการเข้าถึง 
ที่มีประสิทธิภาพ   

-กระทรวง
สาธารณสุข 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีกลไกในการให้บริการ
สาธารณสุขให้กับแรงงานต่างด้าว 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 



-๓๗- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

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

  ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์สุขภาพดี 
วัยท างาน (Wellness Center)  
ทั้งในหน่วยบริการสาธารณสุข 
และสถานประกอบการ 

-กระทรวง
สาธารณสุข  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนโรงพยาบาล 
และสถานประกอบการ 
ที่ด าเนินการศูนย์สุขภาพดี 
วัยท างาน (Wellness Center) 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรค
ก าหนด 

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

๑๐. การดูแลบุตร
ของแรงงาน 

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

-กระทรวงศึกษาธิการ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนสถานประกอบการ 
ที่ได้รับการส่งเสริม 
ให้จัดสวัสดิการนอกเหนือจาก 
ที่กฎหมายก าหนด (แห่ง/คน)  

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

  การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดต้ัง
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ
โดยจดทะเบียน หรือจดแจ้งกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์ 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนสถานประกอบกิจการ 
ที่จดทะเบียน หรือจดแจ้ง 
การจัดตัง้ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
ในสถานประกอบกิจการ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 



-๓๘- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

โดยที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ 
การลดหย่อนภาษเีพ่ือให้เด็กซึ่งเป็น 
บุตรหลานของพนักงาน/ลูกจ้างได้รับ 
การดูแล พัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย  

-กระทรวงแรงงาน -SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๑ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

  หารือกับภาคธุรกิจเพ่ือก าหนดแนวทาง  
การส่งเสริมให้เกิดบริการที่ค านึงถึงเด็ก 
ในภาคธุรกิจ อาทิ การจัดเจ้าหน้าที่ในธุรกิจ
เครือข่ายมือถือดูแลช่องทางแชท และการจัดท า
แอปพลิเคชั่นหรือช่องทางการรับแจ้งเหตุ 
ส่งต่อ ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ กรณีเด็ก
ได้รับผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์  
หรือถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน หรือการสนับสนุน
ให้เกิดการศึกษาวิจัย โดยท างานร่วมกับ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง   

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม 
และความมั่นคง 
ของมนุษย ์ 
-กระทรวงดิจิทัลฯ  
-กระทรวงศึกษาฯ  
-ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -จ านวนกิจกรรม หรือบริการ 
ของภาคธุรกิจร่วมกับภาคส่วนตา่งๆ 
เพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็กจากการใช้สื่อ
ออนไลน์  
-จ านวนกิจกรรม หรือบริการ 
ของภาคธุรกิจเพ่ือปกป้อง
คุ้มครองเด็กจากการใช้สื่อ
ออนไลน์ มีการขยายผลสูโ่รงเรยีน  
-ร้อยละความส าเร็จ 
ในการให้ค าปรึกษา และประสาน
ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

๑๑. การค้ามนุษย์
และแรงงาน
บังคับ 

พิจารณาน ามาตรการหรือกฎหมายแรงงาน
ที่ใช้กับภาคการประมงมาประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินการดูแลสภาพแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น ภาคการเกษตร
และการก่อสร้างที่มีการจ้างแรงงาน 
ข้ามชาติท างานเป็นจ านวนมาก 

-ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนสถานประกอบการ 
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจ 

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



-๓๙- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๑๒. การคุ้มครอง
แรงงาน 
จากการใช้
เทคโนโลยี
วิทยาการ 
เข้ามาแทนที่
แรงงาน 

พิจารณจัดท าแผนงาน หรือ มาตรการ
รองรับ เยียวยา และให้ความช่วยเหลือ 
กลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง  
โดยให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อน  

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ แผนงาน หรือ มาตรการรองรับ 
เยียวยา และให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง 
จากการแทนที่โดยเทคโนโลยี 

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

๑๓. การคุ้มครอง
แรงงาน 
ในระบบ 
ห่วงโซ่อุปทาน 

ศึกษาและออกมาตรการเพ่ือให้ภาคธุรกิจ 
ที่มีห่วงโซ่อุปทานมีระบบการบริหารจัดการ
แรงงานได้ตามมาตรฐาน โดยมีมาตรฐาน
แรงงานไทย (TLS8001)  

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนเรื่องท่ีศึกษา -ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

๑๔. การคุ้มครอง
แรงงานไทย 
ในต่างประเทศ 

อบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของประเทศ 
ที่จะไปท างาน และกลไกในการคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานในประเทศปลายทาง  

-กระทรวงแรงงาน 
(กรมการจัดหางาน) 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
(กรมการกงสุล) 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ - จ านวนคนหางานได้รับการอบรม
ให้ความรู้ก่อนเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ  

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๗ 
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ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

ซึ่งรวมถึงการให้ความคุ้มครองแรงงานไทย
ที่ประสบปัญหาในต่างประเทศ  
และการให้ค าแนะน าในการดูแลรักษา
สุขภาพแก่แรงงานไทยในต่างประเทศ 

-กระทรวง
สาธารณสุข 

-ปัญหาของแรงงานไทย 
ในต่างประเทศได้รับการแก้ไข
ร้อยละ ๙๐  
-จ านวนครั้งของการให้ค าแนะน า
และข้อมูลในการดูแลสุขภาพ 
แก่แรงงานไทย 

-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, 
๗, ๑๐ 
 

๑๕. การด าเนินการ
ต่อภาคธุรกิจ 

ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ 
น าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good 
Labour Practice –GLP)  
ไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตน 

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนสถานประกอบกิจการ 
ที่ได้รับการส่งเสริม  
จ านวน ๑,๐๐๐ แห่ง/ปี  

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

  ตรวจสอบ ตรวจตรา สถานบริการ  
สถานประกอบการ และบริษัทจัดหางาน 
โดยเน้นตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ 
สัญญาจ้างแรงงาน สภาพการท างาน  
และใบอนุญาตท างาน (กรณีแรงงานต่างด้าว) 

-ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงมหาดไทย 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -จ านวนผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ได้รับการตรวจสอบ 
-จ านวนสถานประกอบการ 
และแรงงานต่างด้าว 
ที่ได้รับการตรวจสอบ  

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

  ก ากับ ดูแล และก าหนดให้ภาคธุรกิจ 
ขนาดใหญ่และธุรกิจที่จดทะเบียน 
เข้าตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้แรงงานข้ามชาติ
เป็นก าลังหลักในการผลิต จัดท ารายงาน 
การประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนของธุรกิจ 

-กระทรวง
อุตสาหกรรม  
-กลต. 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีหนังสือเวียนถึงบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เพ่ือเผยแพร่รายงานประเมินผล
ด้านสิทธิมนุษยชนของธุรกิจ 
(Human Rights Due Diligence) 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๒ 
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ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

(Human Rights Due Diligence)  
เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องปราม 
การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบ 
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
เพ่ือสร้างความรับรู้และง่ายต่อการสอบทาน 
อีกท้ัง ยังเป็นการให้ความส าคัญต่อเรื่อง
ความโปร่งใส (transparency)  
และการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) 
ตามหลักบรรษัทภิบาล 

 -UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, 
๗, ๑๗, ๑๘, ๑๙ 

 
เสาที่ ๒ หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) 
 ในส่วนของเสาที่ ๒ จะก าหนดการด าเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังที่มีต่อภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ” เพ่ือเป็นแนวทางให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจยึดเป็นหลัก 
ในการประกอบการต่อไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจุดตั้งต้น และเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุกขน าด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ     
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๑. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องจัดให้มีค าประกาศ/ค าแถลงนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนขององค์กร ซึ่งรวมถึงหลักการ UNGPs   
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องด าเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัด 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน ให้กับแรงงานในหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้รวมถึง

กฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และระหว่างประเทศ  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ กรณีที่ จะมีการตรวจตราการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐาน

แรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน  
๒. สิทธิและสวัสดิการแรงงาน  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีสวัสดิการให้กับแรงงานและครอบครัวของแรงงาน เช่น สถานที่ดูแลเด็กเล็กในท่ีท างาน 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจไม่ควรจะบังคับให้แรงงานท างานล่วงเวลา การท างานล่วงเวลาจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ หรือมีเหตุจ าเป็น เช่น กรณีที่จะส่งผล  

ให้งานเกิดความเสียหาย โดยควรมีการเสนอขอท างานล่วงเวลาอย่างเป็นระบบ ซึ่งข้ึนอยู่กับความจ าเป็นของลักษณะงาน 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรก าหนดมาตรการรับรอง หรือ ประกันสิทธิในสุขภาพให้กับแรงงานในหน่วยงาน   
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ใช้แรงงานข้ามชาติควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการ “นายจ้างจ่าย” 

(employer pay principle) 
๒.๓ การขจัดการเลือกปฏิบัติในสถานที่ท างาน  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรก าหนดมาตรการ/นโยบายเพ่ือแสดงเจตจ านงในการสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การรับเข้าท างาน  
การจ่ายค่าชดเชย การเลิกจ้าง การเลื่อนต าแหน่ง รวมถึงขจัดเงื่อนไขใดๆ ที่สร้างผลกระทบทางลบต่อลูกจ้างและผู้สมัครงานตามความเหมาะสม 

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรก าหนดมาตรการ/นโยบายองค์กรในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ท างาน  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรเพ่ิมการจ้างงานสตรี กลุ่มชาติพันธุ์ คนพิการ คนสูงอายุ คนพ้นโทษ ฯลฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดให้ 

สถานประกอบการมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องไมพิ่จารณาไม่จ้าง หรือ เลิกจ้างด้วยสาเหตุของการติดเชื้อ HIV/AIDS  
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๒.๔ กลไกการร้องเรียน และเยียวยา  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน/กลไกร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน มีการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ มีการเปิดให้ร้องเรียนได้หลายช่องทาง  

ซึ่งจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ เช่น มีระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์ ระบบร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น 
บนโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีการหารือเพ่ือไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทระหว่างแรงงานก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยต้องเ ปิดโอกาสให้แรงงาน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรอง  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรก าหนดให้มีมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับแรงงาน กรณีที่แรงงานถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการเยียวยาควรครอบคลุม 
ถึงความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรก าหนดมาตรการ/กลไกเพ่ือรองรับและแก้ปัญหาการเลิกจ้าง รวมทั้งจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างตามแนวทางที่กฎหมายก าหนด  
 
เสาที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๑.๒ และน ามาจัดกลุ่มโดยก าหนดหน้าที่ภาครัฐ  
และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายให้กับแรงงานผู้ได้รับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด โดยภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ หรือ เป็นผลมาจากการ ประกอบธุรกิจ  
โดยได้เชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้  
 

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

๑. การร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

จัดท าระบบร้องทุกข์ (ทั้งภาครัฐ และเอกชน) 
และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพ่ือรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บข้อมูล 
ที่เป็นความลับ มีการเปิดให้ร้องเรียนได้ 

-ส านักงานอัยการ
สูงสุด 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงยุติธรรม 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีระบบร้องทุกข์ให้ผู้ร้องเรียน 
ได้ร้องเรียนสะดวก 

--ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๑ 



-๔๔- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

หลายช่องทางที่มีความสะดวกรวดเร็ว  
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้  
โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น  
สายด่วน เว็บไซต์ และร้องเรียน 
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ  
เป็นต้น  

-กระทรวง
สาธารณสุข  
(กองโรคเอดส์ 
และโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ 
กรมควบคุมโรค) 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
(กรมการกงสุล) 

-UNGPs ข้อที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 

  เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกลไกรับข้อร้องเรียน
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม 
และความมั่นคง
ของมนุษย์  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติฯ  
ทุกจังหวัด 

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

  ทบทวนและปรับปรุงกลไกการร้องทุกข์ 
เพ่ือเข้าถึงการคุ้มครองและเยียวยาที่มีอยู่ 
เช่น กลไกการยื่นค าร้อง หรือ คร. ๗ 

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนช่องทางการร้องทุกข์ 
ที่ได้รับการปรับปรุง 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 



-๔๕- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

เพ่ือให้แรงงานสามารถเข้าถึงการคุ้มครอง
เยียวยาได้ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
และไม่เลือกสัญชาติ  

--ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๐ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 

  กลไกการร้องเรียนของหน่วยงานรัฐ 
ควรได้รับการประเมินประสิทธิภาพ 
และการปรับรูปแบบการท างานเป็นระยะๆ 
เพ่ือให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงแรงงาน 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนครั้งที่ได้รับการประเมิน -ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
--ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๐ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 

  จัดให้มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน 
และสายด่วน ในภาษาทีแ่รงงานต่างชาติ
สามารถเข้าใจได้ 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงแรงงาน 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนช่องทางร้องเรียน 
และสายด่วนในภาษาท่ีแรงงาน
ต่างชาติเข้าใจได้ 

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



-๔๖- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

๒. การเข้าถึง
กองทุน
สงเคราะห์
ลูกจ้าง 

ลูกจ้างมีสิทธิเข้าถึงกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้างตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนลูกจ้างท่ีใช้บริการ
สงเคราะห์ฯ  

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗, 
๒๘, ๒๙, ๓๑ 

  ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการ 
ถูกเลือกปฏิบัติ หรือ ล่วงละเมิดทางเพศ 
ในสถานที่ท างาน 

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม 
และความมั่นคง 
ของมนุษย์ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -ผลการศึกษา  
-จ านวนผู้เสียหาย 
ที่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัย 
และมีความประสงค์ 
ขอรับการเยียวยา 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๕, ๘ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, 
๒๙, ๓๑ 

๓. การอ านวย
ความยุติธรรม 

พัฒนาหลักเกณฑ์เพ่ืออนุญาตและคัดเลือก
แรงงานข้ามชาติ ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว 
เมียนมา) มาเป็นผู้ประสานงานด้านภาษา 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับแรงงาน 
ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และมีการจัดอบรม
กลุ่มผู้ประสานงานด้านภาษาดังกล่าว
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  
เป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ  

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ -หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
แรงงานเพ่ือมาเป็น 
ผู้ประสานงานได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุง 
-จ านวนกิจกรรมที่จัดอบรม 
ผู้ประสานงานด้านภาษา 
ส าหรับแรงงานข้ามชาติ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
--ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๐, ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗, 
๒๘, ๒๙, ๓๑ 



-๔๗- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

๔. การระงับ 
ข้อพิพาท 

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

-กระทรวงแรงงาน 
(ส านักแรงงาน
สัมพันธ์ กสร.)            

