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คำนำ 
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นกรอบ

นโยบายระดับชาติที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้กับภาคส่วนต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชน
และชุมชนไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจ ป้องกัน บรรเทา หรือแก้ไขปัญหา  
หรือผลกระทบเชิงลบอันเกิดจากการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
และเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) โดยมุ่งหวังให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน  

การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) พัฒนา
ต่อยอดมาจากแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) บนพื้นฐาน
ของการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธรุกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles 
on Business and Human Rights : UNGPs) มาปฏ ิบ ัต ิให ้เก ิดผลอย่ างเป ็นรูปธรรม โดยเช ื ่อมโยงเข้ากับ
ย ุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏ ิรูปประเทศ  
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, 
Social, and Cultural Rights : ICESCR) กลไก Universal Periodic Review รวมทั้งคำนึงถึงบริบทของสถานการณ์
และสภาวะการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ความข ัดแย ้งท ั ้งในประเทศระหว ่างประเทศ  โดยในกระบวนการจัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการฯ  
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นจากระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
และระดับพื้นที่  

กระทรวงย ุต ิธรรม โดยกรมคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ม ีส่วนร่วมในการจัดทำ  
แผนปฏ ิบัติการระด ับชาต ิว่าด้วยธุรกิจกับส ิทธิมนุษยชน  ระยะที่  2 (พ.ศ. 2566-2570) ของประเทศไทย  
และหวังเป็นอย่างยิง่ว่า ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันบูรณาการการขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการฯ เพื่อนำแผนปฏิบัติการฯ 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธภิาพ บรรลุตามเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลอย่างเปน็รูปธรรมต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ความเป็นมา 

ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 มีกำหนดหมดวาระลงในปี 2565 ดังน้ัน กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิ  
และเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ขึ้น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดัน 
ให้เกิดการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธภิาพและเป็นรูปธรรมต่อไป  

 

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 

แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 จัดทำขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือว่าด้วยแผนปฏิบัติการระดับชาติ  
ว ่าด ้วยธุรก ิจกับสิทธิมนุษยชนของคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรก ิจกับสิทธิมนุษยชน ( Guidance on 
National Action Plans on Business and Human Rights, UN Working Group on Business and Human 
Rights)โดยให้ความสำคัญก ับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Participatory Process) บนพื ้นฐาน 
ของหลักสิทธ ิมนุษยชน (Human Rights) หล ักการไม่เลือกปฏิบัต ิ (Non-discrimination) หล ักความโปร่งใส 
(Transparency) และหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้  (Accountability) โดยที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรม  
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเส รีภาพ ได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต ร์ ดำเนินการ
ทบทวนประเด็นสำคัญ 4 ประเด็นตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ได้แก่ 1) ประเด็นด้านแรง งาน  
2) ประเด็นด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ประเด็นด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ  
4) ประเด็นด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ และนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 นอกจากน้ัน ยังได้ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้ 
จากภาคส่วนต่าง  ๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประชาชน 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่ได้มาในรูปแบบเอกสาร แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการมีส่วนร่วมในการประชุมต่าง ๆ 
โดยนำมาพิจารณาประกอบก ับสถานการณ์ ข ้อจำกัด และบริบทต ่าง ๆ  ในช ่วงระยะเวลาของการบังคบัใช้
แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 กล่าวคือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ตลอดจนประเด็นร่วมสมัยที่สะท้อนจากความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง  ๆ เช่น สถานการณ์สงคราม สถานการณ์โรคระบาด 
ป ัญหาส ิ ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาต ิ การเปล ี ่ยนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศ การเปล ี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
การคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ
ทางเพศ เป็นต้น จากน้ัน ได้นำข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมาประมวลจัดทำเป็นร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 และได้
เปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์ร่างแผนปฏบิัติการฯ ระยะที่ 2 ตลอดทั้งกระบวนการด้วย 
ทั้งน้ี กระบวนการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย จากน้ัน จึงได้เสนอไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี 
เพื่อขอรับความเห็นชอบและประกาศใช้ตอ่ไป  
 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566-2570) 

ร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วยเน้ือหา 4 บทหลัก คือ  

บทที่ 1 ความเป็นมาของการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วยภาพรวมความเป็นมาของหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
และการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ความเชื่อมโยง
ระหว่างแผนปฏิบัติการฯ กับแผนและนโยบายระดับชาติอื่น ๆ  และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

บทที่ 2 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566-2570) ประกอบด้วยกรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ  ระยะท ี ่  2 กรอบระยะเวลาบังคับใช้
แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 และกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2  

บทที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่  2  (พ.ศ. 
2566-2570) ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน 2) แผนปฏิบัติการด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 3) แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 4) แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
และบรรษัทข้ามชาติ และ 5) ประเด็นอื่น ๆ โดยเน้ือหาตามแผนปฏิบัติการแต่ละด้าน ประกอบด้วย สถานการณ์ 
ในภาพรวมและข ้อท้าทาย ป ัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน ข ้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิ ดเห็น  
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และแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด ส่วนประเด็นอื่น ๆ ประกอบด้วยเน้ือหา 3 ประเด็น คือ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
กับสถานการณ์ความขัดแย้ง กับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ และกับประเด็นความเป็นส่วนตัวและการคุ้ มค รอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

บทที่ 4 กลไกการกำกับ ดูแล ติดตาม รายงาน และประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยด้วย
ธุรก ิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่  2 (พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วย กลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 การต ิดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัต ิการฯ ระยะที่ 2 และการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 

  

กลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
 คณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัต ิการระด ับชาต ิว ่าด้วยธ ุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ ่งมีอธิบดี 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานอนุกรรมการ และมีผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการฯ  
จะเป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิารฯ ระยะที่ 2 โดยคณะอนุกรรมการฯ จะประชุม
ร่วมกันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  
 

การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏบัิติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ 
ระยะที่ 2 อย่างต่อเน่ือง ผ่านทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) ผู้ประสานงานหลักประจำหน่วยงาน (Focal Point)  
(2) การจัดทำหนังสือราชการเพื ่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2  
(3) การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ระด ับชาต ิว ่าด ้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (http://nap.rlpd.go.th) ท ั ้งนี้  กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรภีาพ  
จะรวบรวมข้อมูลผลการปฏบิัติตามแผนปฏิบตัิการฯ ระยะที่ 2 เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ  
ระยะที่ 2 และจะนำไปรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ 
ระยะที่ 2 ระยะคร่ึงรอบและระยะเต็มรอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
 

http://nap.rlpd.go.th/
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การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะจัดจ้างที่ปรึษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นกลาง 
มาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังน้ี (1) ระยะคร่ึงรอบ 
(ระหว่าง พ.ศ. 2566 – 2568) และ (2) ระยะเต็มรอบ (ระหว่าง พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้า 
ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 โดยกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
จะได้นำเสนอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบตัิการฯ ระยะที่ 2 ระยะคร่ึงรอบ และระยะเต็มรอบ  
ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และ คณะกรรมการ
ขบัเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากน้ัน จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี 
พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสําหรับใช้ในการวิพากษ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
5 

 

บทท่ี 1 
ความเป็นมาในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ 

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570)  

 

1.1 หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกจิกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights: UNGPs) 

 ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเด็นเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจใน เวที
ระหว่างประเทศ โดยมีการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ John Ruggie ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน 
กับบรรษัทข้ามชาติ และองค์กรเอกชนศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิม นุษยชนกับการดำเนินธุรกิ จอย่า งจ ริง จัง   
โดยผลจากการศึกษาได้รับการรับรองจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และจัดทำเป็นเอกสาร
เผยแพร่ในชื่อว่า หลักการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights : UNGPs)  

แม้ว ่าสถานะทางกฎหมายของหล ักการ UNGPs น้ัน ไม่ได้ก ่อให ้เก ิดพันธกรณีที่ รัฐต ้องปฏ ิบ ัต ิต าม  
แต่เป็นเอกสารสำคัญที่ให้ข้อแนะนำ ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่ ให้กับภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมทั้งวางแนวทาง 
ว ่าการดำเนินธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนควรดำเนินการควบคู ่กันอย่างไร มีความสัมพันธ ์ซึ ่งกันและก ันอย่างไร  
เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ  ได้นำเอาหลักการ UNGPs ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเอง 

 จากการศึกษา พบว่า หลักการ UNGPs ได้กำหนดหลักการสำคัญ โดยแยกเป็นเสาหลัก 3 เสา โดยแต่ละเสา 
มีการกล่าวถึงหลักการพื้นฐาน และหลักการดำเนินการ โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี  

 เสาหลักที่ 1 การคุ้มครอง (Protect) (ข้อ 1-10) กำหนดหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
กล่าวคือ รัฐจะต้องปกป้องและคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานภายใต้
พันธกรณีสิทธิมนุษยชนที่รัฐเป็นภาคี ไม่ว่าการทำละเมิดน้ันจะมาจากรัฐเอง องค์กรธุรกิจ หรือบุคคลภายนอก 
แม้ว่ารัฐจะไม่ต้องรับผิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำโดยเอกชน แต่รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องกำหนดให้มีการใช้
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการป้องกัน สืบสวน สอบสวน ลงโทษ และเยียวยาผลจากการกระทำที่มิชอบดังกล่าว โดยใช้
เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ในการ
คุ้มครองหลักสิทธิมนุษยชน 

นอกจากน้ี รัฐมีหน้าที่กำหนดความคาดหวังต่อภาคธุรกิจให้ชัดเจนว่าจะต้องมีการเคารพหลักสิทธิ มนุษยชน 
ในการประกอบธุรกิจด้วย ซึ่งหลักการในการทำงานของรัฐน้ัน สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งในแง่การตรากฎหมาย
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และการบังคับใช้กฎหมาย การรับประกันกับภาคธุรกิจว่ากฎหมายและนโยบายจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจ 
แต่จะเป็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถทำธุรกิจได้ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน การจัดให้มีแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนทั้งกับภาคธุรกิจเอง และองค์กรธุรกิจที่รัฐร่วมทำธุรกรรมพาณิชย์ด้วย  
และทั้งในพื้นที่ทั่วไป และในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนรัฐจะต้องให้การรับรองว่า
องคาพยพต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเองมีความเข้าใจ และคำนึงถึงพันธกรณีสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
พร้อมที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร และให้การสนับสนุนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

เสาหลักท ี ่  2 การเคารพ (Respect) (ข้อ 11-24) กำหนดให้องค์กรธุรก ิจ  รวมถึงร ัฐวิสาหกิจ  
ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น ตลอดจน
พิจารณาทบทวนผลกระทบทางลบจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทั้งน้ี หน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ 
และภาคธุรกิจในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนน้ัน สามารถดำนินการได้ในรูปแบบของการเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายที่ตราไว้เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศ  การไม่กระทำ 
การละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการละเมิด รวมถึงจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น และจัดทำการประเมินความเสี่ยงในการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) 
เพื่อวางแผนป้องกันผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจเร่ิมต้นจากการที่องค์กรธุรกิจกำหนดนโยบาย
และกระบวนการที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพแวดล ้อมของธุรก ิจ โดยมีการวางนโยบายในการเคารพสิทธ ิมนุษยชน 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรต่อบุคลากร 
หุ้นส่วนทางธุรกิจ และคู่สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งน้ี ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนน้ัน จะต้องมีการติดตามผลกระทบ
อย่างใกล้ชิด ซึ่งการทำ HRDD น้ีไม่ใช่กระบวนการทำคร้ังเดียวจบ แต่ต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ือง และสื่อสาร
ต่อสาธารณะด้วย โดยครอบคลุมผลกระทบทั้งทีอ่งค์กรธุรกิจน้ันก่อขึ้นเอง และผลกระทบที่เกิดจากบรรดาห่วงโซท่ี่
เป็นสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดหาวัตถุดิบ ฯลฯ มีการระบุผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่องค์กรธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทัง้ที่เกิดขึ้นแลว้ และที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดขึ้น โดยให้มีการประเมินความเสีย่ง
และผลกระทบโดยผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอก หรืออาจมาจากภายในองค์กรเองก็ได้ แต่ต้องมีความเป็นอิสระ และจัด
ให้มีการปรึกษาหารืออย่างจริงจังระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สร้างการบูรณาการสิ่ งที่ค้ นพบ จากก าร
ประเมินเข้ากับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน สร้างตัวชี้วัด แสดงความโปร่งใส 
เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเยียวยา ซึ่งในการลงมือเยียวยาบรรเทาผลกระทบหรือปัญหาไม่ใช่กระทำ  
โดยองค์กรธุรกิจแต่เพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน แต่ต้องพิจารณาให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วน ร่ว มในก ารเยียวย าด้วย  
ไม่ว่าผลกระทบหรือปัญหาน้ันจะเกิดขึ้นในกรณีที่องค์กรธุรกิจเป็นผู้ก่อเองโดยตรง หรือมีส่วนในการก่อให้เกิด
ผลกระทบดังกล่าว 
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เสาหลักที่ 3 การเยียวยา (Remedy) (ข้อ 25-31) กำหนดให้เป็นหน้าที่ของทั้งภาครัฐและอ งค์กร
ธุรกิจที่จะต้องร่วมกันเยียวยาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ เกิดจากองค์กรธุรกิจ โดยรัฐควรใช้
มาตรการที่เหมาะสมทั้ง 2 มิติ ได้แก่ มิติกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ (Judicial Process) เพื่อการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับธุรกิจ และมิติกลไกการร้องทุกข์เยียวยานอกกระบวนการยุติธรรม (Non-
Judicial Process) ท ี ่ม ีประสิทธ ิภาพ รวมถึงรัฐต้องพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกในการเข ้าถึงกลไก 
การเยียวยาที่ไม่ใช่ของรัฐด้วย ซึ่งต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม เข้าถึงได้ มีวิธีพิจารณาที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน สร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับผู้ได้เสีย ในส่วนบทบาทขององค์กรธุรกิจ อ งค์กรธุรกิจเอง  
ควรจัดให้มีหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกการร้องทุกข์เยียวยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง
และเยียวยาได้โดยตรง 

 

1.2  การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ด้วยธุรกจิกับสิทธิมนุษยชนในบรบิทของต่างประเทศ  
ปัจจุบัน 30 ประเทศทั่วโลกได้มีการบรรจุประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไว้ในเอกสารระดับช าติ แล้ว  

โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่บริบทของแตล่ะประเทศ ซึ่งสามารถจำแนกได้ ดังน้ี  
 1.2.1 ประเทศที่จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ (Stand-
Alone Plan) มีทั้งหมด 26 ประเทศ ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย สวีเดน 
นอร์เวย์ โคลอมเบีย สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี โปแลนด์ เบลเยี่ยม สเปน ชิลี สาธารณรัฐเช็ก ไอร์แลนด์ 
ลักเซมเบิร์ก สโลวีเนีย เคนยา ไทย ญ่ีปุ่น เปรู ยูกันดา ปากีสถาน อย่างไรก็ตาม รูปแบบ เน้ือหา และสาระสำคัญ
ของแผนปฏิบัติการฯ ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป โดยหลายประเทศจัดทำขึ้นในรูปแบบกรอบ
แนวทางการดำเนินงาน (Guidelines) กว้างๆ โดยไม่มีตารางระบุแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน บางประเทศ เช่น สเปน 
สวิตเซอร์แลนด์ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ โดยกำหนดเน้ือหาเฉพาะเสาที่ 1 และเสาที่ 3 เน่ืองจากเป็นส่วนที่ รัฐ
สามารถดำเนินการได้ ในขณะที่บางประเทศ มีการกำหนดกิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ ไว้อย่างชัดเจน เช่น 
ฝร่ังเศส เดนมาร์ก เป็นต้น 
 1.2.2 ประเทศที่กำหนดให้ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นส่วนหน่ึงของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(Included as part of National Human Rights Action Plan) โดยไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ ได้แก่ เกาหลีใต้ จอร์เจีย และเม็กซิโก  
 1.2.3 ประเทศที่จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีลักษณะใกล้เคียง คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (National Action Plan on Responsible Business 
Conduct) ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากแนวทางของ OECD Guidelines แต่มีผลบังคับใช้ครอบคลุมถงึประเด็นธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนด้วย   
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 ทั้งน้ี ในทางระหว่างประเทศ คณะทำงานสหประชาชาติฯ ได้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าการจัดทำแผนปฏิบตัิการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองเฉพาะของแตล่ะประเทศ และไม่มีรูปแบบตายตัว ดังน้ัน  
จึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และบริบทของแต่ละประเทศ สิ่งสำคัญที่สุด คือ การสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง    

 

1.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  

 รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยประเทศไทยได้ให้คำมั่นในเวทีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กระบวนการ Universal Periodic 
Review (UPR) รอบที่ 2 เมื่อปี 2559 ว่าจะนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิม นุษยชน  
ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ  
กับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business And Human Rights : NAP) ในประเทศไทยด้วยความมุ่งหมาย
เพื่อแปลงหลักการ UNGPs มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนปฏิบัติการฯ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนและชุมชนไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจ  
ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบเชิงลบอันเกิดจากการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมแ นว
ทางการดำเนินธุรกิจที ่มีความรับผ ิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain)  
โดยมุ่งหวังให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งน้ี แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ได้จัดทำขึ้นด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผ่านการเก็บข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยช นในระดับพื้ นที่   
และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง วิพากษ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอเข้าสู่
การพิจารณาตามลำดับ จนกระทั่งวนัที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏบิัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) เป็นฉบับแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย 
ส่งผลให้ประเทศไทยไดรั้บการชื่นชมอย่างกวา้งขวางจากนานาประเทศ  

ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิม นุษยชน  
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ทุกภาคส่วนได้ร่วมกับขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ อย่างต่อเน่ือง 
อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) กำลังจะหมดวาระลงในปี 2565 กระทรวง
ยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสทิธิเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงานหลกัรับผดิชอบในการจัดทำและขบัเคลื่อนแผนปฏบิัติการฯ 
จึงได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ ว่าด้วยธุรกิจ  
กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยดำเนินการควบคู่
ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งหวงั
ให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม  
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1.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2566-2570) กับแผนและนโยบายระดับชาติ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืน และมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนสากล  

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ได้จัดทำข้ึน  
บนพื้นฐานของการเช่ือมโยงหลักการ UNGPs เข้ากับบริบทของประเทศไทย โดยพิจารณาประกอบยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2566–2570) 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights : 
ICESCR) กลไก Universal Periodic Review รวมถึงมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในหลายมิติ อาทิ 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม โดยแผนปฏิบัติการฯ มุ่งแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติด้านสิทธิแรงงาน
และการประกอบอาชีพ โดยอาศัยเหตุทางเพศ ความพิการด้านร่างกาย สถานะ หรือเหตุอื่น เพื่อสร้างความเสมอภาค
ให ้ก ับประชาชนในการเข้าถ ึงโอกาสการท ำงาน การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท ี่ เป ็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  
ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ได้เน้นความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลักดันการดำเนินโครงการ 
ท ี ่อาจส ่งผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อมให้ต้องทำการประเมินผลกระทบด้านส ิ ่งแวดล้อม (EIA) โดยเน้นถ ึงหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ทั้งการประกอบธุรกิจภายในหรือการลงทุนข้ามพรมแดน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวสามารถเขา้ถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง และใน
กรณีที่ได้รับความเสียหาย ผู้เสียหายจะได้ต้องรับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยไม่ล่าช้า การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายระบบบริหารจัดการภาครัฐ “ภาครัฐของประชาชน 

และเพื่อประชาชน” โดยแผนปฏิบัติการฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างหรือปรับปรุงกลไกการร้องทุกข์และก าร
เยียวยาให้มีประสิทธิภาพ มีกลไกการติดตามและรายงานผลให้กบัประชาชนผู้ร้องเรียนผ่านทางช่องทางการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยเีพื่อใหส้ามารถสื่อสารได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบตัิการฯ มีความสอดคลอ้งกับแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 
ในหลายประเด็น อาทิ ประเด็นการต่างประเทศ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต ประเด็นพื้นที่และเมอืง
น่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจข นาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต ประเด็นการ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ประเด็นพลังทางสังคม ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ประเด็นความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ประเด็นการบริการ
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ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั
เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในหลายด้าน อาทิ 
ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยตุิธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติการฯ  
มีความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 13 ในหลายหมุดหมาย อาทิ หมุดหมายที่ 5 
ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแขง็ มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขนัได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
คุ ้มครองทางสังคมที ่ เพ ียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที ่ 10 ไทยมีเศรษฐก ิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยป์ระชาชน 

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยแผนปฏิบัติการฯ มีความสัมพันธ์
กับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรายด้าน อาทิ ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ 
และแผนสิทธิมนุษยชนรายกลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและสตรี กลุ่มนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน กลุ่มคนพิการ และกลุ่มหลากหลายทางเพศ      

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายเป้าหมาย อาทิ เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมายที่  8 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักย ภาพการมีง านทำ 
และการจ้างงานเต็มที ่ และงานที ่ม ีค ุณค่าสาหรับทุกคน เป ้าหมายที่  9 พ ัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานท ี่พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม เป้าหมายที่  10 
การลดความเหลื่อมล้ำ และเป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป็นต้น 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant On 
Economic, Social And Cultural Rights: ICESCR) โดยสอดคล้องกับสิทธิและเสรีภาพภายใต้กติกาฯ เช่น สิทธิ
ด้านแรงงาน สิทธิด้านสุขภาพอนามัย สิทธิชุมชน เป็นต้น 
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กลไก Universal Periodic Review (UPR) โดยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยได้เข้ารับ
การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3 โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบาย  
ของไทยที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กัน รวมทั้งได้สะท้อนพัฒนาการสำคัญ 
ในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมการดำเนินการ พัฒนาการ ความสำเร็จ 
ตลอดจนความท้าทาย ทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิพลเมืองและทางการเมือง แล ะสิทธิ 
ของกลุ่มต่าง ๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงการดำเนินการในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ัน ประเทศไทย
ยังได้ให้คำมั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) ในการพิจารณาแนวทางส่งเสริมมาตรการบังคับสำหรับภาคธุรกิจ
ในการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  

 มาตรฐานสากลอื่น ๆ อาทิ มาตรฐานด้านแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Organization : ILO) ท ี ่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี มาตรฐานการดำเนินธุรก ิจด ้วยความรับผิดชอบ 
(Responsible Busness Conduct : RBC) ขององค ์การเพื ่อความร่วมมือและการพัฒ นาท างเศ รษ ฐกิ จ  
(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ฯลฯ  
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บทท่ี 2 
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกจิกับสิทธิมนุษยชน  

ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
 

2.1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2566-2570)  

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) จัดทำขึ้นตามแนวทาง 
ที่กำหนดไว้ในคู่มือว่าด้วยแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของคณะทำงานสหประชาชาติ  
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights, UN 
Working Group on Business and Human Rights) โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
(Participatory Process) บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-
discrimination) หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) 
โดยได้ดำเนินการทบทวนประเด็นสำคัญ 4 ประเด็นตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ได้แก่ 1) ประเด็น
ด้านแรงงาน 2) ประเด็นด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ประเด็นด้านนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน และ 4) ประเด็นด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ ประกอบกับการศึกษา ทบทวน 
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ทั้งในส่วนของพัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อท้าทาย รวมทั้งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทั้งที่ได้มาในรูปแบบเอกส าร 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนพิจารณาประกอบกับสถานการณ์บริบทต่าง ๆ  
ซึ่งประเด็นร่วมสมัย อาทิ สถานการณ์ความขัดแย้ง สถานการณ์โรคระบาด ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง 
(Protection of Vulnerable Groups) อาทิ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ที่ทำงาน
ด้านการบริการทางเพศ เป็นต้น จากน้ัน ได้นำข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วนำมา
กำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2  
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2.2 กรอบระยะเวลาบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2566-2570) 

 แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) มีกำหนด
ระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี โดยจะเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งจะมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนแมบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 3 อื่น ๆ เพื่อใหเกิดการดําเนินการที่มีความสอดคลองและเป
นไปในทิศทางเดียวกัน  

 

2.3 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 
2566 -2570) 

(1) การศึกษาและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง 

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ทำการศึกษาและและวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยช น และ
แผนปฏิบัติการฯ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแผนปฏิบตัิการฯ ให้มีความสอดคล้องกับแผน และนโยบายระดับชาติอื่น ๆ  
อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ UPR รายงานประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  

(2) การกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำรา่งแผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ด้วยธุรกจิกับสิทธิมนุษยชน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)  

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จัดทำกรอบแนวทางการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่  2 
(พ.ศ. 2566–2570) เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสทิธิมนุษยชน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งกรอบแนวทางฯ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบคู่มือว่าด้วยแผนปฏิบัติการระดับชาติ  
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Guidance on 
National Action Plans on Business and Human Rights, UN Working Group on Business and Human 
Rights)  
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(3) การรวบรวมและประมวลข้อมูล 

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ดำเนินการรวบรวมข ้อมูลจากภาคส่วนต ่าง ๆ  ผ ่านทางหลากหลายช่องทาง เพื ่อนำไปใช้ประกอบ 
การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ดังน้ี  

(3.1) การจัดทำหนังสือราชการเพื่อสอบถามข้อมูลและความเห็นจากส่วนราชการ กระทรวงยุติธรรม 
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีหนังสือสอบถามข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจำทุกปี นอกจากน้ัน เพื่อเป็นการเตรียมการจัดทำ
ร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
ให้ทุกหน่วยงานทบทวนกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่  1 เพื่อกำหนดประเด็นที่ประสงค์จะบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 โดยให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการดำเนินงาน ตลอดจน
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ   

(3.2) การจัดทำแบบสอบถาม โดยได้ดำเนินการกำหนดประเด็นที่ต้องการขอรับข้อมูลจากผู้ทำแบบสอบถาม
ใน 4 ส ่วน ได ้แก ่ ข ้อมูลทั ่วไปของผ ู้ตอบแบบสอบถาม ส ิทธิมนุษยชนกับการดำเนินธุรกิจ การดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ 
ระยะที่ 2 ทั้งน้ี ได้มีการเผยแพร่แบบสอบถามผ่านทางหลายช่องทางทั้งจดหมาย เว็บไซต์ LINE Application 
รวมถึงการประชุมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำร่างแผ นปฏิบัติการฯ 
ระยะที่ 2  

(3.3) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ระยะท ี ่  2 (พ.ศ.2566-2570) โดยได ้ร่วมก ันจัดการประช ุมฯ ด ังกล ่าว ในรูปแบบออนไลน์ ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภ าคธุ รกิจ   
ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ 

(3.4) การส ัมภาษณ์เช ิงล ึก โดยเป ็นการส ัมภาษณ์เชิงลึกรายประเด ็น  (กล ุ ่มประเด ็นแรงงาน  
กลุ่มประเด็นชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกลุ่ม
ประเด็นการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและผู้ปฏบิัติงานซึ่งมีหน้าที่
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ทั้งบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนทำความ
เข้าใจกับข้อท้าทายต่าง ๆ  ในทางปฏิบัติ  
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(4) การจัดทำรา่งแผนปฏบิัติการระดับชาติวา่ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)  

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 โดยการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 
ประกอบกับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่รวบรวมตามแนวทางที่ได้กล่าวมาในข้อ (3) ทั้งที่ได้มาจาก
หนังสือราชการ แบบสอบถาม การประชุม การสัมภาษณ์เชิงลึก และช่องทางอื่น ๆ โดยนำมาพิจารณาประกอบ
กับสถานการณ์บริบทในปัจจุบัน แล้วจึงนำมาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเป็นร่างแผนปฏิบัติการฯ 
ระยะที่ 2 โดยกำหนดประเด็นหลัก 4 ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 และ
เพิ่มเติมเน้ือหาประเด็นใหม่ที่ได้จากการศึกษาและการรับฟังความคิดเห็น 

(5) การวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)  

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนจากทกุภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้  ทั้งน้ี เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อนำไปปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ต่อไป  

(6) การปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)  

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ประมวลข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ตามข้อ (5) และนำไปปรับปรุง
ร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากน้ัน ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้ งได้ปรับแก้เป็นระยะ ๆ จนกระทั่งได้รับ
ความเห็นชอบ  

(7) การนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-
2570) ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับความเห็นชอบ
และประกาศใช้  

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน ระยะที ่2 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการ
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ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีตามลำดับ จนได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ ........  
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บทที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
ประกอบด้วยประเด็นหลัก (Key Priority Area) 4 ประเด็น ดังน้ี (1) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (2) แผนปฏิบัติการ
ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (3) แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ   
(4) แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งเน้ือหาของแผนปฏิบัติการแต่ล ะด้าน 
จะประกอบด้วยสถานการณ์ในภาพรวมและข้อทา้ทาย ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะจากการรับฟงั
ความคิดเห็น แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งประกอบด้วย ประเด็น ความเชื่อมโยงกับเสาหลักของหลักการ  
UNGPs โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก/สนับสนุน) กรอบระยะเวลา และตัวชี้วัด  

