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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ไลน

จัดทำโดย

คำนำ

เอก

แผนปฏิบัติการระดับ ชาติว่ าด้วยธุ รกิจ กับสิทธิ มนุ ษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็ นกรอบ
นโยบายระดับชาติที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้กับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชน
และชุมชนไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลมาจากการประกอบธุ รกิจ ป้องกัน บรรเทา หรือแก้ไขปั ญหา
หรือผลกระทบเชิงลบอันเกิดจากการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิ ดชอบ
และเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) โดยมุ่งหวังให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน
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การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) พัฒนา
ต่อยอดมาจากแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) บนพื้ นฐาน
ของการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles
on Business and Human Rights : UNGPs) มาปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้เ กิ ด ผลอย่ า งเป็ นรู ป ธรรม โดยเชื ่ อ มโยงเข้ ากับ
ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ปประเทศ
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กติกา
ระหว่างประเทศว่ าด้วยสิทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวั ฒนธรรม (International Covenant on Economic,
Social, and Cultural Rights : ICESCR) กลไก Universal Periodic Review รวมทั้งคำนึงถึงบริบทของสถานการณ์
และสภาวะการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
สถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ทั ้ ง ในประเทศระหว่ า งประเทศ โดยในกระบวนการจั ด ทำแ ผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารฯ
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสี ย
โดยให้ความสำคัญกับการรับฟัง ความคิ ดเห็ นจากระดับ นโยบาย และระดับปฏิบัติ ทั้งส่วนกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค
และระดับพื้นที่

ไลน

กระทรวงยุ ต ิ ธ รรม โดยกรมคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภาพ ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ม ี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดทำ
แผนปฏิ บั ติ การระดั บชาติ ว่ า ด้ วยธุ รกิ จ กั บสิท ธิ ม นุษ ยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ของประเทศไทย
และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันบูรณาการการขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการฯ เพื่อนำแผนปฏิบัติการฯ
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พฤษภาคม 2565

นั้น
์เท่า

-1-

สารบัญ
หน้า

เอก

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 ความเป็นมาในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
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2566-2570)
4.3 การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบตั ิการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
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ประเทศไทยโดยคณะรัฐ มนตรีได้ มีมติ เห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติก ารระดับชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ รกิ จ
กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกั นดำเนิ นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) อย่างต่อเนื่อง อย่ างไรก็ ตาม
เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 มีกำหนดหมดวาระลงในปี 2565 ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้ มครองสิ ทธิ
และเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จึง ได้ร่วมกั บ
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ขึ้น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุ ษยชนของประเทศไทยเป็นไปอย่ างต่อเนื่อง โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้ างความรู้
ความเข้าใจในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่ว ยผลั ก ดั น
ให้เกิดการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
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แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 จัดทำขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ ในคู่ มือว่า ด้วยแผนปฏิบัติก ารระดั บ ชาติ
ว่ า ด้ ว ยธุรกิจ กั บสิ ทธิม นุษ ยชนของคณะทำงานสหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยธุรกิจ กั บสิ ทธิม นุษ ยชน ( Guidance on
National Action Plans on Business and Human Rights, UN Working Group on Business and Human
Rights)โดยให้ค วามสำคัญกับกระบวนการมี ส่ วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน (Participatory Process) บนพื ้ นฐาน
ของหลัก สิทธิม นุ ษยชน (Human Rights) หลั กการไม่เ ลื อกปฏิ บัต ิ (Non-discrimination) หลั กความโปร่ งใส
(Transparency) และหลั กความรั บผิ ดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) โดยที่ผ่ า นมา กระทรวงยุ ติ ธรรม
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสต ร์ ดำเนิ นการ
ทบทวนประเด็นสำคัญ 4 ประเด็นตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติก ารฯ ระยะที่ 1 ได้แก่ 1) ประเด็นด้ า นแรง งาน
2) ประเด็นด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3) ประเด็นด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ
4) ประเด็นด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ และนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 นอกจากนั้น ยังได้ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ ไ ด้
จากภาคส่วนต่ าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสัง คม นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประชาชน

ไลน

นั้น
์เท่า

1

เอก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่ได้มาในรูปแบบเอกสาร แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการมีส่วนร่วมในการประชุม ต่าง ๆ
โดยนำมาพิจ ารณาประกอบกับสถานการณ์ ข้ อ จำกั ด และบริ บทต่า ง ๆ ในช่ ว งระยะเวลาของการบั งคับใช้
แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 กล่าวคือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตลอดจนประเด็ นร่ วมสมัยที่สะท้อนจากความคิ ดเห็ นของภาคส่วนต่ าง ๆ เช่น สถานการณ์สงคราม สถานการณ์โรคระบาด
ปั ญหาสิ ่ ง แวดล้ อมและภั ยธรรมชาติ การเปลี ่ ยนแปลงสภาพภูม ิ อ ากาศ การเปลี ่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ที่ทำงานด้านการบริ ก าร
ทางเพศ เป็นต้น จากนั้น ได้นำข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมาประมวลจัดทำเป็นร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 และได้
เปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ตลอดทั้งกระบวนการด้วย
ทั้งนี้ กระบวนการจัดทำร่ างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุ กรรมการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิ จกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย จากนั้น จึงได้เสนอไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอรับความเห็นชอบและประกาศใช้ ตอ่ ไป

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร

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

อน
บอ

ระบ
่าน

บทที่ 1 ความเป็นมาของการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วยภาพรวมความเป็นมาของหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิ จกับสิทธิ มนุ ษ ยชน
และการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ความเชื่อมโยง
ระหว่างแผนปฏิบัติการฯ กับแผนและนโยบายระดับชาติอื่น ๆ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไลน

บทที่ 2 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2566-2570) ประกอบด้ว ยกรอบแนวคิ ดการจั ดทำแผนปฏิ บั ติ การฯ ระยะที ่ 2 กรอบระยะเวลาบั งคั บใช้
แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 และกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2

นั้น
์เท่า

บทที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิ บัติการระดับ ชาติว่าด้วยธุรกิจ กับสิท ธิ มนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2566-2570) ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน 2) แผนปฏิบัติการด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 3) แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 4) แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
และบรรษัทข้ามชาติ และ 5) ประเด็นอื่น ๆ โดยเนื้อหาตามแผนปฏิบัติการแต่ละด้าน ประกอบด้วย สถานการณ์
ในภาพรวมและข้อ ท้ า ทาย ปั จ จัย ความสำเร็จ ในการดำเนิ นงาน ข้ อ เสนอแนะจากการรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็น
2

เอก

และแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด ส่วนประเด็นอื่น ๆ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ประเด็น คือ ธุรกิจกับสิทธิม นุ ษ ยชน
กับสถานการณ์ความขัดแย้ง กับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ และกับประเด็นความเป็นส่วนตัวและการคุ้ ม ค รอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

รับ
สําห
สาร

บทที่ 4 กลไกการกำกับ ดูแล ติดตาม รายงาน และประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้ ว ยด้ ว ย
ธุ ร กิ จ กั บสิท ธิ ม นุ ษ ยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้ว ย กลไกการกำกั บดูแลการปฏิบั ติ ตาม
แผนปฏิ บั ติก ารฯ ระยะที่ 2 การติ ด ตามและรายงานผลการปฏิบั ติ ตาม แผนปฏิ บัต ิการฯ ระยะที่ 2 และการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2

น
ใช้ใ

กลไกการกำกั บดู แลการปฏิ บัติ ตามแผนปฏิ บัติการระดั บชาติว่าด้ วยธุ รกิจกั บสิ ทธิ มนุ ษยชน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

์ผ
ากษ
วิพ
การ

คณะอนุ ก รรมการขั บเคลื ่ อนแผนปฏิ บัต ิก ารระดับชาติว ่า ด้ วยธุรกิ จ กั บสิ ทธิม นุ ษยชน ซึ ่ งมี อธิ บดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ เป็นประธานอนุ กรรมการ และมีผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมเป็ นอนุ ก รรมการฯ
จะเป็นกลไกหลักในการกำกับ ดูแลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ ระยะที่ 2 โดยคณะอนุกรรมการฯ จะประชุ ม
ร่วมกันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ระบ
่าน

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

อน
บอ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้ติดตามผลการปฏิบัติต ามแผนปฏิบัติก ารฯ
ระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) ผู้ประสานงานหลักประจำหน่วยงาน (Focal Point)
(2) การจั ด ทำหนัง สือราชการเพื ่อ ขอความอนุเ คราะห์ข้ อมูลผลการปฏิ บั ติต ามแผน ปฏิ บัติ การฯ ระยะที่ 2
(3) การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ผ่านระบบรายงานผลการดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ระดั บ ชาติว ่า ด้ว ยธุ รกิ จ กั บสิ ทธิ ม นุษ ยชน (http://nap.rlpd.go.th) ทั ้ ง นี้ กรมคุ ้ มครองสิท ธิ และเสรีภาพ
จะรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบตั ิการฯ ระยะที่ 2 เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิ จกับสิทธิมนุ ษยชนเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการความก้าวหน้ าของการปฏิบัติตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ระยะที่ 2 และจะนำไปรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติต ามแผนปฏิบัติการฯ
ระยะที่ 2 ระยะครึ่งรอบและระยะเต็มรอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ไลน
นั้น
์เท่า

3

การประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิ บัติก ารระดับ ชาติ ว่าด้ วยธุรกิจกั บสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

เอก

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะจัดจ้างที่ปรึษาที่มีความเชี่ ยวชาญ และมีความเป็ นกลาง
มาดำเนินการประเมิ นผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ (1) ระยะครึ่ งรอบ
(ระหว่าง พ.ศ. 2566 – 2568) และ (2) ระยะเต็มรอบ (ระหว่าง พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 โดยกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภ าพ
จะได้นำเสนอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบตั ิการฯ ระยะที่ 2 ระยะครึ่งรอบ และระยะเต็มรอบ
ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อ นแผนปฏิบัติการระดับชาติว่ าด้วยธุ รกิ จกับสิทธิม นุษยชน และ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้น จะนำเสนอคณะรั ฐ มนตรี
พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

อน
บอ

ระบ
่าน
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รับ
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ไลน
นั้น
์เท่า

4

เอก

บทที่ 1
ความเป็นมาในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

รับ
สําห
สาร

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

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเด็นเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในเวที
ระหว่างประเทศ โดยมีการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ John Ruggie ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านสิ ทธิ ม นุ ษยชน
กับบรรษัทข้ามชาติ และองค์กรเอกชนศึกษาสถานการณ์ด้ า นสิทธิ ม นุษยชนกับการดำเนิ นธุ รกิ จ อย่ า งจริ ง จั ง
โดยผลจากการศึกษาได้รับการรับรองจากคณะมนตรีสิทธิม นุษยชนแห่งสหประชาชาติ และจัดทำเป็ นเอกสาร
เผยแพร่ในชื่อว่า หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษ ยชน (United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights : UNGPs)

ระบ
่าน

แม้ ว ่ าสถานะทางกฎหมายของหลั กการ UNGPs นั้ น ไม่ ได้ ก ่ อให้ เกิ ดพั นธกรณี ที่ รัฐต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต าม
แต่เป็นเอกสารสำคั ญที่ ให้ข้อแนะนำ ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้ าที่ ให้กับภาครั ฐและภาคธุ รกิ จ รวมทั้งวางแนวทาง
ว่ า การดำเนิ นธุ รกิจ กั บสิ ทธิ มนุ ษยชนควรดำเนิ น การควบคู ่กั นอย่ างไร มี ค วามสั มพันธ์ซึ ่ง กั นและกันอย่ างไร
เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ได้นำเอาหลักการ UNGPs ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเอง
จากการศึ กษา พบว่า หลักการ UNGPs ได้กำหนดหลั กการสำคั ญ โดยแยกเป็นเสาหลัก 3 เสา โดยแต่ ละเสา
มีการกล่าวถึงหลักการพื้นฐาน และหลักการดำเนินการ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

อน
บอ

เสาหลักที่ 1 การคุ้มครอง (Protect) (ข้อ 1-10) กำหนดหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิท ธิ ม นุ ษ ยชน
กล่าวคือ รัฐจะต้องปกป้องและคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานภายใต้
พันธกรณีสิทธิมนุษยชนที่รัฐเป็นภาคี ไม่ว่าการทำละเมิดนั้นจะมาจากรัฐเอง องค์กรธุรกิจ หรือบุคคลภายนอก
แม้ว่ารัฐจะไม่ต้องรับผิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำโดยเอกชน แต่รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องกำหนดให้มีการใช้
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการป้องกัน สืบสวน สอบสวน ลงโทษ และเยียวยาผลจากการกระทำที่มิชอบดังกล่าว โดยใช้
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภ าพ ในการ
คุ้มครองหลักสิทธิมนุษยชน

ไลน

นั้น
์เท่า

นอกจากนี้ รัฐมีหน้าที่กำหนดความคาดหวังต่ อภาคธุ รกิ จให้ชัดเจนว่ าจะต้ องมีการเคารพหลั กสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
ในการประกอบธุรกิจด้วย ซึ่งหลักการในการทำงานของรั ฐนั้ น สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งในแง่การตรากฎหมาย
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และการบังคับใช้กฎหมาย การรับประกันกับภาคธุรกิจว่ากฎหมายและนโยบายจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำธุ รกิ จ
แต่จะเป็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิ จสามารถทำธุ รกิ จได้ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน การจัดให้มีแนวปฏิบัติอย่างเป็นรู ปธรรม
ในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนทั้งกับภาคธุ รกิจเอง และองค์กรธุรกิจที่รัฐร่วมทำธุรกรรมพาณิ ช ย์ ด้ ว ย
และทั้งในพื้นที่ทั่วไป และในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งจากการละเมิ ดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนรัฐ จะต้องให้การรับรองว่า
องคาพยพต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเองมีความเข้าใจ และคำนึงถึงพันธกรณีสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
พร้อมที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร และให้การสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับ
สําห
สาร

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
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เสาหลั ก ที ่ 2 การเคารพ (Respect) (ข้ อ 11-24) กำหนดให้ อ งค์ ก รธุ รกิ จ รวมถึงรั ฐวิ สาหกิจ
ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิ ทธิ มนุษ ยชน หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุค คลอื่น ตลอดจน
พิจารณาทบทวนผลกระทบทางลบจากการดำเนิ นธุรกิ จขององค์ก รอย่า งสม่ำ เสมอ ทั้งนี้ หน้ าที่ของรัฐ วิ ส าหกิ จ
และภาคธุรกิจในการดำเนินธุรกิจด้ว ยความเคารพสิทธิมนุษยชนนั้น สามารถดำนินการได้ในรูปแบบของการเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายที่ตราไว้เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศ การไม่ ก ระทำ
การละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการละเมิด รวมถึงจัดการกับ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และจัดทำการประเมินความเสี่ยงในการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้า น (Human Rights Due Diligence: HRDD)
เพื่อวางแผนป้องกันผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจเริ่มต้นจากการที่องค์กรธุรกิจ กำหนดนโยบาย
และกระบวนการที่เหมาะสมกั บขนาดและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ โดยมี การวางนโยบายในการเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสู งสุด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคาดหวั งด้ านสิทธิ มนุ ษยชนขององค์ก รต่ อบุ ค ลากร
หุ้นส่วนทางธุรกิจ และคู่สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อน
บอ

ระบ
่าน

ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนนั้น จะต้องมีการติดตามผลกระทบ
อย่างใกล้ชิด ซึ่งการทำ HRDD นี้ไม่ใช่กระบวนการทำครั้งเดียวจบ แต่ต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และสื่อสาร
ต่อสาธารณะด้วย โดยครอบคลุมผลกระทบทั้งทีอ่ งค์กรธุรกิจนั้นก่อขึ้นเอง และผลกระทบที่เกิดจากบรรดาห่วงโซ่ที่
เป็นสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดหาวัตถุดิบ ฯลฯ มีการระบุผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่องค์กรธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทัง้ ที่เกิดขึ้นแล้ว และที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดขึ้น โดยให้มีการประเมินความเสีย่ ง
และผลกระทบโดยผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอก หรืออาจมาจากภายในองค์กรเองก็ได้ แต่ต้องมีความเป็นอิสระ และจัด
ให้มีการปรึกษาหารืออย่ างจริง จัง ระหว่า งผู้มีส่ว นได้เสียทุกภาคส่ วน สร้างการบูรณาการสิ่ ง ที่ ค้ นพบ จากก าร
ประเมินเข้ากับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน สร้างตัวชี้วัด แสดงความโปร่งใส
เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเยียวยา ซึ่งในการลงมือเยียวยาบรรเทาผลกระทบหรือปั ญหาไ ม่ ใ ช่ ก ระทำ
โดยองค์กรธุรกิจแต่เพีย งแห่งเดียวเท่ า นั้ น แต่ต้องพิจารณาให้ ผู้มีส่ว นได้เสียได้มีส่ว นร่ว มใ นก ารเยี ย วย าด้ ว ย
ไม่ว่าผลกระทบหรือปัญหานั้นจะเกิ ดขึ้นในกรณีที่องค์ก รธุ รกิจ เป็นผู้ก่อ เองโดยตรง หรือมีส่วนในการก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบดังกล่าว

ไลน

นั้น
์เท่า
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เสาหลักที่ 3 การเยียวยา (Remedy) (ข้อ 25-31) กำหนดให้เป็นหน้าที่ของทั้งภาครั ฐแ ละอ งค์ ก ร
ธุรกิจที่จะต้องร่วมกัน เยียวยาผลกระทบจากการละเมิด สิทธิ มนุษยชนที่ เกิด จากองค์ กรธุรกิจ โดยรั ฐ ควรใช้
มาตรการที่เหมาะสมทั้ง 2 มิติ ได้แก่ มิติกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ (Judicial Process) เพื่อการแก้ไ ข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับธุรกิจ และมิติ กลไกการร้องทุกข์เยียวยานอกกระบวนการยุติธรรม (NonJudicial Process) ที ่ ม ี ประสิทธิภาพ รวมถึ งรั ฐต้ องพิ จ ารณาแนวทางอำนวยความสะดวกในการเข้าถึ งกลไก
การเยียวยาที่ไม่ใช่ของรัฐด้วย ซึ่งต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม เข้าถึงได้ มีวิธีพิจารณาที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน สร้างการเรียนรู้และการมีส่ว นร่ว มกับผู้ได้เสีย ในส่วนบทบาทขององค์กรธุรกิจ องค์ก รธุ รกิ จ เอง
ควรจัดให้มีหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกการร้องทุกข์เยียวยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อ จะได้แก้ไขปัญหาตั้งแต่ ต้ น ทาง
และเยียวยาได้โดยตรง

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร

1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในบริบทของต่างประเทศ

อน
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ปัจจุบัน 30 ประเทศทั่วโลกได้มีการบรรจุป ระเด็ นธุ รกิจกับสิทธิ ม นุษยชนไว้ใ นเอกสารระดั บ ช าติ แ ล้ ว
โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่บริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถจำแนกได้ ดังนี้
1.2.1 ประเทศที่จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิ จกับสิทธิมนุษยชนเป็ นการเฉพาะ (StandAlone Plan) มีทั้งหมด 26 ประเทศ ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย สวีเ ดน
นอร์เวย์ โคลอมเบีย สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี โปแลนด์ เบลเยี่ยม สเปน ชิลี สาธารณรัฐเช็ก ไอร์ แ ลนด์
ลักเซมเบิร์ก สโลวีเนีย เคนยา ไทย ญี่ปุ่น เปรู ยูกันดา ปากีสถาน อย่างไรก็ตาม รูปแบบ เนือ้ หา และสาระสำคั ญ
ของแผนปฏิบัติการฯ ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป โดยหลายประเทศจัดทำขึ้นในรูปแบบกรอบ
แนวทางการดำเนินงาน (Guidelines) กว้างๆ โดยไม่มีตารางระบุแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน บางประเทศ เช่น สเปน
สวิตเซอร์แลนด์ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ โดยกำหนดเนื้อหาเฉพาะเสาที่ 1 และเสาที่ 3 เนื่องจากเป็ นส่ ว นที่ รัฐ
สามารถดำเนินการได้ ในขณะที่บางประเทศ มีการกำหนดกิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ ไว้อย่างชัดเจน เช่น
ฝรั่งเศส เดนมาร์ก เป็นต้น
1.2.2 ประเทศที่กำหนดให้ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นส่วนหนึ่งของแผนสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ
(Included as part of National Human Rights Action Plan) โดยไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ ได้แก่ เกาหลีใต้ จอร์เจีย และเม็กซิโก
1.2.3 ประเทศที่จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีลักษณะใกล้เคียง คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้จัดทำแผนปฏิบัติก าร
ระดับชาติว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จที่มี ความรับผิดชอบ (National Action Plan on Responsible Business
Conduct) ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากแนวทางของ OECD Guidelines แต่มีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนด้วย

ไลน

นั้น
์เท่า
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ทั้งนี้ ในทางระหว่างประเทศ คณะทำงานสหประชาชาติฯ ได้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าการจัดทำแผนปฏิบตั ิการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละประเทศ และไม่มีรูปแบบตายตัว ดังนั้น
จึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และบริบทของแต่ละประเทศ สิ่งสำคัญที่สุด คือ การสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

รับ
สําห
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1.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิ ม นุ ษ ยชน
โดยประเทศไทยได้ให้คำมั่นในเวทีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กระบวนการ Universal Periodic
Review (UPR) รอบที่ 2 เมื่อปี 2559 ว่าจะนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่ าด้วยธุ รกิจกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่ า ด้ ว ยธุ รกิ จ
กับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business And Human Rights : NAP) ในประเทศไทยด้ วยความมุ่ ง หมาย
เพื่อแปลงหลักการ UNGPs มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลภายในประเทศอย่ างเป็ นรูปธรรม โดยแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนและชุมชนไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลมาจากการประกอบธุ รกิ จ
ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบเชิงลบอั นเกิ ด จากการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่ ง เสริ ม แ นว
ทางการดำเนิ น ธุ รกิจ ที ่ มี ความรับผิดชอบและเคารพสิ ทธิ ม นุ ษยชนตลอดทั้ งห่ วงโซ่ อุ ปทาน ( Supply Chain)
โดยมุ่งหวังให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่ างยั่งยื น ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ได้ จั ด ทำขึ้ นด้ ว ย
กระบวนการมีส่ว นร่วมจากทุกภาคส่ว น ผ่านการเก็บข้อมูลสถานการณ์ธุ รกิ จกับสิท ธิม นุษ ยช นใ นระดั บ พื้ นที่
และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง วิพากษ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอเข้าสู่
การพิจารณาตามลำดับ จนกระทั่งวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิ จกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) เป็นฉบับแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชี ย
ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศ

อน
บอ

ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่ าด้ วยธุ รกิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ทุกภาคส่วนได้ร่วมกับขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ อย่างต่ อเนื่ อง
อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) กำลังจะหมดวาระลงในปี 2565 กระทรวง
ยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ
จึงได้ร่วมกับคณะนิติศ าสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการระดับ ชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ
กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยดำเนินการควบคู่
ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งหวัง
ให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิท ธิภาพ และเป็นรูปธรรม

ไลน

นั้น
์เท่า
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1.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่า ด้วยธุรกิ จกับ สิท ธิมนุษยชน ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566-2570) กับแผนและนโยบายระดับชาติ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืน และมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนสากล

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ได้จัดทำขึ้ น
บนพื้นฐานของการเชื่อมโยงหลักการ UNGPs เข้ากับบริบทของประเทศไทย โดยพิจารณาประกอบยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบั บที่ 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 ดังนี้

อน
บอ

ระบ
่าน

์ผ
ากษ
วิพ
การ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในหลายมิติ อาทิ
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม โดยแผนปฏิบัติการฯ มุ่งแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติด้านสิทธิแรงงาน
และการประกอบอาชีพ โดยอาศัยเหตุทางเพศ ความพิการด้านร่างกาย สถานะ หรือเหตุอื่น เพื่อสร้างความเสมอภาค
ให้ ก ั บ ประชาชนในการเข้ า ถึง โอกาสการท ำงาน การเติ บ โตบนคุ ณภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อสิ ่ ง แวดล้ อม
ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ได้เน้นความสำคั ญของการพั ฒนาที่ยั่งยื นและไม่ ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลักดันการดำเนิ นโครงการ
ที ่ อ าจส่ง ผลกระทบด้า นสิ ่ งแวดล้ อมให้ต้ องทำการประเมิ นผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้ อม (EIA) โดยเน้ นถึ งหน้ าที่
และความรับผิดชอบของภาคธุ รกิ จ ทั้งการประกอบธุ รกิจภายในหรื อการลงทุ นข้ามพรมแดน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง และใน
กรณีที่ได้รับความเสียหาย ผู้เสียหายจะได้ต้องรับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยไม่ล่าช้า การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายระบบบริหารจัดการภาครัฐ “ภาครัฐของประชาชน
และเพื่อประชาชน” โดยแผนปฏิบัติก ารฯ ให้ความสำคัญกับการสร้า งหรือปรับปรุงกลไกการร้อ งทุ ก ข์ แ ละก าร
เยียวยาให้มีประสิทธิภาพ มีกลไกการติดตามและรายงานผลให้กบั ประชาชนผู้ร้องเรียนผ่านทางช่องทางการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ไลน

นั้น
์เท่า

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบตั ิการฯ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในหลายประเด็น อาทิ ประเด็นการต่างประเทศ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเด็นพื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ประเด็นผู้ประกอบการและวิ ส าหกิ จ ข นาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ประเด็นพลังทางสังคม ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ประเด็นความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ประเด็นการบริ ก าร
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ประชาชนและประสิทธิภาพภาครั ฐ ประเด็นการต่อต้ า นการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั
เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19

รับ
สําห
สาร

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้องกับ แผนการปฏิรูปประเทศในหลายด้าน อาทิ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติ มิ
ชอบ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบั ติ ก ารฯ
มีความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในหลายหมุดหมาย อาทิ หมุดหมายที่ 5
ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุ นและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมี ค วาม
คุ ้ ม ครองทางสัง คมที ่ เพีย งพอ เหมาะสม หมุ ด หมายที ่ 10 ไทยมี เ ศรษฐกิจ หมุ นเวี ยนและสั งคมคาร์ บอนต่ำ
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ระบ
่าน

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยแผนปฏิบัติการฯ มีความสัมพันธ์
กับแผนสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติรายด้าน อาทิ ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจและธุ รกิ จ
และแผนสิทธิมนุษยชนรายกลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและสตรี กลุ่ม นักปกป้อ ง
สิทธิมนุษยชน กลุ่มคนพิการ และกลุ่มหลากหลายทางเพศ

อน
บอ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้ อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นในหลายเป้ าหมาย อาทิ เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ เป้า หมายที่ 8
ส่งเสริมการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จที่ยั่งยื นและทั่วถึง ให้เป็ นไปอย่า งยั่งยื น ส่งเสริม ศั ก ย ภาพการมี ง านทำ
และการจ้า งงานเต็ม ที ่ และงานที ่ม ีค ุณ ค่ า สาหรั บทุก คน เป้ า หมายที่ 9 พั ฒ นาโครงสร้า งพื ้นฐานที่ พร้ อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็ นอุตสาหกรรมอย่างยั่ งยื นและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม เป้าหมายที่ 10
การลดความเหลื่อมล้ำ และเป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒ นาอย่างยั่ ง ยื น
เป็นต้น

ไลน

นั้น
์เท่า

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant On
Economic, Social And Cultural Rights: ICESCR) โดยสอดคล้องกับสิทธิและเสรีภาพภายใต้ กติกาฯ เช่น สิทธิ
ด้านแรงงาน สิทธิด้านสุขภาพอนามัย สิทธิชุมชน เป็นต้น
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กลไก Universal Periodic Review (UPR) โดยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยได้เข้ารับ
การทบทวนสถานการณ์สิทธิม นุษยชนภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3 โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนิ น นโยบาย
ของไทยที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒ นาที่ยั่งยืนควบคู่กัน รวมทั้งได้สะท้อนพั ฒ นาการสำคั ญ
ในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศในด้า นต่าง ๆ ครอบคลุมการดำเนินการ พัฒนาการ ความสำเร็ จ
ตลอดจนความท้าทาย ทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิพลเมืองและทางการเมื อง แล ะสิ ท ธิ
ของกลุ่มต่าง ๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงการดำเนินการในประเด็นธุรกิจกับ สิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น ประเทศไทย
ยังได้ให้คำมั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) ในการพิจารณาแนวทางส่งเสริมมาตรการบังคับสำหรับภาคธุรกิจ
ในการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

รับ
สําห
สาร

อน
บอ

ระบ
่าน

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ

มาตรฐานสากลอื่น ๆ อาทิ มาตรฐานด้านแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International
Labour Organization : ILO) ที ่ ป ระเทศไทยเข้ า เป็ นภาคี มาตรฐานการดำเนิ นธุ รกิจ ด้ วยความรั บผิ ดชอบ
(Responsible Busness Conduct : RBC) ขององค์ ก ารเพื ่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาท างเศ รษ ฐ กิ จ
(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ฯลฯ

ไลน
นั้น
์เท่า
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เอก

บทที่ 2
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

รับ
สําห
สาร

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

อน
บอ

ระบ
่าน

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน 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) บนพื้นฐานของหลักสิทธิม นุษยชน (Human Rights) หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination) หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability)
โดยได้ดำเนินการทบทวนประเด็นสำคัญ 4 ประเด็นตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ได้แก่ 1) ประเด็ น
ด้านแรงงาน 2) ประเด็นด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ประเด็นด้านนัก ปกป้ อ งสิ ท ธิ
มนุษยชน และ 4) ประเด็นด้านการลงทุ นระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ ประกอบกับการศึกษา ทบทวน
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ทั้งในส่วนของพัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค
ข้อท้าทาย รวมทั้งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิ จ ภาค
ประชาสังคม นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประชาชนผู้ มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย ทั้งที่ได้ม าในรู ป แบบเอกส าร
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการมีส่วนร่ วมในการประชุม ตลอดจนพิ จารณาประกอบกับสถานการณ์ บริ บทต่ าง ๆ
ซึ่งประเด็นร่วมสมัย อาทิ สถานการณ์ความขัดแย้ง สถานการณ์โรคระบาด ปั ญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
(Protection of Vulnerable Groups) อาทิ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ที่ ท ำงาน
ด้านการบริการทางเพศ เป็นต้น จากนั้น ได้นำข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วนำมา
กำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2

ไลน

นั้น
์เท่า
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2.2 กรอบระยะเวลาบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุ ษยชน ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566-2570)

เอก

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

รับ
สําห
สาร

น
ใช้ใ

2.3 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2566 -2570)
(1) การศึกษาและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง

ระบ
่าน

์ผ
ากษ
วิพ
การ

กระทรวงยุติ ธรรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ ร่วมกับคณะนิติ ศาสตร์ สถาบันบัณฑิ ตพั ฒ นบริ ห าร
ศาสตร์ ทำการศึกษาและและวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อ นงานด้ า นธุ รกิจกับสิทธิม นุษยช น และ
แผนปฏิบัติการฯ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแผนปฏิบตั ิการฯ ให้มีความสอดคล้องกับแผน และนโยบายระดับชาติอื่น ๆ
อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กติ ก า
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ UPR รายงานประเมิ นผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 และเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

อน
บอ

(2) การกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)

ไลน

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จัดทำกรอบแนวทางการจัดทำร่ างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่ าด้วยธุ รกิจกับสิทธิม นุษยชน ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566–2570) เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งกรอบแนวทางฯ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบคู่มือว่าด้วยแผนปฏิบัติการระดั บ ชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของคณะทำงานสหประชาชาติว่ าด้วยธุ รกิจ กับสิทธิม นุษยชน (Guidance on
National Action Plans on Business and Human Rights, UN Working Group on Business and Human
Rights)

นั้น
์เท่า
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(3) การรวบรวมและประมวลข้อมูล

เอก

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ดำเนิ นการรวบรวมข้อมูล จากภาคส่วนต่า ง ๆ ผ่ า นทางหลากหลายช่องทาง เพื ่ อนำไปใช้ประกอบ
การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ดังนี้

รับ
สําห
สาร

น
ใช้ใ

(3.1) การจัดทำหนังสือราชการเพื่อสอบถามข้อมูลและความเห็ นจากส่วนราชการ กระทรวงยุติ ธ รรม
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีหนังสือสอบถามข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการจั ด ทำ
ร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
ให้ทุกหน่วยงานทบทวนกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 เพื่อกำหนดประเด็นที่ประสงค์จะบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 โดยให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการดำเนินงาน ตลอดจน
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ

ระบ
่าน

์ผ
ากษ
วิพ
การ

(3.2) การจัดทำแบบสอบถาม โดยได้ดำเนินการกำหนดประเด็นที่ต้องการขอรั บข้อมูลจากผู้ทำแบบสอบถาม
ใน 4 ส่ ว น ได้ แก่ ข้ อ มู ลทั ่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม สิ ท ธิ ม นุ ษยชนกั บการดำเนินธุ รกิจ การดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนปฏิ บั ติ การฯ
ระยะที่ 2 ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่แบบสอบถามผ่านทางหลายช่องทางทั้งจดหมาย เว็บไซต์ LINE Application
รวมถึงการประชุมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่ว นได้เข้ามามีส่ว นร่วมในการจัดทำร่ างแผ นปฏิ บั ติ ก ารฯ
ระยะที่ 2

อน
บอ

(3.3) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที ่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยได้ ร่ ว มกั นจั ด การประชุ ม ฯ ดั ง กล่ า ว ในรู ป แบบออนไลน์ ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้ งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นั ก วิ ช าการ
ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิม นุษยชนโดยภ าคธุ รกิ จ
ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้

ไลน
นั้น
์เท่า

(3.4) การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก โดยเป็ นการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก รายประเด็ น (กลุ ่ ม ประเด็ น แรงงาน
กลุ่มประเด็นชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกลุ่ม
ประเด็นการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีหน้าที่
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ทั้งบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนทำความ
เข้าใจกับข้อท้าทายต่าง ๆ ในทางปฏิบัติ
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(4) การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

เอก

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 โดยการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1
ประกอบกับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่รวบรวมตามแนวทางที่ได้กล่าวมาในข้อ (3) ทั้งที่ไ ด้ ม าจาก
หนังสือราชการ แบบสอบถาม การประชุม การสั มภาษณ์เชิงลึก และช่องทางอื่น ๆ โดยนำมาพิจารณาประกอบ
กับสถานการณ์บริบทในปัจจุบัน แล้วจึงนำมาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเป็นร่างแผนปฏิบัติการฯ
ระยะที่ 2 โดยกำหนดประเด็นหลัก 4 ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 และ
เพิ่มเติมเนื้อหาประเด็นใหม่ที่ได้จากการศึกษาและการรับฟังความคิดเห็น

รับ
สําห
สาร

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

น
ใช้ใ

์ผ
ากษ
วิพ
การ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่ าด้วยธุรกิจกับสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสี ย
ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิ ดสิทธิ มนุษยชนโดยภาคธุ รกิ จ ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและกรุง เทพมหานคร
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อนำไปปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ต่อไป
(6) การปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิ จกับสิทธิ มนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

ระบ
่าน

อน
บอ

กระทรวงยุติ ธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับคณะนิ ติศาสตร์ สถาบันบัณฑิ ตพั ฒ นบริ ห าร
ศาสตร์ ประมวลข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการประชุ มฯ ตามข้อ (5) และนำไปปรับปรุ ง
ร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้น ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้ งได้ปรับแก้เป็นระยะ ๆ จนกระทั่งได้รับ
ความเห็นชอบ

ไลน

(7) การนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.25662570) ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับความเห็นชอบ
และประกาศใช้

นั้น
์เท่า

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้ ว ยธุ รกิ จ
กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการ

15

ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีตามลำดับ จนได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ ........