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
แรงงานได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้และพัฒนาเทคนิค 
การประนอมข้อพิพาทแรงงาน 

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

๕. การเยียวยา ทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และระบบกองทุน
เงินทดแทน ให้ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับหลักการระหว่างประเทศ 

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ -จ านวนสิทธิประโยชน์  
หรือหลักเกณฑ์ที่ได้มี 
การทบทวน หรือปรับปรุง 

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

  ก าหนดให้มีกลไกเยียวยาทั้งจากภาครัฐ 
และภาคเอกชนในระดับท้องถิ่น  
ทั้งนี้ การเยียวยาควรสอดคล้อง 
กับความต้องการของประชาชน 
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

-กระทรวงมหาดไทย 
(กรมส่งเสริม 
การปกครอง
ท้องถิ่น) 
-กระทรวงยุติธรรม 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ กลไกและมาตรการเยียวยา
ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ
ทางลบ/ถูกละเมิดสิทธิ 
อันเป็นผลมาจากการ 
ประกอบธุรกิจ  

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

  ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 

-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการประชุมเพ่ือทบทวน
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 



-๔๘- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

แก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงแรงงาน
ข้ามชาติที่ตกเป็นเหยื่อทางอาชกรรม 
อย่างทั่วถึง  

ตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จ าเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงแรงงาน
ข้ามชาติที่ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม 

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

๖. การคุ้มครองสิทธิ
ของแรงงานไทย
ที่ท างาน 
ในต่างประเทศ 

ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือในการเข้าถึง
กลไกในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทย 
ที่ท างานในต่างประเทศ 

-กระทรวง 
การต่างประเทศ 
-กระทรวงแรงงาน 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ ร้อยละของคนหางานที่เข้ารับ
การอบรมก่อนเดินทาง 
ไปท างานในต่างประเทศ 
มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ 
ในประเทศปลายทางเพ่ิมขึ้น  
-กรมการกงสุล  
สถานเอกอัครราชทูต  
และสถานกงสุลใหญ่ของไทย 
ในต่างประเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกบั
กลไกการคุ้มครองสิทธิ 
ของแรงงานไทยในต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ผ่านเอกสาร

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



-๔๙- 
 

  

ล าดับที่ ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

เผยแพร่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ 
ไลน์แอพลิเคชั่น ฯลฯ  
-แรงงานไทยในต่างประเทศ
เข้าถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิ 
รวมถึงความช่วยเหลือ 
ในการเจรจากับนายจ้าง  
หรือหน่วยงานราชการ 
ของประเทศนั้นๆ  
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือถูกละเมิดสิทธิ 



-๕๐- 
 

  

๓.๒ แผนปฏิบัติการด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
๓.๒.๑ สถานการณ์ในภาพรวม 
 สิทธิชุมชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญภายใต้สิทธิด้านการเมืองการปกครองเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ง  
ของกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายภาครัฐ สิทธิของกลุ่มบุคคล 
(Collective Rights) หมายถึง สิทธิในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลตามมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ให้การรับรองถึงสิทธิของบุคคลในการมีเสรีภาพในการรวมกัน 
เป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอ่ืน โดยมาตรา ๔๓ วรรค ๒ และวรรค ๓ ได้ให้การรับรอง 
สิทธิชุมชนในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าชื่อเพ่ือเสนอแนะ 
ต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการอันใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใด
อันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบของประชาชนหรือชุมชนและต้องได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
 นอกจากนี้ ในการก าหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน มาตรา ๕๘ ภายใต้หมวดหน้าที่
ของรัฐได้ก าหนดให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการหรือ
อนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร คุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยรัฐต้องด าเนินการให้มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของประเทศทางอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพ่ือการพัฒนาส่งผลให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อทุกคน 
ในด้านต่างๆ ทั้งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มเสื่อมโทรม ความไม่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
และมีความรุนแรงกว่าในอดีต ตลอดจนผลเสียในเชิงสุขภาพทั้งทางตรงจากการใช้เทคโนโลยี เช่น ยาปราบศัตรูพืช
ในการท าการเกษตรกรรมแบบใหม่ และทางอ้อมจากคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆ เช่น ดิน น้ า 
อากาศ ที่ลดลง จึงเป็นประเด็นท้าทายที่รัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดูแลระดับการพัฒนาของประเทศให้เหมาะสมจะต้องสร้าง
ความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนการเจริญเติบโต  
ของประเทศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งจัดท าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยให้ความส าคัญ  
กับหลักการส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) การให้คน 
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การพัฒนา 
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ือรับมือกับบริบทความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
เช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเกิดภัยธรรมชาติที่รุ นแรง รวมทั้ง
ความท้าทายต่างๆ อาทิ การติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความเหลื่อมล้ าในสังคม 
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนอย่างรับผิดชอบ และการสร้างงานสีเขียว 
ของธุรกิจเอกชนเพ่ือลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ ยว และวิถีชีวิต
ของชุมชน ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชน 



-๕๑- 
 

  

 รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงสร้างภาษี (อาทิ ภาษีมรดก และภาษีท่ีดิน) รวมทั้งการวางกรอบ
กติกาของสังคมให้มั่นคงและเป็นธรรม ส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการ 
ของภาครัฐอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และขจัดการทุจริตและระบบอุปถัมภ์ ในขณะที่ระยะสั้น  
ได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและภัยพิบัติ 
 รัฐบาลได้รักษาดุลยภาพในการดูแลประชาชนให้สามารถมีที่ดินท ากินและเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างเป็นธรรม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  (คทช.) ขึ้นในปี ๒๕๕๗ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องป่าไม้ 
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม และสร้างโอกาส 
การเข้าถึงบริการภาครัฐ  (๒) รักษาความมั่นคงของทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน เร่งรัดปกป้องฟ้ืนฟูพ้ืนที่ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (๓) แก้ปัญหาระยะยาวเรื่องการไร้ที่ดินท้ากิน
ของเกษตรกร การรุกล้้าป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้อยู่ในพ้ืนที่ ที่ไม่ได้รุกล้้า และออกมาตรการ
ป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร (๔) จัดระบบบริหารจัดการที่ดิน เช่น จัดท้า 
แนวเขตที่ชัดเจน เร่งกระบวนการพิสูจน์สิทธิ (๕) ปรับกฎหมายให้ทันสมัย และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรม (๖) จัดท้าฐานข้อมูล ทะเบียนผู้ถือครองที่ดิน (๗) เร่งรัดจัดสรรที่ดินแก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ต้องถือกรรมสิทธิ์  
(๘) รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน 
 การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนเป็นการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยการจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในลักษณะแปลงรวม มิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้
เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. ก าหนด ในรูปแบบสหกรณ์ 
หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม โดยการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ 
ตามกฎหมายของประเภทที่ดิน ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขภายใต้ความเห็นชอบ  
ของ คทช. ตามกรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนอยู่ร่วมกับป่า ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับ คือ การเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งมีการส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพและการตลาดอย่างเป็นระบบ ท าให้ประชาชนมีความมั่นคง มีรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และป้องกันการซื้อขายที่ดินเปลี่ยนมือไปสู่กลุ่มนายทุน  

รัฐบาลได้แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.  ๒๕๒๔ เป็นพระราชบัญญัติ 
การเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้กฎหมาย
ยืดหยุ่นได้มากขึ้น โดยให้ผู้เช่ากับผู้ให้เช่าตกลงกันอย่างเหมาะสม โดยมีภาครัฐเป็นกลไกกลางก ากับดูแลให้เป็นธรรม  
ซึ่งกฎหมายที่แก้ไขฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับผู้เช่าที่เป็นนิติบุคคล มีการก าหนดระยะเวลาการเช่านา และค่าเช่านา
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า และก าหนดห้ามคนต่างด้าวเช่าที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม 
ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทยแก่ผู้เช่าที่ดินเฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และอยู่ระหว่างการด้าเนินการตามแนวทางของการขับเคลื่อน
นโยบายการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านป่าไม้) เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) รวมทั้งผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน โดยคณะรัฐมนตรี 
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ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และล่าสุด “พระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒” ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
 ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในประเทศไทยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และสามารถเข้าถึง
บริการของรัฐ ซึ่งรวมถึงการศึกษา การรักษาพยาบาล และโอกาสในการท างาน รัฐบาลได้ให้การดูแลโดยมีกฎระเบียบ
รองรับที่สามารถพิสูจน์สิทธิจากร่องรอยการอยู่อาศัยในพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์มาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ หากจ าเป็น 
ต้องออกจากพ้ืนที่ รัฐบาลมีมาตรการดูแลด้านที่อยู่อาศัยและการฝึกอาชีพรองรับโดยตระหนักถึงวิถีชีวิตของกลุ่ม 
นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท าแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ 
ในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ในด้านต่างๆ 
เช่น การเข้าถึงสิทธิในที่ดินท ากิน การได้รับสถานะบุคคลทางกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมความสมดุลและมั่นคง  
ในการด ารงชีวิตโดยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
 ส าหรับปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าสงวนของชาวบ้านในพ้ืนที่ ในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเจรจา
หาทางออกร่วมกัน แทนการบังคับให้ย้ายออก โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชาวบ้านในพ้ืนที่จะร่วมกันก าหนดเขตส าหรับ
พ้ืนที่อยู่อาศัยและมิให้ล่วงล้ าออกมานอกเขตที่ก าหนด ในขณะเดียวกันชาวบ้านต้องช่วยสอดส่องการบุกรุกและ
พัฒนาอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ปัจจุบันการแผ้วถางป่าและการท าไร่เลื่อนลอยลดลงไปมาก 
 ความท้าทายที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระหว่างการด าเนินโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ อาทิ การก าหนดให้มีกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้รวมถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบ การมีคณะกรรมการเพ่ือก ากับดูแล รวมทั้งการมีมาตรการ
รองรับหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เช่น การจัดหาที่อยู่รองรับ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตัดสินใจชะลอบางโครงการตามข้อเรียกร้อง
ของภาคประชาสังคม โดยพยายามส่งเสริมการหาทางออกร่วมกันผ่านการหารือกับประชาชนในพื้นที่ 

ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสริมสร้างกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ ในมาตรา ๔๘ วรรคสอง ได้ระบุให้การท า EIA ต้องมีการเพ่ิมประเด็นการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อน 
หรือเสียหาย และมาตรา ๔๘ วรรคสาม ได้ระบุให้การท า EIA ต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและจัดให้มี 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องเป็นการเพ่ิมเติมจาก EIA นอกจากนี้ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้สร้างความโปร่งใสในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 
(EIA) และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ (EHIA) โดย (๑) การจัดท าประชาพิจารณ์ 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  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการก ากับการด าเนินการของบริษัทที่ปรึกษาเอกชนอย่างเข้มงวด  
และมีความเป็นกลางในการท างาน 

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกโครงการต้องมีการจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระดับรายงาน EIA หรือ รายงาน EHIA ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าของ
โครงการและหน่วยงานอนุมัติอนุญาต ได้ด าเนินการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ
และประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่เริ่มโครงการพัฒนา 
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จนกระทั่งโครงการต่างๆ ด าเนินการ ทั้งนี้ ในรายงาน EIA และ EHIA ยังได้ก าหนดมาตรการการลดผลกระทบ 
ต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนด้วย 

ส าหรับโครงการเหมืองแร่นั้น ได้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 (๑) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง แบ่งการท าเหมืองออกเป็น ๓ ประเภท 
ตามขนาดของพ้ืนที่ ชนิดแร่ ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่ วิธีการท าเหมือง และผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท าเหมือง โดยได้ก าหนดให้โครงการท าเหมืองที่เข้าข่าย
ลักษณะของโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA และ EHIA) ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต้องก าหนดให้เป็นการท าเหมืองประเภทที่ ๒ หรือ ประเภทที่ ๓ 
แล้วแต่กรณี 
 (๒) มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ส าหรับโครงการเหมืองแร่ 
เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและรัดกุม โดยก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนทั้งตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
และตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนี้ 
  (๒.๑) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องก าหนดให้มีการรับฟังความคิด
ของชุมชน และในกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการท าเหมืองให้จัดให้มีการท าประชามติของประชาชน 
ในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร ตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
  (๒.๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยโครงการ
ที่ต้องจัดท ารายงาน EIA ก าหนดกระบวนการมีส่วนร่วม จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา และครั้งที่ ๒ ในระหว่างการจัดเตรียม 
ท าร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลัง  
ประทานบัตรสิ้นอายุ ส าหรับโครงการที่ต้องจัดท ารายงาน EHIA ก าหนดกระบวนการมีส่วนร่วม จ านวน ๔ ครั้ง ได้แก่ 
ครั้งที่ ๑ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ครั้งที่ ๒ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบ  
ครั้งที่ ๓ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และครั้งที่ ๔ เพ่ือให้หน่วยงานอนุญาตจัดกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นและชี้แจงรายละเอียด 
 (๓) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ยังก าหนดให้ต้องมีการจัดท า
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนส าหรับกรณีการท าเหมืองที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูงด้วย 
 (๔) ปัจจุบันทุกขั้นตอนของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการเหมืองแร่ ได้ค านึงถึง
ความส าคัญของผลกระทบ ๓ ประเภท จากโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ (๑) ผลกระทบจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ (๒) การบังคับชุมชนโยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่มีการชดเชยหรือมีแต่ไม่เพียงพอ และ (๓) การขาดการปรึกษาหารือ
สาธารณะหรือมีการศึกษาหารือไม่เพียงพอกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้น 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จึงได้ให้ความส าคัญกับความถูกต้องและโปร่งใสของข้อมูล  
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดท าขอบเขตพ้ืนที่ส าหรับการขออนุญาตและรายละเอียดของพ้ืนที่และชุมชน รายงานธรณีวิทยา 
แผนผังโครงการท าเหมืองและการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียด 
และผลของการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนทั้งตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยแร่และตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตลอดจนให้ความส าคัญกับประเด็นรายละเอียดจากการพิจารณา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ช านาญการ เพ่ือน าไปก าหนดเป็นเงื่อนไขเพ่ิมเติม
ประกอบการอนุญาตด้วย  
 รัฐได้ส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาหารือสาธารณะ  
ในหลายขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. ขั้นตอนการขอประทานบัตรเหมืองแร่ ตามมาตรา ๕๖ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งก าหนดไว้ว่า เมื่อติดประกาศค าขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วันแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ จัดให้มีการรับฟ้งความคิดเห็นชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนด ซึ่งในปัจจุบัน
ได้จัดท าหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชน ในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยหลักการของประกาศดังกล่าวก าหนดให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านจัดท ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ในรัศมีจากขอบค าขอประทานบัตรตามที่ก าหนด 
ของแต่ละประเภทค าขอประทานบัตร (ประเภทที่  ๑ ๒ และ ๓) โดยใช้วิธีอภิปรายสาธารณะ ก่อนที่จะจัดท า
รายงานเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็น และเสนอต่อผู้มีอ านาจออกประทานบัตรเพ่ือพิจารณา
ต่อไป ซึ่งในขั้นตอนนี้ประชาชนที่เกี่ยวข้องสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล  และข้อเสนอแนะ 
ต่อโครงการเหมืองแร่ได ้
 ๒. ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนด้วย โดยมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระหว่างเริ่มต้นของโครงการ โดยการแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าการประชาสัมพันธ์ ส ารวจความคิดเห็นครั้งที่ ๑ และสรุปความคิดเห็น จากนั้นจึงจัดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนช่วงระหว่างการจัดเตรียมการท าร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าการประชาสัมพันธ์จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ และท าสรุป
ความคิดเห็น ซึ่งผลการจัดรับฟังความคิดเห็นจะจัดท าไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป 
 ๓. ขั้นตอนระหว่างด าเนินการท าเหมือง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ด าเนินการ
จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือการดูแลเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ โดยมีหน้าที่ในการรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ในด้านฝุ่นละออง เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน ฯลฯ มายัง กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) หากเครือข่ายภาคประชาชนรายงานว่าได้รับผลกระทบ จากการประกอบกิจการ
เหมืองแร่ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากผลการตรวจสอบพบว่าการท าเหมืองก่อให้เกิด
ผลกระทบจริงจะสั่งการให้มีการปรับปรุงและแก้ไข พร้อมทั้งส่งผลการแก้ไขดังกล่าวให้เครือข่ายฯ ทราบต่อไป 
ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีเครือข่ายภาคประชาชนทั้งสิ้น ๔๙๐ เครือข่าย ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของการท าเหมืองแร่ 
และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ยังคงเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายในการดูแลเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้น
การท างานของเครือข่ายมาโดยตลอด 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าประชาชนในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่เหมืองแร่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม  
ในการให้ข้อคิดเห็น ดูแล และเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดการท าเหมือง เพ่ือให้การพัฒนา
ทรัพยากรแร่เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป 
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ก าหนดลักษณะต าแหน่งที่ตั้งของโรงงาน ให้อยู่ห่างจากสาธารณสถาน  
หรือเขตชุมชน ก าหนดชนิดและขนาดของโรงงานที่ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ก าหนดปริมาณ
มลพิษ (มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน และมลพิษทางเสียง) ที่สามารถปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้  
การก าหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงก าหนดเกณฑ์การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือของเสียที่ไม่ใช้แล้ว 
และการก ากับดูแลด้านสารเคมีและของเสียอันตรายด้วย นอกจากนี้ ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้ก่อตั้ง  
หรือขยายโรงงานที่อยู่ในรายชื่อโรงงานที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะต้องผ่านกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดส าหรับด้านความปลอดภัย มีการก าหนด
มาตรการความปลอดภัยตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงโรงงานที่จะต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน การก าหนดเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายส าหรับประเมินความเสี่ยงและการจัดท า
แผนงานบริหารความเสี่ยง มาตรการความปลอดภัยของหม้อน้ าและหม้อต้ม ก๊าซอุตสาหกรรม สารเคมี กัมมันตรังสี 
ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน อัคคีภัย ห้องเย็น รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้มีการประเมินระดับความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของพ้ืนที่เป้าหมายใน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น 
สงขลา และสุราษฎร์ธานี ซึ่งในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครอบคลุม ๕ มิติ ได้แก่  
มิติกายภาพ มิติเศษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบริหารจัดการ โดยในมิติสังคมจะมุ่งเน้นพนักงานในพ้ืนที่
และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งประกอบด้วย ๒ ด้าน ได้แก่ ๑. คุณภาพชีวิตและสังคม 
ของพนักงาน และ ๒. คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ด าเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ๓ แห่งใน ๓ จังหวัด ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นิคมอุตสาหกรรมสะเดา จังหวัดสงขลา และนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดตาก ซึ่งในแต่ละนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน  
ผ่านการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และน าไปก าหนดเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในมาตรการดังกล่าว ได้ก าหนด  
ให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้ความส าคัญกับการจ้างแรงงานท้องถิ่น ซึ่งจะลดช่วยปัญหาแรงงานต่างด้าว หากจะใช้
แรงงานต่างด้าวจะเลือกเฉพาะที่ข้ึนทะเบียนเท่านั้น ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ใช้ที่ดินของราชพัสดุ
ในการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๓ แห่งดังกล่าว ซึ่งได้รับการถ่ายโอนอย่างถูกต้อง 
โดยไม่ต้องเวนคืนที่ดนิจากประชาชนแต่อย่างไร 