3.1 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน 

3.1.1 สถานการณ์ในภาพรวมและข้อท้าทาย 

สถานการณ์ภาพรวมด้านการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพ ร่ระบ าด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่สำคัญของประเทศไทย เน่ืองจาก  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มแรงงานทุกประเภท 
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเปราะบาง รวมทั้งกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม แม้การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลให้เกิดข้อท้าทายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติก าร 
ด้านแรงงาน แต่หลายกิจกรรมได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จและมีความคืบหน้า ในขณะที่หลายกิจกรรมยังคงมี 
ข้อท้าทายในการปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังน้ี 

การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ/พัฒนาการด้านระหว่างประเทศ ประเทศไทยเป็นภาคี  
ในอนุส ัญญาพื้นฐานด ้านแรงงานขององค ์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) จำนวนหกฉบับจากแปดฉบับ  
โดยอ ีกสองฉบับอยู ่ระหว ่างการพิจารณาเพื ่อให ้ส ัตยาบัน ค ือ อนุส ัญญาว ่าด ้วยเสรีภาพในการจัดตั ้งกลุ่ม  
หรือการสมาคม ค.ศ. 1948 (ILO No. 87) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อ รอง  
ค.ศ.1949 (ILO No. 98) ในกรณีอนุสัญญา ILO No. 98 กระทรวงแรงงานได้เสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อัน
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... 
อีกทั้งศึกษาความเปน็ไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับคนทำงานในบ้าน (ILO No. 189) 
ทั้งน้ี การพิจารณาให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO No. 87 และ ILO No. 98 ยังคงเป็นข้อท้าทายในการสร้างความมั่ นใจ
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ด้านการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ จึงจำเป็นต้องเร่งให้มีการพิจารณาให้สัตยาบันและประเมินผล
กระทบในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมต่อไป  

นอกจากน้ี กระทรวงแรงงานโดยสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรไตรภาคีที่เกี่ยวข้อง คือ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสหภาพยุโรป ยังได้ดำเนิน
โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย (Responsible Supply Chains In Asia) และอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเหมาะสมในการใช้แนวทางดำเนินงานเพื่อส่งเสริมปฏิญญาไตรภาคีเ ร่ืองหลักการว่าด้วยสถาน
ประกอบการข้ามชาตแิละนโยบายสังคมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในบริบทของประเทศไทย 

สำหรับพัฒนาการในทางระหว่างประเทศที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น คือ การที่สหภาพยุโรป  
ได้มีมติปลดใบเหลืองเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมายแก่ประเทศไทย (Illegal, Unreported And Unregulated 
Fishing: IUU) สะท้อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการแก้ปัญหา
การค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายในภาคอุตสาหกรรมการประมงจนเป็นผลสำเร็จ  

การทบทวนกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ รวมทั้งมาตรฐานด้านแรงงานภายในประเทศ แบ่งเป็นประเด็น 
ที่สำคัญ ดังน้ี 

ค่าจ้าง กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาได้มีการออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
แรงงานอย่างต่อเน่ือง โดยในประเด็นเร่ืองค่าจ้าง ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างที่ลูกจ้างได้ รับ ประกอบกับบริบทสภาพแวดล้อมและค่าครองชีพในปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ยังมี 
ข้อท้าทายในส่วนของการควบคุมนายจ้างและสถานประกอบการทุกแห่งให้จ่ายค่าจ้างตามอัตราค่ าจ้ างขั้ นต่ ำ 
ตามกฎหมาย ปัญหาค่าจ้างไม่เป็นธรรม การถูกหักเงินเดือนเมื่อลาคลอด ไม่ได้รับค่าจ้างและ/หรือค่าล่วงเวลาเต็ม
จำนวน และระดับเงินเดือนที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ 

ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมได้เสนอแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจ
สมัครเป็นผู้ประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยขยายอายุบุคคลที่สมัครเป็นผู้ประกันตนเป็น 65 ปี และเสนอ
ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแลว้ และ
อยู่ระหว่างการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำคำชี้แจงและยกร่างกฎหมาย นอกจากน้ี 
สำนักงานประกันสังคมยังได้พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันต น ได้แก่ การเพิ่มค่าบริการท าง
การแพทย์ กรณีเข้ารับการผ่าตัดวันเดียวกลับ การเพิ่มค่าทำศพ และการเพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อท้าทาย เช่น  
ความยากลำบากในการเข ้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมในกรณีที่นายจ้างละเลยไม่ปฎิบัติต ามกฎหมาย  
และแม้ว่ามาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม น้ันลูกจ้างอาจสมัค ร 
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เข้าเป็นผู้ประกันตนตามของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้โดยไม่ต้องพึ่งนายจ้าง 
แต่ผู้ได้รับสิทธิภายใต้มาตราดังกล่าวต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่าน้ัน อีกทั้งรูปแบบการคุ้มค รองก็ ค รอบคลุม  
สิทธิประโยชน์น้อยกว่าประกันสังคมในกรณีปกติ 

ความเท่าเทียมทางเพศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้เสนอพิจารณาป รับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองความเทา่เทียม
ระหว่างเพศของลูกจ้างหญิงให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทำงานในอัตราที่ เท่ากับลูกจ้างชาย และห้ามมิให้
นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกินคุกคาม หรือก่อความเดือนร้อนรำคาญทางเพศ
ต่อลูกจ้าง ในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น้ัน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รวมทั้ง
สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงเอกชน ในการดำเนินงานตามมาตรการอย่ างถูกต้อง  
และทั่วถึง อีกทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 
รวมท ั ้งได้ม ีการผลิตสื ่อเพ ื่อเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจเก ี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
โดยเผยแพร่ให้ก ับภาคส่วนต ่าง ๆ  อย ่างกว ้างขวาง ท ั ้งภาครัฐ รัฐว ิสาหก ิจ ภาคธ ุรก ิจ  ภาคประชาสังคม  
และสาธารณชน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ยังคงพบข้อท้าทายเร่ืองความไม่เท่าเทียม อาทิ การไม่รับเข้าทำงาน
ด้วยเหตุความแตกต่างทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ และการเลือกปฏิบตัิในที่ทำงาน เป็นต้น  

การจัดตั้งสหภาพแรงงาน ข้อท้าทายที่ได้รับการสะท้อนในช่วงการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้แก่ สิทธิในการก่อตั้งสหภาพแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งครอบคลุมเฉพาะผู้มี
สัญชาติไทยเท่าน้ัน ทำให้ในบางพื้นที่ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีแรงงานสัญชาติไทยจำนวนไม่มาก ไม่สามารถ
จัดตั้งสหภาพได้ นอกจากน้ัน กรณีแรงงานเหมาช่วงอาจไม่สามารถเข้าร่วมสหภาพแรงงานตามที่ตนเองเลือกได้ 
เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 น้ัน ผู้ที่มีสิทธิก่อตั้งหรือเป็นสมาชิกสหภาพต้องเป็น
ลูกจ้างของนายจ้างเดียวกัน แต่แรงงานเหมาช่วงถือเป็นลูกจ้างของนายหน้ารับเหมาช่วง จึงสร้างความยุ่งยากใหก้บั
แรงงานรับเหมาช่วงในการเจรจาต่อรองเร่ืองสภาพการทำงานกับบริษัทที่ตนทำงานอยู่ 

สิทธิในการนัดหยุดงาน ภาคประชาสังคมได้มีการสะท้อนข้อห่วงกังวลในกรณีที่ลูกจ้างของ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์การของรัฐ ไม่มีสิทธินัดหยุดงานตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ในขณะที่
กฎหมายระหว่างประเทศกำหนดว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ไม่ได้ให้ “การบริการที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด” น้ัน มีสิทธิ 
ในการนัดหยุดงานได้  

การถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ภาคประชาสังคมได้มีการสะท้อนข้อห่วงกังวลในกรณีที่ได้ รับรายงาน 
การถ ูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเลิกจ้างลูกจ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการดำเนินการ 
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ของสหภาพแรงงานหรือนัดหยุดงานอย่างไม่เป ็นธรรม เช ่น การเล ิกจ้างผู ้นำสหภาพหรือกรรมการสหภาพ  
ด้วยข้ออ้างว่าเป็นการปลดพนักงานหรือลดจำนวนพนักงาน  

การส่งเสริมการจ้างงานและสวัสดิการแกก่ลุ่มเปราะบาง มีประเด็นสำคัญ ดังน้ี 

กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย กระทรวงมหาดไทยได้ออกมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเปิดช่อง 
ให้แรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายสามารถขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องได้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2557 ซึ่งล้วนแต่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
ซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติทุกสัญชาติ อีกทั้งที่ผ่านมา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ รคติดเชื้อ ไว รัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขยังส่งเสริมการทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับผู้ใช้แรงงาน
และครอบครัวผู้ติดตาม รวมทั้งเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงวัคซีนและการรักษ าพยาบ าลได้
เช่นเดียวกับแรงงานไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อท้าทายในทางปฏิบัติในหลายประเด็น อาทิ การจัดสรรสิทธิ 
สวัสดิการ และสิทธปิระโยชน์ ให้กับแรงงานไทยและแรงงานขา้มชาติทีแ่ตกต่างกัน  การขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ 
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ การที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ  ภายใต้กฎหมายไทยได้ รวมถึงสิทธปิระโยชน์จากประกันสังคมและความช่วยเหลอืภายใต้
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นต้น  

กลุ่มพนักงานบริการ (ทางเพศ) ปัจจุบันมีข้อเสนอจากภาคประชาสังคมให้พิจารณาให้กลุ่มอาชีพพนักงาน
บริการเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ าประเ วณี    
และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดกรอบในการปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539 รวมทั้งได้จัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อคุ้มครองสิทธิและพัฒ นาคุณภ าพชีวิต
พนักงานบริการ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย มาตรการด้านการส่งเสริมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน มาตรการด้านการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ มาตรการด้านการลดก ารตีตร า 
และละเมิดสิทธิ และมาตรการด้านการป้องกันผลกระทบที่ เกิดจากภาวะความเสี่ยง นอกจากน้ี กระทรวงสาธารณสุข 
ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและควบคุมโรค รวมไปถึงให้บริการถุงยางอนามัยตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพของแต่ละบุคคล สำหรับบางกลุ่มที่ไม่สามารถจ่ายค่าบริการด้านสุขภาพได้ จะได้รับความช่วยเหลือ
ตามหลักมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังพบว่ามีข้อท้าทายเร่ืองการเลือกปฏิบัติ การเข้าถึงสิทธิแรง งาน  
และการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กล่าวคือ กลุ่มพนักงานบริการยังไม่ได้ รับการยอมรับในท างกฎหมาย  
เข้าไม่ถึงสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงสิทธิในกองทุนประกันสังคม ทำให้มักตกเป็นเหยื่อการถูกละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง แรงงานกลุ่มน้ีมีความจำเป็นในการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพ เช่น การดูแลโรคติดต่อในทางเพศสั มพั นธ์ 
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ซึ่งควรมีความถี่ในการตรวจมากกว่าปกติทั่วไป แต่ภายใต้ระบบประกันสังคมปัจจุบัน สามารถตรวจได้ปีละคร้ังเท่าน้ัน 
สำหรับกรณีแรงงานที่ติดเชื้อ HIV/AIDS มักจะประสบกับปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติตั้งแต่โอกาสแรกในการสมัคร
งาน อาทิ การบังคับตรวจ HIV/AIDS การถูกปฏเิสธการสมัครงาน ตลอดจนมีการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมเพราะติดเชือ้ 
HIV/AIDS เป็นต้น 

กลุ่มผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ 
(CARE : Center For Assistance To Reintegration And Employment) เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถประกอบอาชีพได้ทั้ง
การเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการและการมีกิจการเป็นของตนเอง มีการอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังโดยคำนึง  
ถึงความรู้ ความต้องการ และความถนัดของผู้ต้องขัง รวมถึงความต้องการของผูป้ระกอบการในแต่ละพื้นที่ สำหรับ
กรณีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดโครงการ
ส่งเสริม/ฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอยา่งต่อเน่ือง เช่น ช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม เป็นต้น 

กลุ่มผู้พิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำในสถานประกอบการ และผลักดันให้้คนพิการทำงานในหน่วยงาน
ภาครัฐในอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด 100 : 1 ผ่านการดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง นอกจากน้ัน 
สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในมิติด้านแรงงาน โดยส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน โดยมีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
คนพิการด้านแรงงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ มีช่องทางให้กู้ยืม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมให้สถานประกอบการรับคนพิการเข้าทำงาน ตลอดจน
สนับสนุนให้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

กลุ่มผู้สูงอายุ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุให้ได้รับการจ้างงาน
จำนวนมาก และสำนักแรงงานนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้พัฒนามาตรการและกลไกส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุ อีกทั้งได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์ดา้นการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 
(ประจำปี 2559-2564) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติด้วย นอกจากน้ี ปัจจุบัน กรมกิจการผู้สูงอายุยังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดทำแผนและพัฒนาร่างพระราชบัญญัติผู้สงูอาย ุพ.ศ. .... (ฉบับที่ ..) เพื่อรองรับสังคมสูงวยัคนไทยอายยุนื 
4 มิติ  ได ้แก่  เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ส ุขภาพ และสังคม รวมท ั้งได้ม ีการจัดทำคู ่ม ือแนวปฎิบัติทางธุรกิจ 
กับผู้สูงอายุ (Business Guidance on Older Persons) ด้วย 

กล ุ ่มแม่และเด็ก  กรมก ิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  
ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจดแจ้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งสนับสนุน
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ให้สถานประกอบการมีการจัดพื้นที่เป็นมุมนมแม่ นอกจากน้ัน ยังสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอ นในพื้ นที่
ก่อสร้างให้กับเด็กซึ่งเป็นบุตรของแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติด้วย  

แรงงานรับเหมาช่วง ในเขตอุตสาหกรรมของประเทศไทย พบว่ามีแรงงานรับเหมาช่วงเป็นสัดส่วนจำนวน
มากเมื่อเทียบกับจำนวนแรงงานทั้งหมด โดยข้อท้าทายที่พบ คือ ความไม่เท่าเทียมกันของค่าจ้างและสิทธิป ระโยช น์
ระหว่างลูกจ้างตามสัญญากับลูกจ้างรับเหมาช่วง/รับเหมาค่าแรง รวมถึงลูกจ้างหน่วยงานของรัฐที่เป็นการจ้างเหมา
บริการ เน่ืองจากแรงงานกลุ่มน้ีมักจะได้รับค่าจ้างรายเดือนต่ำ รวมทั้งไม่ได้รับสิทธิประโยช น์แล ะสวัสดิ การ
เช่นเดียวกับแรงงานประจำ นอกจากน้ี แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังเป็นส่วนหน่ึงข องแ รงง าน 
แบบรับเหมาช่วง สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานกลุ่มน้ีมีความเปราะปราง รวมถึงอาจมีความเสี่ยงที่นำไปสู่การละเมิด
สิทธิแรงงานและถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอื่น ๆ  ได้  

แรงงานตามฤดูกาล พบว่ามีข้อท้าทายในทางปฏิบัติ เน่ืองจากกฎหมายไทยอนุญาตให้แรงงานข้ ามชาติ
สามารถข้ามชายแดนด้วยบัตรผ่านแดนเพื่อเข้ามาทำงานแบบไป-กลับ หรือทำงานตามแบบฤดูกาลได้ และด้วยบัตร
ผ่านแดนน้ี แรงงานข้ามชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยเป็นเวลา 3 เดือน ต่อการเดินทางเข้ามาแต่ละคร้ัง 
และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา 30 วัน ภายใน "พื้นที่ที่กำหนด" ตามแนวชายแดน โดยภายใน
ระยะเวลา 30 วันถึง 3 เดือนนับจากวันที่ เข้ามา แรงงานกลุ่มน้ีต้องกลับไปยังจุดผ่านแดนที่เดินทางเข้ามาเพื่อขอต่ออายุ
บัตรผ่านแดน สำหรับกรณีแรงงานข้ามชาติที่ถอืบัตรผ่านแดน แต่เดินทางออกจาก "พื้นที่ที่กำหนด" จะถูกระวางโทษ 
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการนำโทษอาญามาปรับใช้ในกรณีน้ีส่งผลให้เกิด
การวิพากษ์อย่างกว้างขวางถึงความไม่ได้สัดส่วนในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว นอกจากน้ี ยังพบว่า แรงงาน
กลุ่มน้ีมักจะไม่ได้ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จะกำหนดให้นายจ้าง
ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ตนเลิกจ้าง หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน หรือมากกว่าน้ัน แต่แรงงาน
ที่ถือบัตรผ่านแดนชั่วคราวบางคน แม้จะถูกจ้างงานในลักษณะเดียวกับแรงงานทั่วไป (จ้างงานเต็มเวลาเป็นระยะ
เวลานาน) แต่กลับมีรายงานว่าถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงินชดเชย โดยเหตุที่วา่เป็นแรงงานตามฤดูกาลมักถูกนำมาใช้
กล่าวอ้างโดยนายจ้าง เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง ในส่วนของสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมน้ัน 
พบว่า แม้ว่าสำนักงานประกันสังคมจะเปิดช่องให้แรงงานต่างด้าวที่ได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดน  
มีสิทธิขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้ แต่ในทางปฏิบัติ แรงงานเหล่าน้ีมักจะประสบกับปัญหาความยากลำบากในการ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ เน่ืองจากนายจ้างละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น 

แรงงานนอกระบบ เป ็นข ้อท ้าทายสำคัญอ ีกประการของประเทศไทย เนื ่องจากมีแรงงานนอกระบบ 
อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และไม่ได้เป็ น
ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม เว้นแต่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคม ตามมาตรา 40 ซึ่งรูปแบบการคุ้มครอง
ครอบคลุมสิทธิประโยชน์น้อยกว่าประกันสังคมในกรณีปกติ โดยการพิจารณาสถานะและการให้คว ามคุ้มค รอง
แรงงานกลุ่มดังกล่าวยังรวมไปถึงบรรดาแรงงานนอกระบบ (Gig Worker) ซึ่งในช่วงแรกถูกมองว่าเป็นงานที่มีความ
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เป็นอิสระ และมีความเป็นนายจ้างของตัวเอง แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยผู้ประกอบอาชีพในลักษณะเป็นงานชั่วคราว (Part-Time) ได้กลายมาเป็น
งานประจำ หรือเต็มเวลา (Full-Time) ทำให้เกิดปัญหาการตีความว่าคนเหล่าน้ีเป็นแรงงานในระบบหรือแรงงาน
นอกระบบ 

แรงงานประเภทฝึกงาน ข้อท้าทายที่พบน้ันเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษาฝึกงานแต่ไม่ได้มีการจ่ายค่าแรง
รวมถึงการไม่ได้รับสวัสดิการจากการทำงาน 

ความท้าทายในอนาคตของภาคแรงงาน พบข้อท้าทายที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและควรมีการ
กำหนดแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานและการเข้าถึงสิทธิ
ด้านแรงงาน โดยเฉพาะความเสี่ยงของแรงงานภาคการเกษตรที่จะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในอนาคต จึงต้องมีการศึกษาประเมินความเสี่ยง และผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงสิทธิ
ด้านแรงงานต่อไป การที่เทคโนโลยีวิทยาการที่จะเข้ามาแทนที่แรงงาน ซึ่งรัฐบาลควรจะดำเนินก ารเพื่อเข้ ามา
คุ้มครองและส่งเสริมศักยภาพแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัว มีความเชี่ยวชาญ 
และช่องทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ และกรณีสังคมผู้สูงอายุ หรือ สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) 
ที่จะส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานหรือค่าแรงสูงขึ้น ทำให้เร่ิมมีการแก้ ไขปัญหาโดย การใช้ เค ร่ืองมือ
เคร่ืองจักรหรือนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน หรือการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากขึ้น  

ความปลอดภัยและชีวอนามัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีการพัฒนา
ข้อกำหนดและระเบียบเพื่อเป็นแนวทางให้ภาคธุรกิจนำไปดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง อาทิ กฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยว กับ  
งานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตร 
การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ เป็นต้น และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  
ได้ทบทวนและปรับปรุงจำนวนสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยปรับปรุง  
ค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างเมื่อเจ็บป่วยจนสิ้นสุดการรักษา วงเงินค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และอัตรา  
ค่าทำศพ เป็นต้น นอกจากน้ี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาต รการเชิง รุก  
เพื่อสำรวจเกี่ยวกับการใช้สารเคมี และการป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร และมีการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายบุคลากรด้านสาธารณสุขในการจัดบริการสาธารณสุข และบุคลากรของสถานประกอบการ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันยังคงมีข้อท้าทายจากการที่สถานประกอบการบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย สภาพแวดล้อม 
ในการทำงานไม่เหมาะสม และไม่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 
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มาตรการให้ความช่วยเหลือแรงงานและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ให้ความคุ้มครองแรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทั้งแ รงง านไทย  
และแรงงานข้ามชาติโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นและการกระจายรายได้ 
ที่ไม่เป็นธรรมระหว่างประชาชน โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การส่งเสริมการให้บริการจัดหาง าน  
การแนะแนวส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การสร้าง 
และพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบผ่านภาคประชาสังคมและอาสาสมัครแรงงาน การส่งเสริม 
การจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการบรรเทาเยียวยาผ่ านมาต รก าร  
ทางการเงิน เช่น การเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ) สำหรับผู้ประกอบการ การบรรเทาภาระ
หน้ีส ิน (พ ักชำระหน้ี) ของสถาบันการเง ิน อย ่างไรก็ตาม ในทางปฏิบ ัต ิ ย ังคงพบข้อท้าทายหลายประการ  
ซึ่งรุนแรงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ กรณีที่แรงงานถูกเลิกจ้าง
ถาวร โดยไม่ได้รับค่าชดเชยหรือสิทธิประโยชน์ หรือถูกปรับลดชั่วโมงการทำงานเป็นจำนวนมาก ทั้งแรงงาน 
ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงรายงานการเลิกจ้างพนักงานที่ติดโควิด 

การสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำ
ฐานข้อมูลกลางด้านแรงงานเพื่อตอบสนองปัญหาข้อจำกัดด้านอัตรากำลังของแรงงานและสัดส่วนของพ นักงาน
ตรวจแรงงาน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาอื่น ๆ  เกี่ยวกับแรงงานด้วย  

การจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน รวมทั้งได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวผ่านการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุม้ครองแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยนืจากกิจกรรมต่าง ๆ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
ได ้จัดอบรมสถานประกอบกิจการโดยนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานท ี่ดีมาขับเคล ื่อน สำนักงานประกันสังคม 
ได้ดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
ตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน กรมการจัดหางานได้ดำเนินกิจกรรมอบรมคนหางานก่อนเดิ นทาง 
ไปต่างประเทศพร้อมทั้งช่วยเหลือแรงงานที่ เดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังคง 
พบข้อท้าทายในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมทั้งข้อจำกัด  
ในแง่ของบุคลากร เน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานตรวจแรงงาน  

การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เสี่ ยงว่าจะมี
แรงงานภาคบังคับ โดยรวมถึงในสถานประกอบการและเรือประมงอยู่ เป็นประจำอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของ
กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงที่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
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อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้จัดทำเอกสารประกอบการอบรม เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์ โดยเผยแพร่ 3 ภาษา (ลาว กัมพูชา เมียนมา) 

การดำเนินการของภาคธุรกิจ ภาคธุรกิจขนาดใหญ่มีความพยายามในการนำหลักการหรือแนวปฏิบัติ
ในทางระหว่างประเทศมาปรับใช้กับองค์กรของตนเอง มีการประกาศนโยบายด้านการเคารพสิทธิ ม นุ ษยช น 
ขององค์กรโดยกำหนดเป็นสาระสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้ นโยบาย  
ตามมาตรฐานสากล โดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและสิทธิแรงงานแก่ภาคธุรกิจอย่างต่อเน่ือง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ก.ล.ต.) ได ้ออกหนังส ือเวียนภายในถึงบริษ ัทท ี่ออกหล ักทรัพย์และผู ้ประกอบธ ุรกิจในตลาดทุนเพื่อแนะนำ
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ UNGPs การปรับใช้ Human Rights Due Diligence (HRDD) เพื่อให้บริษัทมีความ
เข้าใจต่อเร่ืองสิทธิมนุษยชน และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอ มแพ็ก 
แห ่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ (United 
Nations Development Programme) จัดการประชุม/อบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานแก่ภาคธุรกิจ 
เป็นประจำอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายที่พบในทางปฏิบัติของภาคธุรกิจ คือ ข้อจำกัดด้าน
ความรู้เร่ืองสิทธิแรงงานของของภาคธุรกิจ โดยในบางกรณียังมีผู้ประกอบการเก็บพาสปอร์ตของแรงงานไว้ เพื่ อเป็ น
หล ักประก ันป้องกันไม่ให้แรงงานย้ายหนี โดยไม่ทราบว ่าการกระทำด ังกล่าวเป็นการละเมิดส ิทธ ิมนุษยชน 
นอกจากน้ี สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมัก เผชิญปัญหาอุปสรรคด้านความไม่เข้าใจ ไม่สามารถ
เช ื ่อมโยงการประกอบการให ้เข้าก ับมิติสิทธิมนุษยชน รวมท ั ้งการมีข ้อจำก ัดด้าน งบประมาณ ทำให ้ไม่เห็น
ความสำคัญของการดำเนินงานด ้านสิทธิมนุษยชน และไม่ได ้ถูกผลักด ันให้เป ็นประเด็นเร่งด ่วนโดยเฉพาะ 
เม ื ่อผู ้ประกอบการได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคต ิดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

การช่วยเหลือเยียวยา ปัจจุบันมีช่องทางการร้องทุกข์และขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้ รับผลกระทบ 
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานอยู่ภายใต้การดูแลหลายหน่วยงาน อาทิ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวง
แรงงาน (1506) และกระทรวงยุติธรรม (1111 กด 77 หรือ Application Justice Care) สำนักงานคณะกรรมการ
ส ิทธ ิมนุษยชนแห ่งชาติ รวมท ั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมที ่ทำงานด้านแรงงาน  หรือช่องทางการร้องเรียน 
ผ่าน http://doe.go.th/helpme ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถยื่นเร่ืองร้องเรียนได้จำนวน 6 ภาษา (ภาษาไทย อังกฤษ 
เมียนมา ลาว ก ัมพูชา และเว ียดนาม) โดยไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน เป ็นต ้น สำหรับในส ่วนของสำนักงาน 
ศาลยุติธรรม ได้มีความพยายามผลักดันกระบวนการไกล่เกลี่ยอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในช่วงการแพ ร่ระบ าด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประธานศาลฎีกาได ้ม ีนโยบายให้นำการไกล่เกลี่ยมาใช้ 
ในส่วนของคดีแรงงานด้วย รวมทั้งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้สนับสนุนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 อย่างต่อเน่ือง  
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3.1.2 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน 

จากข้อท้าทายต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานแก้ปัญหาการละเมิด สิทธิม นุษยช น 
ในบริบทแรงงาน จำเป็นต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ี 

1. การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในภาคส่วนต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการบูรณาการเพื่อให้การดำเนินกิจก รรม
ตามแผนปฏิบัติการฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน้นการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสร้างการรับรู้ถึงช่องทางการร้องเรียนช่วยเหลือ และการเยียวยาผู้ได้ รับ
ผลกระทบ 

2. การสร้างความตระหนักรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิแ รงงานให้แก่ผู้ป ระกอบการ 
และภาคธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเคารพสิทธิดังกล่าวในวงกวา้งอย่างเขม้แข็งมากขึ้น 

3. การส่งเสริมการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมและกลุ่ม/องค์กรที่ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน
แรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ  ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อให้กลุ่ม/องค์กรเหล่าน้ีสามารถเข้ามาสะท้อน
ข้อเท็จจริงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  

4. การส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อลดอคติและการตีตราต่อแรงงานบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้าม
ชาติ พนักงานบริการ แรงงานที่ติดเชื้อ HIV เป็นต้น 

3.1.3 ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น 

จากการรับฟังความคิดเห็นและหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ พบว่า มีข้อเสนอแนะในการขับ เคลื่อ น
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ดังน้ี 

1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ระยะที่ 1 ที่ยังไม่เสร็จสิ้นโดยเร่งด่วนหลังก ารแพ ร่ระบ าด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับที่ควบคุมได้  

2. พิจารณาให ้การสนับสนุนภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที ่ได้ รับ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เป็นพิเศษ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีสามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงาน 
ในกลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีด้วย  

3. พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณแก่หน่วยบริการภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลแรงง าน เพื่อให้
ดูแลแรงงานได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น  

4. กำหนดแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน 
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5. เพ ิ ่มช ่องทางและแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน อ าท ิ การถ ูกเลิกจ้างโดยไม่ได้ รับ
ค่าชดเชยหรือสิทธิประโยชน์ การถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การเลิกจ้างเมื่อตั้งครรภ์ การถูก
หักเงินเดือนเมื่อลาคลอด การกำหนดวันหยุดและวันลาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย การที่สถานประกอบการ
ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและไม่ม ีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ เหมาะสม การไม่ได ้รับค ่าจ้าง 
หรือค่าล่วงเวลาเต็มจำนวน การไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลและสิทธิตามประกันสังคม 
เป็นต้น 

6. พิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและก าร ร่วม
เจรจาต่อรอง และปรับแก้กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ
ดังกล่าว 

7. พิจารณาทบทวนกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อประกันการคุ้มครองแรงงานนอก ระบบ 
แรงงานรับเหมาช่วง กลุ่มพนักงานบริการ แรงงานที่มีเชื้อ HIV และแรงงานกลุ่มเปราะบางอื่ น ๆ 
เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง และสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้เหมือนกับแรงงานในระบบ 
โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนและกระบวนการที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ   

8. ปรับปรุงกระบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติใหด้ำเนินการด้วยความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เข้าถึงไดง้่าย 

9. สนับสนุนทรัพยากรและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กฎหมายและสทิธิแรงงาน รวมถึงช่องทางการร้องทกุข์ 
การขอรับคำปรึกษา และการขอรับความช่วยเหลือแก่แรงงาน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ และแรงงาน
ตามฤดูกาล ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  

10. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เพื่อขจัดอุปสรรคปัญหาการคุ้มครองแรงง านที่มิ ใช่
สัญชาติไทย และแรงงานกลุ่มอื่น ๆ ในการจัดตั้งสหภาพ และเปิดช่องให้แรงงานเหมาช่วงสามารถ  
เข้าร่วมสหภาพที่มีอยูแ่ลว้ในบริษัทที่ตนปฏบิัติงานได้เพื่อใหส้ามารถเจรจาต่อรองเร่ืองสภาพการทำงาน
กับบริษัทดังกล่าวได้ 

11. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมเพื่อประกันว่าแรงงานข้ามชาติและแรงงานอื่ น  ๆ  
จะสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมได้โดยง่าย ทันท่วงที ไม่ยุ่งยาก และไม่เลือกปฏิบตัิ  

12. พิจารณาแก ้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานรัฐว ิสาหก ิจสัมพันธ ์เพื ่อ ให้เจ้าหน้าที ่ภาครฐัที่ไม่ได้ให้  
“การบริการที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด” มีสิทธินัดหยุดงานได้ 
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13. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเงินทดแทนเพื่อขจัดอุปสรรคปัญหาเงื่อนเวลาในการยื่นเร่ือง รวมทั้ง
พัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่แรงงานข้ามชาติในการตระเตรียม
ข้อมูล และยื่นข้อร้องเรียน 

14. ศึกษาความเสี่ยงและมาตรการการคุ้มครองแรงงานและส่งเสริมศักยภาพแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน
ภาคการเกษตรที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ตลอดจน
กรณีเทคโนโลยีวิทยาการที่จะเข้ามาแทนที่แรงงาน เพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัว มีความเชี่ยวชาญ 
และมีช่องทางอื่นในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ 

15. ขยายพื้นที่เป้าหมายในการจัดอบรมให้ความรู้กับภาคธุรกิจและแรงงานอย่างต่อเ น่ือ ง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นด้านแรงงาน สิทธิแรงงาน 
รวมทั้งช่องทางการเข้าถึงสิทธิ การเยียวยา และการคุ้มครองแรงงานทุกประเภทอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย  

16. เตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ ผ่านการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมก ารทำง าน 
ของแรงงานผู้สูงอาย ุสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผูสู้งอายุที่ต้องการจะทำงานในภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม 
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สภาพ และประสบการณ์ของตน ตลอดจนจัดเตรียมสวัสดิการแก่ผู้สูง อายุ 
รวมทั้งออกแบบแผนการสำหรับเตรียมความพร้อมหลังวัยเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนด
มาตรการจูงใจแก่ภาคธุรกิจในการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น  

17. สนับสนุนการคุ้มครองแรงงานในทุกมิติ โดยรวมถึงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวของแรง งานให้มี
ความเข้มแข็ง เพราะถือเป็นรากฐานการดูแลแรงงานตั้งแต่ต้นทาง 

18. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจยึดหลักการเคารพและรักษาความลับของผู้ที่ถูกล่วงละเมิด คุกคาม หรือกระทำ
ความรุนแรงในที่ทำงาน ในกรณีมีการร้องเรียนต่อกลไกร้องเรียนภายในหน่วยงาน 

19. ส่งเสริมสร้างความเข้าใจ การลดอคติ และการตีตราต่อแรงงานบางอาชีพ เช่น แรงงานข้ามชาติ 
พนักงานบริการ แรงงานที่ติดเชื ้อ HIV และพิจารณามาตรการให้ความคุ้มครองแรงงานเหล่าน้ี 
จากการถูกเลือกปฏิบัติ รวมถึงพิจารณาปรับคำนิยามบางคำให้มีความเหมาะสม เช่น คำว่า “แรงงาน
ไร้ฝีมือ”  

20. สนับสนุน ช่วยเหลือ และผลักดันการดำเนินการของภาคธุรกิจให้คุ้มครองแรงงานมากขึ้น 
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3.1.4 แผนปฏิบัติการและตัวช้ีวัด 

หน้าที่ของภาครัฐ (Duty of State)  

 

หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

1 การเข้าเป็นภาคีสนธิสญัญา
ระหว่างประเทศ 

   1.1 ดำเนินการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO 87, 98 
และ 189*  
 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาท่าทีไทย
ต่อการเข้าเปน็ภาคี
อนุสัญญา ILO 87, 
98 และ 189 

     1.2 จัดทำแนวทางการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมปฏิญญาไตรภาคี 
เรื่องหลักการว่าด้วยสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบาย
สังคม (MNE Declaration) ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทย* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 มีการจัดทำแนว
ทางการดำเนนิงาน
เพ่ือส่งเสริม
ปฏิญญาไตรภาคีฯ  

2 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ นโยบาย และ
มาตรการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง 

   2.1 ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการตา่ง ๆ  
เก ี ่ยวก ับการคุ ้มครองแรงงาน การจ ัดสว ัสด ิการสังคม  
การจ่ายค่าจา้งขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และการจดัหา
งานอย่างเป็นธรรม ให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
อยู่เสมอ*  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์  
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -มีการทบทวน
ปรับปรุง/แก้ไข
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ นโยบาย 
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

 และมาตรการใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

     2.2 ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาปรับปรุง หรือ 
พัฒนาให้สอดคล ้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO Convention) ฉบับที่ 138 และ 182 และพิธสีาร 
ค.ศ. 2014 ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 1930 หลักการทัว่ไปขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจดัหางาน อย่างเป็นธรรม 
( ILO General Principles and Operational Guidelines on 
Fair Recruitment)* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2562-2565 -มีการทบทวน/
ปรับปรุง/แก้ไข
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ นโยบาย 
และมาตรการใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

     2.3 ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการตา่ง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานกลุ่มเปราะบาง อาทิ แรงงานบังคับ 
แรงงานสูงอายุ แรงงานขา้มชาติ แรงงานตามฤดูกาล แรงงาน
เหมาช่วง แรงงานนอกระบบ พน ักงานบร ิการ  แรงงาน
ประเภทฝึกงาน แรงงานที่มีเชื้อ HIV/AIDS ฯลฯ ให้มีความ
เป็นธรรม สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ได้เหมือนกับ
แรงงานในระบบ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงแรงงาน 
 

2566-2570 -มีการทบทวน/
ปรับปรุง/แก้ไข
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ นโยบาย 
และมาตรการใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

     2.4 ทบทวนนโยบายการจา้งแรงงานในพ้ืนที่ชายแดน รวมถงึ
แรงงานตามฤดูกาล รวมทั้งคุ้มครองสมาชิกที่เป็นผู้ติดตาม 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ เลือก
ปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับฉนัทามติอาเซยีนว่าด้วยการ
คุ ้มครองและส ่งเสริมส ิทธ ิของแรงงานข้ามชาติ (ASEAN 
Consensus on the Protection and Promotion of the 
Rights of Migrant Workers) * 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -มีการทบทวน/
ปรับปรุง/แก้ไข
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ นโยบาย 
และมาตรการใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

     2.5 ผล ักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัต ิแรงงานสัมพนัธ์ 
พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธ์ 
พ.ศ. .... ที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสทิธิมนษุยชน
ระหว่างประเทศ  
 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -มีการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ...  และร่าง
พระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกจิ
สัมพันธ์ พ.ศ. ... 
เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณากฎหมาย
ตามลำดับ  
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

     2.6 พิจารณาแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายประกันสังคมเพ่ือประกนั
ว่า (1) เง่ือนไขสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมีการปรับปรุง
อยู่เสมอ และครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล  
(2) การมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการบริหารจัดการกองทุน
ประกันสังคม (3) การเข้าถงึกองทุนฯ ของแรงงานทุกประเภท
เป็นไปโดยง่าย ทันท่วงที ไม่ยุ่งยาก ไม่เลือกปฏิบัติ และเท่า
เทียม โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ (4) 
การให้ความคุ้มครองแก ่ล ูกจ้างที ่เกษ ียณอายุ  (5) ความ
สอดคล้องกับหลักการของ ILO* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -มีการทบทวน/
ปรับปรุง/แก้ไข
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ นโยบาย 
และมาตรการใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  

     2.7 พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเงินทดแทนเพื่อให้
ท ันสมัย โปร ่งใส เป ็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการ
ระหว่างประเทศ โดยรวมไปถึงพิจารณาแก้ไขปญัหาที่เกิดจาก
เง่ือนเวลาในการยืน่เรื่อง* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -มีการทบทวน/
ปรับปรุง/แก้ไข
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ นโยบาย 
และมาตรการใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  

     2.8 พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทั้ง

หน่วยงานหลัก 2566-2570 - มีการทบทวน/
ปรับปรุง/แก้ไข
พระราชบัญญัติ
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

กำกับดูแลธุรกิจสถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมุ่ง
คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบรกิารเปน็สำคัญ* 

-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 
-สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ  

ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ. 
2539 และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
-มีมาตรการกำกับ
ดูแลธุรกิจสถาน
บันเทิงให้ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย  

     2.9 แก้ไขและบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดย
สอดคล้องกับพระราชบญัญัติความเทา่เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 
2558*  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 
  

2566-2570 - มีการทบทวน/
ปรับปรุง/แก้ไข
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน
โดยสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียม
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

ระหว่างเพศ พ.ศ. 
2558 

3 พัฒนาระบบบริหารจดัการ
แรงงาน 

   พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านแรงงานและระบบ ค้นหา
ข้อมูลด้านแรงงาน เพ่ือความสะดวกในการวิเครา ะห์ด้าน
แรงงาน และรองร ับการทำงานเช ิงบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน*  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแรงงาน
และระบบค้นหา
ข้อมูลด้านแรงงาน 

4 การจัดหางาน และการขึ้น
ทะเบียนแรงงาน 

   4.1 พัฒนามาตรการควบคุมและตรวจตราการจัดหางานที่
เป็นธรรม* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -มีการตรวจสอบ
บริษัทจัดหาคนงาน
ในประเทศ และ
จัดหางานใน
ต่างประเทศ  
-มีการพัฒนา
มาตรการที่ให้
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบทะเบียน
ผู้รับอนุญาตจัดหา
งาน 
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

     4.2 พัฒนามาตรการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แรงงานไป
ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการขึ้น
ทะเบ ียนแรงงานข้ามชาติให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว 
ต่อเนื่อง ไม่ยุ่งยาก เข้าถึงได้ง่าย 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -มีมาตรการกระตุ้น
ให้แรงงานไปขึ้น
ทะเบียนตาม
กฎหมาย 
-มีการปรับปรงุ
กระบวนการขึ้น
ทะเบียนแรงงาน
ข้ามชาติ 

5 การคุ้มครองแรงงาน    5.1 จ ัดการฝ ึกอบรม ประชาสัมพันธ ์ เผยแพร ่ให ้ความรู้
เกี่ยวกับช่องทางการร้องทุกข์ การขอรบัคำปรึกษา การขอรบั
ความช่วยเหลือ สิทธิและหนา้ทีต่ามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
สิทธิแรงงาน (โดยครอบคลุมประเด็น ได้แก่ สัญญาจ้าง การ
เลิกจ้าง ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา วันหยุด วันลา แรงงานเด็ก ความ
ปลอดภัยในการทำงาน สิทธิประโยชน์ของแรงงาน ฯลฯ) 
ความหลากหลายทางเพศ พระราชบัญญัติความเท่า เทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และกลไกภายใต้พระราชบัญญัติฯ 
ท ั ้งท ี ่ประกันไว ้ในกฎหมายในประเทศ กฎหมายระหวา่ง
ประเทศ รวมถึงหลักการ UNGPs แก่ผ ู้ประกอบการและ

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 
-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงแรงงาน 
 

2566-2570 - จำนวนการ
ฝึกอบรม/จำนวน
แรงงานที่ได้รับการ
อบรม  
- จำนวนหรอื
ช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
การเผยแพร่ 
-การประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

แรงงาน ทั้งแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ รวมถึงเผยแพร่
คู่มือความรู้ดังกล่าวในภาษาที่แรงงานสามารถเข้าใจได้ง่ายใน
วงกว้าง* 

หลังเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
-จำนวน
รัฐวิสาหกิจ/ภาค
ธุรกิจที่ประกาศ
นโยบายสิทธิ
มนุษยชนของ
องค์กร 

     5.2 ให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานทีถู่กเลิกจา้ง โดยทบทวน
มาตรการรองรับ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 - จำนวนแรงงานที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
- มีแผนงาน 
มาตรการ รองรับ
เพ่ือช่วยเหลือ
แรงงานที่ถูกเลิก
จ้าง 
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

     5.3 ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนั โครงสร้างค่าจ้าง และพัฒนา
กลไก มาตรการ หรือนโยบายเพ่ือปรับค่าแรงให้เป็นธรรม 
เหมาะสม และสอดคล้องกับค่าครองชีพทุกปี* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -มีการศึกษา และ
ผลักดันเพ่ือปรับ
ค่าจ้างให้เป็นธรรม
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์และค่า
ครองชีพในปัจจุบนั 

     5.4 ตรวจสอบ ตรวจตรา ใบอนุญาตประกอบกิจการ สัญญา
จ้างแรงงาน สภาพการทำงาน และใบอนุญาตทำงาน (กรณี
แรงงานต่างด้าว) ในสถานบริการ และสถานประกอบการ 
เพ่ือประกันว่ากฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และมาตรฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การจ้างงาน และการ
บริหาร จัดการ และดำเนนิการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย 
และส ุขภาพแวดล้อมในการทำงาน ถ ูกบังค ับใช้อย่างเต็ม
ประส ิทธิภาพ รวมทั ้งพิจารณานำมาตรการหรอืกฎหมาย
แรงงานท ี ่ ใช ้ก ับภาคการประมงมาประย ุกต ์ใช ้ในการ
ดำเนินการดูแลสภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น เช่น  
ภาคการเกษตรและการกอ่สร้าง ที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติ
ทำงานเป็นจำนวนมาก* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
-สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 
 

2566-2570 -จำนวนการตรวจ
ตราสถาน
ประกอบการ 
โดยรวมถึงภาค
การเกษตรและการ
ก่อสร้าง 
-มีการพัฒนา
มาตรการตรวจตรา
สถานประกอบการ
ให้ดำเนินการตาม
กฎหมาย 
กฎกระทรวง 
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

ระเบียบ และ
มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการ
คุ้มครองแรงงาน 
การจ้างงาน ความ
ปลอดภัย ชีวอนา
มัย และสุขภาพ
แวดล้อมในการ
ทำงาน  

     5.5 ให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้
การป ้องก ันและควบคุมโรค การส ่งเสริมส ุขภาพ การ
ร ักษาพยาบาล และการฟื ้นฟูสมรรถภาพ รวมไปถึงการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรแก่แรงงานข้ามชาติ  
และขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) 
ทั้งในหน่วยบริการสาธารณสุขและสถานประกอบการ* 
 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงสาธารณสุข 

2566-2570 -จำนวนแรงงานที่
ได้รับบริการทาง
การแพทย์ 
-มีกลไกในการ
ให้บริการ
สาธารณสุขให้กบั
แรงงานต่างด้าว 
-จำนวน
โรงพยาบาลและ
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

สถานประกอบการ
ที่ดำเนินการศูนย์
สุขภาพดีวัยทำงาน 
(Wellness 
Center) เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กรม
ควบคุมโรคกำหนด  

     5.6 อบรมคนหางานกอ่นเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยมี
การให ้ความร ู้ เกี ่ยวก ับสิทธ ิประโยชน์ตามกฎหมายของ
ประเทศที่จะไปทำงาน และกลไกในการคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานในประเทศปลายทาง ตลอดจนให้ความคุ ้มครอง
แรงงานไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศผ่านกลไกต่าง ๆ 
และการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพแก่แรงงานไทย
ในต่างประเทศ* 
 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ  
-กระทรวงแรงงาน  
-กระทรวงสาธารณสุข 

2566-2570 -จำนวนคนหางาน
ได้รับการอบรมให้
ความรู้ก่อนเดินทาง
ไปทำงาน
ต่างประเทศ  
-มีกลไกติดต่อ/
ประสานงาน/ให้
ความช่วยเหลือกับ
แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

-โครงการ/กิจกรรม
ให้คำแนะนำและ
ข้อมูลในการดูแล
สุขภาพ 
แก่แรงงานไทย 

6 การขจัดการเลือกปฏบิัต ิ
การล่วงละเมิด และการเขา้
ไม่ถึงสิทธิประโยชน์ทาง
แรงงานอย่างเทา่เทยีม 

   6.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล/รวบรวมสถิติการละเมิด
ส ิทธ ิแรงงาน  รวมถ ึงการเล ือกปฏิบ ัติแก่แรงงานกลุ่ม
เปราะบางต่าง ๆ และการเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์อย่างเท่า
เทียมในภาคธุรกจิ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการวิเคราะหใ์น
เชิงนโยบาย 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -มีการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล/
รวบรวมสถิติการ
ละเมิดสิทธิแรงงาน 
-จำนวนข้อมูล สถติิ 
รายงานประจำปี 

   6.2 กำหนดมาตรการคุ้มครองสทิธิแรงงานกลุ่มเปราะบางตา่ง ๆ  
ที่อาจถูกเลือกปฏบิัติ ให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน 
อาทิ แรงงานสตรี กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ผู้ลี้ภัย 
ประชากรข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะภาคเกษตร 
ประมง ลูกจ้างตามฤดูกาล ลูกจ้างทำงานบ้าน ผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ผู้สูงอายุ ผู้เคย
ถูกคุมขัง/กำลังถูกคุมขัง โดยใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การ

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย ์
-กระทรวงแรงงาน 
-สำนักงานสภาความ
ม่ันคงแห่งชาติ 

2566-2570 -จำนวนคนกลุ่ม
เปราะบางที่ได้รับ
การส่งเสริมสิทธิ
แรงงาน/ได้รับ
อนุญาตทำงาน 
-มีการพัฒนา
มาตรการคุ้มครอง
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานเหล่านี ้การสรา้งความเข้าใจ การ
ลดอคติและการตีตราต่อแรงงานบางอาชีพ และการนำ
แนวทางปฏิบัติแหง่ชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการ
ด้านเอดส์ในสถานที่ทำงานไปปรับใช้ เป็นต้น* 

หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงสาธารณสุข 
 

แรงงานกลุ่ม
เปราะบาง  
-จำนวนหรอื
ช่องทางสื่อ/
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สนับสนุนความเทา่
เทียม 

   

6.3 ส่งเสริมอาชีพ และการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบการกับคนพิการ จัดให้มีสภาพแวดล้อม
การทำงานที่เหมาะสมกับคนพิการในด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ พัฒนาผ ู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการให้มีความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นนักแนะแนวและสอนงานคนพิการ (Job 
Coach) รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
 

2566-2570 -จำนวนคนพิการที่
ได้รับการส่งเสริม
การมีงานทำ 
-จำนวนสถาน
ประกอบการที่
ได้รับการส่งเสริม  
-มีมาตรการส่งเสรมิ
ให้สถาน
ประกอบการจัดสิง่
อำนวยความ
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

สะดวกที่เอื้อต่อคน
พิการ 
-โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านคน
พิการ 
-สนับสนุนใหค้น
พิการมีงานทำและ
ประกอบอาชีพ
อิสระ ปีละ 10,000 
คน  

   

6.4 เผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ความเสมอภาคทางเพศ รวมถึงการป้องกันการ
ล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน และการใช้ความรุนแรงในที่
ทำงาน* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -จำนวนช่องทาง/
สื่อ/ประชาสัมพันธ์
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเทา่
เทียมระหว่างเพศ 
ความเสมอภาคทาง
เพศ รวมถึงการ
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

-กระทรวงศึกษาธิการ  ป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศในที่
ทำงาน และการใช้
ความรุนแรงในที่
ทำงาน 
-จำนวนผู้เขา้รบั
การอบรม 
-จำนวน
ผู้ประกอบการทีเ่ขา้
ร่วมมาตรฐาน
แรงงานไทยและ
ได้รับการส่งเสริม
เพ่ือให้มีการแสดง
เจตจำนง ทำคำ
ประกาศ และ
นโยบายเรื่องการ
ป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศ  
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

7 การดูแลบุตรของแรงงาน
ข้ามชาติ 

   แก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของเด็กติดตามแรงงาน โดย
การจัดให้สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกบั
สภาพปัญหาและความต้องการทั้งในระบบ (รัฐและเอกชน) 
และนอกระบบ (กศน.) รวมถึงส่งเสริมให้สถานประกอบ
กิจการจัดต้ังศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการโดยจด
ทะเบียน หรือจดแจ้งกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์  
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2566-2570 -จำนวนเด็กติดตาม
แรงงานที่สามารถ
เข้าถึงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
-จำนวนสถาน
ประกอบการที่
ได้รับการส่งเสริมให้
จัดสวัสดิการ
นอกเหนือจากที่
กฎหมายกำหนด 
(แห่ง/คน)  
-จำนวนสถาน
ประกอบกิจการ 
ที่จดทะเบียน หรอื
จดแจ้งการจัดต้ัง
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กใน
สถานประกอบ
กิจการ 
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

8 แรงงานแห่งอนาคต    8.1 จัดอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะแก่แรงงานในการเข้าถึง
และใช้เทคโนโลยีวิทยาการ 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ และพัฒนา
ศักยภาพ และ
ทักษะแรงงาน  
-จำนวนการอบรม
และผู้รับการอบรม 

     8.2 ศึกษาความเสี่ยงและมาตรการการคุ้มครองแรงงานและ
ส่งเสริมศักยภาพแรงงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อาทิ การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ การใช้เทคโนโลยีวทิยาการ
แทนแรงงานคน สถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่างประเทศ 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 
 

2566-2570 ผลการศึกษาความ
เสี่ยงและมาตรการ
การคุ้มครอง
แรงงานและ
ส่งเสริมศักยภาพ
แรงงานที่อาจจะ
ได้รับผลกระทบ  

     8.3 ศึกษาและเสนอมาตรการเตรียมความพร้อมรับมื อกับ
สังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสรมิ
การทำงานของแรงงานผ ู้สูงอาย ุ สร ้างงานสร้างอาชีพแก่
ผู้สูงอายุที่ต้องการจะทำงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 
หน่วยงานสนับสนุน 

2566-2570 -ผลการศึกษา
มาตรการเตรียม
ความพร้อมรับมือ
กับสังคมผู้สูงอายุ  
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

ที่ เหมาะสมกับช่วงวัย และกำหนดมาตรการจูงใจแก่ภาค
ธุรกิจในการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการเกีย่วกับกระบวนการทาง
ธ ุรก ิจท ี่สอดคล ้องก ับแนวปฏิบัติทางธ ุรก ิจกับผู ้สูงอายุ 
(Business Guidance on the Older Persons)* 

-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์  

-โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ความรู้
ให้แก่ประกอบการ
เกี่ยวกับ
กระบวนการทาง
ธุรกิจที่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบตัิทาง
ธุรกิจกับผู้สูงอาย ุ

9 การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ  
เพ่ือขจัดปัญหาสทิธดิา้น
แรงงาน 

   จ ัดช ่องทาง กำหนดให ้มีการแลกเปล ี ่ยนข ้อมูล และ
ปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการคุ้มครอง
ส ิทธ ิแรงงานเป็นประจำ เพื่อนำไปสู ่การแก้ไขปัญหาดา้น
แรงงานอย่างบูรณาการและเปน็ระบบ 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 จำนวนการหารือ /
แผนการดำเนินงาน
เชิงบูรณาการ 

10 การส่งเสริมการดำเนินงาน
ของภาคธุรกิจ 

   10.1 อบรมใหส้ร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้สถาน
ประกอบกิจการนำแนวปฏิบัต ิการใช ้แรงงานท ี่ดี  (Good 
Labour Practice –GLP) ไปใช้ในธุรกิจ*  
 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 
  

2566-2570 -จำนวนนายจา้ง/
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการอบรม/
ส่งเสริม GLP 
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

   

10.2 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจและออกมาตรการส่งเสริม
ให ้ภาคธุรกิจดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบสทิธิ
มน ุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: 
HRDD) เพ ื ่อให ้เก ิดการ คุ ้มครองแรงงานในระบบห่วงโซ่
อุปทาน* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม  
-สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
-สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

2566-2570 -จำนวนนายจา้ง/
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการอบรม 
HRDD 
-จำนวนสถาน
ประกอบการที่
ได้รับการส่งเสริม 
และทำรายงาน 
HRDD 
-มีมาตรการส่งเสรมิ
ให้ภาคธุรกิจจัดทำ
รายงาน HRDD 

   

10.3 ให้การสนับสนนุชว่ยเหลือภาคธุรกิจและแรงงานในภาค
ธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่
ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการคลัง 
-กระทรวงพาณิชย์ 
-สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

2566-2570 มาตรการช่วยเหลือ
กลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม ที่ได้รับ
ผลกระทบของโรค
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)   

   

10.4 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจที่จดทะเบียน
เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้แรงงานข้ามชาติเป็นกำลังหลักใน
การผลิต จัดทำรายงานการประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนของ
ธุรกิจ (Human Rights Due Diligence) เพ่ือเป็นมาตรการ
ในการป้องปรามการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบ 
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวต้องเปดิเผยตอ่สาธารณะเพ่ือสร้างความ
รับรู้และง่ายต่อการสอบทาน อีกทั้งยงัเป็นการให้ความสำคัญ
ต่อเรื่อง ความโปร่งใส (transparency) และการตรวจสอบ
ยอ้นกลับ (traceability) ตามหลกับรรษทัภบิาล*   

หน่วยงานหลัก 
สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  

2566-2570 การจัดอบรมและมี
หนังสือเวียนเพ่ือ
สร้างความตระหนกั
รู้เรื่อง HRDD ให้แก่
บริษทัที่มี
หลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 

11 การร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

   

11.1 เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพและปรับปรุงระบบร้องทุกข์ (ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน) รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ทีเ่พ่ือ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บข้อมูลที่เป็น
ความลับ มีการเปิดให้ร้องเรียนได้หลายช่องทาง สามารถ
เข้าถึงและร้องเรียนไดใ้นหลายภาษา สะดวกรวดเร็ว สามารถ
ติดตามผลการร้องเรียนได้ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย ์
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 - จำนวนช่องทาง/
ระบบการรับข้อ
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
ที่สามารถติดตาม
และตรวจสอบ
สถานะการจัดการ
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

อาทิ สายด่วน เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถอื 
เป็นต้น * 
 

-กระทรวงสาธารณสุข  
-สำนักงานอัยการ
สูงสุด 

ข้อร้องเรียน/รอ้ง
ทุกข์ได ้
- การประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้งาน
ช่องทาง/ระบบ 
-โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหนา้ที่
ในการรับและ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

     

11.2 จัดให้ผู้ชี้เบาะแสการทุจรติด้านการจดัหางาน และการ
ละเมิดสิทธิแรงงานสามารถเข้าสูก่ระบวนการคุ้มครองพยาน
ได*้ 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
-สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ  

2566-2570 จำนวนพยานทีเ่ขา้
สู่กระบวนการ
คุ้มครองพยาน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

12 การอำนวยความยุติธรรม 
   

พัฒนากลไกการระงับข้อพิพาทที ่ เอื ้ออำนวยต่อแรงงาน 
รวมถ ึงการเพิ ่มจ ำนวนและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงแรงงาน 