เอก
อน
บอ

ระบ
่าน

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร
ไลน
นั้น
์เท่า
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เอก

บทที่ 3
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิ จกับสิทธิมนุ ษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
ประกอบด้วยประเด็นหลัก (Key Priority Area) 4 ประเด็น ดังนี้ (1) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (2) แผนปฏิบัติการ
ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (3) แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้องสิทธิ ม นุษยชน และ
(4) แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้า มชาติ ซึ่งเนื้อหาของแผนปฏิบัติการแต่ ล ะด้ า น
จะประกอบด้วยสถานการณ์ในภาพรวมและข้อท้าทาย ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะจากการรับฟัง
ความคิดเห็น แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งประกอบด้วย ประเด็น ความเชื่อมโยงกับเสาหลักของหลั ก การ
UNGPs โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ (หลัก /สนับสนุน) กรอบระยะเวลา และตัวชี้วัด

์ผ
ากษ
วิพ
การ

3.1 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน

3.1.1 สถานการณ์ในภาพรวมและข้อท้าทาย

ระบ
่าน

สถานการณ์ภาพรวมด้ า นการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ว งสถานการณ์ก ารแพ ร่ ระบ าด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเป็นประเด็นท้ าทายที่ส ำคั ญของประเทศไทย เนื่ อ งจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มแรงงานทุกประเภท
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเปราะบาง รวมทั้งกระทบต่อภาคธุรกิ จ เป็นวงกว้ าง อย่างไรก็ตาม แม้การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลให้เกิดข้อท้าทายในการดำเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้านแรงงาน แต่หลายกิจกรรมได้มีการดำเนิ นการแล้วเสร็จและมีความคืบหน้ า ในขณะที่หลายกิจกรรมยั ง คงมี
ข้อท้าทายในการปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

อน
บอ

การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ/พัฒนาการด้านระหว่า งประเทศ ประเทศไทยเป็ นภาคี
ในอนุ ส ั ญญาพื้ นฐานด้า นแรงงานขององค์ก ารแรงงานระหว่า งประเทศ (ILO) จำนวนหกฉบั บจากแปดฉบับ
โดยอี ก สองฉบั บอยู ่ระหว่ า งการพิ จ ารณาเพื ่อ ให้ส ัต ยาบั น คื อ อนุ ส ั ญญาว่ า ด้ว ยเสรี ภาพในการจัดตั ้ งกลุ่ม
หรือการสมาคม ค.ศ. 1948 (ILO No. 87) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิใ นการรวมตัวและการร่ว มเจรจาต่ อ รอง
ค.ศ.1949 (ILO No. 98) ในกรณีอนุสัญญา ILO No. 98 กระทรวงแรงงานได้เสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ย วข้ อ ง อั น
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัม พันธ์ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิ จสัมพันธ์ พ.ศ. ....
อีกทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับคนทำงานในบ้าน (ILO No. 189)
ทั้งนี้ การพิจารณาให้สัตยาบันต่ ออนุสัญญา ILO No. 87 และ ILO No. 98 ยังคงเป็นข้อท้าทายในการสร้ างความมั่ นใจ

ไลน

นั้น
์เท่า
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ด้านการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ จึงจำเป็นต้องเร่งให้มกี ารพิจารณาให้สัตยาบันและประเมินผล
กระทบในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมต่อไป

เอก

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานโดยสำนักความร่วมมือ ระหว่างประเทศและองค์ก รไตรภาคีที่เกี่ยวข้อง คื อ
องค์การแรงงานระหว่ างประเทศ องค์การเพื่อความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ และสหภาพยุโรป ยังได้ ดำเนิ น
โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย (Responsible Supply Chains In Asia) และอยู่ระหว่ า ง
การศึกษาความเหมาะสมในการใช้แ นวทางดำเนิ นงานเพื่อส่ง เสริมปฏิ ญญาไตรภาคีเ รื่องหลักการว่ า ด้ ว ยสถาน
ประกอบการข้ามชาติและนโยบายสังคมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในบริบทของประเทศไทย

รับ
สําห
สาร

น
ใช้ใ

สำหรับพัฒนาการในทางระหว่ างประเทศที่ผ่า นมา ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น คือ การที่สหภาพยุ โ รป
ได้มีมติปลดใบเหลืองเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมายแก่ประเทศไทย (Illegal, Unreported And Unregulated
Fishing: IUU) สะท้อนการดำเนิ นการแก้ ไขปัญหาและต่อ ต้า นการทำประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการแก้ ปั ญหา
การค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายในภาคอุตสาหกรรมการประมงจนเป็นผลสำเร็จ

์ผ
ากษ
วิพ
การ

การทบทวนกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ รวมทั้งมาตรฐานด้านแรงงานภายในประเทศ แบ่งเป็นประเด็ น
ที่สำคัญ ดังนี้

อน
บอ

ระบ
่าน

ค่าจ้าง กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้ นฐาน
ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาได้มีการออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิ ท ธิ
แรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นเรื่องค่าจ้าง ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างที่ลูกจ้ างได้ รับ ประกอบกับบริ บทสภาพแวดล้ อมและค่ าครองชี พในปั จจุบั นอย่ างต่ อเนื่ อง อย่างไรก็ต าม ยั ง มี
ข้อท้าทายในส่วนของการควบคุม นายจ้ างและสถานประกอบการทุกแห่ง ให้จ่ ายค่ า จ้า งตามอัต ราค่ า จ้ า งขั้ นต่ ำ
ตามกฎหมาย ปัญหาค่าจ้างไม่เป็นธรรม การถูกหักเงินเดือนเมื่อลาคลอด ไม่ได้รับค่าจ้างและ/หรือค่าล่วงเวลาเต็ ม
จำนวน และระดับเงินเดือนที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ไลน

ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมได้เสนอแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่ ง อาจ
สมัครเป็นผู้ประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยขยายอายุบุคคลที่สมัครเป็นผู้ประกั นตนเป็ น 65 ปี และเสนอ
ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และ
อยู่ระหว่างการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิ จารณาจัดทำคำชี้แจงและยกร่างกฎหมาย นอกจากนี้
สำนักงานประกันสั งคมยังได้พัฒ นาและปรับปรุงสิทธิป ระโยชน์ของผู้ประกั นต น ได้แก่ การเพิ่ ม ค่ า บริ ก ารท าง
การแพทย์ กรณีเข้ารับการผ่าตัดวันเดียวกลับ การเพิ่มค่าทำศพ และการเพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพและป้ อ งกั น
โรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อท้าทาย เช่ น
ความยากลำบากในการเข้า ถึ ง สิ ทธิ ประโยชน์ ประกั นสั งคมในกรณี ที่นายจ้ า งละเลยไม่ ปฎิ บั ติ ต ามกฎหมาย
และแม้ว่ามาตรา 40 ของพระราชบัญญั ติประกั นสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้นลูก จ้ า งอาจสมั ค ร

นั้น
์เท่า
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เข้าเป็นผู้ประกันตนตามของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้โดยไม่ต้องพึ่งนายจ้าง
แต่ผู้ได้รับสิทธิภายใต้มาตราดัง กล่ าวต้อ งเป็ นผู้ มีสัญชาติไทยเท่า นั้ น อีกทั้งรูปแบบการคุ้ ม ค รองก็ ค รอบคลุ ม
สิทธิประโยชน์น้อยกว่าประกันสังคมในกรณีปกติ

์ผ
ากษ
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ความเท่าเทียมทางเพศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้เสนอพิจารณาป รั บ ปรุ ง
แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองความเท่าเทียม
ระหว่างเพศของลูกจ้างหญิงให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทำงานในอัต ราที่ เท่ากับลูกจ้ างชาย และห้ า มมิ ใ ห้
นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกินคุกคาม หรือก่อความเดือนร้อนรำคาญทางเพศ
ต่อลูกจ้าง ในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว
ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รวมทั้ ง
สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงเอกชน ในการดำเนินงานตามมาตรการอย่ า งถู ก ต้ อ ง
และทั่วถึง อีกทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558
รวมทั ้ ง ได้ม ีก ารผลิ ตสื ่อเพื่ อเผยแพร่ ความรู ้ค วามเข้ า ใจเกี่ ยวกั บพระราชบั ญญั ติ ความเท่า เทีย มระหว่ างเพศ
โดยเผยแพร่ ให้ ก ับ ภาคส่ วนต่า ง ๆ อย่ า งกว้ า งขวาง ทั ้ ง ภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิจ ภาคธุ รกิ จ ภาคประชาสั งคม
และสาธารณชน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ยังคงพบข้อท้าทายเรื่องความไม่เท่าเทียม อาทิ การไม่รับเข้าทำงาน
ด้วยเหตุความแตกต่างทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ และการเลือกปฏิบตั ิ ในที่ทำงาน เป็นต้น

อน
บอ

ระบ
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การจัดตั้งสหภาพแรงงาน ข้อท้าทายที่ได้รับการสะท้อนในช่วงการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ
ได้แก่ สิทธิในการก่อตั้งสหภาพแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งครอบคลุมเฉพาะผู้มี
สัญชาติไทยเท่านั้น ทำให้ในบางพื้นที่ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีแรงงานสัญชาติไทยจำนวนไม่มาก ไม่สามารถ
จัดตั้งสหภาพได้ นอกจากนั้น กรณีแรงงานเหมาช่วงอาจไม่สามารถเข้า ร่วมสหภาพแรงงานตามที่ตนเองเลื อ กได้
เนื่องจากตามพระราชบั ญญัติแรงงานสัมพั นธ์ พ.ศ. 2518 นั้น ผู้ที่มีสิทธิก่อตั้งหรือเป็นสมาชิกสหภาพต้ อ งเป็ น
ลูกจ้างของนายจ้างเดียวกัน แต่แรงงานเหมาช่วงถือเป็นลูกจ้างของนายหน้ารับเหมาช่ว ง จึงสร้างความยุ่งยากให้กบั
แรงงานรับเหมาช่วงในการเจรจาต่อรองเรื่องสภาพการทำงานกับบริษัทที่ตนทำงานอยู่

ไลน

สิทธิในการนัดหยุดงาน ภาคประชาสังคมได้มกี ารสะท้อนข้อห่วงกังวลในกรณีที่ลูกจ้ างของ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
และองค์การของรัฐ ไม่มีสิทธินัดหยุดงานตามพระราชบั ญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิ จสัมพั นธ์ พ.ศ. 2543 ในขณะที่
กฎหมายระหว่างประเทศกำหนดว่า เจ้ าหน้าที่ภ าครัฐที่ไม่ได้ ให้ “การบริการที่จ ำเป็ นอย่างยิ่งยวด” นั้ น มี สิ ท ธิ
ในการนัดหยุดงานได้

นั้น
์เท่า

การถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ภาคประชาสังคมได้มีการสะท้อนข้อห่วงกังวลในกรณี ที่ได้ รับ รายงาน
การถู ก เลิกจ้ า งอย่ า งไม่ เป็ นธรรม หรื อ การเลิก จ้า งลูก จ้า งที่เ ข้ า ไปเกี่ ยวข้อ งกั บการจัด ตั้งและการดำเนิ นการ
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ของสหภาพแรงงานหรือ นัดหยุด งานอย่ า งไม่ เป็นธรรม เช่ น การเลิ กจ้า งผู ้นำสหภาพหรือ กรรมการสหภาพ
ด้วยข้ออ้างว่าเป็นการปลดพนักงานหรือลดจำนวนพนักงาน
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การส่งเสริมการจ้างงานและสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบาง มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
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กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย กระทรวงมหาดไทยได้ออกมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเปิดช่อง
ให้แรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายสามารถขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องได้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานได้ปฏิบัติ ตามพระราชบั ญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงคุ้ มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
พ.ศ. 2557 ซึ่งล้วนแต่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
ซึ่งรวมถึงแรงงานข้า มชาติทุกสั ญชาติ อีกทั้งที่ผ่านมา ในช่วงสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโ รค ติ ด เชื้ อ ไว รั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขยังส่งเสริมการทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับผู้ใช้แรงงาน
และครอบครัวผู้ติดตาม รวมทั้งเปิดโอกาสให้แรงงานข้ ามชาติส ามารถเข้ าถึ งวัคซี นและการรัก ษ าพยาบ าลไ ด้
เช่นเดียวกับแรงงานไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อท้าทายในทางปฏิบัติในหลายประเด็น อาทิ การจัดสรรสิทธิ
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ให้กับแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ทแี่ ตกต่างกัน การขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ การที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายไทยได้ รวมถึงสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมและความช่วยเหลือภายใต้
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นต้น
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กลุ่มพนักงานบริการ (ทางเพศ) ปัจจุบันมีข้อเสนอจากภาคประชาสังคมให้พิจารณาให้กลุ่มอาชีพพนักงาน
บริการเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ได้มีก ารจัด ตั้งคณะกรรมการร่ างกฎหมายว่ าด้วยการป้อ งกั นและปราบปรามการค้ า ประเวณี
และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดกรอบในการปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539 รวมทั้งได้จัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อคุ้ มครองสิทธิและพัฒ นาคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต
พนักงานบริการ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย มาตรการด้านการส่งเสริมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน มาตรการด้านการส่ง เสริ มการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ มาตรการด้านการลดก ารตี ต ร า
และละเมิดสิทธิ และมาตรการด้ านการป้องกั นผลกระทบที่ เกิ ดจากภาวะความเสี่ยง นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข
ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและควบคุมโรค รวมไปถึงให้บริการถุงยางอนามั ยตามสิท ธิ
หลักประกันสุขภาพของแต่ละบุคคล สำหรับบางกลุ่มที่ไม่สามารถจ่ ายค่ าบริการด้ านสุขภาพได้ จะได้รับความช่ วยเหลื อ
ตามหลักมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังพบว่ามีข้อท้าทายเรื่องการเลือกปฏิบัติ การเข้าถึ ง สิ ท ธิ แ รง งาน
และการขาดความรู้ความเข้า ใจที่ถูกต้อง กล่าวคือ กลุ่มพนักงานบริการยังไม่ได้ รับการยอมรับในท างกฎหมาย
เข้าไม่ถึงสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงสิทธิในกองทุนประกันสังคม ทำให้มักตกเป็นเหยื่อการถูกละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง แรงงานกลุ่มนี้มีความจำเป็นในการเข้ าถึ งการดู แลด้ านสุขภาพ เช่น การดูแลโรคติดต่อในทางเพศสั มพั นธ์
20
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ซึ่งควรมีความถี่ในการตรวจมากกว่าปกติทั่วไป แต่ภายใต้ระบบประกันสังคมปัจจุบัน สามารถตรวจได้ปีละครั้งเท่านั้น
สำหรับกรณีแรงงานที่ติดเชื้อ HIV/AIDS มักจะประสบกับปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติตั้งแต่โอกาสแรกในการสมั ค ร
งาน อาทิ การบังคับตรวจ HIV/AIDS การถูกปฏิเสธการสมัครงาน ตลอดจนมีการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมเพราะติดเชือ้
HIV/AIDS เป็นต้น
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กลุ่มผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมี ง านทำ
(CARE : Center For Assistance To Reintegration And Employment) เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถประกอบอาชีพได้ ทั้ ง
การเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการและการมีกิจการเป็ นของตนเอง มีการอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังโดยคำนึ ง
ถึงความรู้ ความต้องการ และความถนัดของผู้ต้องขัง รวมถึงความต้องการของผูป้ ระกอบการในแต่ละพื้นที่ สำหรับ
กรณีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพิ นิ จและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดโครงการ
ส่งเสริม/ฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม เป็นต้น
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กลุ่มผู้พิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์
ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมให้คนพิการมีง านทำในสถานประกอบการ และผลักดันให้้คนพิการทำงานในหน่ ว ยงาน
ภาครัฐในอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด 100 : 1 ผ่านการดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง นอกจากนั้ น
สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในมิติ ด้า นแรงงาน โดยส่งเสริมให้คนพิก ารมี อาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชี วิ ต ที่ ดี ผ่ า นกลไก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน โดยมีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ ก าร
คนพิการด้านแรงงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนให้ค นพิการมีง านทำและประกอบอาชีพอิส ระ มีช่องทางให้ กู้ ยื ม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมให้สถานประกอบการรับคนพิการเข้าทำงาน ตลอดจน
สนับสนุนให้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท

อน
บอ

กลุ่มผู้สูงอายุ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการส่งเสริมการจ้ างงานผู้สูงอายุให้ได้รับการจ้ า งงาน
จำนวนมาก และสำนักแรงงานนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้พัฒนามาตรการและกลไกส่ง เสริ ม
การจ้างงานผู้สูงอายุ อีกทั้งได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์ดา้ นการทำงานของผู้สู งอายุ ระยะที่ 1
(ประจำปี 2559-2564) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ ปัจจุบัน กรมกิจการผู้สูงอายุยังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดทำแผนและพัฒนาร่างพระราชบัญญัติผู้สงู อายุ พ.ศ. .... (ฉบับที่ ..) เพื่อรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยนื
4 มิ ติ ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จ สภาพแวดล้ อม สุ ขภาพ และสั งคม รวมทั้ ง ได้ม ี การจัด ทำคู ่ม ือ แนวปฎิ บัติ ทางธุรกิจ
กับผู้สูงอายุ (Business Guidance on Older Persons) ด้วย

ไลน

นั้น
์เท่า

กลุ ่ ม แม่และเด็ก กรมกิจ การเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพั ฒนาสัง คมและความมั ่นคงของมนุ ษย์
ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจดแจ้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน
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ให้สถานประกอบการมีการจัดพื้นที่เป็นมุมนมแม่ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอ นในพื้ นที่
ก่อสร้างให้กับเด็กซึ่งเป็นบุตรของแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติด้วย

เอก

แรงงานรับเหมาช่วง ในเขตอุตสาหกรรมของประเทศไทย พบว่ามีแรงงานรับเหมาช่วงเป็นสัดส่วนจำนวน
มากเมื่อเทียบกับจำนวนแรงงานทั้ งหมด โดยข้อท้าทายที่พบ คือ ความไม่เท่าเทียมกั นของค่ าจ้ างและสิ ท ธิ ป ระโยช น์
ระหว่างลูกจ้างตามสัญญากับลูกจ้างรับเหมาช่วง/รับเหมาค่าแรง รวมถึงลูกจ้างหน่วยงานของรัฐที่เ ป็นการจ้างเหมา
บริการ เนื่องจากแรงงานกลุ่ม นี้ มักจะได้ รับค่ า จ้า งรายเดือ นต่ ำ รวมทั้งไม่ได้รับสิทธิประโยช น์ แ ล ะสวั ส ดิ ก าร
เช่นเดียวกับแรงงานประจำ นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติส่ว นใหญ่ใ นประเทศไทยยัง เป็ นส่วนหนึ่ง ข องแ รงง าน
แบบรับเหมาช่วง สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานกลุ่มนี้มีความเปราะปราง รวมถึงอาจมีความเสี่ยงที่นำไปสู่การละเมิ ด
สิทธิแรงงานและถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอื่น ๆ ได้
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แรงงานตามฤดูก าล พบว่ามีข้อท้าทายในทางปฏิบัติ เนื่องจากกฎหมายไทยอนุ ญาตให้แรงงานข้ า มชาติ
สามารถข้ามชายแดนด้ วยบัตรผ่านแดนเพื่ อเข้ามาทำงานแบบไป-กลับ หรือทำงานตามแบบฤดูกาลได้ และด้วยบั ต ร
ผ่านแดนนี้ แรงงานข้ามชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยเป็นเวลา 3 เดือน ต่อการเดินทางเข้ามาแต่ละครัง้
และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ เป็นเวลา 30 วัน ภายใน "พื้นที่ที่กำหนด" ตามแนวชายแดน โดยภายใน
ระยะเวลา 30 วันถึง 3 เดือนนับจากวันที่ เข้ามา แรงงานกลุ่มนี้ต้องกลับไปยังจุดผ่ านแดนที่เดิ นทางเข้ ามาเพื่อขอต่ ออายุ
บัตรผ่านแดน สำหรับกรณีแรงงานข้ามชาติที่ถอื บัตรผ่านแดน แต่เดินทางออกจาก "พื้นที่ที่กำหนด" จะถูกระวางโทษ
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการนำโทษอาญามาปรับใช้ในกรณีนี้ส่งผลให้ เ กิ ด
การวิพากษ์อย่างกว้างขวางถึงความไม่ได้สัดส่วนในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังพบว่า แรงงาน
กลุ่มนี้มักจะไม่ได้ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จะกำหนดให้นายจ้า ง
ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ตนเลิกจ้าง หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน หรือมากกว่านั้น แต่แรงงาน
ที่ถือบัตรผ่านแดนชั่วคราวบางคน แม้จะถูกจ้างงานในลักษณะเดียวกับแรงงานทั่วไป (จ้างงานเต็มเวลาเป็ นระยะ
เวลานาน) แต่กลับมีรายงานว่าถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงินชดเชย โดยเหตุที่วา่ เป็ นแรงงานตามฤดูกาลมักถูกนำมาใช้
กล่าวอ้างโดยนายจ้าง เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง ในส่วนของสิทธิประโยชน์จากประกั นสั ง คมนั้ น
พบว่า แม้ว่าสำนักงานประกันสังคมจะเปิดช่องให้แรงงานต่างด้าวที่ได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีบัต รผ่ า นแดน
มีสิทธิขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้ แต่ในทางปฏิบัติ แรงงานเหล่านี้มักจะประสบกับปัญหาความยากลำบากในการ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ เนื่องจากนายจ้างละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

ไลน

นั้น
์เท่า

แรงงานนอกระบบ เป็ นข้ อท้ าทายสำคั ญอี กประการของประเทศไทย เนื ่ องจากมี แรงงานนอกระบบ
อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และไม่ได้เป็ น
ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม เว้นแต่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคม ตามมาตรา 40 ซึ่งรูปแบบการคุ้มครอง
ครอบคลุมสิทธิประโยชน์น้อยกว่าประกันสัง คมในกรณีปกติ โดยการพิจารณาสถานะและการให้คว ามคุ้ ม ค รอง
แรงงานกลุ่มดังกล่าวยังรวมไปถึงบรรดาแรงงานนอกระบบ (Gig Worker) ซึ่งในช่วงแรกถูกมองว่าเป็นงานที่มีความ
22

เอก

เป็นอิสระ และมีความเป็ นนายจ้ างของตัวเอง แต่ ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) มีความเปลี่ยนแปลงอย่ างมาก โดยผู้ประกอบอาชีพในลักษณะเป็นงานชั่วคราว (Part-Time) ได้กลายมาเป็ น
งานประจำ หรือเต็มเวลา (Full-Time) ทำให้เกิดปัญหาการตีความว่าคนเหล่านี้เป็นแรงงานในระบบหรือ แรงงาน
นอกระบบ
แรงงานประเภทฝึกงาน ข้อท้าทายที่พบนั้นเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษาฝึกงานแต่ไม่ได้มีการจ่ายค่ า แรง
รวมถึงการไม่ได้รับสวัสดิการจากการทำงาน
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ความท้าทายในอนาคตของภาคแรงงาน พบข้อท้าทายที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและควรมี ก าร
กำหนดแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานและการเข้าถึงสิทธิ
ด้านแรงงาน โดยเฉพาะความเสี่ยงของแรงงานภาคการเกษตรที่ จะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในอนาคต จึงต้องมีการศึกษาประเมินความเสี่ยง และผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงสิทธิ
ด้านแรงงานต่อไป การที่เทคโนโลยีวิทยาการที่จะเข้ ามาแทนที่แรงงาน ซึ่งรัฐบาลควรจะดำเนิ นก ารเพื่ อ เข้ า มา
คุ้มครองและส่งเสริมศักยภาพแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัว มีความเชี่ยวชาญ
และช่องทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ และกรณีสังคมผู้สูงอายุ หรือ สังคมผู้สูงวัย (Aging Society)
ที่จะส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานหรือค่ าแรงสู งขึ้ น ทำให้เริ่มมีการแก้ ไขปั ญหาโดย การใช้ เ ค รื่ อ งมื อ
เครื่องจักรหรือนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน หรือการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
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ความปลอดภัยและชีวอนามัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีการพั ฒ นา
ข้อกำหนดและระเบียบเพื่อเป็นแนวทางให้ภาคธุ รกิ จ นำไปดำเนิ นงานอย่างต่อ เนื่อง อาทิ กฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และดำเนินการด้ า นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ ย ว กั บ
งานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตร
การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ เป็นต้น และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ได้ทบทวนและปรับปรุงจำนวนสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยปรับปรุ ง
ค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างเมื่อเจ็บป่วยจนสิ้นสุดการรักษา วงเงินค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และอั ต รา
ค่าทำศพ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อ นมาต รการเชิ ง รุ ก
เพื่อสำรวจเกี่ยวกับการใช้สารเคมี และการป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร และมีการพัฒนาศัก ยภาพ
เครือข่ายบุคลากรด้านสาธารณสุขในการจัดบริการสาธารณสุข และบุคลากรของสถานประกอบการ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันยังคงมีข้อท้าทายจากการที่สถานประกอบการบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย สภาพแวดล้ อ ม
ในการทำงานไม่เหมาะสม และไม่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

ไลน

นั้น
์เท่า
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เอก

มาตรการให้ความช่ว ยเหลือแรงงานและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ให้ความคุ้มครองแรงงานทุก คนอย่างเท่า เทียมกั นทั้งแ รงง านไทย
และแรงงานข้ ามชาติโดยไม่เลื อกปฏิบัติ รวมถึงดำเนิ นการแก้ ไขปั ญหาความเหลื่อมล้ ำที่เพิ่ มขึ้ นและการกระจายรายได้
ที่ไม่เป็นธรรมระหว่างประชาชน โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การส่งเสริมการให้บริการจั ด หาง าน
การแนะแนวส่งเสริมการประกอบอาชีพอิส ระและฝึกทักษะอาชี พที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจ จุบัน การสร้ า ง
และพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบผ่า นภาคประชาสังคมและอาสาสมั ครแรงงาน การส่ง เสริ ม
การจ้างงานใหม่ส ำหรับผู้ จบการศึ กษาใหม่ โดยภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการบรรเทาเยียวยาผ่ า นมาต รก าร
ทางการเงิน เช่น การเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ) สำหรับผู้ประกอบการ การบรรเทาภาระ
หนี้ ส ิ น (พั ก ชำระหนี้ ) ของสถาบั นการเงิน อย่ า งไรก็ ตาม ในทางปฏิบ ัต ิ ยั ง คงพบข้ อท้ า ทายหลายประการ
ซึ่งรุนแรงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ กรณีที่แรงงานถูกเลิกจ้า ง
ถาวร โดยไม่ได้รับค่าชดเชยหรือสิทธิป ระโยชน์ หรือถูกปรับลดชั่วโมงการทำงานเป็ นจำนวนมาก ทั้ ง แรงงาน
ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงรายงานการเลิกจ้างพนักงานที่ติดโควิด

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร

การสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำ
ฐานข้อมูลกลางด้านแรงงานเพื่อตอบสนองปัญหาข้อจำกัดด้า นอัต รากำลังของแรงงานและสัดส่ว นของพ นั ก งาน
ตรวจแรงงาน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับแรงงานด้วย

อน
บอ

ระบ
่าน

การจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคส่วนต่ า ง ๆ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิ ก าร
และคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน รวมทั้งได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่ างด้าวผ่า นการสร้ า ง
ความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุม้ ครองแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืนจากกิจกรรมต่าง ๆ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
ได้ จ ั ด อบรมสถานประกอบกิ จการโดยนำแนวปฏิ บัติ การใช้ แรงงานที่ ดีม าขับเคลื่ อน สำนั กงานประกั นสังคม
ได้ดำเนินโครงการให้ ความรู้ด้ านการประกั นสังคมแก่แรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่ างด้ าวเกี่ ยวกับสิทธิ ป ระโยชน์
ตามกฎหมายประกั นสังคมและกฎหมายเงิ นทดแทน กรมการจั ดหางานได้ดำเนิ นกิ จกรรมอบรมคนหางานก่อนเดิ นทาง
ไปต่างประเทศพร้อมทั้งช่วยเหลือแรงงานที่ เดินทางไปทำงานยังต่ างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ยั ง คง
พบข้อท้าทายในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานอย่า งทั่ วถึง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่ างด้ าว รวมทั้ ง ข้ อ จำกั ด
ในแง่ของบุคลากร เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานตรวจแรงงาน

ไลน

นั้น
์เท่า

การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนิ นการตรวจสอบสถานที่เสี่ ยงว่ า จะมี
แรงงานภาคบังคับ โดยรวมถึงในสถานประกอบการและเรือประมงอยู่ เป็ นประจำอย่ างต่ อเนื่อ ง ในส่ ว นของ
กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงที่มีการจ้า งงานแรงงานต่ างด้าว 3 สัญชาติ
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อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้จัดทำเอกสารประกอบการอบรม เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์ โดยเผยแพร่ 3 ภาษา (ลาว กัมพูชา เมียนมา)

เอก

การดำเนินการของภาคธุรกิจ ภาคธุรกิจขนาดใหญ่มีความพยายามในการนำหลักการหรือ แนวปฏิ บั ติ
ในทางระหว่า งประเทศมาปรับใช้กับ องค์ก รของตนเอง มีการประกาศนโยบายด้ า นการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษยช น
ขององค์กรโดยกำหนดเป็นสาระสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิ จการ และจรรยาบรรณทางธุรกิ จภายใต้ นโยบาย
ตามมาตรฐานสากล โดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจในการให้ความรู้เกี่ยวกั บ
กฎหมายและสิทธิแรงงานแก่ภาคธุ รกิ จอย่างต่อเนื่อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
(ก.ล.ต.) ได้ ออกหนังสือเวี ยนภายในถึ งบริษ ัทที่ ออกหลักทรั พย์ และผู ้ประกอบธุรกิ จ ในตลาดทุ นเพื่ อแนะนำ
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ UNGPs การปรับใช้ Human Rights Due Diligence (HRDD) เพื่อให้บริษัทมีความ
เข้าใจต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ ได้ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอ มแพ็ ก
แห่ ง ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) และโครงการพั ฒนาแห่ งสหประชาชาติ (United
Nations Development Programme) จัดการประชุม/อบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานแก่ภาคธุรกิจ
เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายที่พบในทางปฏิบัติของภาคธุรกิจ คือ ข้อจำกั ด ด้ าน
ความรู้เรื่องสิ ทธิแรงงานของของภาคธุ รกิ จ โดยในบางกรณียั งมีผู้ประกอบการเก็บพาสปอร์ตของแรงงานไว้ เพื่ อเป็ น
หลั กประกั นป้ องกั นไม่ ให้ แรงงานย้ า ยหนี โดยไ ม่ ทราบว่า การกระทำดัง กล่ า วเป็ น การละเมิ ดสิทธิมนุ ษยชน
นอกจากนี้ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มมัก เผชิญปั ญหาอุปสรรคด้ านความไม่เข้ าใจ ไม่ ส ามารถ
เชื ่ อ มโยงการประกอบการให้เ ข้ ากับ มิ ติ สิท ธิ มนุ ษยชน รวมทั ้ งการมีข ้อจำกัด ด้ า น งบประมาณ ทำให้ไม่ เห็น
ความสำคั ญของการดำเนิ นงานด้ า นสิท ธิ มนุ ษยชน และไม่ ได้ถู กผลักดันให้ เป็นประเด็ นเร่ งด่วนโดยเฉพาะ
เมื ่ อ ผู ้ป ระกอบการได้ รับผลกระท บทางด้ า นเศรษฐกิ จ จากการแพร่ระบาดของโรคติด เชื ้อ ไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19)

ระบ
่าน
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อน
บอ

การช่วยเหลื อเยี ยวยา ปัจจุบันมีช่องทางการร้ องทุกข์และขอรับความช่วยเหลื อสำหรั บผู้ที่ได้ รับ ผลกระทบ
จากการละเมิดสิทธิ มนุ ษยชนด้า นแรงงานอยู่ภ ายใต้ก ารดูแลหลายหน่ วยงาน อาทิ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวง
แรงงาน (1506) และกระทรวงยุติธรรม (1111 กด 77 หรือ Application Justice Care) สำนักงานคณะกรรมการ
สิ ท ธิ มนุ ษยชนแห่ง ชาติ รวมทั้ งเครื อข่ า ยภาคประชาสั งคมที ่ท ำงานด้ า นแรงงาน หรื อ ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ผ่าน http://doe.go.th/helpme ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้จำนวน 6 ภาษา (ภาษาไทย อังกฤษ
เมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า และเวี ยดนาม) โดยไม่ จ ำเป็ นต้ องระบุ ตั วตน เป็ นต้น สำหรั บ ในส่ว นของสำนั กงาน
ศาลยุติธรรม ได้มีความพยายามผลักดันกระบวนการไกล่เกลี่ยอย่ างต่อ เนื่อ งโดยเฉพาะในช่วงการแพ ร่ ระบ าด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประธานศาลฎีก าได้ม ีนโยบายให้นำการไกล่ เกลี่ ยมาใช้
ในส่วนของคดีแรงงานด้วย รวมทั้งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้สนับสนุนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 อย่างต่อเนื่อง

ไลน
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3.1.2 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน

เอก

จากข้อท้าทายต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยความสำเร็ จในการดำเนิ นงานแก้ ปั ญหาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยช น
ในบริบทแรงงาน จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

รับ
สําห
สาร

1. การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในภาคส่วนต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการบูรณาการเพื่อให้การดำเนิ นกิ จ ก รรม
ตามแผนปฏิบัติการฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน้นการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสร้างการรับรู้ถึงช่องทางการร้องเรีย นช่วยเหลือ และการเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รับ
ผลกระทบ

น
ใช้ใ

2. การสร้างความตระหนักรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็ นด้ านสิทธิแ รงงานให้แก่ผู้ป ระกอบการ
และภาคธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเคารพสิทธิดังกล่าวในวงกว้างอย่างเข้มแข็งมากขึ้น

์ผ
ากษ
วิพ
การ

3. การส่งเสริมการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมและกลุ่ม/องค์กรที่ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน
แรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อให้กลุ่ม/องค์กรเหล่านี้สามารถเข้ามาสะท้ อ น
ข้อเท็จจริงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
4. การส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อลดอคติและการตีต ราต่อแรงงานบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้ า ม
ชาติ พนักงานบริการ แรงงานที่ติดเชื้อ HIV เป็นต้น
3.1.3 ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น

ระบ
่าน

จากการรับฟังความคิด เห็ นและหารือ ร่ว มกับภาคส่ว นต่ าง ๆ พบว่า มีข้อเสนอแนะในการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ดังนี้
1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติก าร ฯ ระยะที่ 1 ที่ยังไม่เสร็จสิ้นโดยเร่ งด่ว นหลังก ารแพ ร่ ร ะบ าด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับที่ควบคุมได้

อน
บอ

ไลน

2. พิ จ ารณาให้การสนั บ สนุนภาคธุ รกิ จ โดยเฉพาะกลุ ่ม วิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อมที ่ ได้ รับ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ จากการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เป็นพิเศษ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงาน
ในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ด้วย

นั้น
์เท่า

3. พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณแก่ห น่วยบริการภาครั ฐที่มีหน้ าที่ดูแลแรงง าน เพื่ อ ให้
ดูแลแรงงานได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

4. กำหนดแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน
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รับ
สําห
สาร

5. เพิ ่ ม ช่องทางและแนวทางแก้ไ ขปั ญหาการละเมิ ดสิ ทธิ แรงงาน อ าทิ การถูก เลิ ก จ้า งโดยไม่ ได้ รับ
ค่าชดเชยหรือสิทธิประโยชน์ การถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็ นธรรม เช่น การเลิกจ้างเมื่อตั้งครรภ์ การถู ก
หักเงินเดือนเมื่อลาคลอด การกำหนดวันหยุดและวั นลาที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย การที่สถานประกอบการ
ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานความปลอดภั ย และไม่ม ี อุ ปกรณ์ค วามปลอดภัย ที่ เ หมาะสม การไม่ ได้รั บค่าจ้ าง
หรือค่าล่วงเวลาเต็มจำนวน การไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลและสิทธิตามประกันสังคม
เป็นต้น

น
ใช้ใ

6. พิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ้มครองสิทธิใ นการรวมตั ว และฉบับที่ 98 ว่ าด้วยสิทธิในการรวมตัวและก ารร่ ว ม
เจรจาต่อรอง และปรับแก้กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ
ดังกล่าว

์ผ
ากษ
วิพ
การ

7. พิจารณาทบทวนกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อประกั นการคุ้ มครองแรงงานนอก ระบบ
แรงงานรับเหมาช่วง กลุ่มพนักงานบริการ แรงงานที่มีเชื้อ HIV และแรงงานกลุ่มเปราะบางอื่ น ๆ
เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง และสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้เหมือนกับ แรงงานในระบบ
โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนและกระบวนการที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ
8. ปรับปรุงกระบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เข้าถึงได้ง่าย

ระบ
่าน

9. สนับสนุนทรัพยากรและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กฎหมายและสิทธิแรงงาน รวมถึงช่องทางการร้องทุกข์
การขอรับคำปรึกษา และการขอรับความช่วยเหลือแก่แรงงาน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ และแรงงาน
ตามฤดูกาล ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

อน
บอ

10. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เพื่อขจัดอุปสรรคปัญหาการคุ้มครองแรงง านที่ มิ ใ ช่
สัญชาติไทย และแรงงานกลุ่มอื่น ๆ ในการจัดตั้งสหภาพ และเปิดช่องให้แรงงานเหมาช่วงสามารถ
เข้าร่วมสหภาพที่มีอยูแ่ ล้วในบริษัทที่ตนปฏิบัติงานได้เพื่อให้สามารถเจรจาต่อรองเรื่อ งสภาพการทำงาน
กับบริษัทดังกล่าวได้

ไลน

11. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประกั นสั งคมเพื่อ ประกั นว่ าแรงงานข้ า มชาติและแรงงานอื่ น ๆ
จะสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของประกั นสังคมได้โดยง่าย ทันท่วงที ไม่ยุ่งยาก และไม่เลือกปฏิบตั ิ

นั้น
์เท่า

12. พิ จ ารณาแก้ไ ขปรับปรุง กฎหมายแรงงานรั ฐวิสาหกิจ สั มพันธ์เ พื ่อ ให้เ จ้ า หน้า ที ่ภาครัฐที่ ไม่ ได้ ให้
“การบริการที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด” มีสิทธินัดหยุดงานได้
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13. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเงินทดแทนเพื่อ ขจัดอุปสรรคปัญหาเงื่อนเวลาในการยื่นเรื่อง รวมทั้ง
พัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่แรงงานข้ามชาติในการตระเตรีย ม
ข้อมูล และยื่นข้อร้องเรียน

รับ
สําห
สาร

14. ศึกษาความเสี่ยงและมาตรการการคุ้มครองแรงงานและส่งเสริมศักยภาพแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน
ภาคการเกษตรที่อาจจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศในอนาคต ตลอดจน
กรณีเทคโนโลยีวิท ยาการที่จะเข้ามาแทนที่แรงงาน เพื่อให้แ รงงานสามารถปรับตัว มีความเชี่ยวชาญ
และมีช่องทางอื่นในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้

น
ใช้ใ

15. ขยายพื้นที่เป้าหมายในการจัด อบรมให้ความรู้กับภาคธุ รกิ จและแรงงานอย่า งต่อเ นื่อ ง เพื่ อ สร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็ นธุรกิจกับสิท ธิม นุษยชน ประเด็นด้านแรงงาน สิท ธิ แ รงงาน
รวมทั้งช่องทางการเข้าถึงสิทธิ การเยียวยา และการคุ้มครองแรงงานทุกประเภทอย่างเท่ าเทียมตามกฎหมาย

์ผ
ากษ
วิพ
การ

16. เตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ ผ่านการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการส่ง เสริม ก ารทำง าน
ของแรงงานผู้สูงอายุ สร้างงานสร้างอาชีพแก่ผสู้ ูงอายุที่ต้องการจะทำงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สภาพ และประสบการณ์ของตน ตลอดจนจัดเตรียมสวัสดิการแก่ ผู้ สู ง อายุ
รวมทั้งออกแบบแผนการสำหรับเตรียมความพร้อมหลังวัยเกษี ยณอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนด
มาตรการจูงใจแก่ภาคธุรกิจในการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น
17. สนับสนุนการคุ้มครองแรงงานในทุก มิติ โดยรวมถึงการส่งเสริมสถาบั นครอบครัวของแรง งานให้ มี
ความเข้มแข็ง เพราะถือเป็นรากฐานการดูแลแรงงานตั้งแต่ต้นทาง

ระบ
่าน

18. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจยึดหลัก การเคารพและรักษาความลับของผู้ที่ถูก ล่วงละเมิด คุกคาม หรือ กระทำ
ความรุนแรงในที่ทำงาน ในกรณีมีการร้องเรียนต่อกลไกร้องเรียนภายในหน่วยงาน

อน
บอ

19. ส่งเสริมสร้างความเข้ าใจ การลดอคติ และการตีตราต่อแรงงานบางอาชี พ เช่น แรงงานข้ า มชาติ
พนั ก งานบริการ แรงงานที่ ติ ดเชื ้อ HIV และพิ จ ารณามาตรการให้ค วามคุ้ มครองแรงงานเหล่ านี้
จากการถูกเลือกปฏิบัติ รวมถึงพิจารณาปรับคำนิยามบางคำให้มีความเหมาะสม เช่น คำว่า “แรงงาน
ไร้ฝีมือ”

ไลน

20. สนับสนุน ช่วยเหลือ และผลักดันการดำเนินการของภาคธุรกิจ ให้คุ้มครองแรงงานมากขึ้น

นั้น
์เท่า
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น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

3.1.4 แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด

หน้าที่ของภาครัฐ (Duty of State)

หัวข้อ
ที่

ประเด็น

1 2 3
1

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ นโยบาย และ
มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.1 ดำเนินการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO 87, 98 หน่วยงานหลัก
และ 189*
-กระทรวงแรงงาน

1.2 จัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมปฏิญญาไตรภาคี
เรื่องหลักการว่าด้วยสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบาย
สังคม (MNE Declaration) ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทย*
2.1 ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ
เกี ่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครองแรงงาน การจั ดสวั สดิ การสั งคม
การจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และการจัดหา
งานอย่างเป็นธรรม ให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
อยู่เสมอ*

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงแรงงาน

อน
บอ

2

การเข้าเป็นภาคีสนธิสญั ญา
ระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

2566-2570 มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาท่าทีไทย
ต่อการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญา ILO 87,
98 และ 189
2566-2570 มีการจัดทำแนว
ทางการดำเนินงาน
เพื่อส่งเสริม
ปฏิญญาไตรภาคีฯ
2566-2570 -มีการทบทวน
ปรับปรุง/แก้ไข
กฎหมาย กฎ
ระเบียบ นโยบาย

นั้น
์เท่า
ไลน
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หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
-กระทรวงแรงงาน

กรอบเวลา
(2566-2570)

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงแรงงาน

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

2.2 ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาปรับปรุง หรือ
พั ฒ นาให้ สอดคล้องกั บอนุ สั ญญาองค์การแรงงานระหว่ าง
ประเทศ (ILO Convention) ฉบับที่ 138 และ 182 และพิธสี าร
ค.ศ. 2014 ของอนุ สั ญญาว่ าด้ วยแรงงานบังคับขององค์ การ
แรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 1930 หลักการทัว่ ไปขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดหางาน อย่างเป็นธรรม
(ILO General Principles and Operational Guidelines on
Fair Recruitment)*
2.3 ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานกลุ่มเปราะบาง อาทิ แรงงานบั ง คั บ
แรงงานสูงอายุ แรงงานข้ามชาติ แรงงานตามฤดูกาล แรงงาน
เหมาช่ ว ง แรงงานนอกระบบ พนั กงานบริก าร 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

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

30

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

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงแรงงาน

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

2.4 ทบทวนนโยบายการจ้างแรงงานในพื้นที่ชายแดน รวมถึง
แรงงานตามฤดูกาล รวมทั้งคุ้มครองสมาชิกที่เป็นผู้ติ ด ตาม
เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ เ ลื อ ก
ปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการ
คุ ้ ม ครองและส่ง เสริ มสิทธิ ของแรงงานข้ ามชาติ (ASEAN
Consensus on the Protection and Promotion of the
Rights of Migrant Workers) *
2.5 ผลั ก ดันการเสนอร่ างพระราชบัญ ญัต ิแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. .... ที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงแรงงาน

2566-2570 -มีการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. ... และร่าง
พระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. ...
เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณากฎหมาย
ตามลำดับ

นั้น
์เท่า
ไลน

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

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงแรงงาน

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

2.6 พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมเพื่อประกัน
ว่า (1) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมีการปรับปรุง
อยู่เสมอ และครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล
(2) การมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการบริหารจัดการกองทุน
ประกันสังคม (3) การเข้าถึงกองทุนฯ ของแรงงานทุกประเภท
เป็นไปโดยง่าย ทันท่วงที ไม่ยุ่งยาก ไม่เลือกปฏิบัติ และเท่ า
เทียม โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ (4)
การให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ล ู กจ้ างที ่เ กษียณอายุ (5) ความ
สอดคล้องกับหลักการของ ILO*
2.7 พิ จ ารณาแก้ ไ ขปรั บปรุ ง กฎหมายเงิ นทดแทนเพื่อ ให้
ทั น สมั ย โปร่ ง ใส เป็ นธรรม และสอดคล้ อ งกั บหลั กการ
ระหว่างประเทศ โดยรวมไปถึงพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
เงื่อนเวลาในการยืน่ เรื่อง*

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงแรงงาน

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

นั้น
์เท่า
ไลน

2.8 พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม หน่วยงานหลัก
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทั้ง

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

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

กำกับดูแลธุรกิจสถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมุ่ง -กระทรวงการพัฒนา
คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการเป็นสำคัญ* สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
-สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ

2.9 แก้ไขและบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดย หน่วยงานหลัก
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. -กระทรวงแรงงาน
2558*

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ
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ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ.
2539 และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
-มีมาตรการกำกับ
ดูแลธุรกิจสถาน
บันเทิงให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
2566-2570 - มีการทบทวน/
ปรับปรุง/แก้ไข
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน
โดยสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียม

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
แรงงาน

4

การจัดหางาน และการขึ้น
ทะเบียนแรงงาน

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านแรงงานและระบบ ค้ น หา
ข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อความสะดวกในการวิเครา ะห์ ด้ า น
แรงงาน และรองรั บ การทำงานเชิ ง บู ร ณาการระหว่ าง
หน่วยงาน*
4.1 พัฒนามาตรการควบคุมและตรวจตราการจัดหางานที่
เป็นธรรม*

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงแรงงาน

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

3

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงแรงงาน

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ
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ระหว่างเพศ พ.ศ.
2558
2566-2570 -มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแรงงาน
และระบบค้นหา
ข้อมูลด้านแรงงาน
2566-2570 -มีการตรวจสอบ
บริษัทจัดหาคนงาน
ในประเทศ และ
จัดหางานใน
ต่างประเทศ
-มีการพัฒนา
มาตรการที่ให้
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบทะเบียน
ผู้รับอนุญาตจัดหา
งาน

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

5

การคุ้มครองแรงงาน

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

4.2 พัฒนามาตรการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แรงงานไป หน่วยงานหลัก
ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการขึ้ น -กระทรวงแรงงาน
ทะเบียนแรงงานข้ ามชาติใ ห้ ดำเนินการด้ วยความรวดเร็ว
ต่อเนื่อง ไม่ยุ่งยาก เข้าถึงได้ง่าย

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงแรงงาน
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

5.1 จั ด การฝึก อบรม ประชาสั ม พั นธ์ เผยแพร่ใ ห้ความรู้
เกี่ยวกับช่องทางการร้องทุกข์ การขอรับคำปรึกษา การขอรับ
ความช่วยเหลือ สิทธิและหน้าทีต่ ามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
สิทธิแรงงาน (โดยครอบคลุมประเด็น ได้แก่ สัญญาจ้าง การ
เลิกจ้าง ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา วัน หยุด วันลา แรงงานเด็ก ความ
ปลอดภัย ในการทำงาน สิ ทธิ ประโยชน์ของแรงงาน ฯลฯ)
ความหลากหลายทางเพศ พระราชบัญญัติความเท่ า เที ย ม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และกลไกภายใต้พระราชบัญญัติ ฯ
ทั ้ ง ที ่ ประกั นไว้ใ นกฎหมายในประเทศ กฎหมายระหว่าง
ประเทศ รวมถึ ง หลั กการ UNGPs แก่ ผ ู้ ประกอบการและ

2566-2570 -มีมาตรการกระตุ้น
ให้แรงงานไปขึ้น
ทะเบียนตาม
กฎหมาย
-มีการปรับปรุง
กระบวนการขึ้น
ทะเบียนแรงงาน
ข้ามชาติ
2566-2570 - จำนวนการ
ฝึกอบรม/จำนวน
แรงงานที่ได้รับการ
อบรม
- จำนวนหรือ
ช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
การเผยแพร่
-การประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

แรงงาน ทั้งแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ รวมถึงเผยแพร่
คูม่ ือความรู้ดังกล่าวในภาษาที่แรงงานสามารถเข้าใจได้ง่ายใน
วงกว้าง*

5.2 ให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานทีถ่ ูกเลิกจ้าง โดยทบทวน หน่วยงานหลัก
มาตรการรองรับ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนอย่างมี -กระทรวงแรงงาน
ประสิทธิภาพ*

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ
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หลังเข้ารับการ
ฝึกอบรม
-จำนวน
รัฐวิสาหกิจ/ภาค
ธุรกิจที่ประกาศ
นโยบายสิทธิ
มนุษยชนของ
องค์กร
2566-2570 - จำนวนแรงงานที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
- มีแผนงาน
มาตรการ รองรับ
เพื่อช่วยเหลือ
แรงงานที่ถูกเลิก
จ้าง

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

5.3 ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนั โครงสร้างค่าจ้าง และพัฒนา หน่วยงานหลัก
กลไก มาตรการ หรือนโยบายเพื่อปรับค่าแรงให้เป็น ธรรม -กระทรวงแรงงาน
เหมาะสม และสอดคล้องกับค่าครองชีพทุกปี*

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

37

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

5.4 ตรวจสอบ ตรวจตรา ใบอนุญาตประกอบกิจการ สัญญา
จ้างแรงงาน สภาพการทำงาน และใบอนุญาตทำงาน (กรณี
แรงงานต่างด้าว) ในสถานบริการ และสถานประกอบการ
เพื่อประกันว่ากฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และมาตรฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การจ้างงาน และการ
บริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย
และสุ ขภาพแวดล้อมในการทำงาน ถู กบั งคับใช้อ ย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพ รวมทั ้ง พิ จารณานำมาตรการหรือกฎหมาย
แรงงานที ่ ใ ช้ ก ั บ ภาคการประมงมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ดำเนินการดูแลสภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น เช่ น
ภาคการเกษตรและการก่อสร้าง ที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติ
ทำงานเป็นจำนวนมาก*

2566-2570 -มีการศึกษา และ
ผลักดันเพื่อปรับ
ค่าจ้างให้เป็นธรรม
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์และค่า
ครองชีพในปัจจุบนั
2566-2570 -จำนวนการตรวจ
ตราสถาน
ประกอบการ
โดยรวมถึงภาค
การเกษตรและการ
ก่อสร้าง
-มีการพัฒนา
มาตรการตรวจตรา
สถานประกอบการ
ให้ดำเนินการตาม
กฎหมาย
กฎกระทรวง

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ
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5.5 ให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ หน่วยงานหลัก
การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค การส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ การ -กระทรวงแรงงาน
รั ก ษาพยาบาล และการฟื ้นฟู สมรรถภาพ รวมไปถึ งการ -กระทรวงสาธารณสุข
พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรแก่แรงงานข้ า มชาติ
และขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center)
ทั้งในหน่วยบริการสาธารณสุขและสถานประกอบการ*

ระเบียบ และ
มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการ
คุ้มครองแรงงาน
การจ้างงาน ความ
ปลอดภัย ชีวอนา
มัย และสุขภาพ
แวดล้อมในการ
ทำงาน
2566-2570 -จำนวนแรงงานที่
ได้รับบริการทาง
การแพทย์
-มีกลไกในการ
ให้บริการ
สาธารณสุขให้กบั
แรงงานต่างด้าว
-จำนวน
โรงพยาบาลและ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงสาธารณสุข
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์เท่า
ไลน

อน
บอ

5.6 อบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยมี
การให้ ค วามรู้ เ กี ่ ยวกั บสิ ทธิ ประโยชน์ ตามกฎหมายของ
ประเทศที่จะไปทำงาน และกลไกในการคุ้มครองสิ ท ธิ ข อง
แรงงานในประเทศปลายทาง ตลอดจนให้ค วามคุ ้ มครอง
แรงงานไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศผ่านกลไกต่ าง ๆ
และการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพแก่แรงงานไทย
ในต่างประเทศ*

สถานประกอบการ
ที่ดำเนินการศูนย์
สุขภาพดีวัยทำงาน
(Wellness
Center) เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กรม
ควบคุมโรคกำหนด
2566-2570 -จำนวนคนหางาน
ได้รับการอบรมให้
ความรู้ก่อนเดินทาง
ไปทำงาน
ต่างประเทศ
-มีกลไกติดต่อ/
ประสานงาน/ให้
ความช่วยเหลือกับ
แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

การขจัดการเลือกปฏิบัติ
การล่วงละเมิด และการเข้า
ไม่ถึงสิทธิประโยชน์ทาง
แรงงานอย่างเท่าเทียม

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

6

6.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล/รวบรวมสถิติการละเมิด หน่วยงานหลัก
สิ ท ธิ แ รงงาน รวมถึ ง การเลื อ กปฏิ บ ั ติ แ ก่ แ รงงานกลุ่ม -กระทรวงแรงงาน
เปราะบางต่าง ๆ และการเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์อย่างเท่ า
เทียมในภาคธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ใน
เชิงนโยบาย
หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
-กระทรวงแรงงาน
-สำนักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ
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6.2 กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิแรงงานกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ
ที่อาจถูกเลือกปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
อาทิ แรงงานสตรี กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ผู้ลี้ ภั ย
ประชากรข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะภาคเกษตร
ประมง ลูกจ้างตามฤดูกาล ลูกจ้างทำงานบ้าน ผู้ที่มีค วาม
หลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ผู้สูงอายุ ผู้เคย
ถูกคุมขัง/กำลังถูกคุมขัง โดยใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การ

-โครงการ/กิจกรรม
ให้คำแนะนำและ
ข้อมูลในการดูแล
สุขภาพ
แก่แรงงานไทย
2566-2570 -มีการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล/
รวบรวมสถิติการ
ละเมิดสิทธิแรงงาน
-จำนวนข้อมูล สถิติ
รายงานประจำปี
2566-2570 -จำนวนคนกลุ่ม
เปราะบางที่ได้รับ
การส่งเสริมสิทธิ
แรงงาน/ได้รับ
อนุญาตทำงาน
-มีการพัฒนา
มาตรการคุ้มครอง

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานเหล่านี้ การสร้างความเข้าใจ การ หน่วยงานสนับสนุน
ลดอคติ แ ละการตี ต ราต่ อ แรงงานบางอาชี พ และการนำ -กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการ
ด้านเอดส์ในสถานที่ทำงานไปปรับใช้ เป็นต้น*

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
-กระทรวงแรงงาน
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6.3 ส่งเสริมอาชีพ และการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ
และหน่ วยงานของรั ฐ โดยจัด ให้ มี เจ้ าหน้าที ่ประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบการกับคนพิการ จัดให้มีสภาพแวดล้ อ ม
การทำงานที่เหมาะสมกับคนพิการในด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ พั ฒนาผู้ ปฏิบั ติ ง านด้านคนพิ การให้ มี ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นนักแนะแนวและสอนงานคนพิการ (Job
Coach) รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ*

แรงงานกลุ่ม
เปราะบาง
-จำนวนหรือ
ช่องทางสื่อ/
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สนับสนุนความเท่า
เทียม
2566-2570 -จำนวนคนพิการที่
ได้รับการส่งเสริม
การมีงานทำ
-จำนวนสถาน
ประกอบการที่
ได้รับการส่งเสริม
-มีมาตรการส่งเสริม
ให้สถาน
ประกอบการจัดสิง่
อำนวยความ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงแรงงาน
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6.4 เผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ความเสมอภาคทางเพศ รวมถึงการป้องกันการ
ล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน และการใช้ความรุนแรงในที่
ทำงาน*

สะดวกที่เอื้อต่อคน
พิการ
-โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านคน
พิการ
-สนับสนุนให้คน
พิการมีงานทำและ
ประกอบอาชีพ
อิสระ ปีละ 10,000
คน
2566-2570 -จำนวนช่องทาง/
สื่อ/ประชาสัมพันธ์
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเท่า
เทียมระหว่างเพศ
ความเสมอภาคทาง
เพศ รวมถึงการ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

-กระทรวงศึกษาธิการ

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ
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ป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศในที่
ทำงาน และการใช้
ความรุนแรงในที่
ทำงาน
-จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม
-จำนวน
ผู้ประกอบการทีเ่ ข้า
ร่วมมาตรฐาน
แรงงานไทยและ
ได้รับการส่งเสริม
เพื่อให้มีการแสดง
เจตจำนง ทำคำ
ประกาศ และ
นโยบายเรื่องการ
ป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

แก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของเด็กติดตามแรงงาน โดย
การจัดให้สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพืน้ ฐานให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการทั้งในระบบ (รัฐและเอกชน)
และนอกระบบ (กศน.) รวมถึ ง ส่ งเสริ มให้ สถานประกอบ
กิจการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการโดยจด
ทะเบียน หรือจดแจ้งกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์*

หน่วยงานหลัก
-กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงศึกษาธิการ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

7

การดูแลบุตรของแรงงาน
ข้ามชาติ

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ
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2566-2570 -จำนวนเด็กติดตาม
แรงงานที่สามารถ
เข้าถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
-จำนวนสถาน
ประกอบการที่
ได้รับการส่งเสริมให้
จัดสวัสดิการ
นอกเหนือจากที่
กฎหมายกำหนด
(แห่ง/คน)
-จำนวนสถาน
ประกอบกิจการ
ที่จดทะเบียน หรือ
จดแจ้งการจัดตัง้
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กใน
สถานประกอบ
กิจการ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

8

แรงงานแห่งอนาคต

8.1 จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะแก่แรงงานในการเข้าถึ ง หน่วยงานหลัก
และใช้เทคโนโลยีวิทยาการ
-กระทรวงแรงงาน

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

8.2 ศึกษาความเสี่ยงและมาตรการการคุ้มครองแรงงานและ หน่วยงานหลัก
ส่งเสริมศักยภาพแรงงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่ ง ที่ -กระทรวงแรงงาน
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อาทิ การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้เทคโนโลยีวทิ ยาการ
แทนแรงงานคน สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

อน
บอ
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8.3 ศึกษาและเสนอมาตรการเตรียมความพร้อมรั บ มื อกั บ หน่วยงานหลัก
สังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริม -กระทรวงแรงงาน
การทำงานของแรงงานผู้ สูง อายุ สร้า งงานสร้ างอาชี พแก่ หน่วยงานสนับสนุน
ผู้สูงอายุที่ต้องการจะทำงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

2566-2570 -โครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ และพัฒนา
ศักยภาพ และ
ทักษะแรงงาน
-จำนวนการอบรม
และผู้รับการอบรม
2566-2570 ผลการศึกษาความ
เสี่ยงและมาตรการ
การคุ้มครอง
แรงงานและ
ส่งเสริมศักยภาพ
แรงงานที่อาจจะ
ได้รับผลกระทบ
2566-2570 -ผลการศึกษา
มาตรการเตรียม
ความพร้อมรับมือ
กับสังคมผู้สูงอายุ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อขจัดปัญหาสิทธิดา้ น
แรงงาน

10

การส่งเสริมการดำเนินงาน
ของภาคธุรกิจ

จั ด ช่ อ งทาง กำหนดให้ ม ี ก ารแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล และ
ปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการคุ้มครอง
สิ ท ธิ แรงงานเป็นประจำ เพื่ อนำไปสู ่การแก้ไขปั ญหาด้าน
แรงงานอย่างบูรณาการและเป็นระบบ
10.1 อบรมให้สร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้สถาน
ประกอบกิจการนำแนวปฏิ บัต ิ การใช้แรงงานที่ ดี (Good
Labour Practice –GLP) ไปใช้ในธุรกิจ*