ในอนาคต รัฐบาลได้วางนโยบายในการจัดตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมว่าจะต้องมีการจัดท ารายงาน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึ่งเป็นการประเมิน 
ความยั่งยืนแบบบูรณาการทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน รวมทั้งการประเมินศักยภาพ 
ด้านพื้นที่แบบองค์รวม ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดเป็นแนวทางและปฏิบัติตามต่อไป 
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๓.๒.๒ ข้อท้าทาย  
 จากการลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ พบว่ายังมีข้อท้าทายหลายประการที่ประชาชนคาดหวังให้รัฐบาลเร่งรัด 
ในการแก้ปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับประเด็นสิทธิชุมชน 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 /ค าสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ป่าไม้ ที่ดิน การเกษตร การประมง ผังเมือง ฯลฯ 
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายรับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ การตรวจสอบผลกระทบต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ และความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนบังคับใช้
กฎหมาย/ออกค าสั่งใดๆ  

 การมีส่วนร่วมของประชาชน แม้ประเทศไทยจะมีกรอบกฎหมายและมาตรการหลายประการ 
ที่รองรับสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่จากการลงพ้ืนที่ระดมความคิดเห็นจากประชาชน
และการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของหลายองค์กร ยังพบข้อท้าทายในทางปฏิบัติ ดังนั้น ข้อเสนอแนะ
ในประเด็นนี้ คือ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ โครงการใดๆ แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ 
ก่อนเข้าไปด าเนินการ โดยเฉพาะรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  หารือประชาชนและชุมชน
เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การก าหนดพ้ืนที่ การด าเนินโครงการการติดตามผลภายหลัง
โครงการ โดยค านึงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนสิทธิในการประกอบเกษตรกรรม และสิทธิในที่อยู่อาศัย
ของประชาชนเป็นส าคัญ การเสนอให้กระจายอ านาจบริหารจัดการทรัพยากรให้ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนทราบถึงการเข้าถึงข้อมูลและสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ  

 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EIA/EHIA) ก าหนดมาตรการบังคับให้โครงการ 
ของรัฐทุกโครงการ รวมทั้งโครงการของภาคธุรกิจทุกขนาดท าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact 
Assessment: EHIA) โดยจะต้องเป็นการประเมินด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และองค์กรอิสระที่ได้รับ  
การยอมรับโดยชุมชนซึ่งเป็นกลาง อิสระ โปร่งใส และมีการเปิดเผยผลการวิเคราะห์ EIA/EHIA ต่อสาธารณะ 
ก่อนที่จะด าเนินโครงการ รวมทั้งก าหนดมาตรการติดตาม ตรวจสอบ ภายหลังจากที่ผ่านการประเมิน EIA/EHIA แล้ว 
เพ่ือควบคุมไม่ให้ภาคธุรกิจละเมิดสิทธิต่างๆ หลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว รวมทั้งพิจารณาเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประเมิน EIA/EHIA โดยเน้นการประเมินแบบยั่งยืนที่มององค์รวมทั้งมิติด้านสังคม
และสิทธิมนุษยชน และค านึงถึงความเสี่ยงที่เฉพาะในแต่ละภาคส่วน 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เสนอให้ทบทวนแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(SEZ) ๑๐ แห่ง ใน ๑๐ จังหวัด และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยประเมินความเสี่ยง 
และผลกระทบให้รอบด้านก่อนตัดสินใจก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
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ข่าวสาร รวมทั้งรับทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย นอกจากนั้น ยังได้มีข้อเสนอให้ก าหนดมาตรการที่เหมาะสม 
ในการเวนคืนที่ดินและการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง SEZ ทั้ง ๑๐ แห่ง รวมถึง EEC ที่สอดคล้องกับ UNGPs  การ
ปรึกษาหารือและจัดให้มีค่าชดเชยที่ป็นธรรมแก่ประชาชนที่อยู่ในเขต SEZ และ EEC การก าหนดให้ SEZ และ EEC 
เทียบเท่ากับรัฐวิสาหกิจ โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเรื่องธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติของบรรษัท  
การบรรจุหลักการ UNGPs ในวิธีการจัดตั้งและบริหารจัดการ SEZ และ EEC  

 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิชุมชน เปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนาศักยภาพชุมชน และการรวมกลุ่ม เสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนการท าวิจัยชุมชนเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร รวมถึง
สนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนาและเกษตรกรเพื่อให้มีอ านาจต่อรองมากข้ึน 

 ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ จัดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือกับชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือให้ 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการต่างๆ โดยเฉพาะในการก าหนด
นโยบายการจัดการที่ดินและการอนุรักษ์ป่า และโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่สอดคล้องกับปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: UNDRIP) 
พิจารณาละเว้นการด าเนินคดีบุกรุกป่าในกรณีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่าซึ่งต่อมาได้มีค าสั่งประกาศให้พื้นที่นั้น
เป็นป่าอนุรักษ์ และก าหนดมาตรการรองรับเพ่ือคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ให้ด ารงชีพอย่างเป็นธรรม 

 การพัฒนาการด าเนินงานของภาครัฐ จัดให้มีการสอบสวนและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินอย่างเป็นกลาง พิจารณาออกเอกสารรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับชาวบ้านตามความเหมาะสม จัดตั้งกลไก
อิสระเพ่ือสอบสวน ตรวจตรา และประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องมีทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วม    
เสนอให้รัฐจัดท ารายงานการประเมินสภาพแวดล้อม สถานการณ์ส าคัญด้านธุรกิจ และกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ที่เกิดขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 

 การด าเนินการต่อภาคธุรกิจ พิจารณาออกกฎหมาย หรือระเบียบเพ่ือบังคับให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน 
และรายงานเป็นประจ าทุกปี  แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพ่ือติดตามและตรวจสอบการกระท าของภาคธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยพิจารณาอย่างรอบด้าน  
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๓.๒.๓ แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๒.๒ และน ามาจัดกลุ่มโดยก าหนดประเด็นส าคัญ พร้อมทั้งแผนกิจกรรม 
ซึ่งระบุหน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตัวชี้วัด ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน  
และหลักการ UNGPs เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้การติดตามประเมินผลสามารถท าได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการฯ โดยแยกเป็น ๓ เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้  
   
เสาที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)   

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

๑.  การพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ นโยบาย 
และมาตรการต่างๆ   
ที่เกี่ยวข้อง 

ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่าง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับ
การจัดการที่ดิน แหล่งน้ า สภาพภูมอิากาศ
ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ 

-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน 
แหล่งน้ า สภาพภูมอิากาศที่ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ 
ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข  
และบัญญัติ 

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

  ทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิทธิชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

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

๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ จ านวนกฎหมายเก่ียวกับ
กระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนที่ได้รับการทบทวน  

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๖, ๑๓, ๑๔, ๑๕ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗ 
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ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

  ทบทวนพระราชบัญญัติโรงงานฯ  
โดยก าหนดให้โรงงานตั้งห่างจากชุมชนมากขึ้น  
 

-กระทรวง
อุตสาหกรรม 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการทบทวนพระราชบัญญัติ
โรงงานฯ เพื่อพิจารณา 
เรื่องก าหนดระยะห่าง 
ที่ตั้งโรงงานกับชุมชน 

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

  ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่ก่อให้เกิด 
การผูกขาดในภาคการเกษตร 

-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ จ านวนกฎหมาย 
ที่มีการทบทวนและเสนอแก้ไข
เพ่ือป้องกัน หรือลดการผูกขาด 
ในภาคการเกษตร 

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
-SDGs เป้าหมายที่ ๒ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗ 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าความเห็น 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
ไปพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเร่งรัดการตราพระราชบัญญัติ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... และออกกฎระเบียบ
ว่าด้วยการรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้าย
สารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Pollutant Release 
and Transfer Registers: PRTR) 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการพิจารณาด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฯ 
-มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
และระเบียบว่าด้วย 
การรายงานการปล่อย 
และเคลื่อนย้ายสารมลพิษ 
สู่สิ่งแวดล้อม 

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, 
๑๕ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗ 



-๖๐- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

  ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับเหมืองแร่  
รวมถึงการออกใบอนุญาต การก าหนดพื้นที่
ส าหรับท าเหมืองแร่ 

-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการทบทวนกฎหมาย
เกี่ยวกับเหมืองแร่  
การออกใบอนุญาต  
และพ้ืนที่ท าเหมืองแร่ 

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗ 

๒. การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน  
เพ่ือแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกัน 
ระหว่างป่ากับชุมชน  

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีกิจกรรม/โครงการ/มาตรการ
ที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริม  
หรือแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการป่าชุมชน 

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
ขนาดใหญ่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย  
และชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ 

-ส านักงาน 
สภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
-กระทรวงมหาดไทย 
(กรมโยธาธิการ
และผังเมือง) 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
-กระทรวง
คมนาคม 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -ก าหนดให้มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
ทั้งก่อนด าเนินโครงการ 
ระหว่างด าเนินโครงการ  
และหลังจบโครงการ  
โดยให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างทั่วถึง 
-เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการให้ประชาชน 

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๙, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 



-๖๑- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย  
ได้รับรู้มากข้ึน  
-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในทุกพ้ืนที่ 
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

  จัดให้มีการหารือและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  
ทีเ่กี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยให้ประชาชนและชุมชน
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและครบถ้วน 
และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
ตลอดจนการรว่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพิจารณา 
เวนคืนที่ดิน การจัดการที่ดิน และการอนุรักษ์ป่า
ของรัฐบาล ฯลฯ ก่อนเข้าไปด าเนินโครงการใด 
ซึ่งรวมถึงโครงการขนาดใหญ่ที่เก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการพลังงาน โรงไฟฟ้า 
ปิโตรเลียม และการขุดเจาะเพ่ือส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีบทบาทในการก าหนดพื้นที่
ด าเนินโครงการ โดยค านึงถึงวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรม  

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

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
ที่จัดขึ้นเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  
ในการด าเนินงานที่กระทบ
ประชาชน  

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



-๖๒- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

  จัดท าคู่มือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล 
ให้ประชาชนทราบถึงการเข้าถึงสิทธิ 
ในการมีส่วนร่วม โดยควรท าในรูปแบบ 
เชิงรุก 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงพลังงาน  
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีคู่มืออธิบายสิทธิ 
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการด าเนินโครงการ 
ของภาครัฐ 

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

  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการรับฟัง
ความเห็นของเด็ก ผ่านกลไกสภาเด็ก 
และเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
รับทราบและให้ความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชน 

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 
ของมนุษย์  
-กระทรวงมหาดไทย 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วม
ของเด็กในการให้ความเห็น 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
ผ่านสภาเด็กและเยาวชน  
-มีมาตรการ หรือกระบวนการ
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
เด็กและเยาวชนเพ่ือให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

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

๓. การประเมิน 
ผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 
(EIA/EHIA) 

ก าหนดให้การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) และการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -การด าเนินโครงการต่างๆ  
มีการจัดท า EIA/EHIA  
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
โดยให้ประชาชน/ชุมชน 
ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม 

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



-๖๓- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
(Environmental Health Impact 
Assessment: EHIA) เป็นการประเมิน 
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง เป็นกลาง อิสระ โปร่งใส  
และต้องก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ภายหลังที่ผ่านการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการควบคุม 
ไม่ให้ภาคธุรกิจละเมิดสิทธิต่างๆ  
หลังจากที่ได้รับอนุมัติ/อนุญาตโครงการแล้ว  

-มีกระบวนการติดตาม 
การด าเนินโครงการ 
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

  ทบทวนและพัฒนาระบบการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และการมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตั้งแต่เริ่มโครงการและทุกขั้นตอน ตลอดจน
เปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบ 
ต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูล 
ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลต้องท าได้ง่ายและสะดวก  

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวง
พลังงาน 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 

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

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

  เสริมสร้างกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันให้เข้มแข็งข้ึน 
โดยเฉพาะในบริบทของโครงการพัฒนา

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการบังคับใช้กระบวนการ 
EIA/EHIA อย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่  

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



-๖๔- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

ขนาดใหญ่ อาทิ โครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เหมืองแร่ และพลังงาน  
 

-กระทรวงพลังงาน 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
-กระทรวง
คมนาคม 

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

  ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
จากการด าเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเรว็ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของโครงการ 
ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต  

-หน่วยงานอนุมัติ/
อนุญาตโครงการ 
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
โดยมีหน่วยงานร่วม 
ดังนี้  
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
-กระทรวงพลังงาน 
-กระทรวงคมนาคม  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการติดตาม ตรวจสอบ  
การปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่ก าหนดในรายงาน 
การประเมินผล EIA/EHIA 
เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

-ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตรช์าติดา้นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, 
๑๕ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘ 

  พิจารณาจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment 
Assessment: SEA) ซึ่งเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์เชิงระบบเพ่ือการประเมิน 

-ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA)  

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



-๖๕- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึน 
จากการด าเนินระดับนโยบาย แผน  
และโครงการ (Policy, Plan and 
Program: PPP) เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)  

-มีการด าเนินการส่งเสริม 
และเผยแพร่แนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ให้หน่วยงานต่างๆ  
น าไปปฏิบัติ 

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

๔. เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
(Special 
Economic 
Zone) 

พิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการเวนคืน
ที่ดิน รวมทั้งมาตรการในการให้ค าปรึกษา 
หารือ และพิจารณาค่าชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเวนคืนที่เป็นธรรม  

-กระทรวงคมนาคม  
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-ส านักงาน 
สภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ
-กระทรวง
อุตสาหกรรม  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีมาตรการที่เหมาะสม 
ในการเวนคืนที่ดิน พร้อมทั้ง
ก าหนดค่าชดเชยที่เป็นธรรม  