2566-2570 -มีกลไกการระงับ
ข้อพิพาทที่
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานในการแก ้ไขปัญหาข ้อพิพาทแรงงาน  และผู้
ประสานงานด้านภาษา เพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับ
แรงงานที่เข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรม* 
 

-กระทรวงยุติธรรม 
 

เอื้ออำนวยต่อ
แรงงาน 
-จำนวนการจัด
อบรม/พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานในการ
แก้ไขปัญหาข้อ
พิพาทแรงงาน 
-จำนวนเจา้หน้าที่
ล่าม และผู้ประสาน
ด้านภาษาทีเ่พ่ิมขึน้ 

13 การชดเชย/เยียวยา 

   

13.1 พัฒนากลไกเยียวยาทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ให้ทันสมัย โปร่งใส เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับหล ักการสิทธ ิมนุษยชนระหวา่ง
ประเทศ ความต้องการของประชาชนและช ุมชนที ่ ได้รับ
ผลกระทบ รวมถึงกลไกภายใต้พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544 และที ่แก้ไขเพิ ่มเต ิม (ฉบ ับที ่  2) พ.ศ. 2559 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงแรงงาน 
 

2566-2570 -มีการพัฒนากลไก
เยียวยาต่างๆ 
ภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
-จำนวนผู้ได้รับ
ผลกระทบที่เข้าถึง
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หัวข้อ
ที่ 

ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 

(2566-2570) 
ตัวช้ีวัด 

(กำหนดกว้าง) 

1 2 3 

พระราชบ ัญญัต ิ เ ง ินทดแทน พ.ศ. 2537 และกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้างตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 รวมทั้งพัฒนาระบบบรกิารให้คำปรกึษา 
และการให้ความช่วยเหลอืเยียวยาแก่แรงงานข้ามชาต*ิ 

การช่วยเหลือและ
เยียวยา 
 

     

13.2  ศ ึกษาความเป็นไปได ้ในการจัดต้ั งกองทุนช่วยเหลือ
เยียวยาผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฎิบัติหรือล่วงละเมิดใน
สถานที่ทำงาน* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการพัฒนา
ความม่ันคงของมนุษย์ 

2566-2570 -ผลการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการ
จัดต้ังกองทุน
ช่วยเหลือเยียวยา
ผู้เสียหายจากการ
ถูกเลือกปฎิบัตหิรอื
ล่วงละเมิดใน
สถานที่ทำงาน 
-จำนวนผู้เสยีหายที่
คณะกรรมการ 
วลพ. วินิจฉัยและมี
ความประสงค์
ขอรับการเยียวยา 
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* กิจกรรมน้ีเป็นหน่ึงในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลีย่นมาจากแผนปฏิบตัิการฯ ในระยะแรก 
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว 

 
ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ (Corporate Responsibility)  

1. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน  
1.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรตน จัดให้มีคำประกาศ/คำแถลงนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน  

ขององค์กร รวมถึงส่งเสริม ทำความเข้าใจ และสนับสนุนการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำประกาศ/คำแถลงนโยบาย ของบริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ 
รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิแรงงานที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงหลักการ UNGPs* 

1.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องเผยแพร่กฎหมาย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และความคุ้มครองแรงงาน ให้บุคลากรในสังกดั โดยรวมถงึบุคคลากรในบริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ 
รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน สามารถเข้าถึงได้* 

1.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกฎ ระเบียบ ด้านแรงงาน ที่ได้รับการคุ้มครองไว้ทั้งในกฎหมายภายในประเทศ  
และระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทย่อย บริษัทในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เคารพหลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน  
ในที่น้ี รวมถึง การไม่บังคับให้แรงงานทำงานล่วงเวลา การไม่เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม การประกันสิทธิในสุขภาพให้กับแรงงานในหน่วยง าน  
การจัดการสวัสดิการให้ตามกฎหมาย ฯลฯ* 

2. สิทธิและสวัสดิการแรงงาน 
2.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจที่ใช้แรงงานข้ามชาติควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามหลักการ 

“นายจ้างจ่าย” (employer pay principle)* 
2.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรกำหนดมาตรการรับรอง หรือ ประกันสิทธิและสวัสดิการให้กับแรงงานในหน่วยงาน อาทิ การดูแลสุขภาพ การหยุด 

การลา การเจรจาต่อรอง เป็นต้น  
2.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดให้มีสวัสดิการให้กับครัวของแรงงาน เช่น สถานที่ดูแลเด็กเล็กในที่ทำงาน*  
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3. การขจัดการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน 
3.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรกำหนดมาตรการ/นโยบายเพื่อแสดงเจตน์จำนงค์ในการสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในการ

จ้างงาน การรับเข้าทำงาน การจ่ายค่าชดเชย การเลิกจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงขจัดเงื่อนไขใดๆ ที่สร้างผลกระทบทางลบต่อลูก จ้าง  
และผู้สมัครงานตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเหตุทางเพศ การติดเชื้อ HIV/ADIS ความพิการ อายุ ชาติพันธุ์ ฯลฯ* 

3.2 เพิ่มการจ้างงานสตรี กลุ่มชาติพันธุ ์คนพิการ ผู้สูงอาย ุผู้พ้นโทษ ฯลฯ ตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้สถานประกอบการมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่เหมาะสมให้กับกลุ่มบุคคลดังกลา่ว* 

3.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรกำหนดมาตรการ/นโยบายองค์กรในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้ความรุนแรงในสถานที่ทำงาน* 
3.4 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจนำแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศไปปรับใช้ เช่น แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour 

Practice –GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนโดยรอบด้าน (Human Rights Due 
Diligence) ในกรณีของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ โดยจัดการประเมินทั้งภายในองค์กรและแรงงานในห่วงโซ่อุปทานเพื่อป้องปรามก ารแสวงหา
ประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบ* 

4. กลไกการร้องเรียน และเยียวยา 
4.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน/กลไกร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน (Operational Griverance Mechanisms: OGM)  

มีการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ มีการเปิดให้ร้องเรียนได้หลายช่องทาง ซึ่งจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว สามารถติ ดตามผล  
การร้องเรียนได้ เช่น มีระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์ ระบบร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ* 

4.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรพิจารณาระงับเหตุข้อพิพาทกับแรงงานโดยการเจรจา โดยต้องเปิดโอกาสให้แรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจา
ต่อรอง* 

4.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และกลไกอิสระอื่น ๆ ในกรณีที่มีการตรวจตราก ารปฏิบัติ  
ตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน* 

4.4 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรมีมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับแรงงาน กรณีที่แรงงานถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (รวมถึงมาตรการ/กลไก  
เพื่อรองรับและแก้ปัญหาการเลิกจ้าง) ทั้งน้ี การเยียวยาควรครอบคลุมถึงความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ* 
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* กิจกรรมน้ีเป็นหน่ึงในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลีย่นมาจากแผนปฏิบตัิการฯ ในระยะแรก 
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว 
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3.2   แผนปฏิบัติการด้านชมุชน ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

3.2.1 สถานการณ์ในภาพรวมและข้อท้าทาย 

ในช่วงการบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ภาครัฐและภาคธุรกิจ ได้พย ายาม
ข ับเคลื ่อนกิจกรรมที ่ถูกระบุในแผนปฏิบัต ิก ารฯ หลายกิจกรรม มีการผลักด ันกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ   
เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิบัตกิารด้านชมุชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อท้าทาย
หลายประการที่ยังต้องร่วมกันดำเนินการโดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมบางส่วนไม่บรรลุผล  
ตามแผนปฏิบัติการฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการต่อเน่ืองในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังน้ี 

การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำแนกออกเป็นกฎหมายต่าง ๆ  ดังน้ี 

ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม พ.ศ. …. สำนักงานการปฏิรูปที่ ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรและประชาชน โดยศึกษาถึงความต้องการของเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม พ.ศ. ....   
และมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายและเว็บไซต์ของสำนักงาน และการประชุมออนไลน์  
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....  และ ร่างพระราชบัญญัติการสถาบันบริหารจัด การที่ ดิน 
และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
ได้ทำการศึกษาแนวทางการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และเสนอร่างกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธนาคารที่ดินและสถาบันบริหารจัดการที่ดิน เพื่อที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจาย  
การถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม 

ร่างพระราชบ ัญญัต ิการเปล ี ่ย นแปลงสภาพภ ูม ิอากาศ  พ.ศ. .... สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการเร่งรัดการออกกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ  
เพื่อเป็นเคร่ืองมือยกระดับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติแล้วและอยู่ ระหว่ าง  
การขอความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
อยู่ระหว่างการเร่งรัดการออกร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ  
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หรือกลไกรองรับการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนต รีแล้ว  
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และอยู่ระหว่างการตรวจร่างโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนที่จะถูกพิจารณา 
โดยรัฐสภาต่อไป  

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and 
Transfer Register: PRTR) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2563) อาศัยอำนาจ
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต้องแ จ้ง
ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสารมลพิษ หรือสารเคมีในการประกอบกิจการโรงงานให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ในลักษณะระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีข้อท้าทาย เน่ืองจากการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษอยู่ในรูปของ
กฎกระทรวง ไม่ใช ่กฎหมายที ่บังค ับให้ต้องมีการแจ้งข ้อมูลเพื ่อจัดทำฐานข ้อมูล นอกจากนี ้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยบรรจุเน้ือหาเกี่ยวกับการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 
(PRTR) ในส่วนของแหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งอื่นที่มิใช่โรงงานอุตสาหกรรมไว้ด้วย ปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าว  
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้จัดทำผังแนวคิดการจัดทำ
แผนผังภูมินิเวศขอบพื้นที่ภาคเหนือตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศที่ เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ทางภูมิ นิเวศ  
โดยมีแผนการทำงานต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพื้นที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งกำหนดให้มีแผนผังภูมินิเวศระดับภาค  
ครบทั่วทุกภาคของประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2580 

การทบทวนกฎหมายอื่น ๆ  หลายหน่วยงานได้ศึกษาทบทวนเพื่อยกเลกิกฎหมายทีล่้าสมัย หมดความจำเปน็ 
และแก้ไขปรับปรุงให้สอดคลอ้งกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประช าชน
ตามที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบ
กิจการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจบโครงการ ทั้งในกรณีการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และขยายโรงงาน
โดยให้เป็นไปกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง อ ีกทั ้งกำหนดให้โรงงานที ่จะต้องทำการประเมินผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) ต้องดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

 
1 แผนผังภูมินิเวศ เป็นเคร่ืองมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ  
โดยการสร้างความสมดุลและการบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บนฐาน
ของระบบนิเวศและการมีส่วนร่วมของทุกภาคี  
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ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีเหมืองแร่ และยังได้จัดทำคู่มือฉบับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน และระยะเวลาให้ประชาชนทราบ นอกจากน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณา
จัดทำระเบียบสำหรับแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ ยวขอ้งสำหรับ
โครงการหรือกิจการ หรือดำเนินการสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างหารือวิธีการและขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็ น
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  พบข้อท้าทาย คือ ผู้แทนภาคประชาสังคม
จำนวนมากยังคงแสดงความกังวลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมที่ไม่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในช่วง  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
จำนวนมากถูกดำเนินการผ่านชอ่งทางออนไลน์ โดยไม่มีการลงไปรับฟังความคดิเหน็ในพื้นที่จริง ส่งผลให้ผูม้ีส่วนได้เสยี
ในพื ้นท ี ่จำนวนมากไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้  ในกรณี  
ของผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุม่ชาติพันธุ์ยังมีอปุสรรคทางด้านภาษา ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่สำคัญ โดยจำแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA/EHIA สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ได้จัดทำโครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่น 
ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำไปสู่การเสนอ
ข้อคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวต่อไป นอกจากน้ัน ยังได้ดำเนินการเสนอแก้
กฎหมายเพื่อให้สามารถเปิดเผยหน่วยงาน หรือบริษ ัทท ี่ปรึกษาที่ถูกขึ้นบัญชี ดำโดยจัดทำเป็นกฎกระทรวง  
ซ ึ ่งป ัจจุบันอยู ่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อ ีกทั ้งยังม ีการจัดทำประกาศ
ข้อกำหนดคุณสมบัติการเป็นที่ปรึกษา EIA ในส่วนของการออกใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพด้วย สำหรับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยน้ัน ได้ยกร่างและออกข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว ่าด ้วยหลักเกณฑ์ ว ิธี การ และเงื ่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  ซ ึ ่งกำหนดให ้การนคิม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ต่อโครงการ 
ที่จะต้องทำ EHIA อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ พบว่า ผู้แทนภาคประชาสังคมจำนวนมาก
แสดงความกังวลต่อปัญหาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่บางคร้ังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่  
โดยตัวอย่างประเด็นที่ถูกหยิบยก ได้แก่ ปัญหาการจัดทำรายงานหละหลวมหรือใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ การขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง การขาดความโปร่งใสในขั้นตอนการดำเนินการ ความไม่เป็นกลางของผู้จัดทำรายงาน  
ที่ถูกว่าจ้างโดยบริษัท รวมถึงข้อจำกัดด้านความสามารถของรัฐในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม เงื่อนไข
ภายใต้ใบอนุญาต เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีข้อท้าทายสำคัญที่เกิดจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจำกัดในการวางยุทธศาสตร์ นโยบาย การออกอาชญาบัตร
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และประทานบัตร ความไม่ชัดเจนในการกำหนดหน้าที่ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ปนเปื้อ นที่อยู่  
นอกเขตเหมือง และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  
ซึ่งจำแนกตามประเภทของประทานบัตรโดยอาศัยระยะห่าง ในขณะที่ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่น้ันมิได้จำกัด
ตามระยะทางข้างต้น นอกจากน้ี ยังมีผู้แทนภาคประชาสังคมมองว่าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน 
(Community Health Impact Assessment Report หรือ CHIA) ซ ึ ่งเป ็นการจัดทำรายงานโดยประชาชน 
ในพื้นที่และภาคประชาสังคมน้ันเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือสำคัญที่จะมาช่วยแก้ปัญหาข้างต้น แต่ทว่ากลไกดังกล่าว  
ยงัไม่ได้ถูกระบุไว้โดยชัดแจ้งในกฎหมาย และยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐ  

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ได้เผยแพร่แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 
ทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง และจัดทำวีดีทัศน์เพื่อสร้างความ รู้ เข้า ใจ
เกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  โดยในปี 2565 ได้มีการนำแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ไปใช้ในกรณีอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
การใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสต ร์ 
(SEA) นั ้น แม้จะได ้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส ่วน แต ่ย ังม ีข ้อท้าทายเนื ่องจากย ังไม่ถ ูกบ ังคับใช้ 
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นกลไกเชิงสมัครใจ ทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการบังคับใช้อย่างชัดเ จนโดยเฉพาะ  
ในโครงการขนาดใหญ่ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) มีประเด็นสำคัญที่สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังน้ี 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได ้จัดทำ ระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒ นา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแล และขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีอำนาจ
หน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน  การบริหาร และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการ
เป ิดรับฟังความคิดเห็นภาคส่วนท ี่ เกี ่ยวข้องในพื ้นที่ เพื ่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทาง 
การดำเนินงาน ในส ่วนของงานผังเมืองนั้น พบว ่า กรมโยธาธิการและผังเมือง อยู ่ระหว ่างการจัดทำผังรา่ง  
และเตรียมเอกสารยกร่างกฎกระทรวงมหาดไทยสำหรับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนในพื้ นที่ SEZ ในขณะที่ผังพื้นที่
เฉพาะได้มีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยครบทั้ง 10 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยืนยันว่าการจัดหาพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้เอกชน/การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่า เพื่อดำเนินโครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/จังห วัด 
ได ้ม ีการหารือ เจรจา และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจ่ายค ่าชดเชยแก ่ผ ู้ที ่อยู ่ ในพื ้นท ี่อย่างเป ็นธรรม 
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และยังได้ทำการสำรวจพื้นที่ SEZ ทั้ง 10 แห่ง เป็นระยะ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการพัฒนา หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหา/ข้อจำกัด ในการพัฒนา
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จากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ในชั้นการหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้พบข้อท้าทาย
และปัญหาจากข้อร้องเรียน อาทิ การคัดเลือกพื้นที่พัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ันทับซ้อนกับพื้นที่ทีม่ีผู้คนอยูอ่าศัย 
การประกาศพื้นที่ SEZ ซึ่งดำเนินการผ่านกฎหมายพิเศษ โดยไม่ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือที่เหมาะสม การขับไล่ 
ผ ู ้อย ู ่อาศัยออกจากที ่ดินในหลายกรณี โดยในบางกรณีไม ่มีการบอกกล ่าวล่วงหน้า ต ลอดจนมีการหยิบยก 
เร่ืองการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้ รับผลกระทบซึ่งไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยขึ้นอยู่กับ  
ผลของการเจรจา หรือทรัพยากรที่หน่วยงานในพื้นที่น้ัน ๆ สามารถจัดหามาได้ นอกจากน้ัน พื้นที่ที่ถูกกำหนด  
เพื่อรองรับเขต SEZ หลายพื้นที่ยังไม่มีความคืบหน้าด้านการลงทุนทำให้ประชาชนในพื้นที่สูญเสียพื้ นที่สำห รับ  
การเข้าทำประโยชน์ 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะว ันออก (EEC) สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะว ันออก หรือ EEC สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำ
แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิ เศษ
ภาคตะวันออก หรือแผนผ ังการใช้ประโยชน์ในท ี่ดิน EEC ตามหล ักว ิชาการผังเมือง เพ ื ่อเตรียมพื้นที่รองรับ 
การพัฒนาในอนาคต ทั้งน้ี หลังจากแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน EEC มีผลบังคับใช้ สำนักงานฯ และกรมโยธาธิการ
และผ ังเม ือง ได ้จัดประช ุมชี ้แจงรายละเอ ียดให้กับหน่วยงานที่ เกี ่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ รวมถึง 
ยังดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป โดย สกพอ.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท ำแ นวท าง /
มาตรการกำกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและ EEC ให้ปฎิบัติตามมาตรฐานสุงสุดเร่ืองธรรมาภิบาล และแนวปฎิบัติ  
ของบรรษัท โดยมุ่งมั่นให้มีการนำหลักการ UNGPs ไปใช้ โดยให้ปรากฏอยู่ในวิธีการจัดตั้งและบริหารเขตเศรษฐกจิ
พิเศษและ EEC โดยได้กำหนดไวใ้นแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 อย่างไรก็ตาม ในประเด็นน้ี ภาคประชาสังคม
ได ้ม ีการหยิบยกประเด็นเรื ่องการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ท ี่ดินในผังเมืองว่าไม่เป็นไปตา มศักยภาพ 
และบทบาทของพื ้นที ่อย่างแท้จริง โดยมีการขยายตัวของเขตอ ุตสาหกรรม เขตพาณิชยกรรม ช ุมชนเมือง  
และชุมชนชนบท ไปในพื้นที่เขตเกษตรกรรม และเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นอกจากน้ี  
ยังมีประเด็นอื่น ๆ ถูกบรรจุไว้ในรายงานผลการศึกษาเร่ืองปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่งแวดล้อม  
จากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซ ึ ่งจัดทำโดยคณะกรรมการธิการประเด็นที ่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส ิ ่งแวดล้อม สภาผ ู ้แทนราษฎร ประกอบด้วย (1) การมีส ่วนร่วมของประชาชน  
ที่มีกระบวนการที่ไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย และการรับฟังความคิดเห็นไม่ครอบคลุมผู้ที่อาจได้ รับผลก ระทบ  
(2) ผลกระทบและศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งปัญหาความไม่สมดุล
ระหว ่างน้ำต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้น้ำ  ป ัญหาคุณภาพน้ำและการยกตัวของน้ำเค็ม และปัญหา 
การจัดการน้ำท ั ้งในและนอกพื้นที่  (3) การศึกษาผลกระทบทางส ิ่งแวดล้อม ศ ักยภาพ ข ีดจำก ัดของพื ้นที่  
และผลกระทบจากการเวนคืน ที่ยังไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคลุมปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (4) การศึกษา
วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจการเงินและผลประโยชน์ที่จะได้ รับทางเศรษฐกิจที่ยังไม่สมบูรณ์  และ  
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(5) ปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมขยะและกากอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั นออก  
ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

การบร ิหารจ ัดการท ี ่ด ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มได้จัดทำ “ผังแนวคิดการจัดทำ
แผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศ” 
ในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด และยังได้ดำเนินโครงศึกษาการวิเคราะห์ผลประโยช น์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภ ูม ิอากาศท ี่ตอบสนองการมีส่วนร่วมและมิต ิห ญิงชาย ( Inclusive, Gender-Responsive Climate Change 
Benefit Analysis: Iccba) และแนวทางปฏิบัต ิงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื ้นที ่ส ีเขียวอย่างยั่งยืน รวมถึง
ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราก าร 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และพังงา อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายที่ปรากฏในประเด็น
น้ีประกอบด้วยการร้องเรียนจากภาคประชาสังคมว่ามีการเปลี่ยนพื้นที่เขตชุมชนชนบท และเกษตรกรรมเป็นพื้นที่
เขตอ ุตสาหกรรมมากขึ ้น รวมถ ึงในทางกลับก ัน พบว ่า มีกรณีท ี่ชุมชนเมืองขยายพื ้นที ่จนเข้าไปใกล้พื ้นที่
อุตสาหกรรมที่ตั้งมาก่อนหน้าทำให้ชุมชนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ความกังวลที่เกิดจากการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 ทำให้มาตรฐานการควบคุมโรงงานขนาดเล็ก
อ ่อนแอลง เช ่น การแก ้ความหมายของคำว ่า “โรงงาน” ทำให ้ธ ุรก ิจท ี ่ม ีขนาดเล็กแต่อาจเกิดผลกระทบ 
ต่อส ิ ่งแวดล้อมสูงไม่อยู ่ภายใต้บังค ับตามพระราชบัญญัต ิฯ และทำให้อำนาจในการควบคุมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมลดลง นอกจากน้ี ในประเด็นการบริหารจัดการน้ำ มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกบัความไม่สมดุลของปริมาณ
น้ำระหว่างฤดูฝน มีปัญหาน้ำท่วม และฤดูแล้ง ขาดแคลนน้ำทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรวมถึงปัญหา
การรุกของน้ำเค็ม นอกจากน้ัน ยังมีการหยิบยกประเด็น PM 2.5 โดยเฉพาะปัญหาการเผาเพื่อเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตรที่จำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ รวมถึงการสนับสนุนเคร่ืองมืออย่างเหมาะส มแก่เก ษต รกร  
เช่น อุตสาหกรรมอ้อย ทั้งน้ี ผู้แทนภาคประชาสังคมจำนวนหน่ึงแสดงความกังวลอย่างมากต่อข้อเสนอให้ ยกเลิก
การประกาศเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และเรียกร้องให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ โดยเร็ว  
รวมทั้งเสนอให้เร่งรัดให้ห น่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษ จากแหล่งกำเนิด อุตสาหก รรม 
ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และเร่งรัดออกกฎหมายเฉพาะของเขตควบคุมมลพิษ รวมถึง
ประเด็นเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ควรถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  อีกทั้งระบุถึงการแก้ปัญหา 
การลักลอบทิ้งของเสียจากอุตสาหกรรมและชุมชนสู่สาธารณะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ปริมาณกากของเสียที่ เพิ่ม
มากข ึ ้นจากการขยายต ัวขอ งภาคอ ุตสาหกรรม การขาดแคลนโรงงานรับกำจัดกากของเส ียอ ันตราย  
และประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและน้ำเสียชุมชนต่าง ๆ ที่จำกัด รวมถึงประกาศก ระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยกเว้นให้โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป  
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ไม่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการตามป ระมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

การพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมวิชาการเกษตร ได้ทำโครงการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
คุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการทำงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชแก่เกษตรกรในชุมชน อีกทั้งกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายซ ึ่งเป็นผู้นำชุมชนเพื ่อส่งเสริมให้ราษฎรบนพื้นที ่สูงสามารถรวมก ลุ ่มช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน  
สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย การเคารพกฎหมายและระเบียบของทางราชการ รวมถึง
การส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน นอกจากน้ี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนและชุมชน เพื่อให้มีความ รู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่ างเ จ้ าหน้าที่ รัฐ  
และภาคประชาชนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ปัญหาข้อท้าทายที่ได้มีการสะท้อนระหว่างการหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ  
คือ การที่อัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมของพื้นที่ถูกบดบังด้วยโครงการท่องเที่ยวต่าง ๆ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นถูกกีดกัน 
และไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ รวมถึงกรณีที่ประชาชนที่อาศัยและพึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ชาวเล ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยบริเวณทะเลอันดามันและมีวิถีชีวิตในเชิงวัฒนธรรม
พึ่งพิงกับท้องทะเลมาเป็นเวลานานต้องประสบกับผลกระทบอันเน่ืองมาจากนโยบ ายการท่องเที่ยวท างท ะเล  
เช่น การที่ประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่คนกลุ่มน้ีอยู่อาศัย
และดำเนินวิถีชีวิตในเชิงวัฒนธรรม ส่งผลให้ชาวเลไม่สามารถเข้าถึงแหล่งจับปลาเพื่อการดำรงชีพและประกอบ
อาชีพของตนได้ รวมถึงถูกบังคับให้ต้องโยกยา้ยออกจากพื้นที่ เป็นต้น  

การสำรวจสิทธิของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่า งรัฐและป ระชาช น 
รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยู่อาศัยหรือพึ่งพาพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ได ้ดำเนินก ิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติราษฎรที่อาศ ัยอย ู่ในพื ้นที ่อนุรักษ์ ตามแนวคิดการส่งเสริมให้ราษฎร 
ที่ปัจจุบันทำกินในพื้นที่ป่าอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถอยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายลำดับรองให้เอื้อต่อแนวคิดดังกล่าว นอกจากน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่งแว ดล้อม  
ได้กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินโดยกำหนดให้ทบทวนกระบวนการการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนทุกประเภท
ที่ดิน และรับฟังความเห็นต่อแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีการทับซ้อนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศยั  
พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความขัดแย้ง ในระดับพื้ นที่  
โดยสันติวิธี และสนับสนุนหลักการรับรองและคุ้มครอง “สิทธิชุมชน” ตามรัฐธรรมนูญ โดยมีมติคณะรัฐมนตรี 
ว่าด้วยเร่ืองแนวทางการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565 
มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของพระราชบัญญัติ  
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ทั้ง 3 ฉบับ (พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562) รวมทั้งให้มีการศึกษาผลกระทบจากกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ทั้ง 3 ฉบับประกอบด้วย 

ช่ือกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อยู่ระหว่างดำเนินการ 
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 16 ฉบับ 10 ฉบับ 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 

15 ฉบับ 6 ฉบับ 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2562 

11 ฉบับ 43 ฉบับ 

การดำเนินการของภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและกฎระเบียบ
ข้อบังคับใหม่ ๆ  อย่างต่อเน่ือง เช่น มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 อีกทั้งยังมีการปรับใช้
นโยบายการกำก ับด ูแลก ิจการ (Corporate Governance) และคู ่ม ือจรรยาบรรณทางธ ุรก ิจ ตลอดจน 
ความพยายามในการดำเนินการประเมิน EIA/EHIA ตามแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ควบคู ่ไปก ับการสร้างช ่องทางหรือกลไกร้องเรียน โดยปกปิดข ้อมูลผู ้ร้องเรียน และเมื ่อได ้รับข้อร้องเรยีน 
มาก็จะเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายที่ยังคงมีอยู่  ได้แก่  
การขาดองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหน้าที่ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และในหมู่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งน้ี ผู้แทนภาคธุรกิจล้วนสนับสนุนให้มีการ
ผลักดันมาตรการจูงใจให้ภาคธุ รกิจเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีผู้แทนจากภาคธุรกิจ เสนอว่า  
การสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ฉลากสีเขียว น้ัน มักไม่ได้รับการตอบสนอง
จากผู้บริโภคเท่าที่ควร เน่ืองจากต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้ราคาสูงกว่าสินค้าอื่นในท้องตลาด  

