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บทนํา
๑.๑ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles
on Business and Human Rights: UNGPs)
หลั ก การ UNGPs เกิ ด จากการศึ ก ษาสถานการณ ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทั่ ว โลกของ
ศาสตราจารย John Ruggie ผูแทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติดานสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทขามชาติและ
องคกรเอกชน (แตงตั้งในสมัยนาย Kofi Annan ดํารงตําแหนงเลขาธิการสหประชาชาติ) ซึ่งไดรับการรับรอง
จากคณะมนตรีสิทธิมนุ ษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council - HRC) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔
ทั้งนี้ หลักการ UNGPs ถือเปนเอกสารระหวางประเทศฉบับ แรกที่กําหนดความสัมพันธร ะหวางหนาที่ข องรัฐ
และความรับผิดชอบของภาคเอกชน อยางไรก็ตาม หลักการ UNGPs ไมถือเปนตราสารระหวางประเทศที่กอใหเกิด
พันธกรณีใหรัฐตองปฏิบัติตาม ไมมีสภาพบังคับ หรือมีองคกรระดับระหวางประเทศที่กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
ดังนั้น การรับหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติ ไมวาจะโดยรัฐ หรือเอกชน จึงขึ้นอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจ
หลั ก การ UNGPs ประกอบด ว ยสาระสํ า คั ญ จํ า นวน ๓๑ ข อ ซึ่ ง ประกอบด ว ยหลั ก การพื้ น ฐาน ๓
เสาหลัก ดังนี้
เสาหลักที่ ๑ การคุมครอง (Protect) กําหนดหนาที่ของรัฐในการคุมครองสิทธิมนุษยชน (ขอ ๑-๑๐)
กล า วคื อ รั ฐ มี ห น า ที่ในการปกป องและคุ มครองบุคคลไมใหถูกละเมิดสิทธิไมวาจะโดยรัฐ หรือบุคคล/องคกร
ที่ไมใชรัฐ ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจเอกชน โดยแมรัฐจะไมต องรับผิดในการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยเอกชน แตรัฐ
มี ห น า ที่ ต อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ให มี ก ารป อ งกั น ลงโทษ และเยี ย วยา ในกรณี ที่ เ กิ ด การละเมิ ด โดยนโยบาย
หรือ มาตรการ เชน การอํานวยความยุติธรรม อีกทั้งรัฐมีหนาที่ในการสื่อใหทราบถึงความคาดหวังตอภาคเอกชน
ที่ดําเนินการ หรือจดทะเบียนภายในดินแดนของตนใหเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงสรางบรรยากาศใหเอื้อตอ
การเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ หมายรวมถึง การดําเนินธุรกิจในตางประเทศของเอกชนจากรัฐนั้นๆ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่การดําเนินธุรกิจดังกลาวมีรัฐเขาไปเกี่ยวของ หรือรวมใหการสนับสนุนดวยความเชื่อมโยงระหวางรัฐ-ธุรกิจ
ซึ่งหลักการ UNGPs ขอ ๔-๖ ยังกลาวถึงหนาที่ของรัฐในการประกันสิทธิในกรณีการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
กรณีรัฐทําสัญญาจางเอกชน และกรณีรัฐทําธุรกรรมเชิงพาณิชยกับเอกชน (เชน การจัดซื้อจัดจาง) อาทิ การกําหนด
ขอบังคับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไวในสัญญาระหวางรัฐ-เอกชน
เสาหลักที่ ๒ การเคารพ (Respect) กําหนดใหบริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน
(ข อ ๑๑-๒๔) กล า วคื อ บริ ษั ท เอกชนเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของประเทศที่ มี ไ ว
เพื่อปกปองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทเอกชนยังควรมีความรับผิดชอบในการเคารพ
สิทธิมนุษยชนซึ่งสามารถกระทําได โดยการไมละเมิด หรือ หลีกเลี่ยงการละเมิด และการจัดการกับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น โดยควรตรวจสอบประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนเพื่อปองกันมิใหเกิดการละเมิด อีกทั้งดําเนินการ
เพื่ อ ทํ า ให ผ ลกระทบด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนนั้ น ได รั บ การบรรเทาหรื อ แก ไ ข กล า วคื อ เอกชนควรมี ก ระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบดาน (Human Rights Due Diligence) ที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ความเสี่ยง
และผลกระทบจากการดําเนินการ
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-๒เสาหลักที่ ๓ การเยียวยา (Remedy) กลาวคือ ผูเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ
ควรเขาถึงการเยียวยาได โดยรัฐมีหนาที่ในการสืบสวน สอบสวน ลงโทษ และแกไขสถานการณ ซึ่งสามารถทําได
ผานกระบวนการยุติธรรม หรือชองทางอื่นของรัฐ หรือชองทางที่ไมเปนทางการที่รัฐจัดให รวมถึงผานกลไกรับขอรองเรียน
โดยบริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในระดับบริษัทในการจัดใหมีกระบวนการปรึกษาหารือ ใหขอมูล แจงเตือน
ถึงผลกระทบที่อาจมีตอบุคคล หรือชุมชนที่เกี่ยวของ รวมถึงการมีแนวทางแกไข หรือบรรเทาความทุกขที่เกิดจาก
การกระทําของบริษัท
ในทางปฏิบัติที่ผานมา ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ไดรับผลกระทบในบริบทของการดําเนินธุรกิจในหลายกรณี
อาทิ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการรวมกลุม
การมี ส ว นร ว มทางการเมื องและกิ จ การสาธารณะ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน การเขาถึงกระบวนการยุติธ รรม
การคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน ผลกระทบจากโครงการลงทุนหรือพัฒนาขนาดใหญ ซึ่งรวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ สิ ทธิ ที่ดิน สิ ทธิ สุ ขภาพ สิ ทธิ ในสิ่ งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การเลือกปฏิบัติ และสถานการณ
กลุมเปราะบางที่เสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยธุรกิจ อาทิ สตรี เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ กลุมชาติพันธุ
แรงงานโยกยายถิ่นฐาน กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI)
การปฏิบัติตามหลักการ UNGPs ถือเปนการสงเสริมใหมีการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางครอบคลุม
และสอดคลองตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศตางๆ ที่รัฐเปนภาคี นอกจากนั้น พัฒนาการของการหารือ
และการตีความประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในเวทีระหวางประเทศและประเทศตางๆ ในบริบทที่ตางกัน สงผล
ใหมีการนําเสนอแนวคิดอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกันดวย เชน ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility – CSR) การดําเนินธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainable Business) การดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise) รวมถึงการมีสวนรวมในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การตามหลั ก การ UNGPs เป น ไปอย า งเป น รู ป ธรรมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สหประชาชาติจึงไดสนับสนุนใหประเทศสมาชิก จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National
Action Plan on Business and Human Rights: NAP) โดยใช ห ลั ก การ UNGPs เป น เกณฑ เ พื่ อ กํ า หนดกรอบ
ยุทธศาสตร แนวทางการดําเนินงาน และพัฒนากลไกในการนําหลักการ UNGPs ไปสูการปฏิบัติในแตละประเทศ
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับบริบทและสถานการณจริงของประเทศเปนสําคัญ ทั้งนี้ รัฐจะตองทําการศึกษา
วิ เ คราะห ป ระเมิ น ชองวา ง (Gap) อั น เป น สาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเมิน ผลความกาวหนาของ
แผนปฏิบัติการฯ อยางเปนระบบ และตองทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ใหสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบันอยูเสมอ
๑.๒ ประเทศไทยและการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากความริเริ่ม
ของรัฐบาลที่ไดตระหนักถึงความสําคัญ จําเปน และเรงดวนในการแกปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเปนผล
จากการประกอบธุรกิจ สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตอรัฐบาลถึงแนวทางการจัดตั้งกลไกหรือกําหนดภารกิจเพื่อกํากับดูแลการลงทุนในตางประเทศของผูลงทุนสัญชาติ
ไทยให เ คารพต อหลั กการพื้ น ฐานด า นสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยนําหลัก การ UNGPs มาเปน กรอบในการดําเนิ น การ
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๓ดังปรากฏในรายงานสองฉบับ ฉบับแรก คือ กรณีการดําเนินงานของธุรกิจน้ําตาล และฉบับที่สองคือ กรณีการดําเนินงาน
โครงการทาเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแกปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเปนผลสืบเนื่องจากการประกอบ
ธุรกิจนั้น เห็นไดจากการใหคํามั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) ในชวงการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ สมั ย ที่ ๒๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยรั ฐ บาลได ยื น ยั น ว า จะสงเสริมหลักการสิทธิม นุษยชนในภาคธุร กิจ รวมทั้งไดตอบรั บ
ขอเสนอแนะของประเทศสวีเดน ซึ่งเสนอใหประเทศไทยพัฒนา รับรอง และบังคับใชแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว า ด ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามหลัก การ UNGPs ทั้ ง นี้ ภายหลั ง จากที่ ป ระเทศไทยได ต อบรั บ
ข อเสนอแนะและให คํา มั่ น โดยสมั ค รใจดั ง กลาวแลว หนว ยงานที่เกี่ย วของไดรว มกัน จัดทํา “แผนการปฏิ บั ติ
ตามขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคํามั่นโดยสมัครใจภายใตกลไก UPR” โดยพิจารณากิจกรรม กรอบระยะเวลา
และหนวยงานรับผิดชอบที่มีความเหมาะสมกับขอเสนอแนะในแตละประเด็น จากนั้นไดเสนอเขาสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบรางแผนการปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคํามั่นโดยสมัครใจภายใตกลไก UPR โดยในสวนของประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ตามที่ไดใหคํามั่นโดยสมัครใจและตอบรับขอเสนอแนะไว คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ พรอมทั้งกําชับใหเรงปฏิบัติตามแผนดังกลาว ใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมตอไป
เหตุที่รัฐบาลมอบหมายใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ดําเนินการในเรื่องดังกลาว
เนื่องจากกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนหนวยงานภาครัฐภายใตสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่รับผิดชอบงาน
ดานสิทธิมนุษยชน รวมถึงสนธิสัญญาและกลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน คือ กติการะหวางประเทศวาดวยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) และกลไก UPR อี ก ทั้ ง ยั ง เป น หน ว ยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดทํา ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติอีกดวย
๑.๓ กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเริ่มดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตั้งแตป ๒๕๕๙ โดยที่ผานมาไดดําเนินการอยางตอเนื่องดังนี้
(๑) การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแนวทาง จัดทํา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุ ติ ธ รรม ได มี คํ า สั่ ง กระทรวงยุ ติ ธ รรมที่ ๕๕๗/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙
เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า หนดแนวทาง จั ด ทํ า ติ ด ตาม และประเมิ น ผลตามแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมีอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนประธาน และมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมเปนคณะกรรมการ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
พาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน เปนตน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนฯ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนฯ สงเสริมใหภาคสวนตางๆ นําแผนฯ
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๔ไปปฏิบัติ รวมทั้งใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามแผนฯ และปรับปรุงแผนฯ ใหมีความถูกตองสมบูรณ อยางไรก็ตาม
เนื่ องด วยการดํ าเนิ นงานให สอดคล องตามหลั กการสหประชาชาติ ว าด วยธุ รกิ จกั บสิ ทธิ มนุ ษยชนมี ความเกี่ ยวข อง
กั บหลายหน วยงาน ทั้ งภาครั ฐ ภาคธุ รกิ จ ภาคประชาสั งคม ดั งนั้ น เพื่ อให การดํ าเนิ นงานตามหลั กการ UNGPs
และการจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติการระดั บชาติ ว าด ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงค กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพจึงไดมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้น
ใหม เปนคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
แนวทาง จั ด ทํ า ติ ด ตาม และประเมิ น ผลตามแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว า ด ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดย
องคประกอบพื้นฐานและอํานาจหนาที่ยังคงเหมือนเดิม แตไดเพิ่มเติมผูแทนจากหนวยงานภาครัฐที่ทํางานเกี่ยวของ
กับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เขารวมเปนคณะกรรมการฯ ดวย ทั้งนี้ ที่ผานมา คณะ
กรรมการฯ ไดจัดประชุมรวมกันเปนระยะๆ อยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๕๙ จนถึงปจจุบัน เพื่อใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(๒) การจัดประชุมระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue on Business and
Human Rights) ครั้งที่ ๑
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดรวมกับผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว าง
รั ฐ บาลอาเซี ย นว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)
สมาคมเครือขายโกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย มูลนิธิมานุษยะ และเครือขายภาคประชาสังคมเพื่อกระบวนการ UPR
จัดการประชุมระดับชาติฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อ (๑) เปดตัวการดําเนินงานดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
อยางเปนทางการของกระทรวงยุติธรรม (๒) สรางความตระหนักเกี่ยวกับหลักการ UNGPs (๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานด านธุรกิจกั บสิทธิมนุ ษยชนของภาคสวนตางๆ (๔) วางแผนการขับเคลื่อนงานดานธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนรวมกับทุกภาคสวน สําหรับขอมูลที่ไดรับจากการประชุมฯ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ ไดนําไปประมวล เพื่อกําหนดประเด็นปญหาและสถานการณสิทธิมนุษยชนเบื้องตนในภาคธุรกิจ
ตลอดจนใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตอไป
(๓) การรวบรวมขอมูลสถานการณธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ (First Regional Consultation)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รวมกับผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาล
อาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) สมาคมเครือขาย
โกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย มูลนิธิมานุษยะ และเครือขายภาคประชาสังคมเพื่อกระบวนการ UPR ลงพื้นที่
ระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาค (เชียงใหม – ขอนแกน –ระยอง-สงขลา) เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณดานธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในแต ล ะภู มิภ าค โดยการจัดประชุ มร วมกั บภาคสวนต างๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสั งคม
ภาคเอกชนและธุรกิจ ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ การประชุมในแตละภูมิภาคจะเปนไป
ในรูปแบบเดียวกัน กลาวคือ การประชุมจะเริ่มดวยการสรางความรูความเขาใจใหกับผูเขารวมประชุมเพื่อใหทราบถึง
หลักการพื้นฐานของ UNGPs การดําเนินงานของภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนหลักการ UNGPs แผนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูแทนภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ จากนั้น ในชวงทายของการประชุมจะเปนการแบงกลุมเพื่ออภิปรายถึงสถานการณธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๕ขอหวงกังวล พรอมทั้งไดขอใหแตละกลุมพิจารณาคัดเลือกประเด็นสําคัญลําดับตน ๓ ประเด็นในพื้นที่ซึ่งควรไดรั บ
การแกไขอยางเรงดวน เพื่อใชเปนฐานขอมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(๔) การประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการประเมินสถานการณธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
และการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๑
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รวมกับผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาล
อาเซี ยนว าด วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) มูลนิธิมานุษยะ
และเครื อข า ยภาคประชาสั งคมเพื่ อกระบวนการ UPR จัดการประชุ มฯ ระหวางวันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันกั บผูเชี่ ยวชาญแทนจากประเทศตางๆ เกี่ยวกับประเด็ นดานธุร กิจ และสิ ทธิมนุ ษยชน ซึ่งรวมถึ ง
การขับเคลื่อนหลักการ UNGPs แนวทางในการประเมินสถานการณธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(๕) การประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการประเมินสถานการณธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
และการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิ ทธิและเสรีภาพ รวมกับผูแทนไทยในคณะกรรมาธิ การระหวา ง
รัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) มูลนิธิ
มานุ ษยะ และเครื อข า ยภาคประชาสังคมเพื่อกระบวนการ UPR จัดการประชุมฯ ครั้งที่ ๒ ระหวางวัน ที่ ๒๘
กุมภาพันธ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออภิปรายผลการศึกษา
สถานการณธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของภาคประชาสังคม ตลอดจนใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงรายงานฯ รวมทั้งไดรวบรวมประเด็นที่ไดรับการสะทอนในที่ประชุมเพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตอไป
(๖) การรับรองการเยือนของคณะทํางานดานสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทขามชาติและองคกรธุรกิจอื่นๆ
ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational corporations
and other business enterprises)
กระทรวงยุ ติธ รรม โดยกรมคุ มครองสิทธิและเสรี ภาพ รวมกับกรมองค การระหว างประเทศ กระทรวง
การตางประเทศ รับรองการเยือนของคณะทํางานสหประชาชาติฯ ในชวงระหวางวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๑
โดยคณะทํางานสหประชาชาติฯ ไดหารือรวมกับผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค (สงขลา เชียงใหม ขอนแกน สมุทรสาคร) เพื่อติดตามสถานการณธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของไทย
จากนั้ น ได ออกรายงานสรุ ปผลการเยื อนไทยเบื้ องต น รวมทั้ งได ให ข อเสนอแนะในการพั ฒนาสถานการณ ธุ รกิ จ
กับสิทธิมนุษยชนไทยใหดียิ่งขึ้น และสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิ และ
เสรี ภาพ มองว ากระบวนการดั งกล าวเป นกระบวนการที่ เป นประโยชน ต อทุ กภาคสวนทั้ งในชั้ นการเตรี ย มการ
การรั บรองการเยื อน การหารื อร วมกั บภาคสวนต างๆ ซึ่งกระทรวงยุติ ธรรม โดยกรมคุมครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ไดนําขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะดังกลาวไปประมวลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน
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-๖(๗) การประชุมเพื่อวิพากษรางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่
(Second Regional Consultation)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดรวมกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นําขอมูลสถานการณธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ไดจากการลงพื้นที่รวบรวมขอมูลในระดับภูมิภาค การประชุมหารือ
รวมกับภาคสวนตางๆ การเยือนของคณะทํางานสหประชาชาติฯ รวมทั้งขอเสนอแนะที่ไดจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห งชาติ และคณะกรรมการกํ า หนดแนวทาง จัดทํา ติดตาม และประเมิน ผลตามแผนปฏิบัติการระดั บ ชาติ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในชวงป ๒๕๕๙-๒๕๖๑ มาประมวล และจัดทําเปนรางแผนปฏิบัติการระดับชาติ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จากนั้น ไดรวมกันลงพื้นที่ระดับภูมิภาค ๕ ภูมิภาค (ระยอง-สงขลา-เชียงใหม-ขอนแกนกรุงเทพฯ) เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดวิพากษรางแผนปฏิบัติการฯ เพื่อจะไดรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตางๆ มาประกอบการปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ
(๘) การรั บฟ งความเห็ น ต อร า งแผนปฏิบัติการระดับชาติวา ดวยธุร กิจ กับสิทธิมนุษยชนผา นทาง
เว็บไซตกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และไปรษณีย
กระทรวงยุ ติ ธ รรม โดยกรมคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ได นํ า ร า งแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ขึ้นสูเว็บไซตกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อใหสาธารณชนเขามาแสดงความคิดเห็น
โดยมีกําหนดตั้งแตวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูประสงคแสดงความคิดเห็น
หรือจัดสงขอเสนอแนะทางไปรษณียได เพื่อจะไดนําขอคิดเห็นตางๆ ไปประกอบการปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ
(๙) การหารื อร วมกั บผู แ ทนหน ว ยงานสหประชาชาติใ นประเทศไทยเพื่ อรับ ฟงความเห็น ต อ ร า ง
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รวมกับโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United
Nations Development Programme: UNDP) จั ด เวที ก ารหารื อเกี่ ย วกั บร า งแผนปฏิ บั ติ การระดั บชาติ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมกับผูแทนจากหนวยงานสหประชาชาติในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ สํ า นั กงานสหประชาชาติ ทั้ งนี้ ที่ป ระชุมไดรว มกัน ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เปน ประโยชน
ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดนําไปประกอบการปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ ตอไป
(๑๐) การหารื อ ร ว มกั บ ภาคประชาสั ง คมเพื่ อ รั บ ฟ ง ความเห็ น ต อ ร า งแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ
ว า ด ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สํ า นั กงานคณะกรรมการสิทธิ ม นุษ ยชนแห งชาติ รว มกับ กระทรวงยุ ติ ธ รรม
โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงการตางประเทศ โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme: UNDP) และสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Office of the
High Commissioner for Human Rights: OHCHR) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของภาคประชาสังคม
ตอการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมดา
ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อใหภาคประชาสังคมไดวิพากษรางแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ ไดรวบรวมขอคิดเห็นและข อเสนอแนะที่ ไดรั บการสะทอนจากภาคประชาสังคมมาประกอบ
การปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ ตอไป
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-๗(๑๑) การหารื อร วมกั บหน วยงานภาครั ฐเพื่ อ รั บ ฟ ง ความเห็ น ต อ ร า งแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ
วาดวยธุรกิจ กับสิ ทธิมนุ ษยชน กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิ และเสรีภาพ รวมกับโครงการพั ฒนา
แห งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) จั ดการประชุ มกลุ มย อยรายประเด็ น
(Cluster Group Meeting) ตามประเด็นหลักที่กําหนดไวในรางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระหว า งวั น ที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิ ท ๒๐ กรุ งเทพฯ เพื่อรับฟ งข อคิ ดเห็ น
และขอเสนอแนะตอรางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข อง
ตามประเด็นหลัก (Key Priority Area) ทั้ง ๔ ประเด็น ที่กําหนดไวในรางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธูรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบดวยประเด็นตางๆ ดังนี้ (๑) แรงงาน (๒) ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
(๓) นักปกปองสิทธิมนุษยชน (๔) การลงทุนระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ
(๑๒) การหารื อ ร ว มกั บ ภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ รั บ ฟ ง ความเห็ น ต อ ร า งแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ
วาดวยธุรกิจ กับสิ ทธิ มนุ ษยชน กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภ าพ รวมกับโครงการพั ฒนา
แหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) จัดการประชุมรวมกับหนวยงานภาคธุรกิจ
เพื่ อรั บฟ งข อคิ ดเห็ นและข อเสนอแนะต อร างแผนปฏิ บั ติ การระดั บชาติ ว าด วยธุ รกิ จกั บสิ ทธิ มนุ ษยชน ในวั นที่ ๓๐
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล สุ ขุม วิ ท ๒๐ กรุ ง เทพฯ เพื่ อ รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะตอ
ร า งแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ จากภาคธุ รกิ จ โดยเฉพาะในส ว นของการดํ า เนิ น งานตามเสาที่ ๒ ซึ่ ง เป น การกํ า หนด
ความคาดหวังตอการดําเนินการของภาคธุรกิจใหเคารพสิทธิมนุษยชน
(๑๓) การวิ พากษ ร า งแผนปฏิ บั ติการฯ ในชั้น สุด ทา ย (อยูร ะหวางดําเนิน การ) กระทรวงยุติธ รรม
โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดปรับแกรางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามที่ไดหารือ
กับกลุมเปาหมายตางๆ ทั้งองคการระหวางประเทศ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ในชั้นสุดทายเรียบรอยแลว
จากนั้น จึงไดนํารางแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นสูเว็บไซตกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อขอรับความเห็นในชั้นสุ ด ทาย
กอนที่จะปรับแก และเสนอไปยังสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามกระบวนการตอไป
(๑๔) การปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดทายเพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
(อยูระหวางดําเนินการ) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ที่ ได จ ากการวิ พากษ ร า งแผนปฏิ บั ติ การฯ ในชั้น สุดทายมาปรับ แกรางแผนปฏิบัติ การระดับชาติว าดวยธุรกิ จกั บ
สิ ทธิ มนุ ษยชน ให มี ความสมบู รณ พร อมเสนอไปยั ง สํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ตามกระบวนการตอไป
นอกเหนือจากกระบวนการที่กลาวมาขางตน หลายภาคสวนไดมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนปฏิบัติการฯ
โดยเชิ ญ ผู แ ทนกรมคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพเข า ร ว มรั บ ฟ ง และหลายหน ว ยงานได จั ด ส ง ข อ เสนอแนะต อ
รางแผนปฏิบัติการฯ มายังกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ในรูปของจดหมาย และอีเมล ซึ่งขอมูล และขอคิดเห็น
ทั้ งหมดล ว นเป น ประโยชน และช ว ยนํ า มาเติมเต็มใหรางแผนปฏิบัติการฯ มีความสมบูร ณและสอดคลอ งกั บ
สถานการณปจจุบันไดดียิ่งขึ้น

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๘๑.๔ ประเด็นหลัก (Key Priority Area) ที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไดรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ได
จากการประชุมหารือรวมกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการลงพื้นที่
ข อ เสนอแนะที่ ไ ด รั บ เป น หนั ง สื อ ข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ข อ เสนอแนะ
จากคณะทํางานดานสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทขามชาติและองคกรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ (UN Working
Group on the issues of human rights and transnational corporations and other business enterprises)
ขอมูลจากการประมวลสถานการณปจจุบัน รวมทั้งขอสรุปจากการใหผเู ขารวมประชุมในระดับพื้นที่เลือก ๓ ประเด็นหลัก
ที่ควรเรงแกไขในแตละพื้นที่ และไดนําเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดแนวทาง จัดทํา ติดตาม
และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิ จกั บสิทธิมนุ ษยชน ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อใหคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาคัดเลือกประเด็นสําคัญลําดับตนที่ควร
บรรจุไวในแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว
ไดคัดเลือกประเด็นดังตอไปนี้ ใหเปนประเด็นหลัก (Key Priority Area) ที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติการระดับชาติ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ ๑
(๑) แรงงาน
(๒) ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
(๓) นักปกปองสิทธิมนุษยชน
(๔) การลงทุนระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ
ทั้งนี้ เนื่องจากทั้ง ๔ ประเด็นขางตน เปนประเด็นที่ไดรับการสะทอนในหลายพื้นที่ โดยมีลักษณะ รูปแบบ
ปญหา และกิจกรรมที่หลากหลาย เกี่ยวของกับบุคคล ชุมชน และสังคมในวงกวาง อีกทั้งประเด็นยังมีความซับซอน
และเกี่ยวของกับมิติทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงเปนประเด็นที่ควรไดรับการแกไขในลําดับแรก
๑.๕ ความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กับแผนและนโยบาย
ระดับชาติอื่นๆ รวมถึงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ๒๐ ป แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว า ด ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนมี ค วามสอดคล อง
กับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในหลายมิติ อาทิ
(๑) การสร า งโอกาสความเสมอภาคทางสังคม โดยแผนปฏิบัติการฯ มุ งแกไขปญ หาการเลือกปฎิบัติ
ดานสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ โดยอาศัยเหตุทางเพศ ความพิการดานรางกาย สถานะ หรือเหตุอื่น
เพื่อสรางความเสมอภาคใหกับประชาชนในการเขาถึงโอกาสการทํางาน
(๒) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ไดเนนถึงความสําคัญของการพัฒนา
ที่ ยั่ งยื น และไม ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม กล า วคื อ การดําเนิน โครงการที่ อาจสงผลกระทบดา นสิ่ง แวดล อมต อ งทํ า
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) โดยเนนถึงหนาที่และความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ทั้งการประกอบ
ธุรกิจภายในหรือการลงทุนขามพรมแดน อีกทั้งยังตองเปดโอกาสใหประชาชนผูไดรับผลกระทบจากโครงการ
ดังกลาวเขาถึงขอมูลและมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางแทจริง และในกรณีที่ไดรับความเสียหายก็จะไดตองรับ
การเยียวยาอยางเปนธรรมโดยไมลาชา
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เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๙(๓) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเปาหมายใหเปน “ภาครัฐของประชาชน
และเพื่อประชาชน” โดยแผนปฏิบัติการฯ ใหความสําคัญกับการสรางหรือปรับปรุงกลไกการรองทุกขและการเยียวยา
ให มีป ระสิ ทธิ ภ าพ มี กลไกการติ ดตามและรายงานผลใหกับ ประชาชนผูรองเรีย นโดยอาศัย เทคโนโลยีสําหรับ
เปนชองทางสื่อสารเพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในประเด็นการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ การลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การสงเสริม
บทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
วาระแหงชาติ “สิทธิมนุษยชนรวมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วาระแหงชาติฯ
ได รั บความเห็ นชอบจากคณะรั ฐมนตรี เ มื่ อวั น ที่ ๒๑ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ ซึ่ งประเด็ นธุ รกิ จกั บสิ ทธิ มนุ ษยชน
ไดถูกกําหนดใหเปนหนึ่งในกิจกรรมสําคัญของวาระแหงชาติฯ ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จดวยกระบวนการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ ยุ ทธศาสตร ที่ ๒ การเสริ มสร างความเป นธรรม
ลดความเหลือมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน อยางไรก็ดี
แมวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ จะมิไดกลาวถึงภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเอาไวโดยตรง
แต ไ ด มี ก ารย้ํ า ถึ ง การส ง เสริ ม การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility) ๑
เพื่อสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและกําหนดตัวชี้วัดธุรกิจที่เปนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น ๒
แผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแห งชาติ กรมคุ มครองสิทธิ และเสรีภาพ เปนหนวยงานหลักรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า
ขับเคลื่อน และประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ปจจุบัน คือ แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๓ ซึ่งมีผล
บังคับใชระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะครอบคลุมการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ในภาพรวม โดยแบงการคุมครองตามประเด็นสิทธิมนุษยชน ๑๑ ดาน และ ๑๕ กลุมเปาหมาย ซึ่งรวมถึงการคุมครองสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สิทธิแรงงาน สิทธิในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ฯลฯ จึงสามารถเชื่อมโยงเขากับประเด็นธุรกิจ
กั บสิ ทธิ มนุ ษยชนได แม ว า จะไม ได รั บ รองหลั กการ UNGPs ไวโ ดยตรง แตไดมีการเนน ย้ําถึงความรับ ผิ ด ชอบ
ของภาคเอกชนที่จะตองเคารพสิทธิมนุษยชน บทบาทของ ISO ๒๖๐๐๐ และ Corporate Social Responsibility
(CSR) ดวย สําหรับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับที่ ๔ ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการจัดทํานั้น จะมีการอางอิง และ
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการฯ ดวย
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หลายเปาหมายสอดคลอง
กั บ แผนปฏิ บั ติการฯ อาทิ เป า หมายที่ ๘ สงเสริมการเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิจ ที่ ยั่ง ยืน และทั่ว ถึง ใหเ ป น ไป
อยางยั่งยืน สงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มที่ และงานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน เปาหมายที่ ๙
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและทั่วถึง
และสนับสนุนนวัตกรรม และเปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
0