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงแรงงาน

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงแรงงาน
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-โครงการ/กิจกรรม
เพื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ความรู้
ให้แก่ประกอบการ
เกี่ยวกับ
กระบวนการทาง
ธุรกิจที่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ิทาง
ธุรกิจกับผู้สูงอายุ
2566-2570 จำนวนการหารือ /
แผนการดำเนินงาน
เชิงบูรณาการ
2566-2570 -จำนวนนายจ้าง/
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการอบรม/
ส่งเสริม GLP

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

9

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

ที่ เ หมาะสมกับช่ วงวั ย และกำหนดมาตรการจูงใจแก่ ภาค -กระทรวงการพัฒนา
ธุรกิจในการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมและ สังคมและความมัน่ คง
เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการเกีย่ วกับกระบวนการทาง ของมนุษย์
ธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้ องกับ แนวปฏิ บั ติ ทางธุ รกิจ กั บผู ้สู งอายุ
(Business Guidance on the Older Persons)*

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

10.2 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจและออกมาตรการส่งเสริม
ให้ ภ าคธุ รกิ จดำเนินการจัด ทำรายงานการตรวจสอบสิทธิ
มนุ ษ ยชนอย่ างรอบด้ าน (Human Rights Due Diligence:
HRDD) เพื ่ อ ให้ เกิ ดการคุ ้ มครองแรงงานในระบบห่ วงโซ่
อุปทาน*

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

10.3 ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือภาคธุรกิจและแรงงานในภาค
ธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่
ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการคลัง
-กระทรวงพาณิชย์
-สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ
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2566-2570 -จำนวนนายจ้าง/
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการอบรม
HRDD
-จำนวนสถาน
ประกอบการที่
ได้รับการส่งเสริม
และทำรายงาน
HRDD
-มีมาตรการส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจจัดทำ
รายงาน HRDD
2566-2570 มาตรการช่วยเหลือ
กลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม ที่ได้รับ
ผลกระทบของโรค

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

การร้องเรียน/
ร้องทุกข์

หน่วยงานหลัก
สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

11

10.4 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจที่จดทะเบียน
เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้แรงงานข้ามชาติเป็นกำลังหลั ก ใน
การผลิต จัดทำรายงานการประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนของ
ธุรกิจ (Human Rights Due Diligence) เพื่อเป็นมาตรการ
ในการป้องปรามการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบ
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อสร้างความ
รับรู้และง่ายต่อการสอบทาน อีกทั้งยังเป็นการให้ความสำคัญ
ต่อเรื่อง ความโปร่งใส (transparency) และการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (traceability) ตามหลักบรรษัทภิบาล*
11.1 เพิ ่ม ประสิทธิ ภาพและปรั บปรุ ง ระบบร้ องทุ กข์ (ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน) รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีเ่ พือ่
รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บข้อมูลที่เป็น
ความลับ มีการเปิดให้ร้องเรียนได้หลายช่องทาง สามารถ
เข้าถึงและร้องเรียนได้ในหลายภาษา สะดวกรวดเร็ว สามารถ
ติดตามผลการร้องเรียนได้ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
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2566-2570 - จำนวนช่องทาง/
ระบบการรับข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่สามารถติดตาม
และตรวจสอบ
สถานะการจัดการ

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงแรงงาน

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
2566-2570 การจัดอบรมและมี
หนังสือเวียนเพื่อ
สร้างความตระหนัก
รู้เรื่อง HRDD ให้แก่
บริษทั ที่มี
หลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

อาทิ สายด่วน เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ -กระทรวงสาธารณสุข
เป็นต้น *
-สำนักงานอัยการ
สูงสุด

การอำนวยความยุติธรรม

พั ฒ นากลไกการระงั บข้ อพิพ าทที ่ เอื ้ ออำนวยต่ อแรงงาน หน่วยงานหลัก
รวมถึ ง การเพิ ่ ม จำนวนและพั ฒนาศั กยภาพเจ้ าหน้ าที่ -กระทรวงแรงงาน
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นั้น
์เท่า
ไลน

12

อน
บอ

11.2 จัดให้ผู้ชี้เบาะแสการทุจริตด้านการจัดหางาน และการ หน่วยงานหลัก
ละเมิดสิทธิแรงงานสามารถเข้าสูก่ ระบวนการคุ้มครองพยาน -กระทรวงยุติธรรม
ได้*
-สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ

ข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้
- การประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้งาน
ช่องทาง/ระบบ
-โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ในการรับและ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
2566-2570 จำนวนพยานทีเ่ ข้า
สู่กระบวนการ
คุ้มครองพยาน
ได้รับความ
ปลอดภัย
2566-2570 -มีกลไกการระงับ
ข้อพิพาทที่

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3

13

การชดเชย/เยียวยา

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

ผู ้ ป ฏิบ ัต ิง านในการแก้ไ ขปัญ หาข้อ พิ พาทแรงงาน และผู้ -กระทรวงยุติธรรม
ประสานงานด้ า นภาษา เพื ่ อ อำนวยความสะดวกให้ กับ
แรงงานที่เข้าสูก่ ระบวนการยุติธรรม*

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงแรงงาน
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

13.1 พัฒนากลไกเยียวยาทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ให้ทันสมัย โปร่งใส เป็ น
ธรรม และสอดคล้ องกั บหลัก การสิ ทธิม นุ ษยชนระหว่าง
ประเทศ ความต้ องการของประชาชนและชุมชนที ่ ได้ รับ
ผลกระทบ รวมถึงกลไกภายใต้พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 และที ่ แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติม (ฉบั บที ่ 2) พ.ศ. 2559

เอื้ออำนวยต่อ
แรงงาน
-จำนวนการจัด
อบรม/พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการ
แก้ไขปัญหาข้อ
พิพาทแรงงาน
-จำนวนเจ้าหน้าที่
ล่าม และผู้ประสาน
ด้านภาษาทีเ่ พิ่มขึน้
2566-2570 -มีการพัฒนากลไก
เยียวยาต่างๆ
ภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
-จำนวนผู้ได้รับ
ผลกระทบที่เข้าถึง

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อ
ที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(2566-2570)

ตัวชี้วัด
(กำหนดกว้าง)

1 2 3
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การช่วยเหลือและ
เยียวยา

2566-2570 -ผลการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการ
จัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือเยียวยา
ผู้เสียหายจากการ
ถูกเลือกปฎิบัตหิ รือ
ล่วงละเมิดใน
สถานที่ทำงาน
-จำนวนผู้เสียหายที่
คณะกรรมการ
วลพ. วินิจฉัยและมี
ความประสงค์
ขอรับการเยียวยา

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

พระราชบั ญ ญั ต ิ เ งิ น ทดแทน พ.ศ. 2537 และกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้างตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 รวมทั้งพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษา
และการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่แรงงานข้ามชาติ*
13.2 ศึ กษาความเป็ นไปได้ใ นการจัดตั้ ง กองทุนช่ วยเหลือ หน่วยงานหลัก
เยียวยาผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฎิบัติหรือล่วงละเมิดใน -กระทรวงการพัฒนา
สถานที่ทำงาน*
ความมัน่ คงของมนุษย์

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

* กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลีย่ นมาจากแผนปฏิบตั ิการฯ ในระยะแรก
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว
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ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ (Corporate Responsibility)
1. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน
1.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์ กรตน จัดให้มีคำประกาศ/คำแถลงนโยบายด้านการเคารพสิทธิ ม นุ ษ ยชน
ขององค์กร รวมถึงส่งเสริม ทำความเข้าใจ และสนับสนุนการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำประกาศ/คำแถลงนโยบาย ของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ
รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิแรงงานที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงหลักการ UNGPs*
1.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องเผยแพร่กฎหมาย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และความคุ้มครองแรงงาน ให้บุคลากรในสัง กัด โดยรวมถึงบุคคลากรในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ
รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน สามารถเข้าถึงได้*
1.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกฎ ระเบียบ ด้านแรงงาน ที่ได้รับการคุ้มครองไว้ทั้งในกฎหมายภายใ นประเทศ
และระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนให้บ ริษัทย่อย บริษัทในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เคารพหลักการดังกล่าวเช่ นเดี ย วกั น
ในที่นี้ รวมถึง การไม่บังคับให้แรงงานทำงานล่วงเวลา การไม่เลิกจ้างโดยไม่เป็ นธรรม การประกันสิทธิในสุขภาพให้กับแรงงานใ นหน่ ว ยง าน
การจัดการสวัสดิการให้ตามกฎหมาย ฯลฯ*
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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 ที่สร้างผลกระทบทางลบต่ อ ลู ก จ้ า ง
และผู้สมัครงานตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเหตุทางเพศ การติดเชื้อ HIV/ADIS ความพิการ อายุ ชาติพันธุ์ ฯลฯ*
3.2 เพิ่มการจ้างงานสตรี กลุ่มชาติพันธุ์ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ ฯลฯ ตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้สถานประกอบการมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่เหมาะสมให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว*
3.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรกำหนดมาตรการ/นโยบายองค์กรในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้ความรุนแรงในสถานที่ทำงาน*
3.4 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจนำแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศไปปรับใช้ เช่น แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour
Practice –GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนโดยรอบด้าน (Human Rights Due
Diligence) ในกรณีของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ โดยจัดการประเมิ นทั้งภายในองค์ก รและแรงงานในห่ว งโซ่อุปทานเพื่อป้ องปรามก ารแสวงหา
ประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบ*
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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 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรให้ความร่ว มมือกั บภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และกลไกอิสระอื่น ๆ ในกรณีที่มีการตรวจตราก ารปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน*
4.4 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรมีมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับแรงงาน กรณีที่แรงงานถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (รวมถึงมาตรการ/กลไก
เพื่อรองรับและแก้ปัญหาการเลิกจ้าง) ทั้งนี้ การเยียวยาควรครอบคลุมถึงความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ*

เอก
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* กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลีย่ นมาจากแผนปฏิบตั ิการฯ ในระยะแรก
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว

3.2 แผนปฏิบัติการด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.2.1 สถานการณ์ในภาพรวมและข้อท้าทาย
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ในช่วงการบังคับใช้แผนปฏิบัติก ารฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ภาครัฐและภาคธุรกิ จ ได้ พ ย ายาม
ขั บ เคลื ่อ นกิจ กรรมที ่ ถูก ระบุ ในแผนปฏิ บัต ิก ารฯ หลายกิ จ กรรม มี ก ารผลั กดัน กฎหมายและนโยบายต่ าง ๆ
เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิบัตกิ ารด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อท้าทาย
หลายประการที่ยังต้องร่วมกันดำเนิ นการโดยอาศัยการบู รณาการความร่ว มมือ จากทุกภาคส่ว น ประกอบกั บ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมบางส่วนไม่ บ รรลุ ผ ล
ตามแผนปฏิบัติการฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

น
ใช้ใ

การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้องกับชุมชน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำแนกออกเป็นกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้
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ร่างพระราชบัญญัติก ารปฏิรูปที่ดิ นและคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม พ.ศ. …. สำนักงานการปฏิ รูป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรและประชาชน โดยศึกษาถึงความต้อ งการของเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้ อ ง
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุ งกฎหมาย ร่างพระราชบั ญญัติก ารปฏิ รูปที่ดิ นและคุ้ มครองพื้นที่ เกษตรกรรม พ.ศ. ....
และมีการรับฟังความคิดเห็นผ่ า นระบบกลางทางกฎหมายและเว็บไซต์ของสำนักงาน และการประชุ ม ออนไลน์
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ร่างพระราชบั ญญั ติธ นาคารที่ดิ น พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบั ญญัติก ารสถาบั นบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น
และกระจายการถือครองที่ดินอย่ างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. . . โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิ น (องค์การมหาชน)
ได้ทำการศึกษาแนวทางการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และเสนอร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธนาคารที่ดินและสถาบันบริห ารจัดการที่ดิน เพื่อที่จ ะดำเนิ นการเพื่อให้ เกิด การกระจาย
การถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม

ไลน

ร่ า งพระราชบั ญญั ต ิ ก ารเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศ พ.ศ. .... สำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อยู่ระหว่างการเร่งรัดการออกกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
เพื่อเป็นเครื่องมือยกระดับการดำเนิ นงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ปัจจุบันร่างกฎหมายดั งกล่ าว
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศแห่งชาติแล้ว และอยู่ ระหว่ า ง
การขอความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

นั้น
์เท่า

ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
อยู่ระหว่างการเร่ง รัด การออกร่ างพระราชบั ญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เพื่อใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ
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หรือกลไกรองรับการพัฒ นาประเทศ ปัจจุบันร่างกฎหมายดั งกล่ าวได้ผ่ า นการพิ จารณาของคณะรั ฐ มนต รี แ ล้ ว
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และอยู่ระหว่างการตรวจร่ างโดยคณะกรรมการกฤษฎีก า ก่อนที่จะถู ก พิ จ ารณา
โดยรัฐสภาต่อไป
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กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อ นย้ ายมลพิ ษ (Pollutant Release and
Transfer Register: PRTR) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2563) อาศัยอำนาจ
ตามความในพระราชบัญญัติโ รงงาน พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุ ตสาหกรรมต้ อ งแ จ้ ง
ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสารมลพิษ หรือสารเคมีในการประกอบกิจการโรงงานให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ในลักษณะระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีข้อท้าทาย เนื่องจากการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษอยู่ในรูปของ
กฎกระทรวง ไม่ ใ ช่ ก ฎหมายที ่ บั ง คับ ให้ ต้ อ งมี ก ารแจ้ งข้ อมู ลเพื ่ อจั ด ทำฐานข้ อมู ล นอกจากนี ้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
(PRTR) ในส่วนของแหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งอื่นที่มิใ ช่โรงงานอุตสาหกรรมไว้ด้วย ปัจจุบันร่างกฎหมายดั ง กล่ า ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระบ
่าน

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้จัดทำผังแนวคิดการจั ด ทำ
แผนผังภูมินิเวศขอบพื้นที่ภาคเหนือตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศที่ เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ ท างภู มิ นิเ วศ
โดยมีแผนการทำงานต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพื้นที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งกำหนดให้มีแผนผังภูมินิเวศระดับภาค
ครบทั่วทุกภาคของประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2580

อน
บอ

การทบทวนกฎหมายอื่น ๆ หลายหน่วยงานได้ศึกษาทบทวนเพื่อยกเลิกกฎหมายทีล่ ้าสมัย หมดความจำเป็น
และแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริการ

ไลน

การมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็ นของประช าชน
ตามที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนไว้ ไม่ ว่าจะเป็นกรณีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบ
กิจการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจบโครงการ ทั้งในกรณีการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และขยายโรงงาน
โดยให้เ ป็ นไปกฎหมาย และระเบี ยบที่ เ กี่ ยวข้ อง อี ก ทั ้งกำหนดให้ โรงงานที ่จ ะต้ องทำการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมและสุข ภาพ (EIA/EHIA) ต้องดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อ มตามกฎหมาย

นั้น
์เท่า

แผนผังภูมินิเวศ เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภู มิ นิเ วศ
โดยการสร้างความสมดุลและการบูรณาการระหว่า งการอนุ รักษ์และการพัฒ นาที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บนฐาน
ของระบบนิเวศและการมีส่วนร่วมของทุกภาคี
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ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีเหมืองแร่ และยังได้จัดทำคู่มือฉบับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน และระยะเวลาให้ประชาชนทราบ นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณา
จัดทำระเบียบสำหรับแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ ยวข้องสำหรับ
โครงการหรือกิจการ หรือดำเนินการสิ่งใดที่อาจก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง ทั้งทางด้า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างหารือวิธีการและขั้นตอนการรับฟังความคิ ด เห็ น
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ พบข้อท้าทาย คือ ผู้แทนภาคประชาสังคม
จำนวนมากยังคงแสดงความกังวลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมที่ไม่มีป ระสิทธิภาพในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในช่ ว ง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
จำนวนมากถูกดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่มีการลงไปรับฟั งความคิดเห็นในพื้นที่จริง ส่งผลให้ผมู้ ีส่วนได้เสีย
ในพื ้ นที ่จ ำนวนมากไม่ส ามารถเข้า ไปมี ส่วนร่ วมในกระบวนการดั งกล่ า วได้ อย่า งแท้ จริ ง นอกจากนี้ ในกรณี
ของผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุม่ ชาติพันธุ์ยังมีอปุ สรรคทางด้านภาษา ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
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การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่สำคัญ โดยจำแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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การประเมิ นผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA/EHIA สำนักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้จัดทำโครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่น
ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำไปสู่การเสนอ
ข้อคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวต่อไป นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการเสนอแก้
กฎหมายเพื่ อให้สามารถเปิ ดเผยหน่ วยงาน หรื อ บริษ ัทที่ ปรึก ษาที่ ถู กขึ้ นบั ญชี ดำโดยจั ดทำเป็ นกฎกระทรวง
ซึ ่ ง ปั จ จุบั นอยู ่ ในขั้นตอนการพิจ ารณาของสำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อี ก ทั ้ งยั งมีก ารจัด ทำประกาศ
ข้อกำหนดคุณสมบัติการเป็นที่ปรึกษา EIA ในส่วนของการออกใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพ ด้วย สำหรับการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้น ได้ยกร่างและออกข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื ่ อนไขในการประกอบกิ จ การในนิ คมอุ ตสาหกรรม ซึ ่ ง กำหนดให้ก ารนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ
ที่จะต้องทำ EHIA อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ พบว่า ผู้แทนภาคประชาสังคมจำนวนมาก
แสดงความกังวลต่อปัญหาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่บางครั้งไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้ นที่
โดยตัวอย่างประเด็นที่ถูกหยิบยก ได้แก่ ปัญหาการจัดทำรายงานหละหลวมหรือใช้ข้อมูลอันเป็ นเท็ จ การขาดการมี ส่ วนร่ วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง การขาดความโปร่งใสในขั้นตอนการดำเนินการ ความไม่เป็นกลางของผู้จัดทำรายงาน
ที่ถูกว่าจ้างโดยบริษัท รวมถึงข้อจำกัดด้านความสามารถของรัฐในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติต ามเงื่ อ นไข
ภายใต้ใบอนุญาต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อท้าทายสำคัญที่เกิดจากพระราชบั ญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้แก่ การมีส่วนร่ วม
ของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจำกัดในการวางยุทธศาสตร์ นโยบาย การออกอาชญาบัตร

ไลน

นั้น
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และประทานบัตร ความไม่ชัดเจนในการกำหนดหน้ าที่ใ นการฟื้น ฟูสิ่งแวดล้อ ม โดยเฉพาะพื้ นที่ ป นเปื้ อ นที่ อ ยู่
นอกเขตเหมือง และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิ ดเห็ นของชุม ชนในพื้ นที่ที่ข อประทานบั ต ร
ซึ่งจำแนกตามประเภทของประทานบัตรโดยอาศั ยระยะห่าง ในขณะที่ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่นั้นมิได้ จำกัด
ตามระยะทางข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนภาคประชาสังคมมองว่าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน
(Community Health Impact Assessment Report หรื อ CHIA) ซึ ่ ง เป็ นการจั ด ทำรายงานโดยประชาชน
ในพื้นที่และภาคประชาสังคมนั้นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ จะมาช่วยแก้ปั ญหาข้างต้ น แต่ทว่ากลไกดั ง กล่ า ว
ยังไม่ได้ถูกระบุไว้โดยชัดแจ้งในกฎหมาย และยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐ
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การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ
ได้เผยแพร่แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA
ทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง และจัดทำวีดีทัศน์เพื่อสร้า งความรู้ เข้ า ใจ
เกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยในปี 2565 ได้มีการนำแนวทางการดำเนินงานในการจั ด ทำ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ไปใช้ในกรณีอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมี กรณีพิพาทเกี่ยวกับ
การใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ ยุ ท ธศาสต ร์
(SEA) นั ้ น แม้ จ ะได้ รั บ การสนั บ สนุ นจากหลายภาคส่ วน แต่ ย ั ง มี ข ้ อ ท้ า ทายเนื ่ อ งจากยั ง ไม่ ถ ู กบั งคั บใช้
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นกลไกเชิงสมัครใจ ทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการบังคับใช้อย่ างชัดเจนโดยเฉพ าะ
ในโครงการขนาดใหญ่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) มีประเด็นสำคัญที่สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
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เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ (SEZ) สำนั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ได้ จ ัด ทำ ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเ ศษ พ.ศ. 2564 ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพั ฒ นา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแล และขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ โดยมี อ ำนาจ
หน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การบริหาร และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการ
เปิ ด รั บฟัง ความคิ ดเห็นภาคส่วนที่ เกี ่ ยวข้อ งในพื ้นที่ เ พื ่อ ประกอบการพิจ ารณากำหนดนโยบายและแนวทาง
การดำเนิ นงาน ในส่ ว นของงานผัง เมื องนั้ น พบว่ า กรมโยธาธิ การและผัง เมื อง อยู ่ระหว่า งการจั ดทำผั งร่าง
และเตรียมเอกสารยกร่างกฎกระทรวงมหาดไทยสำหรับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนในพื้ นที่ SEZ ในขณะที่ผั ง พื้ นที่
เฉพาะได้มีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยครบทั้ง 10 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยืนยันว่าการจัดหาพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษเพื่อให้เ อกชน/การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่า เพื่อดำเนินโครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/จั ง ห วั ด
ได้ ม ี ก ารหารื อ เจรจา และนำเสนอคณะรัฐ มนตรี พ ิ จ ารณาจ่ า ยค่า ชดเชยแก่ผ ู้ ที ่ อยู ่ ในพื ้นที่ อย่ า งเป็นธรรม
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และยังได้ทำการสำรวจพื้ นที่ SEZ ทั้ง 10 แห่ง เป็นระยะ เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการพัฒนา หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับ ฟังความคิดเห็น ปัญหา/ข้อจำกัด ในการพั ฒ นา
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จากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในชั้นการหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้พบข้อท้าทาย
และปัญหาจากข้อร้องเรียน อาทิ การคัดเลือกพื้นที่พัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นทับซ้อนกับพื้นที่ทมี่ ีผู้คนอยูอ่ าศัย
การประกาศพื้นที่ SEZ ซึ่งดำเนินการผ่านกฎหมายพิเศษ โดยไม่ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือที่เหมาะสม การขับไล่
ผู ้ อ ยู ่อ าศั ยออกจากที ่ ดิ นในหลายกรณี โดยในบางกรณี ไม่ มี การบอกกล่า วล่ว งหน้ า ต ลอดจนมี การหยิ บยก
เรือ่ งการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้ รับผลกระทบซึ่งไม่ไ ด้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยขึ้นอยู่ กั บ
ผลของการเจรจา หรือทรัพยากรที่หน่วยงานในพื้ นที่นั้น ๆ สามารถจัดหามาได้ นอกจากนั้น พื้นที่ที่ถู ก กำหนด
เพื่อรองรับเขต SEZ หลายพื้นที่ยังไม่มีความคืบหน้าด้านการลงทุ นทำให้ประชาชนในพื้นที่สู ญเสี ย พื้ นที่ ส ำห รั บ
การเข้าทำประโยชน์

รับ
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เขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (EEC) สำหรั บเขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวันออก หรื อ EEC สำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวั นออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ จั ด ทำ
แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิ เศษ
ภาคตะวั นออก หรื อแผนผัง การใช้ ประโยชน์ใ นที่ ดิ น EEC ตามหลักวิชาการผั งเมือ ง เพื ่ อเตรี ยมพื้ นที่ รองรับ
การพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้ หลังจากแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน EEC มีผลบังคับใช้ สำนักงานฯ และกรมโยธาธิการ
และผั งเมือ ง ได้ จ ั ดประชุม ชี ้แจงรายละเอียดให้ กั บหน่ วยงานที่ เ กี ่ยวข้อ งและประชาชนได้ รั บทราบ รวมถึง
ยังดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป โดย สกพอ.ยังอยู่ระหว่า งการพิ จ ารณาจั ด ท ำแ นวท าง /
มาตรการกำกับเขตเศรษฐกิ จ พิเศษและ EEC ให้ปฎิบัติตามมาตรฐานสุงสุด เรื่ องธรรมาภิบ าล และแนวปฎิ บั ติ
ของบรรษัท โดยมุ่งมั่นให้มีการนำหลักการ UNGPs ไปใช้ โดยให้ปรากฏอยู่ในวิธีการจัดตั้งและบริหารเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและ EEC โดยได้กำหนดไว้ในแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ ภาคประชาสังคม
ได้ ม ี การหยิบยกประเด็ น เรื ่อ งการกำหนดรู ปแบบการใช้ป ระโยชน์ท ี่ ดิ นในผั งเมื องว่ าไม่ เ ป็นไปตา มศั กยภาพ
และบทบาทของพื ้ น ที ่อ ย่า งแท้ จ ริง โดยมี การขยายตั วของเขตอุต สาหกรรม เขตพาณิ ชยกรรม ชุ ม ชนเมื อง
และชุมชนชนบท ไปในพื้นที่เขตเกษตรกรรม และเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ยังมีประเด็นอื่น ๆ ถูกบรรจุไว้ในรายงานผลการศึ กษาเรื่อ งปัญหาที่ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ แ ล ะสิ่ ง แวด ล้ อ ม
จากเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษและเขตพั ฒนาพิ เ ศษภาคตะวันออก ซึ ่ ง จัด ทำโดยคณะกรรมการธิ การประเด็ นที ่ดิน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ งแวดล้ อม สภาผู ้ แทนราษฎร ประกอบด้ว ย (1) การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
ที่มีกระบวนการที่ไ ม่ค รบถ้ว นตามกฎหมาย และการรับฟังความคิด เห็ นไม่ ค รอบคลุม ผู้ที่อาจได้ รับ ผลก ระทบ
(2) ผลกระทบและศักยภาพด้านทรัพยากรน้ ำในพื้ นที่เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวั นออก ทั้งปัญหาความไม่ ส มดุ ล
ระหว่ า งน้ ำ ต้ นทุ นและปริ มาณความต้ องการใช้น้ ำ ปั ญหาคุ ณภาพน้ำ และการยกตัวของน้ ำ เค็ม และปั ญหา
การจั ด การน้ ำ ทั ้ งในและนอกพื้ นที่ (3) การศึ ก ษาผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อม ศั ก ยภาพ ขี ด จำกั ดของพื ้ นที่
และผลกระทบจากการเวนคื น ที่ยังไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคลุมปัญหาผลกระทบที่อ าจเกิดขึ้ น (4) การศึ ก ษา
วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิ จการเงินและผลประโยชน์ที่ จะได้ รับทางเศรษฐกิ จที่ยัง ไม่สมบูร ณ์ และ
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(5) ปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อ มขยะและกากอุตสาหกรรมในพื้ นที่เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวั นออก
ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

เอก

การบริ ห ารจั ด การที ่ด ิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ งแวดล้ อ ม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ จัดทำ “ผังแนวคิดการจัดทำ
แผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ทางภู มิ นิเ วศ”
ในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด และยังได้ดำเนินโครงศึกษาการวิ เคราะห์ผลประโยช น์ด้า นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู ม ิ อ ากาศที่ ตอบสนองการมี ส่ วนร่ วมและมิต ิห ญิง ชาย (Inclusive, Gender-Responsive Climate Change
Benefit Analysis: Iccba) และแนวทางปฏิ บัต ิง านเพื่ อขับ เคลื่ อนการจัด การพื ้นที ่ส ีเ ขียวอย่า งยั่ งยื น รวมถึง
ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราก าร
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และพังงา อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายที่ปรากฏในประเด็น
นี้ประกอบด้วยการร้องเรียนจากภาคประชาสังคมว่ามีการเปลี่ยนพื้นที่เขตชุมชนชนบท และเกษตรกรรมเป็นพื้น ที่
เขตอุ ต สาหกรรมมากขึ ้น รวมถึ ง ในทางกลั บกัน พบว่ า มี ก รณี ท ี่ ชุ ม ชนเมื อ งขยายพื ้ นที ่จ นเข้ า ไปใกล้ พื ้ นที่
อุตสาหกรรมที่ตั้งมาก่อนหน้าทำให้ชุมชนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างหลีก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
ความกังวลที่เกิดจากการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 ทำให้มาตรฐานการควบคุมโรงงานขนาดเล็ ก
อ่ อ นแอลง เช่ น การแก้ ค วามหมายของคำว่า “โรงงาน” ทำให้ ธ ุ รกิ จ ที ่ม ี ขนาดเล็ ก แต่ อ าจเกิ ด ผลกระทบ
ต่ อ สิ ่ง แวดล้อ มสู งไม่ อยู ่ภายใต้ บั งคับตามพระราชบั ญญัต ิฯ และทำให้อ ำนาจในการควบคุม ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมลดลง นอกจากนี้ ในประเด็นการบริหารจัดการน้ำ มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่สมดุลของปริมาณ
น้ำระหว่างฤดูฝน มีปัญหาน้ำท่วม และฤดูแล้ง ขาดแคลนน้ำทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรวมถึง ปั ญหา
การรุกของน้ำเค็ม นอกจากนั้น ยังมีการหยิบยกประเด็น PM 2.5 โดยเฉพาะปัญหาการเผาเพื่อเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตรที่จำเป็นต้องแก้ปั ญหาอย่ างบู รณาการ รวมถึงการสนับ สนุ นเครื่องมืออย่ างเหมาะส มแก่ เ ก ษต รกร
เช่น อุตสาหกรรมอ้อย ทั้งนี้ ผู้แทนภาคประชาสังคมจำนวนหนึ่งแสดงความกังวลอย่างมากต่อข้อเสนอให้ ย กเลิ ก
การประกาศเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และเรียกร้องให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้น ที่ โ ดยเร็ ว
รวมทั้งเสนอให้เร่งรัดให้ห น่วยงานที่รับผิดชอบบัง คับใช้ม าตรการควบคุมมลพิษ จากแหล่งกำเนิ ด อุ ต สาหก รรม
ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และเร่งรัดออกกฎหมายเฉพาะของเขตควบคุมมลพิษ รวมถึ ง
ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ควรถูกบรรจุ ไว้ใ นแผนปฏิบัติก ารฯ อีกทั้งระบุ ถึ ง การแก้ ปั ญหา
การลักลอบทิ้งของเสียจากอุตสาหกรรมและชุมชนสู่สาธารณะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณกากของเสีย ที่ เ พิ่ ม
มากขึ ้ นจากการขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรม การขาดแคลนโรงงานรั บ กำจั ด กากของเสี ย อั น ตราย
และประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนและน้ ำเสียชุ มชนต่ าง ๆ ที่จำกัด รวมถึงประกาศก ระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่ยกเว้นให้โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยที่มีก ำลังผลิตตั้ งแต่ 10 เมกะวั ต ต์ ขึ้ นไป
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ไม่ต้องทำรายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้ดำเนิ นการตามป ระมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เอก

การพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมวิชาการเกษตร ได้ทำโครงการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
คุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการทำงานของกองทุนคุ้มครองพั นธุ์พืชแก่เกษตรกรในชุมชน อีกทั้งกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานร่ ว มกั บ
ภาคี เ ครื อข่ ายซึ่ งเป็ นผู้ นำชุม ชนเพื ่อ ส่ง เสริม ให้ ราษฎรบนพื้ นที ่สู งสามารถรวมก ลุ ่ม ช่ วยเหลือ ซึ ่ง กันและกัน
สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย การเคารพกฎหมายและระเบียบของทางราชการ รวมถึง
การส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ยังได้ดำเนินการจัดกิ จกรรมฝึกอบรมและให้ ความรู้ด้ า นสิทธิม นุษยชนแก่ป ระชาชนและชุมชน เพื่อ ให้ มี ค วาม รู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้ นฐาน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่ว นร่วมระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ รัฐ
และภาคประชาชนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ปัญหาข้อท้าทายที่ได้มีการสะท้อนระหว่างการหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ
คือ การที่อัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมของพื้นที่ถูกบดบั งด้วยโครงการท่องเที่ยวต่าง ๆ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นถู ก กี ด กั น
และไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ รวมถึงกรณีที่ประชาชนที่อาศัยและพึ่ ง พิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ชาวเล ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยบริเวณทะเลอันดามันและมีวิถีชีวิตในเชิง วั ฒ นธรรม
พึ่งพิงกับท้องทะเลมาเป็ นเวลานานต้องประสบกับผลกระทบอั นเนื่องมาจากนโยบ ายการท่อ งเที่ ย วท างท ะเล
เช่น การที่ประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่คนกลุ่มนี้อยู่อ าศั ย
และดำเนินวิถีชีวิตในเชิงวัฒนธรรม ส่งผลให้ชาวเลไม่สามารถเข้าถึงแหล่งจับปลาเพื่อการดำรงชีพ และประกอบ
อาชีพของตนได้ รวมถึงถูกบังคับให้ต้องโยกย้ายออกจากพื้นที่ เป็นต้น
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การสำรวจสิทธิของผู้อยู่ อาศัย ในพื้น ที่อนุรัก ษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่า งรั ฐ และป ระชาช น
รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยู่อาศัยหรือพึ่งพาพื้ นที่ทับซ้อนกับ พื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้ ด ำเนินกิจ กรรมตรวจสอบคุณ สมบัติ ราษฎรที่ อาศัยอยู่ ในพื ้นที ่อ นุรั กษ์ ตามแนวคิด การส่ง เสริ ม ให้ราษฎร
ที่ปัจจุบันทำกินในพื้นที่ป่าอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถอยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการปรับ ปรุ ง
แก้ไขกฎหมายลำดับรองให้เอื้อต่อแนวคิ ดดังกล่ าว นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ล ะสิ่ ง แว ดล้ อ ม
ได้กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินโดยกำหนดให้ทบทวนกระบวนการการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนทุกประเภท
ที่ดิน และรับฟังความเห็นต่ อแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดที่ดิ นทำกิ นให้ชุมชน กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีการทับซ้อนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัย
พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริห ารจั ดการความขั ด แย้ ง ในระดั บ พื้ นที่
โดยสันติวิธี และสนับสนุนหลักการรับรองและคุ้ม ครอง “สิทธิชุมชน” ตามรัฐธรรมนูญ โดยมีมติค ณะรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยเรื่องแนวทางการแก้ ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสั งคมที่เป็ นธรรม (ขปส.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจ ารณาทบทวนความเหมาะสมของพระราชบั ญญั ติ
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ทั้ง 3 ฉบับ (พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า พ.ศ. 2562) รวมทั้งให้มีการศึกษาผลกระทบจากกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบั ญญั ติ
ทั้ง 3 ฉบับประกอบด้วย
ชื่อกฎหมาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อยู่ระหว่างดำเนินการ
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
16 ฉบับ
10 ฉบับ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
15 ฉบับ
6 ฉบับ
2562
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
11 ฉบับ
43 ฉบับ
พ.ศ. 2562
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การดำเนินการของภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจได้ดำเนิ นการตามแนวปฏิบัติและกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 อีกทั้งยังมีการปรับใช้
นโยบายการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate Governance) และคู ่ ม ื อ จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ตลอดจน
ความพยายามในการดำเนินการประเมิน EIA/EHIA ตามแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ย วข้ อ ง
ควบคู ่ ไปกับ การสร้ า งช่อ งทางหรื อกลไกร้อ งเรี ยน โดยปกปิ ดข้อ มู ลผู ้ ร้อ งเรี ยน และเมื ่อ ได้รั บข้ อร้ อ งเรียน
มาก็จะเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเข้าสู่ก ระบวนการพิ จารณาต่อ ไป อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายที่ยัง คงมี อ ยู่ ได้ แ ก่
การขาดองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการขาดแรงจูงใจในการปฏิบั ติตามหน้าที่ด้า นการเคารพสิทธิ ม นุ ษ ยชน
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และในหมู่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ ผู้แทนภาคธุรกิจล้วนสนับสนุนให้มีการ
ผลักดันมาตรการจูง ใจให้ภาคธุ รกิ จเคารพสิทธิ มนุ ษยชนมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม มีผู้แทนจากภาคธุ รกิ จ เสนอว่ า
การสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคต่อประเด็ นสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ฉลากสีเขีย ว นั้น มักไม่ได้รับการตอบสนอง
จากผู้บริโภคเท่าที่ควร เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้ราคาสูงกว่าสินค้าอื่นในท้อ งตลาด

ไลน

กลไกการเยียวยา นอกจากการเยียวยาผ่ า นสำนั กงานปลัดกระทรวงยุติ ธ รรม โดยสำนัก งานกองทุ น
ยุ ต ิ ธ รรม และกรมคุ ้ม ครองสิ ท ธิ และเสรี ภาพ โดยสำนัก งานช่ว ยเหลื อทางการเงินแก่ ผู้ เ สี ยหายและจำเลย
ในคดีอาญาแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้มีการดำเนินการกำกับ
ดู แ ลให้ ผู ้ประกอบการเหมืองแร่จ ั ดตั ้ง กองทุน อย่ า งไรก็ต าม ข้ อ พิ พาทหลั กที ่เ กิด ขึ้ นในกระบวนการกำหนด
ค่าชดเชยเยียวยานั้ น มาจากการที่ รูปแบบการเยียวยามักอยู่ ในรูป ของค่ าชดเชยอสังหาริมทรั พ ย์ และ/หรื อ
สังหาริมทรัพย์ รวมถึงพืชผลและต้นไม้ หรือค่าโยกย้ ายและรื้อถอนทรัพย์สิน แต่ไม่มีการชดเชยสำหรับความเสียหาย
ในทางธุรกิจ และค่าจ้าง/รายได้ที่ผู้ได้กระทบต้องเสียไปหรือลดลงไป หรือผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ ย นไป
ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนั้น การเยียวยามักเป็นประเด็นที่ถูก พิ จ ารณ าขึ้ น
ในภายหลัง โดยไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาประกอบตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงการเพื่อกำหนดงบประมาณสำหรั บ
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โครงการแต่ต้น การจัดหาที่อยู่อาศัยให้ใหม่มหี ลายกรณีที่เป็นพื้นที่ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการดำรงชีพดังเดิม อีก ทั้ ง
การขาดการทำงานในลักษณะบูรณาการกับกับหน่วยงานที่ต้อ งรับผิดชอบ รวมทั้งการขาดมาตรฐานการเยี ย วยา
ถือเป็นอีกอุปสรรคต่อการเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการหยิบยกประเด็นปัญหาการบังคับ
คดีตามคำพิพากษาที่ไม่สามารถกระทำได้อย่ างราบรื่ น เพราะบริษัทที่พิพาทประกาศล้มละลายและดำเนิ นการ
ชำระบัญชีไปแล้ว ส่งผลให้ท้ายที่สดุ ผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบไม่ได้รับการเยียวยา

รับ
สําห
สาร

3.2.2 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน
จากข้อท้าทายข้างต้น ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิม นุษยชนใ นด้ า น
ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

3.2.3 ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น
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1. การกำหนดขอบเขตอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
กำกับดูแล รวมถึงสอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อให้สามารถบรรลุ เป้าประสงค์ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ได้จริง อีกทั้งต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินการ
2. การเร่งรัดพิ จารณาเครื่องมือที่ จะใช้ในการจูงใจให้ภาคธุ รกิ จปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างเคร่ งครั ด
รวมถึ ง การพิ จารณากำหนดมาตรการทั้ งในเชิง สมั ครใจและภาคบังคับที่ จำเป็นต่อการปฏิ บั ติ
ตามแผนปฏิบัติการฯ การให้ลุล่วง
3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ที่เป็นผู้ปฏิบัติการ และภาคธุรกิจ
4. การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อ งกับประเด็นชุมชน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

อน
บอ

จากการรับฟังความคิดเห็นและหารือร่วมกับภาคส่ว นต่าง ๆ พบว่า ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็ น
ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ไลน

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

นั้น
์เท่า

2. สนับสนุนภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ รับผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิ จ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นพิเศษ เพื่อให้ ก ลุ่ ม ธุ รกิ จ
เหล่านี้สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เอก

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร

3. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และในพื้ นที่
ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะกลุ่มประชากรชายขอบที่ไม่สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ออนไลน์ได้โดยสะดวก ให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวได้ อย่างแท้จริง
4. กำกับดูแลการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณ
และแนวทางการปฏิบัติที่ดี โดยผู้จัดทำรายงานประเมินผลต้องมีความเป็นอิส ระ มีความเชี่ย วชาญ
ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้ า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีเวลาเพียงพอในก ารท ำคว าม
เข้าใจกับข้อเสนอต่าง ๆ และตระเตรียมข้อเสนอแนะของตน และกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ ควรมีการจัดทำคำแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและมีการสื่อสารในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริ ม
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
5. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (Community Health
Impact Assessment Report หรือ CHIA)

์ผ
ากษ
วิพ
การ

6. เพิ่มอำนาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามตรวจสอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ กำกั บ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิ นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีก าร
จัดสรรงบประมาณอย่า งเพียงพอเพื่อการติด ตามและประกั นว่ าข้อ เสนอแนะ จะถูก นำมาป รั บ ใช้
อย่างจริงจัง

ระบ
่าน

7. ทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เพื่อเอื้อให้ภาคประชาชนสามารถมี
ส่ ว นร่ ว มในการวางยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย การออกอาชญาบั ต รและประทานบั ต รได้ มากขึ้น
และกำหนดให้พื้นที่ที่ต้องทำการรับฟั งความคิดเห็ นของชุมชนสะท้อ นผลกระทบที่เกิ ด จากกิ จ ก าร
อย่างแท้จริง โดยไม่จำกัดพื้นที่ตามระยะทาง

อน
บอ

8. นำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ โดยอาจกำหนดให้เป็นมาตรการ
เชิงบังคับสำหรับโครงการใหญ่ที่อ าจส่งผลกระทบต่อชุ มชนและสิ่งแวดล้อมในวงกว้ าง ไม่ใ ช่ เ พี ย ง
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE: Initial Environmental Examination)

ไลน

9. กำกับดูแลว่าการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองนั้น เป็นไปตามศักยภาพและบทบาท
ของพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งในบริบทของเขตเศรษฐกิจพิเศษและในพื้นที่อื่น โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่ว ม
อย่างแท้จริงของผู้มีส่วนได้เสีย

นั้น
์เท่า

10. สนับสนุนให้มีการพิจารณาสิทธิและการใช้ป ระโยชน์ที่ดิ นให้ค รอบคลุมถึงมิติด้ านสังคม วัฒ นธรรม
จิตวิญญาณ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองของพื้นทีด่ ังกล่าว โดยรวมไปถึงในบริบทของการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ
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เอก

11. ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้ นที่ต่า ง ๆ โดยเร็ว และเร่งรัดให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบบั ง คั บ ใช้
มาตรการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม ตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิ ษ
สู่สิ่งแวดล้อม และเร่งรัดออกกฎหมายเฉพาะของเขตควบคุมมลพิษ

รับ
สําห
สาร

12. แก้ปัญหา PM 2.5 อย่างบูรณาการและเร่งด่ว น รวมทั้งสนับสนุนความรู้และเครื่อ งมือ ที่ เ ห มาะสม
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
13. กำหนดประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในแผนปฏิบัติการ ฯ อย่างชั ดแจ้ง และมีตัวชี้วั ด
ที่เป็นรูปธรรม

น
ใช้ใ

14. พิจารณาทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้โรงไฟฟ้ า ขยะ
ทุกชนิดและทุกขนาดต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

์ผ
ากษ
วิพ
การ

15. ตรวจสอบกิ จ การคัด แยกขยะและรี ไ ซเคิ ล รวมทั ้ ง การกำจั ด กากของเสี ยอุ ต สาหกรรมต่ าง ๆ
ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ส่งเสริมการคัดแยกของเสียตั้งแต่ต้นทาง และร่วมกันพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
การสืบสวนและการดำเนินคดีอย่างจริงจังกรณีที่มีการลักลอบนำเข้าและขนส่งของเสียที่กระทำผิด
16. พิจารณาจัดสรรน้ำให้กับภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ ก่อนดำเนินการผัน น้ ำ ไปยั ง
พื้นที่อุตสาหกรรม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานในภาคเกษตรกรรม

อน
บอ

ระบ
่าน

17. กำหนดมาตรฐานการเยียวยาสำหรับผู้ได้ รับผลกระทบจากโครงการพัฒ นาต่า ง ๆ โดยการชดเชย
เยี ย วยาต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ความเสี ยหายในทางธุ รกิ จ แ ละค่ า จ้ า ง/รายได้ ที ่เ สีย ไปหรื อลดลงไป
หรือผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่ต้ องเปลี่ย นไป ในกรณีที่มีการจัดหาที่อยู่อ าศัยให้ ใ ห ม่ ควรเป็ นพื้ นที่
ซึ่งเหมาะสมสำหรับการดำรงชีพเช่นเดิม และควรมีการวางแผนการเยียวยาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน
โครงการเพื่อกำหนดงบประมาณเยียวยาสำหรับโครงการแต่ต้น โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วม
ในกระบวนการดังกล่าวได้
18. ทบทวนมาตรการเยียวยาสำหรับผู้อยู่อ าศัยหรือพึ่ งพิงพื้ นที่พัฒ นาในเขตเศรษฐกิ จพิเ ศษให้ เ ป็ นไป
อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสียหายต่อวิถีชี วิตของผู้ค นที่ถูก บัง คับโยกย้ าย ค่ า เสี ย โอกาส
ที่เกิดขึ้น และพิจารณาเพิกถอนหรือ ทบทวนพื้ นที่ที่ไ ม่ผ่ านการปรึก ษาหารือที่ เหมาะสม รวมทั้ ง
ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ในบริบท
ของ EEC ควรมีการพิ จารณากำหนดหลักการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมเพื่อเป็ นแนว ทางปฏิ บั ติ
ของกองทุนพัฒนา EEC ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางลบจากการพัฒนาเขต EEC บนหลักการ
ความเสมอภาค ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วม และเป็นไปตามราคาตลาด
19. สนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถบังคับคดีตามคำพิพากษาได้อย่างราบรื่น

ไลน

นั้น
์เท่า
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20. กำหนดมาตรการ สิทธิประโยชน์ แรงจูงใจให้แก่ภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ

เอก
อน
บอ

ระบ
่าน

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร
ไลน
นั้น
์เท่า
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น
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รับ
สําห
สาร

3.2.4 แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด

หน้าที่ของภาครัฐ (Duty of State)

หัวข้อที่

ประเด็น

1 2 3
1

การพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ นโยบาย และ
มาตรการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

1.1 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ในการจัดการที่ดิน แหล่งน้ำ
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ *
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ตัวชี้วัด

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

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

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

1.2 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการทีด่ ิน ได้แก่ บรรดา
กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การจัดสรรที่ดิน นโยบาย
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ผังเมือง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมไปถึงพิจารณาสิทธิ
และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมถึงมิติด้านสังคม

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่วยงานหลัก
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงอุตสาหกรรม

กรอบเวลา
(25662570)

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

วัฒนธรรม จิตวิญญาณ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง -สถาบันบริหารจัดการ
ของพื้นที่ดังกล่าว
ธนาคารทีด่ ิน (องค์การ
มหาชน)
-สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
-สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
1.3 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ
หน่วยงานหลัก
2566-2570 มีการทบทวน /
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการบังคับขับไล่ โดยการบังคับ -กระทรวงเกษตรและ
ปรับปรุง / เสนอ /
ขับไล่ต้องเป็นทางเลือกสุดท้าย โดยหากมีความจำเป็นต้อง สหกรณ์
แก้ไขกฎหมาย กฎ
ดำเนินการ ต้องเป็นไปโดยเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน
-กระทรวง
ระเบียบ มาตรการ
สากล ได้แก่ ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงพิจารณาใช้ แบบ
สิ่งแวดล้อม
แสดงความยินยอมทีม่ ีการบอกแจ้ง เข้าใจล่วงหน้า และเป็น หน่วยงานสนับสนุน
อิสระ (Free Prior Informed Consent) ได้รับการชดเชยที่ -กระทรวงมหาดไทย

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

เหมาะสม และพิจารณากำหนดให้ต้องมีการทำรายงาน
ประเมิน “ผลกระทบจากการขับไล่” (eviction impact
assessments) ก่อนที่จะกำหนดนโยบาย*
1.4 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ
หน่วยงานหลัก
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรแร่ รวมถึง -กระทรวงอุตสาหกรรม
การออกใบอนุญาต การกำหนดพื้นที่สำหรับทำเหมืองแร่
เพื่อเอื้อให้ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ้น และ
กำหนดให้พื้นทีท่ ี่ต้องทำการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่
สะท้อนผลกระทบทีเ่ กิดจากกิจการอย่างแท้จริง*
หน่วยงานหลัก
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน)
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2566-2570 มีการทบทวน /
ปรับปรุง / เสนอ /
แก้ไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ มาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

1.5 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับสิทธิในอาหาร การจัดสรรพื้นที่
เพื่อการเกษตรกรรมอย่างเป็นธรรม และกำกับดูแล
การเกษตรแบบพันธสัญญา รวมถึผลักดันกฎหมายที่อยู่
ระหว่างการพิจารณา เช่น ร่างพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดนิ และ
คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมฯ ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งธนาคารทีด่ ินฯ
และ ร่างพ.ร.บ.การจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการทีด่ ินและ
กระจายการถือครองทีด่ ิน อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนฯ*

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

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

หน่วยงานหลัก
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงอุตสาหกรรม

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

หน่วยงานหลัก
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

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

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

1.6 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิง่ แวดล้อม และ
อากาศสะอาด และควบคุมมลภาวะต่าง ๆ ได้แก่ การ
พิจารณาออกกฎหมายให้มีการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อย
และเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) ทั้งของโรงงานอุตสาหกรรม
และที่มิใช่โรงงานอุตสาหกรรมแทนทีก่ ารใช้กฎกระทรวง
ผลักดันกฎหมายเกีย่ วกับอากาศสะอาด เร่งรัดการปรับปรุง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้สอดคล้องกันหลักสิทธิมนุษยชน
สากล ทบทวนและแก้ไขพ.ร.บ.โรงงานเพื่ออุดช่องว่างการ
กำกับดูแลโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานขนาดเล็ก และเร่งรัด
ออกกฎหมายเฉพาะของเขตควบคุมมลพิษ*
1.7 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ
ระเบียบ มาตรการ เพื่มเสริมสร้างประสิทธิภาพของการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ เพิ่มความ
โปร่งใสและความเป็นอิสระ รวมถึงส่งเสริมกลไกการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (Community
Health Impact Assessment Report หรือ CHIA)

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

1.8 ศึกษาและจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับ การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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2566-2570 -ผลการศึกษา
-มีร่างกฎหมาย

2566-2570 มีการทบทวน /
ปรับปรุง / เสนอ /
แก้ไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ มาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง
2566-2570 -จำนวนกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดิน หรือ
องค์กรอื่นที่มี
วัตถุประสงค์ใน
ลักษณะทำนอง

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

หน่วยงานหลัก
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.9 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมาย กฎ
หน่วยงานหลัก
ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการขยะและกากของเสีย -กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรวมไปถึงการพิจารณาทบทวนประกาศ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้ สิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าขยะทุกชนิดและทุกขนาดต้องทำการประเมินผล
-กระทรวงพลังงาน
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
-กระทรวงอุตสาหกรรม
1.10 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับ หน่วยงานหลัก
การจัดตั้งธนาคารทีด่ ิน หรือองค์กรอืน่ ทีม่ ีวัตถุป ระสงค์ใน
สถาบันบริหารจัดการ
ลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดนิ
ธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน)

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน

2.1 จัดให้มีการหารือและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นนัน้ จะต้อง
ประกั นว่าผู ้ ไ ด้ รับผลกระทบสามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการดั ง กล่ าวได้ อย่า งแท้จ ริ ง และได้ ร ับข้ อมูล
ครบถ้วน รอบด้าน ในภาษาที่เข้าใจ ทั้งในรูปแบบออนไลน์
และในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อประกันการมีสว่ นร่วมของ
ทุกฝ่าย และดำเนินการตั้งแต่ขั้นการกำหนดนโยบาย ก่อน
เข้าไปดำเนินโครงการใด ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีบทบาทในการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ของ
พื้นที่และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั ้ ง นี้ รวมถึ งการพิ จารณากำหนดให้ องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดโครงการเพื่อให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการ
รับฟังความเห็นต่าง ๆ ทั้งภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายอื่น ๆ

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-กระทรวงพลังงาน
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงอุตสาหกรรม
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

2

เดียวกันกับ
ธนาคารที่ดิน
2566-2570 -โครงการ /
กิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

2.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการอยู่ หน่วยงานหลัก
ร่วมกันระหว่างป่ากับชุมชน รวมถึงเร่งจัดทำอนุ บั ญ ญั ติ ที่ กระทรวง
ออกตามความในพ.ร.บ.ป่าชุมชน*
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงคมนาคม
-กระทรวงพลังงาน
-กระทรวงอุตสาหกรรม

อน
บอ

2.3 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการขนาด
ใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นทีแ่ ละชุมชนทีด่ ำเนินการ ทัง้
ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังจบ
โครงการ โดยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ทั้ง
ช่องทาง offline และ online*
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นั้น
์เท่า
ไลน

2.4 ร่วมกันจัดทำคู่มือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลแก่ประชาชน หน่วยงานหลัก
เพื่อให้ทราบถึงการเข้าถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างแท้ จริง

2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการที่จัดขึน้
เพื่อส่งเสริมหรือ
แก้ปัญหาการ
บริหารจัดการป่า
ชุมชน
-ออกกฎหมายอนุ
บัญญัติ
2566-2570 -จำนวนช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ
ให้ประชาชน
โดยเฉพาะผู้มีส่วน
ได้เสีย
2566-2570 -คู่มืออธิบายสิทธิ
ในการมีส่วนร่วม

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-กระทรวงพลังงาน
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
2.5 สร้างความรู้ ทักษะ และความรู้ทางวิชาการให้แก่ชุมชน หน่วยงานหลัก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการขอรับบริการ และการ
เยี ย วยา โดยการบูร ณาการองค์ ความรู ้ข องทุ กภาคส่วน
ดำเนินการปรับปรุงให้คู่มือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายอยู่เสมอ และเผยแพร่ในวงกว้าง*

2.6 สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพให้กบั วิสาหกิจชุมชน
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2566-2570

2566-2570

โครงการ/กิจกรรม
สร้างความรู้
ทักษะ และความรู้
ทางวิชาการให้แก่
ชุมชน
-จำนวนเกษตรกร
และผู้ยากจนที่
ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมอาชีพ

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน)

ของประชาชนต่อ
การดำเนิน
โครงการของ
ภาครัฐ
-ช่องทางการ
เผยแพร่

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

3

3.1 ทบทวนและพัฒนาระบบการประเมิ นผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ และกระบวนการรับฟังความคิ ด เห็ น
ของประชาชนในขั ้ น ตอนการประเมิ น ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นไปตาม
กฎหมาย จรรยาบรรณ และแนวทางการปฏิ บั ติ ที ่ ดีโดย
เคร่งครัด ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้จัดทำรายงานประเมินผลต้องมีค วามเป็ น
อิสระ มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีเวลาเพียงพอในการทำความ
เข้าใจกับข้อเสนอต่าง ๆ และตระเตรียมข้อเสนอแนะของตน
ทำการเปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบ และกรณีการ
ละเมิ ด สิ ทธิ ม นุษยชนที ่เกิด ขึ ้น ให้ เข้ าถึ ง ได้ สะดวก และ
โดยง่าย ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุม่ ชาติพันธุ์ ควรมีการ
จัดทำคำแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและมีการสือ่ สารในลักษณะที่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง*
3.2 กำหนดให้ม ีก ารติ ดตาม ตรวจสอบ ภายหลังจากการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้

หน่วยงานหลัก
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-กระทรวงพลังงาน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

การประเมินผล
กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ

2566-2570

-มีกระบวนการ
ติดตามการดำเนิน
โครงการเป็น

นั้น
์เท่า
ไลน
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หน่วยงานหลัก

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

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงอุตสาหกรรม

3.3 ให้ ค วามรู ้ เ กี ่ ยวกั บ การประเมิ นสิ ่ ง แวดล้ อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment: SEA)
และสนั บ สนุ น ให้ นำ SEA มาใช้ โ ดยอาจกำหนดให้ เป็น
มาตรการเชิงบังคับสำหรับโครงการใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง*

หน่วยงานหลัก
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
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ระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
-มีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจ
และสนับสนุน
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
2566-2570 -มีการดำเนินการ
ส่งเสริมและ
เผยแพร่แนว
ทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA)
ให้หน่วยงานต่างๆ
รวมถึงภาคธุรกิจ
นำไปปฏิบัติ

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

ภาคธุรกิจละเมิดสิทธิต่างๆ หลังจากที่ได้รับอนุมัติ/อนุญาต
โครงการแล้ ว โดยพิ จ ารณาเพิ ่ ม อำนาจแก่ เจ้ าหน้ าที่
ผู ้ เ กี่ ยวข้ องในกระบวนการติด ตามตรวจสอบ และให้การ
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
กำกับดูแลให้ข้อเสนอแนะถูกนำมาปรับใช้อย่างจริงจังได้*

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงคมนาคม
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-กระทรวงพลังงาน
-กระทรวงอุตสาหกรรม
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2566-2570 -มีการบังคับใช้
กระบวนการ
EIA/EHIA อย่าง
เคร่งครัด
โดยเฉพาะ
โครงการขนาด
ใหญ่
-มีมาตรการ
ตรวจสอบและ
กำกับมาตรฐาน
ด้านความ
ปลอดภัย
ตลอดจนมีแผน
รองรับ มีการ
รายงาน และ
แนวทางแก้ปัญหา
เมื่อมีอุบัติเหตุเกิด
ในโครงการ

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

3.4 เสริมสร้างกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อ ม
และ ความปลอดภัย ในปัจจุบันให้เข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะใน
บริบทของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ อาทิ โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน เหมืองแร่ และพลังงาน

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

4

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงคมนาคม
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-กระทรวงพลังงาน
-กระทรวงอุตสาหกรรม

2566-2570 -มีการติดตาม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนด
ในรายงานการ
ประเมินผล
EIA/EHIA เพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
หน่วยงานหลัก
2566-2570 -กำหนดให้มีการ
-กระทรวงคมนาคม
โฆษณา /
-สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์ /
คณะกรรมการนโยบายเขต
เปิดเผยข้อมูล
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

3.5 ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดใน
รายงานประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม เพื่อป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนิน โครงการได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ว เพื่ อเป็นฐานข้ อมู ลของโครงการในการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

4.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินโครงการและการจัดทำผังเมืองต่าง ๆ ในพืน้ ที่
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ รวมถึ ง ระเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษภาค
ตะวันออก (EEC) โดยการดำเนินการจัดสรรที่ดิน ในพื้ น ที่
ดังกล่าวต้องพิจารณาตามศักยภาพและบทบาทของพื้ น ที่
อย่ า งแท้ จริง อี กทั้ งประกันการมีส่ วนร่ว มของประชาชน
โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนทีอ่ าจได้รับผลกระทบ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3
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ทั้งก่อนดำเนิน
โครงการ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ
และหลังจบ
โครงการ โดยให้
ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง โดยรวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดสรรรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
-กำหนดเพิ่มช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ
ให้กับประชาชน
โดยเฉพาะผู้มีส่วน

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

-สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงมหาดไทย

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

ได้เสียให้รับรู้มาก
ขึ้น
-จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในทุก
พื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ และ
หารือเพื่อ
แก้ปัญหาข้อพิพาท
ในปัจจุบัน
หน่วยงานหลัก
2566-2570 -ทบทวนมาตรการ
-กระทรวงคมนาคม
ที่เหมาะสมในการ
-กระทรวงมหาดไทย
เวนคืนที่ดิน
-สำนักงาน
-กำหนดเกณฑ์การ
คณะกรรมการนโยบายเขต
พิจารณาค่าชดเชย
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เยียวยาที่เป็นธรรม
โดยการ
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

4.2 พิ จ ารณามาตรการที ่เ หมาะสมในการเวนคื นที ่ ดิน
โดยรวมไปถึงการพิจารณาทบทวนหรือเพิกถอนพื้ น ที่ ที่ ไ ม่
ผ่านการปรึกษาหารือที่เหมาะสม และการพิจารณาค่าชดเชย
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นทีท่ ี่ยังมีการพิพาท อย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสียหายต่อวิถีชีวติ ของ
ผู้คนที่ถูกบังคับโยกย้าย และค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ถือครองสิทธิในทีด่ ินในรูปแบบใด*

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

ปรึกษาหารือกับผู้
ได้รับผลกระทบ
-มีมาตรการ
แก้ปัญหาข้อ
ร้องเรียนที่เกิดขึ้น
หน่วยงานหลัก
2566-2570 -มีแนวทาง/
-สำนักงาน
มาตรการ/ข้อ
คณะกรรมการนโยบายเขต
แถลงนโยบาย
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กำกับให้เขต
-สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจพิเศษ
เศรษฐกิจและสังคม
(SEZ) รวมถึง
แห่งชาติ
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)
ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสูงสุด
เรื่องธรรมาภิบาล
และ UNGPs

4.3 จั ด ทำมาตรการกำกั บให้ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ (SEZ)
รวมถึงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสูงสุดเรื่องธรรมาภิบาลและ UNGPs รวมถึ ง
กำหนดหน่วยงานเฉพาะให้มีหน้าที่ในการประสานงานแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในพืน้ ที*่

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ
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เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

อากาศที ่ ดี และการ
เปลี ่ ย นแปลงสภาพ
อากาศ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

5

หน่วยงานหลัก
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานหลัก
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานสนับสนุน
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2566-2570 -มีมาตรการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
สำหรับภาคธุรกิจ

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

5.1 ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเร็ว และ
เร่ ง รั ดบัง คั บใช้ มาตรการควบคุ มมลพิษจากแหล่ งกำเนิด
อุ ต สาหกรรม (โดยรวมถึ ง การพิ จ ารณาส่ ง เสริ มให้
ภาคอุตสาหกรรมจัดตั้งแผนกเกี่ยวกับการรายงานคาร์บอน
ในบริษัทเพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและประสานข้อมูล
กับหน่วยงานราชการ) ตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานการปล่อย
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
5.2 กำหนดมาตรการเตรียมการรองรับการเปลี ่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสำหรับภาคธุรกิจ โดยคำนึงถึง หลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน และบริบทของสังคมไทย รวมทั้งให้ความรู้ ภ าค
ธุรกิจในประเด็นดังกล่าว

-มีการแต่งตั้ง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ประสานงานแก้ไข
ปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
2566-2570 -มีมาตรการแก้ไข
ปัญหามลพิษ
-มีการทบทวน /
ปรับปรุง / แก้ไข
มาตรฐานการ
ปล่อยมลพิษ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ขยะและกากของเสีย
อุตสาหกรรม

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

6

-กระทรวงยุติธรรม

6.1 ตรวจสอบกิจการคัดแยกขยะและรีไซเคิล รวมทั้งการ หน่วยงานหลัก
กำจั ด กากของเสี ยอุต สาหกรรมต่ าง ๆ ให้ เ ป็นไปอย่ างมี -กระทรวงอุตสาหกรรม
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

6.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังร่วมกับประชาชน สืบสวน และการ หน่วยงานหลัก
ดำเนินคดีอย่างจริงจัง กรณีที่มีการลักลอบนำเข้าและขนส่ง -กระทรวงอุตสาหกรรม
ของเสียที่กระทำผิด
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงมหาดไทย
-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-มีโครงการ/
กิจกรรมให้ความรู้
ภาคธุรกิจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
2566-2570 -มีการตรวจสอบ
กิจการคัดแยกขยะ
และรีไซเคิล
รวมถึงกากของเสีย
อุตสาหกรรม
2566-2570 -มีการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง
-จำนวนกรณีที่เข้า
สู่กระบวนการ
ยุติธรรม

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

7.