กลไกการเยียวยา นอกจากการเยียวยาผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนัก งานกองทุน
ย ุต ิธรรม และกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานช ่วยเหลือทางการเง ินแก ่ผู้ เสียหายและจำเลย 
ในคดีอาญาแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้มีการดำเนินการกำกับ
ด ูแลให้ผู ้ประกอบการเหมืองแร่จัดตั ้งกองทุน อย ่างไรก ็ตาม ข ้อพิพาทหลักที ่เกิดขึ้นในกระบวนการกำหนด
ค่าชดเชยเยียวยาน้ัน มาจากการที่ รูปแบบการเยียวยามักอยู่ในรูปของค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
สังหาริมทรัพย์ รวมถึงพืชผลและต้นไม้ หรือค่าโยกย้ายและร้ือถอนทรัพย์สิน แต่ไม่มีการชดเชยสำหรับความเสยีหาย
ในทางธุรกิจ และค่าจ้าง/รายได้ที่ผู้ได้กระทบต้องเสียไปหรือลดลงไป หรือผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไป  
ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากน้ัน การเยียวยามักเป็นประเด็นที่ถูกพิจารณาขึ้น 
ในภายหลัง โดยไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาประกอบตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงการเพื่อกำหนดงบประมาณสำหรับ
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โครงการแต่ต้น การจัดหาที่อยู่อาศัยให้ใหม่มีหลายกรณีที่เป็นพื้นที่ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการดำรงชีพดังเดิม อีกทั้ง
การขาดการทำงานในลักษณะบูรณาการกับกับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งการขาดมาตรฐานการเยียวยา 
ถือเป็นอีกอุปสรรคต่อการเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังมีการหยิบยกประเด็นปัญหาการบังคับ
คดีตามคำพิพากษาที่ไม่สามารถกระทำได้อย่างราบร่ืน เพราะบริษัทที่พิพาทประกาศล้มละลายและดำเ นินการ
ชำระบัญชีไปแล้ว ส่งผลให้ท้ายที่สดุผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบไม่ไดรั้บการเยียวยา 

3.2.2 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน 

จากข้อท้าทายข้างต้น ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้าน
ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ี 

1. การกำหนดขอบเขตอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
กำกับดูแล รวมถึงสอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติก ารฯ   
ได้จริง อีกทั้งต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินการ 

2. การเร่งรัดพิจารณาเคร่ืองมือที่จะใช้ในการจูงใจให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างเคร่งครัด 
รวมถ ึงการพิจารณากำหนดมาตรการท ั้งในเชิงสมัครใจและภาคบ ังค ับท ี่จำเป็นตอ่การปฏิบัติ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ การให้ลุล่วง 

3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น 
ที่เป็นผู้ปฏิบัติการ และภาคธุรกิจ  

4. การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชุมชน 
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

3.2.3  ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น 

จากการรับฟังความคิดเห็นและหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ พบว่า ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวเน่ืองกับประเด็น
ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังน้ี 

1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ระยะที่ 1 ที่ยังไม่เสร็จสิ้นโดยเร่งด่วน หลังการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับที่ควบคุมได้  

2. สนับสนุนภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นพิเศษ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ
เหล่าน้ีสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และในพื้นที่  
ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะกลุ่มประชากรชายขอบที่ไม่สามารถเข้ าถึงข้อมูล
ออนไลน์ได้โดยสะดวก ให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวได้อยา่งแท้จริง 

4. กำกับดูแลการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณ
และแนวทางการปฏิบัติที่ดี โดยผู้จัดทำรายงานประเมินผลต้องมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ 
ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีเวลาเพียงพอในก ารท ำคว าม
เข้าใจกับข้อเสนอต่าง ๆ และตระเตรียมข้อเสนอแนะของตน และกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ ควรมีการจัดทำคำแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและมีการสื่อสารในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  

5. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (Community Health 
Impact Assessment Report หรือ CHIA) 

6. เพิ่มอำนาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามตรวจสอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ กำกับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีการ
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อการติดตามและประกันว่าข้อเสนอแนะ จะถูก นำมาป รับใช้ 
อย่างจริงจัง  

7. ทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เพื่อเอื้อให้ภาคประชาชนสามารถมี
ส ่วนร่วมในการวางย ุทธศาสตร์ นโยบาย การออกอาชญาบ ัตรและประทานบ ัตรได ้มากขึ้น  
และกำหนดให้พื้นที่ที่ต้องทำการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนสะท้อนผลกระทบที่เกิด จากกิ จก าร
อย่างแท้จริง โดยไม่จำกัดพื้นที่ตามระยะทาง 

8. นำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ โดยอาจกำหนดให้เป็นมาตรการ
เชิงบังคับสำหรับโครงการใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ไม่ใช่เพียง  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE: Initial Environmental Examination) 

9. กำกับดูแลว่าการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองน้ัน เป็นไปตามศักยภาพและบทบาท
ของพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งในบริบทของเขตเศรษฐกิจพิเศษและในพื้นที่อื่น โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงของผู้มีส่วนได้เสีย  

10. สนับสนุนให้มีการพิจารณาสิทธิและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมถึงมิติด้านสังคม วัฒนธรรม  
จิตวิญญาณ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองของพื้นทีด่ังกล่าว โดยรวมไปถึงในบริบทของการสง่เสริม
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ  
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11. ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเร็ว และเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้
มาตรการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม ตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษ  
สู่สิ่งแวดล้อม และเร่งรัดออกกฎหมายเฉพาะของเขตควบคุมมลพิษ 

12. แก้ปัญหา PM 2.5 อย่างบูรณาการและเร่งด่วน รวมทั้งสนับสนุนความรู้และเคร่ืองมือที่ เห มาะสม 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

13. กำหนดประเด็นเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในแผนปฏิบัติการ ฯ อย่างชัดแจ้ง และมีตัวชี้วัด  
ที่เป็นรูปธรรม 

14. พิจารณาทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้โรงไฟฟ้ าขยะ
ทุกชนิดและทุกขนาดต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ  

15. ตรวจสอบก ิจการค ัดแยกขยะและรีไซเค ิล รวมท ั ้งการกำจัดกากของเส ียอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ส่งเสริมการคัดแยกของเสียตั้งแต่ต้นทาง และร่วมกันพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
การสืบสวนและการดำเนินคดีอย่างจริงจังกรณีที่มีการลักลอบนำเข้าและขนส่งของเสียที่กระทำผิด 

16. พิจารณาจัดสรรน้ำให้กับภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ ก่อนดำเนินการผัน น้ำไปยั ง
พื้นที่อุตสาหกรรม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานในภาคเกษตรกรรม  

17. กำหนดมาตรฐานการเยียวยาสำหรับผู้ได้ รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยการชดเชย
เย ียวยาต้องพิจารณาถึงความเสียหายในทางธ ุรกิจ แ ละค่าจ้าง/รายได ้ที ่เส ียไปหรือลดลงไป  
หรือผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไป ในกรณีที่มีการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ให ม่ ควรเป็นพื้นที่  
ซึ่งเหมาะสมสำหรับการดำรงชีพเช่นเดิม และควรมีการวางแผนการเยียวยาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน
โครงการเพื่อกำหนดงบประมาณเยยีวยาสำหรับโครงการแต่ต้น โดยใหผู้้มีส่วนได้เสยีสามารถมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการดังกล่าวได้ 

18. ทบทวนมาตรการเยียวยาสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือพึ่งพิงพื้นที่พัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเ ศษให้เป็ นไป
อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสียหายต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่ถูกบังคับโยกย้าย ค่าเสียโอกาส  
ที่เกิดขึ้น และพิจารณาเพิกถอนหรือทบทวนพื้นที่ที่ไม่ผ่านการปรึกษาหารือที่ เหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ในบริบท
ของ EEC ควรมีการพิจารณากำหนดหลักการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนว ทางปฏิบัติ  
ของกองทุนพัฒนา EEC ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางลบจากการพัฒนาเขต EEC บนหลักการ
ความเสมอภาค ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วม และเป็นไปตามราคาตลาด 

19. สนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถบังคับคดีตามคำพิพากษาได้อยา่งราบร่ืน 
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20. กำหนดมาตรการ สิทธิประโยชน์ แรงจูงใจให้แก่ภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามแผนปฏบิัติการฯ  
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3.2.4 แผนปฏิบัติการและตัวช้ีวัด 

หน้าที่ของภาครัฐ (Duty of State)  

 

หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

1 การพัฒนา ปรับปรงุ 
แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ นโยบาย และ
มาตรการต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

   1.1 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ในการจัดการที่ดิน แหล่งนำ้ 
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกจิ* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

2566-2570 มีการทบทวน /
ปรับปรุง / เสนอ /
แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง  

 

    1.2 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการทีด่ิน ได้แก่ บรรดา
กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนรุักษ ์การจดัสรรที่ดิน นโยบาย
ส่งเสริมการท่องเทีย่ว ผังเมือง และเขตเศรษฐกจิพิเศษ ให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนษุยชน ซึ่งรวมไปถึงพิจารณาสทิธิ
และการใช้ประโยชนท์ี่ดินให้ครอบคลุมถึงมิติด้านสังคม 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงมหาดไทย  
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

2566-2570 มีการทบทวน /
ปรับปรุง / เสนอ /
แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง  
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

วัฒนธรรม จิตวิญญาณ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง
ของพ้ืนที่ดังกล่าว  

-สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) 
-สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
-สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 

    1.3 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการบังคับขับไล่ โดยการบงัคับ
ขับไล่ต้องเป็นทางเลือกสุดทา้ย โดยหากมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการ ต้องเปน็ไปโดยเคารพหลกัการสิทธิมนษุยชน
สากล ได้แก่ ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสทิธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงพิจารณาใช้แบบ
แสดงความยินยอมทีมี่การบอกแจง้ เข้าใจลว่งหนา้ และเป็น
อิสระ (Free Prior Informed Consent) ได้รับการชดเชยที่

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานสนับสนุน  
-กระทรวงมหาดไทย 
 

2566-2570 มีการทบทวน /
ปรับปรุง / เสนอ /
แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง  
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

เหมาะสม และพิจารณากำหนดให้ต้องมีการทำรายงาน
ประเมิน “ผลกระทบจากการขับไล่” (eviction impact 
assessments) ก่อนที่จะกำหนดนโยบาย* 

 
 

 

    1.4 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรแร ่รวมถึง 
การออกใบอนุญาต การกำหนดพ้ืนที่สำหรบัทำเหมืองแร่ 
เพ่ือเอื้อให้ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ้น และ
กำหนดให้พ้ืนทีท่ี่ต้องทำการรบัฟังความคิดเห็นของชุมชนที่
สะท้อนผลกระทบทีเ่กดิจากกิจการอยา่งแทจ้รงิ* 
   

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

2566-2570 มีการทบทวน /
ปรับปรุง / เสนอ /
แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง  

 

    1.5 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับสิทธใินอาหาร การจดัสรรพ้ืนที่
เพ่ือการเกษตรกรรมอย่างเป็นธรรม และกำกบัดูแล
การเกษตรแบบพันธสัญญา รวมถึผลักดันกฎหมายที่อยู่
ระหว่างการพิจารณา เช่น ร่างพ.ร.บ.การปฏริูปที่ดนิและ
คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมฯ ร่างพ.ร.บ.จดัต้ังธนาคารทีด่ินฯ 
และ ร่างพ.ร.บ.การจดัต้ังสถาบันบริหารจดัการทีด่ินและ
กระจายการถือครองทีด่ินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนฯ* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
-สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน)   

2566-2570 มีการทบทวน /
ปรับปรุง / เสนอ /
แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง  
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

 

    1.6 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิง่แวดลอ้ม และ
อากาศสะอาด และควบคุมมลภาวะต่าง ๆ  ได้แก่ การ
พิจารณาออกกฎหมายให้มีการจัดทำทำเนยีบการปลดปล่อย
และเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) ทั้งของโรงงานอุตสาหกรรม
และที่มิใช่โรงงานอุตสาหกรรมแทนทีก่ารใช้กฎกระทรวง 
ผลักดันกฎหมายเกีย่วกับอากาศสะอาด เร่งรดัการปรบัปรุง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้สอดคล้องกนัหลักสทิธิมนษุยชน
สากล ทบทวนและแก้ไขพ.ร.บ.โรงงานเพ่ืออุดช่องว่างการ
กำกับดูแลโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานขนาดเลก็ และเรง่รัด
ออกกฎหมายเฉพาะของเขตควบคุมมลพิษ* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

2566-2570 มีการทบทวน /
ปรับปรุง / เสนอ /
แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง  

 

    1.7 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ เพ่ืมเสริมสร้างประสิทธิภาพของการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม/สขุภาพ เพ่ิมความ
โปร่งใสและความเป็นอิสระ รวมถึงส่งเสริมกลไกการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชมุชน (Community 
Health Impact Assessment Report หรือ CHIA) 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

2566-2570 มีการทบทวน /
ปรับปรุง / เสนอ /
แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง  
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

 

    1.8 ศึกษาและจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2566-2570 
 

-ผลการศึกษา 
-มีร่างกฎหมาย 

 

    1.9 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการขยะและกากของเสยี
อุตสาหกรรม โดยรวมไปถึงการพิจารณาทบทวนประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้
โรงไฟฟ้าขยะทุกชนิดและทุกขนาดต้องทำการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงพลังงาน 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

2566-2570 มีการทบทวน /
ปรับปรุง / เสนอ /
แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง  

 

    1.10 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับ
การจัดต้ังธนาคารทีด่ิน หรือองค์กรอืน่ทีมี่วัตถปุระสงค์ใน
ลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดนิ 

หน่วยงานหลัก 
สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน)  

2566-2570 -จำนวนกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวกับการจดัต้ัง
ธนาคารที่ดิน หรอื
องค์กรอื่นที่มี
วัตถุประสงค์ใน
ลักษณะทำนอง
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

เดียวกันกับ
ธนาคารที่ดิน 

2 กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
และการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน 

   2.1 จัดให้มีการหารือและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การรับฟังความคิดเหน็นัน้จะต้อง
ประก ันว ่าผู ้ ได้รับผลกระทบสามารถเข ้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการดังกล่าวได ้อย ่างแท ้จริง  และได้ร ับข้อมูล
ครบถ้วน รอบด้าน ในภาษาที่เข้าใจ ทั้งในรูปแบบออนไลน์
และในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบเพ่ือประกันการมีสว่นร่วมของ
ทุกฝ่าย และดำเนินการตั้งแต่ขั้นการกำหนดนโยบาย ก่อน
เข้าไปดำเนินโครงการใด ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีบทบาทในการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ของ
พ้ืนที่และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ท ั ้งน ี้  รวมถึงการพิจารณากำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดโครงการเพ่ือให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการ
รับฟังความเห็นต่าง ๆ ทั้งภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายอื่น ๆ  
 
 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการพัฒนาสงัคม
และความม่ันคงของมนุษย ์ 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงพลังงาน 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 
  

2566-2570 -โครงการ /
กิจกรรมที่จัดขึ้น
เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน  
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

   

2.2 ส่งเสริมการบริหารจดัการป่าชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาการอยู่
ร่วมกันระหว่างป่ากับชุมชน รวมถึงเร่งจัดทำอนุบัญญัติที่
ออกตามความในพ.ร.บ.ปา่ชุมชน* 

หน่วยงานหลัก 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการที่จัดขึน้
เพ่ือส่งเสริมหรือ
แก้ปัญหาการ
บริหารจัดการปา่
ชุมชน 
-ออกกฎหมายอนุ
บัญญัต ิ

   

2.3 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนนิโครงการขนาด
ใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนทีแ่ละชุมชนทีด่ำเนินการ ทัง้
ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังจบ
โครงการ โดยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ทั้ง
ช่องทาง offline และ online* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงคมนาคม 
-กระทรวงพลังงาน 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

2566-2570 -จำนวนช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ
ให้ประชาชน 
โดยเฉพาะผู้มีส่วน
ได้เสีย 

   2.4 ร่วมกันจัดทำคู่มือส่งเสริมการเข้าถงึข้อมูลแก่ประชาชน
เพ่ือให้ทราบถึงการเข้าถึงสิทธิในการมีส่วนรว่มอย่างแท้จรงิ 

หน่วยงานหลัก 2566-2570 -คู่มืออธิบายสิทธิ
ในการมีส่วนร่วม
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการขอรับบริการ และการ
เย ียวยา โดยการบ ูรณาการองค์ความรู ้ของทุกภาคสว่น 
ดำเนินการปรับปรุงให้คู่มือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายอยู่เสมอ และเผยแพร่ในวงกว้าง* 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงพลังงาน  
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

ของประชาชนต่อ
การดำเนิน
โครงการของ
ภาครัฐ 
-ช่องทางการ
เผยแพร่ 

   2.5 สร้างความรู้ ทักษะ และความรู้ทางวิชาการให้แก่ชุมชน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

2566-2570 โครงการ/กิจกรรม
สร้างความรู้ 
ทักษะ และความรู้
ทางวิชาการให้แก่
ชุมชน 

   2.6 สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพให้กบัวิสาหกิจชมุชน  หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
-สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน)  

2566-2570 -จำนวนเกษตรกร
และผู้ยากจนที่
ได้รับการสนบัสนนุ
และส่งเสริมอาชีพ 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

3 การประเมินผล
กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ 

   3.1 ทบทวนและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ และกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในข ั ้นตอนการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นไปตาม
กฎหมาย จรรยาบรรณ และแนวทางการปฏิบัติที ่ดีโดย
เคร่งครัด ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้จัดทำรายงานประเมินผลต้องมีความเป็น
อิสระ มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีเวลาเพียงพอในการทำความ
เข้าใจกับข้อเสนอต่าง ๆ  และตระเตรียมข้อเสนอแนะของตน 
ทำการเปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบ และกรณกีาร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที ่เก ิดขึ ้น ให ้เข้าถึงได้สะดวก และ
โดยง่าย ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียเปน็กลุม่ชาติพันธุ์ ควรมีการ
จัดทำคำแปลเปน็ภาษาท้องถิ่นและมีการสือ่สารในลักษณะที่
เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรว่มอย่างแทจ้ริง*  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงพลังงาน  
 
 

2566-2570 -มีการทบทวนและ
พัฒนาระบบการ
ประเมินผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม/
สุขภาพ 
-มีการจัดการขอ้
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
โครงการ และการ
แก้ไขปัญหา 
-ช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ 

     3.2 กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ภายหลังจากการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการควบคุมไม่ให้ 

หน่วยงานหลัก 2566-2570 -มีกระบวนการ
ติดตามการดำเนนิ
โครงการเป็น
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

ภาคธุรกิจละเมิดสิทธิต่างๆ หลังจากที่ได้รับอนุมัติ/อนุญาต
โครงการแล ้ว โดยพิจารณาเพิ ่มอำนาจแก ่เจ้าหน้าที่
ผ ู ้ เก ี่ยวข้องในกระบวนการติดตามตรวจสอบ และให้การ
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ
กำกับดูแลให้ข้อเสนอแนะถูกนำมาปรบัใช้อย่างจริงจงัได*้ 
 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
-มีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจ 
และสนับสนุน
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่

     3.3 ให ้ความร ู ้ เก ี ่ยวกับการประเมินสิ ่งแวดล ้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment: SEA) 
และสน ับสนุนให้นำ  SEA มาใช้ โดยอาจกำหนดให้เป็น
มาตรการเชิงบังคับสำหรับโครงการใหญ่ที่อาจสง่ผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

2566-2570 -มีการดำเนินการ
ส่งเสริมและ
เผยแพร่แนว
ทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) 
ให้หน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงภาคธุรกิจ 
นำไปปฏิบัติ 



เอกสารสําหรับใช้ในการวิพากษ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

 

77 
 

หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

     3.4 เสริมสร้างกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และ ความปลอดภัย ในปัจจุบันให้เข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะใน
บริบทของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ อาทิ โครงการก่อสรา้ง
โครงสร้างพ้ืนฐาน เหมืองแร่ และพลังงาน  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงคมนาคม  
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงพลังงาน 
-กระทรวงอุตสาหกรรม  
 

2566-2570 -มีการบังคับใช้
กระบวนการ 
EIA/EHIA อย่าง
เคร่งครัด 
โดยเฉพาะ
โครงการขนาด
ใหญ่  
-มีมาตรการ
ตรวจสอบและ
กำกับมาตรฐาน
ด้านความ
ปลอดภัย 
ตลอดจนมีแผน
รองรับ มีการ
รายงาน และ
แนวทางแก้ปัญหา 
เม่ือมีอุบัติเหตุเกิด
ในโครงการ  
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

     3.5 ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดใน
รายงานประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพ่ือป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึ้นจากการดำเนนิโครงการได้อยา่ง
ถ ูกต้อง รวดเร็ว เพ ื่อเป็นฐานข้อมูลของโครงการในการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึ้นในอนาคต  

หน่วยงานหลัก  
-กระทรวงคมนาคม  
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
-กระทรวงพลังงาน  
-กระทรวงอุตสาหกรรม 
  

2566-2570 -มีการติดตาม 
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนด
ในรายงานการ
ประเมินผล 
EIA/EHIA เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่คาดวา่
จะเกิดขึ้นใน
อนาคต   

4 เขตเศรษฐกิจพิเศษ    4.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำเนนิโครงการและการจดัทำผังเมืองต่าง ๆ  ในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) โดยการดำเนินการจัดสรรที่ดินใน พ้ืนที่
ดังกล่าวต้องพิจารณาตามศักยภาพและบทบาทของพ้ืนที่
อย ่างแท้จริง อ ีกท ั้งประก ันการมีส่วนร ่วมของประชาชน 
โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสยี และชุมชนทีอ่าจได้รับผลกระทบ  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงคมนาคม 
-สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

2566-2570 -กำหนดให้มีการ
โฆษณา /
ประชาสัมพันธ์ / 
เปิดเผยข้อมูล
โครงการ  
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

-สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงมหาดไทย  
 

ทั้งก่อนดำเนิน
โครงการ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ  
และหลังจบ
โครงการ โดยให้
ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง โดยรวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดสรรรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
-กำหนดเพ่ิมช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ
ให้กับประชาชน 
โดยเฉพาะผู้มีส่วน
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

ได้เสียให้รับรู้มาก
ขึ้น  
-จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในทุก
พ้ืนที่ 
ที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ และ
หารือเพ่ือ
แก้ปัญหาข้อพพิาท
ในปัจจุบัน 

 

  4.2 พิจารณามาตรการท ี ่เหมาะสมในการเวนคืนที ่ดิน 
โดยรวมไปถึงการพิจารณาทบทวนหรือเพิกถอนพ้ืนที่ที่ ไม่
ผ่านการปรึกษาหารอืที่เหมาะสม และการพิจารณาค่าชดเชย
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนทีท่ี่ยังมีการพิพาท อย่างเปน็
ธรรมและเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสยีหายต่อวิถีชีวติของ
ผู้คนที่ถูกบังคับโยกย้าย และค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ถือครองสิทธิในทีด่ินในรปูแบบใด* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงคมนาคม 
-กระทรวงมหาดไทย  
-สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2566-2570 -ทบทวนมาตรการ
ที่เหมาะสมในการ
เวนคืนที่ดิน  
-กำหนดเกณฑ์การ
พิจารณาค่าชดเชย 
เยียวยาที่เปน็ธรรม 
โดยการ
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

 
 

ปรึกษาหารือกับผู้
ได้รับผลกระทบ 
-มีมาตรการ
แก้ปัญหาข้อ
ร้องเรียนที่เกดิขึ้น 

   

  4.3 จ ัดทำมาตรการกำกับให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (SEZ) 
รวมถึงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสูงสุดเรื่องธรรมาภิบาลและ UNGPs รวมถึง
กำหนดหน่วยงานเฉพาะให้มีหนา้ที่ในการประสานงานแกไ้ข
ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนที่เกดิขึ้นในพ้ืนที*่ 

หน่วยงานหลัก 
-สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
-สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

2566-2570 -มีแนวทาง/
มาตรการ/ข้อ
แถลงนโยบาย
กำกับให้เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
(SEZ) รวมถึง
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 
ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสูงสุด
เรื่องธรรมาภิบาล
และ UNGPs 



เอกสารสําหรับใช้ในการวิพากษ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

 

82 
 

หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

-มีการแต่งตั้ง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ประสานงานแกไ้ข
ปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

5 อากาศท ี ่ดี  และการ
เปล ี ่ยนแปลงสภาพ
อากาศ 

   5.1 ดำเนินการแก้ไขปญัหามลพิษในพ้ืนที่ต่าง ๆ  โดยเร็ว และ
เร ่งร ัดบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
อ ุตสาหกรรม (โดยรวมถ ึงการพิจารณาส ่งเสริ ม ให้
ภาคอุตสาหกรรมจัดต้ังแผนกเกี่ยวกับการรายงานคาร์บอน
ในบริษัทเพ่ือจัดทำบญัชีก๊าซเรือนกระจกและประสานข้อมูล
กับหน่วยงานราชการ) ตลอดจนปรับปรงุมาตรฐานการปลอ่ย
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

2566-2570 -มีมาตรการแก้ไข
ปัญหามลพิษ 
-มีการทบทวน / 
ปรับปรุง / แก้ไข
มาตรฐานการ
ปล่อยมลพิษ 

     5.2 กำหนดมาตรการเตร ียมการรองรับการเปลี ่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสำหรับภาคธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชน และบริบทของสังคมไทย รวมทั้งให้ความรู้ภาค
ธุรกิจในประเด็นดังกล่าว  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานสนับสนุน  

2566-2570 -มีมาตรการรองรบั
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
สำหรับภาคธุรกิจ  
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

-กระทรวงยุติธรรม -มีโครงการ/
กิจกรรมให้ความรู้
ภาคธุรกิจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

6 ขยะและกากของเสีย
อุตสาหกรรม 

   6.1 ตรวจสอบกิจการคัดแยกขยะและรีไซเคิล รวมทั้งการ
กำจ ัดกากของเสียอ ุตสาหกรรมต่าง  ๆ  ให ้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

2566-2570 -มีการตรวจสอบ
กิจการคัดแยกขยะ
และรีไซเคิล 
รวมถึงกากของเสยี
อุตสาหกรรม  

     6.2 พัฒนาระบบเฝา้ระวังรว่มกับประชาชน สืบสวน และการ
ดำเนินคดีอย่างจริงจัง กรณีที่มีการลักลอบนำเขา้และขนส่ง
ของเสียที่กระทำผดิ  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงมหาดไทย  
-สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ  
 

2566-2570 -มีการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง 
-จำนวนกรณทีี่เข้า
สู่กระบวนการ
ยุติธรรม 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

7. การบริหารจดัการทีด่ิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมี
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

   7.1 พิจารณาจัดต ั ้งกลไกตรวจตรา เฝ ้าระว ัง ต ิดตาม 
ตรวจสอบ กรณีการละเมิดสิทธิในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยภาคธุรกิจ ซึ่งมีชุมชนเข้าไปมีส่วนรว่ม 

หน่วยงานหลัก  
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงมหาดไทย 

2566-2570 -มีกลไกตรวจตรา 
เฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบ กรณี
การละเมิดสิทธิใน
ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
โดยภาคธุรกิจ ซึ่งมี
ชุมชนเข้าไปมีส่วน
ร่วม 

   7.2 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบั
การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคลและชุมชน ที่ ได้รับ
ผลกระทบ ได้แก่ สิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิในอาหาร สิทธิใน
การเข้าถึงที่ดิน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม 
และมิต ิทางเพศและชาติพันธุ ์  การมีส่วนร ่วมของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์ 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด 
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงมหาดไทย  
-กระทรวงยุติธรรม 

2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
การบังคับใช้
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

ฟื ้นฟูทร ัพยากรธรรมชาติ  และตรวจสอบคุณภา พ
สิ่งแวดล้อม* 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
บทบาทของชุมชน
ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     7.3 ส่งเสริมอาชีพ รายได้ครัวเรือน พัฒนาวิถีชุมชน รวมถึง
สร้างความรู้ ทักษะ และความรู้ทางวิชาการแก่ชมุชนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติ  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการพัฒนาสงัคม
และความม่ันคงของมนุษย ์ 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
-กระทรวงมหาดไทย 

2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ /ส่งเสรมิ
ความรู้และทักษะ
ให้กับชุมชน  
 

     7.4 ส่งเสริมการทำวิจัยชุมชนเกี่ยวกับภมิูปัญญาชาวบา้นใน
การเกษตร ว ิถีการอนุรักษ์ ใช ้ประโยชน์ และฟื ้นฟูที ่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรม ที่ส่งเสรมิ
การทำวิจัยชมุชน
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านใน
การเกษตร วิถีการ
อนุรักษ์ ใช้
ประโยชน์ และ
ฟ้ืนฟูที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

8 การจัดการที่ดนิและ
น้ำ 

   8.1 ดำเนินการสอบสวนและพิสูจน์สิทธิของผู้ครอบครอง
และใช้ประโยชน์ท ี่ดิน และออกเอกสารรับรองสทิธิตาม
กฎหมาย* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงมหาดไทย 

2566-2570 -การออกเอกสาร
รับรองสิทธิ 
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

     8.2 มีมาตรการเกี่ยวกับการบรหิารจัดการทรัพยากรนำ้อยา่ง
เหมาะสม โดยการพิจารณาจดัสรรนำ้ให้กับภาคเกษตรกรรม
อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ ก่อนดำเนินการผันน้ำไปยังพ้ืนที่
อุตสาหกรรม โดยรวมถึงในพ้ืนทีภ่าคตะวันออกในเขต EEC  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2566-2570 
 