1

๑

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),หนา ๗๘
๒
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),หนา ๖๗
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-๑๐กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อวั น ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
มอบหมายใหกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน
ตามพันธกรณีภายใตกติกาฯ ซึ่งมีประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สอดคลองกับการประกอบธุรกิจ อาทิ สิทธิดานแรงงาน
สิทธิดานสุขภาพอนามัย สิทธิชุมชน เปนตน
กลไก Universal Periodic Review (UPR) กรมคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพเป น หน ว ยงานหลั ก ร ว มกั บ
กระทรวงการต า งประเทศ ในการดํ า เนิ น งานตามกลไก UPR โดยเมื่อวัน ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผานมา
ประเทศไทยไดเขารับ การทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนภายใต กลไก Universal Periodic Review (UPR)
รอบที่ ๒ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งผลจากการทบทวนรายงาน UPR ในครั้งนั้น ประเทศไทยไดให คํามั่ น
โดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) ที่จะสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ พรอมทั้งไดตอบรับขอเสนอแนะ
จากประเทศตางๆ รวมถึงประเทศสวีเดน ที่เสนอใหประเทศไทยพัฒนา จัดทํา และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่ออนุวัติการตามหลักการ UNGPs
๑.๖ กรอบระยะเวลาบังคับใชแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการกําหนดแนวทาง จัดทํา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ไดมีมติใหแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีกําหนดระยะเวลาบังคับใช
๕ ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๔ ซึ่งมีกรอบระยะเวลาบังคับใช ๕ ป เชนเดียวกัน
โดยจะเริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ทั้งนี้ การกําหนดทิศทางดังกลาวจะชวยใหงายตอการนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผล
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-๑๑บทที่ ๒
แรงงาน
๒.๑ สถานการณในภาพรวม
รัฐบาลใหความสําคัญกับการคุ มครองสิ ทธิของแรงงานทุกคน ไมแบงแยกกลุมชาติพันธุ หรือเชื้อชาติ
โดยได ป รั บ ปรุ งกฎหมายและมาตรการต า ง ๆ เพื่อเพิ่มความคุม ครองและสวัส ดิ ก ารของแรงงาน และเพื่ อให
สอดคลองกั บมาตรฐานขององค การแรงงานระหวางประเทศ อาทิ การปรับคาแรงขั้ นต่ําทั่วประเทศเพิ่ มขึ้น ตั้งแต
๑ เมษายน ๒๕๖๑ การประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติแรงงาน
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ฯลฯ รวมทั้ง
ปจจุบันกระทรวงแรงงานไดยกรางพระราชบัญญัติปองกันและขจัดการใชแรงงานบังคับ พ.ศ. .... ซึ่งเพิ่มสิทธิ
ประโยชนใหแกแรงงานกรณีตาง ๆ เชน กรณีวางงาน นายจางหยุดกิจการชั่วคราว หรือกรณีที่จงใจทําใหตนเอง
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย รวมทั้งขยายกลุมผูไดรับความคุมครอง เชน กลุมลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ
และลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และไปประจําทํางานในตางประเทศ ทั้งนี้ ที่ผานมาในป พ.ศ.
๒๕๖๐ มีผูมีงานทํา (แรงงานในระบบ) เปนจํานวนทั้งสิ้น ๑๖,๘๗๒,๙๐๐ คน และผูมีงานทํา (แรงงานนอกระบบ)
จํานวนทั้งสิ้น ๒๐,๗๗๔,๓๐๐ คน ๓
รั ฐ บาลได ดําเนิน การต าง ๆ เพื่ อคุ มครองความปลอดภัยของแรงงาน รวมทั้ งไดให สัตยาบันอนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศหลายฉบั บ โดยฉบับลาสุ ดประกอบดวยอนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๑๘๗ วาดวยกรอบ
เชิ งส งเสริ มการดํ า เนิ น งานความปลอดภั ย และอาชีว อนามัย ค.ศ ๒๐๐๖ (Promotional Framework for
Occupational Safety and Health Convention, 2006: C187) ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
อนุ สั ญญาว าด ว ยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ (Maritime Labour Convention, 2006: MLC, 2006)
ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๑๑๑ วาดวยการเลือกปฏิบัติ (การจางงานและ
อาชี พ ) ค.ศ. ๑๙๕๘ (Discrimination Employment and Occupation Convention, 1958: C111)
ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิธีสารป ๒๐๑๔ สวนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ วาดวย
แรงงานบั ง คั บ ค.ศ. ๑๙๓๐ (Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930: P29)
ให สั ต ยาบั น เมื่ อวั น ที่ ๔ มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และล าสุ ดอนุ สั ญญาฯ ฉบั บที่ ๑๘๘ วาดว ยการทํางานในภาค
การประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ (Work in fishing Convention, 2007: C188) ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ปจจุบันรัฐบาลไดดําเนินการจดทะเบียนแรงงานตางดาวมากกวา ๒ ลานคน ๔ ซึ่งชวยใหแรงงานสามารถ
ทํ า งานได อย า งถู กกฎหมาย ได รั บ ความคุ มครองและเขาถึงบริการและสวัส ดิการของรัฐเทาเทีย ม นอกจากนี้
ประเทศไทยยังไดรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ในการปองกันไมใหเกิดการคามนุษยในดานแรงงานในทุกชองทาง
โดยประเทศไทยไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงาน และบันทึกขอตกลงวาดวยการจาง
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สถิติแรงงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ของกระทรวงแรงงาน
๔
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน แถลงความคืบหนาการดําเนินการพิสูจนสัญชาติในภาคประมง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
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-๑๒แรงงานกับประเทศเวียดนาม กัมพูชา พมา และลาว เพื่อขยายมิติความรวมมือดานแรงงานจากฉบับเดิมในสาขาสําคัญ
อาทิ ความรวมมือทางวิชาการ และการพัฒนาฝมือแรงงาน นอกจากนั้น รัฐบาลยังไดประกาศใชพระรากําหนด
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรัฐบาลไดเปดโอกาสใหนายจางขึ้น
ทะเบียนแรงงานตางดาว ซึ่งไดขยายระยะเวลาหลายครั้ ง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติการผอนผันใหแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว พมา ที่อยูภายใตขอกําหนดไดทํางานในประเทศไทยตอไป
ระยะหนึ่งตามประกาศเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่ประเทศไทยจําเปนตองพึ่งพิงแรงงานขั้นพื้นฐานจากประเทศ
เพื่อนบาน และมติคณะรัฐมนตรียังไดมีคําสั่งใหทุกจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการทํางานของแรงงาน
ตางดาวในประเทศไทยจังหวัด เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานเรื่องการพิสูจนสัญชาติและการจัดทําฐานขอมูลแรงงาน
ต างด าวในจั งหวั ดด ว ย ๕ ซึ่ งเป น การแสดงถึง ความตั้ง ใจจริง ที่จ ะพัฒ นามาตรฐานแรงงานไทยใหทั ดเที ย มกั บ
มาตรฐานสากล
รั ฐบาลไทยให ความสํ าคั ญกั บการป องกั น ยั บยั้ ง และขจั ดการทํ าประมงผิ ดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร การควบคุ ม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing - IUU) โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดจั ด ตั้ ง
ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื่อเปนศูนยกลางความรวมมือกับหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งในการแก ไ ขป ญ หา IUU นอกจากนั้ น ยั ง ได มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารเฝ า ระวั ง และคาดการณ
สถานการณดานการประมง และพัฒนามาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม IUU โดยออกพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พรอมทั้งมีการออกระเบีย บควบคุ ม
สถานการณ IUU มากกว า ๑๐๐ ฉบั บ นอกจากนั้ น คณะรัฐ มนตรี ได มี มติ เมื่อวัน ที่ ๓ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘
เห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแหงชาติ
ด า นการจั ด การประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ที่สําคัญ คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาการประมงของประเทศใหปลอดจากสัตวน้ําและสินคา
ประมงผิ ดกฎหมาย (IUU – Free Thailand) เพื่ อแสดงความมุ งมั่ น ที่ จ ะผลั กดั น การประมงทั้ งระบบของไทย
มีมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในหมูประชาคมระหวางประเทศ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๑ เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการการประมงปลอดจากสัตวน้ําและสินคาประมง
จากการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุมเพื่อทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย กํากับดูแล
ขับเคลื่อน และผลักดันเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว และบรรลุผลสําเร็จ
ประเทศไทยยั งให ความสํ าคั ญกั บการป องกั นและปราบปรามการค ามนุ ษย ในด านแรงงาน โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมประมงและประมงต อเนื่ อง โดยที่ผานมา นายกรัฐมนตรีไดประกาศใหการปราบปรามการคามนุษย
เปนวาระแหงชาติ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของเนนการดําเนินงานดานการปราบปรามการคามนุษย และการดําเนินคดี
อยางจริงจังตอเจาหนาที่รัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับขบวนการคามนุษย ซึ่งภายหลังจากการประกาศวาระแหงชาติ
ดังกลาว รัฐบาลไดมีนโยบายที่ชัดเจนในการ “ขจัดการคามนุษยใหหมดสิ้นไป” เพราะถือเปนการละเมิดศั กดิ์ ศรี
ความเปนมนุษยและขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน โดยในเชิงนโยบายไดมีการเพิ่มงบประมาณจํานวนมากเพื่อสนับสนุน
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รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาศสี่และภาพรวม ป ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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-๑๓การปราบปรามการคามนุษยในทุกดาน ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายใหมีความเขมงวดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งรางกฎหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟ องร องคดี การฟนฟูเยี ยวยาผู เสียหายและการคุ มครองพยาน ตลอดจนมี มาตรการ
คุมครอง ปองกันที่ดีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการตกเปนผูเสียหายของการคามนุษย รวมถึงปรับปรุงการทํางานหลายดาน
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยมีผลงานเปนรูปธรรม อาทิ มีการนําตัวผูกระทําความผิดที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
และมี ส วนเกี่ ยวข องกั บคดี คามนุ ษย มาลงโทษ ทั้งมาตรการทางปกครอง วินัย การดํ าเนิ นการทรั พย สินทางแพง
และอาญา อีกทั้งการทํางานของพนักงานสอบสวนมีการเรงรัดการสอบสวนคดีคามนุษยใหเสร็จเร็วขึ้นจากระยะเวลาที่ใช
ในการสอบสวนโดยเฉลี่ ย ๗๒ วัน ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เปน ๖๙ วัน ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ และในชั้นพนั กงานอั ยการ
ใชเวลาพิจารณาลดลง จากโดยเฉลี่ย ๓๘ วัน ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เหลือ ๒๘ วัน ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ในชั้นศาล
ไดใชระยะเวลาพิจารณาเร็วขึ้นต อเนื่ อง โดยปจจุบันได มีการเป ดแผนกคดีคามนุ ษย ขึ้นในศาลอาญา ซึ่งจะทําให
มีผูพิพากษาที่มีความรู ความชํ านาญเฉพาะด าน ตลอดจนเขาใจในป ญหาและวิธีพิจารณาที่ กําหนดขึ้นเป นพิ เศษ
ทําใหการดําเนิ นกระบวนการแสวงหาข อเท็จจริ งเปนไปอย างมี ประสิ ทธิภาพรั ดกุม รวดเร็ว และเปนธรรมยิ่ งขึ้น
นอกจากนี้ พระราชบั ญญั ติวิ ธี พิจารณาคดี คามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังใหสิทธิผูเสียหายในการรองขอคาเสียหาย
และใหศาลสามารถมีคําพิพากษา เรื่อง คาสินไหมทดแทนเชิงลงโทษ (Punitive damage) ได พัฒนาการตางๆ ที่กลาวมา
ทําใหจํานวนคดี ผูเสียหาย ผูตองหาคดีคามนุ ษย มีจํานวนลดลงอย างต อเนื่องสงผลใหส ถานการณ การคา มนุ ษย
ในประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยยกระดับจาก Tier 2 Watch list เปน Tier 2 ในป ๒๕๖๑
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดดําเนินโครงการเพื่อสรางสุขภาวะแรงงาน
นอกระบบและพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อชวย “ลดทุกข สรางสุข” ในกลุมแรงงาน ทั้งในเรื่องการอบรม
สุขภาวะแกนนําแรงงานนอกระบบ การสรางแรงจูงใจแรงงานนอกระบบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเพิ่มความสุข
และลดความเครียดในชีวิตแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ หลังจากเขารวมกิจกรรมตาง ๆ พบวา แกนนําแรงงานนอกระบบ
มีคาเฉลี่ยความสุข เทากับ ๓๒.๓๖ คะแนน จากเดิมที่มีอยู ๓๐.๒๘ คะแนน (๒๗ – ๓๒ คะแนน หมายถึง มีความสุข
เทากับคนทั่วไป) และคาเฉลี่ยความเครียด เทากับ ๔.๑๔ คะแนน จากเดิม ๕.๐๘ คะแนน (๐ - ๔ คะแนน หมายถึง
เครียดนอย) ซึ่งสงผลใหมีระดับความสุขเพิ่มขึ้นและมีระดับความเครียดลดนอยลง ๖
สําหรับการสงเสริมคนพิ การให เข าสู การมี อาชี พและมีคุณภาพชีวิ ตที่ ดีขึ้นนั้น กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย ได ประกาศความร วมมื อสนับสนุ นให เกิ ดการจางงานคนพิ การ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานที่ดีขึ้น โดยการตั้งเปาการจางงานคนพิการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ คน และยังเกิด
บั น ทึ กข อตกลงระหว า งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคง
ของมนุษย เพื่อประสานความรวมมือให เกิ ดการจ างงานคนพิ การในชุมชนเพื่ อทํางานในหนวยงานของรัฐภายใต
กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ โครงการประชารัฐเพื่อสังคม ยังมีสวนชวยจางงานคนพิการไดทํางานเพิ่มขึ้น
อีกทั้งภาคธุรกิจหลายแหง รวมทั้งสถาบันการศึกษาไดมีความพยายามในการจางงานคนพิการเชนกัน
ในสวนของการสงเสริมการจางงานผูส ูงอายุนั้น กระทรวงแรงงานไดเตรียมการในการออกกฎหมายคาจาง
ขั้นต่ํารายชั่วโมงสําหรับลูกจางผูสูงอายุ รวมทั้งเปดศูนยใหบริการจัดหางานแกผูสูงอายุ และออกมาตรการทางภาษี
เพื่อกระตุนใหหนวยงานภาคเอกชนจางแรงงานผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป เขาทํางาน โดยเอกชนสามารถใชสิทธิ
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-๑๔ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไดถึงรอยละ ๑๐๐ ของเงินที่จายใหแกลูกจางสูงอายุ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรั ษฎากรว าดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้ งแต วั น ที่
๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒๙๐) ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
โดยใหเริ่มใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือ หลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อชวย
สนับสนุนใหผูสูงอายุมีโอกาสไดทํางานตอ มีรายไดหลังเกษียณที่เพียงพอ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และบรรเทา
ภาระงบประมาณภาครัฐดานสวัสดิการชราภาพในระยะยาวดวย เนื่องจากประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงวัย (Aged
Society) ในป ๒๕๖๔
๒.๒ ขอทาทาย
จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการจัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการหารือรวมกับภาคสวนตางๆ
อยางตอเนื่องในชวงป ๒๕๕๙-๒๕๖๑ พบวายังมีขอทาทายหลายประการที่ประชาชนคาดหวังใหรัฐบาลเรงรัด
ในการแกปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นแรงงาน สรุปไดดังนี้
• การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศ เชน อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๘๗
และ ๙๘ (สิทธิในการรวมตัวและเจรจาตอรอง) ๑๘๙ (แรงงานทํางานบาน) และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุ มครองสิ ทธิ ของแรงงานโยกย า ยถิ่ น ฐานและสมาชิกในครอบครัว (International Convention on the
Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families: ICRMW) ร ว ม ถึ ง
การสงเสริมการปฏิบัติตามปฏิญญาไตรภาคีเรื่องหลักการวาดวยสถานประกอบการขามชาติและนโยบายสังคม
(The Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy หรือ
MNE declaration)
• การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการตางๆ โดยเฉพาะการแกไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิแรงงาน สวัสดิการ การจัดหางาน
การจางงาน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการประกันสังคม เพื่อลดชองวางในทางปฏิบัติ และเพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ เชน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฯลฯ
• การพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาวใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กําหนดวิธีการเขาถึงสิทธิของหนวยงานและนายจาง เพื่อใหนายจางสามารถตรวจสอบรายละเอียดของแรงงานได
• การออกใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวใหมาขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตทํางาน กํากับ ดูแล
การออกใบอนุ ญาตทํ างานไม ให มี การทุ จริ ต รวมทั้ งกํ าหนดมาตรการคุ มครองพยานผู ให เบาะแสกรณี ทุ จริ ตจาก
การใหบริการออกใบอนุญาตทํางาน
• การพัฒนาศักยภาพและสงเสริมเผยแพรความรูใหกับแรงงาน ควรเผยแพรองคความรู ทักษะ การใช
เทคโนโลยี ตลอดจนความรู ดานกฎหมาย สิทธิ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย ในอาชี ว ะอนามัย ชองทาง
การขอรับบริการและความชวยเหลือจากรัฐ รวมถึงกลไกและชองทางการรองเรียน ผานทางสื่อหลากหลายรูปแบบ
และจัดทําเปนหลายภาษาเพื่อใหแรงงานตางดาวสามารถเขาใจไดงาย
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-๑๕• การบังคับใชกฎหมายที่เ กี่ ยวกับการคาประเวณี ปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ ไดรั บจากคณะกรรมการ
สหประชาชาติวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ เมื่อป ๒๕๖๐ โดยกํากับดูแลธุรกิจบันเทิง
ใหปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอยางเต็มที่ และพิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเฉพาะความผิดทางอาญาสําหรับผูคาประเวณี
• การสงเสริมการจางงานคนพิการ ผูสูงอายุ และผูพนโทษ สนับสนุนใหเพิ่มความพยายามยิ่งขึ้นในการสงเสริม
ใหเกิดการจางงานคนพิการ ผูสูงอายุ และผูพนโทษ ที่เหมาะสมกับทักษะและความสามารถ ตลอดจนฝกทักษะ
การประกอบอาชีพใหกับกลุมบุคคลดังกลาวเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน และใชประโยชนจากกองทุนตางๆ
เพื่อชวยผูพิการ ผูสูงอายุ และผูพนโทษไดงานทําและเสริมสรางศักยภาพอยางแทจริง
• การขจั ด การเลื อกปฏิ บัติใ นการจ า งงาน/ทํ า งาน ทบทวนและแก ไขกฎหมายเพื่ อคุ มครองและขจั ด
การเลื อกปฏิ บั ติในการจ า งงานในทุ กกรณี ทบทวนพระราชบัญ ญัติความเทาเทีย มระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยเฉพาะมาตรา ๑๗ ตลอดจนสร า งความตระหนั ก รู เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ฯ รวมถึ ง กลไกการร อ งเรี ย น
ของพระราชบัญญัติฯ ใหกับทุกภาคสวน สงเสริมใหเกิดการจางงานอยางเทาเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ทางเพศ แก ป ญ หากรณี ก ารถู ก เลิ กจ า งเนื่ อ งจากตั้ ง ครรภ การบังคับ ตรวจ HIV/AIDS กอน/ระหว า งทํ า งาน
การจัดการปญหา HIV/AIDS ในที่ทํางาน การไมใหโอกาสผูหญิงในการเลื่อนตําแหนง การเลือกปฏิบัติเนื่องจากถิ่น
กําเนิด การลวงละเมิดและคุกคามทางเพศในที่ทํางาน การใชความรุนแรง การเลือกปฏิบัติในการจายคาแรงสตรี
การเลือกปฏิบัติในการจางงานตอกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แรงงานสตรีในบางบริบทและสถานการณ เชน
คนทํางานบาน แรงงานขามชาติ ผูคาบริการทางเพศ ฯลฯ
• การได รั บค า แรง/คา จ างที่ เ ป นธรรม กําหนดนโยบายการจายอัตราคาจางขั้น ต่ํากับ แรงงานทุกกลุม
และทุกภาคธุรกิจโดยเทาเทียมกัน กําหนดมาตรการที่รองรับคาแรง/คาจางที่เปนธรรม การจายเงินที่ตรงตอเวลา
มี ห ลั ก ฐานการจ า ย และการหั ก ค า จ า งที่ ชั ด เจนตามกฎหมาย รวมทั้ ง พั ฒ นากลไก มาตรการ หรื อ นโยบาย
เพื่อกําหนดขั้นบันไดในการปรับคาแรงใหเปนธรรม เหมาะสม และสอดคลองกับคาครองชีพทุกป
• สภาพการทํ างานที่ เ หมาะสม เสนอใหสรางสภาพงานที่ มีคุณค า สิทธิ เสรีภาพ สวัสดิการ เทาเที ย ม
ตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ Decent Work
• การเขาถึงสุขภาพของแรงงาน กํากับใหนายจางดูแล รักษา หรือรับรองหลักประกันสุขภาพใหกับแรงงาน
และรับรองสิทธิในการเขาถึงหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหกับแรงงาน รวมถึงแรงงานขามชาติ โดยไมเลือกปฏิบัติ
• การดูแลบุตรของแรงงาน รับรองสิทธิของบุตรของแรงงานขามชาติในการเขาถึงการศึกษา
• การรวมกลุมของแรงงาน ส งเสริ มสิ ทธิในการรวมตัว และตอรองของลูกจางตางชาติในประเทศไทย
โดยเรียกรองใหแกไขพระราชบัญญัติแรงงานสั มพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อใหลูกจางตางชาติมีสิทธิกอตั้งสหภาพ
แรงงานและดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงาน รวมทั้งมีสิทธิเปนที่ปรึกษาสหภาพ
แรงงานในการเจรจาตอรอง นอกจากนั้น ยังมีการเสนอใหศึกษารูปแบบการจัดตั้ง Social & Economic Council
ของตางประเทศ เพื่อเปนเวทีหลักของทุกภาคสวนที่ เ กี่ยวของ ในการหารือประเด็ นต างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็น
แรงงาน
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๑๖• การคามนุษยและแรงงานบังคับ นํามาตรการที่ใชกับภาคการประมงมาดําเนินการดูแลสภาพแรงงาน
ในภาคอุ ต สาหกรรมอื่ น เช น ภาคการเกษตรและการก อ สร า งที่ มี แ รงงานข า มชาติ ทํ า งานเป น จํ า นวนมาก
และพิจารณากํา หนดใหธุร กิจ ในภาคที่ มีความเสี่ย งสูงใหทําการตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับ สิทธิมนุษ ยชน
ตามหลักการ UNGPs
• การคุมครองแรงงานจากการใชเทคโนโลยีวิทยาการเขามาแทนที่แรงงาน ศึกษาและพิจารณากําหนด
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุมครองแรงงานมิใหถูกเลิกจางเพราะเหตุแหงการเขามาแทนที่โดยเทคโนโลยีและวิทยาการ
• การคุ มครองแรงงานในระบบห วงโซ อุ ปทาน กํากับ ดูแล ใหภ าคธุร กิจ ที่อยูในหว งโซอุป ทาน หรือ
ระบบแฟรนไชส ใหความคุมครองแรงงานในมาตรฐานเดียวกับบริษัทแม
• การคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ ใหความรูแกแรงงานไทยที่ทํางานในตางประเทศใหเขาใจถึง
กลไกในการคุมครองสิทธิของแรงงานในประเทศปลายทาง
• การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เสนอแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหรัฐมีหนาที่ในการตรวจสอบการคุมครองสิทธิมนุษยชนตอองคกรธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ
ที่ไดประโยชนจากการจัดซื้อ จัดจาง ของภาครัฐ รวมทั้งเสนอใหเพิ่มเงื่อนไขการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ใหกับภาคธุรกิจคูสัญญาของรัฐและรัฐวิสาหกิจในกฎหมายและสัญญาจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
• การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานภาครัฐ เสนอใหเพิ่มพนักงานตรวจแรงงานใหเพียงพอกั บ
จํานวนแรงงานที่ตองการรับบริการจากรัฐ
• การดํ า เนิ น การต อ ภาคธุ ร กิ จ การจั ด ทํ า โครงการนํ า ร อ งร ว มกั บ ภาคเอกชนเพื่ อ เป น ตั ว อย า งใหกับ
ผูประกอบการตางๆ ในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน สงเสริมใหผูประกอบการทุกประเภทและทุกกิจ การ
เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ปองกันและปราบปรามสถานประกอบการที่กอตั้งโดยผิดกฎหมาย กําหนดมาตรการ
ใหภาคธุรกิจทุกขนาดจัดทํารายงานการประเมินผลสิทธิมนุษยชนรอบดาน (Human Rights Due Diligence) และเปดเผย
รายงานฯ ตอสาธารณะ ตรวจสอบการเลิกกิจการและการจดทะเบียนเพื่อปองกันการใชหลักการเรื่องนิติบุคคล
เพื่อหลบเลี่ยงที่จะไมปฏิบัติตามคําพิพากษา กําหนดมาตรการควบคุมนายจางใหปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
นํามาตรการที่ใชกับภาคการประมงมาดูแลสภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น เชน ภาคการเกษตรและการกอสราง
เผยแพรความรูหลักการ UNGPs และแผนปฏิบัติการฯ ใหกับภาคธุรกิจทุกขนาด ตลอดจนบริษัทสาขา และกลุม
หวงโซอุปทาน ฯลฯ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๑๗๒.๓ (ราง) แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ๗
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาขอเสนอแนะที่ไดรับจากภาคสวนตางๆ ตามขอ ๒.๒ และนํามาจัดกลุมโดยกําหนดประเด็นสําคัญ พรอมทั้งแผนกิจกรรม
ซึ่งระบุหนวยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติการฯ ตัวชี้วัด ตลอดจนความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
หลักการ UNGPs เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดยึดถือปฏิบัติตอไป อีกทั้งยังเปนการชวยใหการติดตามประเมินผลสามารถทําไดงายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ โดยแยกเปน ๓ เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้
6

เสาที่ ๑ หนาที่ของรัฐในการคุมครอง (Protect)
ลําดับที่

๑.

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
การเขาเปนภาคี ศึกษาความเปนไปไดในการเขาเปนภาคี
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒
มีการศึกษาความเปนไปได
สนธิสัญญา
อนุสัญญา ILO ๙๘ และ ๑๘๙ โดยประเมิน
ในการเขาเปนภาคีอนุสัญญา
ระหวางประเทศ จากสถานการณและบริบทของประเทศไทย
ILO ๙๘ และ ๑๘๙ ภายในป
๒๕๖๒

ศึกษาปฏิญญาไตรภาคีเรื่องหลักการวาดวย -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๓
สถานประกอบการขามชาติและนโยบาย
-กระทรวงการ
สังคม (The Tripartite declaration of
ตางประเทศ
๗

อยูระหวางการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

มีการศึกษาปฏิญญาไตรภาคี
เรื่องหลักการวาดวยสถาน
ประกอบการขามชาติและ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๕
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

-๑๘ลําดับที่

๒.