7.1 พิ จ ารณาจั ด ตั ้ ง กลไกตรวจตรา เฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม หน่วยงานหลัก
ตรวจสอบ กรณีการละเมิดสิทธิในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ -กระทรวงเกษตรและ
และสิ่งแวดล้อมโดยภาคธุรกิจ ซึ่งมีชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม
สหกรณ์
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงมหาดไทย

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

การบริหารจัดการทีด่ ิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมี
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

หน่วยงานหลัก
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-สำนักงานอัยการสูงสุด
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงยุติธรรม
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

7.2 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคลและชุมชน ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ได้แก่ สิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิในอาหาร สิทธิ ใ น
การเข้าถึงที่ดิน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม
และมิ ต ิ ทางเพศและชาติ พั นธุ ์ การมี ส่ วนร่ว มของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์

2566-2570 -มีกลไกตรวจตรา
เฝ้าระวัง ติดตาม
ตรวจสอบ กรณี
การละเมิดสิทธิใน
ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
โดยภาคธุรกิจ ซึ่งมี
ชุมชนเข้าไปมีส่วน
ร่วม
2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
การบังคับใช้
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ และตรวจสอบคุ ณ ภา พ
สิ่งแวดล้อม*

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ
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2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรม ที่ส่งเสริม
การทำวิจัยชุมชน

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

7.3 ส่งเสริมอาชีพ รายได้ครัวเรือน พัฒนาวิถีชุมชน รวมถึง หน่วยงานหลัก
สร้างความรู้ ทักษะ และความรู้ทางวิชาการแก่ชมุ ชนเพื่อเพิม่ -กระทรวงการพัฒนาสังคม
ประสิทธิภาพการผลิต
และความมั่นคงของมนุษย์
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-กระทรวงมหาดไทย
7.4 ส่งเสริมการทำวิจัยชุมชนเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านใน หน่วยงานหลัก
การเกษตร วิ ถี การอนุ รัก ษ์ ใช้ ประโยชน์ และฟื ้ นฟูที ่ดิน -กระทรวงเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สหกรณ์

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
บทบาทของชุมชน
ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ /ส่งเสริม
ความรู้และทักษะ
ให้กับชุมชน

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

การจัดการที่ดนิ และ
น้ำ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

8

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

8.1 ดำเนินการสอบสวนและพิสูจน์สิทธิของผู้ครอบครอง หน่วยงานหลัก
และใช้ ป ระโยชน์ท ี่ ดิ น และออกเอกสารรั บรองสิทธิ ตาม -กระทรวงมหาดไทย
กฎหมาย*
หน่วยงานหลัก
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

8.2 มีมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่าง
เหมาะสม โดยการพิจารณาจัดสรรน้ำให้กับภาคเกษตรกรรม
อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ ก่อนดำเนินการผันน้ำไปยังพืน้ ที่
อุตสาหกรรม โดยรวมถึงในพื้นทีภ่ าคตะวันออกในเขต EEC

เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านใน
การเกษตร วิถีการ
อนุรักษ์ ใช้
ประโยชน์ และ
ฟื้นฟูที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
2566-2570 -การออกเอกสาร
รับรองสิทธิ
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
2566-2570 มีมาตรการบริหาร
จัดการทรัพยากร
น้ำ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

8.3 พัฒนากลไกการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำ สาธารณะ
แบบประชาชนมีส่วนร่วม

9

การร้องเรียน

-สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
หน่วยงานหลัก
2566-2570 -จำนวนชุมชนทีม่ ี
-กระทรวง
ส่วนร่วมในการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
น้ำ
หน่วยงานหลัก
2566-2570 -ช่องทางการ
-กระทรวงเกษตรและ
ประชาสัมพันธ์ให้
สหกรณ์
สาธารณชน
-กระทรวงคมนาคม
รับทราบถึงช่อง
-กระทรวง
ทางการรับเรือ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
สิ่งแวดล้อม
กรณีได้รบั
-กระทรวงมหาดไทย
ผลกระทบใน
-กระทรวงยุติธรรม
บริบทที่ดนิ
-กระทรวงอุตสาหกรรม
ทรัพยากรธรรมชา
-สำนักงานอัยการสูงสุด
ติ และสิ่งแวดล้อม
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ประชาสั มพันธ์ ใ ห้ประชาชนในวงกว้ างทราบถึงช่ องทาง/
กลไกร้ องเรี ยนและร้ องทุ กข์ ใ นกรณี ที ่พ บเห็ นหรื อได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในบริบทชุมชน
ที ่ ด ิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ ง แวดล้ อ ม ทั ้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยช่องทางดังกล่าวต้องมี
การรักษาความลับ และมีหลายภาษาหรือมีผู้ประสานงาน
ด้านภาษาให้ผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึง กลุ่มชาติพันธุ์ เข้าถึง
ได้ และมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง
ๆ ที ่ เ กี่ ยวข้ อง อี ก ทั้ ง สามารถติ ดตามความคืบหน้ าอย่ าง
สม่ำเสมอ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

การไกล่เกลี่ย/
ดำเนินคดี

10.1 ส่งเสริมกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงการระงั บ ข้ อ หน่วยงานหลัก
พิพาทผ่านศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ที่ ตั้ ง อยู่ -กระทรวงยุติธรรม
ครบทุกจังหวัด

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

10

หน่วยงานหลัก
-สำนักงานศาลยุติธรรม
-สำนักงานอัยการสูงสุด
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงยุติธรรม
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

10.2 พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางเทคนิ ค ของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินคดีทั้งแพ่ง
อ า ญา แ ล ะค ด ี ป ก ค รอ ง ที่ เ ก ี ่ ย วก ั บส ิ ่ ง แ วดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และทีด่ ิน *

จากการประกอบ
ธุรกิจ
2566-2570 -จำนวนกรณีข้อ
พิพาทด้านที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม
ที่เข้าสู่กลไกการ
ไกล่เกลี่ย
-จำนวนกรณีที่
สามารถระงับข้อ
พิพาทได้
-ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ
2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการ
ยุติธรรม เกี่ยวกับ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

การเยียวยา

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

11

11.1 กำหนดช่องทางและมาตรการการเยียวยา สำหรับผู้
ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยการชดเชย
เยียวยาต้องรวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
การจัดหาที่อยู่อาศัยให้ใหม่ ควรเป็นพื้นทีซ่ ึ่งเหมาะสม
สำหรับการดำรงชีพ ตามหลักการในความเห็นทัว่ ไปฉบับที่ 4
ของคณะกรรมาธิการสหประชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม*
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2566-2570 จำนวนโครงการที่
มีการวางแผน
เยียวยาแต่ต้นโดย
การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-กระทรวงคมนาคม
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงยุติธรรม
11.2 วางแผนการเยียวยาตั้งแต่ขนั้ ตอนการวางแผนโครงการ หน่วยงานหลัก
เพื่อกำหนดงบประมาณเยียวยาสำหรับโครงการแต่ต้น โดย -กระทรวงเกษตรและ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว สหกรณ์
ได้
-กระทรวงคมนาคม

สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และที่ดิน
2566-2570 -มีการพัฒนา
ช่องทางและ
มาตรการการ
เยียวยา สำหรับผู้
ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-กระทรวงพลังงาน
11.3 กำหนดแผนในการฟื้นฟูทดี่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานหลัก
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจอย่าง
-กระทรวง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กำหนดหน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ ทรัพยากรธรรมชาติและ
และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหน่วยงานนัน้ สิ่งแวดล้อม
ในการจัดทำ พัฒนา และบังคับใช้แผน*
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงมหาดไทย
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หน่วยงานหลัก
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

2566-2570 -ผลการศึกษาแนว
ทางการขยาย
ขอบเขตกองทุน
EEC

นั้น
์เท่า
ไลน

11.4 จัดตั้งกองทุนประกันความเสีย่ งให้กับประชาชนทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ ให้
ครอบคลุมหลากหลายภาคธุรกิจมากขึน้ และรับรองให้มีการ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทของ EEC ควรมีการ

2566-2570 -กำหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
-โครงการ/
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
และความ
เชี่ยวชาญของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

พิจารณาขยายขอบเขตของ “กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก” ให้รวมไปถึงการเยียวยาผู้ได้รบั ผลกระทบ
จากกระบวนการได้มาซึง่ ที่ดิน และผลกระทบทางด้านสิทธิ
มนุษยชนอื่น ๆ*
11.5 พิจารณาจัดตั้งธนาคารที่ดนิ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบ โดยให้ชุมชนบริหารจัดการ

-สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

หน่วยงานหลัก
-สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน)

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ
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2566-2570 -มีผลการศึกษา
แนวทางการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดิน
เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบ
-มีการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติ
จัดตั้งธนาคารทีด่ นิ
หรือองค์การอืน่ ทีม่ ี
วัตถุประสงค์ใน
ลักษณะทำนอง
เดียวกับธนาคาร
ที่ดินต่อ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

คณะรัฐมนตรี สภา
ผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภา

* กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลี่ยนมาจากแผนปฏิบัติการฯ ในระย ะแรก
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ ว
ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ (Corporate Responsibility)

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน

อน
บอ

1.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร พร้อมทั้งจัดให้มีคำประกาศ/คำแถลงนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร รวมถึงส่งเสริม ทำความเข้าใจ และสนับสนุนการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำประกาศ/คำแถลงนโยบาย ของบริษัทย่อย บริษั ท ในเครื อ
รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน ให้สอดคล้องกั บ กฎหมาย
มาตรฐาน สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหลักการ UNGPs*
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นั้น
์เท่า
ไลน

1.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องเผยแพร่กฎหมาย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในบริบทสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน ให้บุคลากรในสังกัด โดยรวมถึงบุคคลากรในบริษัทย่ อ ย บริ ษั ท
ในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

1.3 รั ฐ วิ ส าหกิ จ และภาคธุ รกิ จ ต้ องเคารพ และปฏิบ ั ติ ต ามกฎหมาย มาตรฐาน และหลั ก การสิ ทธิ ม นุ ษยชนที ่เ กี ่ ยวข้ องกั บสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน ที่ได้รับการคุ้มครองไว้ทั้งในกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริม และตรวจตรา
ให้บริษัทย่อย บริษัทในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุ ปทาน เคารพกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน*
1.4 รัฐวิสาหกิจและภาคธุ รกิจ ควรพิ จ ารณาจั ดทำรายงานการประเมิ นผลกระทบด้ า นสิทธิ ม นุษยชนรอบด้ า น (HRDD) ประจำปี เ พื่ อ เผยแพ ร่
แก่สาธารณชน*
2. การเปิดให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

2.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ โครงการ และบรรดารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม/สุขภาพที่ถูก ประเมิ นผล
แก่สาธารณชน โดยเฉพาะชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส อีก ทั้ ง ส่ งเสริ ม
และตรวจตราให้บริษัทย่อย บริษัทในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวด้วย*
2.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง รับฟังความเห็นสาธารณชนทุก ภาคส่ ว น
และเคารพกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย*
2.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่ อสนับสนุนกระบวนการผลิตที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับชุมชน*
3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ (EIA/EHIA)

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

3.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุ รกิจ ควรจั ดทำการประเมิ น EIA/EHIA ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีโดยเคร่งครัด ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้จัดทำรายงานประเมินผลต้องมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีเวลาเพียงพอในการทำความเข้าใจกับข้อเสนอต่ าง ๆ และตระเตรียมข้อเสนอแนะของตน
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มชาติพั นธุ์ ควรมีการจัดทำคำแปลเป็นภาษาท้อ งถิ่นและมีการสื่อสารในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม
อย่างแท้จริง*
3.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงาน/กลไกต่างๆ กรณีที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง และความโปร่ ง ใส
ในการจัดทำ EIA/EHIA รวมทั้งกรณีที่มีการซักซ้อมการรับมือกับผลกระทบในการดำเนินโครงการ*
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เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

3.3 รัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ กรณีที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง และความโปร่งใสในกา รจั ด ทำ
EIA/EHIA*
4. กลไกการร้องเรียน และเยียวยา

4.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน/กลไกร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน (Operational Griverance Mechanism: OGM)
มีการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ มีการเปิดให้ร้องเรียนได้หลายช่องทาง ซึ่งจะต้องเป็นช่ องทางที่เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว สามารถติ ดตามผลการร้องเรี ย น
ได้ เช่น มีระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์ ระบบร้องเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ และประสานส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานอื่นได้*

ระบ
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ากษ
วิพ
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4.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรพิจารณาระงับเหตุข้อพิพาทด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยการเจรจาหารือร่ ว มกั น
ทั้งนี้ อาจประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท*
4.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และกลไกอิสระอื่น ๆ ในกรณีที่มีการตรวจตราการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษ ยชนที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน*
4.4 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิ จควรมีม าตรการเยียวยาบุ คคลและชุ มชนที่ไ ด้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอั นเป็ นผลสื บ เนื่ อ ง จาก
การประกอบธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงความเสียหายทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม*
* กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลี่ยนมาจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรก
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว
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3.3 แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
3.3.1 สถานการณ์ในภาพรวมและข้อท้าทาย
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ในระหว่างการบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ภาครัฐและภาคธุรกิจได้ขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกระบุในแผนปฏิบัติการฯ โดยหลายกิจกรรมประสบความสำเร็จและมี ความคืบห น้ า เช่ น
การพัฒนากฎหมายและนโยบายเพื่อคุ้ มครองนักปกป้องสิทธิ ม นุษยชน อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อท้า ทายหลาย
ประการ ประกอบกั บ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
บางกิ จ กรรมภายใต้ แผนปฏิ บั ต ิ การฯ ยั ง ไม่ สามารถบรรลุ ไ ด้อ ย่ า งที่วางแผนไว้ อาทิ การเชิ ญกลไกพิ เศษ
ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ หรือในลักษณะ Technical
Visit และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการเดินทางไปจัดกิจกรรมในสถานที่ต่า ง ๆ
และจำต้องมีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากที่อาจจะก่ อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ จึงต้องกำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ต่อไป โดยสรุปสาระสำคัญเกี่ย วกั บ
พัฒนาการและข้อท้าทายได้ดังนี้

อน
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การกำหนดประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ประเด็นเกี่ยวกับ
นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ ถ ู กบรรจุ ไ ว้ ใ นแผนสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2566)
ซึ ่ ง คณะรั ฐมนตรี ม ีม ติเ ห็ นชอบและประกาศใช้เ มื่ อวันที่ 30 มิ ถ ุ นายน พ.ศ. 2563 โดยมี กระทรวงยุต ิธ รรม
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ระบุถึง ข้อเสนอแนะหลายประการ อาทิ การเร่ ง
ผลักดันให้ร่างกฎหมาย ซึ่งรวมถึง ร่างพระราชบั ญญั ติคุ้ม ครองพยานในคดีอ าญา (ฉบับที่…) พ.ศ. .... ให้ มี ผ ล
ใช้บังคับและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลัก สากล การออกมาตรการคุ้ มครองสำหรับ นักป กป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
การจัดทำกลไกเพื่อ รองรับหลักประกั นการดำเนิ นการสอบสวน และการให้ความสำคั ญและส่ง เสริ ม บทบ าท
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศ เป็นต้น

ไลน

การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมาย ระเบียบ หรือ มาตรการเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน
และป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนต่อบุค คลดังกล่าว ในช่ว งปี
พ.ศ. 2563-2565 กรมคุ ้ ม ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติ ธรรม และโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการวิจัย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิ จั ย
เรื่องการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และโครงการวิจัยเรื่องกฎหมายและมาตรการป้องกั นการด ำเนิ น คดี
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่ว นร่ว มของสาธารณชน (Strategic Litigation Against Public Participation:
SLAPP) ดังนี้

นั้น
์เท่า

โครงการวิจัยเรื่องการคุ้ม ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้ศึกษาข้อท้าทายที่นักปกป้องสิท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในประเทศไทยกำลังเผชิญ ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษ ยชนที่เคยเกิดขึ้น กำหนดนิย าม
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนโดยศึกษาจากมาตรฐานระหว่า งประเทศ ตลอดจนทบทวนนโยบาย กฎหมาย
มาตรการ และกลไกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อให้มีการคุ้มครองนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน นำเสนอภาพรวมกลไกที่ มี อ ยู่
ในปัจจุบัน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึ งวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลไกเหล่านี้ การเข้าถึงการเยียวยา ตลอดจน
มาตรการที่สามารถดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ดี ยิ่งขึน้
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โครงการวิจัยเรื่องกฎหมายและมาตรการป้องกั นการดำเนิ นคดีเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ ระงับการมี ส่ ว นร่ วม
ของสาธารณชน ได้ศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเพื่อป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน โดยงานวิจัยดังกล่าวนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ของการด ำเนิ นค ดี
ลักษณะดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระดับสากล รวมถึงความพยายามของภาครัฐต่อการป้องกันการดำเนินคดีใ นลั ก ษณะ
เช่นนี้ในประเทศอื่น ๆ โดยเทียบเคียงกับสถานการณ์ และสถิติการดำเนินคดีลักษณะดังกล่าวในประเทศไทย
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ทั้งนี้ งานวิจัยทั้งสองฉบับข้างต้นดำเนินการโดยกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผ่ า นการ
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการโครงการวิจั ย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนทั้งจากภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิ มนุ ษยชน
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ รวมทั้งข้อค้นพบเบื้องต้นของงานวิ จัยทั้งสองฉบับ ได้ ถูกเสนอในการป ระชุ ม หล ายค รั้ ง
ทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย การประชุมระดับภูมิภาค และการประชุม ระดับชาติ (National Consultation)
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การแก้ไขและพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการพัฒนากฎหมาย
และแก้ ไ ขปรั บปรุ ง กฎหมายหลายฉบั บ เช่ น ร่ า งพระราชบั ญญั ต ิ ค ่ า ตอบแทนผู ้ เ สี ยหาย และค่ า ทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่จะมีการปรับปรุงการกำหนดค่ าตอบแท นผู้ เ สี ย ห าย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการ
ป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมั ติ
หลักการร่างกฎหมายนี้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ
ป.ป.ช.) เสนอ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การพิ จารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า และร่างพระราชบั ญญั ติ
คุ้มครองพยานในคดีอ าญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเสนอแก้ ไขเพิ่ มเติม จากพ ระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

ไลน

อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายที่พบ คือ มีผู้แทนภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิ มนุ ษยชนจำนว นมาก
เห็นว่า ในทางปฏิบัติการบังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา มาตรา 161/1 และ 165/2 รวมถึ ง
มาตรา 21 ของพ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 พร้อมด้วยระเบียบสำนักงานอัย ก ารสู ง สุ ด
ว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่ นคง
ของชาติหรือต่อผลประโยชน์อั นสำคั ญของประเทศ พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นบทบัญญัติกฎหมายที่ ส ำคั ญที่ ส ามารถ
นำมาใช้เพื่อยุติการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนได้ อาจยังไม่เพียงพอต่อการยุ ติ
คดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิ การที่กฎหมาย

นั้น
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ดังกล่าวไม่ได้บัญญัติคุ้มครองการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างชัดแจ้ง การใช้คำที่มีความคลุมเครือ
และไม่ชัดเจน และการขาดแนวทางการปรับใช้ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ลังเลที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว รวมถึง
การขาดกลไกที่จะให้การประกั นแก่เ จ้าหน้ าที่ที่จ ะปฏิเสธไม่ดำเนินคดี เชิงยุทธศาสตร์เ พื่อ ระงั บ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม
ของสาธารณชนจากการถูกร้องเรียนลงโทษ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากลไกของรัฐที่มีอยู่ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและการพิจารณาเพื่อสั่งคดีของพนักงานอัยการ ยังขาดกลไกที่จะช่วยป้องกันปัญหาการฟ้อง
คดีในลักษณะแกล้งฟ้อง แม้ว่าปัจจุบันจะมีค วามพยายามในการผลักดั น ร่ างพระราชบั ญญัติว่ า ด้ ว ย มาต รการ
ป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... โดยคณะกรรมการป.ป.ช.
ซึ่งมีการกำหนดนิยาม “การฟ้องคดีปิดปาก” และวางแนวทางแก่ผู้พิพากษา พนักงานสอบสวน และพนั ก งาน
อัยการในการดำเนิ นการยกฟ้อ งคดีที่ มีลักษณะเป็ น “การฟ้องคดีปิดปาก” ไว้อย่างชัดเจน แต่ ก ารจะนำร่ า ง
พระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี ้ ไปปรั บใช้ ได้ นั ้นจำต้อ งเป็ นคดี ที่ เ กี ่ยวข้ องกับ การใช้อ ำนาจรั ฐ ในคดี ทุ จริ ตต่ อหน้ าที่
และประพฤติมิชอบเท่านั้น

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร
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ากษ
วิพ
การ

กลไกการร้องทุกข์และช่วยเหลื อ ปัจจุบันมีช่องทางการร้องทุกข์และช่วยเหลือผู้ได้ รับผลกระทบจากการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนหลากหลายช่อ งทาง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแห่งชาติ สำนักงานผู้ ต รวจการ
แผ่นดิน ศูนย์ธำรงธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ให้บริการประชาชนกระทรวงยุติธรรม (MOJ Service
Center) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานยุติธรรมชุมชน และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สังกั ดสำนักงานอัยการ
ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ

ระบ
่าน

การส่งเสริมระบบไกล่ เกลี่ย ปัจจุบันมีช่องทางการไกล่ เกลี่ยข้อพิ พ าทหลากหลายช่ อ งท าง ในทุ ก ขั้ น
ของกระบวนการยุติธรรมทั้งก่อนฟ้องคดี และหลังฟ้องคดี อาทิ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบั ญญัติ การไกล่ เกลี่ ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รวมถึงกระบวนการไกล่เ กลี่ยในชั้ นพนักงานอัยการและศาล ซึ่ง การดำเนิ นก ารเห ล่ า นี้
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการอำนวยความยุติธรรมและลดจำนวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลได้

อน
บอ

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หนึ่งในช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนและการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในปัจ จุบัน คือ “กองทุ น
ยุติธรรม” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับ
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ไลน

นั้น
์เท่า

อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ พบว่า มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกฟ้องดำเนินคดี
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อระงั บการมีส่วนร่วมของสาธารณชนอั นเนื่ องมาจากการเข้ าร่วมในกิ จกรรมหรื อแสดงความคิ ด เห็ น
เพื่อสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนจำนวนมากที่แสดงความกังวลต่อการที่ตนขาดการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ในขั้นตอนการถูกดำเนิ นคดี และการเข้าถึงความช่วยเหลือภายใต้กองทุ นยุติธ รรม เช่น ปัญหาการใช้ ดุ ล พิ นิจ
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เอก

ของคณะกรรมการ หรือในกรณีที่ศาลตัดสิ นให้ นักปกป้องสิทธิม นุษยชนได้ รับเงินชดเชยจากก ารถู ก ฟ้ อง ร้ อ ง
ดำเนินคดี แต่เนื่องจากบริษัทล้ มละลายไปแล้วทำให้ นักปกป้ องสิทธิ ม นุษยชนไม่ได้ รับ เงิ นชด เชยแต่ อ ย่ า ง ใด
นอกจากนั้ น นั ก ปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนยั งต้ องเผชิ ญกั บ ปัญหาอั นเกี ่ ยวเนื ่อ งกั บทัศ นคติ ของเจ้ าหน้ า ที ่ของรัฐ
ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายต่อการเข้าถึงการเยียวยาด้วย

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ทำการอบรม
ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ ง ได้
จัดอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้อง
สิทธิมนุษยชน อาทิ การคุ้มครองเสรีภ าพในการแสดงออกและการชุม นุมโดยสงบตามข้อคิดเห็นทั่วไป (General
Comment) ฉบับที่ 37 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Committee)
รวมทั้งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนและชุมชนรวมถึงนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกฎหมายสิทธิมนุษยชน การเข้า ถึ ง บริ ก าร
และความช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐ นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยั งได้การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าพ นั ก งาน
ดู แ ลการชุม นุม สาธารณะ อี ก ทั ้ งจัด ทำคู ่ม ื อปฏิ บัต ิง านตามพระราชบัญญั ติ การชุ มนุ มสาธารณะ พ.ศ. 2558
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) และเผยแพร่ไปยังเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสั งกัดรวมถึงผู้สนใจ รวมถึงสำนั ก งาน
อัยการสูงสุดก็ได้ทำการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้กฎหมาย ระเบียบ นโยบายที่ถูกต้องและชอบธรรม
ต่อการกระทำผิดทั้งในและนอกราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่ อง

อน
บอ

ระบ
่าน

การดำเนินการของภาคธุรกิจ จากการรวบรวมและสอบถามข้อมูลพบว่ารัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจหลาย
แห่งได้ดำเนินกิจกรรมหลายโครงการเพื่อส่งเสริมการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน อีกทั้งสนับสนุนให้ พ นั ก งาน
เข้ า ร่ ว มอบรม สั ม มนา และสร้า งความเข้ า ใจที่ ถู กต้ องด้ า นสิ ทธิ ม นุษ ยชนในประ เด็ นต่ า ง ๆ อย่ า งไรก็ ตาม
การทำความเข้ าใจถึงบทบาทและหน้าที่ข องนักปกป้อ งสิทธิม นุ ษยชนยั งเป็ นเรื่องสำคั ญที่ต้ อ งเร่ ง ด ำเนิ นก าร
ในกลุ ่ ม รัฐ วิส าหกิจ และภาคธุ รกิจ เพื ่ อ ให้ มี ความรู ้ค วามเข้ า ใจที ่ถู กต้อ งต่ อความหมาย บทบาท และหน้ าที่
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อจะได้นำไปสู่ การประสานการทำงานร่วมกันต่อไป
3.3.2 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน

ไลน

จากข้อท้าทายข้างต้น พบว่า ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานแก้ปญั หาและส่งเสริมบทบาทของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในบริบทของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

นั้น
์เท่า

1. การบู รณาการและถอดบทเรี ยนร่ ว มกั น กับ ทุ กภาคส่ วน เพื ่ อ ให้ การดำเนิ น กิ จ กรรมต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น รวมถึง การบู รณาการ
ร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของนักปกป้องสิทธิ ม นุ ษ ยชน
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การเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนช่วยเหลือ การสนับสนุนกระบวนการไกล่เกลี่ย และการเยีย วยา
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ

เอก
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2. การกำหนดผู้ประสานงานหลักของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจนเพื่อติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ ฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดแนวทางในการจัดกิ จกรรมและส่งเสริมความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนร่วมกัน เพื่อจะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในแผนปฏิบัติการฯ
3. การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ แก่ภาคธุรกิจ
เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

น
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4. การสร้างความเข้ าใจและทั ศนคติที่ดีกับทั้ งหน่วยงานภาครั ฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิ จ ต่ อนั กบทบาท
ของปกป้องสิทธิ มนุษยชน ในฐานะหุ ้ นส่ วนการพั ฒนา รวมทั้ งสนั บสนุ นการเปิด พื ้ นที่ การพู ดคุย
ทำความเข้าใจและการทำงานร่วมกัน
3.3.3 ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น

จากการรับฟังความคิดเห็นและหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ พบว่า ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็ น
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สามารถสรุปได้ดังนี้

ระบ
่าน

1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ที่ยังไม่เสร็จสิ้นโดยเร่งด่วนหลัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับที่ควบคุมได้
2. กำหนดประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570)

อน
บอ

3. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในนิยาม บทบาทและหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กบั ทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างกั น และส่งเสริมการทำงานในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ การคุ้ ม ครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในกรณีของเด็ก ผู้เยาว์
และกรณีที่มีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ

ไลน

นั้น
์เท่า

4. สนับสนุนให้นำข้อเสนอแนะที่ได้ จากโครงการศึกษาวิ จัยไปปฏิ บัติอย่างมีป ระสิทธิภาพ โดยรวมถึ ง
การทบทวน แก้ไข และยกเลิก กฎหมาย มาตรการ และกลไกที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อเอื้ออำนวยให้มีการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างมี ประสิทธิภาพ
รวมถึงป้องกันการดำเนิ นคดีเ ชิงยุทธศาสตร์เ พื่อ ระงับการมีส่ ว นร่วมของสาธารณชน ผ่ า นกลไก
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
99

เอก

5. ผลักดันให้มีการทบทวน และแก้ไขบรรดากฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลื อ และเยี ย วยา
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากคดี เชิงยุทธศาสตร์เพื่ อ ระงั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของสาธารณชน เช่ น กองทุ นยุ ต ิ ธ รรม เพื ่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาเป็ นไปโดยทั ่ ว ถึ ง
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รับ
สําห
สาร

6. เร่ ง รั ด ออกกฎหมายที ่ ส่ ง เสริ ม การคุ ้ม ครองนั ก ปกป้ อ งสิ ทธิ มนุ ษ ยชน ที ่ ยัง คงค้ า งอยู ่ ระหว่าง
การพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดี ปิ ด ปาก
ในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

น
ใช้ใ

7. สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชน และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมในวงกว้างมากขึ้น เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน คดีผลประโยชน์สาธารณะ การดำเนินคดี เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน และปัญหาที่เกิดจากคดีในลักษณะดังกล่าว

์ผ
ากษ
วิพ
การ

8. ทบทวนการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ให้มีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. กำหนดมาตรการและกลไกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษ ยชน
เช่น ให้การสนับสนุนการทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ า ใ จ
เกี่ยวกับกลไกการคุ้มครองสิทธิที่ภาครัฐมีอยู่ ช่องทางและวิธีการดำเนินการ และความท้าทายในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งส่งเสริมให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความปลอดภัยในการทำงานทั้งด้าน Offline
และ Online

ระบ
่าน

10. จั ด ให้ ม ี ก ารถอดบทเรี ยนเพื ่ อสร้ า งองค์ ความรู ้ เ กี ่ย วกั บนั กปกป้ องสิ ทธิ ม นุษ ยชนในทางปฏิ บั ติ
เพื ่ อ ส่ ง เสริ มให้ เ กิ ดความเข้า ใจในแนวปฏิ บัต ิ และแนวทางในการทำงานคุ ้ มครองสิ ทธิพ ื ้นฐาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสร้างพื้นทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการปัญหาในการปฏิบตั ิหน้าที่

อน
บอ
ไลน
นั้น
์เท่า
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เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

3.3.4 แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด

หน้าที่ของภาครัฐ (Duty of State)

หัวข้อที่

ประเด็น

1 2 3
1

การเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาสิทธิ
มนุษยชนระหว่าง
ประเทศ และความ
ร่วมมือกับกลไกสิทธิ
มนุษยชนต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1.1 ผลักดันการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน
หน่วยงานหลัก
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศ -กระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หาย
สาบสูญ (ICPPED)*

2566-2570 มีโครงการ/
กิจกรรม/การ
พิจารณาเข้าเป็น
ภาคี

1.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติและระดับภูมิภาค*

2566-2570 -มีการแลกเปลีย่ น
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
กับหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ
-มีการเยือนไทย
อย่างเป็นทางการ
หรือ ในลักษณะ
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการต่างประเทศ
-กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
-กระทรวงยุติธรรม
-สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
นโยบาย และ
มาตรการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

2

102

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

2.1 พิจารณา จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง หรือแก้ไข กฎหมาย หน่วยงานหลัก
มาตรการ กลไก และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
-กระทรวงยุติธรรม
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้จริง โดยรวมถึงนัก
-สำนักงานอัยการสูงสุด
ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง เพื่อให้ทำงานได้อย่าง
ปลอดภัยทั้งด้าน Offline และ Online รวมถึงพิจารณาออก
กฎหมาย หรือมาตรการเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน โดยกำหนดนิยามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่
ชัดเจน มีกระบวนการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้มี
ความปลอดภัยในการทำงานทัง้ ด้าน Offline และ Online
โดยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ*

technical visit
ของกลไกพิเศษ
ของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติที่
เกี่ยวข้อง
2566-2570 -มีการพิจารณา/
จัดทำ/ทบทวน/
ปรับปรุง/แก้ไข
กฎหมาย
มาตรการ กลไก
และกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อให้
ความคุ้มครองนัก
ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงยุติธรรม
-สำนักงานศาลยุติธรรม
-สำนักงานอัยการสูงสุด

2566-2570 -มีมาตรการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันการ
ดำเนินคดีเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อ
ระงับการมีส่วน
ร่วมของ
สาธารณชน
2.3 ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ และ หน่วยงานหลัก
2566-2570 -โครงการ/
หารือร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทัง้ ภายในประเทศ
-กระทรวงการต่างประเทศกิจกรรมเพื่อถอด
และระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่าง
กระทรวงยุติธรรม
บทเรียน
สร้างสรรค์*
หน่วยงานสนับสนุน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-กระทรวงกลาโหม
พัฒนาองค์ความรู้
-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และหารือร่วมกับ
นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