มีมาตรการบริหาร
จัดการทรัพยากร
น้ำ 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

-สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

     8.3 พัฒนากลไกการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรน้ำ สาธารณะ
แบบประชาชนมีส่วนร่วม 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2566-2570 
 

-จำนวนชุมชนทีมี่
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำ 

9 การร้องเรียน    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในวงกว้างทราบถึงช่องทาง/
กลไกร ้องเรียนและร้องทุกข์ในกรณีที ่พบเห็นหรือไดร้ับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในบริบทชมุชน 
ท ี ่ด ิน  ทร ัพยากรธรรมชาติ และส ิ ่งแวดล ้อม ท ั ้งใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยชอ่งทางดังกล่าวต้องมี
การรักษาความลับ และมีหลายภาษาหรือมีผู้ประสานงาน
ด้านภาษาให้ผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึง กลุ่มชาติพันธุ์ เข้าถึง
ได ้และมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหนว่ยงานตา่ง 
ๆ ท ี ่ เก ี่ยวข้อง อ ีกทั้งสามารถติดตามความคบืหน้าอย่าง
สม่ำเสมอ 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
-กระทรวงคมนาคม 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด 

2566-2570 -ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชน
รับทราบถึงช่อง
ทางการรับเรือ่ง
ร้องเรียน/ร้องทกุข์
กรณีได้รับ
ผลกระทบใน
บริบทที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

 จากการประกอบ
ธุรกิจ 

10 การไกล่เกลี่ย/
ดำเนินคด ี

   10.1 ส่งเสริมกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงการระงับข้อ
พิพาทผ่านศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ที่ตั้งอยู่
ครบทุกจังหวัด  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
 

2566-2570 -จำนวนกรณขี้อ
พิพาทด้านที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม 
ที่เข้าสู่กลไกการ
ไกล่เกลี่ย 
-จำนวนกรณทีี่
สามารถระงับข้อ
พิพาทได ้
-ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบรกิาร 

     10.2 พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินคดีทั้งแพ่ง 
อ า ญา  แ ล ะคด ี ป ก ค รอ ง  ที่ เ ก ี ่ย วก ั บส ิ ่ง แ วดล ้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และทีด่ิน * 

หน่วยงานหลัก 
-สำนักงานศาลยุติธรรม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด 
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงยุติธรรม 

2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหนา้ที่
ในกระบวนการ
ยุติธรรม เกี่ยวกับ
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

 สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และที่ดิน 

11 การเยียวยา    11.1 กำหนดชอ่งทางและมาตรการการเยียวยา สำหรบัผู้
ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ  โดยการชดเชย
เยียวยาต้องรวดเร็ว เป็นธรรม และเปน็ไปตามมาตรฐานสทิธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ในกรณทีี่มี
การจัดหาที่อยู่อาศัยใหใ้หม่ ควรเปน็พ้ืนทีซ่ึ่งเหมาะสม
สำหรับการดำรงชีพ ตามหลักการในความเหน็ทัว่ไปฉบบัที่ 4 
ของคณะกรรมาธิการสหประชาติว่าด้วยสทิธิทางเศรษฐกจิ 
สังคม และวัฒนธรรม* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
-กระทรวงคมนาคม 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงยุติธรรม 

2566-2570 
 

-มีการพัฒนา
ชอ่งทางและ
มาตรการการ
เยียวยา สำหรับผู้
ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ  

   11.2 วางแผนการเยียวยาตั้งแต่ขัน้ตอนการวางแผนโครงการ
เพ่ือกำหนดงบประมาณเยยีวยาสำหรับโครงการแต่ต้น โดย
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว
ได ้

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
-กระทรวงคมนาคม 
 

2566-2570 
 

จำนวนโครงการที่
มีการวางแผน
เยียวยาแต่ต้นโดย
การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงพลังงาน 

   

11.3 กำหนดแผนในการฟ้ืนฟูทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจอยา่ง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กำหนดหน่วยงานผู้รบัผดิชอบ
และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหนว่ยงานนัน้
ในการจัดทำ พัฒนา และบงัคับใช้แผน* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงมหาดไทย 

2566-2570 
 

-กำหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 
-โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
และความ
เชี่ยวชาญของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

   

11.4 จัดต้ังกองทุนประกันความเสีย่งให้กับประชาชนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกจิ ให้
ครอบคลุมหลากหลายภาคธุรกิจมากขึน้ และรับรองใหมี้การ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทของ EEC ควรมีการ

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2566-2570 -ผลการศึกษาแนว
ทางการขยาย
ขอบเขตกองทุน 
EEC 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

พิจารณาขยายขอบเขตของ “กองทนุพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก” ให้รวมไปถงึการเยยีวยาผู้ได้รบัผลกระทบ
จากกระบวนการได้มาซึง่ที่ดิน และผลกระทบทางด้านสิทธิ
มนุษยชนอื่น ๆ * 

-สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

     

11.5 พิจารณาจดัต้ังธนาคารที่ดนิเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบ โดยให้ชุมชนบริหารจดัการ 

หน่วยงานหลัก 
-สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) 

2566-2570 -มีผลการศึกษา
แนวทางการจดัต้ัง
ธนาคารที่ดิน
เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบ 
-มีการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติ
จัดต้ังธนาคารทีด่นิ 
หรือองค์การอืน่ทีมี่
วัตถุประสงค์ใน
ลักษณะทำนอง
เดียวกับธนาคาร
ที่ดินต่อ
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

คณะรัฐมนตรี สภา
ผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภา 

* กิจกรรมน้ีเป็นหน่ึงในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลี่ยนมาจากแผนปฏิบัติการฯ ในระย ะแรก 
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว 

 

ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ (Corporate Responsibility)  

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน   

 1.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร พร้อมทั้งจัดให้มีคำประกาศ/คำแถลงนโยบายดา้นการเคารพสิทธมินุษยชน
ขององค์กร รวมถึงส่งเสริม ทำความเข้าใจ และสนับสนุนการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำประกาศ/คำแถลงนโยบาย ของบริษัทย่อย บริษัทในเครื อ 
รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
มาตรฐาน สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหลักการ UNGPs* 

 1.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องเผยแพร่กฎหมาย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและระหว่างประเทศ  
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในบริบทสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน ให้บุคลากรในสังกัด โดยรวมถึงบุคคลากรในบริษัทย่อย บริษัท  
ในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
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 1.3 รัฐว ิสาหก ิจและภาคธุรก ิจต ้องเคารพและปฏ ิบ ัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหล ัก การส ิทธิมนุษยชนท ี ่เก ี ่ยวข้องก ับส ิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน ที่ได้รับการคุ้มครองไว้ทั้งในกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมและตรวจตรา
ให้บริษัทย่อย บริษัทในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เคารพกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการดังกล่าวเช่นเดียวกนั* 

 1.4 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรพิจารณาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (HRDD) ประจำปีเพื่อเผยแพ ร่ 
แก่สาธารณชน* 

2. การเปิดให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 2.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ โครงการ และบรรดารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม/สุขภาพที่ถูกประเมินผล  
แก่สาธารณชน โดยเฉพาะชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส อีกทั้งส่ งเสริม 
และตรวจตราให้บริษัทย่อย บริษัทในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เผยแพร่ข้อมูลดังกลา่วด้วย* 

 2.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง รับฟังความเห็นสาธารณชนทุกภาคส่วน 
และเคารพกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย* 

 2.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับชุมชน* 

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ (EIA/EHIA) 

 3.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดทำการประเมิน EIA/EHIA ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และแนวทาง  
การปฏิบัติที่ดีโดยเคร่งครัด ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้จัดทำรายงานประเมินผลต้องมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ 
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีเวลาเพียงพอในการทำความเข้าใจกับข้อเสนอต่ าง ๆ และตระเตรียมข้อเสนอแนะของตน 
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ควรมีการจัดทำคำแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและมีการสื่อสารในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
อย่างแท้จริง* 

 3.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงาน/กลไกต่างๆ กรณีที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง และความโปร่งใส  
ในการจัดทำ EIA/EHIA รวมทั้งกรณีที่มีการซักซ้อมการรับมือกับผลกระทบในการดำเนินโครงการ* 
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 3.3 รัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ กรณีที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง และความโปร่งใสในกา รจัดทำ 
EIA/EHIA* 

4. กลไกการร้องเรียน และเยียวยา 

 4.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน/กลไกร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน (Operational Griverance Mechanism: OGM) 
มีการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ มีการเปิดให้ร้องเรียนได้หลายช่องทาง ซึ่งจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามผลการร้องเรียน
ได้ เช่น มีระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์ ระบบร้องเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ และประสานส่งต่อเร่ืองไปยังหน่วยงานอื่นได้*  

 4.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรพิจารณาระงับเหตุข้อพิพาทด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยการเจรจาหารือร่วมกัน 
ทั้งน้ี อาจประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ระงับขอ้พิพาท* 

 4.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และกลไกอิสระอื่น ๆ ในกรณีที่มีการตรวจตราการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกบัสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน* 

 4.4 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรมีมาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็ นผลสืบเ น่ือง จาก  
การประกอบธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงความเสียหายทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม* 

  

* กิจกรรมน้ีเป็นหน่ึงในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลี่ยนมาจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรก 
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว 
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3.3   แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

3.3.1 สถานการณ์ในภาพรวมและข้อท้าทาย 

ในระหว่างการบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ภาครัฐและภาคธุรกิจได้ขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกระบุในแผนปฏิบัติการฯ โดยหลายกิจกรรมประสบความสำเร็จและมีความคืบห น้า  เช่น  
การพัฒนากฎหมายและนโยบาย เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อท้าทายหลาย
ประการ ประกอบก ับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคต ิดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ทำให้ 
บางก ิจกรรมภายใต ้แผนปฏิบัต ิการฯ ย ังไม ่สามารถบรรลุได้อย่างที่วางแผนไว้ อาทิ การเชิญกลไกพิเศษ 
ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมาเยือนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ หรือในลักษณะ Technical 
Visit และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการเดินทางไปจัดกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ 
และจำต้องมีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ จึงต้องกำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ต่อไป โดยสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ
พัฒนาการและข้อท้าทายได้ดังน้ี 

การกำหนดประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ประเด็นเกี่ยวกับ
นักปกป ้องส ิทธิมนุษยชนได้ถ ูกบรรจุไว ้ในแผนส ิทธ ิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบ ับท ี ่  4 (พ.ศ. 2562 - 2566)  
ซ ึ ่งคณะรัฐมนตรีม ีมต ิเห็นชอบและประกาศใช ้เม ื่อว ันท ี่  30 ม ิถ ุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีกระทรวงยุต ิธรรม 
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งน้ี แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ระบุถึงข้อเสนอแนะหลายประการ อาทิ การเร่ง
ผลักดันให้ร่างกฎหมาย ซึ่งรวมถึง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ. .... ให้มีผล  
ใช้บังคับและมีเน้ือหาที่สอดคล้องกับหลักสากล การออกมาตรการคุ้มครองสำหรับนักป กป้องสิทธิ ม นุษยชน  
การจัดทำกลไกเพื่อรองรับหลักประกันการดำเนินการสอบสวน และการให้ความสำคัญและส่งเ สริมบทบ าท  
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศ เป็นต้น 

การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมาย ระเบียบ หรือ มาตรการเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนต่อบุคคลดังกล่าว ในช่วงปี
พ.ศ. 2563-2565 กรมคุ ้มครองสิทธ ิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการวิจัย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัย
เร่ืองการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และโครงการวิจัยเร่ืองกฎหมายและมาตรการป้องกันการด ำเ นินคดี  
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic Litigation Against Public Participation : 
SLAPP) ดังน้ี  

โครงการวิจัยเร่ืองการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้ศึกษาข้อท้าทายที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยกำลังเผชิญ ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เคยเกิดขึ้น กำหนดนิยาม
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนโดยศึกษาจากมาตรฐานระหว่างประเทศ ตลอดจนทบทวนนโยบาย กฎหมาย 
มาตรการ และกลไกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อให้มีการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นำเสนอภาพรวมกลไกที่มีอยู่  
ในปัจจุบัน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลไกเหล่าน้ี การเข้าถึงการเยียวยา ตลอดจน
มาตรการที่สามารถดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสทิธมินุษยชนให้ดียิ่งขึน้ 

โครงการวิจัยเร่ืองกฎหมายและมาตรการป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วน ร่ วม 
ของสาธารณชน ได้ศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเพื่อป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน โดยงานวิจัยดังกล่าวนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ของการด ำ เนินคดี
ลักษณะดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระดับสากล รวมถึงความพยายามของภาครัฐต่อการป้องกันการดำเนินคดีใ นลักษณะ
เช่นน้ีในประเทศอื่น ๆ โดยเทียบเคียงกับสถานการณ์ และสถิติการดำเนินคดีลักษณะดังกล่าวในประเทศไทย   

ทั้งน้ี งานวิจัยทั้งสองฉบับข้างต้นดำเนินการโดยกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผ่านการ
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนทั้งจากภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ รวมทั้งข้อค้นพบเบื้องต้นของงานวิจัยทั้งสองฉบับได้ถูกเสนอในการป ระชุมหล ายค ร้ัง  
ทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย การประชุมระดับภูมิภาค และการประชุมระดับชาติ (National Consultation) 

 การแก้ไขและพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการพัฒนากฎหมาย 
และแก ้ไขปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ เช ่น ร่างพระราชบ ัญญัต ิค ่าตอบแทนผู ้ เสียหาย และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่จะมีการปรับปรุงการกำหนดค่าตอบแท นผู้ เสียห าย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการ
ป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
หลักการร่างกฎหมายน้ีตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ
ป.ป.ช.) เสนอ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเสนอแก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546  

อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายที่พบ คือ มีผู้แทนภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจำนว นมาก  
เห็นว่า ในทางปฏิบัติการบังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 และ 165/2 รวมถึง
มาตรา 21 ของพ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 พร้อมด้วยระเบียบสำนักงานอัยก ารสูงสุด  
ว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคง
ของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นบทบัญญัติกฎหมายที่สำคัญที่ส ามารถ
นำมาใช้เพื่อยุติการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนได้ อาจยังไม่เพียงพอต่อการยุติ
คดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ อาทิ การที่กฎหมาย
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ดังกล่าวไม่ได้บัญญัติคุ้มครองการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างชัดแจ้ง การใช้คำที่มีความคลุมเครือ
และไม่ชัดเจน และการขาดแนวทางการปรับใช้ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ลังเลที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว รวมถึง
การขาดกลไกที่จะให้การประกันแก่เจ้าหน้าที่ที่จะปฏิเสธไม่ดำเนินคดี เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับก ารมีส่ว น ร่วม  
ของสาธารณชนจากการถูกร้องเรียนลงโทษ นอกจากน้ี เมื่อพิจารณากลไกของรัฐที่มีอยู่ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและการพิจารณาเพื่อสั่งคดีของพนักงานอัยการ ยังขาดกลไกที่จะช่วยป้องกันปัญหาการฟ้อง
คดีในลักษณะแกล้งฟ้อง แม้ว่าปัจจุบันจะมีความพยายามในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่ าด้วย มาต รการ
ป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  โดยคณะกรรมการป.ป.ช. 
ซึ่งมีการกำหนดนิยาม “การฟ้องคดีปิดปาก” และวางแนวทางแก่ผู้พิพากษา พนักงานสอบสวน และพนักงาน
อัยการในการดำเนินการยกฟ้องคดีที่มีลักษณะเป็น “การฟ้องคดีปิดปาก” ไว้อย่างชัดเจน แต่ก ารจะนำ ร่าง
พระราชบ ัญญัติฉบับนี ้ไปปรับใช้ได้นั ้นจำต ้องเป็นคดี ที่ เกี ่ยวข้องก ับการใช ้อำนาจรัฐในคดีทุจริตต่อหน้าที่ 
และประพฤติมิชอบเท่าน้ัน  

กลไกการร้องทุกข์และช่วยเหลือ ปัจจุบันมีช่องทางการร้องทุกข์และช่วยเหลือผู้ได้ รับผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนหลากหลายช่องทาง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ศูนย์ธำรงธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ให้บริการประชาชนกระทรวงยุติธรรม (MOJ Service 
Center) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานยุติธรรมชุมชน และศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์สังกัดสำนักงานอัยการ
ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ    

การส่งเสริมระบบไกล่เกลี่ย ปัจจุบันมีช่องทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลากหลายช่องท าง ในทุ กขั้น 
ของกระบวนการยุติธรรมทั้งก่อนฟ้องคดี และหลังฟ้องคดี อาทิ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รวมถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานอัยการและศาล ซึ่งการดำเนินก ารเห ล่า น้ี 
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการอำนวยความยตุิธรรมและลดจำนวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลได้  

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หน่ึงในช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในปัจ จุบัน คือ “กองทุน
ยุติธรรม” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับ
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  

อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ พบว่า มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกฟ้องดำเนินคดี
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนอันเน่ืองมาจากการเข้าร่วมในกิจกรรมหรือแสดงความคิ ดเห็น 
เพื่อสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนจำนวนมากที่แสดงความกังวลต่อการที่ตนขาดการสนับสนุนและช่วยเหลอื
ในขั้นตอนการถูกดำเนินคดี และการเข้าถึงความช่วยเหลือภายใต้กองทุนยุติธรรม เช่น ปัญหาการใช้ดุลพินิจ 



เอกสารสําหรับใช้ในการวิพากษ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

 

98 
 

ของคณะกรรมการ หรือในกรณีที่ศาลตัดสินให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับเงินชดเชยจากก ารถูก ฟ้ อง ร้อง
ดำเนินคดี แต่เน่ืองจากบริษัทล้มละลายไปแล้วทำให้ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ได้ รับเงินชด เชยแต่อย่ าง ใด 
นอกจากน้ัน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังต้องเผชิญกับปัญหาอันเกี ่ยวเนื ่องกับทัศนคติของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ 
ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงความท้าทายต่อการเข้าถึงการเยียวยาด้วย 

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ทำการอบรม
ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งได้
จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกบัการปกปอ้ง
สิทธิมนุษยชน อาทิ การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบตามข้อคิดเห็นทั่วไป (General 
Comment) ฉบับที่ 37 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Committee) 
รวมทั้งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนและชุมชนรวมถึงนักปกปอ้ง
สิทธิมนุษยชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกฎหมายสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงบริการ 
และความช่วยเหลือต่าง ๆ  จากรัฐ นอกจากน้ี สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าพ นักงาน
ด ูแลการช ุมนุมสาธารณะ อ ีกทั ้งจัดทำคู ่ม ือปฏิบัต ิงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) และเผยแพร่ไปยังเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดรวมถึงผู้สนใจ รวมถึงสำนักงาน
อัยการสูงสุดก็ได้ทำการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้กฎหมาย ระเบียบ นโยบายที่ถูกต้องและชอบธรรม 
ต่อการกระทำผิดทั้งในและนอกราชอาณาจักรอย่างต่อเน่ือง  

การดำเนินการของภาคธุรกิจ จากการรวบรวมและสอบถามข้อมูลพบว่ารัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจหลาย
แห่งได้ดำเนินกิจกรรมหลายโครงการเพื่อส่งเสริมการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงาน  
เข ้าร่วมอบรม ส ัมมนา และสร้างความเข้าใจที่ถูกต ้องด ้านสิทธิมนุษยชนในประ เด็นต่าง ๆ  อย ่างไรก็ตาม  
การทำความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังเป็นเร่ืองสำคัญที่ต้ องเ ร่ งด ำเ นินก าร  
ในกล ุ ่มรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ เพ ื ่อให้มีความรู ้ความเข้าใจที ่ถูกต ้องต่อความหมาย บทบาท และหน้าที่  
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อจะได้นำไปสู่การประสานการทำงานร่วมกันต่อไป  

3.3.2 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน 

จากข้อท้าทายขา้งต้น พบวา่ ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานแก้ปญัหาและส่งเสริมบทบาทของนักปกปอ้ง
สิทธิมนุษยชนในบริบทของธุรกิจและสทิธิมนุษยชน จำเป็นต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ี 

1. การบ ูรณาการและถอดบทเรียนร่วมกันก ับทุกภาคส ่วน เพื ่อให ้การดำเนินก ิจกรรมต ่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการบูรณาการ
ร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
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การเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนช่วยเหลือ การสนับสนุนกระบวนการไกล่เกลี่ย และการเยียวยา  
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การกำหนดผู้ประสานงานหลักของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจนเพื่อติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมความรู้ความ เข้ าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนร่วมกัน เพื่อจะได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในแผนปฏิบัติการฯ 

3. การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของนักปกป้องสทิธิมนุษยชนให้แก่ภาคธุรกจิ
เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  

4. การสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ ต่อนักบทบาท 
ของปกป้องสิทธิมนุษยชน ในฐานะห ุ ้นส่วนการพัฒนา รวมท ั้งสนับสนุนการเปิดพื ้นที่การพูดคุย 
ทำความเข้าใจและการทำงานร่วมกัน 

3.3.3  ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น 

จากการรับฟังความคิดเห็นและหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ พบว่า ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวเน่ืองกับประเด็น
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ที่ยังไม่เสร็จสิ้นโดยเร่งด่วนหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับที่ควบคุมได้  

2. กำหนดประเดน็นักปกปอ้งสิทธิมนุษยชนในแผนสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

3. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในนิยาม บทบาทและหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กบัทุกภาคสว่น 
เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน และส่งเสริมการทำงานในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้ม ครอง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในกรณีของเด็ก ผู้เยาว์  
และกรณีที่มีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ 

4. สนับสนุนให้นำข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการศึกษาวิจัยไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึง  
การทบทวน แก้ไข และยกเลิก กฎหมาย มาตรการ และกลไกที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อเอื้ออำนวยให้มีการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ผ่านกลไก
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและครอบคลมุ  
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5. ผลักดันให้มีการทบทวน และแก้ไขบรรดากฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและ เยียวยา  
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากคดี เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับ การมีส่ว น ร่วม  
ของสาธารณชน เช ่น กองทุนย ุต ิธรรม เพื ่อให ้การช ่วยเหล ือเย ียวยาเป ็ นไปโดยท ั ่ว ถึ ง  
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6. เร่งรัดออกกฎหมายที ่ส่งเสริมการค ุ ้มครองนักปกป้องส ิทธ ิมนุษยชนที ่ยังคงค้างอยู ่ระหวา่ง 
การพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปาก
ในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....   

7. สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชน และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมในวงกว้างมากขึ้น เกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน คดีผลประโยชน์สาธารณะ การดำเนินคดี เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน และปัญหาที่เกิดจากคดีในลักษณะดังกล่าว 

8. ทบทวนการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ให้มีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

9. กำหนดมาตรการและกลไกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
เช่น ให้การสนับสนุนการทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใ จ
เกี่ยวกับกลไกการคุ้มครองสิทธิที่ภาครัฐมีอยู่ ช่องทางและวิธีการดำเนินการ และความท้าทายในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งส่งเสริมให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความปลอดภัยในการทำงานทั้งด้าน Offline 
และ Online  

10. จัดให้ม ีการถอดบทเรียนเพื ่อสร้างองค์ความรู ้ เกี ่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในทางปฏิบั ติ 
เพ ื ่อส ่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในแนวปฏิบัต ิและแนวทางในการทำงานคุ ้มครองสิทธ ิพ ื ้นฐาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสร้างพื้นทีแ่ลกเปลีย่นเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาในการปฏิบตัิหน้าที่ 
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3.3.4 แผนปฏิบัติการและตัวช้ีวัด 

หน้าที่ของภาครัฐ (Duty of State)  

 

หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

1 การเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาสิทธิ
มนุษยชนระหว่าง
ประเทศ และความ
ร่วมมือกับกลไกสิทธิ
มนุษยชนต่าง ๆ  

   

1.1 ผลักดันการเข้าเปน็ภาคีสนธิสัญญาสทิธิมนษุยชน
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบคุคลทกุคนจากการบงัคับให้หาย
สาบสูญ (ICPPED)* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 

2566-2570 มีโครงการ/
กจิกรรม/การ
พิจารณาเข้าเปน็
ภาคี 

     

1.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติและระดับภูมิภาค* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการต่างประเทศ 
-กระทรวงการพัฒนาสงัคม
และความม่ันคงของมนุษย ์  
-กระทรวงยุติธรรม 
-สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

2566-2570 -มีการแลกเปลีย่น 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
กับหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ  
-มีการเยือนไทย
อย่างเป็นทางการ 
หรือ ในลักษณะ 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

  technical visit 
ของกลไกพิเศษ
ของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติที่
เกี่ยวข้อง 

2 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
นโยบาย และ
มาตรการต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

   

2.1 พิจารณา จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง หรือแก้ไข กฎหมาย 
มาตรการ กลไก และกระบวนการต่าง ๆ  เพ่ือให้สามารถ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนษุยชนได้จริง โดยรวมถงึนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง เพ่ือให้ทำงานได้อย่าง
ปลอดภัยทั้งด้าน Offline และ Online รวมถึงพิจารณาออก
กฎหมาย หรือมาตรการเพ่ือคุ้มครองนกัปกป้องสิทธิ
มนุษยชน โดยกำหนดนยิามนักปกปอ้งสิทธิมนษุยชนที่
ชัดเจน มีกระบวนการคุ้มครองนักปกปอ้งสิทธิมนษุยชนใหมี้
ความปลอดภัยในการทำงานทัง้ด้าน Offline และ Online 
โดยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสทิธิมนษุยชน
ระหว่างประเทศ*  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด 

2566-2570 -มีการพิจารณา/ 
จัดทำ/ทบทวน/ 
ปรับปรุง/แก้ไข 
กฎหมาย 
มาตรการ กลไก 
และกระบวนการ
ต่าง ๆ  เพ่ือให้
ความคุ้มครองนัก
ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

     

2.2 ดำเนินมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการ
ดำเนินคดีเชิงยทุธศาสตรเ์พ่ือระงับการมีสว่นรว่มของ
สาธารณชน (Strategic Litigation Against Public 
Participation: SLAPP) * 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
-สำนักงานศาลยุติธรรม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด 
 

2566-2570 -มีมาตรการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ดำเนินคดีเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือ
ระงับการมีส่วน
ร่วมของ
สาธารณชน 

     

2.3 ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ พัฒนาองค์ความรู ้และ
หารือร่วมกับนักปกปอ้งสิทธิมนษุยชนทัง้ภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ เพ่ือใหเ้กิดการทำงานรว่มกันอยา่ง
สร้างสรรค์* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการต่างประเทศ-
กระทรวงยุติธรรม  
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงกลาโหม  
-สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ  
 

2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือถอด
บทเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
พัฒนาองค์ความรู้ 
และหารือร่วมกับ
นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

     

2.4 บรรจุประเด็นนักปกป ้องส ิทธิมนุษยชนในแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570)* 
 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 

2566-2570 มีการบรรจุ
ประเด็นนักปกปอ้ง
สิทธิมนุษยชนไวใ้น
แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2566 – 
2570)* 

3 การสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  

   

3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบับทบาทนักปกปอ้งสิทธิ
มนุษยชนให้กับทกุภาคสว่น   

หน่วยงานหลัก  
-กระทรวงยุติธรรม 

2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรม/สื่อเพ่ือ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของนกั
ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน 
-ระดับความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

กิจกรรม/เรียนรู้
จากสื่อ  
 

     

3.2 เผยแพร ่แนวปฏิบ ัต ิที ่ดี เกี่ยวก ับมาตรการส่งเสริม
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการจดัการชุมนุมเพ่ือ
นำมาปรับใช้กับบริบทของไทย โดยเฉพาะแนวทางที ่ถูก
กำหนดโดยกลไกภายใต้สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี เช่น ข้อคิดเห็นทัว่ไปฉบบัที่ 
34 และ 37 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  
โดยรวมถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็ก ผู้เยาว์ 
และกรณีที่มีความละเอยีดอ่อนต่อเพศสภาพ* 
 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานสนับสนุน  
-กระทรวงกลาโหม 
-กระทรวงการต่างประเทศ  
-สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ 
-สำนักงานศาลยุติธรรม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด 
 

2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมเสรีภาพใน
การแสดงความ
คิดเห็นและการ
จัดการชุมนุมตาม
มาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่าง
ประเทศ  
-แนวปฏิบัติทีด่ี/
คู่มือแนวปฏิบัตทิีด่ี
เกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมเสรีภาพใน
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

การแสดงความ
คิดเห็นและการ
จัดการชุมนุม 

     

3.3 สร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนกำหนดมาตรการและ
กลไกเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย การนำเข้าข้อมูล และ
ข่าวปลอม (Fake News) รวมถึงดำเนินการกับธุรกิจทีมี่การ
กระทำความผิดดังกล่าว 