ประเด็น

กิจกรรม

principles concerning multinational
enterprises and social policy หรือ
MNE declaration) ขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ และพิจารณาแนวทาง
ดําเนินงานเพื่อสงเสริมปฏิญญาฯ
การปรับปรุง ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง
แกไขกฎหมาย แรงงาน การจัดสวัสดิการสังคม การ
กฎ ระเบียบ
ประกันสังคม ที่ยังมีชองวางระหวาง
นโยบาย และ กฎหมายและทางปฏิบัติ และพิจารณา
มาตรการตางๆ ปรับปรุง หรือ พัฒนาใหดียิ่งขึ้น และ
ที่เกี่ยวของ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล
ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของและพิจารณา
ปรับปรุง หรือ พัฒนาใหสอดคลองกับ
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ
(ILO Convention) ฉบับที่ ๑๓๘ และ
๑๘๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ตัวชี้วัด

นโยบายสังคมขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ

จํานวนกฎหมายที่ไดรับการ
ปรับปรุงแกไข

-กระทรวงแรงงาน

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖

จํานวนครั้งที่มีการประชุม
ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๕
- ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗

- ยุทธศาสตรชาติดา นการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
-ยุทธศาสตรชาติดา นการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม

- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๑๙ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

ศึกษาหลักการทั่วไปขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศวาดวยการจัดหางานอยางเปน
ธรรม (ILO General Principles and
Operational Guidelines on Fair
Recruitment) และทบทวนกฎหมายและ
แนวปฏิบัติที่บังคับใชอยูเพื่อใหสอดคลอง
กับหลักการฯ ดังกลาว

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาฯ

ทบทวนนโยบายการจางแรงงานในพื้นที่
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ชายแดนในลักษณะที่มุงคุมครองคนทํางาน
ที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไวแลวทุกฉบับ
โดยไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้งคุมครองสมาชิกที่
เปนผูติดตาม ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับ
ฉันทามติอาเซียนวาดวยการคุมครองและ
สงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ (ASEAN
Consensus on the Protection and
Promotion of the Rights of Migrant
Workers)

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

จํานวนนโยบายที่มีการทบทวน

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-๒๐ลําดับที่

ประเด็น

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ความสอดคลองกับ
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรชาติ
(๒๕๖๒/SDGs/UNGPs
๒๕๖๖)
พิจารณาแนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖ จํานวนรางพระราชบัญญัติที่ผาน - ยุทธศาสตรชาติดานการ
แรงงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
และมาตรฐานสากล เชน พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
โอกาสและความเสมอภาคทาง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
สังคม
พ.ศ. ๒๕๔๓
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
ทบทวนกฎหมายและระบบประกันสังคม -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖ จํานวนสิทธิประโยชน หรือ
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
โดยพิจารณา (๑) ปรับปรุงเงื่อนไข สิทธิ
หลักเกณฑที่ไดมีการทบทวน
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ประโยชนของผูประกันตน (๒) การมีสวน
หรือปรับปรุง
ทรัพยากรมนุษย
รวมของไตรภาคีในการบริหารจัดการ
-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
กองทุนประกันสังคม (๓) การเขาถึง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
กองทุนฯของแรงงานทุกประเภทอยางเทา
สังคม
เทียมโดยเฉพาะ แรงงานนอกระบบ (๔)
- SDGs เปาหมายที่ ๓, ๘
การใหความคุมครองแกลูกจางที่
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
เกษียณอายุ (๕) ความสอดคลองกับ
หลักการของ ILO

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-๒๑ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการจางงาน
ภาครัฐ เพื่อสรางความเปนธรรมแกลูกจาง
ของสวนราชการ

ศึกษา วิเคราะห ทบทวนพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมทั้งกํากับดูแลธุรกิจสถานบันเทิงให
ปฏิบัติตามกฎหมาย
๓.

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖ จํานวนครั้งที่มีการทบทวน
กฎหมายที่เกี่ยวของ

-สํานักงานตํารวจ ๒๕๖๒-๒๕๖๖
แหงชาติ
-กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย

การพัฒนา
จัดทําระบบจัดเก็บขอมูลรายละเอียดของ -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ระบบบริหาร แรงงาน เพื่อใหหนวยงานและนายจาง
จัดการแรงงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดของแรงงานได

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

มีการประชุมและศึกษาเพื่อ
ทบทวนทบทวนพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
หารือกับธุรกิจสถานบันเทิง
ระบบจัดเก็บขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานความ
มั่นคง
- SDGs เปาหมายที่ ๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-๒๒ลําดับที่

๔.

ประเด็น

กิจกรรม

การจัดหางาน พัฒนามาตรการควบคุมและตรวจตรา
การจัดหางานที่เปนธรรม

จัดใหผูชี้เบาะแสการทุจริตเขาสู
กระบวนการคุมครองพยาน

๕.

การพัฒนา
ศักยภาพและ
สงเสริม
เผยแพร
ความรูใหกับ
แรงงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖ -ตรวจสอบบริษัทจัดหางานให
คนงานไปทํางานในตางประเทศ
-มีทะเบียนผูรับอนุญาตจัดหางาน
ใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ได

-สํานักงานตํารวจ ๒๕๖๒-๒๕๖๖
แหงชาติ
-กระทรวงยุติธรรม

อบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
คุมครองแรงงาน สิทธิแรงงาน ความ
ปลอดภัยในการทํางาน แกกลุมแรงงาน
ซึ่งรวมถึงแรงงานขามชาติ รวมทั้งพัฒนาสื่อ
หลากหลายรูปแบบเพื่อเผยแพรความรู

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

จํานวนพยานที่เขาสูความ
คุมครอง ไดรับความปลอดภัย

-แรงงานตางดาวไดรับความรู
ความเขาใจขอมูลปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตกเปนเหยื่อของการคา
มนุษย
-จํานวนผูเขารับการอบรม

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๑๐,
๒๕
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘

-๒๓ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

ดังกลาว ในภาษาที่แรงงานขามชาติ
สามารถเขาใจไดงาย
๖.

การขจัด
การเลือก
ปฏิบัติ
ในการจาง
งาน/ทํางาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

-รอยละของความรูความเขาใจที่
เพิ่มขึ้น
-จํานวนเอกสารที่ไดรับการ
เผยแพรในภาษาตางชาติ
การสงเสริมอาชีพและการจางงานใหกับคน -กระทรวงการ
๒๕๖๒
เชิงปริมาณ
พิการ ในสถานประกอบการและหนวยงาน พัฒนาสังคมและ โครงการ
-คนพิการไดรับการสงเสริมการมี
ของรัฐ โดยจัดใหมีเจาหนาที่ประสานงาน ความมั่นคงของ ใหบริการจัดหา งานทําจํานวน ๑,๗๕๐ คน
ระหวางผูประกอบการกับคนพิการ พรอม มนุษย
งานแกกลุมคน เชิงคุณภาพ
ทั้งมีระบบคัดกรองความสามารถคนพิการ -กระทรวงแรงงาน พิเศษ
-คนพิการไดรับการสงเสริมการมี
เพื่อจัดหางานใหอยางเหมาะสม
-กิจกรรมจัดหา งานทําไมนอยกวารอยละ ๖๒
งานใหคนพิการมี -คนพิการไดรับการสงเสริมการมี
งานทํา
งานทําในหนวยงานภาครัฐ ๘๘
-กิจกรรมสงเสริม คน
คนพิการทํางาน -สงเสริมใหคนพิการทํางานใน
ในหนวยงาน
หนวยงานรัฐในอัตราสวนตามที่
ภาครัฐ
กฎหมายกําหนด ๑๐๐: ๑
พัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนสงเสริม
-กระทรวงการ
๒๕๖๒-๒๕๖๖ สนับสนุนใหคนพิการมีงานทํา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พัฒนาสังคมและ
และประกอบอาชีพอิสระ รอยละ
ความมั่นคงของ
๙๐
มนุษย

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๐
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘

- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

-๒๔ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

พัฒนามาตรการและกลไกสงเสริมการจาง
งานผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการจาง
งานเพิ่มขึ้น

พิจารณาแนวทางสงเสริมใหผูพนโทษ
สามารถประกอบอาชีพได

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๑๐
-กระทรวงแรงงาน ป ๒๕๖๒
ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมการจาง - ยุทธศาสตรชาติดานการ
โครงการขยาย งานและมีรายได จํานวน
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
โอกาสการมีงาน ๑๐๐,๐๐๐ คน
ทรัพยากรมนุษย
ทําใหผูสูงอายุ
-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๑๐
-กระทรวงยุติธรรม ป ๒๕๖๒
เชิงปริมาณ จํานวนผูถูกคุมขังใน - ยุทธศาสตรชาติดานการ
-กระทรวงแรงงาน โครงการเตรียม เรือนจําศูนยวิวัฒนพลเมืองและ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ความพรอมแก
สถานพินิจและคุมครองเด็กและ ทรัพยากรมนุษย
กําลังแรงงาน
เยาวชนไดรับการแนะแนวอาชีพ
กิจกรรม แนะแนว และสงเสริมอาชีพ ๑๐,๐๐๐ คน

-๒๕ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

ศึกษาความเปนไปไดและผลกระทบการ
ปรับกฎหมายแรงงานใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
อาชีพ และ
สงเสริมการมีงาน
ทําใหผูถูกคุมขัง
ในเรือนจํา ศูนย
วิวัฒนพลเมือง
และสถานพินิจ
และคุมครองเด็ก
และเยาวชน
โครงการใหบริการ
จัดหางานแกกลุม
คนพิเศษ กิจกรรม
จัดหางานพิเศษ
สําหรับผูพนโทษ
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖

ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

เชิงปริมาณ
แรงงานทุกกลุมไดรับบริการ
สงเสริมการมีงานทํา จํานวน
๕๐๐ คน

-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๑๐

จํานวนครั้งที่ไดมีการทบทวน
กฎหมายแรงงาน

-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๐
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-๒๖ลําดับที่

ประเด็น

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ความสอดคลองกับ
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรชาติ
(๒๕๖๒/SDGs/UNGPs
๒๕๖๖)
พิจารณามาตรการใหความคุมครองทาง
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีมาตรการตรวจแรงงานขามชาติ - ยุทธศาสตรชาติดานการ
สังคมแกกลุมลูกจางที่เปนแรงงานขามชาติ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลูกจางในภาคเกษตร
ทรัพยากรมนุษย
-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
และประมง ที่เปนลูกจางตามฤดูกาล
โอกาสและความเสมอภาคทาง
รวมถึงลูกจางทํางานบาน
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
-กระทรวงการ
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -จํานวนสื่อที่เผยแพร
-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พัฒนาสังคมและ
ประชาสัมพันธ
โอกาสและความเสมอภาคทาง
ความมั่นคงของ
-จํานวนผูเขารับการอบรม
สังคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกลไกภายใต
พระราชบัญญัติฯ เพื่อปรับทัศนคติของคน มนุษย
- SDGs เปาหมายที่ ๕, ๑๐
ในสังคมใหเขาใจและยอมรับความเสมอ
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๘
ภาคและความเทาเทียมระหวางเพศ
จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ รอยละความรูความเขาใจ
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
เรื่องความหลากหลายทางเพศกับภาคสวน ยุติธรรม
เกี่ยวกับประเด็นความ
โอกาสและความเสมอภาคทาง
ตางๆ รวมถึงภาคธุรกิจ
หลากหลายทางเพศ
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๕, ๑๐
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๘

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-๒๗ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -จํานวนสถานประกอบการที่เขา
รวม ม.ร.ท. และไดรับการ
สงเสริมเพื่อใหมีนโยบายเรื่องการ
ปองกันการละเมิดทางเพศ

สงเสริมใหผูประกอบการออกนโยบาย
ระเบียบ หรือ มาตรการปองกันการลวง
ละเมิดทางเพศ และการใชความรุนแรงใน
สถานที่ทํางาน

-กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย
-กระทรวงแรงงาน

พัฒนามาตรการปองกันและจัดการปญหา
HIV/AIDS ในทีท่ ํางาน

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
-กระทรวง
สาธารณสุข

พิจารณากําหนดมาตรการและกลไกสงเสริม กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
การจางงานสตรี ใหสตรีเขามามีบทบาทใน
ระบบแรงงานเพื่อสรางความเสมอภาค
ระหวางเพศที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
พิจารณากําหนดมาตรการและกลไกสงเสริม
การจางงานกลุมเปราะบางอื่นๆ อาทิ กลุม
ชาติพันธุ คนไรรัฐ ไรสัญชาติ และประชากร
ขามชาติ รวมถึงกลุมวิถีทางเพศ และอัตต
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๕, ๘, ๑๐
- UNGPs ขอที่ ๑, ๒, ๓, ๕,
๗, ๘
จํานวนสถานประกอบการ/
-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ลูกจางที่ไดรับการสงเสริมฯ
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๓, ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับ -ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การตรวจและสงเสริมการจางงาน โอกาสและความเสมอภาคทาง
สตรีใหมีความเสมอภาคระหวาง สังคม
เพศ
- SDGs เปาหมายที่ ๕, ๘, ๑๐
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
จํานวนชนกลุมนอยที่ไดรับ
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
พิจารณาอนุญาตทํางาน
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม

-๒๘ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลักษณทางเพศ ใหเขาสูระบบแรงงานอยาง ความมั่นคงของ
ถูกตอง สอดคลองกับหลักการดานสิทธิ
มนุษย
มนุษยชนสากล
-สํานักงานสภา
ความมั่นคง
แหงชาติ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๕, ๘, ๑๐
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

๗.

การไดรับ
ศึกษาสถานการณปจจุบัน โครงสรางคาจาง -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
คาแรง/คาจาง และพัฒนากลไก มาตรการ หรือนโยบาย
ที่เปนธรรม
เพือ่ ปรับคาแรงใหเปนธรรม เหมาะสม
สอดคลองกับคาครองชีพทุกป

จํานวนครั้งที่มีการศึกษา หรือ
ปรับคาแรง

๘.

สภาพการ
ทํางานที่
เหมาะสม

จํานวนผลการศึกษาฯ

ศึกษามาตรฐานระหวางประเทศเกี่ยวกับ
สภาพการทํางานที่เหมาะสม (Decent
Work for All) และนํามาจัดทําเปน
ขอกําหนด หรือ ระเบียบ ตามที่เหมาะสม

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม

-๒๙ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อใชเปนแนวทางใหกับภาคธุรกิจในการ
จางงาน

๙.

การเขาถึง
สุขภาพของ
แรงงาน

ใหบริการดานสุขภาพแกแรงงาน ทัง้ การ
ปองกันและควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ
การรักษาพยาบาล และการฟนฟู
สมรรถภาพ

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
-กระทรวง
สาธารณสุข

พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตรแก
-กระทรวง
แรงงานตางดาว เชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข
สาธารณสุขตางดาว เพื่อสรางการเขาถึงที่มี
ประสิทธิภาพ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
จํานวนผูประกันตนที่ไดรับบริการ - ยุทธศาสตรชาติดานการ
ทางการแพทย
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- SDGs เปาหมายที่ ๓, ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
มีกลไกในการใหบริการ
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
สาธารณสุขใหกับแรงงานตางดาว พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๓, ๘, ๑๐
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-๓๐ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๑๐.

การดูแลบุตร
ของแรงงาน

แกปญหาการเขาถึงการศึกษาของเด็ก
ติดตามแรงงาน โดยการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการทั้งในระบบ (รัฐและเอกชน)
และนอกระบบ (กศน.)
การสงเสริมใหสถานประกอบกิจการจัด
สถานที่ดูแลเด็กในที่ทํางาน โดยการจดแจง
เปนศูนยบริการเด็กในสถานประกอบ
กิจการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย โดยที่สถาน
ประกอบการจะไดรับการลดหยอนภาษี
และบุตรของลูกจาง/แรงงาน ไดรับการดูแล
และมีพัฒนาการอยางเหมาะสม
หารือกับภาคธุรกิจเพื่อกําหนดแนวทาง
การใหบริการที่คํานึงถึงเด็กในภาคธุรกิจ
อาทิ การจัดเจาหนาที่ในธุรกิจเครือขายมือ
ถือดูแลชองทางแชทและสงขอมูลไปยัง
ภาครัฐหากมีเด็กที่ตองการความชวยเหลือ
หรือใหคําปรึกษากับเด็กที่ถูกกลั่นแกลงใน
โรงเรียน

-กระทรวงศึกษาฯ
-กระทรวงแรงงาน

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
๒๕๖๒-๒๕๖๖ จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับ
การสงเสริมใหจัดสวัสดิการ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด
(แหง/คน)

-กระทรวงการ
๒๕๖๒-๒๕๖๖
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย
-กระทรวงแรงงาน

-กระทรวงการพัฒนา ๒๕๖๒-๒๕๖๖
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
-กระทรวงดิจิทัลฯ
-กระทรวงศึกษาฯ
-สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- SDGs เปาหมายที่ ๔, ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
จํานวนสถานประกอบกิจการที่จด - ยุทธศาสตรชาติดานการ
แจงเปนศูนยบริการเด็กในสถาน พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ประกอบกิจการ
ทรัพยากรมนุษย
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๑
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-กิจกรรม/บริการของภาคธุรกิจที่
รองรับสําหรับเด็ก
-รอยละความสําเร็จในการให
คําปรึกษา และประสานสง
ตอเนื่องไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ

- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-๓๑ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

๑๑.

การคามนุษย
และแรงงาน
บังคับ

พิจารณานํามาตรการที่ใชกับภาค
การประมงมาดําเนินการดูแลสภาพแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมอื่น เชน ภาค
การเกษตรและการกอสราง ที่มีแรงงานขาม
ชาติทํางานเปนจํานวนมาก

๑๒.

การคุมครอง
แรงงานจาก
การใช
เทคโนโลยี
วิทยาการเขา
มาแทนที่
แรงงาน

พิจารณจัดทําแผนงาน หรือ มาตรการ
รองรับ เยียวยา และใหความชวยเหลือกลุม
แรงงานที่ถูกเลิกจาง โดยใหความชวยเหลือ
ลูกจางตามหลักเกณฑที่กําหนดเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอน

๑๓.

การคุมครอง
แรงงานใน
ระบบหวงโซ
อุปทาน

ศึกษา และออกมาตรการเพื่อใหภาคธุรกิจ -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ที่มีหวงโซอุปทานมีระบบการบริหารจัดการ
แรงงานไดตามมาตรฐาน โดยมีมาตรฐาน
แรงงานไทย (TLS8001)

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
-สํานักงานตํารวจ ๒๕๖๒-๒๕๖๖ จํานวนสถานประกอบการกลุม
แหงชาติ
เสี่ยงที่ไดรับการตรวจ
-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖ แผนงาน หรือ มาตรการรองรับ
เยียวยา และใหความชวยเหลือ
กลุมแรงงานที่ถูกเลิกจางจากการ
แทนที่โดยยเทคโนโลยี

จํานวนเรื่องที่ศึกษา

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-๓๒ลําดับที่

๑๔.

๑๕.

ประเด็น

กิจกรรม

การคุมครอง อบรมคนหางานกอนเดินทางไปทํางาน
แรงงานไทยใน ตางประเทศโดยมีการใหความรูเกี่ยวกับ
ตางประเทศ สิทธิประโยชนตามกฎหมายของประเทศที่
จะไปทํางาน และกลไกในการคุมครองสิทธิ
ของแรงงานในประเทศปลายทาง ซึ่งรวมถึง
การใหความคุมครองแรงงานไทยที่ประสบ
ปญหาในตางประเทศ และการใหคําแนะนํา
ในการดูแลรักษาสุขภาพแกแรงงานไทยใน
ตางประเทศ
การดําเนินการ สงเสริมใหสถานประกอบกิจการนําแนว
ตอภาคธุรกิจ ปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (Good Labour
Practice –GLP) ไปใชในการบริหารจัดการ
ธุรกิจของตน
ตรวจสอบ ตรวจตรา สถานบริการ สถาน
ประกอบการ และบริษัทจัดหางาน โดยเนน
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ
สัญญาจางแรงงาน สภาพการทํางาน และ
ใบอนุญาตทํางาน (กรณีแรงงานตางดาว)

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖ -จํานวนคนหางานไดรับการอบรม
(กรมการจัดหา
ใหความรูกอนเดินทางไปทํางาน
งาน)
ตางประเทศ
-กระทรวงการ
-ปญหาของแรงงานไทยใน
ตางประเทศ
ตางประเทศไดรับการแกไขรอย
(กรมการกงสุล)
ละ ๙๐
-กระทรวง
-จํานวนครั้งของการใหคําแนะนํา
สาธารณสุข
และขอมูลในการดูแลสุขภาพแก
แรงงานไทย
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖ จํานวนสถานประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริม จํานวน
๑,๐๐๐ แหง/ป
-สํานักงานตํารวจ ๒๕๖๒-๒๕๖๖
แหงชาติ
-กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาด
ไทย

-จํานวนผูรับอนุญาตจัดหางาน
ไดรับการตรวจสอบ
-จํานวนสถานประกอบการและ
แรงงานตางดาวที่ไดรับการ
ตรวจสอบ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๗
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๑๐

- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานความ
มั่นคง
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-๓๓ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กํากับ ดูแล และกําหนดใหภาคธุรกิจขนาด -กระทรวง
ใหญและธุรกิจที่จดทะเบียนเขาตลาด
อุตสาหกรรม
หลักทรัพย ที่ใชแรงงานขามชาติเปนกําลัง -กลต.
หลักในการผลิต จัดทํารายงานการ
ประเมินผลดานสิทธิมนุษยชน
ของธุรกิจ (Human Rights Due
Diligence) เพื่อเปนมาตรการ
ในการปองปรามการแสวงหาประโยชนจาก
แรงงานโดยมิชอบ ทั้งนี้ รายงานดังกลาว
ตองเปดเผยตอสาธารณะเพื่อสราง
ความรับรูและงายตอการสอบทาน อีกทั้ง
ยังเปนการใหความสําคัญตอเรื่อง
ความโปรงใส (transparency) และ
การตรวจสอบยอนกลับ (traceability)
ตามหลักบรรษัทภิบาล

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
๒๕๖๒-๒๕๖๖ การเผยแพรรายงานประเมินผล
ดานสิทธิมนุษยชน
ของธุรกิจ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๒
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗, ๑๗, ๑๘, ๑๙

เสาที่ ๒ หนาที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ในสวนของเสาที่ ๒ จะกําหนดการดําเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังที่มีตอภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ” เพื่อเปนแนวทางใหภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจยึดเปนหลัก
ในการประกอบการตอไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกลาวจะเปนจุดตั้งตน และเปนแรงกระตุนใหภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุกขนาด ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๓๔๑. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองจัดใหมีคําประกาศ/คําแถลงนโยบายดานการเคารพสิทธิมนุษยชนขององคกร ซึ่งรวมถึงหลักการ UNGPs
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองดําเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอยางเครงครัด
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองสงเสริมความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน ใหกับแรงงานในหนวยงาน ทั้งนี้ ใหรวมถึง
กฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และระหวางประเทศ
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และองคกรระหวางประเทศ กรณีที่จะมีการตรวจตราการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐาน
แรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน
๒. สิทธิและสวัสดิการแรงงาน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดใหมีสวัสดิการใหกับแรงงานและครอบครัวของแรงงาน เชน สถานที่ดูแลเด็กเล็กในที่ทํางาน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจไมควรจะบังคับใหแรงงานทํางานลวงเวลา การทํางานลวงเวลาจะตองเปนไปดวยความสมัครใจ หรือมีเหตุจําเปน เชน กรณีที่จะสงผล
ใหงานเกิดความเสียหาย โดยจะตองมีการเสนอขอทํางานลวงเวลาอยางเปนระบบ ซึ่งขึ้นอยูกับความจําเปนของลักษณะงาน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรกําหนดมาตรการรับรอง หรือ ประกันสิทธิในสุขภาพใหกับแรงงานในหนวยงาน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ใชแรงงานขามชาติควรจะผูรับผิดชอบคาใชจายในการสรรหาแรงงานและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามหลักการ “นายจางจาย”
(employer pay principle)
๒.๓ การขจัดการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทํางาน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรกําหนดมาตรการ/นโยบายเพื่อแสดงเจตนจํานงคในการสนับสนุนโอกาสที่เทาเทียม โดยไมมีการเลือกปฏิบัติในการจางงาน การรับเขา
ทํางาน การจายคาชดเชย การเลิกจาง การเลื่อนตําแหนง รวมถึงขจัดเงื่อนไขใดๆ ที่สรางผลกระทบทางลบตอลูกจางและผูสมัครงานตามความเหมาะสม
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรกําหนดมาตรการ/นโยบายองคกรในการปองกันการลวงละเมิดทางเพศในสถานที่ทํางาน
• ภาคธุรัฐวิสาหกิจและรกิจควรเพิ่มการจางงานสตรี กลุมชาติพันธุ คนพิการ คนสูงอายุ คนพนโทษ ฯลฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดใหสถาน
ประกอบการมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมใหกับกลุมบุคคลดังกลาว
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองไมพิจารณาไมจาง หรือ เลิกจางดวยสาเหตุของการติดเชื้อ HIV/AIDS
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๓๕๒.๔ กลไกการรองเรียน และเยียวยา
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดใหมีชองทางการรองเรียน/กลไกรองทุกขภายในหนวยงาน มีการเก็บขอมูลที่เปนความลับ มีการเปดใหรองเรียนไดหลายชองทาง
ซึ่งจะตองเปนชองทางที่เขาถึงไดโดยสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามผลการรองเรียนได เชน มีระบบรองเรียนบนเว็บไซต ระบบรองเรียนผานแอพพลิเ คชั่น
บนโทรศัพทมือถือ ฯลฯ
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดใหมีการหารือเพื่อไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทระหวางแรงงานกอนนําคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม โดยตองเปดโอกาสใหแรงงานเขามา
มีสวนรวมในการเจรจาตอรอง
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรกําหนดใหมีมาตรการเยียวยาความเสียหายใหกับแรงงาน กรณีที่แรงงานถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการเยียวยาควรครอบคลุมถึง
ความเสียหายทางรางกายและจิตใจ
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรกําหนดมาตรการ/กลไกเพื่อรองรับและแกปญหาการเลิกจาง รวมทั้งจายคาชดเชยกรณีเลิกจางตามแนวทางที่กฎหมายกําหนด
เสาที่ ๓ หนาที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดรับจากภาคสวนตางๆ ตามขอ ๒.๒ และนํามาจัดกลุมโดยกําหนดหนาที่ภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายใหกับแรงงานผูไดรับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด โดยภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ หรือ เปนผลมาจากการประกอบธุรกิจ โดยไดเชื่อมโยง
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจและยึดถือปฏิบัติตอไป สรุปได
ดังนี้
ลําดับที่
ประเด็น
กิจกรรม
หนวยงาน
กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ความสอดคลองกับ
รับผิดชอบ
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรชาติ
(๒๕๖๒/SDGs/UNGPs
๒๕๖๖)
๑.
การรองเรียน/ จัดทําระบบรองทุกข (ทั้งภาครัฐ และเอกชน) -สํานักงานอัยการ ๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีระบบรองทุกขใหผูรองเรียนได - ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
รองทุกข
และพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เพื่อรับเรื่องราว สูงสุด
รองเรียนสะดวก
สมดุลและพัฒนาระบบการ
รองทุกขที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บขอมูลที่ -กระทรวงมหาดไทย
บริหารจัดการภาครัฐ
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๓๖ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

เปนความลับ มีการเปดใหรองเรียนไดหลาย
ชองทางที่มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
ติดตามผลการรองเรียนได โดยการนํา
เทคโนโลยีเขามาชวย เชน สายดวน เว็บไซต
และรองเรียนผานแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพทมือถือ เปนตน
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับกลไกรับขอ
รองเรียนตามพระราชบัญญัติความเทา
เทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

หนวยงาน
รับผิดชอบ
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงการ
ตางประเทศ
(กรมการกงสุล)
-กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๑
- UNGPs ขอที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙,
๓๑

๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติฯ ทุกจังหวัด

ทบทวนและปรับปรุงกลไกการรองทุกขเพื่อ -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
เขาถึงการคุมครองและเยียวยาที่มีอยู เชน
กลไกการยื่นคํารอง หรือ คร. ๗ เพื่อให
แรงงานสามารถเขาถึงการคุมครองเยียวยา
ไดทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ และไมเลือก
สัญชาติ
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

ตัวชี้วัด

จํานวนชองทางการรองทุกขที่
ไดรับการปรับปรุง

- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๑
- UNGPs ขอที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

-๓๗ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

กลไกการรองเรียนของหนวยงานรัฐควร
ไดรับการประเมินประสิทธิภาพและการ
ปรับรูปแบบการทํางานเปนระยะๆ เพื่อให
แรงงานขามชาติสามารถเขาถึงได
โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ

จัดใหมีการเผยแพรชองทางการรองเรียน
และสายดวน ในภาษาที่แรงงานตางชาติ
สามารถเขาใจได

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

-กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๖
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงแรงงาน

-กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๖
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงแรงงาน

ตัวชี้วัด

จํานวนครั้งที่ไดรับการประเมิน

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๐
- UNGPs ขอที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
- ยุทธศาสตรชาติดา นการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- ยุทธศาสตรชาติดา นการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๐
- UNGPs ขอที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
จํานวนชองทางรองเรียนและสาย - ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ดวนในภาษาที่แรงงานตางชาติ โอกาสและความเสมอภาคทาง
เขาใจได
สังคม
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๐
- UNGPs ขอที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙,
๓๑

-๓๘ลําดับที่

๒.