2.2 ดำเนินมาตรการเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการป้องกันการ
ดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีสว่ นร่วมของ
สาธารณชน (Strategic Litigation Against Public
Participation: SLAPP) *

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

2.4 บรรจุประเด็ นนั กปกป้อ งสิทธิ มนุ ษยชนในแผนสิ ทธิ หน่วยงานหลัก
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570)*
-กระทรวงยุติธรรม

การสร้างความรู้ความ
เข้าใจ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

3

3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทนักปกป้องสิทธิ หน่วยงานหลัก
มนุษยชนให้กับทุกภาคส่วน
-กระทรวงยุติธรรม

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ
104

2566-2570 มีการบรรจุ
ประเด็นนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนไว้ใน
แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2566 –
2570)*
2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรม/สื่อเพื่อ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของนัก
ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน
-ระดับความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

กิจกรรม/เรียนรู้
จากสื่อ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

3.2 เผยแพร่ แนวปฏิ บ ัต ิ ที ่ ดี เ กี่ ย วกั บมาตรการส่ งเสริม
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการจัดการชุมนุมเพือ่
นำมาปรับใช้ กั บบริ บทของไทย โดยเฉพาะแนวทางที ่ถูก
กำหนดโดยกลไกภายใต้สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่ า ง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี เช่น ข้อคิดเห็นทัว่ ไปฉบับที่
34 และ 37 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
โดยรวมถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็ ก ผู้เ ยาว์
และกรณีที่มีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ*

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

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ
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2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมเสรีภาพใน
การแสดงความ
คิดเห็นและการ
จัดการชุมนุมตาม
มาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
-แนวปฏิบัติทดี่ ี/
คู่มือแนวปฏิบัตทิ ดี่ ี
เกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมเสรีภาพใน

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

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

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-สำนักงานศาลยุติธรรม
-สำนักงานอัยการสูงสุด

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ
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การแสดงความ
คิดเห็นและการ
จัดการชุมนุม
2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมเพื่อ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเว็บไซต์ผดิ
กฎหมาย และการ
นำเข้าข้อมูล และ
ข่าวปลอม
-มีมาตรการและ
กลไกเฝ้าระวัง
เว็บไซต์ผิด
กฎหมาย การ
นำเข้าข้อมูล
และข่าวปลอม
-มีการดำเนินคดี
กับกรณีเว็บไซต์ผดิ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

3.4 สร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนกำหนดมาตรการและ หน่วยงานหลัก
กลไกเฝ้าระวัง รวมถึงดำเนินการต่อกรณีการใช้สื่อออนไลน์ -กระทรวงดิจิทัลเพือ่
หรือเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
เศรษฐกิจและสังคม
-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-สำนักงานศาลยุติธรรม
-สำนักงานอัยการสูงสุด

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ
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กฎหมาย การ
นำเข้าข้อมูล และ
ข่าวปลอม
2566-2570 -โครงการ/
กิจกรรมเพื่อ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรณีการ
ใช้สื่อออนไลน์
หรือเทคโนโลยีเพือ่
แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ
-มีมาตรการและ
กลไกเฝ้าระวังกรณี
การใช้สื่อออนไลน์
หรือเทคโนโลยีเพือ่
แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

3.5 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเพิ ่ม ขีด ความสามารถในการนำกฎหมาย
ตลอดจนมาตรการ กลไกที่ เกี ่ย วข้ องกับการคุ ้ มครองนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนไปบังคับใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ *

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงกลาโหม
-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-สำนักงานศาลยุติธรรม
-สำนักงานอัยการสูงสุด

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ
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-มีการดำเนินคดี
กับกรณีการใช้สื่อ
ออนไลน์ หรือ
เทคโนโลยีเพื่อ
แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ
2566-2570 โครงการ/กิจกรรม
เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการ /กลไก
คุ้มครองนัก
ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ให้กับ
เจ้าหน้าทีใ่ น
กระบวนการ
ยุติธรรม

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

3.6 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทนายความ และจัด ทำ หน่วยงานหลัก
บัญชีรายชื่อทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชีย่ วชาญ -กระทรวงยุติธรรม
และเข้าใจการต่อสู่คดีสทิ ธิมนุษยชน*
-สำนักงานอัยการสูงสุด

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานสนับสนุน
-สำนักงานศาลยุติธรรม
-สำนักงานอัยการสูงสุด
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

3.7 เผยแพร่องค์ความแก่ชุมชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของตน การบริการให้
ความช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐ ช่องทางและวิธีการดำเนินการ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กระบวนการประกันตัว การ
บังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ*

2566-2570 โครงการ/
กิจกรรม/อบรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
ทนายความด้าน
สิทธิมนุษยชน
-บัญชีรายชื่อ
ทนายความ/ที่
ปรึกษากฎหมายที่
มีความเชี่ยวชาญ
ด้านสิทธิมนุษยชน
2566-2570 - ช่องทางการ
เผยแพร่องค์
ความรู้แก่นัก
ปกป้องสิทธิ
มนุษยชนเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน การ
บริการของรัฐ และ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

การร้องเรียน ร้องทุกข์
ขอความช่วยเหลือ

บูรณาการการทำงานของกลไกการร้องทุกข์และช่วยเหลือ
และสนั บ สนุ นให้ กลไกดั ง กล่ า วสามารถ ดำเนิ นการได้
โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญ หา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง และมีการ
ติดตามให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนแก่ผู้รอ้ งเรียนโดยสม่ำเสมอ*

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-กระทรวงพาณิชย์
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงอุตสาหกรรม
-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-สำนักงานศาลยุติธรรม
-สำนักงานอัยการสูงสุด
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2566-2570
-จำนวนข้อ
ร้องเรียน ที่ได้รับ
การแก้ไข
-การประเมินความ
พึงพอใจโดยผู้ทำ
การร้องเรียน
-มาตรการ
ดำเนินการ /
ประสานงานใน
การให้ความ
คุ้มครอง
ช่วยเหลือ และ
ดูแลผู้ร้อง

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

4

การให้ความ
ช่วยเหลืออื่น ๆ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

5

กลไกการไกล่เกลี่ย/
การดำเนินคดี
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2566-2570 - โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
การไกล่เกลี่ย และ
มาตรการระงับข้อ
พิพาททางเลือก
-ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การ
ไกล่เกลี่ยในทุก
ระดับชั้นของ
กระบวนการ
ยุติธรรม
-จำนวนมาตรการ/
ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาท
-ปริมาณคดีที่เข้าสู่
กระบวนการไกล่
เกลี่ย

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

5.1 บูรณาการ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ หน่วยงานหลัก
การไกล่เ กลี ่ ยในทุ กระดั บชั ้ นของกระบวนการยุ ติ ธรรม -กระทรวงยุติธรรม
ตลอดจนการพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกอื่น ๆ* -สำนักงานศาลยุติธรรม
-สำนักงานอัยการสูงสุด

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

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

5.3 ให้ความช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ เ ข้ า ถึ ง หน่วยงานหลัก
กระบวนการยุติธรรม
-กระทรวงยุติธรรม
-สำนักงานศาลยุติธรรม
-สำนักงานอัยการสูงสุด

2566-2570 -มีช่องทาง/กลไก/
มาตรการในการ
ช่วยเหลือนัก
ปกป้องสิทธิ
มนุษยชนเพื่อให้
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม
2566-2570 -มีการปรับปรุง
ระบบและ
มาตรการเยียวยา
เหยื่อ/ผู้เสียหาย

6

การเยียวยา

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

5.2 อบรมผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่ม หน่วยงานหลัก
ขี ด ความสามารถในประเด็ นเกี่ ยวกั บการคุ ้ม ครองสิ ทธิ -กระทรวงยุติธรรม
มนุษยชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเสริมสร้ า ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีทมี่ ีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ
กรณีเด็กและเยาวชน
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นั้น
์เท่า
ไลน

6.1 เยียวยาเหยื่อ/ผู้เสียหายตามกรอบกฎหมาย และพัฒนา หน่วยงานหลัก
มาตรการเยียวยาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน -กระทรวงยุติธรรม
ระหว่างประเทศ โดยรวมถึงปฏิญญาว่าด้วยหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

จากอาชญากรรมและการใช้อำนาจโดยมิชอบ (UN Declaration
of Basic Principles of Justice for Victims of Crime
and Abuse of Power) ต า มค ว ามเหมาะสมและเพศ
สภาวะ*
6.2 แก้ไขช่องว่างทางกฎหมายและอุปสรรคในการเข้ า ถึ ง หน่วยงานหลัก
กระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มช่ อ ง -กระทรวงยุติธรรม
ทางการเข้าถึงการเยียวยา และความช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรม

เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
2566-2570 -มีการศึกษา/
พิจารณา/
ทบทวน/แก้ไข/
ปรับปรุง แก้ไข
กฎหมาย กฎ
ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการเข้าถึง
การเยียวยา และ
ความช่วยเหลือ
จากกองทุน
ยุตธิ รรม
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นั้น
์เท่า
ไลน

*
กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลีย่ นมาจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรก
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว

เอก

114

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ (Corporate Responsibility)
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
1.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรตน รวมถึงส่งเสริม ทำความเข้าใจ และสนับสนุนการแก้ไขกฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และรับ รอง
ว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกเลิกจ้าง/ฟ้องคดี โดยไม่เป็นธรรมเพียงเพราะเหตุจากการเรียกร้องสิทธิของตน/สิทธิผอู้ ื่น/หรือประโยชน์สาธารณะ*
1.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุ รกิ จต้ องเผยแพร่กฎหมาย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่ เกี่ยวข้ อ งกั บ การคุ้ ม ค รอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้บุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงได้*
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
2.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรศึกษาและมอบหมายให้บุคคลากร หรือ หน่วยงาน ในสังกัดที่ชัดเจน มีหน้าที่ในการเผยแพร่ อบรม ประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทการทำงานของนักปกป้ องสิ ทธิม นุษยชน ให้กับบุคลากร หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเครื อ ข่ า ยได้ รับ ทร าบ
และให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นในหัวข้อดังกล่าว*
2.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดให้มีเวทีหารือกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
3. การจัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
3.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ ควรเข้ ามามีส่ว นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ มนุ ษยชน เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
3.2 รัฐวิสาหกิจและธุรกิจ และภาคประชาสังคม ควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์ก รระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีการติดตามการดำเนิ นการ/
ดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิ มนุษยชน รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมที่เป็นข้อพิพาท รวมถึงการทำงานร่วมกับนัก ปกป้ อ ง
สิทธิมนุษยชน*
4. กลไกการร้องเรียน และเยียวยา
4.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัด ให้มีช่องทางหรือเวทีหารือกับ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างความเข้าใจและประสานการท ำง านร่ ว มกั น
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงจัดการกับข้อร้องเรียนเพื่อป้องกัน บรรเทา และเยียวยาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชน*
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4.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนและผู้ประสานงานที่ชัดเจน รวมทั้งพิจารณาระงับเหตุข้อพิพาทกับนักปกป้ อ ง
สิทธิมนุษยชนโดยการเจรจา และหารือร่วมกัน รวมถึงกลไกไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆ และอาจประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ามา
ช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องดำเนินคดีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพียงเพราะปฏิ บัติหน้าที่เรี ย กร้ อ ง/
ปกป้องสิทธิของตน/สิทธิผู้อนื่ /หรือประโยชน์สาธารณะ*
* กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลีย่ นมาจากแผนปฏิบตั ิการฯ ในระยะแรก
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว
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3.4 แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ
3.4.1 สถานการณ์ในภาพรวมและข้อท้าทาย
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การบังคับใช้แผนปฏิบตั ิการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการลงทุน
ระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ มีความคืบหน้าโดยภาคส่วนต่าง ๆ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ถูกระบุ
ในแผนปฏิบัติการฯ หลายกิจกรรม มีการผลักดันหลั กการและสร้ างกลไกต่ าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเค ารพหลั ก
สิ ท ธิ มนุ ษยชนในบริบ ทของการลงทุ นระหว่ า งประเทศและบรรษั ทข้ า มชาติใ ห้เ ข้ มแข็ งยิ่ งขึ ้น อย่ า งไรก็ ตาม
พบข้อท้าทายหลายประการที่จำต้องกำหนดแนวทางในทางปฏิบัติต่อไป ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยกิจกรรมเหล่านี้
จะต้ อ งถู กขับ เคลื่ อนต่ อไปในแผนปฏิบั ติ การฯ ระยะที ่ 2 ทั ้ ง นี ้ สามารถสรุปสาระสำคั ญ เกี ่ ยวกั บ พั ฒนาการ
และข้อท้าทายได้ดังนี้
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กลไกรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการละเมิดสิท ธิ มนุษยชนข้า มพรมแดน คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
งานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่ า ด้ ว ย
ธุ รกิ จ กับ สิทธิม นุษ ยชน ซึ ่ ง มี หน้า ที ่ และอำนาจหลายประการ รวมไปถึ งพิจ ารณาให้ข้ อคิ ดเห็ นและข้อเสนอ
เพื่อแก้ปัญหากรณีข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากการดำเนิ นธุรกิ จของสถานประกอบการซึ่งอาจเสี่ยงต่อการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน
ทั้งกรณีการลงทุ นในประเทศ และการดำเนิ นการของนักลงทุ นไทยในต่ างประเทศ นอกจากนี้ การละเมิ ดสิทธิ ม นุ ษยชน
หลายประการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไทยในต่ างประเทศยั งได้ รับการพิ จารณาโดยคณะกรรมก ารสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติ (กสม.) โดยในปี 2563 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเรื่อง “สิทธิชุมชน
กรณีประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี ยนมาได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของบริษัทเอกชน” แก่หน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อนำไปประมวล และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่ อไป นอกจากนี้ สำนักงานความร่ วมมือเศรษฐกิ จกั บประเทศเพื่ อนบ้ าน
(สสพ.) ได้เพิ่มช่องทางให้มีการติดต่อร้องเรียนและรับฟังความคิ ดเห็นโดยกำหนดให้มีหัวข้อ “ร้องเรีย นประเด็ น
สิทธิมนุษยชน” เป็นการเฉพาะสำหรับ เสนอแนะหรือ ร้อ งเรีย นประเด็ นต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ การดำเนิ นง าน
ของสำนักงานความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไลน

อย่างไรก็ตาม ความรู้ความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับพั นธกรณีของประเทศไทยต่ อการละเมิ ดสิทธิมนุ ษยชน
ที่กระทำโดยบุคคลภายใต้เขตอำนาจตนในพื้นที่ป ระเทศอื่ น ซึ่งผูกพันทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ บริห าร และตุ ล าการ
ยั ง คงมี อยู ่ อย่ า งจำกั ด เนื ่ อ งจากความรู ้ เ กี ่ยวกั บ หลัก การพั นธกรณี นอกอาณาเขตของรั ฐ (Extraterritorial
Obligation) ซึ่งกำหนดให้รัฐมีเขตอำนาจเหนือ การกระทำใด ๆ ที่รัฐดำเนินการและมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
ของบุ คคลที ่อ าศั ยอยู ่นอกดิ นแดนของรัฐ ยั ง คง ไม่เ ป็ น ที ่แพร่ หลายในประเทศไทย โดยปั ญหาเหล่ านี้ส่ งผล
ต่อการออกกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ และทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุ ษ ยชน
นอกอาณาเขตประเทศไทยบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงกลไกการช่วยเหลือและเยียวยาในประเทศไทยได้
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นอกจากนี้ มาตรการรับและพิ จ ารณาเรื่ องร้องเรีย นกรณีที่ มีก ารละเมิ ดสิทธิ มนุ ษยชนจาก การล งทุ น
ของไทยในต่างแดน เช่น การร้องเรียนต่อกสม. ยังคงประสบปัญหาทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบตั ิ เนื่องจากไม่มี
การกำหนดอำนาจของกสม. ในการพิจารณากรณีเหล่า นี้ไว้อย่างชัดแจ้ งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแม้ จ ะมี
ความพยายามจาก กสม. ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ เกิดขึ้นโดยบรรษัทข้า มชาติและมี ก ารออก
ข้อเสนอแนะโดยกสม. จำนวนมาก แต่การนำข้อเสนอแนะของ กสม. ไปปฏิบัติยังคงเป็นไปอย่างจำกัด อี ก ทั้ ง
มี ค วามล่ า ช้า ทั ้ ง นี้ แม้ คณะอนุ กรรมการขับเคลื่ อนแผนปฏิ บัต ิก ารระดั บชาติ ว่ า ด้ว ยธุรกิ จกับ สิทธิม นุษยชน
จะมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องร้องเรีย นซึ่งเกิดจากธุ รกิจในประเทศไทยหรือบรรษัทข้ามชาติไทยในต่าง ป ระเทศ
แต่คณะอนุกรรมการฯ ยังมีข้อจำกัดในขอบเขตอำนาจดำเนินการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งนำตัวผู้กระทำผิดมารับผิด
หรือลงโทษ
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อนึ ่ ง ปั จ จุ บั นประเทศไทยประสบปั ญหาและข้อท้ า ทายในทางปฏิบั ติ และทางกฎหมายในการสร้าง
หลักประกันว่าผู้เสียหายจากการกระทำขององค์กรธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการดำเนินธุรกิจ
อันมีลักษณะข้ามพรมแดน จะสามารถเข้าถึงความยุติธรรมและการเยียวยาในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
ทั้งนี้ อุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ อุปสรรคเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล หลักการกฎหมายขัดกันและอายุ ค วามที่ ไ ม่ เ อื้ อ
ต่อการดำเนินคดีข้ามพรมแดน รวมถึงอุปสรรคจากสถานะทางกฎหมายที่ นิติบุคคลมีสภาพบุคคลแยกต่ า งหาก
จากผู้ถือหุ้นทำให้การรับผิดของบริษัทแม่ต่อการดำเนินงานของบริษัทในเครือเป็ นไปโดยจำกัด ประเด็นดัง กล่ า ว
จึงจำต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
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ทั้งนี้ เมือ่ พิจารณากลไกต่า ง ๆ ในปัจจุบัน จะพบว่า กลไกเหล่านี้เน้นไปที่การพิ จ ารณาข้ อ ร้ อ ง เรี ย น
หลั ง จากเกิด การละเมิ ดสิทธิม นุ ษยชนแล้ว แต่ กลั บขาดกลไกเชิ งรุ กในการประกั น ประเมิ น และติ ดตาม
ผลกระทบข้ามพรมแดน หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ก่อโดยบรรษัทข้ามชาติของไทยในต่างประเทศ หรือโดย
บริษัทต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย เช่น กลไกการประเมิ นผลกระทบสิ่ ง แว ดล้ อ ม
ข้ามพรมแดน (Transboundary EIA) ซึ่งเป็นกลไกที่ประเมิ นผลกระทบของโครงการที่ เป็นไปได้ ว่ า อ าจเกิ ด
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มก่ อ นที ่ จ ะมี การตั ด สิ นใจดำเนิ นโครงการ แม้ ว ่ า ในปี 2561 คณะกรรมาธิ ก ารแม่ น้ ำ โขง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mekong River Commission For Sustainable Development) ซึ่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก จะได้นำเสนอแนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในลุ่ ม น้ ำ โขง
ตอนล่ า ง (เอกสารการทำงาน) (Guidelines For Transboundary Environmental Impact Assessment
In The Lower Mekong Basin) (Working Document) ต่อสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “สนั บ สนุ น
ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับชาติใ นการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการต่ าง ๆ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ ามพรมแดน” โดยเพิ่มการสื่อสารและการประสานความร่วมมื อ ข้ า มพ รมแดน
อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัตินี้ไม่ได้ส่งผลผูกพันทางกฎหมายต่อรัฐสมาชิกต่าง ๆ แต่อย่างใด
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การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบริ ษ ั ท จดทะเบี ย นของไทย ในปี 2563 สำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษทั
จดทะเบี ยนของประเทศไทยทุ กบริษ ั ท ต้ อ งทำการรายงานประเด็นด้ า นสิ ทธิ ม นุษ ยชนในรายงานประจำปี
(แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 หรือ One Report) โดยจะมีผลตั้งแต่รอบปีบัญชี
สิ ้ นสุ ด 31 ธั นวาคม 2564 และเริ ่ มต้นในปี 2565 โดยบริ ษัท ที่ ออกและเสนอขายหลั กทรั พ ย์ต ่อประชาชน
เป็ นครั ้ ง แรก (IPO) จะเริ ่ ม เปิ ดเผยประเด็ นด้ า นสิ ทธิ มนุ ษยชนในแบบ Filing โดยกลไกดั งกล่า วมุ ่ง เน้นไปที่
การเสริมสร้างวินัยจากผู้ปฏิบัติควบคู่ ไปกับมาตรการแรงผลักดันจากตลาดมากกว่าการใช้มาตรการทางกฎหมาย
ผ่านกระตุ้นให้มีการเปิดเผยภาพรวมของนโยบายและเป้ าหมายการจัดการความยั่ งยืน การจัดการผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อ ม นอกจากนี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ทำการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบีย นของไทยให้ค รอบคลุมป ระเด็ นการ
เคารพสิ ทธิ ม นุ ษยชนตามหลั ก การ UNGPs อี ก ทั้ งทำการประเมิ นความยั่ งยื นของบริษ ัทจดทะเบี ยนของไทย
ที่ครอบคลุมการประเมิ นผลดำเนิ นงานด้ านสิทธิมนุษยชน ทั้งของบริษัทเองและคู่ค้า ตั้งแต่ระดับนโยบาย การนำไปปฏิ บั ติ
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และการเปิดเผยข้อมูล
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การส่งเสริมการปรับใช้หลัก การตรวจสอบสิทธิ มนุ ษยชนอย่า งรอบด้าน นอกจากการเผยแพร่ คู่ มื อ
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิม นุ ษยชนแห่ งชาติแล้ว ยังมี ตั ว อย่ า งการนำ
หลักการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านมาปรับใช้โดยสำนักงานความร่วมมือพัฒ นาเศรษฐกิ จกับ ประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) ภายใต้ประกาศว่ าด้ วยเรื่ องนโยบายด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนภายใต้ โครงการให้ ความช่ วยเหลื อ
แก่ประเทศเพื่อนบ้า น โดยมีการประกาศใช้ตั้งแต่วั นที่ 29 มิถุนายน 2564 ซึ่งกำหนดให้มีการศึก ษา ทบทวน
และประเมิ นความเสี่ ย งของผลกระทบด้ า นสิท ธิ ม นุ ษยชนอย่า งรอบด้ า นก่ อนดำเนิ นโครงการขนาดใหญ่
หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการมทำบริการสาธารณะ รวมถึงกรณีที่มีการร่วมลงทุนระหว่ างภาครั ฐ และเอกชน
ตลอดจนสร้า งช่อ งทางเปิด เผยข้อ มู ล กลไกหารื อกับ ชุม ชนที ่ ได้ รั บผลกระทบภายใต้ก ารให้ ความช่ วยเหลือ
แก่ประเทศเพื่อนบ้า น และกำหนดให้มีการศึกษา HRDD สำหรับทุกโครงการที่ส ำนักงานความร่ ว มมื อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในอนาคต รวมทั้ง สำนักงานความร่ ว มมื อ
พัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อ นบ้ า น (สพพ.) ยังอยู่ระหว่างการพิจ ารณาช่วยเหลือทางการเงิ นแก่ เ มี ย นมา
เพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมื อทางเศรษฐกิ จในอนุภูมิภาคลุ่ มแม่ น้ำโขง โดยจะนำไปปรั บปรุ งกฎระเบียบและแนวทาง
การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยังให้ข้อมูลว่าหน่วยงานของตนมีก ารศึกษาและวางแผนประเมิ นคว ามเสี่ยงและผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อย่างรอบด้าน (HRDD) ก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ด้วยเช่นกัน
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ในกระบวนการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในรอบที่ 3 ภายใต้กลไก Universal
Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ประเทศ
ไทยได้ตอบรับข้อเสนอแนะจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ พร้อมทั้ง ให้คำมัน่ โดยสมัครใจ (Voluntary Pledge)
ในการ “ดำเนินการสนับสนุ นมาตรการเชิงบังคับให้ภาคธุรกิ จดำเนิ นการตรวจสอบสิทธิม นุษยชนอย่า ง รอบด้ า น
(HRDD)” และ “พิจารณาเสนอให้มีมาตรการเชิงบังคับให้ภาคธุรกิจดำเนิ นการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่ า งรอบ
ด้าน (HRDD)”
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การปรับใช้แนวทางต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หลายหน่วยงานได้นำมาตรฐานต่าง ๆ
ที่เป็นการส่งเสริมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
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Sustainable Banking Guidelines ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่าง ๆ
รวมถึงเรื่อง Sustainable Banking อย่างต่อเนื่อง และให้ธนาคารพาณิชย์ทำการประเมิ นตนเองด้ านก ารปฏิ บั ติ
ตาม Sustainable Banking Guidelines เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการจริงตามคำมั่นที่ได้ให้ไว้
แก่สาธารณชน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำการรวบรวมข้อมูล จากการประเมิ นเพื่อกำหนดมาตรฐ านที่ ดี
ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป นอกจากนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยยังสนับสนุนสมาคมธนาคารไทย
ในการจัดทำแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking Guidelines) เรื่อง การให้
สิ นเชื ่ อ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ( Responsible Lending) เพื ่ อ เป็นแนวทางให้ ธนาคารพาณิ ช ย์ นำปั จ จัย
ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อม สั ง คม และการกำกั บดูแ ล หรื อ Environment, Social And Governance (ESG Criteria)
มาร่ ว มพิ จ ารณาในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ สำหรั บการให้ สิ นเชื่ อ อย่ า งมี ความรั บผิ ด ชอบต่ อสั งคม
และสิ่งแวดล้อม
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Environmental And Social Safeguards Guidelines สำนั ก งานความร่ ว มมื อ พ ั ฒ นาเศรษ ฐ กิ จ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) ได้กำหนดว่าในขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial
Assistance: FA) สำนักงานจะใช้แนวทางป้องกั นผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อ มและสัง คม (Environmental And
Social Safeguards Guidelines : ESS) และระบุในเงื่อนไขสั ญญาเงิ นกู้ทุกโครงการของสำนักงานให้ ป ระเทศ
เพื ่ อ นบ้า นจั ดส่ งหลักฐานยืนยั นการดำเนิ นการต่า ง ๆ เพื ่ อ ลดผลกระทบทางสั ง คมและสิ่ งแวดล้ อมก่ อนเริ่ม
ดำเนินการก่ อสร้า ง และมีมาตรการติ ดตามตรวจสอบ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมทั้ งก่อ น ระหว่ า ง
และหลั งการก่ อสร้ า ง พร้ อ มทั ้ งได้ กำหนดช่องทางการร้อ งเรีย นเพื่ อให้ส ามารถเร่ งแก้ ไ ขปัญหาที่ เกิดขึ ้นได้
นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาและพิจารณาตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมียนมา โดยจัดทำรายงานผลกระทบ
สิ ่ ง แวดล้อ มเบื ้ องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) หรื อ รายงานการวิ เ คราะห์ สิ ่ ง แวดล้อม
แล้ ว แต่ กรณี ภายใต้ก ฎหมายสิ ่ งแวดล้อ มที ่ เ กี ่ยวข้ องของเมี ยนมาโดยให้ ค รบถ้ ว นตามองค์ ประกอบ 4 มิ ติ
คือ ทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าชีวิต
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State Enterprise Assessment Model สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิส าหกิ จ ได้เริ่มนำระบบ
State Enterprise Assessment Model (SE-AM) ซึ่งเป็นระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจมาใช้ ตั้ ง แต่
ปี 2563 โดยระบบดังกล่าวจะทำการประเมิ นหลายด้ า น รวมถึง “ด้านการกำกับดูแลที่ดีและก ารนำอ งค์ ก ร”
ซึ่งในการประเมิ นผลด้ า นนี้ไ ด้ก ำหนดให้ รัฐ วิสาหกิจ ต้องมี นโยบายการปฏิบั ติง านเชิ งกลยุทธ์ และติ ด ตามผล
การดำเนิ นงานด้ า นการแสดงความรั บผิ ด ชอบต่ อสัง คมและสิ ่ง แวดล้ อ มในกระบวนการ ( CSR In Process)
ซึ่งต้องคำนึงถึงการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ในการประเมิน “ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ ส่ ว นเสี ย
และลูกค้า” ยังกำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย โดยให้มีการกำหนดวัต ถุ ป ระสงค์
และขอบเขตของผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย ด้วย
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Global Reporting Initiative (GRI) ตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยได้ ทำการส่ งเสริ ม ให้บริ ษัท
จดทะเบี ย นจั ด ทำรายงานความยั ่ ง ยื นตามกรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI)
โดยการจัดทำรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด เป้าหมาย พัฒนาการ และผลการดำเนิ นงาน
ด้ า นสิ ่ งแวดล้อ ม สั ง คม และบรรษัทภิ บาลแก่ ผู้ มี ส่ว นได้ เสียรั บทราบ โดยใช้วิ ธี รายงานแยกผลประกอบการ
(Financial Performance) กับผลการดำเนินงานทางสังคมและสิ่ง แวดล้อม (Non-Financial Performance) ทัง้ นี้
ในปี 2563 มีบริษัทจดทะเบียนไทยร้อยละ 20.14 ที่จัดทำรายงานความยั่งยื นที่สอดคล้ องกับมาต รฐ านส ากล
ตามแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ GRI

อน
บอ

ระบ
่าน

การปรับปรุงข้อตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับมาตรฐาน กระทรวงการต่างประเทศ
ได้ทำการปรับปรุงข้อตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับมาตรฐาน (Bilateral Investment Treaty
Model: BIT Model) โดยข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขดังกล่ าวเน้ นย้ำถึ งสิทธิของรัฐในการกำกับดูแล (Right To
Regulate) อาทิ ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ศีลธรรมอันดี ของประชาชน และสิทธิด้านแรงงาน ซึ่งการดำเนินการนี้
จะช่วยเพิ่มพื้นที่เชิง นโยบายและช่วยให้ รัฐสามารถปกป้องและคุ้มครองสิทธิ มนุ ษยชนได้โ ดยไม่ ต้ อ ง กั ง วลว่ า
จะถู ก นั กลงทุ นต่ างชาติ ฟ้ องร้อง นอกจากนี ้ ข้ อ ตกลงนี ้ย ัง เพิ่ มข้ อบทที่ ส่ งเสริม ให้ นัก ลงทุ นดำเนินโครงการ
Corporate Social Responsibility (CSR) ในประเทศที ่เ ข้ า ไปลงทุ น และจะถู กใช้ เ ป็ นพื ้ นฐานในการเจรจา
ความตกลง BIT กับประเทศต่าง ๆ ในอนาคต

ไลน

การจั ด การอบรมให้ ความรู้ แ ก่ ภาคส่ วนต่ าง ๆ กรมคุ้ มครองสิท ธิและเสรี ภาพ กระทรวงยุ ติ ธรรม
สำนั ก งานคณะกรรมการกำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั กทรั พย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดให้มีการอบรม ประชุม และสัมมนา
ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการ UNGPs การนำหลักการ HRDD ไปใช้
ในการบริหารความเสี่ย งขององค์ก ร การติดตาม จัดทำ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ฯ อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม
การดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน การพัฒนา
ธุ รกิ จ ให้ก ้า วสู่ ตลาดต่ า งประเทศโดยเคารพต่ อหลั กการสิท ธิ มนุ ษยชน และการส่ งเสริ ม การสรรหาแรงง าน
120
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และการจ้า งงานแรงงานข้ า มชาติ อย่ างมี จ ริยธรรม ฯลฯ ให้ แ ก่ผ ู้ แทนภาคส่วนต่า ง ๆ ทั ้ ง ภาครั ฐ รั ฐ วิสาหกิจ
ภาคธุรกิจ บริษัทจดทะเบียนของไทยทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(MAI) รวมถึงนักลงทุนไทยในต่างประเทศ

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยังได้ลงนามบันทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริ ม และสนั บ สนุ น
ให้ บ ริ ษั ทจดทะเบี ยน และผู ้ประกอบธุ รกิ จ ในตลาดทุ น ตระหนั กถึ งการประกอบธุรกิจ อย่า งมี ธรรมาภิบาล
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุ ษยชน โดยข้อตกลงความร่ว มมือ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ UNGPs เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมใ นแต่ ล ะธุ รกิ จ
นอกจากนี ้ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ยั ง มี ค วามร่ ว มมือ
กับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการจัดทำหลักสูตรอบรมด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้แก่ภาคธุรกิจ
อย่างมีมาตรฐาน สอดคล้องตามหลักการ UNGPs