หน่วยงานหลัก  
-กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
-สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ 
-สำนักงานศาลยุติธรรม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด  
 

2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเว็บไซตผ์ดิ
กฎหมาย และการ
นำเข้าข้อมูล และ
ข่าวปลอม 
-มีมาตรการและ
กลไกเฝ้าระวัง
เว็บไซต์ผิด
กฎหมาย การ
นำเข้าข้อมูล  
และข่าวปลอม 
-มีการดำเนินคดี
กับกรณีเว็บไซตผ์ดิ



เอกสารสําหรับใช้ในการวิพากษ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

 

107 
 

หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

กฎหมาย การ
นำเข้าข้อมูล และ
ข่าวปลอม 

     

3.4 สร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนกำหนดมาตรการและ
กลไกเฝ้าระวัง รวมถึงดำเนินการต่อกรณีการใช้สื่อออนไลน์ 
หรือเทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ 

หน่วยงานหลัก  
-กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
-สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ 
-สำนักงานศาลยุติธรรม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด  
 

2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรณีการ
ใช้สื่อออนไลน์ 
หรือเทคโนโลยเีพ่ือ
แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
-มีมาตรการและ
กลไกเฝ้าระวังกรณี
การใช้สื่อออนไลน ์
หรือเทคโนโลยเีพ่ือ
แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

-มีการดำเนินคดี
กับกรณีการใช้สื่อ
ออนไลน์ หรือ
เทคโนโลยีเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 

     

3.5 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน เพ่ือสรา้ง
ความเข ้าใจและเพิ ่มขีดความสามารถในการนำกฎหมาย 
ตลอดจนมาตรการ กลไกที่ เกี ่ยวข้องกับการคุ ้มครองนัก
ปกป้องสิทธมินุษยชนไปบังคับใชไ้ด้จริงอย่างมีประสทิธภิาพ * 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานสนับสนุน 
-กระทรวงกลาโหม 
-สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ 
-สำนักงานศาลยุติธรรม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด 
 

2566-2570 โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการ /กลไก
คุ้มครองนัก
ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ให้กับ
เจ้าหน้าทีใ่น
กระบวนการ
ยุติธรรม 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

     

3.6 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทนายความ และจัดทำ
บัญชีรายชื่อทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชีย่วชาญ
และเข้าใจการต่อสู่คดีสทิธิมนษุยชน* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด  
 

2566-2570 โครงการ/
กิจกรรม/อบรม
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ
ทนายความด้าน
สิทธิมนุษยชน 
-บัญชีรายชื่อ
ทนายความ/ที่
ปรึกษากฎหมายที่
มีความเชี่ยวชาญ
ด้านสิทธิมนุษยชน 

     

3.7 เผยแพรอ่งค์ความแก่ชุมชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของตน การบริการให้
ความช่วยเหลือต่าง ๆ  จากรัฐ ช่องทางและวิธีการดำเนนิการ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กระบวนการประกันตัว การ
บังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานสนับสนุน 
-สำนักงานศาลยุติธรรม  
-สำนักงานอัยการสูงสุด 

2566-2570 - ช่องทางการ
เผยแพร่องค์
ความรู้แก่นัก
ปกป้องสิทธิ
มนุษยชนเกี่ยวกับ
สิทธมินุษยชน การ
บริการของรัฐ และ
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

การให้ความ
ช่วยเหลืออื่น ๆ   

4 การร้องเรียน ร้องทกุข์ 
ขอความช่วยเหลอื 

   

บูรณาการการทำงานของกลไกการร้องทุกข์และช่วยเหลือ 
และสน ับสนุนให ้กลไกดังกล่าวสามารถดำเน ินการได้
โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนนิธุรกจิ 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถงึ และมีการ
ติดตามให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนแก่ผู้รอ้งเรยีนโดยสม่ำเสมอ* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการพัฒนาสงัคม
และความม่ันคงของมนุษย ์ 
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงมหาดไทย  
-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 
-สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ  
-สำนักงานศาลยุติธรรม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด  
 

2566-2570  
-จำนวนข้อ
ร้องเรียน ที่ได้รับ
การแก้ไข 
-การประเมินความ
พึงพอใจโดยผู้ทำ
การร้องเรียน 
-มาตรการ
ดำเนินการ /
ประสานงานใน
การให้ความ
คุ้มครอง 
ช่วยเหลือ และ
ดูแลผู้ร้อง 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

5 กลไกการไกล่เกลี่ย/
การดำเนินคดี 

   5.1 บูรณาการ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ
การไกล ่เกลี ่ยในทุกระดับชั ้นของกระบวนการยุติธรรม 
ตลอดจนการพัฒนากลไกการระงับขอ้พิพาททางเลอืกอื่น ๆ * 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
-สำนักงานศาลยุติธรรม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด 
 

2566-2570 - โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
การไกล่เกลี่ย และ
มาตรการระงับข้อ
พิพาททางเลือก  
-ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การ
ไกล่เกลี่ยในทุก
ระดับชั้นของ
กระบวนการ
ยุติธรรม 
-จำนวนมาตรการ/
ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาท 
-ปริมาณคดีที่เขา้สู่
กระบวนการไกล่
เกลี่ย  
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

     

5.2 อบรมผู้ไกล่เกลี่ยเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพ่ิม
ข ีดความสามารถในประเด็นเก ี่ยวกับการคุ ้มครองสิทธิ
มนุษยชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีทีมี่ความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ 
กรณีเด็กและเยาวชน 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
 

2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมอบรมผู้
ไกล่เกลี่ย  
-จำนวนการผู้ไกล่
เกลี่ยที่ผ่านการ
อบรม 
 

     

5.3 ให้ความช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม  
-สำนักงานศาลยุติธรรม 
-สำนักงานอัยการสูงสุด  
 

2566-2570 -มีช่องทาง/กลไก/
มาตรการในการ
ช่วยเหลือนัก
ปกป้องสิทธิ
มนุษยชนเพ่ือให้
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม  

6 การเยียวยา 

   

6.1 เยียวยาเหยื่อ/ผู้เสยีหายตามกรอบกฎหมาย และพัฒนา
มาตรการเยียวยาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ โดยรวมถึงปฏิญญาว่าด้วยหลกัการพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม  
 

2566-2570 -มีการปรับปรงุ
ระบบและ
มาตรการเยียวยา
เหยื่อ/ผู้เสียหาย
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

จากอาชญากรรมและการใช้อำนาจโดยมิชอบ (UN Declaration 
of Basic Principles of Justice for Victims of Crime 
and Abuse of Power) ต า มคว าม เหมาะสมและเพศ
สภาวะ*   

เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

  

   

6.2 แก้ไขช่องว่างทางกฎหมายและอุปสรรคในการเข้าถึง
กระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพ่ิมช่อง
ทางการเข้าถึงการเยียวยา และความช่วยเหลือจากกองทนุ
ยุติธรรม 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 

2566-2570 -มีการศึกษา/
พิจารณา/
ทบทวน/แก้ไข/
ปรับปรุง แก้ไข
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการเข้าถึง
การเยียวยา และ
ความช่วยเหลือ
จากกองทุน
ยุตธิรรม 

* กิจกรรมน้ีเป็นหน่ึงในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลีย่นมาจากแผนปฏบิัติการฯ ในระยะแรก 
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว 
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ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ (Corporate Responsibility)  
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
 1.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรตน รวมถึงส่งเสริม ทำความเข้าใจ และสนับสนุนการแก้ไขกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และรับรอง  
ว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกเลิกจ้าง/ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรมเพียงเพราะเหตุจากการเรียกร้องสิทธิของตน/สิทธิผูอ้ื่น/หรือประโยชน์สาธารณะ* 
 1.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องเผยแพร่กฎหมาย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่ เกี่ยวข้องกับ การคุ้มค รอง  
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้บุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงได้* 
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏบิัติหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
 2.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรศึกษาและมอบหมายให้บุคคลากร หรือ หน่วยงาน ในสังกัดที่ชัดเจน มีหน้าที่ในการเผยแพร่ อบรม ประชาสัมพันธ์  
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทการทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้กับบุคลากร หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเครือข่ายได้รับทร าบ  
และให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นในหัวข้อดังกลา่ว*  
 2.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดใหม้ีเวทีหารือกับนักปกป้องสทิธิมนุษยชนเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน  
3. การจัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
 3.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อเสริมสร้าง  
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการทำงานของนักปกป้องสทิธิมนุษยชน 
 3.2 รัฐวิสาหกิจและธุรกิจ และภาคประชาสังคม ควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีการติดตามการดำเนินการ/
ดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟ้องร้องนักปกปอ้งสทิธิมนุษยชน รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมที่เป็นข้อพิพาท รวมถึงการทำงานร่วมกับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน* 
4. กลไกการร้องเรียน และเยียวยา 
 4.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางหรือเวทีหารือกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างความเข้าใจและประสานการท ำง านร่วมกั น  
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงจัดการกับข้อร้องเรียนเพื่อป้องกัน บรรเทา และเยียวยาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชน* 
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 4.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางรับเร่ืองราวร้องเรียนและผู้ประสานงานที่ชัดเจน รวมทั้งพิจารณาระงับเหตุข้อพิพาทกับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนโดยการเจรจา และหารือร่วมกัน รวมถึงกลไกไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆ และอาจประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ามา
ช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ทั้งน้ี รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องดำเนินคดีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพียงเพราะปฏิ บัติหน้าที่เรียกร้อง/
ปกป้องสิทธิของตน/สิทธิผู้อืน่/หรือประโยชน์สาธารณะ* 

 
* กิจกรรมน้ีเป็นหน่ึงในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลีย่นมาจากแผนปฏิบตัิการฯ ในระยะแรก 

หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว 
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3.4   แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ 

3.4.1 สถานการณ์ในภาพรวมและข้อท้าทาย 

การบังคับใช้แผนปฏิบตัิการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการลงทุน
ระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ มีความคืบหน้าโดยภาคส่วนต่าง ๆ  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ถูกระบุ
ในแผนปฏิบัติการฯ หลายกิจกรรม มีการผลักดันหลักการและสร้างกลไกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเค ารพหลัก  
ส ิทธ ิมนุษยชนในบริบทของการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาต ิให้เข้มแข็งย ิ่งขึ ้น อย ่างไรก็ตาม  
พบข้อท้าทายหลายประการที่จำต้องกำหนดแนวทางในทางปฏิบัติต่อไป ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยกิจกรรมเหล่าน้ี
จะต ้องถูกขับเคล ื่อนต่อไปในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที ่  2 ท ั ้งนี ้ สามารถสรุปสาระสำคัญเกี ่ยวกับพัฒนาการ 
และข้อท้าทายได้ดังน้ี 

กลไกรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน คณะกรรมการขับเคลื่อน 
งานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธ ุรก ิจก ับสิทธ ิมนุษยชน ซ ึ ่งมีหน้าที ่และอำนาจหลายประการ รวมไปถึงพิจารณาให้ข้ อคิดเห็นและข ้อเสนอ 
เพื่อแก้ปัญหากรณีข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการซึ่งอาจเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ทั้งกรณีการลงทุนในประเทศ และการดำเนินการของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ นอกจากน้ี การละเมิดสิทธิมนุษยชน
หลายประการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไทยในต่างประเทศยังได้ รับการพิจารณาโดยคณะกรรมก ารสิทธิม นุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) โดยในปี 2563 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเร่ือง “สิทธิชุมชน
กรณีประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของบริษัทเอกชน” แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อนำไปประมวล และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากน้ี สำนักงานความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่ อนบ้ าน 
(สสพ.) ได้เพิ่มช่องทางให้มีการติดต่อร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นโดยกำหนดให้มีหัวข้อ “ร้องเรียนประเด็น
สิทธิมนุษยชน” เป็นการเฉพาะสำหรับเสนอแนะหรือร้องเรียนประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเ นินง าน  
ของสำนักงานความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน  

อย่างไรก็ตาม ความรู้ความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับพันธกรณีของประเทศไทยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่กระทำโดยบุคคลภายใต้เขตอำนาจตนในพื้นที่ประเทศอื่น ซึ่งผูกพันทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ บริห าร และตุลาการ  
ย ังคงมีอยู ่อย่างจำกัด เนื ่องจากความรู ้ เกี ่ยวกับหล ักการพันธกรณีนอกอาณาเขตของรัฐ  (Extraterritorial 
Obligation) ซึ่งกำหนดให้รัฐมีเขตอำนาจเหนือการกระทำใด ๆ ที่รัฐดำเนินการและมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
ของบ ุคคลที ่อาศัยอยู ่นอกดินแดนของรัฐ ย ังคง ไม่เป็นที ่แพร่หลายในประเทศไทย โดยปัญหาเหล่านี้ส่งผล 
ต่อการออกกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ และทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกอาณาเขตประเทศไทยบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงกลไกการช่วยเหลอืและเยียวยาในประเทศไทยได ้ 
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นอกจากน้ี มาตรการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก การล งทุน  
ของไทยในต่างแดน เช่น การร้องเรียนต่อกสม. ยังคงประสบปัญหาทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบตัิ เน่ืองจากไม่มี
การกำหนดอำนาจของกสม. ในการพิจารณากรณีเหล่าน้ีไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแม้จะมี
ความพยายามจาก กสม. ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ เกิดขึ้นโดยบรรษัทข้ามชาติและมีก ารออก
ข้อเสนอแนะโดยกสม. จำนวนมาก แต่การนำข้อเสนอแนะของ กสม. ไปปฏิบัติยังคงเป็นไปอย่างจำกัด อีกทั้ง  
มีความล่าช้า ท ั ้ง น้ี แม้คณะอนุกรรมการขับเคล ื่อนแผนปฏิบัต ิการระดับชาติว่าด้วยธุรกิ จกับสิทธ ิมนษุยชน 
จะมีอำนาจในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนซึ่งเกิดจากธุรกิจในประเทศไทยหรือบรรษัทข้ามชาติไทยในต่าง ป ระเทศ 
แต่คณะอนุกรรมการฯ ยังมีข้อจำกัดในขอบเขตอำนาจดำเนินการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งนำตัวผู้กระทำผิดมารับผิด
หรือลงโทษ 

อนึ ่ง ป ัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาและข ้อท้าทายในทางปฏิบัติ และทางกฎหมายในการสรา้ง
หลักประกันว่าผู้เสียหายจากการกระทำขององค์กรธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการดำเนินธุรกิจ
อันมีลักษณะข้ามพรมแดน จะสามารถเข้าถึงความยุติธรรมและการเยียวยาในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ี อุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ อุปสรรคเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล หลักการกฎหมายขัดกันและอายุความที่ไม่ เอื้อ  
ต่อการดำเนินคดีข้ามพรมแดน รวมถึงอุปสรรคจากสถานะทางกฎหมายที่ นิติบุคคลมีสภาพบุคคลแยกต่างหาก  
จากผู้ถือหุ้นทำให้การรับผิดของบริษัทแม่ต่อการดำเนินงานของบริษัทในเครือเป็นไปโดยจำกัด ประเด็นดังกล่าว  
จึงจำต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

ทั้งน้ี เมือ่พิจารณากลไกต่าง ๆ ในปัจจุบัน จะพบว่า กลไกเหล่าน้ีเน้นไปที่การพิจารณาข้อ ร้อง เรีย น
หล ังจากเก ิดการละเมิดส ิทธ ิมนุษยชนแล ้ว แต ่กลับขาดกลไกเชิงรุกในการประกัน ประเมิน และติดตาม
ผลกระทบข้ามพรมแดน หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ก่อโดยบรรษัทข้ามชาติของไทยในต่างประเทศ หรือโดย
บริษัทต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย เช่น กลไกการประเมินผลกระทบสิ่งแว ดล้อม  
ข้ามพรมแดน (Transboundary EIA) ซึ่งเป็นกลไกที่ประเมินผลกระทบของโครงการที่ เป็นไปได้ว่ าอ าจเกิด  
ต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที ่จะมีการต ัดสินใจดำเนินโครงการ แม้ว ่าในป ี 2561 คณะกรรมาธ ิการแม่น้ำโขง  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Mekong River Commission For Sustainable Development) ซึ่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก จะได้นำเสนอแนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโขง
ตอนล ่าง (เอกสารการทำงาน) (Guidelines For Transboundary Environmental Impact Assessment  
In The Lower Mekong Basin) (Working Document) ต่อสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “สนับสนุน
ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับชาติในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการต่าง ๆ  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดน” โดยเพิ่มการสื่อสารและการประสานความร่วมมือข้ ามพรมแดน  
อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติน้ีไมไ่ด้ส่งผลผกูพันทางกฎหมายต่อรัฐสมาชิกต่าง ๆ  แต่อย่างใด 
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การเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมน ุษยชนของบร ิษัทจดทะเบียนของไทย ในป ี 2563 สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษทั
จดทะเบ ียนของประเทศไทยทุกบริษ ัท ต ้องทำการรายงานประเด ็นด ้านสิทธิมนุษยชนในรายงานประจำปี  
(แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 หรือ One Report) โดยจะมีผลตั้งแต่รอบปีบัญชี
ส ิ ้นส ุด 31 ธ ันวาคม  2564 และเริ ่มต ้นในปี 2565 โดยบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต ่อประชาชน 
เป ็นครั ้งแรก ( IPO) จะเริ ่มเปิดเผยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในแบบ Filing โดยกลไกดังกล ่าวมุ ่งเนน้ไปที่ 
การเสริมสร้างวินัยจากผู้ปฏิบัติควบคู่ไปกับมาตรการแรงผลักดันจากตลาดมากกว่าการใช้มาตรการทางกฎหมาย 
ผ่านกระตุ้นให้มีการเปิดเผยภาพรวมของนโยบายและเป้าหมายการจัดการความยั่งยืน การจัดการผลกระทบ  
ต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม  นอกจากน้ี 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
ได้ทำการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนของไทยให้ครอบคลุมป ระ เด็ นการ
เคารพส ิทธิมนุษยชนตามหลักการ UNGPs อ ีกท ั้งทำการประเมินความยั่งยืนของบริษ ัทจดทะเบียนของไทย 
ที่ครอบคลุมการประเมินผลดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งของบริษัทเองและคู่ค้า ตั้งแต่ระดับนโยบาย การนำไปปฏิบัติ  
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และการเปิดเผยข้อมูล  

การส่งเสริมการปรับใช้หลักการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  นอกจากการเผยแพร่คู่มือ  
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว ยังมีตัวอย่างการนำ
หลักการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านมาปรับใช้โดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) ภายใต้ประกาศว่าด้วยเร่ืองนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้โครงการให้ความช่ วยเหลือ  
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการประกาศใช้ตั้งแต่วั นที่ 29 มิถุนายน 2564 ซึ่งกำหนดให้มีการศึกษา ทบทวน  
และประเมินความเส ี่ยงของผลกระทบด้านส ิทธิมนุษยชนอย ่างรอบด้านก ่อนดำเนินโครงการขนาดใหญ่  
หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการมทำบริการสาธารณะ รวมถึงกรณีที่มีการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ เอกชน 
ตลอดจนสร้างช่องทางเป ิดเผยข้อมูล กลไกหารือก ับชุมชนที ่ได้รับผลกระทบภายใต ้การให้ความช่วยเหลือ  
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน และกำหนดให้มีการศึกษา HRDD สำหรับทุกโครงการที่สำนักงานความร่วมมือพัฒ นา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในอนาคต รวมทั้งสำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาช่วยเหลือทางการเงิ นแก่ เมีย นมา  
เพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยจะนำไปปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทาง  
การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากน้ี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ยงัให้ข้อมูลว่าหน่วยงานของตนมีการศึกษาและวางแผนประเมินคว ามเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิม นุษยชน  
อย่างรอบด้าน (HRDD) ก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน 
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ในกระบวนการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในรอบที่  3 ภายใต้กลไก Universal 
Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ประเทศ
ไทยได้ตอบรับข้อเสนอแนะจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ พร้อมทั้งให้คำม่ันโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) 
ในการ “ดำเนินการสนับสนุนมาตรการเชิงบังคับให้ภาคธุรกิจดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่าง รอบด้าน 
(HRDD)” และ “พิจารณาเสนอให้มีมาตรการเชิงบังคับให้ภาคธุรกิจดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบ
ด้าน (HRDD)” 

การปรับใช้แนวทางต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน หลายหน่วยงานได้นำมาตรฐานต่าง ๆ  
ที่เป็นการส่งเสริมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน
มากยิ่งขึ้น ดังน้ี  

Sustainable Banking Guidelines ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่าง ๆ 
รวมถึงเร่ือง Sustainable Banking อย่างต่อเน่ือง และให้ธนาคารพาณิชย์ทำการประเมินตนเองด้านก ารปฏิบัติ
ตาม Sustainable Banking Guidelines เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการจริงตามคำมั่นที่ได้ให้ไว้
แก่สาธารณชน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินเพื่อกำหนดมาตรฐ านที่ดี  
ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป นอกจากน้ัน ธนาคารแห่งประเทศไทยยังสนับสนุนสมาคมธนาคารไทย
ในการจัดทำแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking Guidelines) เร่ือง การให้
ส ินเช ื ่ออย ่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) เพ ื ่อเป ็นแนวทางให ้ธนาคารพาณิชย ์นำป ัจจัย 
ด้านส ิ ่งแวดล้อม ส ังคม และการกำก ับด ูแล หรือ  Environment, Social And Governance (ESG Criteria) 
มาร่วมพิจารณาในการกำหนดนโยบายและกลย ุทธ ์สำหรับการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

Environmental And Social Safeguards Guidelines สำนักงานความร่ว มมือพ ัฒนาเศรษ ฐกิ จ  
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) ได้กำหนดว่าในขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial 
Assistance: FA) สำนักงานจะใช้แนวทางป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental And 
Social Safeguards Guidelines : ESS) และระบุในเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ทุกโครงการของสำนักงานให้ป ระ เทศ
เพื ่อนบ ้านจัดส่งหล ักฐานยืนยันการดำเนินการต ่าง ๆ  เพ ื ่อลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมก่ อนเร่ิม
ดำเนินการก่อสร้าง และมีมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งก่อน ระหว่าง  
และหลังการก่อสร้าง พร้อมทั ้งได้กำหนดช ่องทางการร้องเรียนเพื่อให้สามารถเร่งแก้ไขปัญหาท ี่ เก ิดขึ ้นได้  
นอกจากน้ี ยังได้มีการศึกษาและพิจารณาตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมียนมา โดยจัดทำรายงานผลกระทบ
ส ิ ่งแวดล ้อมเบื ้องต ้น ( Initial Environmental Examination : IEE) หรือรายงานการว ิเคราะห ์สิ ่งแวดลอ้ม 
แล ้วแต่กรณี ภายใต ้กฎหมายสิ ่งแวดล ้อมที ่ เกี ่ยวข้องของเมียนมาโดยให้ครบถ้ว นตามองค ์ประกอบ  4 มิติ 
คือ ทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  และคุณค่าชีวิต 
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State Enterprise Assessment Model สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้เร่ิมนำระบบ 
State Enterprise Assessment Model (SE-AM) ซึ่งเป็นระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจมาใช้ตั้งแต่
ปี 2563 โดยระบบดังกล่าวจะทำการประเมินหลายด้าน รวมถึง “ด้านการกำกับดูแลที่ดีและก ารนำอ งค์ก ร”  
ซึ่งในการประเมินผลด้านน้ีได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องมีนโยบายการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ และติดตามผล  
การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อส ังคมและสิ ่งแวดล้อมในกระบวนการ ( CSR In Process)  
ซึ่งต้องคำนึงถึงการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี ในการประเมิน “ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และลูกค้า” ยังกำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีสว่นได้ส่วนเสียด้วย 

Global Reporting Initiative (GRI)  ตลาดหล ักทรัพย ์แห่งประเทศไทยได ้ทำการส ่งเสริมให ้บริษัท 
จดทะเบ ียนจัดทำรายงานความยั ่งยืนตามกรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI)  
โดยการจัดทำรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด เป้าหมาย พัฒนาการ และผลการดำเนินงาน  
ด้านส ิ ่งแวดล้อม สั งคม และบรรษ ัทภิบาลแก่ผู้มีส่วนได้เส ียรับทราบ โดยใช้วิธีรายงานแยกผลประกอบการ 
(Financial Performance) กับผลการดำเนินงานทางสังคมและสิ่งแวดลอ้ม (Non-Financial Performance) ทัง้น้ี 
ในปี 2563 มีบริษัทจดทะเบียนไทยร้อยละ 20.14 ที่จัดทำรายงานความยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาต รฐ านส ากล  
ตามแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ GRI  

การปรับปรุงข้อตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับมาตรฐาน กระทรวงการต่างประเทศ
ได้ทำการปรับปรุงข้อตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับมาตรฐาน (Bilateral Investment Treaty 
Model: BIT Model) โดยข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวเน้นย้ำถึงสิทธิของรัฐในการกำกับดูแล (Right To 
Regulate) อาทิ ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ศีลธรรมอันดีของประชาชน และสิทธิด้านแรงงาน ซึ่งการดำเนินการน้ี 
จะช่วยเพิ่มพื้นที่เชิงนโยบายและช่วยให้ รัฐสามารถปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โ ดยไม่ ต้อง กังวลว่ า  
จะถ ูกนักลงทุนต่างชาติฟ้องร้อง นอกจากนี ้ ข ้อตกลงนี ้ย ังเพ ิ่มข้อบทที่ส่งเสริมให้นักลงทุนดำเนินโครงการ 
Corporate Social Responsibility (CSR) ในประเทศที ่เข้าไปลงทุน และจะถูกใช้เป็นพื ้นฐานในการเจรจา 
ความตกลง BIT กับประเทศต่าง ๆ  ในอนาคต 

การจ ัดการอบรมให้ความรู้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดให้มีการอบรม ประชุม และสัมมนา 
ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการ UNGPs การนำหลักการ HRDD ไปใช้
ในการบริหารความเสี่ยงขององค์ก ร การติดตาม จัดทำ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ฯ อย่างเป็นรูปธรรม  
การดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน การพัฒนา
ธ ุรก ิจให ้ก ้าวส ู่ตลาดต่างประเทศโดยเคารพต ่อหลักการสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมการสรรหาแรงง าน 
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และการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม ฯลฯ ให้แก่ผ ู้แทนภาคส่วนต ่าง ๆ  ท ั ้งภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ  
ภาคธุรกิจ บริษัทจดทะเบียนของไทยทั้งในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) รวมถึงนักลงทุนไทยในต่างประเทศ 

นอกจากน้ี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ยังได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
ให ้บริษัทจดทะเบียน และผู ้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ตระหนักถึงการประกอบธ ุรก ิจอย ่างมีธรรมาภิบาล  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชน โดยข้อตกลงความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์  
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ UNGPs เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในแต่ล ะธุ รกิจ 
นอกจากนี ้  สำนักงานคณะกรรมการกำก ับหล ักทรัพย ์และตลาดหล ักทรัพย ์ (ก.ล.ต.)  ย ังมีความร่วมมือ 
กับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั ในการจัดทำหลักสูตรอบรมด้านธุรกิจกับสทิธิมนุษยชนใหแ้ก่ภาคธรุกิจ
อย่างมีมาตรฐาน สอดคล้องตามหลักการ UNGPs  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อสร้างคว ามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ UNGPs แผนปฏิบัติการฯ และการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบแล ะเคารพ  
สิทธิมนุษยชนให้กับรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ โดยดำเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี โดยมีทั้งในรูปแบบกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเอง กิจกรรมที่ร่วมจัดกับหน่วยงานอื่น กิจกรรมที่จัดขึ้นตามที่ได้ รับการติดต่อประสานงานจากรัฐวิสาหกิจ
และภาคธุรก ิจโดยตรง รวมท ั ้งการได้รับเชิญให ้เป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ความรู ้ในประเด ็นด ังกล ่าว ท ั ้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ นอกจากน้ัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยังได้ผลิตสื่อ
หลากหลายรูปแบบเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัหลักการ UNGPs และแผนปฏิบัตกิารฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน และในอนาคตมีแผนที่จะจัดตั้ง
สถาบ ันธ ุรก ิจก ับส ิทธ ิมนุษยชน (Business and Human Rights Academy)  ด ้วยความร่วมมือระหว ่า ง  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศ ไทย 
(Global Compact Network Thailand: GCNT) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme: UNDP) 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
หลายกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ไม่สามารถดำเนินได้เช่นที่ได้วางแผนไว้ โดยเฉพาะโครงการที่จำเป็นต้องมี
การเดินทางไปจัดกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ และจำต้องมีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากที่อาจจะก่อ ให้เกิด
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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การเพ ิ ่มแรงจูงใจให ้ภาคธุรก ิจเคารพสิทธิมน ุษยชน กระทรวงย ุต ิธรรม โดยกรมคุ ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ ได้จัดทำรายงานการศ ึกษามาตรการ/กลไกเพื ่อเป ็นแรงจูงใจให ้ภาคธุรก ิจ/รัฐวิสาหก ิจเคารพ 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งอยู่ระหว่างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
และตราสัญลักษณ์ (BHR Label) โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้เผยแพร่ไปยังภาคธุรกิจต่อไป นอกจากน้ัน 
กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร ได้ส่งเสริมมาตรการลดหย่อนภาษีอากรอย่างต่อเน่ืองให้กับผู้ประกอบการ  
ที่จ้างงานผู้พ้นโทษ รวมทั้งกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพัสดุที่ได้รับการส่งเสริม
ให้จัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ี มาตรการดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นมาตรการที่ช่วยส ร้างแ รง จูง ใจ  
ให้ภาคธุรกิจดำเนนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนได้  