ประเด็น

การเขาถึง
กองทุน
สงเคราะห
ลูกจาง

กิจกรรม

ลูกจางมีสิทธิเขาถึงกองทุนสงเคราะห
ลูกจางตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
หลักเกณฑที่กําหนด
ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุน
ชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายจากการถูก
เลือกปฏิบัติ หรือ ลวงละเมิดทางเพศใน
สถานที่ทํางาน

๓.

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖ จํานวนลูกจางที่ใชบริการ
สงเคราะหฯ

-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
-กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย
-กระทรวงยุติธรรม

การอํานวย
พัฒนาหลักเกณฑเพื่ออนุญาตและคัดเลือก -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ความยุติธรรม แรงงานขามชาติ ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว
เมียนมา) มาเปนผูประสานงานดานภาษา
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับแรงงานที่เขา
สูก ระบวนการยุติธรรม

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-ผลการศึกษา
-จํานวนผูเสียหายที่
คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัย
และมีความประสงคขอรับการ
เยียวยา

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑
-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม

- SDGs เปาหมายที่ ๕, ๘
- UNGPs ขอที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘,
๒๙, ๓๑

หลักเกณฑในการคัดเลือก
-ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
แรงงานเพื่อมาเปนผูประสานงาน โอกาสและความเสมอภาคทาง
ไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง
สังคม
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๐, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑

-๓๙ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
-กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖ จํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
(สํานักแรงงาน
การแกไขปญหาขอพิพาทแรงงาน
สัมพันธ กสร.)
ไดรับการเสริมสรางความรูและ
พัฒนาเทคนิคการประนอมขอ
พิพาทแรงงาน

๔.

การระงับขอ
พิพาท

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
การแกไขปญหาขอพิพาทแรงงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

๕.

การเยียวยา

ทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติเงิน -กระทรวงแรงงาน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และระบบกองทุน
เงินทดแทน ใหทันสมัย โปรงใส เปนธรรม
และสอดคลองกับหลักการระหวางประเทศ

-จํานวนสิทธิประโยชน หรือ
หลักเกณฑที่ไดมีการทบทวน
หรือปรับปรุง

กําหนดใหมีกลไกเยียวยาทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชนในระดับทองถิ่น ทั้งนี้ การ
เยียวยาควรสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ

กลไกและมาตรการเยียวยา
ผูเสียหายที่ไดรับผลกระทบทาง
ลบ/ถูกละเมิดสิทธิอันเปนผล
มาจากการประกอบธุรกิจ

๖.

การคุมครอง
สิทธิของ
แรงงานไทยที่

-กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๖
(กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)
-กระทรวงยุติธรรม

ใหขอมูลและความชวยเหลือในการเขาถึง -กระทรวงการ
๒๕๖๒-๒๕๖๖
กลไกในการคุมครองสิทธิของแรงงานไทยที่ ตางประเทศ
ทํางานในตางประเทศ
-กระทรวงแรงงาน

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘
- UNGPs ขอที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑

- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑

- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑
รอยละของคนหางานที่เขารับการ - ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
อบรมกอนเดินทางไปทํางานใน สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

-๔๐ลําดับที่

ประเด็น

ทํางานใน
ตางประเทศ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
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กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

ตางประเทศมีความรูเกี่ยวกับสิทธิ - SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๗
ในประเทศปลายทางเพิ่มขึ้น
- UNGPs ขอที่ ๑, ๘ ๒๕, ๒๖,
-กรมการกงสุล สถาน
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุล
ใหญของไทยในตางประเทศ ให
ขอมูลเกี่ยวกับกลไกการคุมครอง
สิทธิของแรงงานไยใน
ตางประเทศอยางตอเนื่อง อาทิ
ผานเอกสารเผยแพร เว็บไซต
โทรศัพท ไลนแอพลิเคชั่น ฯลฯ
-แรงงานไทยในตางประเทศ
เขาถึงกลไกการคุมครองสิทธิ
รวมถึงความชวยเหลือในการ
เจรจากับนายจาง หรือหนวยงาน
ราชการของประเทศนั้นๆ กรณี
ไมไดรับความเปนธรรม หรือถูก
ละเมิดสิทธิ

-๔๑บทที่ ๓
ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๓.๑ สถานการณในภาพรวม
สิ ทธิ ชุ มชนเป นองค ประกอบหนึ่ งที่ สํ าคั ญภายใต สิ ทธิ ด านการเมื องการปกครองเนื่ องจากเป นส วนหนึ่ ง
ของกระบวนการมี ส วนร วมในการวางแผนและตัดสิ นใจเกี่ยวกั บการดํ าเนินนโยบายภาครั ฐ สิ ท ธิ ข องกลุ ม บุ ค คล
(Collective Rights) หมายถึ ง สิ ท ธิ ใ นฐานะที่ เ ป น สมาชิ ก ของกลุ ม บุ ค คลตามมาตรา ๔๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง ได ใ ห ก ารรั บ รองถึ ง สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในการมี เ สรี ภ าพในการรวมกั น
เปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอื่น โดยวรรค ๒ และวรรค ๓ ไดใหการรับรองสิทธิชุมชน
ในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและใหประชาชนในชุมชนสามารถเขาชื่อเพื่อเสนอแนะตอ
หนวยงานของรัฐใหดําเนินการอันใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการใด
อันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบของประชาชนหรือชุมชนและตองไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
นอกจากนี้ ในการกําหนดขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชน มาตรา ๘ ภายใตหมวดหนาที่
ของรั ฐ ได กํ า หนดให บุ ค คลและชุ ม ชนมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ข อ มู ล คํ า ชี้ แ จงและเหตุ ผ ลจากหน ว ยงานของรั ฐ ก อ น
การดําเนินการหรืออนุญาตใหผูใดดําเนิ นการ ถาการนั้นอาจมีผลกระทบต อทรั พยากร คุณภาพชีวิต สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง โดยรัฐตอง
ดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และ
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ตาม การพัฒนาของประเทศทางอุตสาหกรรมแบบกาวกระโดด และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
เพื่อการพัฒนาสงผลใหทุกคนสามารถใชประโยชนจากธรรมชาติไดมากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็สงผลเสียตอทุกคน
ในดานตางๆ ทั้งผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มเสื่อมโทรม ความไมปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบอยครั้ง
และมีความรุนแรงกวาในอดีต ตลอดจนผลเสียในเชิงสุขภาพทั้งทางตรงจากการใชเทคโนโลยี เชน ยาปราบศัตรูพืช
ในการทําการเกษตรกรรมแบบใหม และทางออมจากคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในดานตางๆ เชน ดิน น้ํา
อากาศ ที่ลดลง จึงเปนประเด็นทาทายที่รัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่ดูแลระดับการพัฒนาของประเทศใหเหมาะสมจะตอง
สรางความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ของประเทศ ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศอยางยั่งยืนในทุกมิติ
ปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งจัดทําดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั่วประเทศ โดยใหความสําคัญกับ
หลักการสําคัญ ๔ ประการ ไดแก (๑) การนอมนําและประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) การใหคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การพัฒนา
สูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข เพื่อรับมือกับบริบทความเปลี่ยนแปลงตางๆ เชน
กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ และการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง รวมทั้งความทาทายตางๆ
อาทิ การติดอยูในกับดักรายไดปานกลาง การเขาสูสังคมผูสูงอายุ และความเหลื่อมล้ําในสังคม นอกจากนี้ แผนพัฒนา
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
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-๔๒เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังเนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิ ตรกับ
สิ่งแวดลอม ส งเสริ มการผลิ ตและการลงทุ นอย างรั บผิดชอบ และการสร างงานสีเขีย วของธุร กิจ เอกชนเพื่ อ ลด
ความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว และวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจน
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและประชาชน
รัฐบาลไดพยายามแกปญหาดวยการยกระดับศักยภาพการแขงขัน และการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม เชน โครงสรางภาษี (อาทิ ภาษีมรดก และภาษีที่ดิน) รวมทั้งการวางกรอบ
กติ กาของสั งคมให มั่นคงและเป นธรรม สงเสริมความเสมอภาคและโอกาสในการเขาถึงทรั พยากรและการบริ การ
ของภาครัฐอยางเทาเทียม การสงเสริมหลักธรรมาภิบาล และขจัดการทุจริตและระบบอุปถัมภ ในขณะที่ระยะสั้น
ไดมีมาตรการชวยเหลือเกษตรกรและผูมีรายไดนอยที่ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจและภัยพิบัติ
รัฐบาลไดรักษาดุลยภาพในการดู แลประชาชนใหสามารถมี ที่ดินทํากิน และเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ
อย า งเป น ธรรม โดยได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห ง ชาติ (คทช.) ขึ้ น ในป ๒๕๕๗ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องปาไม
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และสรางโอกาส
การเขาถึงบริการภาครัฐ (๒) รักษาความมั่นคงของทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน เรงรัดปกปองฟนฟูพื้นที่ อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา (๓) แกปญหาระยะยาวเรื่องการไรที่ดิน
ทํากินของเกษตรกร การรุกล้ําปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองใหแกผูอยูในพื้นที่ ที่ไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการ
ปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่ไมไดเปนเกษตรกร (๔) จัดระบบบริหารจัดการที่ดิน เชน จัดทํา
แนวเขตที่ชัดเจน เรงกระบวนการพิสูจนสิทธิ (๕) ปรับกฎหมายใหทันสมัย และบังคับใชอยางมีประสิทธิภ าพ
และเปนธรรม (๖) จัดทําฐานขอมูล ทะเบียนผูถือครองที่ดิน (๗) เรงรัดจัดสรรที่ดินแกผูยากไร โดยไมตองถือกรรมสิทธิ์
(๘) รับรองสิทธิรวมในการจัดการที่ดินของชุมชน
การจัดที่ดินทํากินใหชุมชนเปนการดําเนินการตามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลซึ่งยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง
ภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) โดยการจัดที่ดินทํากินใหแกชุมชนผูยากไรในลักษณะแปลงรวม
ซึ่งเนนการอนุญาตใหชุมชนอยูอาศัยและใชประโยชนผานการบริหารรวมกันโดยผลักดันแนวคิดชุมชนอยูรวมกับ
ปาเพื่อชวยอนุรักษปา กลาวคือ แมไมไดใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐเปนกลุม หรือ
เปนชุมชน ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ คทช.กําหนด พรอมทั้งมีการสงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด
ในรูปแบบชุมชน สหกรณ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ซึ่งประโยชนที่ประชาชนไดรับ คือ การเขาทําประโยชน หรือ
อยูอาศัยในที่ดินของรัฐอยางถูกตองตามกฎหมาย มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิต มีรายได และความเปนอยูที่ดีขึ้น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเปนการปองกันและแกไขปญหาการซื้อขายเปลี่ยนมือกรรมสิทธิ์ไปสู
กลุมนายทุน และการบุกรุกปาและที่ดินของรัฐ
รัฐบาลไดแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๒๔ เปนพระราชบัญญัติ
การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อใหกฎหมาย
ยืดหยุนไดมากขึ้น โดยใหผูเชากับผูใหเชาตกลงกันอยางเหมาะสม โดยมีภาครัฐเปนกลไกกลางกํากับดูแลใหเปนธรรม
ซึ่งกฎหมายที่แกไขฉบับนี้ไมใชบังคับกับผูเชาที่เปนนิติบุคคล มีการกําหนดระยะเวลาการเชานา และคาเชานา
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทั้งผูเชา และผูใหเชา และกําหนดหามคนตางดาวเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
ทั้งนี้ เพื่อคุมครองสิทธิในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยแกผูเชาที่ดินเฉพาะสัญชาติไทยเทานั้น
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๔๓กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมปาไม ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการบริหาร
จัดการทรัพยากรปาไมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน และอยูระหวางการดําเนินการตามแนวทางของการขับเคลื่อน
นโยบายการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานปาไม) เพื่อรองรับยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมทั้งผลักดันรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... เพื่อเปดโอกาสให
คนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมรวมกัน โดยคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ....
ชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุทุกกลุมในประเทศไทยไดรับความคุมครองตามกฎหมาย และสามารถ
เขาถึงบริการของรัฐ ซึ่งรวมถึงการศึกษา การรักษาพยาบาล และโอกาสในการทํางาน รัฐบาลไดใหการดูแลโดยมี
กฎระเบียบรองรับที่สามารถพิสูจนสิทธิจากรองรอยการอยูอาศัยในพื้นที่และการใชประโยชนมาเปนระยะเวลานาน
ทั้งนี้ หากจําเปนตองออกจากพื้นที่ รัฐบาลมีมาตรการดูแลดานที่อยูอาศัยและการฝกอาชีพรองรับโดยตระหนักถึง
วิถีชีวิตของกลุม นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
กลุมชาติพันธุในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพื่อเปนกลไกในการพัฒนาใหความชวยเหลือประชาชนกลุมนี้
ในดานตางๆ เชน การเขาถึงสิทธิในที่ดินทํากิน การไดรับสถานะบุคคลทางกฎหมาย รวมทั้งการสงเสริมความสมดุล
และมั่นคงในการดํารงชีวิตโดยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นได
สําหรับปญหาการบุกรุกที่ดินปาสงวนของชาวบานในพื้นที่ ในปจจุบันรัฐบาลไดใหชุมชนมีสวนรวมในการเจรจา
หาทางออกรวมกัน แทนการบังคับใหยายออก โดยเจาหนาที่ปาไมกับชาวบานในพื้นที่จะรวมกันกําหนดเขตสําหรับ
พื้ น ที่ อ ยู อ าศั ย และมิ ใ ห ล ว งล้ํ า ออกมานอกเขตที่ กํ า หนด ในขณะเดี ย วกั น ชาวบ านต องช วยสอดส องการบุกรุ ก
และพัฒนาอนุรักษพื้นที่ปาใหอุดมสมบูรณ สงผลใหปจจุบันการแผวถางปาและการทําไรเลื่อนลอยลดลงไปมาก
ความทาทายที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก การคุมครองสิทธิมนุษยชนในระหวางการดําเนินโครงการ
พัฒนาขนาดใหญเพื่อสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชน
และสิ่งแวดลอม ซึ่งรัฐบาลไดมีมาตรการตางๆ อาทิ การกําหนดใหมีกระบวนการศึกษาความเปนไปไดรวมถึ ง
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางเปนระบบ การมีคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแล รวมทั้งการมีมาตรการ
รองรับหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ เชน การจัดหาที่อยูรองรับ ทั้งนี้ รัฐบาลไดตัดสินใจชะลอบางโครงการตามขอเรียกรอง
ของภาคประชาสังคม โดยพยายามสงเสริมการหาทางออกรวมกันผานการหารือกับประชาชนในพื้นที่
ปจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เสริมสรางกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม
โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ อยางเครงครัด
ทั้งนี้ ในมาตรา ๔๘ วรรคสอง ไดระบุใหการทํา EIA ตองมีการเพิ่มประเด็นการชดเชยเยียวยาความเดือดรอนหรือ
เสียหาย และมาตรา ๔๘ วรรคสาม ไดระบุใหการทํา EIA ตองประเมินผลกระทบดานสุขภาพและจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวของเปนการเพิ่มเติมจาก EIA นอกจากนี้ การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ยังไดสรางความโปรงใสในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA)
และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสุขภาพ (EHIA) โดย (๑) การจัดทําประชาพิจารณ โดยไดเชิญกลุมเปาหมายอยาง
ครอบคลุ มและทั่ ว ถึ ง ซึ่ งได แก ชุ มชน NGOs องคกรการปกครองสว นทองถิ่น ผูมีสว นไดเสีย และสื่อมวลชน
(๒) การเปดโอกาสใหชุมชนและประชาชนแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ (๓) การมีชองทางรับเรื่องรองเรียน
หลากหลายชองทาง (๔) การจัดประชุม EIA Monitoring โดยมีองคประกอบไตรภาคี ไดแก การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และเจาหนาที่ภาครัฐสวนทองถิ่น ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน นอกจากนี้
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๔๔การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีการกํากับการดําเนินการของบริษัทที่ปรึกษาเอกชนอยางเขมงวดและมี
ความเปนกลางในการทํางาน
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรมทุกโครงการตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม (Environmental Impact Assessment: EIA) หรื อ รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ในฐานะเจ าของโครงการและหน วยงานอนุมัติอนุญาต ไดดําเนิน การจัดทําการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน
โดยรอบพื้นที่โครงการและประชาชนตอการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุ มชน
ตั้งแตเริ่มโครงการพัฒนา จนกระทั่งโครงการตางๆ ดําเนินการ ทั้งนี้ ในรายงาน EIA และ EHIA ยังไดกําหนด
มาตรการการลดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนดวย
สําหรับโครงการเหมืองแรนั้น ไดมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ แบงการทําเหมืองออกเปน ๓ ประเภท
ตามขนาดของพื้นที ชนิดแร ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหลงแร วิธีการทําเหมือง และผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทําเหมือง โดยไดกําหนดใหโครงการทําเหมืองที่เขาขาย
ลักษณะของโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA และ EHIA) ตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตองกําหนดใหเปนการทําเหมืองประเภทที่ ๒ หรือ ประเภทที่ ๓
แลวแตกรณี
(๒) มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม สําหรับโครงการเหมืองแร
เพื่อใหเกิดความรอบคอบและรัดกุม โดยกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนทั้งตามกฎหมายวาดวยแร
และตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพแวดลอมแหงชาติ ดังนี้
(๒.๑) พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญํติที่เกี่ยวของกําหนดใหมีการรับฟงความคิด
ของชุมชน และในกรณีที่ประชาชนในชุมชนไมเห็นดวยกับการทําเหมือนใหจัดใหใหมีการทําประชามติของประชาชน
ในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๒.๒) พระราชบัญญํติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยโครงการ
ที่ตองจัดทํารายงาน EIA กําหนดกระบวนการมีสวนรวม จํานวน ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑ ในระหวางเริ่มตนโครงการ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา และครั้งที่ ๒ ในระหวางการจัดเตรียมทํา
รางรายงานและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนแผนการฟนฟูพื้นที่ภายหลังประทาน
บัตรสิ้นอายุ สําหรับโครงการที่ตองจัดทํารายงาน EHIA กําหนดกระบวนการมีสวนรวม จํานวน ๔ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑
เพื่อรับฟงความคิด เห็น ต อขอบเขตการศึ กษา ครั้งที่ ๒ เพื่อการมีสวนรวมในการประเมิ นผลกระทบ ครั้งที่ ๓
เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางรายงาน และครั้งที่ ๔ เพื่อใหหนวยงานอนุญาตจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
และชี้แจงรายละเอียด
(๓) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ ยังกําหนดใหตองมีการจัดทํา
ขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนและจัดทําแนวพื้นที่กันชนสําหรับกรณีการทําเหมืองที่อาจสง
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนสูงดวย
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๔๕(๔) ปจจุบันทุกขั้นตอนของการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมของโครงการเหมืองแร ไดคํานึงถึง
ความสําคัญของผลกระทบ ๓ ประเภท จากโครงการขนาดใหญ ไดแก (๑) ผลกระทบจากมลพิษทางสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ
ของมนุษย (๒) การบังคับชุมชนโยกยายถิ่นฐานโดยไมมีการชดเชยหรือมีแตไมเพียงพอ และ (๓) การขาดการปรึกษาหารือ
สาธารณะหรือมีการศึกษาหารือไมเพียงพอกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ ดังนั้น
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) จึงไดใหความสําคัญกับความถูกตองและโปรงใสของข อมูล
ในทุกขั้นตอน ตั้งแตการจัดทําขอบเขตพื้นที่สําหรับการขออนุญาตและรายละเอียดของพื้นที่และชุมชน รายงาน
ธรณี วิ ทยา แผนผั งโครงการทํ า เหมื องและการฟ น ฟูส ภาพพื้น ที่ รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
รายละเอียดและผลของการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนทั้งตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยแรและตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตลอดจนใหความสําคัญกับประเด็นรายละเอียดจาก
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของคณะกรรมการผูชํานาญการ เพื่อนําไปกําหนดเปน
เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตดวย
รัฐไดสงเสริมใหประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการเขาไปมีสวนรวมในการใหคําปรึกษาหารือสาธารณะ
ในหลายขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นตอนการขอประทานบัตรเหมืองแร ตามมาตรา ๕๖ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญติแร พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่ ง กํ า หนดไว ว า เมื่ อ ติ ด ประกาศคํ า ขอประทานบั ต รเป น ระยะเวลาไม น อ ยกวา ๓๐ วั น แล ว ให เ จ า พนั ก งาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นชุมชนตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด ซึ่งในปจจุบัน
ไดจัดทําหลักเกณฑดังกลาวแลว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการรับฟง
ความคิดเห็นของชุมชน ในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยหลักการของรางประกาศดังกลาวกําหนดใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่
รวมกับผูใหญบานจัดทํารับฟงความคิดเห็นของประชาชนในหมูบานที่อยูในรัศมีจากขอบคําขอประทานบัตรตามที่กําหนด
ของแตละประเภทคําขอประทานบัตร (ประเภทที่ ๑ ๒ และ ๓) โดนใชวิธีอภิปรายสาธารณะ กอนที่จะจัดทํา
รายงานเสนอตอองคกรณการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหความเห็น และเสนอตอผูมีอํานาจออกประทานบัตร
เพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งในขั้นตอนนี้ประชาชนที่เกี่ยวของสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น ขอหวงกังวลและขอเสนอแนะ
ตอโครงการเหมือนแร ได
๒. ขั้นตอนการจัด ทํารายงานการวิ เคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดล อม ในการจัดทํารายงานการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกําหนดใหมีการจัดรับฟง
ความคิดเห็นของชุมชนดวย โดยมีการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนระหวางเริ่มตนของโครงการ โดยการแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทําการประชาสัมพันธ สํารวจความคิดเห็นครั้งที่ ๑ และสรุปความคิดเห็น จากนั้นจึงจัดรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนชวงระหวางการจัดเตรียมการทํารางรายงานและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําการประชาสัมพันธจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ ๒ และทําสรุป
ความคิดเห็น ซึ่งผลการจัดรับฟงความคิดเห็นจะจัดทําไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อให
คณะกรรมการผูชํานาญการดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมพิจารณาตอไป
๓. ขั้นตอนระหวางดําเนินการทําเหมือง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ไดดําเนินการ
จัดตั้งเครือขายภาคประชาชนเพื่อการดู แลเฝ าระวังคุณภาพสิ่งแวดล อมเหมืองแร โดยมีหนาที่ในการรายงาน
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๔๖ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองแรในดานฝุนละออง เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน ฯลฯ มายัง กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) หากเครือขายภาคประชาชนรายงานวาไดรับผลกระทบ จากการประกอบกิจการ
เหมืองแร จะสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบขอเท็จจริง และหากผลการตรวจสอบพบวาการทําเหมืองกอใหเกิด
ผลกระทบจริงจะสั่งการใหมีการปรับปรุงและแกไข พรอมทั้งสงผลการแกไขดังกลาวใหเครือขายฯ ทราบตอไป
ทั้งนี้ ในปจจุบันมีเครือขายภาคประชาชนทั้งสิ้น ๔๙๐ เครือขาย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของการทําเหมืองแร
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ยังคงเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายดังกลาวอยางตอเนื่อง
โดยมีการจัดฝกอบรมใหความรูแกเครือขายในการดูแลเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมทั้งจัดกิจกรรมกระตุน
การทํางานของเครือขายมาโดยตลอด
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาประชาชนในบริเวณใกลเคียงพื้นที่เหมืองแรสามารถเขาไปมีสวนรวม
ในการใหขอคิดเห็น ดูแล และเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอม ตั้งแตเริ่มตนจนสุดการทําเหมือง เพื่อใหการพัฒนา
ทรัพยากรแรเปนไปอยางยั่งยืนตอไป
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดกําหนดลักษณะตําแหนงที่ตั้งของโรงงาน ใหอยูหางจากสาธารณสถาน หรือ
เขตชุมชน กําหนดชนิดและขนาดของโรงงานที่ตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน กําหนดปริมาณมลพิษ
(มลพิ ษ ทางน้ํ า มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางดิ น และมลพิ ษ ทางเสี ย ง) ที่ ส ามารถปล อ ยสู สิ่ ง แวดล อ มได
การกําหนดใหมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงกําหนดเกณฑการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือของเสียที่ไมใชแลว
และการกํากับดูแลดานสารเคมีและของเสียอันตรายดวย นอกจากนี้ ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตใหกอตั้ง
หรือขยายโรงงานที่อยูในรายชื่อโรงงานที่ตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จะตองผานกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดสําหรับดานความปลอดภัย มีการกําหนด
มาตรการความปลอดภัยตั้งแตการประเมินความเสี่ยงโรงงานที่จะตองจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน การกําหนดเกณฑการชี้บงอันตรายสําหรับประเมินความเสี่ยงและการจัดทํา
แผนงานบริหารความเสี่ยง มาตรการความปลอดภัยของหมอน้ําและหมอตม กาซอุตสาหกรรม สารเคมี กัมมันตรังสี
ระบบไฟฟาภายในโรงงาน อัคคีภัย หองเย็น รวมไปถึงสภาพแวดลอมในการทํางาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดมีการประเมินระดับความเปนเมือง
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศของพื้ น ที่ เ ป า หมายใน ๑๕ จั ง หวั ด ได แ ก จั ง หวั ด ระยอง สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน
สงขลา และสุราษฎรธานี ซึ่งในเกณฑและตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครอบคลุม ๕ มิติ ไดแก มิติ
กายภาพ มิติเศษฐกิจ มิติสิ่งแวดลอม มิติสังคม และมิติบริหารจัดการ โดยในมิติสังคมจะมุงเนนพนักงานในพื้นที่
และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่นาอยู ซึ่งประกอบดวย ๒ ดาน ไดแก ๑. คุณภาพชีวิตและสังคม
ของพนักงาน และ ๒. คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในทองถิ่นโดยรอบ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (Special Economic Zone: SEZ) ๓ แห งใน ๓ จังหวัด ไดแกนิคมอุตสาหกรรม
สระแกว จ.สระแกว นิคมอุตสาหกรรมสะเดา จ.สงขลา และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก
ซึ่งในแตละนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งมีการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ผานการจัดทํา
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๔๗รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และนําไปกําหนดเปนมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งหนึ่งในมาตรการดังกลาว ไดกําหนดใหโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมใหความสําคัญกับการจางแรงงานทองถิ่น ซึ่งจะลดชวยปญหาแรงงานตางดาว หากจะใชแรงงานตางดาว
จะเลือกเฉพาะที่ข้ึนทะเบียน เทานั้น ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดใชที่ดินของราชพัสดุในการพัฒนา
เปนนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๓ แหงดังกลาว ซึ่งไดรับการถายโอนอยางถูกตอง โดยไมตอง
เวนคืนที่ดินจากประชาชนแตอยางไร
ในอนาคต รัฐบาลไดวางนโยบายในการจัดตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมวาจะตองมีการจัดทําการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล อมในระดั บ ยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึ่งเปน การประเมิน
ความยั่งยืนแบบบูรณาการทั้งทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน รวมทั้ง การประเมินศักยภาพ
ดานพื้นที่แบบองครวม ซึ่งทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองยึดเปนแนวทางและปฏิบัติตามตอไป
๓.๒ ขอทาทาย
จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการจัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการหารือรวมกับภาคสวนตางๆ
อยางตอเนื่องในชวงป ๒๕๕๙-๒๕๖๑ พบวายังมีขอทาทายหลายประการที่ประชาชนคาดหวังใหรัฐบาลเรงรัด
ในการแกปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิทธิชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สรุปไดดังนี้
• การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การจั ดการที่ ดิน ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ไดรับ ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ เชน
พระราชบั ญญั ติโ รงงานฯ พระราชบั ญ ญั ติเหมืองแรฯ พระราชบัญ ญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ ม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การแกปญหาความเขาใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบังคับใชนโยบาย/มาตรา ๔๔ /คําสั่ง
คสช. ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ปาไม ที่ดิน การเกษตร การประมง ผังเมือง ฯลฯ การปฏิบั ติ ต าม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
กฎหมายรับรองการมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ การตรวจสอบผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่
และความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอนบังคับใชกฎหมาย/ออกคําสั่งใดๆ
• การมีสวนรวมของประชาชน แมประเทศไทยจะมีกรอบกฎหมายและมาตรการหลายประการที่รองรับ
สิทธิชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แตจากการลงพื้นที่ระดมความคิดเห็นจากประชาชนและ
การประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของหลายองคกร ยังพบขอทาทายในทางปฏิบัติ ดังนั้น ขอเสนอแนะ
ในประเด็นนี้ คือ การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ โครงการใดๆ แกประชาชน โดยเฉพาะผูมีสวนไดเสีย และชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบ
กอนเขาไปดําเนินการ โดยเฉพาะรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ หารือประชาชนและชุมชน
เพื่อจะไดมีสวนรวมในการพิจารณาตลอดกระบวนการ ตั้งแตการกําหนดพื้นที่ การดําเนินโครงการ การติดตามผล
ภายหลังโครงการ โดยคํานึงถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนสิทธิในการประกอบเกษตรกรรม และ
สิทธิในที่อยูอาศัยของประชาชนเปนสําคัญ การเสนอใหกระจายอํานาจบริหารจัดการทรัพยากรใหชุมชนดวยกระบวนการ
มีสวนรวม การเผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหประชาชนทราบถึงการเขาถึงขอมูลและสิทธิในการมีสวนรวม
ในกระบวนการตางๆ
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-๔๘• การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพ (EIA/EHIA) กําหนดมาตรการบังคับใหโครงการของรัฐ
ทุกโครงการ รวมทั้งโครงการของภาคธุรกิจทุกขนาดทําการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental
Impact Assessment: EIA) และการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มและสุ ข ภาพ (Environmental Health
Impact Assessment: EHIA) โดยจะตองเปนการประเมินดวยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และองคกรอิสระ
ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ โดยชุ ม ชนซึ่ ง เป น กลาง อิ ส ระ โปร ง ใส และมี ก ารเป ด เผยผลการวิ เ คราะห EIA/EHIA
ตอสาธารณะกอนที่จะดําเนินโครงการ รวมทั้งกําหนดมาตรการติดตาม ตรวจสอบ ภายหลังจากที่ผานการประเมิน
EIA/EHIA แลว เพื่อควบคุมไมใหภาคธุรกิจละเมิดสิทธิตางๆ หลังจากที่ไดรับอนุมัติโครงการแลว รวมทั้งพิจารณา
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับกระบวนการประเมิน EIA/EHIA โดยเนนการประเมินแบบยั่งยืนที่มององครวมทั้ง
มิติดานสังคมและสิทธิมนุษยชน และคํานึงถึงความเสี่ยงที่เฉพาะในแตละภาคสวน
• เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เสนอใหทบทวนแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ) ๑๐ แห ง ใน ๑๐ จั งหวัด และระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) โดยประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบใหรอบดานกอนตัดสินใจกําหนดพื้นที่ดังกลาว ทั้งนี้ ตองเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
รวมทั้งรับทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดวย นอกจากนั้น ยังไดมีขอเสนอใหกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการเวนคืน
ที่ดินและการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง SEZ ทั้ง ๑๐ แหง รวมถึง EEC ที่สอดคลองกับ UNGPs การปรึกษาหารือ
และจัดใหมีคาชดเชยที่ปนธรรมแกประชาชนที่อยูในเขต SEZ และ EEC การกําหนดให SEZ และ EEC เทียบเทากับ
รัฐวิสาหกิจ โดยจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเรื่องธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติของบรรษัท การบรรจุหลักการ
UNGPs ในวิธีการจัดตั้งและบริหารจัดการ SEZ และ EEC
• การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงการคุมครองสิทธิชุมชน เปดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
• การพัฒนาศักยภาพชุมชน และการรวมกลุม เสริมสรางความรูและทักษะใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนการทําวิจัยชุมชนเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานดานการเกษตร รวมถึง
สนับสนุนการรวมกลุมของชาวนาและเกษตรกรเพื่อใหมีอํานาจตอรองมากขึ้น
• ชนกลุมนอย /กลุมชาติพันธุ จัดใหมีกระบวนการปรึกษาหารือกับชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุ เพื่อให
ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทั้งในเชิงยุทธศาสตร นโยบาย และโครงการตางๆ โดยเฉพาะในการกําหนด
นโยบายการจัดการที่ดินและการอนุรักษปา และโครงการพัฒนาขนาดใหญ ที่สอดคลองกับปฏิญญาสหประชาชาติ
ว า ด ว ยสิ ท ธิ ข องชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples:
UNDRIP)พิจารณาละเวนการดําเนินคดีบุกรุกปาในกรณีกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในปาซึ่งตอมาไดมีคําสั่งประกาศ
ใหพื้นที่นั้นเปนปาอนุรักษ และกําหนดมาตรการรองรับเพื่อคุมครองกลุมชาติพันธุใหดํารงชีพอยางเปนธรรม
• การพัฒนาการดําเนินงานของภาครัฐ จัดใหมีการสอบสวนและพิสูจนความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อยางเปนกลาง พิจารณาออกเอกสารรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหกับชาวบานตามความเหมาะสม จัดตั้งกลไก
อิสระเพื่อสอบสวน ตรวจตรา และประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน ซึ่งตองมีทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวม เสนอ
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-๔๙ใหรัฐจัดทํารายงานการประเมินสภาพแวดลอม สถานการณสําคัญดานธุรกิจ และกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้น ทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทย
• การดําเนินการตอภาคธุรกิจ พิจารณาออกกฎหมาย หรือระเบียบเพื่อบังคับใหภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน
และรายงานเปนประจําทุกป แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเพื่อติดตามและตรวจสอบการกระทําของภาคธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยพิจารณาอยางรอบดาน
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-๕๐๓.๓ (ราง) แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาขอเสนอแนะที่ไดรับจากภาคสวนตางๆ ตามขอ ๓.๒ และนํามาจัดกลุมโดยกําหนดประเด็นสําคัญ พรอมทั้งแผนกิจกรรม
ซึ่งระบุหนวยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติการฯ ตัวชี้วัด ตลอดจนความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
หลักการ UNGPs เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดยึดถือปฏิบัติตอไป อีกทั้งยังเปนการชวยใหการติดตามประเมินผลสามารถทําไดงายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ โดยแยกเปน ๓ เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้
เสาที่ ๑ หนาที่ของรัฐในการคุมครอง (Protect)
ลําดับที่