อน
บอ

ระบ
่าน

์ผ
ากษ
วิพ
การ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อสร้ า งคว ามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ UNGPs แผนปฏิบัติการฯ และการดำเนิ นธุ รกิ จที่ มีความรับผิ ด ชอบแล ะเคารพ
สิทธิมนุษยชนให้กับรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีทั้งในรูปแบบกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเอง กิจกรรมที่ร่วมจัดกับหน่วยงานอื่น กิจกรรมที่จัดขึ้นตามที่ได้ รบั การติดต่อประสานงานจากรัฐวิ ส าหกิ จ
และภาคธุรกิจ โดยตรง รวมทั ้ง การได้ รับ เชิ ญให้เ ป็ นวิท ยากรเพื่ อ เผยแพร่ ความรู ้ใ นประเด็นดั งกล่า ว ทั ้ งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ นอกจากนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยังได้ผลิตสื่อ
หลากหลายรูปแบบเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ UNGPs และแผนปฏิบัตกิ ารฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิม นุษยชน และในอนาคตมีแ ผนที่ จ ะจั ด ตั้ ง
สถาบั นธุ รกิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ( Business and Human Rights Academy) ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ระหว ่ า ง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ กแห่ งประเทศ ไทย
(Global Compact Network Thailand: GCNT) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
(ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme: UNDP)

ไลน

นั้น
์เท่า

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
หลายกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ไม่สามารถดำเนินได้เช่นที่ได้วางแผนไว้ โดยเฉพาะโครงการที่จำเป็นต้ อ งมี
การเดินทางไปจัดกิจกรรมในสถานที่ต่ าง ๆ และจำต้องมีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากที่อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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การเพิ ่ ม แรงจู ง ใจให้ ภาคธุ รกิ จเคารพสิ ท ธิม นุ ษ ยชน กระทรวงยุต ิ ธรรม โดยกรมคุ ้ม ครองสิ ทธิ
และเสรีภ าพ ได้ จ ั ด ทำรายงานการศึก ษามาตรการ/กลไกเพื ่อ เป็นแรงจูง ใจให้ภาคธุรกิจ /รั ฐวิ สาหกิจ เคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งอยู่ระหว่างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานด้ านธุ รกิจกับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และตราสัญลักษณ์ (BHR Label) โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็ จ จะได้ เผยแพร่ ไปยังภาคธุ รกิ จต่อไป นอกจากนั้ น
กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร ได้ ส่งเสริมมาตรการลดหย่อนภาษีอากรอย่างต่อเนื่อ งให้กับผู้ประกอบการ
ที่จ้างงานผู้พ้นโทษ รวมทั้งกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพัสดุที่ได้รับการส่งเสริ ม
ให้จัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้ งนี้ มาตรการดังกล่ าวข้ างต้ น ล้วนเป็นมาตรการที่ ช่ ว ยส ร้ า งแ รง จู ง ใจ
ให้ภาคธุรกิจดำเนนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนได้
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สาร

3.4.2 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน
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การดำเนิ น การของภาคธุ ร กิ จ พบว่ า รั ฐ วิ ส าหกิ จ และภาคธุ รกิ จ หลายแห่ งได้ ด ำเนิ นกิ จ กรรม
หลายโครงการเพื่อส่งเสริมการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนในบริบทของการลงทุ นระหว่ างประเทศและบรรษั ท
ข้ามชาติ ได้แก่ การทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร และออกนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์
ที่ยึดถือเป็นกรอบปฏิบัติในระดับสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน ข้อตกลงร่วมและสนธิสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิต่อแรงงาน และหลักการ UNGPs รวมทั้งหลายบริษัทได้มีการประเมิน HRDD เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ควบรวมกิจการ การดำเนินธุรกิจ ต่างประเทศ หรือในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึ ง
การเปิ ดเผยข้ อมู ลการดำเนิ นการของบริ ษ ั ทผ่านช่ องทางต่ าง ๆ อย่ างไรก็ ตาม การให้ ความรู ้ ด ้ านสิ ทธิมนุ ษยชน
แก่กลุ่มนักลงทุนและผู้ประกอบการระหว่ างประเทศยัง คงเป็ นเรื่อ งที่มีความสำคั ญและจำเป็ นต้ อ งด ำเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งแนวโน้มกระแสสังคมโลกกำลังมุ่งสู่การกำหนดให้การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านเป็นมาตรการบังคับ

อน
บอ

จากข้อท้าทายข้างต้น พบว่า ปัจจัยความสำเร็จ ในการดำเนิ นงานแก้ปั ญหาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยช น
ในบริบทการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

ไลน

1. การกำหนดขอบเขตอำนาจของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อ งต้องเป็ นไปอย่ างเหมาะสม และเพี ย งพอ
ต่อการกำกับดูแล รวมถึงสอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตามแผนปฏิบัติการฯ ได้จริง
2. การพิ จ ารณาเครื ่อ งมือที่ จ ะใช้ใ นการสร้ างแรงจู งใจให้ ภาคธุ รกิจ ปฏิบั ติ ตามแผนปฏิบั ติ การฯ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ งพิ จ ารณากำหนดมาตรการทั ้ง ในเชิง สมั ครใจและภาคบั ง คั บที่ จำเป็น
ต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ให้ลุล่วง
3. การศึ ก ษาและส่ง เสริ ม ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี ่ ยวกับ หลั กการพันธกรณี นอกอาณาเขตของรัฐ
(Extraterritorial Obligation) ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคธุรกิจ

นั้น
์เท่า
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4. การส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในประเด็ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ให้ ก ั บ นั ก ลงทุ นไทยที ่ ไ ปลงทุน
ในต่างประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศที่มาลงทุนในไทย

เอก

3.4.3 ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น

รับ
สําห
สาร

จากการหารื อร่ว มกั บภาคส่วนต่า ง ๆ อย่ า งต่ อเนื่ อง พบว่ า มี ข ้อเสนอแนะที ่เ กี ่ยวเนื ่อ งกั บประเด็น
การลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. ดำเนิ นกิ จ กรรมตามแผนปฏิบ ัต ิการฯ ที ่ ยั งไม่ เ สร็จ โดยเร่ง ด่ วน โดยเฉพาะหลั ง การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับที่ควบคุมได้สำหรับกิจกรรมที่จำต้องมีการ
รวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ

2. เสริ ม สร้า งความตระหนักรู ้เ กี ่ยวกับ หลัก การตามกฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชนในการเคารพ คุ ้ มครอง
และเติมเต็มสิทธิมนุ ษยชนของบุ คคลทั้ง ที่อยู่ใ นดิ นแดนที่รัฐมี เขตอำนาจ รวมถึ ง นอกอาณาเขต
ประเทศตนตามหลักพันธกรณีนอกอาณาเขตของรัฐ (Extraterritorial Obligation)

ระบ
่าน

3. ส่งเสริมขีดความสามารถของคณะอนุก รรมการขับเคลื่อ นแผนปฏิบัติก ารระดับ ชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ รกิ จ
กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ กลไกอื ่ นที ่ จ ะมี ห น้ า ที ่ พ ิ จ ารณาข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากการดำเนิ นธ ุ ร กิ จ
ของสถานประกอบการทั ้ ง กรณี ก ารลงทุ นในประเทศและการดำเนิ นการของนั ก ลงทุ นไทย
ในต่ า งประเทศ โดยรวมไปถึ งการสนั บสนุ นทางด้า นทรั พ ยากรและขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงาน สนับสนุนการดำเนินคดี
และกระบวนการเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นกลาง และเป็นอิสระ

อน
บอ

4. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของประเทศอื่นในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ มนุ ษยชนข้ ามพรมแดน รวมถึงให้ความช่วยเหลื อ
ผู ้ เ สียหายจากการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศอื ่น ๆ ให้ ส ามารถเข้า ถึ ง การเยียวยาทางศาล
และการเยียวยาที่ไม่ใช่ทางศาลในประเทศไทย รวมทั้งเข้าถึงการช่วยเหลือและเยียวยาในต่างประเทศได้

ไลน

5. ทบทวนและสร้างกลไกเชิงรุกในการประกัน ประเมิน และติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน หรือการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ก่อโดยบรรษัทข้ ามชาติของไทยในต่ างประเทศ รวมถึงการบั ง คั บ ใช้ ก ลไก
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพ

นั้น
์เท่า

6. ประกันการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม และการชดเชยเยียวยาที่มี ประสิทธิภาพ ไม่เพียงแค่ในอ าณาเขต
พรมแดนประเทศเท่ า นั้น แต่ครอบคลุมไปถึงชุมชนซึ่ งอาศัยอยู่ใ นบริ เวณที่บ ริ ษั ท ห รื อ รั ฐ วิ ส ากิ จ
ไทยดำเนินธุรกิจและได้รับ ความเสียหายจากการดำเนินธุ รกิ จดังกล่ าว โดยรวมไปถึงการ พิ จ ารณา
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ทบทวน และศึกษาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายไทยและระเบียบข้อบังคับที่เป็ นอุปสรรค ในก าร
เข้าถึงความยุติธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ

เอก

รับ
สําห
สาร

7. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางศาล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศอื่น เพื่อส่งเสริ ม
การแบ่งปันข้อมูลข้ามพรมแดน และความโปร่งใส และเพื่อป้องกัน ไม่ให้ผู้เสียหายจากการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนถูกปฏิเสธการเข้าถึงกระบวนการยุ ติธรรม
8. กำหนดให้มีกฎหมาย หรือมาตรการที่กำหนดให้ภาคธุรกิจที่ลงทุนในไทยและภาคธุ รกิจไทย ที่ ล งทุ น
ในต่างประเทศต้องจัดดำเนินการประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD)

อน
บอ

ระบ
่าน

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ
ไลน
นั้น
์เท่า

124

เอก
น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

3.4.3 แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด

หน้าที่ของภาครัฐ (Duty of State)

หัวข้อที่

ประเด็น

1 2 3
1

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
นโยบาย และมาตรการ
ต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

2566-2570

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงยุติธรรม

2566-2570

ตัวชี้วัด

-คู่มือแนวปฏิบัตแิ ละ
กระบวนการให้
ความเห็นต่อสัญญา
ในกรณีที่ภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจทำธุรกิจ
กับบรรษัทข้ามชาติ
- ผลการศึกษา
แนวทางและรูปแบบ
HRDD ที่เหมาะสม
- ร่างกฎหมาย หรือ
มาตรการเกี่ยวกับ
การดำเนินการ
HRDD

นั้น
์เท่า
ไลน
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กรอบเวลา
(25662570)

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
-สำนักงานอัยการ
สูงสุด

อน
บอ

1.1 ศึกษาและจัดทำแนวปฏิบตั ิและกระบวนการให้ความเห็น
ต่อสัญญาในกรณีที่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทำธุรกิจกับบรรษัท
ข้ า มชาติ โดยให้ค รอบคลุ มแนวทางตามหลั กการ UNGPs
พันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ รวมถึงสอดคล้อง
กั บ ข้ อ ตกลงเพื ่อ การส่ ง เสริม และคุ ้ มครองการลงทุ นฉบับ
มาตรฐานที่กระทรวงการต่างประเทศได้ทำการปรับปรุง*
1.2 ศึกษาแนวทางกำหนดให้มีกฎหมาย หรือมาตรการบังคับ
ให้ภาคธุรกิจที่ลงทุนในไทยและภาคธุรกิจไทยในต่างแดนต้อง
ดำเนินกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้ า น
(HRDD)*

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

หน่วยงานหลัก
2566-2570
-กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
-สำนักงานศาล
ยุติธรรม
-สำนักอัยการสูงสุด

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

1.4 ศึ ก ษาแนวทางพั ฒนาการประสานความร่ ว มมื อกับ
ต่ า งประเทศเพื ่อ รับข้อ ร้อ งเรียน ตรวจตรา สอบสวน การ
ดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อชุมชน โดยรวมไปถึงการส่งเสริม
ความร่ว มมื อด้ านการแบ่ง ปั นข้อ มู ลข้ ามพรมแดนและการ
เข้าถึงพยานหลักฐานกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยรวมถึง
การทบทวนความรวดเร็ ว ความโปร่ ง ใส และความมี

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
-กระทรวงยุติธรรม
- สำนักงานศาล
ยุติธรรม
-สำนักอัยการสูงสุด

- ผลการศึกษา
แนวทางพัฒนาการ
ประสานความ
ร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพื่อรับ
ข้อร้องเรียน ตรวจ
ตรา สอบสวน การ
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2566-2570

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

1.3 ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย หรือ
กำหนดมาตรการเพื่อประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
และการชดเชยเยียวยาทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองที่
มี ป ระสิท ธิ ภาพ โดยครอบคลุ ม ไปถึ งชุม ชนซึ่ ง อาศัยอยู ่ใน
บริเวณที่บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจไทยดำเนินธุ ร กิ จ และได้ รั บ
ความเสี ย หายจากการดำเนิ นธุ ร กิ จดั ง กล่า ว ทั ้ ง ในและ
ต่างประเทศ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

ประสิทธิภาพของกลไกในปัจจุบัน ดำเนินการแก้ไขข้อท้าทาย
ดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในวงกว้าง*

1.5 ศึ ก ษา ทบทวน และพิ จารณาแนวทางแก้ ไขกฎหมาย
ระเบี ยบ นโยบาย เพื่อ ให้ เกิ ดการคุ้ ม ครองและประกั นการ
เยียวยาแก่บุคคลในประเทศไทยจากการละเมิดของบรรษั ท
ข้ามชาติผ่านช่องทางออนไลน์

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

หน่วยงานหลัก
2566-2570
-กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานสนับสนุน
- กระทรวงการ
ต่างประเทศ
- สำนักงานศาล
ยุติธรรม
-สำนักอัยการสูงสุด

1.6 พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำแนวทางหรือความตก หน่วยงานหลัก
ลงในการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ ่ ง แวดล้อ มข้า มพรมแดน
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ดำเนินธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อชุมชน
ทั้งในและ
ต่างประเทศ และ
ข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหา และ
ข้อท้าทายที่เกิดขึน้
- ผลการศึกษาแนว
ทางแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ นโยบาย
เพื่อคุ้มครองและ
เยียวยาแก่บคุ คลใน
ประเทศไทยจากการ
ละเมิดของบรรษัท
ข้ามชาติผ่านช่องทาง
ออนไลน์
-ผลการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการ

2566-2570

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

กรอบเวลา
(25662570)

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(transboundary EIA) และมี ก ารเฝ้ าระวั ง ผลกระทบข้ าม
พรมแดนทั ้ ง ทางด้ า นสุ ข ภาพ การเกษตร สั ง คม ที ่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมถึง
ผ่ า นกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยคนใน
ชุมชน หรือ CHIA*

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงยุติธรรม

2.1 จัดฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
หลักการ UNGPs และ HRDD ให้กับภาคธุรกิจ พร้อมทั้งจัดให้
มีช่องทางสื่อสารแก่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจใน
ตลาดทุนไทย รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ธุรกิจสัญชาติไทยทีจ่ ะไปลงทุนในต่างประเทศ *

หน่วยงานหลัก
2566-2570
-กระทรวงยุติธรรม
-ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
-สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ตัวชี้วัด

1 2 3
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

ความตระหนักรู้ด้าน
พันธกรณีของประเทศไทย
ในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนข้ามพรมแดน

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

2

จัดทำแนวทางหรือ
ความตกลงในการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดน
(transboundary
EIA) และการจัดตั้ง
กลไกเฝ้าระวัง
ผลกระทบข้าม
พรมแดน
-โครงการ/กิจกรรม
การจัดประชุม/อบรม
เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะ
หลักการ UNGPs
และ HRDD
-การประเมินความรู้
ความเข้าใจของ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

หน่วยงานสนับสนุน
-กระทรวงพาณิชย์
-คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3
สถาบัน
-สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงานหลัก
2566-2570
-สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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มีการจัดอบรมบริษัท
ที่เสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนและบริษัท
ที่มีหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

2.2 ส่งเสริมให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและ
บริ ษ ั ทที่ ม ีหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่ า งบริ ษั ท
ขนาดใหญ่และห่วงโซ่อุปทานของบริษัท รวมถึงการจัดจ้างบริ
การภายนอก และการรับเหมาช่วงที่อาจก่อผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์ต่อสิทธิมนุษยชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงพาณิชย์
-กระทรวงยุติธรรม
-ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทย
-ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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2566-2570

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

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

และความเชื่อมโยง
ระหว่างบริษัทขนาด
ใหญ่และห่วงโซ่
อุปทานของบริษัท
รวมถึงการจัดจ้างบริ
การภายนอก และ
การรับเหมาช่วงที่
อาจก่อผลกระทบที่
ไม่พึงประสงค์ต่อสิทธิ
มนุษยชน
-คู่มือสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน
-คู่มือการลงทุนในแต่
ละประเทศ
-โครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรม/ให้ความรูผ้ ู้
ประกอบธุรกิจที่จะ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

2566-2570

ไปลงทุนใน
ต่างประเทศเพื่อให้
เคารพต่อหลักการ
สิทธิมนุษยชน
กำหนดมาตรฐานทีด่ ี
แก่ธนาคารเพื่อให้
เกิดการอนุมัติสินเชือ่
อย่างมีความ
รับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก
2566-2570
-สำนักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
-สำนักงานความ
ร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ

มีการกำหนดช่องทาง
เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
(Eastern
Economic
Corridor : EEC)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

-สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงานหลัก
-ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

2.4 รวบรวมข้ อมู ลตาม Sustainable Banking Guidelines
เรื่อง การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible
Lending) เพื่อกำหนดมาตรฐานที่ดีให้ธนาคารพาณิชย์ใช้เป็น
แนวปฏิบัติ เพื่อให้ธนาคารพิจารณานำหลักการ ESG และแนว
ปฏิบัติอื่น ๆ มาใช้ เพื่อให้การให้สินเชื่อแก่นักลงทุ น เป็ น ไป
อย่างมีความรับผิดชอบ*
2.5 สร้างช่องทางเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการระเบียงเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
รวมถึงเขตเศรษฐกิจพรมแดนทั้งหมด และกลไกหารือกับชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบ

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

การพัฒนากลไกเชิงรุกใน
การตรวจสอบ แก้ไข
ป้องกัน ประเมิน และ
ติดตามผลกระทบข้าม
พรมแดน และใน
ต่างประเทศ

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

3

ประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
-สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานหลัก
2566-2570
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
-กระทรวงพาณิชย์
-กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานหลัก
2566-2570
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
-กระทรวงยุติธรรม

3.1 พั ฒ นามาตรการกลไกการกำกั บดู แ ลนั ก ลงทุ นไทย
ที ่ ไปลงทุนข้ามพรมแดนในต่างประเทศให้เคารพสิทธิ มนุ ษยชน
หลั ก การ UNGPs และ BCG Model

132

ผลการศึกษา /
ทบทวน/ ปรับปรุง
กลไกติดตาม/
ตรวจสอบ/จัดการ/
ประสานงาน/
ดำเนินการ/เยียวยา
กรณีก ารดำเนิน
ธุ ร กิ จ ของสถาน

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

3. 2 ท บ ทวน แ ละพิ จ ารณาแก้ ไ ขขอบเขตอำนาจ ของ
คณะอนุ ก รรมการขั บเคลื่ อนแผนปฏิ บั ติก ารระดั บชาติ ว่า
ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กสม. หรื อ กลไกอื่ น ที่ จ ะมี
หน้ า ที่ พิ จ ารณาข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากการดำเนิ นธุ ร กิ จ ของ
สถานประกอบการทั้ง กรณี ก ารลงทุ นในประเทศและการ
ด ำ เ นิ น การของนั ก ลงทุ น ไทยในต่ า งประเทศ เพื ่ อ ให้
สามารถดำเนิ นการตรวจสอบข้ อ ร้ อ งเรี ยน ประสานงาน
และสนั บ สนุ นการดำเนิน คดี แ ละกระบวนการเยี ยวยาได้

รวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พรมแดนทั้งหมด
และกลไกหารือกับ
ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ
มาตรการ/กลไก
กำกับดูแลการลงทุน
ข้ามพรมแดน

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว เป็ น กลาง และเป็ น อิสระ
อี ก ทั้ ง อำนวยความสะดวกในการพู ดคุ ยเจรจาเพื่ อ ให้ เกิ ด
การแก้ ไ ขปั ญหา*

3.3 จั ด ตั้ ง หรื อ มอบหมายหน่ ว ยงานให้ค ำปรึ ก ษาแก่
บริ ษั ท ไทย บรรษั ท ข้ ามชาติ รวมถึง นัก ลงทุ นไทย และ
ผู้ ป ระกอบการอื่ น ๆ ในเรื่ อ งสิท ธิม นุ ษ ยชน

4.1 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการป้องกันและบรรเทา หน่วยงานหลัก
ความเสี่ยงผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการ -กระทรวงการคลัง
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2566-2570

2566-2570

นั้น
์เท่า
ไลน

มาตรการป้องกัน และ
สร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริม

อน
บอ

4

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
-กระทรวงพาณิชย์
-กระทรวงยุติธรรม

ประกอบการทั้ง
กรณี ก ารลงทุ นใน
ประเทศและการ
ดำเนิ นการของนัก
ลงทุ น ไทยใน
ต่ า งประเทศ
จัดตั้งหรือมอบหมาย
หน่วยงานให้
คำปรึ ก ษาแก่
บริ ษั ท ไทย บรรษั ท
ข้ า มชาติ รวมถึง
นั ก ลงทุ นไทย และ
ผู้ประกอบการอื่น ๆ
ในเรื่ อ งสิ ทธิ
มนุ ษ ยชน
-มีการนำระบบ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ดำเนินการในต่างประเทศ ทั้งโดยองค์กรเอง บริษัทย่อย
(subsidiary) บริษัทในเครือ ผู้รับจ้างตามสัญญา หรือกิจการร่วม

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

การดำเนินธุรกิจที่เคารพ
สิทธิมนุษยชน

หน่วยงานหลัก
2566-2570
-กระทรวงการคลัง
-กระทรวงพาณิชย์
-กระทรวงยุติธรรม
-สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
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นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

4.2 จัดทำ พัฒนา ปรับใช้ และประชาสัมพันธ์มาตรการจูงใจ
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ประเทศไทยที่มีสถานประกอบการขนาดเล็กจำนวนมาก *

รัฐวิสาหกิจใหม่
(State Enterprise
Assessment
Model : SE-AM)
มาใช้ประเมินผลการ
ดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ จ
-มีการนำหลักการ
และแนวทางกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีมาใช้
บังคับ
มีมาตรการจูงใจ
ให้กับภาคธุรกิจ/
ผู้ประกอบการ เพื่อ
ส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

5

การส่งเสริมการลงทุน

5.1 ศึ ก ษาและพิ จารณาเข้ าเป็นสมาชิ กองค์ การเพื ่อความ
ร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒนา (Organisation for
Economic Co-operation and Development หรือ OECD)
และพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้ง National Contact
Point*
5.2 แลกเปลี ่ยน เผยแพร่ แนวปฏิบั ติ ที่ ดี ในการขั บเคลื่ อน
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและระหว่ า ง
ประเทศ*

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
-กระทรวงยุติธรรม

2566-2570

รายงานผลการศึกษา

หน่วยงานหลัก
-กระทรวง
การต่างประเทศ
-กระทรวงยุติธรรม

2566-2570

6.1 ประกันว่าการเจรจาความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุนและข้อบทการลงทุนในความตกลงเขตการค้ า เสรี
ยึดถือหลักการปกป้อง และเคารพสิทธิมนุษยชนและหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิ ง ลบ และทำการทบทวนความตกลงเพื่อการ
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับมาตรฐานอยู่เสมอเพื่อให้
เท่าทันรูปแบบการละเมิดสิทธิมนุษยชน*
6.2 กำหนดให้มีการศึกษา ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งรอบด้ าน (Human Rights Due

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ
-กระทรวงพาณิชย์

2566-2570

มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน/เผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดแี ก่
เจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
ของประเทศที่สนใจ
-มีการทบทวนความ
ตกลงเพื่อการส่งเสริม
และคุ้มครองการ
ลงทุนฉบับมาตรฐาน
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์เท่า
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ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

6.

ความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ

หน่วยงานหลัก
-กระทรวงคมนาคม

2566-2570

-มีหลักเกณฑ์ หรือ
แนวปฏิบัติใน

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

7

กลไกการป้องกัน

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-กระทรวงพลังงาน
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-สำนักงานความ
ร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
หน่วยงานหลัก
-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-กระทรวงพลังงาน

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

Diligence) ก่อนการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการ
ที่เกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ รวมถึงกรณีที่มีการร่วม
ลงทุ น ระหว่ างภาครั ฐและภาคเอกชนเพื่ อ จัด ทำโครงการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่
ของรั ฐ รวมถึ ง กรณีท ี ่ร ั ฐมอบหมายหน้ าที่ ใ ห้ ภาคเอกชน
ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวแทน
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2566-2570

-มีมาตรการเพื่อ
เตรียมรับมือกับ
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจข้าม
พรมแดน

นั้น
์เท่า
ไลน

อน
บอ

จัดทำมาตรการเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิ ด ขึ้ น
จากการประกอบธุรกิจข้ามพรมแดน เช่น มีแผนฝึกซ้อมเพื่ อ
ซั ก ซ้ อ มความเข้ าใจกั บชาวบ้ าน หรื อมีก ารแจ้ง เตือนและ
ป้ อ งกันที ่ม ีประสิ ทธิ ภาพ เมื ่อ กิจกรรมทางธุรกิจก่ อให้เกิด
ผลกระทบทางอากาศ ทางน้ำ หรือการรั่วไหลจากสารเคมี เป็นต้น*

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

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

หัวข้อที่

ความ
เชื่อมโยง
กับ
หลักการ
UNGPs

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

กรอบเวลา
(25662570)

ตัวชี้วัด

1 2 3

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวง
อุตสาหกรรม

* กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลี่ยนมาจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรก
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว
ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ (Corporate Responsibility)

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกั บการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ

อน
บอ

1.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรตน รวมถึงส่งเสริม ทำความเข้าใจ และสนับสนุนการแก้ไขกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรม รวมถึง กฎหมาย
มาตรฐาน หลักการ UNGPs และหลักการสิทธิมนุษยชนทั้งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิ ด การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน*
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นั้น
์เท่า
ไลน

1.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกำกับดูแลธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของ
ประเทศไทย ในกรณีที่ลงทุนในประเทศไทย และของประเทศที่ทำการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ *

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

1.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรเฝ้าระวัง ตรวจตรา และส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัทในเครื อ ห่วงโซ่อุปทานของตน รวมถึงการจั ด จ้ า งบริ ก าร
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

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

2.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักการ/มาตรฐานระหว่า งประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ได้ รับ รองใ นทาง
สากลตามที่ถูกรับรองไว้ภายใต้ UNGPs แนวปฏิบัติ OECD และหลักการประกอบธุรกิจโดยชอบ เช่น BCG Model ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กร บริษัทย่อย
บริษัทในเครือ รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานของตน*
2.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยทีไ่ ปลงทุนในต่างประเทศ ควรจัดทำการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน โดยเฉพาะชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้ ง
ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส*
2.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ ทั้งในส่วนการลงทุนในประเทศ และการลงทุนระหว่างประเทศ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ดำเนินอยู่ ทั้ ง
โดยตรงและผ่ า นตัว แทน ทั ้ งในและต่ า งประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบทางด้า นสิ ทธิ มนุษ ยชนต่ าง ๆ ทั ้ ง ทางด้ า นที่ ดิน สิ่ ง แวดล้ อม และสุขภาพ แก่
สาธารณชน*

อน
บอ
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3. กลไกการร้องเรียน และเยียวยา
3.1 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรมีช่องทาง/กลไกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดอั นเป็นผลจากการประกอบธุ รกิจ ที่มีกฎการรักษาความลั บ
และประสานส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำเนินการได้ (กลไก Operational Grievance Mechanism (OGM))*

เอก

น
ใช้ใ
รับ
สําห
สาร

3.2 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินการของช่องทาง/กลไกรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทเกี่ยวกับ
การละเมิดอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ (กลไก Operational Grievance Mechanism (OGM))
3.3 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ควรทำการประเมินและกำหนด
มาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอัน เป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ โดยการเยียวยาต้องเป็นไปตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นธรรม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประกันการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ*
3.4 รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่า งประเทศ ควรพิจารณาระงับเหตุข้อพิพาท
กับชุมชนโดยการเจรจา และหารือร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้ งนี้ อาจประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท*

ระบ
์ผ่าน
ากษ
วิพ
การ

* กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรกที่ต้องดำเนินการต่ อ หรือถูกดัดแปลงปรับเปลี่ยนมาจากแผนปฏิบัติการฯ ในระยะแรก
หลังจากมีการดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือสำเร็จไปบางส่วนแล้ว

นั้น
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ไลน
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บทที่ 4
กลไกการกำกับ ดูแล ติดตาม รายงาน และประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติ

เอก

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

รับ
สําห
สาร

น
ใช้ใ

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งจัดท ำขึ้นด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และผ่านการพิจารณาและให้ความเห็ นชอบจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแล้ว โดยการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 มีกลไกกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ
ดังนี้

4.1 กลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

์ผ
ากษ
วิพ
การ

คณะอนุ ก รรมการขั บเคลื ่อ นแผนปฏิ บัต ิก ารระดั บ ชาติ ว่า ด้วยธุรกิจ กั บสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ ่ ง แต่ งตั้งขึ้น
ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อ นงานสิทธิม นุษยชนของประเทศไทยที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ เป็นประธานอนุก รรมการ และมีผู้แทนหน่วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว ม
เป็ นอนุ ก รรมการฯ จะเป็ นกลไกหลั ก ในการกำกั บ ดู แ ลการปฏิ บ ั ต ิ ต ามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารฯ ระยะที ่ 2
โดยคณะอนุกรรมการฯ จะประชุมร่วมกันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ระบ
่าน

4.2 การติดตามและรายงานผลการปฏิบั ติตามแผนปฏิ บัติการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

อน
บอ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ จะได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) ผู้ประสานงานหลั กประจำหน่วยงาน (Focal Point)
(2) การจั ด ทำหนั งสือ ราชการเพื่ อขอความอนุเ คราะห์ข้ อ มู ลผลการปฏิบั ต ิต ามแผนปฏิ บั ติ การฯ ระยะที่ 2
(3) การรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการฯ ระยะที่ 2 ผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (http://nap.rlpd.go.th) ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะรวบรวม
ข้อมูลผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบั ตกิ ารฯ ระยะที่ 2 เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่ า ด้ ว ยธุรกิ จ กับ สิทธิ มนุ ษยชนเพื ่อให้ทราบถึ งพัฒนาการความก้ าวหน้า ของการปฏิบั ติ ตามแผนปฏิ บัตกิ ารฯ
และจะนำไปรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะครึ่ง รอบ
และระยะเต็มรอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ไลน

นั้น
์เท่า
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4.3 การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

เอก

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะจัดจ้างที่ปรึษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นกลาง
มาดำเนินการประเมิ นผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบั ติการฯ ระยะที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ (1) ระยะครึ่ งรอบ
(ระหว่าง พ.ศ. 2566 – 2568) และ (2) ระยะเต็มรอบ (ระหว่าง พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้เห็นถึ งความก้ า วหน้ า
ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้นำเสนอ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะครึ่งรอบ และระยะเต็มรอบ ต่อคณะอนุกรรมการ
ขั บ เคลื ่ อนแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บชาติ ว่ า ด้ว ยธุรกิ จ กั บ สิ ทธิม นุ ษ ยชน และ คณะกรรมการขั บเคลื ่ อนงาน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ จากนั้น จะนำเสนอคณะรัฐมนต รี พร้ อ มทั้ ง
เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

อน
บอ

ระบ
่าน

์ผ
ากษ
วิพ
การ

น
ใช้ใ

รับ
สําห
สาร

ไลน
นั้น
์เท่า

141