การดำเน ินการของภาคธุรก ิจ พบว ่า รัฐว ิสาหก ิจและภาคธ ุรก ิจหลายแห ่งได ้ดำเนิ นก ิจกรรม 
หลายโครงการเพื่อส่งเสริมการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนในบริบทของการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัท
ข้ามชาติ ได้แก่ การทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร และออกนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์
ที่ยึดถือเป็นกรอบปฏบิัติในระดับสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน ข้อตกลงร่วมและสนธิสัญญาต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิต่อแรงงาน และหลักการ UNGPs รวมทั้งหลายบริษัทได้มีการประเมิน HRDD เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ควบรวมกิจการ การดำเนินธุรกิจต่างประเทศ หรือในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง 
การเป ิดเผยข ้อมูลการดำเนินการของบริษ ัทผ ่านช ่องทางต่าง ๆ  อย ่างไรก ็ตาม การให ้ความรู ้ด ้านส ิทธ ิมนุษยชน 
แก่กลุ่มนักลงทุนและผู้ประกอบการระหว่างประเทศยังคงเป็นเร่ืองที่มีความสำคัญและจำเป็นต้อ งด ำเ นินการ  
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งแนวโน้มกระแสสังคมโลกกำลังมุ่งสู่การกำหนดให้การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านเป็นมาตรการบังคับ  

3.4.2 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน 

จากข้อท้าทายข้างต้น พบว่า ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิม นุษยช น  
ในบริบทการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ จำเป็นต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ี 

1. การกำหนดขอบเขตอำนาจของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม และเพียงพอ  
ต่อการกำกับดูแล รวมถึงสอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตามแผนปฏิบัติการฯ ได้จริง  

2. การพิจารณาเครื ่องมือท ี่จะใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจปฏ ิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ  
อย ่างเคร่งครัด รวมถ ึงพิจารณากำหนดมาตรการทั ้งในเช ิงสมัครใจและภาคบังคับที่ จำเป็น 
ต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ให้ลุล่วง 

3. การศ ึกษาและส ่งเสริมความรู ้ความเข ้าใจเกี ่ยวก ับ หลักการพันธกรณีนอกอาณาเขตของรัฐ 
(Extraterritorial Obligation) ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคธุรกิจ 
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4. การส ่งเสริมความรู ้ความเข ้าใจในประเด ็นส ิทธ ิมนุษยชน ให ้ก ับนักลงท ุนไทยที ่ไปลงทุน 
ในต่างประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศที่มาลงทุนในไทย  

3.4.3  ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น 

จากการหารือร่วมกับภาคส ่วนต ่าง ๆ  อย ่างต่อเนื่อง พบว ่า ม ีข ้อเสนอแนะที ่เกี ่ยวเนื ่องกับประเด็น 
การลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ สรุปสาระสำคัญได้ดังน้ี 

1. ดำเนินก ิจกรรมตามแผนปฏิบ ัต ิการฯ ท ี ่ยังไม่เสร็จโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะหลังการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับที่ควบคุมได้สำหรับกิจกรรมที่จำต้องมีการ
รวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก 

2. เสริมสร้างความตระหนักรู ้เกี ่ยวกับหลักการตามกฎหมายสิทธิมนุ ษยชนในการเคารพ คุ ้มครอง  
และเติมเต็มสิทธิมนุษยชนของบุคคลทั้งที่อยู่ในดินแดนที่รัฐมีเขตอำนาจ รวมถึงนอกอาณาเขต
ประเทศตนตามหลักพันธกรณีนอกอาณาเขตของรัฐ (Extraterritorial Obligation) 

3. ส่งเสริมขีดความสามารถของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจ 
ก ับส ิทธ ิมนุษยชนหรือกลไกอ ื ่นท ี ่จะมีหน้าท ี ่พ ิจารณาข ้อร้องเ รียนจากการดำเนิ นธ ุรกิ จ  
ของสถานประกอบการท ั ้งกรณีการลงท ุนในประเทศและการดำเนินการของนักลงท ุนไทย  
ในต ่างประเทศ โดยรวมไปถึงการสนับสนุนทางด ้านทรัพยากรและขยายขอบเขตอำนาจหนา้ที่  
ตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงาน สนับสนุนการดำเนินคดี  
และกระบวนการเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นกลาง และเป็นอิสระ 

4. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของประเทศอื่นในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน รวมถึงให้ความช่วยเหลือ
ผ ู ้ เส ียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอื ่น ๆ  ให ้สามารถเข้าถึง การเยียวยาทางศาล 
และการเยียวยาที่ไม่ใชท่างศาลในประเทศไทย รวมทั้งเข้าถงึการช่วยเหลือและเยยีวยาในต่างประเทศได ้

5. ทบทวนและสร้างกลไกเชิงรุกในการประกัน ประเมิน และติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน หรือการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ก่อโดยบรรษัทข้ามชาติของไทยในต่างประเทศ รวมถึงการบังคับใช้กลไก  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธภิาพ 

6. ประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการชดเชยเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแค่ในอ าณาเขต
พรมแดนประเทศเท่าน้ัน แต่ครอบคลุมไปถึงชุมชนซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณที่บ ริษัทห รือ รัฐวิส ากิจ  
ไทยดำเนินธุรกิจและได้รับความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยรวมไปถึงการ พิจารณา 
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ทบทวน และศึกษาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายไทยและระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรค ในก าร
เข้าถึงความยุติธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ 

7. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางศาล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศอื่น เพื่อส่งเสริม
การแบ่งปันข้อมูลข้ามพรมแดน และความโปร่งใส และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายจากการละ เมิด 
สิทธิมนุษยชนถูกปฏิเสธการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

8. กำหนดให้มีกฎหมาย หรือมาตรการที่กำหนดให้ภาคธุรกิจที่ลงทุนในไทยและภาคธุรกิจไทย ที่ลงทุน 
ในต่างประเทศต้องจัดดำเนินการประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) 
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3.4.3 แผนปฏิบัติการและตัวช้ีวัด 

หน้าที่ของภาครัฐ (Duty of State)  

 

หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

1 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
นโยบาย และมาตรการ
ต่าง ๆ   

   1.1 ศึกษาและจัดทำแนวปฏิบตัิและกระบวนการให้ความเหน็
ต่อสัญญาในกรณีที่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทำธุรกิจกบับรรษัท
ข ้ามชาติ โดยให้ครอบคล ุมแนวทางตามหลักการ UNGPs 
พันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ รวมถึงสอดคล้อง
ก ับข ้อตกลงเพื ่อการส่งเสร ิมและคุ ้มครองการลงทุนฉบับ
มาตรฐานที่กระทรวงการต่างประเทศได้ทำการปรบัปรุง* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
-สำนักงานอัยการ
สูงสุด 
 

2566-2570 -คู่มือแนวปฏิบัตแิละ 
กระบวนการให้
ความเห็นต่อสัญญา
ในกรณีที่ภาครฐัและ
รัฐวิสาหกิจทำธุรกิจ
กับบรรษัทข้ามชาต ิ 

 

    1.2 ศึกษาแนวทางกำหนดให้มีกฎหมาย หรือมาตรการบังคับ
ให้ภาคธุรกิจที่ลงทุนในไทยและภาคธุรกิจไทยในต่างแดนต้อง
ดำเนินกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
(HRDD)* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
 

2566-2570 - ผลการศึกษา
แนวทางและรูปแบบ 
HRDD ที่เหมาะสม 
- ร่างกฎหมาย หรือ
มาตรการเกี่ยวกบั
การดำเนินการ 
HRDD 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

 

    1.3 ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย หรือ
กำหนดมาตรการเพ่ือประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
และการชดเชยเยียวยาทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองที่
ม ีประส ิทธิภาพ โดยครอบคลุมไปถึงช ุมชนซ ึ่งอาศัยอยู ่ใน
บริเวณที่บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจไทยดำเนินธุรกิจและได้รับ
ความเส ียหายจากการดำเนินธ ุรกิจด ังกล ่าว  ท ั ้งในและ
ต่างประเทศ 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานสนับสนนุ 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
-สำนักงานศาล
ยุติธรรม 
-สำนักอัยการสูงสุด 
 
 

2566-2570 - ผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการ
แก้กฎหมาย หรือ
มาตรการประกันการ
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และการ
เยียวยาสำหรับผู้ที่
ได้รับผลกระทบจาก
การประกอบธุรกิจ
ไทยในต่างประเทศ  

 

 

    1.4 ศ ึกษาแนวทางพัฒนาการประสานความร ่วมมือกับ
ต่างประเทศเพื ่อรับข ้อร้องเรียน ตรวจตรา สอบสวน การ
ดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อชุมชน โดยรวมไปถึงการส่งเสรมิ
ความร ่วมมือด้านการแบ่งปันข้อมูลข้ามพรมแดนและการ
เข้าถึงพยานหลกัฐานกรณกีารละเมิดสทิธิมนษุยชน โดยรวมถงึ
การทบทวนความรวดเร ็ว  ความโปร ่งใส และความมี

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
-กระทรวงยุติธรรม 
- สำนักงานศาล
ยุติธรรม 
-สำนักอัยการสูงสุด 

2566-2570 - ผลการศึกษา
แนวทางพัฒนาการ
ประสานความ
ร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพ่ือรับ
ข้อร้องเรียน ตรวจ
ตรา สอบสวน การ
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

ประสิทธิภาพของกลไกในปัจจุบัน ดำเนนิการแก้ไขข้อท้าทาย
ดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในวงกว้าง* 

 
 

ดำเนินธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อชุมชน
ทั้งในและ
ต่างประเทศ และ
ข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหา และ
ข้อท้าทายที่เกิดขึน้  

 

    1.5 ศึกษา ทบทวน และพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมาย 
ระเบ ียบ นโยบาย เ พ่ือให้เกิดการคุ้มครองและประกันการ
เยียวยาแก่บุคคลในประเทศไทยจากการละเมิดของบรรษัท
ข้ามชาติผ่านชอ่งทางออนไลน์ 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานสนับสนนุ 
- กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
- สำนักงานศาล
ยุติธรรม 
-สำนักอัยการสูงสุด 
 

2566-2570 - ผลการศึกษาแนว
ทางแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ นโยบาย 
เพ่ือคุ้มครองและ
เยียวยาแก่บคุคลใน
ประเทศไทยจากการ
ละเมิดของบรรษัท
ข้ามชาติผ่านชอ่งทาง
ออนไลน์ 

 
    1.6 พิจารณาความเป็นไปได้ในการจดัทำแนวทางหรือความตก

ลงในการว ิเคราะห์ผลกระทบส ิ ่งแวดล ้อมข ้ามพรมแดน 
หน่วยงานหลัก 2566-2570 -ผลการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการ
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

(transboundary EIA) และมีการเฝ ้าระว ังผลกระทบข้าม
พรมแดนท ั ้งทางด้านส ุขภาพ การเกษตร ส ังคม ท ี ่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกต่าง ๆ  รวมถึง
ผ ่านกระบวนการประเมินผลกระทบทางส ุขภาพโดยคนใน
ชุมชน หรือ CHIA* 

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานสนับสนนุ 
-กระทรวงยุติธรรม 

จัดทำแนวทางหรอื
ความตกลงในการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดน 
(transboundary 
EIA) และการจัดต้ัง
กลไกเฝ้าระวัง
ผลกระทบข้าม
พรมแดน  

2 ความตระหนักรู้ด้าน
พันธกรณีของประเทศไทย
ในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนข้ามพรมแดน 

   2.1 จัดฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
หลักการ UNGPs และ HRDD ให้กับภาคธุรกิจ พร้อมทั้งจัดให้
มีช่องทางสื่อสารแก่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจใน
ตลาดทุนไทย รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ธุรกิจสัญชาติไทยทีจ่ะไปลงทุนในต่างประเทศ * 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงยุติธรรม 
-ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  
-สำนักงาน
คณะกรรมการกำกบั
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

2566-2570 -โครงการ/กิจกรรม
การจัดประชุม/อบรม
เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะ
หลักการ UNGPs 
และ HRDD 
-การประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

หน่วยงานสนับสนนุ 
-กระทรวงพาณิชย์  
-คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 
สถาบัน  
-สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

     2.2 ส่งเสริมให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและ
บร ิษ ัทท ี่ม ีหล ักทรัพย ์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
ขนาดใหญ่และห่วงโซ่อุปทานของบริษัท รวมถึงการจัดจ้างบริ
การภายนอก และการรับเหมาช่วงที่อาจก่อผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์ต่อสิทธิมนุษยชน 

หน่วยงานหลัก 
-สำนักงาน
คณะกรรมการกำกบั
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
 

2566-2570 มีการจัดอบรมบรษิัท
ที่เสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนและบรษิัท
ที่มีหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

และความเชื่อมโยง
ระหว่างบริษัทขนาด
ใหญ่และห่วงโซ่
อุปทานของบรษิัท 
รวมถึงการจัดจ้างบริ
การภายนอก และ
การรับเหมาชว่งที่
อาจก่อผลกระทบที่
ไม่พึงประสงค์ต่อสิทธิ
มนุษยชน 

     2.3 สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญชาติไทยที่จะ
ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้เคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ  ของประเทศ
ที่รับการลงทุน (host country)  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงพาณิชย์  
-กระทรวงยุติธรรม 
-ธนาคารเพ่ือการ
ส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทย 
-ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

2566-2570 -คู่มือสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านสทิธิ
มนุษยชน  
-คู่มือการลงทุนในแต่
ละประเทศ  
-โครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรม/ให้ความรูผู้้
ประกอบธุรกิจที่จะ
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

-สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ไปลงทุนใน
ต่างประเทศเพ่ือให้
เคารพต่อหลักการ
สิทธิมนุษยชน 

     

2.4 รวบรวมข้อมูลตาม Sustainable Banking Guidelines 
เรื่อง การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Lending) เพ่ือกำหนดมาตรฐานที่ดีให้ธนาคารพาณิชยใ์ช้เปน็
แนวปฏิบัติ เพ่ือให้ธนาคารพิจารณานำหลกัการ ESG และแนว
ปฏิบัติอื่น ๆ มาใช้ เพ่ือให้การให้สินเชื่อแก่นักลงทุน เป็นไป
อย่างมีความรับผิดชอบ* 

หน่วยงานหลัก 
-ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2566-2570 กำหนดมาตรฐานทีด่ี
แก่ธนาคารเพ่ือให้
เกิดการอนุมัติสินเชือ่
อย่างมีความ
รับผิดชอบ 

     

2.5 สร้างช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการระเบียงเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
รวมถึงเขตเศรษฐกิจพรมแดนทั้งหมด และกลไกหารือกบัชมุชน
ที่ได้รับผลกระทบ 

หน่วยงานหลัก 
-สำนักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก   
-สำนักงานความ
ร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ

2566-2570 มีการกำหนดช่องทาง
เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก 
(Eastern 
Economic 
Corridor : EEC) 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

ประเทศเพ่ือนบา้น 
(องค์การมหาชน)  
-สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ 

รวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พรมแดนทั้งหมด 
และกลไกหารือกับ
ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ 

3 การพัฒนากลไกเชิงรกุใน
การตรวจสอบ แก้ไข 
ป้องกัน ประเมิน และ
ติดตามผลกระทบข้าม
พรมแดน และใน
ต่างประเทศ 

   3 .1 พัฒนามาตรการกลไกการกำกับดูแลนักลงทุนไทย 
ท ี ่ ไปลงทุนข้ามพรมแดนในต่างประเทศให้เคารพสิทธิ มนุ ษยชน 
หลักการ UNGPs และ BCG Model  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ  
-กระทรวงพาณิชย์  
-กระทรวงยุติธรรม 

2566-2570 มาตรการ/กลไก
กำกับดูแลการลงทุน
ข้ามพรมแดน 

   

3 . 2 ท บ ทวน แ ละพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ ของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่า
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  กสม. หรือกลไกอื่นที่จะมี
หน้าที่ พิจารณาข้อร้องเรียนจากการดำเนินธุรกิจของ
สถานประกอบการทั้งกรณีการลงทุนในประเทศและการ
ด ำ เ นินการของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ  เ พื ่อให้
สามารถดำเ นินการตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงาน 
และสนับสนุนการดำเนินคดีและกระบวนการเยียวยาได้

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
-กระทรวงยุติธรรม 
 

2566-2570 ผลการศึกษา /
ทบทวน/ ปรับปรุง 
กลไกติดตาม/
ตรวจสอบ/จัดการ/
ประสานงาน/
ดำเนินการ/เยยีวยา
กรณีการดำเนิน
ธุรกิจของสถาน
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นกลาง และเป็นอสิระ 
อีกทั้งอำนวยความสะดวกในการพูดคุยเจรจาเพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหา* 
 

ประกอบการทั้ง
กรณีการลงทุนใน
ประเทศและการ
ดำเนินการของนัก
ลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ 

     

3 .3 จัดตั้งห รือมอบหมายหน่วยงานให้คำปรึกษาแก่
บริษัทไทย บรรษัทข้ามชาติ รวมถึงนักลงทุนไทย และ
ผู้ประกอบการอื่น ๆ  ในเรื่องสิทธิมนุษยชน  

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
-กระทรวงพาณิชย์  
-กระทรวงยุติธรรม 
 

2566-2570 จัดตั้งหรือมอบหมาย
หน่วยงานให้
คำปรึกษาแก่
บริษัทไทย บรรษัท
ข้ามชาติ รวมถึง
นักลงทุนไทย และ
ผู้ประกอบการอื่น ๆ 
ในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน 

4 มาตรการป้องกัน และ
สร้างแรงจูงใจเพ่ือสง่เสรมิ

   4.1 กำหนดให้รัฐวสิาหกิจมีแนวทางในการปอ้งกันและบรรเทา
ความเสี่ยงผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการ

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการคลัง  
 

2566-2570 -มีการนำระบบ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

การดำเนินธรุกิจที่เคารพ
สิทธิมนุษยชน  

ดำเนินการในต่างประเทศ ทั้งโดยองค์กรเอง บริษัทยอ่ย 
(subsidiary) บริษัทในเครือ ผู้รับจ้างตามสัญญา หรอืกจิการร่วม 

รัฐวิสาหกิจใหม่ 
(State Enterprise 
Assessment 
Model : SE-AM) 
มาใช้ประเมินผลการ
ดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ จ 
-มีการนำหลักการ
และแนวทางกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีมาใช้
บังคับ 

     4.2 จัดทำ พัฒนา ปรับใช้ และประชาสมัพันธ์มาตรการจูงใจ
ในการเคารพสิทธิมนษุยชน ที่สอดคล้องกับสถานการณข์อง
ประเทศไทยที่มีสถานประกอบการขนาดเลก็จำนวนมาก * 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการคลัง 
-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงยุติธรรม  
-สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

2566-2570 มีมาตรการจูงใจ
ให้กับภาคธุรกิจ/
ผู้ประกอบการ เพ่ือ
ส่งเสริมการดำเนนิ
ธุรกิจที่เคารพสทิธิ
มนุษยชน 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

5 ความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ 

   5.1 ศ ึกษาและพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื ่อความ
ร ่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (Organisation for 
Economic Co-operation and Development หรือ OECD) 
และพิจารณาความเหมาะสมในการจดัต้ัง National Contact 
Point* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
-กระทรวงยุติธรรม 

2566-2570 รายงานผลการศึกษา 

     5.2 แลกเปลี ่ยน เผยแพร่  แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวง 
การต่างประเทศ 
-กระทรวงยุติธรรม 
 

2566-2570 มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน/เผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดแีก่
เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้ง
ของประเทศที่สนใจ  

6. การส่งเสริมการลงทุน    6.1 ประกันว่าการเจรจาความตกลงเพ่ือส่งเสรมิและคุ้มครอง
การลงทุนและข้อบทการลงทุนในความตกลงเขตการค้าเสรี
ยึดถือหลักการปกปอ้ง และเคารพสทิธิมนษุยชนและหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบ และทำการทบทวนความตกลงเพื่อการ
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับมาตรฐานอยู่เสมอเพ่ือให้
เท่าทันรูปแบบการละเมิดสิทธมินุษยชน* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
-กระทรวงพาณิชย์ 
 

2566-2570 -มีการทบทวนความ
ตกลงเพ่ือการส่งเสรมิ
และคุ้มครองการ
ลงทุนฉบับมาตรฐาน 

     6.2 กำหนดให้มีการศึกษา ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบ
ด้านส ิทธ ิมน ุษยชนอย ่างรอบด้าน (Human Rights Due 

หน่วยงานหลัก  
-กระทรวงคมนาคม 

2566-2570 -มีหลักเกณฑ์ หรือ
แนวปฏิบัติใน
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

Diligence) ก่อนการดำเนนิโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการ
ที่เกี่ยวกับการจัดทำบรกิารสาธารณะ รวมถึงกรณีที่มีการรว่ม
ลงท ุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดทำโครงการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่
ของร ัฐ รวมถ ึงกรณ ีท ี ่ร ัฐมอบหมายหน้าท ี่ ให้ภาคเอกชน
ดำเนินการจดัทำโครงการดงักล่าวแทน  

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
-กระทรวงพลังงาน  
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
-สำนักงานความ
ร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบา้น 
(องค์การมหาชน)   

การศึกษา ประเมิน
ความเสี่ยง และ
ผลกระทบด้านสทิธิ
มนุษยชนอย่างรอบ
ด้าน (Human 
Rights Due 
Diligence) ก่อนการ
ดำเนินโครงการ  

7 กลไกการป้องกัน    จัดทำมาตรการเพ่ือเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการประกอบธุรกิจข้ามพรมแดน เช่น มีแผนฝึกซ้อมเพ่ือ
ซ ักซ ้อมความเข้าใจกับชาวบ้าน หร ือมีการแจ ้งเต ือนและ
ป ้องก ันที ่ม ีประสิทธิภาพ เมื ่อกิจกรรมทางธ ุรก ิจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางอากาศ ทางน้ำ หรือการรั่วไหลจากสารเคมี เป็นต้น* 

หน่วยงานหลัก 
-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
-กระทรวงพลังงาน 

2566-2570 -มีมาตรการเพ่ือ
เตรียมรับมือกับ
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจข้าม
พรมแดน 
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หัวข้อที่ ประเด็น 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
หลักการ 
UNGPs 

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรอบเวลา 
(2566-
2570) 

ตัวช้ีวัด 

1 2 3 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 

* กิจกรรมน้ีเป็นหน่ึงในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลี่ยนมาจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรก 
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว 

 

ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ (Corporate Responsibility)  

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการลงทุนระหวา่งประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ 

 1.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรตน รวมถึงส่งเสริม ทำความเข้าใจ และสนับสนุนการแก้ไขกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรม รวมถึงกฎหมาย 
มาตรฐาน หลักการ UNGPs และหลักการสิทธิมนุษยชนทั้งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน ทั้งน้ี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน* 

 1.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกำกับดูแลธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของ
ประเทศไทย ในกรณีที่ลงทุนในประเทศไทย และของประเทศที่ทำการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ *  
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 1.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรเฝ้าระวัง ตรวจตรา และส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ห่วงโซ่อุปทานของตน รวมถึงการจัดจ้างบริการ
ภายนอกและการรับเหมาช่วง ให้เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกำกับดูแลธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของประเทศไ ทย ใน
กรณีที่ลงทุนในประเทศไทย และของประเทศที่ทำการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ *  

 1.4 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และกลไกอิสระอื่น ๆ ในกรณีที่มีการติดตาม และตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกำกับดูแลธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของประเทศไทย ในกรณีที่ลงทุนในประเทศ
ไทย และของประเทศที่ทำการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงตามหลักการ UNGPs* 
  2. การส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงหลักการ/มาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจโดยชอบ  

 2.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักการ/มาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ได้ รับรองใ นทาง
สากลตามที่ถูกรับรองไว้ภายใต้ UNGPs แนวปฏิบัติ OECD และหลักการประกอบธุรกิจโดยชอบ เช่น BCG Model ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กร บริษัทย่อย 
บริษัทในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานของตน* 

 2.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยทีไ่ปลงทุนในต่างประเทศ ควรจัดทำการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน โดยเฉพาะชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้ง
ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส* 

 2.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ ทั้งในส่วนการลงทุนในประเทศ และการลงทุนระหว่างประเทศ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ดำเนินอยู่ทั้ง
โดยตรงและผ่านต ัวแทน ท ั ้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบทางด ้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  ท ั ้งทางด้านท ี่ดิน สิ่ งแวดล้อม และส ุขภาพ แก่
สาธารณชน* 

3. กลไกการร้องเรียน และเยียวยา 
 3.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรมีช่องทาง/กลไกรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ ที่มีกฎการรักษาความลั บ 
และประสานส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำเนินการได้ (กลไก Operational Grievance Mechanism (OGM))* 
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 3.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกบัการจัดตั้งและดำเนินการของช่องทาง/กลไกรับเร่ืองร้องเรียนของบริษัทเกี่ยวกบั
การละเมิดอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ (กลไก Operational Grievance Mechanism (OGM)) 

 3.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ควรทำการประเมินและกำหนด
มาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลสืบเน่ืองจากการประกอบธุรกิจ โดยการเยียวยาต้องเป็นไปตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นธรรม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประกันการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ*  

 3.4 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทนุในต่างประเทศ ควรพิจารณาระงับเหตุข้อพิพาท
กับชุมชนโดยการเจรจา และหารือร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งน้ี อาจประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ระงับขอ้พิพาท* 

 

* กิจกรรมน้ีเป็นหน่ึงในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลี่ยนมาจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรก 
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว 
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บทที่ 4 
กลไกการกำกับ ดูแล ติดตาม รายงาน และประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติ 

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนษุยชน ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570)  
 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสทิธิมนุษยชน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ทุกภาคส่วนที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนปฏบิัติการฯ ซึ่งจัดทำขึ้นด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแล้ว โดยการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 มีกลไกกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ  
ดังน้ี  

 

4.1 กลไกการกำกับดูแลการปฏบัิติตามแผนปฏบัิติการฯ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570)  
 คณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัต ิการระดับชาติว่าด ้วยธ ุรก ิจกับสิทธิมนุษยชน ซ ึ ่งแต่งต ั้งขึ้น 
ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  
โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานอนุกรรมการ และมีผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อ ง ร่วม  
เป ็นอนุกรรมการฯ จะเป ็นกลไกหล ักในการกำก ับด ูแลการปฏ ิบ ัต ิตามแผนปฏ ิบ ัต ิการฯ ระยะท ี ่  2  
โดยคณะอนุกรรมการฯ จะประชุมร่วมกันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  
 

4.2 การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ 
ระยะที่ 2 อย่างต่อเน่ือง ผ่านทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) ผู้ประสานงานหลักประจำหน่วยงาน (Focal Point)  
(2) การจัดทำหนังส ือราชการเพื่อขอความอนุเคราะห ์ข้อมูลผลการปฏ ิบัต ิตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะท ี่  2  
(3) การรายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการฯ ระยะที่ 2 ผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (http://nap.rlpd.go.th) ทั้งน้ี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะรวบรวม
ข้อมูลผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิารฯ ระยะที่ 2 เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว ่าด ้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื ่อให้ทราบถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิารฯ  
และจะนำไปรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนปฏบิัติการฯ ระยะคร่ึงรอบ
และระยะเต็มรอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
 

http://nap.rlpd.go.th/
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4.3 การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570)  
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะจัดจ้างที่ปรึษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นกลาง
มาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังน้ี (1) ระยะคร่ึงรอบ 
(ระหว่าง พ.ศ. 2566 – 2568) และ (2) ระยะเต็มรอบ (ระหว่าง พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้เห็นถึงความก้ าวหน้า 
ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้นำเสนอ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะคร่ึงรอบ และระยะเต็มรอบ ต่อคณะอนุกรรมการ
ข ับเคล ื ่อนแผนปฏิบัติการระด ับชาต ิว่าด ้วยธ ุรก ิจกับสิทธ ิมนุษยชน และ คณะกรรมการขับเคลื ่อนงาน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากน้ัน จะนำเสนอคณะรัฐมนต รี พร้อมทั้ง
เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
 
 
 
 