๑.

ประเด็น

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
การพัฒนา
-กระทรวงเกษตร ๒๕๖๒-๒๕๖๖ จํานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ทบทวน แกไข และจัดทํากฎหมาย กฎ
ปรับปรุง แกไข ระเบียบ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน และสหกรณ
มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการ
กฎหมาย กฎ
แหลงน้ํา สภาพภูมอิ ากาศที่ไดรับผลกระทบ -กระทรวง
ที่ดิน แหลงน้ํา สภาพภูมอิ ากาศที่
ระเบียบ นโยบาย จากการประกอบธุรกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับผลกระทบจากการประกอบ
และมาตรการ
และสิ่งแวดลอม
ธุรกิจ ที่ไดรับการทบทวน แกไข
ตางๆ ที่
-กระทรวง
และบัญญัติ
เกี่ยวของ

กิจกรรม

ทบทวนกฎหมายที่มีอยูที่สงผลกระทบตอ
สิทธิชุมชน โดยกระบวนการมีสวนรวม
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หนวยงาน
รับผิดชอบ

อุตสาหกรรม
-กระทรวงเกษตร
๒๕๖๒-๒๕๖๖ จํานวนกฎหมายเกี่ยวกับ
และสหกรณ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
-กระทรวง
ที่ไดรับการทบทวน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงอุตสาหกรรม

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- SDGs เปาหมายที่ ๖, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- SDGs เปาหมายที่ ๖, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-๕๑ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ทบทวนพระราชบัญญัติโรงงานฯ โดย
กําหนดใหโรงงานตั้งหางจากชุมชนมากขึ้น

-กระทรวง
อุตสาหกรรม

ทบทวนกฎหมายที่กอใหเกิดการผูกขาดใน
ภาคการเกษตร

-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีการทบทวนพระราชบัญญัติ
โรงงานฯ เพื่อพิจารณาเรื่อง
กําหนดระยะหางที่ตั้งโรงงานกับ
ชุมชน
๒๕๖๒-๒๕๖๖ จํานวนกฎหมายที่มีการทบทวน
และเสนอแกไขเพื่อปองกัน หรือ
ลดการผูกขาดในภาคการเกษตร

ผลักดันรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง -กระทรวงการคลัง ๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีการประชุมเพื่อพิจารณาราง
ปลูกสราง พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ. ....
ผลักดันรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ.
....

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีการประชุมเพื่อพิจารณาราง
พระราชบัญญัติ
ปาชุมชน พ.ศ. ....

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- SDGs เปาหมายที่ ๖, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
- SDGs เปาหมายที่ ๒
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- SDGs เปาหมายที่ ๑๓, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- SDGs เปาหมายที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-๕๒ลําดับที่

๒.

ประเด็น

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
หนวยงานที่เกี่ยวของนําความเห็นและ
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการพิจารณาดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ทรัพยากรธรรมชาติ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
แหงชาติ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ไปพิจารณา
และสิ่งแวดลอม
สิทธิมนุษยชนแหงชาติฯ
-มีการประชุมเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
พระราชบัญญัติการมีสวนรวม
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ของประชาชนในกระบวนการ
เรงรัดการตราพระราชบัญญัติการมีสวนรวม
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... และ
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ระเบียบวาดวยการรายงานการ
พ.ศ. .... และออกกฎระเบียบวาดวยการรายงาน
ปลอยและเคลื่อนยายสารมลพิษสู
การปลอยและเคลื่อนยายสารมลพิษสู
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม (Pollutant Release and
Transfer Registers: PRTR)
ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับเหมืองแร รวมถึง -กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับ
การกําหนดพื้นที่สําหรับทําเหมืองแร
อุตสาหกรรม
เหมืองแร และพื้นที่ทําเหมืองแร

การมีสวนรวม สงเสริมการบริหารจัดการปาชุมชน เพื่อ
ของประชาชน แกปญหาการอยูรวมกันระหวางปากับ
ชุมชน

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ

--กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗

- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- SDGs เปาหมายที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗
๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีกิจกรรม/โครงการ/มาตรการที่ - ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
จัดขึ้นเพื่อสงเสริม หรือแกปญหา การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
การบริหารจัดการปาชุมชน
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

-๕๓ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการขนาด
ใหญ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ แกประชาชน
โดยเฉพาะผูมีสวนไดเสีย และชุมชนที่อาจ
ไดรับผลกระทบ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-สศช.
-กระทรวงมหาดไทย
(กรมโยธาธิการ
และผังเมือง)
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-กระทรวง
คมนาคม

จั ดให มีการหารื อและรั บฟ งความคิดเห็นของ -สศช.
ประชาชน รวมถึ ง กลุ ม ชาติ พั น ธุ ต างๆ ที่ -กระทรวงเกษตร
เกี่ยวของในพื้นที่ โดยใหประชาชนและชุมชน และสหกรณ
เขาถึงขอมูลอยางครบถวน และมีสวนรวมใน
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -กําหนดใหมีการโฆษณา
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ประชาสัมพันธโครงการ ทั้งกอน การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
ดําเนินโครงการ ระหวางดําเนิน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โครงการ และหลังจบโครงการ - SDGs เปาหมายที่ ๙, ๑๑,
โดยใหประชาชนไดรับทราบ
๑๓, ๑๔, ๑๕
ขอมูลอยางทั่วถึง
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
-เพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโครงการให
ประชาชน โดยเฉพาะผูมีสวนได
เสีย ไดรับรูมากขึ้น
-จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในทุกพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -จํานวนกิจกรรม/โครงการที่จัด - ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ขึ้นเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
ประชาชน ในการดําเนินงานที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
กระทบประชาชน

-๕๔ลําดับที่

๓.

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนการรวมจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การ
พิจารณาเวนคืนที่ดิน การจัดการที่ดิน และการ
อนุรักษปาของรัฐบาล ฯลฯ กอนเขาไปดําเนิน
โครงการใด ซึ่ งรวมถึ งโครงการขนาดใหญ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน
โรงไฟฟา ปโตรเลียม และการขุดเจาะเพื่อสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสงเสริมใหประชาชน
และชุมชนมีบทบาทในการกําหนดพื้นที่ดําเนิน
โครงการ โดยคํานึงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
จัดทําคูมือสงเสริมการเขาถึงขอมูลให
ประชาชนทราบถึงการเขาถึงสิทธิในการมี
สวนรวม โดยควรทําในรูปแบบเชิงรุก

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
-กระทรวงพลังงาน
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวง
อุตสาหกรรม

การประเมินผล กําหนดใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
กระทบตอ
(Environmental Impact Assessment: EIA)
สิ่งแวดลอม
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้ง

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
-กระทรวงพลังงาน
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีคูมืออธิบายสิทธิในการมีสวน
รวมของประชาชนในการดําเนิน
โครงการของภาครัฐ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- SDGs เปาหมายที่ ๗, ๑๑,
๑๓, ๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘

- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -การดําเนินโครงการตางๆ มีการ - ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
จัดทํา EIA/EHIA ตามที่กฎหมาย การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
กําหนด โดยใหประชาชน/ชุมชน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่เขามามีสวนรวม

-๕๕ลําดับที่

ประเด็น

และสุขภาพ
(EIA/EHIA)

กิจกรรม

ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ (Environmental Health Impact
Assessment: EHIA) เปนการประเมินจากการมี
สวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
เปนกลาง อิสระ โปรงใส และตองกําหนดใหมี
การติดตาม ตรวจสอบ ภายหลังที่ผานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการ
ควบคุมไมใหภาคธุรกิจละเมิดสิทธิตางๆ
หลังจากที่ไดรับอนุมัติ/อนุญาตโครงการแลว
ทบทวนและพั ฒ นาระบบการประเมิ น ผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและกระบวนการรับ
ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและการมี
ส วนร วมของผู มี ส วนได ส ว นเสี ยตั้ งแต เ ริ่ ม
โครงการและทุ กขั้ นตอน ตลอดจนเป ดเผย
รายงานการประเมินผลกระทบตอสาธารณะ
เพื่ อให ประชาชนรั บทราบข อมู ล ทั้ งนี้ การ
เขาถึงขอมูลตองทําไดงายและสะดวก

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ
-กระทรวง
อุตสาหกรรม

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
-กระทรวง
พลังงาน
-กระทรวง
อุตสาหกรรม

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

-มีกระบวนการติดตามการดําเนิน - SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
โครงการเปนระยะๆ อยาง
๑๔, ๑๕
ตอเนื่อง
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘

๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการทบทวนและพัฒนาระบบ
การประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน
และการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย
-มีชองทางการเขาถึงขอมูลผล
การประเมิน EIA/EHIA

- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘

-๕๖ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
เสริมสรางกระบวนการประเมินผลกระทบ -กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการบังคับใชกระบวนการ
สิ่งแวดลอมในปจจุบันใหเขมแข็งขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
EIA/EHIA อยางเครงครัด
โดยเฉพาะในบริบทของโครงการพัฒนา
และสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ
ขนาดใหญ อาทิ โครงการกอสรางโครงสราง -กระทรวงพลังงาน
-กระทรวง
พื้นฐาน เหมืองแร และพลังงาน
อุตสาหกรรม
-กระทรวง
คมนาคม
ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กําหนดในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เพื่อปองกันและแกไข
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินโครงการไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว
เพื่อเปนฐานขอมูลของโครงการในการ
ปองกันและแกไขผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคต

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-กระทรวงพลังงาน
-กระทรวงคมนาคม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการติดตาม ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดใน
รายงานการประเมินผล
EIA/EHIA เพื่อปองกันและแกไข
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

พิจารณาจัดทําการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (Strategic
Environment Assessment: SEA) ซึ่งเปน

สศช.

๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ
(SEA)

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘
- ยุทธศาสตรชาติดา นการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรชาติดา นการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘

- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

-๕๗ลําดับที่

๔.

ประเด็น

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
(Special
Economic
Zone)

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

กระบวนการวิเคราะหเชิงระบบเพื่อการ
-มีการดําเนินการสงเสริมและ
เผยแพรแนวทางการประเมินผล
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินระดับนโยบาย แผน และ
กระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ
(SEA) ใหหนวยงานตางๆ นําไป
โครงการ (Policy, Plan and Program: PPP)
เพื่อบรรลุเปาหมายความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติ
สอดคลองกับกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
พิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการการ -กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีมาตรการที่เหมาะสมในการ
เวนคืนที่ดิน รวมทั้งมาตรการในการ
คมนาคม
เวนคืนที่ดิน พรอมทั้งกําหนด
ปรึกษาหารือและคาชดเชยที่เปนธรรม
-กระทรวง
คาชดเชยที่เปนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
-สศช.
-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
ควรมีมาตรการกํากับใหเขตเศรษฐกิจพิเศษ -สศช.
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีแนวทาง/มาตรการกํากับให
(SEZ) รวมถึงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
-กระทรวงพาณิชย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) รวมถึง
ตะวันออก (EEC) ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๑๐
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๑๐, ๓๑
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

-๕๘ลําดับที่

๕.

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เรื่องธรรมาภิบาลและแนวปฏิบตั ิของบรรษัท
โดยความมุงมั่นในการนําหลักการ UNGPs
ไปใชควรจะปรากฏอยูในวิธีการจัดตั้งและ
บริหารจัดการ SEZ และ EEC

-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-กระทรวงมหาดไทย
(กรมโยธาธิการ
และผังเมือง)

การบริหาร
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรม โดยคํานึงถึงการคุมครองสิทธิชุมชน
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

-สํานักงานอัยการ
สูงสุด
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ทบทวนและพัฒนากลไกบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

ตะวันออก (EEC) ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสูงสุดเรื่อง
ธรรมาภิบาลและ UNGPs

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๑๐, ๓๑
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีกิจกรรม/โครงการสงเสริมการ - ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
การบริหารจัดการ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๑๐
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการทบทวนและพัฒนากลไก
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

-๕๙ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
-กระทรวงมหาดไทย

๖.

การพัฒนา
ศักยภาพ
ชุมชน

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
สนับสนุนบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ -กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีกิจกรรม/โครงการ สงเสริม
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และตรวจสอบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
บทบาทของชุมชนในการอนุรักษ การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
คุณภาพสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอม
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
-กระทรวงมหาดไทย
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
-กระทรวงเกษตร
สมดุลและพัฒนาระบบการ
และสหกรณ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
สรางความรู ทักษะ และความรูทางวิชาการ -กระทรวงเกษตร ๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีโครงการ/กิจกรรมสรางความรู - ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ใหแกชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสหกรณ
ทักษะ และความรูทางวิชาการ การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
ใหแกชุมชน เพื่อเพิ่ม
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประสิทธิภาพการผลิต

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

และสิ่งแวดลอม โดยมุงใหทุกภาค
สวนมีสวนรวม

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

-๖๐ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย ชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ ภู มิ -กระทรวงเกษตร
ปญญาชาวบานเกี่ยวกับการเกษตร
และสหกรณ

๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีโครงการ/กิจกรรม สงเสริม/
สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาชาวบาน

สงเสริมอาชีพ รายไดครัวเรือน การจัด
สวัสดิการ พัฒนาวิถีชุมชน รวมทั้ง
เสริมสรางความมั่นคงของชุมชนบนพื้นที่สูง
ตามแนวชายแดน และพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง

๒๕๖๒-๒๕๖๖ ๑. ราษฎรบนพื้นที่สูงไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
๒. ความสุขของประชาชนใน
พื้นที่ ๕๒,๖๘๐ หมูบาน

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๒,
๑๓, ๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๒,
๑๓, ๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานความ
มั่นคง
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

-๖๑ลําดับที่

๗.

๘.

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

-กระทรวงมหาดไทย
(กรมการพัฒนา
ชุมชน)
ชนกลุมนอย / ดูแลใหกลุมชาติพันธุท่ีเปนชนกลุมนอย
-กระทรวงการ
๒๕๖๒-๒๕๖๖ มียุทธศาสตรการพัฒนา นโยบาย
กลุมชาติพันธุ ไดรับความสําคัญในยุทธศาสตรการพัฒนา พัฒนาสังคมและ
และโครงการตางๆ ในการดูแล
นโยบาย และโครงการตางๆ รวมถึงการ
ความมั่นคงของ
ดานการพัฒนา ดานสวัสดิการ
พัฒนาทางสังคมเพื่อคุมครองกลุมชาติพันธุ มนุษย
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ใหดํารงชีพอยางเปนธรรม
ราษฎรบนพื้นที่สูงและกลุมชาติ
-กระทรวง
พันธุอื่นๆ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
-กระทรวงมหาดไทย
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีกลไกหารือกับชุมชน
ใหมีกลไกหารือกับชุมชนที่ตอเนื่องและเปด -กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ประชาชน รวมถึงกลุมชาติพันธุ
กวางและประชาชนมีสวนรวมในการ
ความมั่นคงของ
ที่ไดรับผลกระทบจากการจัดการ
ตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงกรณีกลุมชาติพันธุที่
มนุษย
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ไดรับผลกระทบจากการจัดการที่ดิน
-กระทรวงมหาดไทย
อนุรักษปา
ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษปา

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
- SDGs เปาหมายที่ ๑๐, ๑๑
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

- ยุทธศาสตรชาติดา นการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
- SDGs เปาหมายที่ ๑๐, ๑๑,
๑๓, ๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

การพัฒนาการ ดําเนินการสอบสวนและพิสูจนสิทธิของผู -กระทรวงเกษตร ๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีการสอบสวนและพิสูจนสิทธิ
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
ดําเนินงาน
ครอบครองและใชประโยชนที่ดิน และออก และสหกรณ
ของผูครอบครองและใชประโยชน สมดุลและพัฒนาระบบการ
ของภาครัฐ
เอกสารรับรองสิทธิตามกฎหมาย
-กระทรวงมหาดไทย
ที่ดิน และออกเอกสารรับรอง
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๖๒ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

สิทธิอยางถูกตองตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในกฎหมาย
พิจารณากําหนดมาตรการเพื่อรับรองการ -กระทรวงเกษตรฯ ๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีมาตรการเพื่อรับรองการพัฒนา
พัฒนาชนบท และนโยบายที่ดิน มีการ
-กระทรวงทรัพยากร
ชนบท และนโยบายที่ดิน ซึ่ง
คํานึงถึงมิติทางเพศ และไมควรถูกบังคับไล ธรมชาติและ
คํานึงถึงมิติทางเพศ
ที่ หากมีความจําเปนตองดําเนินการ ควรมี สิ่งแวดลอม
-มีการจายคาชดเชยใหกับบุคคล
แบบฟอรมแสดงความยินยอม (Free Prior -กระทรวงมหาดไทย
ที่ถูกใหออกจากพื้นที่
Informed Consent) และบุคคลที่ถูกขับไล
ออกจากที่จะตองไดรับคาชดเชยดวย
กําหนดจัดทํารายงานการประเมิน
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการจัดทํารายงานการประเมิน
สภาพแวดลอม สถานการณสําคัญดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพแวดลอม สถานการณ
ธุรกิจ และกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ และสิ่งแวดลอม
สําคัญดานธุรกิจ และกรณีการ
-กระทรวงมหาดไทย
เกิดขึ้น รวมทั้งกําหนดมาตรการคุมครอง
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
สิทธิมนุษยชนของชาวบานในพื้นที่
-มีการกําหนดมาตรการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนของชาวบานในพื้นที่
พิจารณาจัดตั้งกลไกตรวจตรา และประเมิน -กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการจัดตัง้ กลไกตรวจตรา และ
สถานการณสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีทุกภาคสวน ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเมินสถานการณสิทธิ
เขาไปมีสวนรวม
และสิ่งแวดลอม
มนุษยชน ซึ่งมีผูแทนจากทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวม
-กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๑๐
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๕, ๑๐, ๑๑
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-๖๓ลําดับที่

๙.

ประเด็น

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
การดําเนินการ พิจารณาแตงตั้งกลไกเพื่อติดตาม ตรวจสอบ -กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการจัดตั้งกลไก เพื่อติดตาม
ตอภาคธุรกิจ การกระทําของภาคธุรกิจที่ละเมิดสิทธิที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
ตรวจสอบ การกระทําของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอม
ภาคธุรกิจที่ละเมิดสิทธิที่ดิน
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรม
-กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาจัดทํากฎ ระเบียบ หรือนโยบาย
เพื่อสงเสริมใหภาคธุรกิจเคารพสิทธิ
มนุษยชน เชน ใหมีการรายงานเปนประจํา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-กระทรวง
ยุติธรรม
-กลต.

๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบาย
เพื่อสงเสริมใหภาคธุรกิจเคารพ
สิทธิมนุษยชน

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕
- UNGPs ขอที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๑๐
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕,
๗, ๘, ๑๐

เสาที่ ๒ หนาที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ในสวนของเสาที่ ๒ จะกําหนดการดําเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังที่มีตอภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ” เพื่อเปนแนวทางใหภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจยึดเปนหลัก
ในการประกอบการตอไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกลาวจะเปนจุดตั้งตน และเปนแรงกระตุนใหภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุกขนาด ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใช
เปนแนวทางในการดําเนินการตอไป ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๖๔•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองทบทวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขององคกร และปรับปรุงใหสอดคลองกับกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน โดยเฉพาะหลักการ UNGPs ทั้งนี้ เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองสงเสริมและตรวจตราใหบริษัทลูก รวมทั้งหวงโซอุปทานของตนใหเคารพกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองใหความรวมมือกับภาครัฐ และองคกรระหวางประเทศ ในกรณีที่มีการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการ
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน
ภาครัฐวิสาหกิจ ควรจัดใหมีมาตรการทดแทนและเยียวยาอยางเหมาะสม กรณีมีความจําเปนตองเวนคืนที่ดินจากประชาชน รวมทั้งตองประสานกับหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของเพื่อแจงใหประชาชนทราบลวงหนา
๒.๒ การเปดใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวม
ภาครัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรใหขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและโครงการแกสาธารณชน โดยเฉพาะชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งในชวงกอน ระหวาง และหลังการดําเนิน
โครงการ เพื่อใหเกิดความโปรงใส
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรรับฟงความเห็นสาธารณชนทุกภาคสวนและเคารพกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียตามหลักการ UNGPs
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรทํางานรวมกับชุมชนอยางใกลชิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตที่มีคุณคาและเหมาะสมกับชุมชน
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรสื่อสารเพื่อทําความเขาใจกับประชาชน และชุมชนในบริเวณใกลเคียง รวมทั้งใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกรณีที่มีการ
ซักซอมการรับมือกับผลกระทบในการดําเนินโครงการ
๒.๓ การจัดทํา EIA/EHIA
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดทําการประเมิน EIA/EHIA โดยผูเชี่ยวชาญอิสระที่มีความเปนกลางเปนที่นาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับ
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรดําเนินการประเมิน EIA/EHIA ตามแนวทางที่กําหนดไวในกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการที่เกี่ยวของ
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรทําความเขาใจกับประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบโดยรอบ และเปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
จัดทํา EIA/EHIA
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรใหความรวมมือกับภาครัฐ และหนวยงานตางๆ กรณีที่มีการตรวจสอบความถูกตอง และความโปรงใสในการจัดทํา EIA/EHIA
๒.๔ กลไกการรองเรียน และเยียวยา

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๖๕• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดทําการประเมินความเสี่ยงและเฝาระวังสิทธิมนุษยชนรอบดาน รวมทั้งจัดทํารายงานประจําปเพื่อเผยแพรแกสาธารณชน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดใหมีชองทางการรองเรียนที่หลากหลายซึ่งสามารถประสานสงตอเรื่องไปยังหนวยงานอื่นได รวมทั้งจัดใหมีมาตรการคุมครองผู
รองเรียน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรระงับเหตุขอพิพาทกับชุมชนโดยการเจรจาและหารือรวมกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบอยางเต็มที่ กอนที่จะนําคดีเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้ อาจประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ใหเขามาชวยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรกําหนดมาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเปนผลสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ
เสาที่ ๓ หนาที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดรับจากภาคสวนตางๆ ตามขอ ๓.๒ และนํามาจัดกลุมโดยกําหนดหนาที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายใหกับผูไดรับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด จากการประกอบธุรกิจ โดยไดเชื่อมโยงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจและยึดถือปฏิบัติตอไป สรุปไดดังนี้
ลําดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค

๑.

การรองเรียน

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
กําหนดใหมีชองทางรองเรียนและรองทุกข -กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๖ -ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาค
ในกรณีที่พบเห็นหรือไดรับผลกระทบจาก -กระทรวงยุติธรรม
ธุรกิจมีชองทางการรองเรียน และ
การประกอบธุรกิจ และประชาสัมพันธให -สํานักงานอัยการ
รองทุกข ใหกับผูไดรับผลกระทบ
สูงสุด
ประชาชนทราบ เชน จัดตั้งกลไกรับขอ
จากการประกอบธุรกิจ และมีการ
(สํานักงานอัยการ
รองเรียนระดับทองถิ่น
ประชาสัมพันธใหสาธารณชน
คุมครองสิทธิฯ)
รับทราบ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๖๖ลําดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค

กิจกรรม

๒.