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

  พิจารณาจัดท าแนวทาง/มาตรการก ากับ 
ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) รวมถึงระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเรื่องธรรมาภิบาล

-ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีแนวทาง/มาตรการก ากับให้
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 
รวมถึงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



-๖๖- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

และแนวปฏิบัติของบรรษัท โดยความมุ่งมั่น
ในการน าหลักการ UNGPs ไปใช้ 
ควรจะปรากฏอยู่ในวิธีการจัดตั้ง 
และบริหารจัดการ SEZ และ EEC  

-กระทรวงพาณิชย์  
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
-กระทรวงมหาดไทย 
(กรมโยธาธิการ
และผังเมือง)  

ภาคตะวันออก (EEC)  
ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด 
เรื่องธรรมาภิบาล และ UNGPs 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, 
๑๐, ๓๑ 

๕. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

บังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
 

-ส านักงานอัยการ
สูงสุด 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
การบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

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

  ทบทวนและพัฒนากลไกบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
รวมถึงสตรี และกลุ่มชาติพันธุ์ 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงมหาดไทย 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการทบทวนและพัฒนา 
กลไกบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



-๖๗- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

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

  สนับสนุนบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงมหาดไทย 
 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม
บทบาทของชุมชน 
ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

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

๖. การพัฒนา
ศักยภาพ
ชุมชน 

สร้างความรู้ ทักษะ และความรู้ทางวิชาการ 
ให้แก่ชุมชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีโครงการ/กิจกรรม 
สร้างความรู้ ทักษะ  
และความรู้ทางวิชาการให้แก่
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 

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



-๖๘- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

  สนับสนุนการท าวิจัยชุมชนเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการเกษตร  

-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม/
สนับสนุนการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน  
 

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

  ส่งเสริมอาชีพ รายได้ครัวเรือน  
การจัดสวัสดิการ พัฒนาวิถีชุมชน รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงของชุมชนบนพื้นที่สูง
ตามแนวชายแดน และพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์ 
-กระทรวงมหาดไทย 
(กรมการพัฒนา
ชุมชน)  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -ราษฎรบนพื้นที่สูง 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
-ความสุขของประชาชน 
ในพ้ืนที่ ๕๒,๖๘๐ หมู่บ้าน  

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔, 
๑๕ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

  จัดกิจกรรมฝึกอบรมและให้ความรู้ 
ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนและชุมชน
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน   

-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
และให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
แก่ประชาชนและชุมชนเพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๘, ๑๐ 



-๖๙- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

๗. ชนกลุ่มน้อย /
กลุ่มชาติพันธุ์ 

ดูแลให้ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับ
ความส าคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนา 
นโยบาย และโครงการต่างๆ  
รวมถึงการพัฒนาทางสังคมเพ่ือคุ้มครอง 
ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ให้ด ารงชีพ 
อย่างเป็นธรรม 

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์ 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงมหาดไทย 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มียุทธศาสตร์การพัฒนา 
นโยบาย และโครงการต่างๆ 
ในการดูแลด้านการพัฒนา 
ด้านสวัสดิการสังคม 
และคุณภาพชีวิตของราษฎร 
บนพ้ืนที่สูงและกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน  ๆ

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

  ให้มีกลไกหารือกับชุมชนที่ต่อเนื่อง 
และเปิดกว้างและประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงกรณีกลุ่มชาติพันธุ์
ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่า 

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์  
-กระทรวงมหาดไทย  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีกลไกหารือกับชุมชน 
ประชาชน รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ 
ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และอนุรักษ์ป่า 

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

๘. การพัฒนา 
การด าเนินงาน
ของภาครัฐ 

ด าเนินการสอบสวนและพิสูจน์สิทธิ 
ของผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และออกเอกสารรับรองสิทธิตามกฎหมาย 

-กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการสอบสวนและพิสูจน์ 
สิทธิของผู้ครอบครอง 
และใช้ประโยชน์ที่ดิน  
และออกเอกสารรับรองสิทธิ 
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

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



-๗๐- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

  พิจารณาก าหนดมาตรการเพ่ือรับรอง 
การพัฒนาชนบท และนโยบายที่ดิน  
มีการค านึงถึงมิติทางเพศ และไม่ควรถูกบังคับ
ไล่ที่ หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ  
ควรมีแบบฟอร์มแสดงความยินยอม  
(Free Prior Informed Consent)  
และบุคคลที่ถูกขับไล่ออกจากที่ 
จะต้องได้รับค่าชดเชยด้วย 

-กระทรวงเกษตรฯ 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
-กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีมาตรการเพ่ือรับรอง 
การพัฒนาชนบท  
และนโยบายที่ดิน  
ซึ่งค านึงถึงมิติทางเพศ 
-มีการจ่ายค่าชดเชยให้กับ
บุคคลที่ถูกให้ออกจากพ้ืนที่ 

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

  ก าหนดจัดท ารายงานการประเมิน
สภาพแวดล้อม สถานการณ์ส าคัญ 
ด้านธุรกิจ และกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งก าหนดมาตรการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของชาวบ้านในพ้ืนที่ 
 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการจัดท ารายงาน 
การประเมินสภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ส าคัญด้านธุรกิจ 
และกรณีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น  
-มีการก าหนดมาตรการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ของชาวบ้านในพ้ืนที่ 

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

  พิจารณาจัดตั้งกลไกตรวจตรา และประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีทุกภาคส่วน
เข้าไปมีส่วนร่วม 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงยุติธรรม 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการจัดตั้งกลไกตรวจตรา  
และประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีผู้แทน 
จากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

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



-๗๑- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ /SDGs/UNGPs 

๙. การด าเนินการ
ต่อภาคธุรกิจ 

พิจารณาแต่งตั้งกลไกเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ 
การกระท าของภาคธุรกิจที่ละเมิดสิทธิที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
-กระทรวงมหาดไทย 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการจัดตั้งกลไก เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบ การกระท า 
ของภาคธุรกิจที่ละเมิด 
สิทธิที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

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

  ศึกษาแนวทางการพัฒนากฎ ระเบียบ  
หรือนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
เคารพสิทธิมนุษยชน  

-กระทรวง
ยุติธรรม 
 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีผลการศึกษาแนวทาง 
การพัฒนากฎ ระเบียบ  
หรือนโยบายเพื่อส่งเสริม 
ให้ภาคธุรกิจเคารพ 
สิทธิมนุษยชน 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, 
๘, ๑๐ 

 
เสาที่ ๒ หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)   
 ในส่วนของเสาที่ ๒ จะก าหนดการด าเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังที่มีต่อภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ” เพ่ือเป็นแนวทางให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจยึดเป็นหลัก
ในการประกอบการต่อไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจุดตั้งต้น และเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุกขนาด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ     
 
 ๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และท่ีดิน   

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร และปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง  
กับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน โดยเฉพาะหลักการ UNGPs ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน  



-๗๒- 
 

  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องส่งเสริมและตรวจตราให้บริษัทลูก รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานของตนให้เคารพกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง 
กับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการ
สิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน 

 ภาครัฐวิสาหกิจ ควรจัดให้มีมาตรการทดแทนและเยียวยาอย่างเหมาะสม กรณีมีความจ าเป็นต้องเวนคืนที่ดินจากประชาชน รวมทั้งต้องประสานกับหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
๒.๒ การเปิดให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 ภาครัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและโครงการแก่สาธารณชน โดยเฉพาะชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนิน
โครงการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรรับฟังความเห็นสาธารณชนทุกภาคส่วนและเคารพกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการ UNGPs  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรท างานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับชุมชน  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจกับประชาชน และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีที่มี  

การซักซ้อมการรับมือกับผลกระทบในการด าเนินโครงการ   
๒.๓ การจัดท า EIA/EHIA  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดท าการประเมิน EIA/EHIA โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีความเป็นกลางเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรด าเนินการประเมิน EIA/EHIA ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการที่เก่ียวข้อง 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรท าความเข้าใจกับประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยรอบ และเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมใ นกระบวนการ

จัดท า EIA/EHIA 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ กรณีท่ีมีการตรวจสอบความถูกต้อง และความโปร่งใสในการจัดท า EIA/EHIA  
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๒.๔ กลไกการร้องเรียน และเยียวยา 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดท าการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนรอบด้าน รวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลายซึ่งสามารถประสานส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานอ่ืนได้ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง 

ผู้ร้องเรียน  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรระงับเหตุข้อพิพาทกับชุมชนโดยการเจรจาและหารือร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่ างเต็มที่ ก่อนที่จะน าคดีเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรม ทั้งนี้ อาจประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท   
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรก าหนดมาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ 

 
เสาที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๒.๒ และน ามาจัดกลุ่มโดยก าหนดหน้าที่ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด จากการประกอบธุรกิจ โดยได้เชื่อมโยงความสอ ดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติต่อไป สรุปได้ดังนี้  
 

ล าดับที่  ประเด็น/
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๑. การร้องเรียน ก าหนดให้มีช่องทางร้องเรียนและร้องทุกข์
ในกรณีที่พบเห็นหรือได้รับผลกระทบ 
จากการประกอบธุรกิจ และประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนทราบ เช่น จัดตั้งกลไก 
รับข้อร้องเรียนระดับท้องถิ่น 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงยุติธรรม 
-ส านักงานอัยการ
สูงสุด  
(ส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิฯ) 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ 
ภาคธุรกิจมีช่องทางการร้องเรียน  
และร้องทุกข์ ให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ 
และมีการประชาสัมพันธ์ 
ให้สาธารณชนรับทราบ  

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖, 
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 
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ล าดับที่  ประเด็น/
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๒. การไกล่เกลี่ย พิจารณาก าหนดนโยบาย หรือจัดท า
กฎหมายให้อ านาจหน่วยงานท้องที่/ท้องถิ่น 
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น หรือมีคณะกรรมการ
ท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย   
โดยอาจมีอ านาจในการไกล่เกลี่ย 
ระดับท้องถิ่น  

-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงยุติธรรม 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
ระดับท้องถิ่น/ชุมชน  

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

  พิจารณาจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิในบริเวณ
พ้ืนที่ที่มีปัญหา 

-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการจัดตั้งคณะท างาน/ศูนย์
จัดการปัญหาการละเมิดสิทธิ 
ในพ้ืนที่ที่มีปัญหา 

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

๓. การด าเนินคด ี พิจารณาก าหนดมาตรการเชิงลงโทษ
ส าหรับองค์กรธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการด าเนินคดี/มาตรการ 
เชิงลงโทษต่อองค์กรธุรกิจ 
ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

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

  ขยายช่องทางการขอรับบริการจากกองทุน
ยุติธรรม  

-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการพิจารณาเพ่ิมช่องทาง 
การรับบริการจากกองทุนยุติธรรม 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ 
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ล าดับที่  ประเด็น/
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖, 
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 

  พัฒนามาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชน  
เช่น ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย  
ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดี  
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้
โดยง่าย สะดวก ทั่วถึง และเป็นธรรม  

-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
และชุมชน เพ่ือให้เข้าถึง 
ความยุติธรรม 

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

  เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีทั้งแพ่ง 
และอาญาในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิที่ดิน 

-ส านักงานอัยการ
สูงสุด 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องมีการด าเนินคดี 
ทั้งแพ่งและอาญาในคดีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิทธิที่ดิน อย่างเคร่งครัด  

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

๔. การช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

พิจารณาจัดตั้งธนาคารที่ดิน 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
โดยให้ชุมชนบริหารจัดการ 

-สถาบันบริหาร
จัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การ
มหาชน) 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดินเพ่ือให้ความชว่ยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖, 
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 
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ล าดับที่  ประเด็น/
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

  ศึกษาแนวทางพิจารณาจัดตั้งกองทุน
ประกันความเสี่ยง ให้กับประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากผลของการด าเนินธุรกิจ 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีผลการศึกษาแนวทางพิจารณา
จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง 
ให้กับประชาชนที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนจากผล 
ของการด าเนินธุรกิจ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖, 
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 

๕. การเยียวยา พัฒนามาตรการที่เป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพเพ่ือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการประกอบธุรกิจ 
ที่ละเมิดต่อสิทธิที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึงความเสยีหาย
ทางร่างกายและจิตใจ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนและชุมชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ/
โครงการของรัฐ 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ
มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
หรือการประกอบธุรกิจที่ละเมิด
ต่อสิทธิที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖, 
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 

  ก าหนดแผนในการฟื้นฟูที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ในสถานที่ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงมหาดไทย 
  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -ภาครฐั รัฐวิสาหกิจ และภาคธรุกิจ
มีแผนในการฟ้ืนฟูที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
ในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับที่  ประเด็น/
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖, 
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 
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๓.๓ แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน๘ 
 
๓.๓.๑ สถานการณ์ในภาพรวม 

ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นการปกป้องและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
เป็นประเด็นที่สหประชาชาติให้ความส าคัญและได้รับรองสิทธิไว้ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบ  
ของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ขั้นพ้ืนฐาน (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 เพ่ือเป็นแนวทางให้รัฐบาลประเทศต่างๆ 
รับไปปฏิบัติ รวมทั้งมีความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอ่ืนๆ อาทิ กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏบิตัิ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการบังคับให้หายสาบสูญฯลฯ  
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ประเด็นการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มักถูกหยิบยกในเวทีระหว่างประเทศ 
อาท ิการประชุมคณะท างาน Universal Periodic Review เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ การประชุมคณะกรรมการ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Human Rights Committee) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และล่าสุด 
การประชุมคณะกรรมการสหประชาชาติประจ าอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ยกตัวอย่างเช่น กรณีการหายตัวไปของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น นายสมชาย นีละไพจิตร 
นายพอละจี รักจงเจริญ การตั้งข้อหาที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระท าผิดในกรณีฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
การล่วงละเมิดนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  

     กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตระหนักถึงความส าคัญในการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทุกคน จึงได้มีความริเริ่มในการจัดท ามาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยได้พัฒนา
กระบวนการ กลไก และมาตรการต่างๆ เพ่ือคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ได้รับความปลอดภัยและสามารถ 
ใช้สิทธิและเสรีภาพในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมา ได้มีการด าเนินการหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนามาตรการในการคุ้มครองนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด 
(White List) กระทรวงยุติธรรมได้มีค าสั่งที่ ๔๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะท างานฯ  
โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธาน และมีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคประชาสังคมร่วมเป็นคณะท างานฯ  

                                                           
๘ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดนิยามค าว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Defender)  
ไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ
องค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (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)  
ได้ก าหนดนิยามอย่างกว้างของค าว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ไว้ ซึ่งหมายถึง บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่ต่อสู้
เพ่ือพิทักษส์ิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของชุมชน หรือประโยชน์สาธารณะ 
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โดยมีอ านาจหน้าที่ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พิจารณาระเบียบ 
กฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคณะท างานฯ ได้มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ 
และคุณสมบัติของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พิจารณาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน  
 ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางกรอบแนวทางในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางกรอบแนวทางในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและมุมมองต่อการวางกรอบแนวทางฯ ดังกล่าว  
และมีการแบ่งประเภทระดับความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่  

  ๑) กลุ่มสีด า หมายถึง กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ถูกคุกคามจนถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งกรณีนี้จะต้อง
ได้รับการเยียวยาความเสียหาย และควรมีการติดตามต่อว่าญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
รายนี้ยังมีความเสี่ยงอีกหรือไม่ 

๒) กลุ่มสีแดง หมายถึง กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่มีการถูกคุกคามแต่ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิต  
เช่น ถูกโทรศัพท์ข่มขู่ การลอบท าร้าย  

๓) กลุ่มสีส้ม หมายถึง กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกด าเนินการทางกฎหมาย โดยหมายรวมถึง  
การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ท าให้การเรียกร้องหรือต่อสู้ต้องชะงักหรือติดขัด
เพราะต้องมาต่อสู้คดีอ่ืนด้วย 