การไกลเกลี่ย

พิจารณาจัดทํากฎหมายใหอํานาจหนวยงาน
ทองที/่ ทองถิ่น แกไขปญหาเบื้องตน หรือมี
คณะกรรมการทองถิ่นที่ไดรับการยอมรับจาก
ทุกฝาย โดยอาจมีอํานาจในการไกลเกลี่ย
ระดับทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
-กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีคณะกรรมการไกลเกลี่ยระดับ
-กระทรวงยุติธรรม
ทองถิ่น/ชุมชน

พิจารณาจัดตั้งศูนยคุมครองสิทธิในบริเวณ -กระทรวงยุตธิ รรม
พื้นที่ที่มีปญหา

๓.

การดําเนินคดี พิจารณากําหนดมาตรการเชิงลงโทษ
-กระทรวง
สําหรับองคกรธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน อุตสาหกรรม

ขยายชองทางการขอรับบริการจากกองทุน -กระทรวงยุตธิ รรม
ยุติธรรม

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการจัดตั้งคณะทํางาน/ศูนย
จัดการปญหาการละเมิดสิทธิใน
พื้นที่ที่มีปญหา

๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการดําเนินคดี/มาตรการเชิง
ลงโทษตอองคกรธุรกิจที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน

๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการพิจารณาเพิ่มชองทางการ
รับบริการจากกองทุนยุตธิ รรม

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
- ยุทธศาสตรชาติดา นการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

- ยุทธศาสตรชาติดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๖

-๖๗ลําดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค

๔.

การชวยเหลือ
ทางการเงิน

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีทั้งแพง -สํานักงานอัยการ ๒๕๖๒-๒๕๖๖ -หนวยงานบังคับใชกฎหมายที่
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
และอาญาในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
สูงสุด
เกี่ยวของมีการดําเนินคดีทั้งแพง ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิที่ดิน
และอาญาในคดีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภาครัฐ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ - SDGs เปาหมายที่ ๑๖
สิทธิที่ดิน อยางเครงครัด
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
พิจารณาจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให
สถาบันจัดการที่ดิน ๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง - ยุทธศาสตรชาติดานการ
ความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ โดยให
ธนาคารที่ดินเพื่อใหความ
สรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชุมชนบริหารจัดการ
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
ศึกษาแนวทางพิจารณาจัดตั้งกองทุน
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีผลการศึกษาแนวทางพิจารณา - ยุทธศาสตรชาติดานการ
ประกันความเสี่ยง ใหกับประชาชนที่ไดรับ ทรัพยากรธรรมชาติ
จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง สรางการเติบโตบนคุณภาพ
ความเดือดรอนจากการผลของ
และสิง่ แวดลอม
ใหกับประชาชนที่ไดรับความ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
-กระทรวง
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖
การดําเนินธุรกิจ
เดือดรอนจากการผลของการ
อุตสาหกรรม
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
ดําเนินธุรกิจ
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

-๖๘ลําดับที่
๕.

ประเด็น/
วัตถุประสงค
การเยียวยา

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
พัฒนามาตรการที่เปนระบบและมี
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาค
ประสิทธิภาพเพื่อเยียวยาผูไดรับผลกระทบ ทรัพยากรธรรมชาติ
ธุรกิจมีมาตรการเยียวยาผูไดรับ
จากบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ผลกระทบจากบริหารจัดการ
หรือ การประกอบธุรกิจที่ละเมิดตอสิทธิ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ การ
-กระทรวงมหาดไทย
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม โดย -กระทรวงยุติธรรม
ประกอบธุรกิจที่ละเมิดตอสิทธิ
ครอบคลุมถึงความเสียหายทางรางกาย
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
-กระทรวง
และจิตใจ และสอดคลองกับความตองการ อุตสาหกรรม
สิ่งแวดลอม
ของประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากการประกอบธุรกิจ/โครงการของรัฐ
กําหนดแผนในการฟนฟูที่ดิน
-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาค
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ในสถานที่ที่ ทรัพยากรธรรมชาติ
ธุรกิจมีแผนในการฟนฟูที่ดิน
ไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
และสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใน
อยางเปนระบบ
สถานที่ที่ไดรับผลกระทบจากการ
-กระทรวงมหาดไทย
ประกอบธุรกิจอยางเปนระบบ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

- ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๖๙บทที่ ๔
นักปกปองสิทธิมนุษยชน
๔.๑ สถานการณในภาพรวม
ภาพรวมสถานการณ สิ ทธิ มนุ ษยชน โดยเฉพาะประเด็ นการปกป องและคุ มครองนั กปกป องสิทธิ มนุษยชน
เป น ประเด็ น ที่ สหประชาชาติ ใหความสํา คั ญและไดรับรองสิทธิไวในปฏิญ ญาวาดวยสิทธิและความรับผิดชอบ
ของป จ เจกบุ ค คล กลุ ม บุ ค คล และองค ก รของสั ง คมในการส ง เสริ ม และคุ ม ครองสิ ทธิ มนุ ษ ยชนและเสรี ภ าพ
ขั้นพื้นฐาน (UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to
Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms หรือ UN Declaration
on Human Rights Defenders) ซึ่งเปนที่ยอมรับในเวทีระหวางประเทศ เพื่อเปนแนวทางใหรัฐบาลประเทศตางๆ
รับไปปฏิบัติ รวมทั้งมีความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นๆ อาทิ กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาตอตานการทรมานฯ อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ ฯลฯ
สํ า หรั บ ประเทศไทยนั้น ประเด็ น การคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน มักถูกหยิบ ยกในเวทีระหวาง
ประเทศ อาทิ การประชุมคณะทํางาน Universal Periodic Review เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ การประชุม
คณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน (UN Human Rights Committee) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และ
ลาสุดการประชุมคณะกรรมการสหประชาชาติประจําอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ยกตัวอยางเชน กรณีการหายตัวไปของนักปกปองสิทธิมนุษยชน เชน นายสมชาย นีละไพจิตร
นายพอละจี รักจงเจริญ การตั้งขอหาที่ไมไดสัดสวนกับการกระทําผิดในกรณีฟองรองนักปกปองสิทธิมนุษยชน การลวงละเมิด
นักปกปองสิทธิมนุษยชน เปนตน
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ตระหนักถึงความสําคัญในการคุมครองนักปกปอง
สิ ทธิ มนุ ษยชนทุ กคน จึ งได มีความริ เริ่ มในการจัดทํามาตรการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน โดยไดพัฒนา
กระบวนการ กลไก และมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนใหไดรับความปลอดภัยและสามารถใช
สิทธิและเสรีภาพในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตไดอยางเต็มที่ โดยที่ผานมา ไดมีการดําเนินการหลายประการ
สรุปไดดังนี้
๑. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนามาตรการในการคุมครองนักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เสี่ยงตอการถูกละเมิด
(White List) กระทรวงยุติธรรมไดมีคําสั่งที่ ๔๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ แตงตั้งคณะทํางานฯ โดยมี
อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนประธาน และมีผูแทนจากภาครัฐ และภาคประชาสังคมรวมเปนคณะทํางานฯ
โดยมีอํานาจหนาที่ พิจารณาหลักเกณฑ แนวทาง และมาตรการในการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน พิจารณา
ระเบียบ กฎเกณฑ และนโยบายที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแนวทางการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งคณะทํางานฯ ไดมีการประชุมรวมกันอยางตอเนื่อง เพื่อพิจารณากําหนด
หลั กเกณฑ และคุ ณสมบั ติของนั กปกป องสิ ทธิมนุษยชน พิจารณาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๗๐๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกรอบแนวทางในการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน กรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพไดดํ าเนิ นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกรอบแนวทางในการคุ มครองนั กปกป องสิ ทธิมนุ ษยชน
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีการรับฟงความคิดเห็นและมุมมองตอการวางกรอบแนวทางฯ ดังกลาว และมีการแบง
ประเภทระดับความปลอดภัยของนักปกปองสิทธิมนุษยชนออกเปน ๔ กลุม ไดแก
๑) กลุมสีดํา หมายถึง กลุมนักปกปองสิทธิมนุษยชน ที่ถูกคุกคามจนถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งกรณีนี้จะตอง
ไดรับการเยียวยาความเสียหาย และควรมีการติดตามตอวาญาติ หรือผูที่เกี่ยวของกับกรณีของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
รายนี้ยังมีความเสี่ยงอีกหรือไม
๒) กลุมสีแดง หมายถึง กลุมนักปกปองสิทธิมนุษยชน ที่มีการถูกคุกคามแตยังไมถึงขั้นเสียชีวิต เชน
ถูกโทรศัพทขมขู การลอบทําราย
๓) กลุมสีสม หมายถึง กลุมนักปกปองสิทธิมนุษยชนที่ถูกดําเนินการทางกฎหมาย โดยหมายรวมถึงการใช
กฎหมายเป นเครื่องมื อในการโจมตี นั กปกป องสิทธิ มนุ ษยชน ทําใหการเรียกร องหรื อต อสูต องชะงั ก หรือติดขั ด
เพราะตองมาตอสูคดีอื่นดวย
๔) กลุมสีเทา หมายถึง กลุมนักปกปองสิทธิมนุษยชนที่เริ่มมีขอพิพาท กลาวคือ ยังไมมีความชั ดเจน
วามีความรุนแรงเกิดขึ้นแตมีเหตุสงสัยวาอาจเกิดความรุนแรงขึ้นได
นอกจากนั้นที่ประชุมยังรวมกันเสนอแนะกรอบแนวทางการทํางานออกเปนมาตรการ ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
๑.สรางความตระหนักกับหนวยงาน ๑.แตงตั้งคณะทํางานคุมครอง
๑.ออกกฎหมาย หรือระเบียบ
ภาครัฐ เพื่อทําความเขาใจประเด็น นักปกปองสิทธิมนุษยชน
สํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นักปกปองสิทธิมนุษยชน
เพื่อถอดบทเรียน และแตงตั้ง
มาตรการคุมครองนักปกปอง
๒.ทํา MOU รวมกับหนวยงานตางๆ ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย
สิทธิมนุษยชน
๓.จัดทําคูมือสําหรับนักปกปอง
เขามามีสวนรวม
๒.บรรจุประเด็นนักปกปอง
สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนในแผน
๒.ทดลองปฏิบัติงานลักษณะ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับที่ ๔
นํารอง
๔.ลงพื้นที่กรณีนักปกปอง
สิทธิมนุษยชนเพื่อนําปญหา
และอุปสรรคมากําหนดมาตรการ
คุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน
ที่มีความเหมาะสม
๓. จัดทําคูมือสําหรับนักปกปองสิทธิมนุษยชน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดรวมกับภาคสวนตางๆ ในการจัดทํา
คูมือสําหรับนักปกปองสิทธิมนุษยชนและดําเนินการแจกจายใหกับกลุมนักปกปองสิทธิมนุษยชนที่ไดลงพื้นที่ หรือ
เขามาติดตอกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
๔. ปรับแบบรับคําขอและสอบขอเท็จจริง (แบบ กพส.-๑๗-๐๒) ของกองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ ไดดําเนินการปรับแบบคําขอฯ เพื่อเพิ่มชองทางคําขอรับความชวยเหลือ/ รองเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๗๑๕. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณนักปกปองสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด/ มีความเสี่ยงตอการถูกละเมิด กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ รวมกับสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Office of High Commissioner
for Human Rights : OHCHR) ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณกรณีนักปกปองสิทธิมนุษยชนชุมชนคลองไทร
พัฒนา จังหวัดสุราษฎรธานี และประชุมสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อพิจารณามาตรการแกไขปญหารวมกับสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี สํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ ๔ สํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุ ษยชน
แหงสหประชาชาติ (OHCHR) สหพันธเกษตรกรภาคใต (ส.ก.ต.) และองคกร Protection International ระหวางวันที่
๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งไดมีการประสานงานและติดตามอยางตอเนื่อง
๖. จั ดทํ ารายงานสถานการณ การละเมิ ดสิทธิ เสรี ภาพ และสิ ทธิ มนุ ษยชนรายงานนายกรั ฐมนตรี รายสัปดาห
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมใหจัดทํารายงานสถานการณ
การละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเปนประจําทุกสัปดาห และนายกรัฐมนตรี
ไดมีบัญชา ๘ “ใหทุกหนวยงานตรวจสอบ/แกไขปญหาใหไดขอยุติ โดยตองยืนยันมาที่กระทรวงยุติธรรมทุ กกรณี
หากไมแกไขถือวาบกพรอง” ซึ่งเปนการยืนยันเจตนารมณทางการเมือง (Political Will) ของรัฐบาลในการแกไขปญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางจริงจัง
๗. ปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญญั ติ คุ ม ครองพยานในคดี อ าญา พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
อยูระหวางเสนอแกไขรางพระราชบัญญัติฯ ใหครอบคลุมถึงกรณีการถูกขมขู คุกคาม โดยที่ยังไมไดเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมดวย เพื่อเปนการเพิ่มชองทางใหความคุมครองกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน
๘. บรรจุประเด็นนักปกปองสิทธิมนุษยชน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จะบรรจุประเด็นนักปกปองสิทธิมนุษยชน
เป นหนึ่ งในประเด็ นหลั กของแผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแห งชาติ ฉบั บที่ ๔ ซึ่งจะมีผลบังคับใชใน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
เนื่องจากแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนเครื่องมือสําคัญของทุกภาคสวนเพื่อนําไปใชในการสงเสริม ปกปอง คุม ครอง
สิทธิมนุษยชนใหแกประชาชน และเพื่อเปนการยืนยันนโยบายและความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการคุมครองนักปกปอง
สิทธิมนุษยชน
๙. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกขกรณีถูกกระทําทรมานและถูกบังคับใหหายสาบสูญ นายกรัฐมนตรี
ไดมีคําสั่งสํานั กนายกรั ฐมนตรีที่ ๑๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และคําสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกขกรณีถูกกระทําทรมานและถูกบังคับใหหายสาบสูญ
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการ และมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของรวม ๑๖ คน
รวมเปนกรรมการฯ โดยมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการตางๆ เพื่อปองกัน จัดการเรื่องราวรอง
ทุกข และชวยเหลือเยียวยา อํานวยการประสานการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวรองทุกข ตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัย
ติดตาม และชวยเหลือเยียวยา เชิญบุคคลมาใหขอมู ล หรือ จัดสงขอมูล จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอ
คณะรัฐมนตรี แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือ มอบหมายบุคคลอื่นใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งนี้ ที่ผานมาคณะกรรมการฯ ไดมีการเริ่มดําเนินงานรับเรื่องรองทุกข ตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวน
และพิจารณามาตรการชวยเหลื อเยียวยาครอบครัวผูเสียหาย รวมทั้งมาตรการปองกันการทรมานและถูกบั งคั บ
ใหหายสาบสูญแลว
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หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๓(กน)/๘๒๓๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๗๒นอกจากการดําเนินงานในสวนของกระทรวงยุติธรรมแลว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดมีขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
นักปกปองสิทธิมนุษยชน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมไดเปนเจาภาพจัดการหารือและแจงขอเสนอแนะดังกลาวให กับ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ประชุมไดมีขอสรุปรวมกันเสนอคณะรัฐมนตรีดังนี้ (๑) นักปกปองสิทธิมนุษยชน
ไดรับความคุ มครองภายใต กฎหมายอย า งเสมอภาคเทาเทีย มกันเชนเดียวกับประชาชนทุกคนในประเทศไทย
(๒) กรณีที่มีการเรียกรองสิทธิตางๆ ควรมีการจัดสมดุลระหวางการเรียกรองสิทธิและการคุมครองสิทธิประโยชน
ของสาธารณะ เนื่องจากเปนเรื่องละเอียดออนโดยจะตองมีการย้ําเตือนเจาหนาที่รัฐใหมีความเขาใจการใชสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชน (๓) กรณีที่มีการแจงความเท็จหรือฟองร อง
ซึ่งปรากฏวาเปนการใชสิทธิไมสุจริตหรือบิดเบือนขอเท็จจริง กระบวนการยุติธรรมมีมาตรการควบคุมการใชสิทธิ
ดังกลาว โดยการลงโทษบุคคลที่แจงความอันเปนเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
หรือมาตรา ๑๗๒ เปนตน รวมทั้งกรณีที่มีการใชสิทธิแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต บุคคลนั้นยอมไดรับการคุมครอง
โดยเปนไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ เปนตน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเ มื่ อวัน ที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ รับทราบขอสรุปความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งหนวยงานตางๆ จะตองยึดถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน
ตอไป
สํานักงานศาลยุติธรรม ไดมีความพยายามในการแกไขกฎหมายเพื่อปองกัน “การดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร
เพื่อระงับการมีสวนรวมของสาธารณชน” (Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Law)
โดยเสนอแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑/๑ เพื่อเปดชองใหศาลสามารถใชดุลพินิจ
ในกรณีที่ราษฎรเปนโจทก (กรณีนี้หมายถึงการที่ผูเสียหาย เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล) ศาลมีอํานาจสั่งไมรับฟอง
หากศาลพิจารณาแลวเห็นวาผูฟองคดีมีเจตนาไมสุจริต หรือ บิดเบือนขอเท็จจริง หรือ เปนไปเพื่อกลั่นแกลง หรือ
เอาเปรียบจําเลย ทั้งนี้ หามโจทกยื่นฟองคดีนั้นอีก แตไมตัดอํานาจของอัยการในการยื่นฟองคดีนั้นใหม การปรับแก
กฎหมายดังกลาวเปนไปเพื่อยุติการฟองคดีเพื่อกลั่นแกลงประชาชน ซึ่งรวมถึงการฟองรองนักปกปองสิทธิมนุษยชน
โดยเหตุ ผ ลประการหนึ่ งที่ ร ะบุ ในการเสนอแกกฎหมาย คือ เนื่องจากในปจ จุบัน ปรากฏการใชสิทธิฟองรอง
ดําเนินคดีอาญาโดยไมสุจริต หรือ บิดเบือนขอเท็จจริง เพื่อกลั่นแกลงจําเลยในหลายกรณี เชน การยื่นฟองตอศาล
ในพื้นที่หางไกลเพื่อใหจําเลยไดรับความลําบากในการเดินทางไปตอสูคดี หรือ การฟองจําเลยในขอหาที่หนักกวา
ความเปนจริงเพื่อใหจําเลยตองยอมกระทําการ หรือไมกระทําการอันเปนการมิชอบ หรือ การฟองเพื่อคุกคามการใช
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของจําเลยในการปองกันตนเอง หรือปกปองประโยชนสาธารณะ ฯลฯ เปนตน ทั้งนี้ ปจจุบัน
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติฯ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
นอกจากนี้ สํานักงานศาลยุติธรรม ยังมีความพยายามในการเสนอรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๖๕/๒ เพื่อระกอบมาตรา ๑๖๕ เนื่องจากเดิม ตามมาตรา ๑๖๕ วรรค ๒ บัญญัติวา “จําเลยไมมี
อํานาจนําพยานมาสืบในชั้นไตสวนมูลฟอง” แตรางมาตรา ๑๖๕/๒ ที่บัญญัติขึ้นใหม ระบุวาจําเลยอาจแถลงให
ศาลทราบถึงขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายอันสําคัญที่ศาลควรสั่งวาคดีไมมีมูล และจะระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล
เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุน ข อเท็จจริงตามคํ าแถลงของจํ าเลยดวยก็ได ซึ่งในกรณีนี้ ศาลอาจเรียกบุ ค คล
เอกสาร หรือวัตถุดังกลาวมาเปนพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีไดตามที่จําเปนและสมควร โดยโจทก
และจําเลยอาจถามพยานศาลได เมื่อไดรับอนุญาตจากศาล ดังนั้น การแกไขกฎหมายในประเด็นดังกลาวจะเปนอีก
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๗๓มาตรการหนึ่งที่จะชวยปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนจากการถูกฟองคดีเพื่อกลั่นแกลง ทั้งนี้ ที่ประชุมสภานิติ
บัญญัติแหงชาติไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติฯ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สํานักงานอัยการสูงสุด มีการปรับใชมาตรา ๒๑ ของ พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในหลายคดี โดยมาตราดังกลาวไดใหอํานาจพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กลาวคือ ถาพนักงานอัยการเห็นวา
การฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัย หรือความมั่นคงของชาติ หรือ
ตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ ใหเสนอตออัยการสูงสุดมีอํานาจสั่งไมฟองได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สํานักงาน
อัยการสูงสุดกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
ทั้งนี้ ใหใชบังคับกับกรณีที่พนักงานอัยการไมยื่นคํารอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา ถอนฟอง ถอนคํารอง ถอนอุทธรณ และถอนฎีกา
ดวยโดยอนุโลม
ปจจุบัน หลายหนวยงานไดมีการสื่อสารและทําความเขาใจกับเจาหนาที่ในสังกัด เกี่ยวกับการทํางานของ
นักปกปองสิทธิมนุษยชน เชน ที่ผานมากระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจง
แนวทางการปองกันแกไขปญหาความไมสงบเรียบรอยจากการคัดคานการดําเนินการโครงการตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งกระทรวงกลาโหมไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนของเจ าหนาที่ฝายทหาร
และฝายพลเรือนในการดูแลผูชุมนุม อีกทั้งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
การไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. .... เพื่อใหมีระบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทกลางโดยหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งไกลเกลี่ย
คดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนอีกดวย เพื่อเพิ่มทางเลือกใหประชาชนในการยุติ หรือระงับขอพิพาทดวยความสมัครใจ
และพึงพอใจของคูกรณีทั้งสองฝายอันเปนการเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม ซึ่งมาตรการดังกลาวถือเปนมาตรการที่เพิ่ม
ความคุมครองใหกับนักปกปองสิทธิมนุษยชนไดเชนกัน ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ใหประกาศใชเปนกฎหมาย โดยใหมีผลบังคับใช
นับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๔.๒ ขอทาทาย
จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการจัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการหารือรวมกับภาคสวนตางๆ
อยางตอเนื่องในชวงป ๒๕๕๙-๒๕๖๑ พบวายังมีขอทาทายหลายประการที่ประชาชนคาดหวังใหรัฐบาลเรงรัด
ในการแกปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนักปกปองสิทธิมนุษยชน สรุปไดดังนี้
• การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ เรงรัดการเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวาง
ประเทศว าด ว ยการคุ มครองบุคคลทุ กคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ (International Convention on the
Protection of All Persons from Enforced Disappearance: ICPPED)
• ความรวมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ/ระดับภูมิภาค สนับสนุนใหรัฐบาลรวมมือกับกลไก
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและภูมิภาค รวมถึงผูเสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติวาดวยสถานการณ
ของนักปกปองสิทธิมนุษยชน (Special Rapporteur on the Situation of HRDs)
• การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... การแกไขพระราชบัญญัติคุมครอง
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๗๔พยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ การแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑/๑ เพื่อปองกัน
การดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตรเพื่อระงับการมีสวนรวมของสาธารณชน (Anti-Strategic Litigation Against Public
Participation: Anti-SLAPP) การทบทวน/ยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งใดๆ ที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตลอดจนกํ า หนดเงื่ อ นไขเพื่ อ งดเว น โทษให แ ก เ จ า หน า ที่ รั ฐ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับปรับปรุงป ๒๕๔๙) พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖
คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ฯลฯ
• การคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน การกําหนดนิยามคําวา “นักปกปองสิทธิมนุษยชน” ใหชัดเจน
รวมทั้ ง การศึ ก ษา European Guidelines on Human Rights Defenders เพื่ อ เป น แนวทางในการกํ า หนด
มาตรการและกลไกในการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงมาตรการคุมครองพยาน โดยจะตองเก็บ
รักษาความลับขอมูลนักปกปองสิทธิมนุษยชน ขอมูลของผูรองเรียน และขอมูลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานคุมครองพยาน
ใหกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ไดมีการเสนอใหประชุมหารือรวมกับนักปกปองสิทธิมนุษยชนเปนระยะๆ เพื่อปรับ
มาตรการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนใหมีความเหมาะสม การบรรจุเรื่องการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนไว
ในแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๔ การเสนอใหภาครัฐและภาคธุรกิจออกหนังสือเวียน คําสั่ง หรือระเบียบ
ภายในเพื่ อให เข าใจการทํ างานของนั กปกป องสิ ทธิ มนุ ษยชนในลั กษณะ “หุ นส วนสํ าคั ญ” ที่ จะร วมกั นทํ างานอยาง
สรางสรรคเพื่อปองกัน บรรเทา และเยียวยาผลกระทบอันไมพึงประสงคดานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ
ฟองคดีอาญาตอนักปกปองสิทธิมนุษยชนที่ทําหนาที่อยางสุจริต
• นักปกปองสิทธิมนุษยชนที่เปนผูหญิง กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน
ที่เปนผูหญิงเพื่อใหทํางานไดอยางปลอดภัย
• การสรางความรูความเขาใจ เรงสรางความรูความเขาใจใหกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของนักปกปองสิทธิมนุษยชน การสรางองคความรูใหกับเจาหนาที่
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการจัดการชุมนุม การศึกษาตนแบบที่ดีเกี่ยวกับมาตรการสงเสริมเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อนํามาปรับใชกับบริบทของไทย
• การพัฒนาศักยภาพกลุมนักปกปองสิทธิมนุษยชน การจัดทําบัญชีรายชื่อทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการตอสูคดีในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อประชาชนจะสามารถไววางใจวาจะไดรับความคุมครองจากการถูกละเมิดสิทธิได
และการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและนักปกปองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับบริการของรัฐในการใหความชวยเหลือตางๆ
กระบวนการประกันตัว การบังคับใชกฎหมาย ฯลฯ
• การพัฒนาการดําเนินงานของรัฐ จัดเวทีหารือระหวางเจาหนาที่รัฐ นักปกปองสิทธิมนุษยชน องคกร
ชุมชน นักการเมือง และสาธารณชนเพื่อขจัดบรรยากาศในความหวาดกลัว การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร
ใหกับเจาหนาที่ที่อยูในชนบทที่จะตองทําหนาที่คุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน การเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมเขา
มามีสวนรวมในการทํางาน นอกจากนั้น ยังมีขอหวงกังวลตอการจํากัดการชุมนุมในที่สาธารณะ การหามการชุมนุม
ประทวงโดยสงบ การใชวิธีการ “ปรับทัศนคติ” และการฟองรองดําเนินคดียุทธศาสตรเพื่อปดปาก (SLAPP)
ทั้งจากหนวยงานรัฐและธุรกิจ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๗๕๔.๓ (ราง) แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ๙
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาขอเสนอแนะที่ไดรับจากภาคสวนตางๆ ตามขอ ๔.๒ และนํามาจัดกลุมโดยกําหนดประเด็นสําคัญ พรอมทั้งแผนกิจกรรม
ซึ่งระบุหนวยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติการฯ ตัวชี้วัด ตลอดจนความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
หลักการ UNGPs เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดยึดถือปฏิบัติตอไป อีกทั้งยังเปนการชวยใหการติดตามประเมินผลสามารถทําไดงายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ โดยแยกเปน ๓ เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้
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เสาที่ ๑ หนาที่ของรัฐในการคุมครอง (Protect)
ลําดับที่
ประเด็น
กิจกรรม
๑.

๙

การเขาเปนภาคี กําหนดนิยามนักปกปองสิทธิมนุษยชน
สนธิสัญญาสิทธิ ทีช่ ัดเจน โดยศึกษาจากมาตรฐานระหวาง
มนุษยชน
ประเทศ
ระหวางประเทศ
และความรวมมือ
กับกลไกสิทธิ
มนุษยชนตางๆ
เรงรัดการเขาเปนภาคีอนุสัญญาที่เกี่ยวของ
เชน อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
คุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหาย
สาบสูญ (ICPPED)

อยูระหวางการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ
-กระทรวงยุติ
ธรรม

-กระทรวง
ยุติธรรม

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีการจัดประชุมหารือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อกําหนดนิยามนัก
ปกปองสิทธิมนุษยชนที่มีความ
ชัดเจน

๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ เขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยการคุมครอง
บุคคลทุกคนจากการบังคับให
หายสาบสูญ (ICPPED)

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานความ
มั่นคง
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗

- ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-๗๖ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สงเสริมความรวมมือที่สรางสรรคกับกลไก -ทุกหนวยงาน
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติและระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

๒.

๓.