๔) กลุ่มสีเทา หมายถึง กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เริ่มมีข้อพิพาท กล่าวคือ ยังไม่มีความชัดเจน 
ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่มีเหตุสงสัยว่าอาจเกิดความรุนแรงขึ้นได้  

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังร่วมกันเสนอแนะกรอบแนวทางการท างานออกเป็นมาตรการ ๓ ระยะ ดังนี้  
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

๑.สร้างความตระหนักกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือท าความเข้าใจประเด็น
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
๒.ท า MOU ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
๓.จัดท าคู่มือส าหรับนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน 
๔.ลงพ้ืนที่กรณีนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนเพ่ือน าปัญหา 
และอุปสรรคมาก าหนดมาตรการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ที่มีความเหมาะสม 

๑.แต่งตั้งคณะท างานคุ้มครอง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
เพ่ือถอดบทเรียน และแต่งตั้ง
ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย 
เข้ามามีส่วนร่วม 
๒.ทดลองปฏิบัติงานลักษณะ 
น าร่อง 
 

๑.ออกกฎหมาย หรือระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
มาตรการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน  
๒.บรรจุประเด็นนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน 
ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๔   

๓. จัดท าคู่มือส าหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง  ๆในการจัดท า
คู่มือส าหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและด าเนินการแจกจ่ายให้กับกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้ลงพ้ืนที่  
หรือเข้ามาติดต่อกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
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๔. ปรับแบบรับค าขอและสอบข้อเท็จจริง (แบบ กพส.-๑๗-๐๒) ของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ได้ด าเนินการปรับแบบค าขอฯ เพ่ือเพ่ิมช่องทางค าขอรับความช่วยเหลือ/ร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

๕. ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด/มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ร่วมกับส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of High Commissioner for 
Human Rights : OHCHR) ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามสถานการณ์กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชุมชนคลองไทรพัฒนา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชุมสรุปผลการลงพ้ืนที่เพ่ือพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกับส านักงานยุติธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพ้ืนที่ ๔ ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(OHCHR) สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (ส.ก.ต.) และองค์กร Protection International ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๐ รวมทั้งได้มีการประสานงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง  

๖. จัดท ารายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนรายงานนายกรัฐมนตรีรายสัปดาห์  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้จัดท ารายงานสถานการณ์
การละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และนายกรัฐมนตรี 
ได้มีบัญชา๙ “ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ/แก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ โดยต้องยืนยันมาที่กระทรวงยุติธรรมทุกกรณี  
หากไม่แก้ไขถือว่าบกพร่อง” ซึ่งเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Will) ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง  

๗. ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ครอบคลุมถึงกรณีการถูกข่มขู่ คุกคาม โดยที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมด้วย เพื่อเป็นการเพ่ิมช่องทางให้ความคุ้มครองกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
 ๘. บรรจุประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะบรรจุประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เป็นหนึ่งในประเด็นหลักของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
เนื่องจากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเครื่องมือส าคัญของทุกภาคส่วนเพ่ือน าไปใช้ในการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และเพ่ือเป็นการยืนยันนโยบายและความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน 
 ๙. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ นายกรัฐมนตรี
ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่  
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๑๖ คน 
ร่วมเป็นกรรมการฯ โดยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกัน จัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์ และช่วยเหลือเยียวยา อ านวยการประสานการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัย 
ติดตาม และช่วยเหลือเยียวยา เชิญบุคคลมาให้ข้อมูล หรือ จัดส่งข้อมูล จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอ
คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือ มอบหมายบุคคลอ่ืนให้ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้มีการเริ่มด าเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์  ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
สอบสวน และพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียหาย รวมทั้งมาตรการป้องกันการทรมานและถูกบังคับ 
ให้หายสาบสูญแล้ว 

                                                           
๙ หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๓(กน)/๘๒๓๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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 นอกจากการด าเนินงานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือและแจ้งข้อเสนอแนะดังกล่าวให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันเสนอคณะรัฐมนตรี  ดังนี้ (๑) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนในประเทศไทย  
(๒) กรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ควรมีการจัดสมดุลระหว่างการเรียกร้องสิทธิและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของสาธารณะ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยจะต้องมีการย้ าเตือนเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความเข้าใจการใช้สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชน (๓) กรณีที่มีการแจ้งความเท็จหรือฟ้องร้อง 
ซึ่งปรากฏว่าเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง กระบวนการยุติธรรมมีมาตรการควบคุมการใช้สิทธิ
ดังกล่าว โดยการลงโทษบุคคลที่แจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
หรอืมาตรา ๑๗๒ เป็นต้น รวมทั้งกรณีท่ีมีการใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต บุคคลนั้นย่อมได้รับการคุ้มครอง 
โดยเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
รับทราบข้อสรุปความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะต้องยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันต่อไป 
 ส านักงานศาลยุติธรรม ได้มีความพยายามในการแก้ไขกฎหมายเพ่ือป้องกัน “การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์
เพ่ือระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน” (Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Law) 
โดยเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑/๑ เพ่ือเปิดช่องให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจ  
ในกรณีท่ีราษฎรเป็นโจทก์ (กรณีนี้หมายถึงการที่ผู้เสียหาย เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล) ศาลมีอ านาจสั่งไม่รับฟ้อง 
หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาไม่สุจริต หรือ บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ เป็นไปเพ่ือกลั่นแกล้ง  
หรือเอาเปรียบจ าเลย ทั้งนี้ ห้ามโจทก์ยื่นฟ้องคดีนั้นอีก แต่ไม่ตัดอ านาจของอัยการในการยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ การปรับแก้
กฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อยุติการฟ้องคดีเพ่ือกลั่นแกล้งประชาชน ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
โดยเหตุผลประการหนึ่งที่ระบุในการเสนอแก้กฎหมาย คือ เนื่องจากในปัจจุบัน ปรากฏการใช้สิทธิฟ้องร้อง
ด าเนินคดีอาญาโดยไม่สุจริต หรือ บิดเบือนข้อเท็จจริง เพ่ือกลั่นแกล้งจ าเลยในหลายกรณี เช่น การยื่นฟ้องต่อศาล
ในพ้ืนที่ห่างไกลเพ่ือให้จ าเลยได้รับความล าบากในการเดินทางไปต่อสู้คดี หรือ การฟ้องจ าเลย ในข้อหาที่หนัก 
กว่าความเป็นจริงเพ่ือให้จ าเลยต้องยอมกระท าการ หรือไม่กระท าการอันเป็นการมิชอบ หรือ การฟ้องเพ่ือคุกคาม 
การใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของจ าเลยในการป้องกันตนเอง หรือปกป้องประโยชน์สาธารณะ ฯลฯ เป็นต้น  
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่   
๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และปัจจุบันพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  นอกจากนี้ ส านักงานศาลยุติธรรม ยังมีความพยายามในการเสนอร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๖๕/๒ เพ่ือประกอบมาตรา ๑๖๕ เนื่องจากเดิม ตามมาตรา ๑๖๕ วรรค ๒ บัญญัติว่า “จ าเลยไม่มีอ านาจ
น าพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง” แต่ร่างมาตรา ๑๖๕/๒ ที่บัญญัติข้ึนใหม่ ระบุว่าจ าเลยอาจแถลงให้ศาลทราบ
ถึงข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายอันส าคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในค าแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร  
หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามค าแถลงของจ าเลยด้วยก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุ
ดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่จ าเป็นและสมควร โดยโจทก์และจ าเลยอาจถาม
พยานศาลได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล ดังนั้น การแก้ไขกฎหมายในประเด็นดังกล่าวจะเป็น อีกมาตรการหนึ่ง 
ที่จะช่วยปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการถูกฟ้องคดีเพ่ือกลั่นแกล้ง ทั้งนี้ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และปัจจุบันพระราชบัญญัติ 
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แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒    
 ส านักงานอัยการสูงสุด มีการปรับใช้มาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในหลายคดี โดยมาตราดังกล่าวได้ให้อ านาจพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กล่าวคือ ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่า  
การฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือความมั่นคงของชาติ  
หรือต่อผลประโยชน์อันส าคัญของประเทศ ให้เสนอต่ออัยการสูงสุดมีอ านาจสั่งไม่ฟ้องได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบ  
ที่ส านักงานอัยการสูงสุดก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณีที่พนักงานอัยการไม่ยื่นค าร้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนค าร้อง ถอนอุทธรณ์ 
และถอนฎีกาด้วยโดยอนุโลม  
 ปัจจุบัน หลายหน่วยงานได้มีการสื่อสารและท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เกี่ยวกับการท างาน  
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
เพ่ือแจ้งแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยจากการคัดค้านการด าเนินการโครงการต่าง  ๆของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ รวมทั้งกระทรวงกลาโหมได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนในการดูแลผู้ชุมนุม อีกทั้งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ผลักดัน 
ให้รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้มีระบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกลาง 
โดยหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนอีกด้วย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้ประชาชนในการยุติ  
หรือระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจและพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอันเป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม  
ซึ่งมาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่เพ่ิมความคุ้มครองให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้เช่นกัน   
   
๓.๓.๒ ข้อท้าทาย  
 จากการลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ พบว่ายังมีข้อท้าทายหลายประการที่ประชาชนคาดหวังให้รัฐบาลเร่งรัด 
ในการแก้ปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 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 และมาตรการต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี
และมาตรฐานระหว่างประเทศ เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ การแก้ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑/๑ เพ่ือป้องกันการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชน (Anti-Strategic Litigation Against Public Participation: Anti-SLAPP) การทบทวน/ยกเลิก
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งใดๆ ที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขในการงดเว้นโทษ
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ  
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 การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การก าหนดนิยามค าว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ให้ชัดเจน 
รวมทั้งการศึกษา European Guidelines on Human Rights Defenders เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการ
และกลไกในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงมาตรการคุ้มครองพยาน โดยจะต้องเก็บรักษาความลับ
ข้อมูลนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ข้อมูลของผู้ร้องเรียน และข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองพยานให้กับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้ประชุมหารือร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นระยะๆ เพ่ือปรับมาตรการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้มีความเหมาะสม การบรรจุเรื่องการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้ใน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ การเสนอให้ภาครัฐและภาคธุรกิจออกหนังสือเวียน ค าสั่ง หรือระเบียบ
ภายในเพื่อให้เข้าใจการท างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในลักษณะ “หุ้นส่วนส าคัญ” ที่จะร่วมกันท างานอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือป้องกัน บรรเทา และเยียวยาผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ
ฟ้องคดีอาญาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ท าหน้าที่อย่างสุจริต   

 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ที่เป็นผู้หญิงเพ่ือให้ท างานได้อย่างปลอดภัย 

 การสร้างความรู้ความเข้าใจ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการจัดการชุมนุม การศึกษาต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือน ามาปรับใช้กับบริบทของไทย 

 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การจัดท าบัญชีรายชื่อทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในการต่อสู้คดีในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพ่ือประชาชนจะสามารถไว้วางใจว่าจะได้รับความคุ้มครองจากการถูกละเมิดสิทธิได้  
การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือทนายความหรือบุคคลที่ถูกด าเนินคดีเนื่องจากปกป้องประโยชน์ของชุมชน  
และการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับบริการของรัฐในการให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ กระบวนการประกันตัว การบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ  

 การพัฒนาการด าเนินงานของรัฐ จัดเวทีหารือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน องค์กรชุมชน 
นักการเมือง และสาธารณชนเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให้กับเจ้าหน้าที่ 
ที่อยู่ในชนบทที่จะต้องท าหน้าที่คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการท างาน นอกจากนั้น ยังได้มีการสะท้อนข้อห่วงกังวลต่อการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม 
ในที่สาธารณะ การห้ามการชุมนุมประท้วงโดยสงบ การปรับทัศนคติ และการฟ้องร้องด าเนินคดี ต่อนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนที่ปกป้องประโยชน์ของประชาชนและชุมชน ฯลฯ  
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๓.๓.๓ แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๓.๒ และน ามาจัดกลุ่มโดยก าหนดประเด็นส าคัญ พร้อมทั้งแผนกิจกรรม 
ซึ่งระบุหน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตัวชี้วัด ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
และหลักการ UNGPs เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้การติดตามประเมินผลสามารถท าได้ง่ายยิ่งขึ้ น ทั้งนี้ ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการฯ โดยแยกเป็น ๓ เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้  
 
เสาที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)   
 

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๑. การเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญา 
สิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 
และความร่วมมือ
กับกลไก 
สิทธิมนุษยชน
ต่างๆ   

ก าหนดนิยามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ที่ชัดเจน โดยศึกษาจากมาตรฐาน 
ระหว่างประเทศ 

-กระทรวง 
ยุติธรรม 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ มีการจัดประชุมหารือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดนิยาม 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ที่มีความชัดเจน 

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

  เร่งรัดการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 
ที่เก่ียวข้อง เช่น อนุสัญญา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ 
(ICPPED) 

-กระทรวง
ยุติธรรม 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 
ระหว่างประเทศว่าด้วย 
การคุ้มครองบุคคลทุกคน 
จากการบังคับให้หายสาบสูญ 
(ICPPED)  

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗ 
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ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

  ส่งเสริมความร่วมมือที่สร้างสรรค์กับกลไก
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
และระดับภูมิภาคอาเซียน 

-ทุกหน่วยงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 
หรือ ในลักษณะ technical visit 
ของกลไกพิเศษของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ที่เก่ียวข้อง 

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

๒. การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
นโยบาย  
และมาตรการตา่งๆ   
ที่เกี่ยวข้อง 

ผลักดันการทบทวน แก้ไข และยกเลิก
กฎหมาย ตลอดจนมาตรการ กลไก  
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเอ้ืออ านวยให้มี 
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
อาทิ กฎหมายคุ้มครองพยาน เป็นต้น  

-กระทรวง
ยุติธรรม 
 
 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ -มีการทบทวนนโยบาย กฎหมาย 
ตลอดจนมาตรการ กลไก  
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเอ้ืออ านวยให้มี
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
-ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗ 

  ศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
หรือ มาตรการเพ่ือป้องกันการด าเนินคดี
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชน (Strategic Litigation 
Against Public Participation: SLAPP)   

-กระทรวง
ยุติธรรม  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีผลการศึกษาแนวทางพัฒนา
กฎหมาย ระเบยีบ หรือ มาตรการ
เพ่ือป้องกันการด าเนินคดี 
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับ 
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน 
(Strategic Litigation Against 
Public Participation: SLAPP) 

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



-๘๖- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๓. การคุ้มครอง
นักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน 

ก าหนด หรือทบทวนนโยบาย กลไก 
กระบวนการ มาตรการคุ้มครอง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง 
เพ่ือให้ท างานได้อย่างปลอดภัย  
และอบรมส่งเสริมให้หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายปฏิบัติได้จริง  

-กระทรวง
ยุติธรรม 
-ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
-ส านักงานอัยการ
สูงสุด 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ -มีการก าหนด ทบทวน  
หรือปรับปรุงนโยบาย กลไก 
กระบวนการ หรือ มาตรการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ซึ่งรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่เป็นผู้หญิง 
-อบรมนโยบาย กลไก กระบวนการ 
หรือ มาตรการฯ ดังกล่าว ให้กับ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

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

  บรรจุประเด็นการคุ้มครองนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนไว้ในแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ 

-กระทรวง
ยุติธรรม 

๒๕๖๒ มีการบรรจุประเด็นนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน 
ไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๔ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่  ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗ 

  จัดการหารือร่วมกับนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน โดยร่วมกันท างาน 
อย่างสร้างสรรค์เพ่ือป้องกัน บรรเทา 
และเยียวยาผลกระทบไม่พึงประสงค์ 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