การปรับปรุง
แกไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
นโยบาย และ
มาตรการ
ตางๆ ที่
เกี่ยวของ
การคุมครอง
นักปกปองสิทธิ
มนุษยชน

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการเยือนไทยอยางเปนทางการ
หรือ ในลักษณะ technical visit
ของกลไกพิเศษของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ
ที่เกี่ยวของ

ผลักดันการทบทวน แกไข และยกเลิก
กฎหมาย ตลอดจนมาตรการ กลไก ที่
เกี่ยวของ เพื่อเอื้ออํานวยใหมีการคุมครอง
นักปกปองสิทธิมนุษยชน อาทิ กฎหมาย
คุมครองพยาน เปนตน

-กระทรวง
ยุติธรรม

กําหนด หรือทบทวนนโยบาย กลไก
กระบวนการ มาตรการคุมครองนักปกปอง
สิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงนักปกปองสิทธิ
มนุษยชนที่เปนผูหญิง เพื่อใหทํางานได
อยางปลอดภัย และอบรมสงเสริมให
หนวยงานบังคับใชกฎหมายปฏิบัติไดจริง

-กระทรวง
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ยุติธรรม
-สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ -มีการทบทวนนโยบาย กฎหมาย
ตลอดจนมาตรการ กลไก ที่
เกี่ยวของ เพื่อเอื้ออํานวยใหมีการ
คุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน

-มีการกําหนด ทบทวน หรือ
ปรับปรุงนโยบาย กลไก
กระบวนการ หรือ มาตรการ
คุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน
ซึ่งรวมถึงนักปกปองสิทธิ
มนุษยชนที่เปนผูหญิง

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดา นความ
มั่นคง
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานความ
มั่นคง
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานความ
มั่นคง
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๕, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-๗๗ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

บรรจุประเด็นการคุมครองนักปกปองสิทธิ -กระทรวง
มนุษยชนไวในแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ยุติธรรม
๔

๔.

การสราง
ความรู ความ
เขาใจ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

๒๕๖๒

จัดการหารือรวมกับนักปกปองสิทธิ
มนุษยชน โดยรวมกันทํางานอยาง
สรางสรรคเพื่อปองกัน บรรเทาและเยียวยา
ผลกระทบไมพึงประสงคดานสิทธิมนุษยชน

-กระทรวงการ
๒๕๖๒-๒๕๖๖
ตางประเทศ
-กระทรวงกลาโหม
-กระทรวงยุตธิ รรม
-หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

ศึกษาและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับมาตรการสงเสริมเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น เพื่อนํามาปรับใชกับ
บริบทของไทย

-กระทรวงการ
ตางประเทศ
-กระทรวง
ยุติธรรม

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

-อบรมนโยบาย กลไก
กระบวนการ หรือ มาตรการฯ
ดังกลาว ใหกับหนวยงานบังคับใช
กฎหมาย
มีการบรรจุประเด็นนักปกปอง
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สิทธิมนุษยชนไวในแผนสิทธิ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๔
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗
-มีการหารือรวมกับนักปกปอง
- ยุทธศาสตรชาติดานความ
สิทธิมนุษยชนเปนระยะ
มั่นคง
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดา นการพัฒนา
-มีการศึกษาแลกเปลี่ยนแนว
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับมาตรการ
มนุษย
สงเสริม เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของประเทศตางๆ - SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๘, ๑๐
และองคการระหวางประเทศ

-๗๘ลําดับที่

ประเด็น

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
จัดอบรมเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายเพื่อ
-สํานักงานตํารวจ ๒๕๖๒-๒๕๖๖ -มีการจัดอบรมเจาหนาที่บังคับใช
สรางความรูความเขาใจในการบังคับใช
แหงชาติ
กฎหมายเพื่อสรางความรูความ
กฎหมายเกี่ยวกับการปกปองสิทธิมนุษยชน -กระทรวงกลาโหม
เขาใจในการบังคับใชกฎหมาย
เชน การจัดการชุมนุม การแสดงออก
-กระทรวงยุติธรรม
เกี่ยวกับการปกปองสิทธิ
ทางดานสิทธิมนุษยชน เปนตน
มนุษยชนใหกับเจาหนาที่ในสังกัด
-กระทรวงการ
ตางประเทศ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน และ -กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ๑. ประชาชนกลุมเปาหมายมี
นักปกปองสิทธิมนุษยชนในชุมชน
(กรมการปกครอง)
ความรู ความเขาใจ สามารถ
-กระทรวงยุติธรรม
ปกปองตนเอง ไมตกเปนเหยื่อ
ของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนน
พื้นที่ ๗๖ จังหวัด และในพื้นทิ
อําเภอ จํานวน ๘๗๘ อําเภอ
๒. เจาหนาที่มีทักษะ มีความรู มี
ประสิทธิภาพ และศักยภาพ โดยให
ความรูและแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ใหแก
ปลัดอําเภอ และพนักงานฝาย
ปกครอง ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และ
ในพื้นที่อําเภอ ๘๗๘ อําเภอ
๓. ตรวจตรา และเฝาระวัง และ
ปราบปรามพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่ ๗๖

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๘,
๑๐
- ยุทธศาสตรชาติดานความ
มั่นคง
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-๗๙ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

จังหวัด ไมนอยกวา ๑ ครั้ง/เดือน
และในพื้นที่อําเภอ จํานวน ๘๗๘
อําเภอ ไมนอยกวา ๒ ครั้ง/เดือน
จัดใหมีบัญชีรายชื่อทนายความ/ที่ปรึกษา -กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีบัญชีรายชื่อทนายความ/ที่
กฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ เขาใจ
- สํานักงานอัยการ
ปรึกษากฎหมายที่มีความ
โครงสราง นโยบาย การตอสูคดีในเรื่องสิทธิ สูงสุด
เชี่ยวชาญ เขาใจ โครงสราง
มนุษยชน
นโยบายการตอสูคดีในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน
ใหความรูแกประชาชนถึงสิทธิมนุษยชนของ -สํานักงานอัยการ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีกิจกรรมใหความรูแกประชาชน
ตนที่ถูกตอง รวมทั้งใหความรู
สูงสุด
ถึงสิทธิมนุษยชนของตนที่ถูกตอง
นักปกปองสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับบริการให -กระทรวงยุติธรรม
รวมทั้งใหความรูนักปกปองสิทธิ
ความชวยเหลือตางๆ จากรัฐ กระบวนการ
มนุษยชน เกี่ยวกับบริการให
ประกันตัว การบังคับใชกฎหมายฯลฯ
ความชวยเหลือตางๆ จากรัฐ
กระบวนการประกันตัว การ
บังคับใชกฎหมายฯลฯ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๑, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐

-๘๐เสาที่ ๒ หนาที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ในสวนของเสาที่ ๒ จะกําหนดการดําเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังที่มีตอภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ” เพื่อเปนแนวทางใหภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจยึดเปนหลัก
ในการประกอบการตอไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกลาวจะเปนจุดตั้งตน และเปนแรงกระตุนใหภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุกขนาด ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใช
เปนแนวทางในการดําเนินการตอไป ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ
๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน
• ภาคธุรัฐวิสาหกิจและรกิจตองปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดใหมีชองทางการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
นักปกปองสิทธิมนุษยชน ซึ่งบุคลากรในสังกัดสามารถเขาถึงได
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรใหความรวมมือกับภาครัฐ และองคกรระหวางประเทศ ในกรณีที่มีการติดตามการดําเนินการ/ดําเนินคดีเกี่ยวกับการฟองรองนักปกป อง
สิทธิมนุษยชน
• ภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ และธุรกิจควรทํ าความเข าใจบทบาทของนักปกปองสิทธิมนุษยชนเพื่อคุมครองการทํางาน และรับรองวาบุคคลดังกลาวจะไมถูกเลิกจาง/ฟ อ งคดี
เพียงเพราะเหตุจากการเรียกรองสิทธิใหผูอื่น
๒.๒ การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมที่หนวยงานภาครัฐจัดขึ้นเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดใหมีเวทีหารือกับนักปกปองสิทธิมนุษยชนเพื่อสรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของนักปกปองสิทธิมนุษยชนใหกับหนวยงานในสังกัด รวมทั้งเครือขายไดรับทราบ
๒.๓ การจัดทํามาตรการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองใหขอมูลสถานการณภาพรวมการทํางานรวมกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน เมื่อมีการรองขอจากหนวยงานภาครัฐ
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรเขามามีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐในการจัดทํามาตรการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน ทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทการ
ทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ และภาคประชาสังคม ควรรวมมือกันอยางสรางสรรคในการปองกัน บรรเทา และเยียวยาผลกระทบที่ไมพึงประสงคดานสิทธิมนุษยชน
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๘๑• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรมอบหมายบุคคลากร หรือ หนวยงาน ในสังกัดที่ชัดเจนใหมีหนาที่สงเสริมความรู และทําความเขาใจที่ถูกตองกับบุคลากรในสังกัด
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของนักปกปองสิทธิมนุษยชน เพื่อปองกันความเขาใจผิด และการลวงละเมิดระหวางกัน
๒.๔ กลไกการรองเรียน และเยียวยา
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดใหมีกลไกหารือรวมกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน เพื่อจัดการกับปญหาการละเมิดสิทธิ
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดใหมีชองทางรับเรื่องราวรองเรียนและผูประสานงานที่ชัดเจน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรระงับเหตุขอพิพาทกับนักปกปองสิทธิมนุษยชนโดยการเจรจาและไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทอยางเต็มที่ กอนที่จะนําคดีเขาสู
กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ อาจประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ใหเขามาชวยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรหลีกเลี่ยงการฟองรองดําเนินคดีนักปกปองสิทธิมนุษยชนเพียงเพราะปฏิบัติหนาที่เรียกรอง/ปกปองสิทธิของผูอื่น
เสาที่ ๓ หนาที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดรับจากภาคสวนตางๆ ตามขอ ๔.๒ และนํามาจัดกลุมโดยกําหนดหนาที่ภาครัฐ รัฐวิสากิจ
และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายใหกับนักปกปองสิทธิมนุษยชนผูไดรับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด โดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ภาคธุรกิจ หรือ เปนผลมาจากการ
ประกอบธุรกิจ โดยไดเชื่อมโยงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจ
และยึดถือปฏิบัติตอไป สรุปไดดังนี้
ลําดับที่

ประเด็น

๑.

การรองเรียน
รองทุกข
ขอความ
ชวยเหลือ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
กําหนดใหมีกลไกการรองทุกขและ
-กระทรวงยุตธิ รรม ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีกลไกการรองทุกขและชวยเหลือ
ชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ -กระทรวงมหาดไทย
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ
เพียงพอ เพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ -กระทรวงพาณิชย
เพียงพอ เพื่อแกไขปญหาการ
มนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ -กระทรวง
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรม

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๘๒ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

๒.

การสงเสริม
สงเสริมระบบการไกลเกลี่ยในทุกระดับชั้น
ระบบไกลเกลี่ย ของกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการ
พัฒนากลไกการระงับขอพิพาททางเลือก

๓.

การดําเนินคดี ใหความชวยเหลือในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมแกผูเสียหาย
ที่เปนนักปกปองสิทธิมนุษยชน อาทิ
กองทุนยุติธรรม ที่ปรึกษากฎหมาย
พิจารณาแกไขกฎหมายใหพนักงานอัยการ
สามารถดําเนินคดีแบบกลุมแทนกลุม
ผูเสียหายได

พัฒนาความรูและทักษะตอเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบตอการใชกฎหมาย ระเบียบ
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
-สํานักงานอัยการ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีกิจกรรม/โครงการ/มาตรการที่
สูงสุด
จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการไกลเกลี่ยใน
-กระทรวงยุติธรรม
ทุกระดับชั้นของกระบวนการ
-สํานักงานศาล
ยุติธรรม ตลอดจนการพัฒนา
ยุติธรรม
กลไกการระงับขอพิพาททางเลือก

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
-สํานักงานอัยการ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีชองทาง/กลไก/มาตรการในการ - ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สูงสุด
ใหความชวยเหลือนักปกปองสิทธิ สมดุลและพัฒนาระบบการ
-กระทรวงยุติธรรม
มนุษยชนเพื่อใหเขาถึง
บริหารจัดการภาครัฐ
กระบวนการยุติธรรม
- SDGs เปาหมายที่ ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
-สํานักงานอัยการ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีการแกไขกฎหมายใหพนักงาน - ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สูงสุด
อัยการสามารถดําเนินคดีแบบ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
กลุมแทนกลุมผูเสียหายได
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
-สํานักงานอัยการ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีการอบรมเจาหนาที่ เพื่อพัฒนา - ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สูงสุด
ความรูเกี่ยวกับการใชกฎหมาย สมดุลและพัฒนาระบบการ
ระเบียบ นโยบายที่ถูกตองและ บริหารจัดการภาครัฐ

-๘๓ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม
นโยบายที่ถูกตอง และชอบธรรม ตอการ
กระทําผิดนอกราชอาณาจักร

๔.

การเยียวยา

เยียวยาเหยื่อ/ผูเสียหายตามปฏิญญาวา
ดวยหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการอํานวย
ความยุติธรรมแกผูไดรับความเสียหายจาก
อาชญากรรมและการใชอํานาจโดยมิชอบ
(UN Declaration of Basic Principles
of Justice for Victims of Crime and
Abuse of Power) ตามความเหมาะสม
และเพศสภาวะ
ประสานงานชวยเหลือเหยื่อทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคม อาชีพ ฯลฯ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
ชอบธรรม ตอการกระทําผิดนอก - SDGs เปาหมายที่ ๑๖
ราชอาณาจักร
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
-กระทรวงยุตธิ รรม ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีการปรับปรุงระบบ และ
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
มาตรการเยียวยาเหยื่อ/ผูเสียหาย สมดุลและพัฒนาระบบการ
เพื่อใหเปนไปตามปฏิญญาสากล บริหารจัดการภาครัฐ
วาดวยการอํานวยความยุติธรรม - SDGs เปาหมายที่ ๑๖
ตามความเหมาะสม และเพศ
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
สภาวะ
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
-กระทรวงการ
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย
-กระทรวงยุตธิ รรม
-กระทรวงสาธารณสุข
-สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

ตัวชี้วัด

-ดําเนินการใหความคุมครอง และ
ดูแลผูถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหง
เพศ และผูถูกกระทําความรุนแรง
-มีมาตรการประสานงานระหวาง
หนวยงานตางๆ เพื่อประโยชนใน
การใหความชวยเหลือเหยื่อทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม
อาชีพ ฯลฯ

- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๕, ๑๑, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๘๔ลําดับที่

ประเด็น

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
ศึกษาวิเคราะหชองวางทางกฎหมายและ -กระทรวงยุตธิ รรม ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีการศึกษาวิเคราะหชองวางทาง
อุปสรรคในการเขาถึงความยุติธรรมของนัก
กฎหมายและอุปสรรคในการ
ปกปองสิทธิมนุษยชน เพื่อจะไดพัฒนา
เขาถึงความยุติธรรมของ
กระบวนการเยียวยา
นักปกปองสิทธิมนุษยชน
ที่มีประสิทธิภาพ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๘๕บทที่ ๕
การลงทุนระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ
๕.๑ สถานการณในภาพรวม
การลงทุ นโดยตรงในต างประเทศ (Thai Direct Investment Abroad : TDI) ๑๐ มี ความจํ าเป นต อยุ ทธศาสตร
ในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ดาน ทั้งในแงของการชวยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขัน
และเติบโตไดภายใตเศรษฐกิจโลกที่เปนโลกาภิวัตน ทั้งนี้ ฝายวิจัยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดทําการสํารวจ
และพบสาเหตุ สํ า คั ญ ๔ ประการ คื อ ๑) เพื่ อ แสวงหาตลาดใหม ห รื อ รั ก ษาส ว นแบ ง ตลาดเดิ ม ในประเทศ
ที่ มี ต ลาดขนาดใหญ หรื อ มี แ นวโน ม ที่ จ ะเติ บ โต (Market Seeking) ๒) เพื่ อ แสวงหาทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
เข าถึ งวั ตถุ ดิ บและแรงงานที่ ถู กกว าในประเทศ (Resource and Labor Seeking) ๓) เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
รวมถึงการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ (Efficiency Seeking) และ ๔) เพื่อชวยในดานการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ
ที่ ผ านมา กระแสการออกไปลงทุ น ในตางประเทศของภาคเอกชนมีมากขึ้น อยางตอเนื่อง ซึ่งเปน ไปตาม
แนวทางการพัฒนาของกลุมประเทศพัฒนาแลว โดยเห็นไดจากมูลคาเงินลงทุนสะสมของธุรกิจไทย (TDI) จากเดิม
ที่ในป ๒๕๔๘ TDI มี มูลคาเพียง ๘ พันลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ในป ๒๕๕๙ TDI มีมูลคาสูงขึ้นเปน ๙๔.๓
พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้ นกว า ๑๐ เทานับจากป ๒๕๔๘ ซึ่งกลุมประเทศที่ไทยออกไปลงทุนสู งในป
๒๕๕๙ ไดแก กลุมประเทศอาเซียนมีมูลคา ๓๐.๘ พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ ๓๐.๒ ของมูลคาเงิน
ลงทุน TDI นําโดย สิงคโปร เวียดนาม และเมียนมา สําหรับธุรกิจที่ไทยออกไปลงทุน ไดแก การผลิตสินคาอาหาร
และเครื่องดื่ม การทําเหมืองแร การบริการทางการเงิน และบริการคาสงและคาปลีก เปนตน
สําหรับป ๒๕๖๐ ภาคเอกชนไทยมีมูลคาคงคางการลงทุนในตางประเทศกวา ๑.๓๖ แสนลานเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ ๔.๔๕ ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๙ กวา ๙.๖๘ แสนลานบาท แบงเปนเงินลงทุนโดยตรง
ในตางประเทศ (TDI) รวม ๑๑๖,๘๖๕ ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๓.๗๙ ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา
ประมาณร อยละ ๒๓ โดยกลุ มประเทศที่ เ อกชนไทยไปลงทุน โดยตรงมากที่ สุดในป ๒๕๖๐ คื อ สหภาพยุโรป
สําหรับมูลคาการลงทุนโดยตรงของภาคธุรกิจไทยในอาเซียน ป ๒๕๖๐ มียอดคงคางอยูที่ ๓๓.๙๙ ลานเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ ซึ่งสวนมากเปนการเพิ่มขึ้นในกลุมประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV)
สําหรับธุรกิจที่ไทยออกไปลงทุน ไดแก กลุมที่พักแรมและบริการดานอาหาร อสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรมการ
ผลิต เปนตน
สําหรับป ๒๕๖๑ นั้น แมวาการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งชวยสรางความมั่นใจใหนักลงทุนทั้งไทยและตางชาติกลับมาลงทุนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม
การลงทุนของไทยในตางประเทศ (TDI) เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาและตอยอดหวงโซอุปทานการผลิต
ของไทยในอนาคต เนื่องจากในชวงที่ผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาหลายประการ เชน คาจางแรงงาน
ที่สูงขึ้น การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเขาสูสังคมผูสูงอายุ การถูกตัดสิทธิ GSP จากประเทศพัฒนาแลว เปนตน
ปจจัยตางๆ เหลานี้ มีสวนสําคัญในการผลักดันใหนักลงทุนไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานตองออกไป
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๑๐

การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ หมายถึง ธุรกรรมการลงทุนที่ผลู งทุนซึง่ มีถิ่นฐานในประเทศไทยมีตอธุรกิจทีม่ ีถิ่นฐานในตางประเทศที่เป
นกิจการในเครือ โดยทีผ่ ลู งทุนถือหุนของกิจการในเครือหรือกิจการที่นําเงินไปลงทุนตั้งแตรอยละ ๑๐ ขึ้นไป (ธนาคารแหงประเทศไทย)
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๘๖ลงทุนในตางประเทศมากขึ้น เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขันดานราคา ในขณะที่ผูประกอบการบางกลุม
ตองการขยายตลาดและแสวงหาโอกาสใหมๆ เพื่อเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพการเจริญเติบโตของธุ ร กิ จ
ในระยะยาวมากขึ้น โดยในชวง ๑๐ ปที่ผานมา การลงทุนของนั กลงทุน ไทยในต างประเทศมีแนวโนมเพิ่ ม ขึ้ น
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การลงทุนในตางประเทศไมใชการทําใหเงินไหลอกนอกประเทศเทานั้น หากมองในทางตรงกันขาม
การลงทุนในตางประเทศจะมีสวนชวยตอยอดหวงโซอุปทานและขยายชองทางการสงออกของนักลงทุนไทยได
ในลักษณะกลยุทธแบบ “การลงทุนนําการคา” (Investment Induced-Trade) โดยการสรางมูลคาเพิ่มให กับ
เศรษฐกิจผานการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพ นอกจากนั้น ในอนาคตอาจเปนชองทางใหดึงบริษัทขนาดเล็ก
ที่อยูในหวงโซอุปทานเดียวกันเขาไปลงทุนไดมากขึ้น ซึ่งจะเปนการขยายหวงโซอุปทานของไทยในระดับภูมิภาค
ใหแข็งแกรงมากขึ้น
การลงทุ น โดยตรงจากต า งประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ๑๑ มีความสําคัญ ตอการพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนาอยางมาก เนี่องจากการออมภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการลงทุน
ซึ่งการลงทุนจากตางประเทศนั้นใหประโยชนแกทั้งผูมาลงทุนและผูไดรับเงินลงทุน เพราะการที่ผูมาลงทุนขยาย
การลงทุนหรือยายฐานการผลิตไปยั งประเทศอื่น ทําใหผูประกอบการสามารถใชประโยชนจ ากทรั พยากรที่ มี
ในประเทศนั้น ๆ เพี่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและผลกําไรของบริษัทตน สวนประเทศที่ไดรับเงินลงทุนก็ไดรับ
ประโยชน จ ากการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได ป ระชาชาติ จ ากการลงทุ น ใหม แ ละได รั บ การถ า ยทอดทางเทคโนโลยี
จากประเทศผูมาลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ ของประเทศตนตอไป
การลงทุ น โดยตรงจากต า งประเทศของไทยในป ๒๕๖๐ มี มู ล ค า เงิ น ลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
โดยภาคการบริ ก ารส ว นใหญ เ ป น การลงทุ น สาขาค า ปลี ก ค า ส ง บริ ก ารทางการเงิ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย
ในภาคการผลิ ตส ว นใหญ เ ปน การเข า มาลงทุน อุตสาหกรรมเครื่องจักร การผลิตคอมพิว เตอร ยานยนต ยาง
และพลาสติก โดยกลุมประเทศที่มีการลงทุนในไทยสะสมสูงที่สุด ๕ อันดับแรก ไดแก ญี่ปุน อาเซียน สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา และฮองกง ตามลําดับ
ในอดีตประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีอัตราการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) คอนขางสูง อยางไรก็ตาม
ขอทาทายประการหนึ่งในปจจุบัน คือ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีมูลคาลดลง สืบเนื่องจากอัตราคาแรง
ที่ปรับสูงขึ้น การขาดแคลนแรงงานจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ปญหาภัยพิบัติตางๆ ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมื อ ง
ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้ลวนสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติ อยางไรก็ตาม ที่ผานมา BOI ไดมี
มาตรการหลายประการที่ชวยกระตุนและสงเสริมใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทย อาทิ การใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษีกับธุรกิจตางชาติที่เขามาลงทุนใน ๑๐ ประเภท S-Curve Industries๑๒ การเปดโอกาสใหเขารวม
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๑๑