-กระทรวง 
การต่างประเทศ  
-กระทรวงกลาโหม  
-กระทรวงยุตธิรรม  
-หน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการหารือร่วมกับนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนเป็นระยะ  
 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 
-ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗ 



-๘๗- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๔. การสร้าง
ความรู้  
ความเข้าใจ 

ศึกษาและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น  
เพ่ือน ามาปรับใช้กับบริบทของไทย  

-กระทรวง 
การต่างประเทศ  
-กระทรวง
ยุติธรรม 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการศึกษาแลกเปลี่ยน 
แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับมาตรการ
ส่งเสริม เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของประเทศต่างๆ 
และองค์การระหว่างประเทศ 

-ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗, 
๘, ๑๐ 

  จัดอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องสทิธิมนุษยชน 
เช่น การจัดการชุมนุม การแสดงออก
ทางด้านสิทธิมนุษยชน การป้องกัน 
การฟ้องคดีโดยไมสุ่จริตเพ่ือกลั่นแกล้ง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  
รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กรณีท่ีมีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ   
 

-ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
-ส านักงานอัยการ
สูงสุด 
-ส านักงานศาล
ยุติธรรม 
-กระทรวงกลาโหม  
-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการจัดอบรม  
หรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖, 
๑๗ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๘, 
๑๐ 

  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน  
และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในชุมชน 

-กระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง) 
-กระทรวงยุติธรรม 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถปกป้องตนเอง 
ไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน พ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด 
และในพ้ืนที่อ าเภอ จ านวน ๘๗๘ 
อ าเภอ  

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



-๘๘- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

-เจ้าหนา้ที่มีทักษะ มีความรู้  
มีประสิทธิภาพ และศักยภาพ  
โดยให้ความรู้และแนวทาง 
การปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ให้แก่ปลัดอ าเภอ และพนักงาน 
ฝ่ายปกครอง ในพ้ืนที่ ๗๖ จงัหวัด 
และในพ้ืนที่อ าเภอ ๘๗๘ อ าเภอ  
-ตรวจตรา และเฝ้าระวัง  
และปราบปรามพ้ืนที่เสี่ยง ในพ้ืนที่ 
๗๖ จังหวัด ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/เดือน 
และในพ้ืนที่อ าเภอ จ านวน ๘๗๘ 
อ าเภอ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/เดือน  

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

  จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพทนายความ 
รวมทั้งจัดให้มีบัญชีรายชื่อทนายความ/ 
ที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ 
เข้าใจโครงสร้าง นโยบาย การต่อสู้คดี 
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน  

-กระทรวงยุติธรรม  
-ส านักงานอัยการ
สูงสุด 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ -มีกิจกรรม/โครงการอบรม 
และพัฒนาศักยภาพทนายความ 
ด้านสิทธิมนุษยชน  
-มีบัญชีรายชื่อทนายความ/ 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจ 
โครงสร้าง นโยบายการต่อสู้คดี 
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
 

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



-๘๙- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

  ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงสิทธิมนุษยชน 
ของตนที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ความรู้ 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับบริการ 
ให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐ 
กระบวนการประกันตัว การบังคับใช้
กฎหมายฯลฯ 

-ส านักงานอัยการ
สูงสุด 
-กระทรวงยุติธรรม 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

มีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงสิทธิมนุษยชนของตนที่ถูกต้อง 
รวมทั้งให้ความรู้นักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับบริการ 
ให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐ 
กระบวนการประกันตัว  
การบังคับใช้กฎหมายฯลฯ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๑, ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗, 
๘, ๙, ๑๐ 

 
เสาที่ ๒ หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)   
 ในส่วนของเสาที่ ๒ จะก าหนดการด าเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังที่มีต่อภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ” เพ่ือเป็นแนวทางให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจยึดเป็นหลัก
ในการประกอบการต่อไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจุดตั้งต้น และเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุกขนา ด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ     
 ๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน   

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกจิต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน   
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครอง 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งบุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงได้ 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีการติดตามการด าเนินการ/ด าเนินคดีเกี่ยวกับการฟ้องร้องนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน 
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 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรท าความเข้าใจบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพ่ือคุ้มครองการท างาน และรับรองว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกเลิกจ้าง/ฟ้องคดี 
เพียงเพราะเหตุจากการเรียกร้องสิทธิให้ผู้อื่น 
๒.๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการท างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีเวทีหารือกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกัน   
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเครือข่ายได้รับทราบ  

๒.๓ การจัดท ามาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องให้ข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมการท างานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดท ามาตรการคุ้มครองนักป กป้องสิทธิมนุษยชน ท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 

การท างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ และภาคประชาสังคม ควรร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ในการป้องกัน บรรเทา และเยียวยาผลกระทบทีไ่ม่พึงประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชน 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรมอบหมายบุคลากร หรือ หน่วยงาน ในสังกัดที่ชัดเจนให้มีหน้าที่ส่งเสริมความรู้ และท าความเข้าใจที่ถูกต้องกับบุคลากรในสังกัด

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพ่ือป้องกันความเข้าใจผิด และการล่วงละเมิดระหว่างกัน    
๒.๔ กลไกการร้องเรียน และเยียวยา 

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีกลไกหารือร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพ่ือจัดการกับปัญหาการละเมิดสิทธิ 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนและผู้ประสานงานที่ชัดเจน   
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรระงับเหตุข้อพิพาทกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยการเจรจาและไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะน าคดีเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ อาจประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท   
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องด าเนินคดีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพียงเพราะปฏิบัติหน้าที่เรียกร้อง/ปกป้องสิทธิของผู้อ่ืน   

 
  



-๙๑- 
 

  

เสาที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๓.๒ และน ามาจัดกลุ่มโดยก าหนดหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสากิจ 
และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ได้รับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด โดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ภาคธุ รกิจ หรือ เป็นผลมาจาก 
การประกอบธุรกิจ โดยได้เชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติต่อไป สรุปได้ดังนี้  
 

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๑. การร้องเรียน 
ร้องทุกข์  
ขอความ
ช่วยเหลือ  

ก าหนดให้มีกลไกการร้องทุกข์ 
และช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม 
และเพียงพอ เพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดข้ึนจาก 
การด าเนินธุรกิจ 

-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงมหาดไทย  
-กระทรวงพาณิชย์  
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
   

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ มีกลไกการร้องทุกข์ 
และช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และเพียงพอ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดข้ึน
จากการด าเนินธุรกิจ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที๑่๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, 
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 

๒. การส่งเสริม
ระบบไกล่เกลี่ย 

ส่งเสริมระบบการไกล่เกลี่ยในทุกระดับชั้น
ของกระบวนการยุติธรรม ตลอดจน 
การพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก 

-ส านักงานอัยการ
สูงสุด 
-กระทรวงยุติธรรม  
-ส านักงานศาล
ยุติธรรม 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ มีกิจกรรม/โครงการ/
มาตรการที่จัดขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมการไกล่เกลี่ย 
ในทุกระดับชั้น 
ของกระบวนการยุติธรรม 
ตลอดจนการพัฒนากลไก
การระงับข้อพิพาททางเลือก 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, 
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 
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ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๓. การด าเนินคดี  ให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมแก่นักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน   

-ส านักงานอัยการ
สูงสุด 
-กระทรวงยุติธรรม 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ มีช่องทาง/กลไก/มาตรการ
ในการให้ความช่วยเหลือ 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เพ่ือให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 

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

  พัฒนาความรู้และทักษะต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบต่อการใช้กฎหมาย ระเบียบ 
นโยบายที่ถูกต้อง และชอบธรรม  
ต่อการกระท าผิดนอกราชอาณาจักร  

-ส านักงานอัยการ
สูงสุด  

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้
เจ้าหน้าทีเ่กี่ยวกับการใช้
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
ที่ถูกต้องและชอบธรรม  
ต่อการกระท าผิดนอก
ราชอาณาจักร 

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

  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน 
โดยการสนับสนุนทรัพยากรงบประมาณ  
บุคลากร และการพัฒนาความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการคุ้มครอง
พยาน  

-กระทรวงยุติธรรม  ๒๕๕๒ - ๒๕๖๕ มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
พยานอย่างต่อเนื่อง 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ 
-UNGPs ข้อที ่๒๔, ๒๕, 
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 
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ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๔. การเยียวยา เยียวยาเหยื่อ/ผู้เสียหายตามปฏิญญา 
ว่าด้วยหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
การอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับ 
ความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้
อ านาจโดยมิชอบ (UN Declaration of 
Basic Principles of Justice for 
Victims of Crime and Abuse of 
Power) ตามความเหมาะสม  
และเพศสภาวะ  

-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ มีการปรับปรุงระบบ  
และมาตรการเยียวยาเหยื่อ/
ผู้เสียหายเพ่ือให้เป็นไปตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วย 
การอ านวยความยุติธรรม  
ตามความเหมาะสม  
และเพศสภาวะ 

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

  ประสานงานช่วยเหลือเหยื่อ 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อาชีพ ฯลฯ  

-กระทรวง 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์ 
-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงสาธารณสุข  
-ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ -ด าเนินการให้ความคุ้มครอง 
และดูแลผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ และ
ผู้ถูกกระท าความรุนแรง 
-มีมาตรการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
เพ่ือประโยชน์ในการ 
ให้ความช่วยเหลือเหยื่อ 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม อาชีพ ฯลฯ 

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

  ศึกษาวิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมาย 
และอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรม
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  

-กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ มีการศึกษาวิเคราะห์
ช่องว่างทางกฎหมาย 
และอุปสรรคในการเข้าถึง 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
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ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนดกรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

เพ่ือจะได้พัฒนากระบวนการเยียวยา 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ความยุติธรรมของ 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

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

 



-๙๕- 
 

  

๓.๔ แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ 
 
๓.๔.๑ สถานการณ์ในภาพรวม 

การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (Thai  Direct Investment  Abroad : TDI)๑ ๐ มีความจ าเปนตอยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ดาน ทั้งในแงของการชวยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขัน 
และเติบโตไดภายใตเศรษฐกิจโลกที่เปนโลกาภิวัตน ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ท าการส ารวจ 
และพบสาเหตุส าคัญ ๔ ประการ คือ ๑) เพ่ือแสวงหาตลาดใหม่หรือรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมในประเทศที่มีตลาด
ขนาดใหญ่ หรือมีแนวโน้มที่จะเติบโต (Market Seeking) ๒) เพ่ือแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติและเข้าถึงวัตถุดิบ 
และแรงงานที่ถูกกว่าในประเทศ (Resource and Labor Seeking) ๓) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ (Efficiency Seeking) และ ๔) เพ่ือช่วยในด้านการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ 

ที่ผ่านมา กระแสการออกไปลงทุนในต่างประเทศของภาคเอกชนมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตาม 
แนวทางการพัฒนาของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเห็นได้จากมูลค่าเงินลงทุนสะสมของธุรกิจไทย (TDI) จากเดิม
ที่ในปี ๒๕๔๘ TDI มี มูลค่าเพียง ๘ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ในปี ๒๕๕๙ TDI มีมูลค่าสูงขึ้นเป็น ๙๔.๓ พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือเพ่ิมข้ึนกว่า ๑๐ เท่านับจากปี ๒๕๔๘ ซึ่งกลุ่มประเทศที่ไทยออกไปลงทุนสูงในปี ๒๕๕๙ ได้แก่ 
กลุ่มประเทศอาเซียนมีมูลค่า ๓๐.๘ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ ของมูลค่าเงินลงทุน TDI   
น าโดย สิงคโปร์ เวียดนาม และเมียนมา ส าหรับธุรกิจที่ไทยออกไปลงทุน ได้แก่ การผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 
การท าเหมืองแร่ การบริการทางการเงิน และบริการค้าส่งและค้าปลีก เป็นต้น 

ส าหรับปี ๒๕๖๐ ภาคเอกชนไทยมีมูลค่าคงค้างการลงทุนในต่างประเทศกว่า ๑.๓๖ แสนล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ ๔.๔๕ ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๙ กว่า ๙.๖๘ แสนล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนโดยตรง 
ในต่างประเทศ (TDI) รวม ๑๑๖,๘๖๕ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๓.๗๙ ล้านล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า
ประมาณร้อยละ ๒๓ โดยกลุ่มประเทศที่เอกชนไทยไปลงทุนโดยตรงมากที่สุดในปี ๒๕๖๐ คือ สหภาพยุโรป  
ส าหรับมูลค่าการลงทุนโดยตรงของภาคธุรกิจไทยในอาเซียน ปี ๒๕๖๐ มียอดคงค้างอยู่ที่ ๓๓.๙๙ ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ ซึ่งส่วนมากเป็นการเพ่ิมขึ้นในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV)  
ส าหรับธุรกิจที่ไทยออกไปลงทุน ได้แก่ กลุ่มที่พักแรมและบริการด้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมการผลิต 
เป็นต้น 

ส าหรับปี ๒๕๖๑ นั้น แม้ว่าการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติกลับมาลงทุนเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม 
การลงทุนของไทยในต่างประเทศ (TDI) เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาและต่อยอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต 
ของไทยในอนาคต เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น ค่าจ้างแรงงาน  
ที่สูงขึ้น การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การถูกตัดสิทธิ GSP จากประเทศพัฒนาแล้ว เป็นต้น 
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้นักลงทุนไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานต้องออกไป
ลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ในขณะที่ผู้ประกอบการบางกลุ่ม
ต้องการขยายตลาดและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพ่ือเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

                                                           
๑ ๐ การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ  หมายถึง ธุรกรรมการลงทุนที่ผูลงทุนซึ่งมีถิ่นฐานในประเทศไทยมีตอธุรกิจที่มีถ่ินฐาน
ในตางประเทศที่เปนกิจการในเครือ โดยที่ผูลงทุนถือหุนของกิจการในเครือหรือกิจการที่น าเงินไปลงทุนตั้งแตรอยละ ๑๐ 
ขึ้นไป (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
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ในระยะยาวมากขึ้น โดยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา การลงทุนของนักลงทุนไทยในต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การลงทุนในต่างประเทศไม่ใช่การท าให้เงินไหลอกนอกประเทศเท่านั้น หากมองในทางตรงกันข้าม 
การลงทุนในต่างประเทศจะมีส่วนช่วยต่อยอดห่วงโซ่ อุปทานและขยายช่องทางการส่งออกของนักลงทุนไทยได้  
ในลักษณะกลยุทธ์แบบ “การลงทุนน าการค้า” (Investment Induced-Trade) โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
เศรษฐกิจผ่านการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพ นอกจากนั้น ในอนาคตอาจเป็นช่องทางให้ดึงบริษัทขนาดเล็ก  
ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันเข้าไปลงทุนได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการขยายห่วงโซ่อุปทานของไทยในระดับภูมิภาค 
ให้แข็งแกร่งมากขึ้น   

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)๑ ๑ มีความส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศที่ก าลังพัฒนาอย่างมาก เนี่องจากการออมภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการลงทุน 
ซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศนั้นให้ประโยชน์แก่ทั้งผู้มาลงทุนและผู้ได้รับเงินลงทุน เพราะการที่ผู้มาลงทุน  
ขยายการลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืน ท าให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี  
ในประเทศนั้นๆ เพ่ีอเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและผลก าไรของบริษัทตน ส่วนประเทศที่ได้รับเงินลงทุนก็ได้รับ
ประโยชน์จากการเพ่ิมข้ึนของรายได้ประชาชาติจากการลงทุนใหม่และได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจากประเทศ 
ผู้มาลงทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ ของประเทศตนต่อไป 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยในปี ๒๕๖๐ มีมูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาคการบริการ
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนสาขาค้าปลีกค้าส่ง บริการทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ ในภาคการผลิตส่วนใหญ่  
เป็นการเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมเครื่องจักร การผลิตคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ ยางและพลาสติก โดยกลุ่มประเทศ 
ที่มีการลงทุนในไทยสะสมสูงที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง 
ตามล าดับ 

ในอดีตประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีอัตราการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม  
ข้อท้าทายประการหนึ่งในปัจจุบัน คือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่าลดลง สืบเนื่องจากอัตราค่าแรง  
ที่ปรับสูงขึ้น การขาดแคลนแรงงานจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมือง  
ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา BOI ได้มี
มาตรการหลายประการที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย อาทิ การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีกับธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน ๑๐ ประเภท S-Curve Industries๑ ๒ การเปิดโอกาสให้เข้าร่วม
ลงทุนกับรัฐบาล (Public Private Partnerships: PPPs) ในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม รวมทั้งการที่รัฐบาล 
มีนโยบายผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ฯลฯ  
ซึ่งล้วนแต่เป็นพัฒนาการส าคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ กับนักลงทุนอันจะดึงดูดให้การลงทุนโดยตรง 

                                                           
๑ ๑ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หมายถึง การที่บริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือประเทศที่ จะมาลงทุน (Source Countries) ต้องการมา
ลงทุนท าธุรกิจในประเทศไทยหรือ ประเทศที่รับการลงทุน (Host Countries) เพื่อสร้างผลก าไรส่งกลับไปยังบริษัทในประเทศ 
ของตน (ส านักวิชาการ ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) 
๑ ๒ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย ๕ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation 
Automotive) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) การแปรรูปอาหาร 
(Food for the Future) และ ๕ อุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) การบินและโลจิสติกส์ 
(Aviation and Logistics) เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ดิจิทัล (Digital) และการแพทย์ครบ
วงจร (Medical Hub)   
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จากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 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 
ที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างไ รก็ดี ประเทศไทยจะต้องพัฒนา
ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งคุณภาพของการผลิตต่างๆ เพ่ือให้
ประเทศไทยยังคงเป็นที่ต้องการในการลงทุนทุกระดับต่อไป 

สถานการณ์การร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีผลกระทบ 
จากการด าเนินธุรกิจข้ามพรมแดนของผู้ประกอบการสัญชาติไทยหลายกรณี เช่น กรณีบริษัทเอกชนไทยแห่งหนึ่ง
ได้รับสัมปทานที่ดินเพ่ือการปลูกอ้อยและจัดตั้งโรงงานน้ าตาลในประเทศกัมพูชาก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ต่อประชาชนชาวกัมพูชา ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีความเห็นว่า  
กรณีมีการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และแม้บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัทฯ ในบางส่วน หรือกรณีที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับการท่าเรือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ด าเนินโครงการท่าเรือ 
น้ าลึกในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในประเทศเมียนมา ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีความเห็นว่า การด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนเมียนมา โดยมีข้อเสนอแนะนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้ง
กลไกหรือก าหนดภารกิจการก ากับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการ
พ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดยน าหลักการ UNGPs มาเป็นกรอบในการด าเนินการ 

การด าเนินการของภาครัฐ  ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส าคัญและตระหนักถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้น 
จากการด าเนินธุรกิจสัญชาติไทยในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเห็นได้จากการมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานด าเนินการ 
ให้สอดรับข้อเสนอแนะนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในหลายกรณี  
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๓.๔.๒ ข้อท้าทาย  
 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอให้ 

ออกกฎหมาย หรือนโยบายที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างกลไกตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขต 
เพ่ือให้เกิดการปกป้อง คุ้มครอง เยียวยา และเกิดความรับผิดชอบข้ามพรมแดน (cross border) ซึ่งผู้ถูกละเมิด
สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยในการคุ้มครองและเยียวยา ได้ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีการก ากับ ควบคุม ดูแล และมีมาตรการลงโทษ ในเรื่องของการลงทุนของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุน 
ในต่างประเทศ ไม่ว่ารูปแบบการลงทุนจะเป็นไปในรูปแบบบริษัทลูก หรือกิจการร่วมค้า และพัฒนาหลักการก ากับดูแลที่ดี 
(Corporate Governance Code: CG code) ให้มีสภาพบังคับตามกฎหมาย  การออกกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจน  
การก าหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดภายใต้ EEC ต่อสาธารณชน เพื่อให้รับทราบล่วงหน้า  
และควรมีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในท้องที่ก่อนที่โครงการเหล่านั้นจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และได้รับการอนุมัติเงินกู้จากธนาคาร 

 การสร้างความตระหนักรู้แก่นักลงทุน ส่งเสริมให้น าหลักการ UNGPs มาเผยแพร่ภาคธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ 
โดยจัดท าช่องทางการท างานอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 การส่งเสริมการลงทุน พิจารณาก าหนดเงื่อนไขให้รัฐบาลพิจารณาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนก่อนการลงนาม
ในข้อตกลง/สนธิสัญญาด้านการค้า/การลงทุนระหว่างประเทศ การพิจารณาข้อบทเพ่ือความมั่นคงแห่งสัญญา 
(Stabilization clause) ในข้อตกลงการลงทุนว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายของรัฐในการส่งเสริม
หลักการ UNGPs การก าหนดมาตรการให้องค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ในดินแดน หรือเขตอ านาจอธิปไตยของประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตามหลักการ UNGPs การก าหนดมาตรการให้การริเริ่มหรือพัฒนาโครงการใดๆ ต้องค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะ สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน และผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ในโครงการก่อนตัดสินใจ 
ด าเนินโครงการ การก าหนดมาตรการก ากับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติไทยให้เคารพ 
ต่อหลักการสิทธิมนุษยชน การก าหนดมาตรการให้ธุรกิจซึ่งได้รับการสนับสนุนและให้ประกันการลงทุนประกอบธุรกิจ
โดยเคารพสิทธิมนุษยชน การก าหนดให้มีการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในการจัดท าบริการ
สาธารณะโดยนักวิชาการอิสระที่ประชาชนในพ้ืนที่และสังคมยอมรับ รวมทั้งก าหนดมาตรการ และกลไกก ากับดูแล
เพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งเสนอให้ใช้หลักการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและการเฝ้าระวัง
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังในการจัดท าบริการสาธารณะและสัญญาการร่วมลงทุน (กรณีรัฐมอบให้เอกชน
ด าเนินการ) การพิจารณายกเลิกการมอบหมายให้ภาคเอกชนด าเนินการจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะผ่านสัญญาร่วมลงทุน (Public-Private Partnership)   

 การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ การก าหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนในการควบคุม
บรรษัทและธุรกิจในต่างประเทศ การพิจารณาจัดท ามาตรการก าหนดให้ท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข้ามพรมแดน (transboundary EIA) และมีมาตรการเฝ้าระวังต่อผลกระทบข้ามพรมแดนทางด้านสุขภาพ 
การเกษตร และสิ่งแวดล้อม การก าหนดมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโครงการการลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจและธุรกิจไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนให้มีการจัดท าการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)  
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 การพัฒนาการด าเนินงานของภาครัฐ การก าหนดให้มีหน่วยงานกลางในการควบคุมดูแลกรณีเกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การก าหนดบทบาทของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ในการควบคุมบริษัทมหาชนให้เคารพและปฏิบัติตามหลักการ UNGPs การสร้างกลไกในการตรวจสอบผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน  การส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศโดยภาคธุรกิจไทย ซึ่งบริษัทแม่จดทะเบียน หรือมีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย  
รวมถึงส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความส าคัญกับการประกอบธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีแนวปฏบิัติร่วมกันส าหรับการธนาคารเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Banking Guidelines) เพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม      

 รัฐวิสาหกิจ การออกข้อบังคับเพ่ือก าหนดให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการเพ่ือเป็นตัวอย่างในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยอาจมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและแรงจูงใจ เช่น ตัวชี้วัดการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจในการป้องกัน  
และบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงกรณีที่ด าเนินการในต่างประเทศโดยบริษัทลูก ผู้รับจ้าง
ตามสัญญา หรือกิจการร่วม 

 ห่วงโซ่อุปทาน การส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่ก ากับให้ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท สาขา แฟรนไชส์ รวมถึงบริการ 
ที่จัดจ้างจากภายนอก และบริษัทที่รับเหมาช่วงเคารพสิทธิมนุษยชน เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชน  

 การด าเนินการต่อภาคธุรกิจ การจัดให้มีมาตรการหรือกลไกในการจัดการปัญหากรณีรัฐวิสาหกิจ/ 
ภาคธุรกิจของไทย ละเมิดสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ การน ามาตรการการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ/กึ่งบังคับ 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มาใช้อย่างจริงจัง การจัดตั้งกลไก  
หรือคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทข้ามชาติ โดยอาจให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท าหน้าที่ในการผลักดัน  
การส่งเสริมให้ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก่อนการอนุมัติเงินกู้ส าหรับการลงทุนด้วย 
การส่งเสริมให้บริษัทเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการทูตทางเศรษฐกิจ (economic 
diplomacy) รวมถึงในการส่งเสริมการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (due diligence) โดยบริษัทไทย 
ที่เกี่ยวข้องในโครงการขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน การก าหนดให้ภาคธุรกิจทุกขนาดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 
ข้ามพรมแดนผนวกเรื่องการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้านไว้ในโครงการที่ด าเนินการอยู่แล้ว 
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
ที่รับทราบข้อเสนอแนะนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหากรณีต่างๆ 



-๑๐๐- 
 

  

๓.๔.๓ แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๔.๒ และน ามาจัดกลุ่มโดยก าหนดประเด็นส าคัญ พร้อมทั้งแผนกิจกรรม 
ซึ่งระบุหน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตัวชี้วัด ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน  
และหลักการ UNGPs เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้การติดตามประเมินผลสามารถท าได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการฯ โดยแยกเป็น ๓ เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้  
 
เสาที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)   
 

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ  กรอบ
ระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนด 

กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๑. การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
นโยบาย  
และมาตรการต่างๆ   
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าแนวปฏิบัติและกระบวนการ 
ในการให้ความเห็นต่อสัญญาในกรณีท่ี
ภาครัฐท าธุรกิจกับบรรษัทข้ามชาติ  
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการประเมิน 
สิทธิมนุษยชนด้วย  

-ส านักงานอัยการ
สูงสุด 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการจัดท าแนวปฏิบัติ 
และกระบวนการ 
ในการให้ความเห็นต่อสัญญา
ในกรณีทีภ่าครัฐท าธุรกิจ 
กับบริษัทข้ามชาติโดยค านึงถึง 
การประเมินสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วย 

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



-๑๐๑- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ  กรอบ
ระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนด 

กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

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

-กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
-กระทรวงยุติธรรม 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการปรับปรุง พัฒนากฎหมาย 
นโยบาย หรือกลไกในการ
ตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขต 
เพ่ือให้เกิดการปกป้อง 
คุ้มครอง เยียวยา  
และเกิดความรับผิดชอบ 
ข้ามพรมแดนที่สอดคล้อง 
กับมาตรฐานสากล อาทิ 
OECD Guideline for 
Multinational Enterprises 

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

  ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) ต้องมีการก ากับดูแล 
การด าเนินการของภาคธุรกิจ 
และนักลงทุน รวมทั้งมีบทลงโทษที่ชัดเจน
ส าหรับกรณีที่การด าเนินการดังกล่าว
ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

-ส านักงาน 
สภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
-ส านักงาน 
ความร่วมมือ 
พัฒนาเศรษฐกิจกั 
บประเทศเพื่อนบ้าน 
(องค์การมหาชน) 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการประชุมทบทวนกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
กับโครงการระเบียง 
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic 
Corridor: EEC)  

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 



-๑๐๒- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ  กรอบ
ระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนด 

กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

-ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) 
  

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

  สร้างช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) รวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พรมแดนทั้งหมด และกลไกหารือ 
กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

-ส านักงาน 
สภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
-ส านักงาน 
ความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  
(องค์การมหาชน) 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
-ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการก าหนดช่องทางเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) 
รวมถึงเขตเศรษฐกิจพรมแดน
ทั้งหมด และกลไกหารือ 
กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

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



-๑๐๓- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ  กรอบ
ระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนด 

กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๒. การสร้าง
ความตระหนัก
รู้แก่นักลงทุน 

น าหลักการ UNGPs มาเผยแพร่ 
แก่ภาคธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ  
โดยจัดท าช่องทางสื่อสาร 
กับคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ 

-ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์ 
-ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 
-ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 
-คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน ๓ สถาบัน 
(กกร.) 
-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงพาณิชย์ 
(กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า)   

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการจัดอบรม/ประชุม  
เพ่ือเผยแพร่หลักการ UNGPs  

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

  ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความความส าคัญ
กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่
และห่วงโซ่อุปทานของบริษัท  
รวมถึงการจัดจ้างบริการภายนอก 

-ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการจัดอบรมภาคธุรกิจ 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ด้านสิทธิมนุษยชน  
และความเชื่อมโยงระหว่าง
บริษัทขนาดใหญ่และห่วงโซ่

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนา 



-๑๐๔- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ  กรอบ
ระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนด 

กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

และการรับเหมาช่วงที่อาจก่อผลกระทบ 
ที่ไม่พึงประสงค์ต่อสิทธิมนุษยชน 

อุปทานของบริษัท รวมถึง 
การจัดจ้างบริการภายนอก
และการรับเหมาช่วงที่อาจก่อ
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ 
ต่อสิทธิมนุษยชน 

และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, 
๗, ๘ 

  ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความส าคัญ
กับการประกอบธุรกิจที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผลักดัน 
ให้มีแนวปฏิบัติร่วมกันส าหรับการธนาคาร 
เพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Banking 
Guidelines) ซึ่งก าหนดแนวทาง 
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ 
ที่สอดคล้องกับหลักการ Environment, 
Social and Governance (ESG 
criteria) หรือแนวปฏิบัติอื่นๆ  
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

-ธนาคารแห่งประเทศไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีแนวปฏิบัติร่วมกันส าหรับ 
การธนาคารเพื่อความยั่งยืน 
(Sustainable Banking 
Guidelines) เพ่ือก าหนด
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
การเงินตามหลักการ 
Environment, Social and 
Governance (ESG criteria) 
หรือแนวปฏิบัติอื่นๆ  
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

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

๓. การส่งเสริม
การลงทุน 

รับรองว่ารัฐให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักลงทุน และองค์กรธุรกิจ
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเคารพ และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และระเบียบายในประเทศ 
ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายของรัฐในการบริหาร 

-กระทรวง 
การต่างประเทศ  
-กระทรวงพาณิชย์ 
(กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ)  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -การเจรจาความตกลง 
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครอง 
การลงทุนและข้อบท 
การลงทุนในความตกลง 
เขตการค้าเสรียึดถือหลักการ

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนา 



-๑๐๕- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ  กรอบ
ระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนด 

กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

จัดการ และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 
รวมถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 
เป็นต้น   

 ปกป้อง และเคารพ 
สิทธิมนุษยชนและหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบ 

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

  พิจารณามาตรการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจ
ที่ตั้งอยู่ในดินแดน หรือเขตอ านาจ
อธิปไตยของไทยปฏิบัติตามหลักการ 
UNGPs โดยในการริเริ่มหรือพัฒนา
โครงการต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 
ในโครงการก่อนตัดสินใจด าเนินโครงการ 

-ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการอบรมให้องค์กรธุรกิจ 
ที่ตั้งอยู่ในดินแดน หรือ 
เขตอ านาจอธิปไตยของไทย
ปฏิบัติตามหลักการ UNGPs 

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

  สร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริม  
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
สัญชาติไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ
เพ่ือให้เคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ 
รวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

-ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 
-ธนาคารเพ่ือการส่งออก
และน าเข้า 
แห่งประเทศไทย 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่จะไปลงทุน 
ในต่างประเทศเพ่ือให้เคารพ 
ต่อหลักสิทธิมนุษยชน 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนา 



-๑๐๖- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ  กรอบ
ระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนด 

กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

กับสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
ที่รับการลงทุน (host country)  
โดยอาจพิจารณาจัดท าคู่มือ (Guideline) 
การลงทุนในแต่ละประเทศ   

-ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
-กระทรวงพาณิชย์ 
(กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ)  

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

  ก าหนดให้มีการศึกษาและประเมิน 
ความเสี่ยงและผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due Diligence)  
ก่อนการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  
หรือ โครงการที่เกี่ยวกับการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมถึงกรณีท่ีมีการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดท า
โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐ 
รวมถึงกรณีที่รัฐมอบหมายหน้าที่ 
ให้ภาคเอกชนด าเนินการจัดท าโครงการ
ดังกล่าวแทน   

-ส านักงาน 
สภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ส านักนโยบาย 
และแผนสิ่งแวดล้อม) 
-กระทรวงคมนาคม 
-กระทรวงการคลัง 
(ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ) 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการศึกษาประเมิน 
ความเสี่ยงและผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
อย่างรอบด้าน (Human 
Rights Due Diligence)  
ก่อนการด าเนินโครงการ 
ขนาดใหญ่ 

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



-๑๐๗- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ  กรอบ
ระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนด 

กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

-กระทรวงพลังงาน  
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
(ส านักงาน 
ความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน (องค์การ
มหาชน))  

-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, 
๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๗, ๑๘, ๑๙ 

๔. การป้องกัน
การละเมิด
สิทธิมนุษยชน
ในต่างประเทศ 

ส่งเสริมธุรกิจไทยในต่างประเทศให้เคารพ
สิทธิมนุษยชน  

-กระทรวง 
การต่างประเทศ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการจัดท าคู่มือส าหรับ 
ธุรกิจไทยในการด าเนินการ 
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 



-๑๐๘- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ  กรอบ
ระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนด 

กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

  จัดอบรมเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้แก่
บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ
เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ให้ค าแนะน า 
แก่ภาคธุรกิจไทยที่ไปลงทุน 
ในต่างประเทศได ้  

-กระทรวง 
การต่างประเทศ 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการอบรมเรื่องธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนให้แก่
บุคลากรของกระทรวง 
การต่างประเทศ 

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

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

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ส านักงานโยบาย 
และแผนสิ่งแวดล้อม) 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีการหารือ/การศึกษา 
ถึงความเป็นไปได้ในการจัดท า
แนวทางหรือความตกลง 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 
(transboundary EIA)  
-มีการหารือและก าหนด
มาตรการเฝ้าระวังผลกระทบ
ข้ามพรมแดนทางด้านสุขภาพ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 



-๑๐๙- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ  กรอบ
ระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนด 

กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

การเกษตร สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, 
๗, ๘, ๙, ๑๐ 

  ก าหนดแนวทางป้องกันการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในโครงการการลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจ (และธุรกิจไทย 
ในต่างประเทศ) รวมทั้งกลไกการร้องเรียน 

-ส านักงาน 
สภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
-กระทรวงการคลัง 
(ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ) 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการหารือและก าหนด
มาตรการป้องกัน และกลไก
การร้องเรียนกรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในโครงการ 
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
(และธุรกิจไทยในต่างประเทศ)  

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

๕. การพัฒนา 
การด าเนินงาน
ของภาครัฐ 

ก าหนดให้มีหน่วยงานกลาง 
ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบกรณี 
เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างประเทศ 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการหารือและพิจารณา
ก าหนดหน่วยงานกลาง
รับผิดชอบการควบคุมดูแล
และตรวจสอบ 
กรณีเกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 



-๑๑๐- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ  กรอบ
ระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนด 

กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๗ 
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, 
๗, ๘, ๙, ๑๐ 

๖. รัฐวิสาหกิจ ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทาง 
ในการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง 
และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ที่ด าเนินการในต่างประเทศโดยบริษัทลูก 
ผู้รับจ้างตามสัญญาหรือกิจการร่วม 

-กระทรวงการคลัง 
(ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ) 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ รัฐวิสาหกิจมีโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน
หลักการ UNGPs  
และการประเมิน HRDD  
และร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี
และเป็นรูปธรรม ให้กับ 
ภาคธุรกิจอื่นๆ 

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

๗. การด าเนินการ
ต่อภาคธุรกิจ 

ศึกษาและพิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจ 
ที่สอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรม 
ของภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของประเทศไทยที่มีสถานประกอบการ
ขนาดเล็กจ านวนมาก โดยก าหนดมาตรการ
จงูใจแก่ผู้ประกอบการและแรงงานโดยตรง  
เช่น การจัดท าโครงการสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในสถานประกอบการขนาดเล็ก  

-ส านักงาน 
สภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
-SME Bank 
-ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการศึกษาและก าหนด
มาตรการจูงใจให้กับ 
ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/
แรงงาน โดยค านึงถึง
สถานการณ์ของประเทศไทย 
ที่มีสถานประกอบการ 
ขนาดเล็กจ านวนมาก  

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



-๑๑๑- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ  กรอบ
ระยะเวลา 
(๒๕๖๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(ก าหนด 

กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๘. การส่งเสริม
ความร่วมมือ
ในการ
ขับเคลื่อน
ประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิ
มนุษยชนใน
ระดับภูมิภาค 
และระหว่าง
ประเทศ 

แลกเปลี่ยน เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดี 
ในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค 
และระหว่างประเทศ 

-กระทรวง 
การต่างประเทศ  
กระทรวงยุติธรรม 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ -มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน/
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี 
ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตาม UNGPs อาทิ 
การจัดท าหลักสูตร 
แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
ของประเทศท่ีสนใจ 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 

 
  



-๑๑๒- 
 

  

เสาที่ ๒ หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)   
 ในส่วนของเสาที่ ๒ จะก าหนดการด าเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังที่มีต่อภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ” เพ่ือเป็นแนวทางให้ภาคธุรกิจยึดเป็นหลัก 
ในการประกอบการต่อไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจุดตั้งต้น และเป็นแรงกระตุ้นให้รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจทุกขนาด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ     
 ๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร และปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง  
กับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน โดยเฉพาะหลักการ UNGPs ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การก ากับดูแลธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของประเทศไทย ในกรณีที่ลงทุน
ในประเทศไทย และของประเทศที่ท าการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรส่งเสริมและตรวจตราให้บริษัทลูก รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานของตนเคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การก ากับดูแล
ธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของประเทศไทย ในกรณีท่ีลงทุนในประเทศไทย และของประเทศที่ท าการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณีท่ีมีการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน 
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การก ากับดูแลธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของประเทศไทย ในกรณีท่ีลงทุนในประเทศไทย และของประเทศที่ท าการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ   
๒.๒ การส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงหลักการ/มาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจโดยชอบ 

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักการ/มาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจโดยชอบให้แก่
หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่  

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ ทั้งในส่วนการลงทุนในประเทศ และการลงทุนระหว่างประเทศต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแก่สาธารณชน โดยเฉพาะชุมชน  
และประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินโครงการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรศึกษาหลักการ UNGPs และ OECD Guidelines on Multinational Enterprises รวมทั้งสื่อสารท าความเข้าใจกับบริษัทในเครือ  
และหน่วยงานในสังกัด   

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องเฝ้าระวังการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานของบริษัท รวมถึงการจัดจ้างบริการภายนอกและการรับเหมาช่วงที่อาจก่อผลกระทบ  
ที่ไม่พึงประสงค์ต่อสิทธิมนุษยชน ตามท่ีก าหนดในหลักการ UNGPs 

  



-๑๑๓- 
 

  

๒.๓ กลไกการร้องเรียน และเยียวยา 
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ควรจัดท าการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวัง 

สิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)  รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรมีช่องทาง/กลไกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ และประสานส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้องได้  
 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ควรระงับเหตุข้อพิพาทกับชุมชนโดยการเจ รจา 

และหารือร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ อาจประสานง านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท   

 ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ควรก าหนดมาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ 

 
เสาที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ ๓.๔.๒ และน ามาจัดกลุ่มโดยก าหนดหน้าที่ภาครัฐ  
และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด อันเป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจโดยภาครัฐ รัฐวิส าหกิจ ภาคธุรกิจ โดยได้เชื่อมโยง 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติต่อไป  
สรุปได้ดังนี้  
 

ล าดับที่  ประเด็น/
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๕๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(อาจจะก าหนด 
กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

๑. กลไกร้องเรียน ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
เพ่ือจัดตั้งกลไกระหว่างประเทศ 
เพ่ือรับข้อร้องเรียน ตรวจตรา สอบสวน  
การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อชุมชน 

กระทรวง 
การต่างประเทศ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีประชุม/หารือกับต่างประเทศ
เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ 
ในการจัดตั้งกลไกระหว่างประเทศ 
เพ่ือรับข้อร้องเรียน ตรวจตรา 

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
- SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖ 



-๑๑๔- 
 

  

ล าดับที่  ประเด็น/
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 
(๒๕๕๒-
๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัด  
(อาจจะก าหนด 
กรอบกว้างๆ) 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/SDGs/UNGPs 

และสอบสวนการด าเนินธุรกิจ 
ที่มีผลกระทบต่อชุมชน 

- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, 
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 

๒. การเจรจา/
ไกล่เกลี่ย 

พิจารณาก าหนดกระบวนการหารือ พูดคุย
เจรจา เพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศ 
อันเป็นผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ 

กระทรวง 
การต่างประเทศ 
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการก าหนดกระบวนการหารือ 
พูดคุยเจรจา เพ่ือแก้ปัญหา
ระหว่างประเทศ 
อันเป็นผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจ 

-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
-SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖ 
-UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, 
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 

๓. การช่วยเหลือ
ทางการเงิน/
เยียวยา 

พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟู 
ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในด้านอาชีพ วิถีชีวิต 
สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม  
และทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือ 
ได้อย่างทันท่วงที  

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟู 
ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในด้านอาชีพ 
วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม 
สุขภาพ ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ

- ยุทธศาสตรช์าติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
- SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖ 
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, 
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 

๔. การป้องกัน
ผลกระทบ 

จัดท ามาตรการเพ่ือเตรียมรับมือ 
กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น  
มีแผนฝึกซ้อมเป็นประจ าเพื่อซักซ้อม 
ความเข้าใจกับชาวบ้าน หรือ มีการซ้อม/
แจ้งสัญญาณเตือน มีการป้องกันการรั่วไหล
จากสารเคมี เป็นต้น 

กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวง
อุตสาหกรรม  
 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีมาตรการเพ่ือเตรียมรับมือ 
กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
- SDGs เป้าหมายที่ ๘, ๑๖ 
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, 
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑ 

 



-๑๑๕- 
 

  

บทที่ ๔ 
การส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติ  

รวมทั้งกลไกในการก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นแนวทางที่จัดท าขึ้น
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  
โดยในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดแผนเป็น ๒ แนวทาง คือ แผนการด าเนินงานระยะสั้น  
ซึ่งมีกรอบระยะเวลาด าเนินงานภายใน ๒ ปี ส าหรับโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน ซึ่งสามารถด าเนินการให้บรรลุผล 
ได้โดยเร็ว และแผนการด าเนินงานระยะยาว ซึ่งมีกรอบระยะเวลา ๔ ปี ส าหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องอาศัย
ระยะเวลาในการด าเนินงาน หรือ เป็นโครงการที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รูปแบบโครงการ/กิจกรรม 
ของแต่ละหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบภารกิจของแต่ละหน่วยงาน แต่ต้องสอดรับกับการด าเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ในบทนี้ จึงขอน าเสนอตัวอย่างแผนกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ จะด าเนินการ ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ 
 
๔.๑ ตัวอย่างแผนการด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓)  

ล าดับ
ที ่

ตัวอย่างกิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 

๑. จัดประชุมเพ่ือประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ  กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒ 
๒. ผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ 

และหลักการ UNGPs   
กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

๓. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ในเครือ GCNT  
และรัฐวิสาหกิจ น าแผนปฏิบัติการฯ และหลักการ UNGPs 
ไปปฏิบัติ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับภาคธุรกิจอ่ืนๆ  

กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

๔. จัดโครงการคัดเลือกองค์กรภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ
ต้นแบบในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ  
และหลักการ UNGPs  

กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

๕. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ  
และหลักการ UNGPs 

กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

 
๔.๒ ตัวอย่างแผนการด าเนินงานระยะยาว (๔ ปี) 

ล าดับ
ที ่

ตัวอย่างกิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 

๑. เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ และหลักการ UNGPs  
ผ่านทางช่องทางต่างๆ  

ทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
กับแผนปฏิบัติการฯ  

๒๕๖๒-๒๕๖๕ 



-๑๑๖- 
 

  

ล าดับ
ที ่

ตัวอย่างกิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

กรอบระยะเวลา 

๒. จัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ  
และการขับเคลื่อนหลักการ UNGPs ให้กับทุกภาคส่วน 

กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

๓. แลกเปลี่ยนต้นแบบที่ดีในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ให้กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

๔. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรและเผยแพร่ความรู้ 
ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุม 
ถึงแผนปฏิบัติการฯ และหลักการ UNGPs  

กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๕. ฝึกอบรมวิทยากรด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับ 
ภาคส่วนต่างๆ   

กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๖. พัฒนา E-learning เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของแผนปฏิบัติการฯ  
และหลักการ UNGPs  

กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

๗. พัฒนา Application รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งด าเนินการประสาน 
ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา  

กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

๘. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
น าแผนปฏิบัติการ และหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติ 

กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

๙. ประชุมหารือถึงประเด็นที่ยังไม่บรรลุตามแผนปฏิบัติการฯ 
และผลักดันใหห้น่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ  

กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

๑๐. พิจารณาศึกษามาตรการจงูใจทางภาษี หรือสิทธิประโยชน์
เพ่ือชักจูงให้ภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามหลักการ 
UNGPs และแผนปฏิบัติการฯ  

กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๑๑. พิจารณามาตรการก าหนดให้ภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน 
(HRDD) ให้มากข้ึน  

กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 
 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
มีแผนจะด าเนินการ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่างๆ ไม่ได้จ ากัดเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นเท่านั้น  
แต่สามารถเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับข้อเท็จจริง ทรัพยากร และบริบท 
ของแต่ละองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ บรรลุผล 
 
  



-๑๑๗- 
 

  

๔.๓ กลไกก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 ในเบื้องต้น เจตนารมณ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแนวทาง จัดท า ติดตาม และประเมินผล 
ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนั้น มุ่งประสงค์ให้คณะกรรมการฯ เป็นกลไกหลัก 
ในการก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 
ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (ก ากับดูแลกระทรวงยุติธรรม) เป็นประธาน เพ่ือดูแลภาพรวมงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ดังกล่าว จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เฝ้าระวัง ติดตาม เตือนภัยด้านสิทธิมนุษยชน  
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับไปปฏิบัติ ตลอดจนรวบรวมสถิติข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว  
จะเป็นศูนย์รวมในการก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ภายใต้กรอบวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน  
 
๔.๔ การประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นกลาง 
มาท าการประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วง ๒ ปีแรก 
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) และ ๒ ปีหลังของแผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) เพ่ือให้เห็นถึงความก้าวหน้า 
ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
ทั้งนี้ ผลการประเมินแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากภาคส่วนต่างๆ  
จะถูกน ามาพิจารณาเพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจในทางปฏิบัติได้จริงและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ของประเทศต่อไป 
 
๔.๕ ทิศทางของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
  การพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ไปในทิศทางใดนั้น ขึ้นอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ 
และบริบทของประเทศ ซึ่งหากเหมาะสม ในอนาคตอาจมีการผนวกแผนปฏิบัติการฯ เข้ากับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพ่ือรวมให้เป็นกลไกเดียวกัน อันจะง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลต่อไป  
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