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ หมายถึง การที่บริษัทที่ตั้งอยูในตางประเทศหรือประเทศที่ จะมาลงทุน (Source Countries) ตองการมา
ลงทุ นทํ าธุ รกิ จในประเทศไทยหรื อ ประเทศที่ รั บการลงทุ น (Host Countries) เพื่ อสร างผลกํ าไรส งกลั บไปยั งบริ ษั ทในประเทศ
ของตน (สํานักวิชาการ สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)
๑๒
อุ ต สาหกรรมเป า หมาย ประกอบด ว ย ๕ อุ ต สาหกรรมเดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ ได แ ก ยานยนต ส มั ย ใหม (Next-Generation
Automotive) อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) ทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) การแปรรูปอาหาร
(Food for the Future) และ ๕ อุ ต สาหกรรมอนาคต ได แ ก หุ น ยนต เ พื่ อ อุ ต สาหกรรม (Robotics) การบิ น และโลจิ ส ติ ก ส
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๘๗ลงทุนกับรัฐบาล (Public Private Partnerships: PPPs) ในโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม รวมทั้งการที่รัฐบาล
มีนโยบายผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ฯลฯ
ซึ่ งล ว นแต เ ป น พั ฒ นาการสํ า คั ญ ที่ ช ว ยสร า งความเชื่อมั่น ใหกับ นักลงทุน อัน จะดึงดูดใหการลงทุน โดยตรงจาก
ตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยจากสถิติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ป ๒๕๖๑ พบวาสวนมากมูลคาเงินลงทุน
อยูในหมวดผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง รองลงมาเปนหมวดบริการและสาธารณูปโภค โดยญี่ปุน
จีน และสิงคโปร เปนประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอสงเสริมการลงทุนสูงที่สุด นอกจากนี้ จากรายงาน
Doing Business 2018 (๒๕๖๑) ของ World Bank จั ด ให ไ ทยอยู ใ นอั น ดั บ ๒๖ ของประเทศทั่ ว โลกที่ มี
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยางไรก็ดี ประเทศไทยจะตองพัฒนาความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งคุณภาพของการผลิตตางๆ เพื่อใหประเทศไทย
ยังคงเปนที่ตองการในการลงทุนทุกระดับตอไป
สถานการณ การร องเรี ยน คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห งชาติ ไดรับเรื่องรองเรียนกรณีผลกระทบจาก
การดําาเนินธุรกิจขามพรมแดนของผูประกอบการสัญชาติไทยหลายกรณี เชน กรณีบริษัทเอกชนไทยแหงหนึ่งไดรับ
สัมปทานที่ดินเพื่อการปลูกออยและจัดตั้งโรงงานน้ําตาลในประเทศกัมพูชากอใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอ
ประชาชนชาวกัมพูชา ซึ่ง กสม.ไดตรวจสอบขอเท็จจริงและมีความเห็นวา กรณีมีการกระทบตอสิทธิมนุษยชนและ
แมบริษัทดังกลาวไมไดเปนผูลงมือกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนแตผลกระทบที่เกิดขึ้นถือเปนความรับผิดชอบ
โดยตรงของบริษัทฯ ในบางสวน หรือกรณีที่บริษัทเอกชนแหงหนึ่งไดลงนามในบันทึกขอตกลงกับการทาเรือของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ดําเนินโครงการทาเรือน้ําลึกในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ในประเทศเมี ย นมา ซึ่ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ไ ด ต รวจสอบข อ เท็ จ จริ ง และมี ค วามเห็ น ว า
การดําเนินการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ดังกลาวกอใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอประชาชนเมียนมา
โดยมีขอเสนอแนะนโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาจัดตั้งกลไกหรือกําหนดภารกิจการกํากับดูแลการลงทุน
ในตางประเทศของผูลงทุนสั ญชาติไทยใหเ คารพต อหลั กการพื้นฐานดานสิ ทธิมนุษยชน โดยนําหลักการชี้แนะ
UNGPs มาเปนกรอบในการดําเนินการ
การดํ า เนิ น การของภาครั ฐ ที่ ผ า นมารั ฐ บาลได ใ ห ค วามสํ า คั ญ และตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การดําเนินธุรกิจสัญชาติไทยในตางประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเห็นไดจากการมีมติเห็นชอบใหหนวยงานดําเนิน การ
ใหสอดรับขอเสนอแนะนโยบายนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห งชาติในหลายกรณี โดยมีตัวอยางกรณี
ที่สําคัญดังนี้
(๑) กรณีการดําเนินโครงการทาเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจทวายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาของ
บริ ษั ท เอกชนรายหนึ่ ง ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รั บ ทราบผลการพิ จ ารณา
ดําเนินการตามรายงานผลการพิจารณาฯ และขอเสนอของกระทรวงการตางประเทศซึ่งสอดรับกับขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหลายประการ เชน การผลักดันใหภาคเอกชนมีมาตรการที่สงเสริมสิทธิ
มนุษยชนในดานตางๆ โดยตรงและเขมขนมากยิ่งขึ้น การพิจารณาใชเครื่องมือนโยบาย อาทิ การจัดทําแผนปฏิบัติ
(Aviation and Logistics) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ดิจิทัล (Digital) และการแพทยครบ
วงจร (Medical Hub)
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๘๘การระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยหนวยงานภาครัฐจําเปนตองรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อผลักดัน
ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
(๒) กรณี การดํ าเนิ นงานของบริ ษั ทผลิ ตน้ํ าตาลรายหนึ่ งส งผลกระทบต อประชาชนในพื้ นที่ อํ าเภอสํ าโรง
(Samrong) และจงกั ลป (Chongkal) ในจั งหวั ดโอดอร เมี ยนเจย (Oddar Meanchey) ในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ของกั มพู ชา ซึ่ งคณะรั ฐมนตรี ได มี มติ เมื่ อวั นที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รั บทราบสรุ ปผลการพิ จารณาดํ าเนินการของ
กระทรวงการตางประเทศ คือ การเสนอให มีการจัดตั้งกลไกหรือกําหนดภารกิจการกํากับดูแลการลงทุนในตางประเทศ
ของผู ลงทุ นสั ญชาติ ไทยให เคารพต อหลั กการพื้ นฐานด านสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยนํ าหลั กการ UNGPs มาเป นกรอบ
ในการดําเนินการของการลงทุนในตางประเทศของผูลงทุนสัญชาติไทย
๕.๒ ขอทาทาย
• การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ ออกกฎหมาย หรือ
นโยบายที่เปนรูปธรรม รวทั้งสรางกลไกตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขตเพื่อใหเกิดการปกปอง
คุมครอง เยียวยา และเกิดความรับผิดชอบขามพรมแดน (cross border) ซึ่งผูถูกละเมิดสามารถใชกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศไทยในการคุมครองและเยียวยาได เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหมีการกํากับ
ควบคุม ดูแล และมีมาตรการลงโทษ ในเรื่องของการลงทุนของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในตางประเทศ ไมวารูปแบบ
การลงทุนจะเปนไปในรูปแบบบริษัทลูก หรือกิจการรวมคา และพัฒนาหลักการกํากับดูแลที่ดี (Corporate Governance
Code: CG code) ใหมีสภาพบังคับตามกฎหมาย การออกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแล
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจน การกําหนดมาตรการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดภายใต EEC ตอสาธารณชน เพื่อใหรับทราบลวงหนา และควรมีการรับฟงความคิดเห็น
ของชุ มชนในท องที่ กอนที่ โครงการเหลา นั้น จะไดรับการอนุมัติจ ากคณะกรรมการกํ ากั บหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย (กลต.) และไดรับการอนุมัติเงินกูจากธนาคาร
• การสร า งความตระหนั ก รู แ ก นั ก ลงทุ น ส ง เสริ ม ให นํ า หลั ก การ UNGPs มาเผยแพร ภ าคธุ ร กิ จ หรื อ
ผู ป ระกอบการ โดยจั ด ทํ า ช อ งทางการทํ า งานอย า งเป น ทางการกั บ คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย
• การสงเสริมการลงทุน พิจารณากําหนดเงื่อนไขใหรัฐบาลพิจารณาผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนกอนการลงนาม
ในขอตกลง/สนธิสัญญาดานการคา/การลงทุนระหวางประเทศ การพิจารณาขอบทเพื่อความมั่นคงแหงสัญญา
(Stabilization clause) ในขอตกลงการลงทุนวาจะไมสงผลกระทบตอการดําเนินนโยบายของรัฐในการสงเสริม
หลักการ UNGPs การกําหนดมาตรการใหองคกรธุรกิจที่ตั้งอยูในดินแดน หรือเขตอํานาจอธิปไตยของประเทศไทย
ตองปฏิบัติตามหลักการ UNGPs การกําหนดมาตรการใหการริเริ่มหรือพัฒนาโครงการใดๆ ตองคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะ สิทธิการมีสวนรวมของประชาชน และผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ในโครงการกอนตัดสินใจดําเนิน
โครงการ การกําหนดมาตรการกํากับดูแลการลงทุนในตางประเทศของผูลงทุนสัญชาติไทยใหเคารพตอหลักการ
สิ ทธิ มนุ ษยชน การกํ า หนดมาตรการให ธุ ร กิจ ซึ่งไดรับ การสนับ สนุน และใหป ระกั น การลงทุน ประกอบธุ ร กิ จ
โดยเคารพสิทธิมนุษยชน การกําหนดใหมีการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนในการจัดทํา
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๘๙บริการสาธารณะโดยนักวิชาการอิสระที่ประชาชนในพื้นที่และสังคมยอมรับ รวมทั้งกําหนดมาตรการ และกลไก
กํากับดูแลเพื่อแกไขปญหาผลกระทบดังกลาว อีกทั้งเสนอใหใชหลักการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนและ
การเฝาระวังดานสิทธิมนุษยชนอยางจริงจังในการจัดทําบริการสาธารณะและสัญญาการรวมลงทุน (กรณีรัฐมอบให
เอกชนดําเนินการ) การพิจารณายกเลิกการมอบหมายใหภาคเอกชนดําเนินการจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับโครงสราง
พื้นฐานและบริการสาธารณะผานสัญญารวมลงทุน (Public-Private Partnership)
• การปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ การกําหนดแนวปฏิบัติใหชัดเจนในการควบคุม
บรรษั ท และธุ ร กิ จ ในต า งประเทศ การพิ จ ารณาจั ด ทํ า มาตรการกํ า หนดให ทํ า รายงานวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมขามพรมแดน (transboundary EIA) และมีมาตรการเฝาระวังตอผลกระทบขามพรมแดนทางดาน
สุขภาพ การเกษตร และสิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโครงการการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจและธุรกิจไทยในตางประเทศ และสนับสนุนใหมีการจัดทําการตรวจสอบผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน
อยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence)
• การพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของภาครั ฐ การกํ า หนดให มี ห น ว ยงานกลางในการควบคุ ม ดู แ ลกรณี
เกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ การกําหนดบทบาทของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลั กทรั พย (ก.ล.ต.) ในการควบคุ มบริ ษัทมหาชนใหเ คารพและปฏิบัติ ตามหลั ก การ UNGPs การสรางกลไก
ในการตรวจสอบผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนขามพรมแดน การสงเสริมบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในตางประเทศโดยภาคธุรกิจไทย ซึ่งบริษัทแมจดทะเบียน หรือมี
สํานักงานใหญในประเทศไทย การกําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยออกมาตรการกํากับใหธนาคารไทยมีนโยบาย
ปกปองสิ่งแวดลอมและสังคม (Bank’s Environmental and Social Safeguards Policies) โดยเฉพาะการปลอย
เงินกูใหกับธุรกิจการลงทุนขนาดใหญ ทั้งในไทย และประเทศเพื่อนบาน โดยอาจนําหลักการ Equator Principle
(มาตรฐานสากลในการพิจารณาสินเชื่อ) มาปฏิบัติ
• รัฐวิสาหกิจ การออกขอบังคับเพื่อกําหนดใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการเพื่อเปนตัวอยางในการเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยอาจมีแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและแรงจูงใจ เชน ตัวชี้วัดการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจในการปองกันและ
บรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน รวมถึงกรณีที่ดําเนินการในตางประเทศโดยบริษัทลูก ผูรับจาง
ตามสัญญา หรือกิจการรวม
• หวงโซอุปทาน การสงเสริมใหบริษัทขนาดใหญกํากับใหหวงโซอุปทานของบริษัท สาขา แฟรนไชส รวมถึง
บริ การที่ จั ด จ า งจากภายนอก และบริ ษัทที่รับ เหมาชว ง เคารพสิทธิมนุษยชน เพราะเปน กลุม ที่ มีความเสี่ ย ง
ที่จะกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสิทธิมนุษยชน
• การดํ า เนิ น การตอภาคธุ ร กิ จ การจัดใหมีมาตรการหรือกลไกในการจัดการปญ หากรณีรัฐ วิส าหกิจ /
ภาคธุรกิจของไทย ละเมิดสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ การนํามาตรการการเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจ/กึ่งบังคับ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) มาใชอยางจริงจัง การจัดตั้งกลไกหรือ
คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทขามชาติโดยอาจใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทําหนาที่ในการผลักดัน
การสงเสริมใหธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงดานสังคมและสิ่งแวดลอมกอนการอนุมัติเงินกูสําหรับการลงทุนดวย
การสงเสริมใหบริษัทเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนผานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและการทูตทางเศรษฐกิจ (economic
diplomacy) รวมถึงในการสงเสริมการตรวจสอบผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน (due diligence) โดยบริษัทไทย
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-๙๐ที่เกี่ยวของในโครงการขนาดใหญในภูมิภาคอาเซียน การกําหนดใหภาคธุรกิจทุกขนาดที่เกี่ยวของกับการลงทุน
ขามพรมแดนผนวกเรื่องการตรวจสอบผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนรอบดานไวในโครงการที่ดําเนินการอยูแลว
ในปจจุบัน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ และสนับสนุนใหทุกหนวยงานเรงดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่รับทราบขอเสนอแนะนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการแกปญหากรณีตางๆ
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-๙๑๕.๓ (ราง) แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาขอเสนอแนะที่ไดรับจากภาคสวนตางๆ ตามขอ ๕.๒ และนํามาจัดกลุมโดยกําหนดประเด็นสําคัญ พรอมทั้งแผนกิจกรรม
ซึ่งระบุหนวยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติการฯ ตัวชี้วัด ตลอดจนความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
หลักการ UNGPs เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดยึดถือปฏิบัติตอไป อีกทั้งยังเปนการชวยใหการติดตามประเมินผลสามารถทําไดงายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ โดยแยกเปน ๓ เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้
เสาที่ ๑ หนาที่ของรัฐในการคุมครอง (Protect)
ลําดับที่

ประเด็น

๑.

การปรับปรุง
แกไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
นโยบาย และ
มาตรการ
ตางๆ ที่
เกี่ยวของ

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีการจัดทําแนวปฏิบัติและ
กระบวนการตรวจสัญญาในกรณี
ภาครัฐทําธุรกิจกับบริษัทขามชาติ
โดยคํานึงถึงการประเมินสิทธิ
มนุษยชนรอบดาน (HRDD)
ประกอบดวย

จัดทําแนวปฏิบัติและกระบวนการในการ
ตรวจสัญญาในกรณีที่ภาครัฐทําธุรกิจกับ
บรรษัทขามชาติ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการ
ประเมินสิทธิมนุษยชนรอบดาน (HRDD)
ประกอบดวย

-สํานักงานอัยการ
สูงสุด

ศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมาย นโยบาย
หรือกลไกที่เปนรูปธรรมในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขต
เพื่อใหเกิดการปกปอง คุมครอง เยียวยา
และเกิดความรับผิดชอบขามพรมแดน ที่

-กระทรวงการ
๒๕๖๒-๒๕๖๖
ตางประเทศ
-กระทรวงยุติธรรม

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
-มีการปรับปรุง พัฒนากฎหมาย
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
นโยบาย หรือกลไกในการตรวจสอบ ความสามารถในการแขงขัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกอาณา - ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
เขต เพื่อใหเกิดการปกปอง คุมครอง สมดุลและพัฒนาระบบการ
เยียวยา และเกิดความรับผิดชอบ บริหารจัดการภาครัฐ

-๙๒ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สอดคลองกับมาตรฐานสากล อาทิ OECD
Guideline for Multinational
Enterprises

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ศึกษาแนวทางแกไขพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
๒๕๓๕ ใหมีการกํากับ ควบคุม ดูแล และ
ลงโทษ ในเรื่องของการลงทุนของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีการไป
ลงทุนในตางประเทศ ไมวารูปแบบการ
ลงทุนจะเปนไปในรูปแบบบริษัทลูก หรือ
กิจการรวมคา และพัฒนาหลักการกํากับ
ดูแลที่ดี (Corporate Governance
Code: CG code) ใหมีสภาพบังคับตาม
กฎหมาย

-กลต.

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
กับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) ตองมีการกํากับดูแล และ
มีบทลงโทษที่ชัดเจน

-สศช.
-สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
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ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
ขามพรมแดนที่สอดคลองกับ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖,
มาตรฐานสากล อาทิ OECD
๑๗
Guideline for Multinational
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
Enterprises
๘, ๙, ๑๐
-มีผลการศึกษาแนวทางแกไข
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ความสามารถในการแขงขัน
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหมี - ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
การกํากับ ควบคุม ดูแล และ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
ลงโทษ ในเรื่องของการลงทุนของ บริหารจัดการภาครัฐ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
หลักทรัพยที่มีการไปลงทุนใน
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
ตางประเทศ ไมวารูปแบบการ
๘
ลงทุนจะเปนไปในรูปแบบใด
-มีพัฒนาศึกษาเพื่อพัฒนาหลักการ
กํากับดูแลที่ดี (CG Code) ใหมี
สภาพบังคับตามกฎหมาย
มีการประชุมทบทวนกฎหมาย
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
และระเบียบที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถในการแขงขัน
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ภาคตะวันออก (Eastern
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
Economic Corridor: EEC)
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

-๙๓ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน)
-สํานักงาน EEC

สรางชองทางเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) รวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พรมแดนทั้งหมด และกลไกหารือกับชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบ

๒.

การสรางความ นําหลักการ UNGPs มาเผยแพรภาคธุรกิจ
ตระหนักรูแก หรือผูประกอบการ โดยจัดทําชองทาง
นักลงทุน
สื่อสารกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

-สศช.
๒๕๖๒-๒๕๖๖
-สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน)
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-สํานักงาน EEC
-กลต.
-ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
-BOI

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
มีการกําหนดชองทางเปดเผย
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการระเบียง ความสามารถในการแขงขัน
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
(Eastern Economic Corridor: การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
EEC) รวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พรมแดนทั้งหมด และกลไกหารือ - ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
กับชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
มีการจัดอบรม ประชุม เพื่อ
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
เผยแพรหลักการ UNGPs
ความสามารถในการแขงขัน

-๙๔ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

สงเสริมใหภาคธุรกิจใหความความสําคัญ
กับความสัมพันธระหวางบริษัทขนาดใหญ
และหวงโซอุปทานของบริษัท รวมถึงการ
จัดจางบริการภายนอกและการรับเหมาชวง
ที่อาจกอผลกระทบที่ไมพึงประสงคตอสิทธิ
มนุษยชน
มอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหธนาคารไทยมีนโยบายปกปอง
สิ่งแวดลอมและสังคม (Bank’s
Environmental and Social Safeguards
Policies) โดยเฉพาะการปลอยเงินกูใหกับ
ธุรกิจการลงทุนขนาดใหญ ทั้งในไทย และ
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

-คณะกรรมการรวม
ภาคเอกชน ๓
สถาบัน (กกร.)
-กระทรวงยุตธิ รรม
-กระทรวงพาณิชย
(กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา)
-กลต
๒๕๖๒-๒๕๖๖

-กระทรวงการคลัง
-ธนาคารแหง
ประเทศไทย

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘

มีการจัดอบรมภาคธุรกิจใหมี
ความรูความเขาใจดานสิทธิ
มนุษยชน และความเชื่อมโยง
ระหวางบริษัทขนาดใหญและหวง
โซอุปทานของบริษัท รวมถึงการ
จัดจางบริการภายนอกและการ
รับเหมาชวงที่อาจกอผลกระทบที่
ไมพึงประสงคตอสิทธิมนุษยชน
มีการกําหนดนโยบายปกปองสื่
งแวดลอมและสังคม ในมาตรการ
การปลอยเงินกูใหกับธุรกิจไทย
และตางประเทศ
มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการ
นําหลัก Equator Principle

- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

-๙๕ลําดับที่

๓.

ประเด็น

การสงเสริม
การลงทุน

กิจกรรม
ประเทศเพื่อนบาน โดยอาจนําหลักการ
Equator Principle (มาตรฐานสากลในการ
พิจารณาสินเชื่อ) มาปฏิบัติ
รับรองวารัฐใหความสําคัญกับการสงเสริม
และสนับสนุนใหนักลงทุน และองคกร
ธุรกิจที่ตั้งอยูในประเทศไทยเคารพ และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ภายในประเทศ ซึ่งสะทอนถึงนโยบายของ
รัฐในการบริหาร จัดการ และคุมครอง
ประโยชนสาธารณะ รวมถึงการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สิ่งแวดลอม และ
สาธารณสุข เปนตน
พิจารณามาตรการสงเสริมใหองคกรธุรกิจที่
ตั้งอยูในดินแดน หรือเขตอํานาจอธิปไตย
ของไทยปฏิบัติตามหลักการ UNGPs โดย
ในการริเริ่มหรือพัฒนาโครงการตอง
คํานึงถึงประโยชนสาธารณะ สิทธิการมี
สวนรวมของประชาชนและผลกระทบตอ
ประชาชนในพื้นที่ในโครงการกอนตัดสินใจ
ดําเนินโครงการ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

-กระทรวงการ
ตางประเทศ
-กระทรวงพาณิชย
(กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ)

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-กลต.

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
(มาตรฐานสากลในการพิจารณา - SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
สินเชื่อ) มาปฏิบัติ
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
-การเจรจาความตกลงเพื่อ
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
สงเสริมและคุมครองการลงทุน ความสามารถในการแขงขัน
และขอบทการลงทุนในความตก - ยุทธศาสตรชาติดานการ
ลงเขตการคาเสรียึดถือหลักการ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ปกปอง และเคารพสิทธิมนุษยชน ทรัพยากรมนุษย
และหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบ - SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖,
๑๗
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
มีการอบรมใหองคกรธุรกิจที่
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ตั้งอยูในดินแดน หรือเขตอํานาจ ความสามารถในการแขงขัน
อธิปไตยของไทยปฏิบัติตาม
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
หลักการ UNGPs
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐

-๙๖ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สรางความตระหนักรู สงเสริม และอํานวย
ความสะดวกแกผูประกอบธุรกิจสัญชาติ
ไทยที่จะไปลงทุนในตางประเทศเพื่อให
เคารพตอหลักการสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ รวมถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน
ของประเทศที่รับการลงทุน (host
country) โดยอาจพิจารณาจัดทําคูมือ
(Guideline) การลงทุนในแตละประเทศ
กําหนดใหมีการศึกษาและประเมินความ
เสี่ยงและผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน
อยางรอบดาน (Human Rights Due
Diligence) โดยนักวิชาการอิสระที่
ประชาชนในพื้นที่และสังคมยอมรับ กอน
การดําเนินโครงการขนาดใหญ หรือ
โครงการที่เกี่ยวกับการจัดทําบริการ
สาธารณะ รวมถึงกรณีที่มีการรวมลงทุน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดทํา
โครงการเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะที่เปนหนาที่ของรัฐ
รวมถึงกรณีที่รัฐมอบหมายหนาที่ให

-BOI
-Exim Bank
-กลต.
-กระทรวงพาณิชย
(กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ)

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๖๒๒๕๖๖)
๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีการฝกอบรม/ใหความรูผู
ประกอบธุรกิจที่จะไปลงทุนฝน
ตางประเทศเพื่อใหเคารพตอหลัก
สิทธิมนุษยชน

- สศช
๒๕๖๒-๒๕๖๖
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(สํานักนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอม)
- กระทรวง
คมนาคม
- กระทรวงการคลัง
(สคร)
-กระทรวงพลังงาน

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖,
๑๗
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
มีการศึกษาประเมินความเสี่ยง
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
และผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน ความสามารถในการแขงขัน
อยางรอบดาน (Human Rights - ยุทธศาสตรชาติดานการ
Due Diligence) โดยนักวิชาการ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
อิสระ กอนการดําเนินโครงการ ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
ขนาดใหญ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖,
๑๗
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐, ๑๗, ๑๘, ๑๙

-๙๗ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม
ภาคเอกชนดําเนินการจัดทําโครงการ
ดังกลาวแทน

๔.

การปองกัน
สงเสริมธุรกิจไทยในตางประเทศใหเคารพ
การละเมิด
สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน
ในตางประเทศ

พิจารณาความเปนไปไดในการจัดทํา
แนวทางหรือความตกลงในการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมขามพรมแดน
(transboundary EIA) และมีการเฝาระวัง
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ
-กระทรวง
อุตสาหกรรม
-สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน)
-กระทรวงการ
ตางประเทศ
-กระทรวงการคลัง

สํานักงานโยบาย
และแผน
สิ่งแวดลอม
(ทส.)

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-มีการจัดทําคูมือสําหรับธุรกิจ
ไทยในการดําเนินการใน
ตางประเทศที่เคารพสิทธิ
มนุษยชนตามหลักการ UNGPs

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-มีการหารือ/การศึกษาถึงความ
เปนไปไดในการจัดทําแนวทาง
หรือความตกลงในการวิเคราะห

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖,
๑๗
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

-๙๘ลําดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตอผลกระทบขามพรมแดนทางดานสุขภาพ
การเกษตร สังคม และสิ่งแวดลอม

สศช
กําหนดมาตรการปองกันการละเมิด
สคร (ก.คลัง)
สิทธิมนุษยชนในโครงการการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ (และธุรกิจไทยในตางประเทศ)
รวมทั้งกลไกการรองเรียน
๕.

การพัฒนาการ กําหนดใหมีหนวยงานกลางในการ
ดําเนินงาน
ควบคุมดูแลและตรวจสอบกรณีเกิด
ของภาครัฐ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมขาม
พรมแดน (transboundary EIA)
-มีการหารือและกําหนดมาตรการ
เฝาระวังผลกระทบขามพรมแดน
ทางดานสุขภาพ การเกษตร
สังคม และสิ่งแวดลอม
มีการหารือและกําหนดมาตรการ
ปองกัน และกลไกการรองเรียน
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
โครงการการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ (และธุรกิจไทยใน
ตางประเทศ)
มีการหารือและพิจารณากําหนด
หนวยงานกลางรับผิดชอบการ
ควบคุมดูแลและตรวจสอบกรณี
เกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖, ๑๗
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

-๙๙ลําดับที่

๖.

๘.

ประเด็น

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รัฐวิสาหกิจ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

กําหนดใหรัฐวิสาหกิจเปนตนแบบใหกับ
กระทรวงการคลัง
ภาคธุรกิจ โดยกําหนดแนวปฏิบัติที่เปน
(สคร)
รูปธรรมและแรงจูงใจ เชน ตัวชี้วัดการ
ดําเนินการของรัฐวิสาหกิจในการปองกัน
และบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบดาน
สิทธิมนุษยชน รวมถึงที่ดําเนินการใน
ตางประเทศโดยบริษัทลูก ผูรับจางตาม
สัญญาหรือกิจการรวม
การดําเนินการ สงเสริมใหมีการนํามาตรการการเปดเผย -กลต.
ตอภาคธุรกิจ ขอมูลโดยสมัครใจ/กึ่งบังคับ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.) มาใช

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ศึกษาและพิจารณากําหนดมาตรการจูงใจที่
สอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมของภาค
ธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณของ
ประเทศไทยที่มีสถานประกอบการขนาด

๒๕๖๒-๒๕๖๖

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-สศช
-SME Bank
-สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาด

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๗- UNGPs ขอที่
๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐
รัฐวิสาหกิจมีโครงการ/กิจกรรม - ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
เพื่อขับเคลื่อนหลักการ UNGPs สมดุลและพัฒนาระบบการ
และการประเมิน HRDD และรวม บริหารจัดการภาครัฐ
แบงปนแนวปฏิบัติที่ดีและเปน
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
รูปธรรม ใหกับภาคธุรกิจอื่นๆ
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
มีการพิจารณามาตรการสงเสริม
ใหหนวยงานนํามาตรการเปดเผย
ขอมูลโดยสมัครใจ/กึงกึ่งบังคับ
ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.) มาใช
มีการศึกษาและกําหนดมาตรการ
จูงใจใหกับภาคธุรกิจ/
ผูป ระกอบการ/แรงงาน โดย
คํานึงถึงสถานการณของประเทศ

- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖

-๑๐๐ลําดับที่

๗

ประเด็น

การสงเสริม
ความรวมมือ
ในการ
ขับเคลื่อน
ประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิ
มนุษยชนใน
ระดับภูมิภาค
และระหวาง
ประเทศ

กิจกรรม
เล็กจํานวนมาก โดยกําหนดมาตรการจูงใจ
แกผูประกอบการและแรงงานโดยตรง เชน
การจัดทําโครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
สถานประกอบการขนาดเล็ก
แลกเปลี่ยน เผยแพร แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กลางและขนาด
ยอม (สสว)

กรอบระยะเวลา
(๒๕๖๒๒๕๖๖)

-กระทรวงการ
๒๕๖๒-๒๕๖๖
ตางประเทศ
-กระทรวงยุตธิ รรม

ตัวชี้วัด
ไทยที่มีสถานประกอบการขนาด
เล็กจํานวนมาก

-มีกิจกรรมแลกเปลีย่ น/เผยแพร
แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน
การดําเนินการตาม UNGPs อาทิ
การจัดทําหลักสูตรแกเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของประเทศที่สนใจ
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปน
ระยะ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐

- ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
- ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖,
๑๗
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐

-๑๐๑เสาที่ ๒ หนาที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ในสวนของเสาที่ ๒ จะกําหนดการดําเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังที่มีตอภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ” เพื่อเปนแนวทางใหภาคธุรกิจยึดเปนหลักในการ
ประกอบการตอไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกลาวจะเปนจุดตั้งตน และเปนแรงกระตุนใหรัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจทุกขนาด ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใชเปน
แนวทางในการดําเนินการตอไป ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ
๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองทบทวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขององคกร และปรับปรุงใหสอดคลองกับกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน โดยเฉพาะหลักการ UNGPs ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกํากับดูแลธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของประเทศไทย ในกรณีที่ลงทุน
ในประเทศไทย และของประเทศที่ทําการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหวางประเทศ
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรสงเสริมและตรวจตราใหบริษัทลูก รวมทั้งหวงโซอุปทานของตนเคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกํากับดูแล
ธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของประเทศไทย ในกรณีทลี่ งทุนในประเทศไทย และของประเทศที่ทําการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหวางประเทศ
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรใหความรวมมือกับภาครัฐ และองคกรระหวางประเทศ ในกรณีที่มีการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกํากับดูแลธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของประเทศไทย ในกรณีที่ลงทุนในประเทศไทย และของประเทศที่ทําการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหวาง
ประเทศ
๒.๒ การสงเสริมความตระหนักรูถึงหลักการ/มาตรฐานระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจโดยชอบ
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับหลักการ/มาตรฐานระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจโดยชอบใหแก
หนวยงานในสังกัด และเจาหนาที่
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ ทั้งในสวนการลงทุนในประเทศ และการลงทุนระหวางประเทศตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับโครงการแกสาธารณชน โดยเฉพาะชุมชน และ
ประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง ทั้งในชวงกอน ระหวาง และหลังการดําเนินโครงการ เพื่อใหเกิดความโปรงใส
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรศึกษาหลักการ UNGPs และ OECD Guidelines on Multinational Enterprises รวมทั้งสื่อสารทําความเขาใจกับบริษัทในเครือ และ
หนวยงานในสังกัด
• ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจตองเฝาระวังการดําเนินงานของหวงโซอุปทานของบริษัท รวมถึงการจัดจางบริการภายนอกและการรับเหมาชวงที่อาจกอผลกระทบที่ไมพึง
ประสงคตอสิทธิมนุษยชน ตามที่กําหนดในหลักการ UNGPs
สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

-๑๐๒•
•
•
•

๒.๓ กลไกการรองเรียน และเยียวยา
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผูประกอบการไทยที่ไปลงทุนในตางประเทศ ควรจัดทําการประเมินความเสี่ยงและเฝาระวัง
สิทธิมนุษยชนรอบดาน (Human Rights Due Diligence) รวมทั้งเปดเผยขอมูลแกสาธารณชน
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรมีชองทาง/กลไกรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดอันเปนผลจากการประกอบธุรกิจ และประสานสงตอขอมูลไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของได
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผูประกอบการไทยที่ไปลงทุนในตางประเทศ ควรระงับเหตุขอพิพาทกับชุมชนโดยการเจรจาและ
หารือรวมกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบ และชดเชยคาเสียหายอยางเต็มที่ กอนที่จะนําคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ อาจประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวข อง
ในพื้นที่ใหเขามาชวยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผูประกอบการไทยที่ไปลงทุนในตางประเทศ ควรกําหนดมาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเปนผลสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ

เสาที่ ๓ หนาที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดรับจากภาคสวนตางๆ ตามขอ ๔.๒ และนํามาจัดกลุมโดยกําหนดหนาที่ภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายใหกับผูไดรับผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด อันเปนผลมาจากการประกอบธุรกิจโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ โดยไดเชื่อมโยง
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจและยึดถือปฏิบัติตอไป สรุปได
ดังนี้
ลําดับที่
๑.

ประเด็น/
วัตถุประสงค

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กลไกรองเรียน ประสานความรวมมือกับตางประเทศเพื่อ -กระทรวงการ
จัดตั้งกลไกระหวางประเทศเพื่อตรวจตรา ตางประเทศ
สอบสวน การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอ
ชุมชน

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๒๒๕๖๖)
๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีประชุม/หารือกับตางประเทศ
เพื่อพิจารณาความเปนไปไดใน
การจัดตั้งกลไกระหวางประเทศ
เพื่อตรวจตรา และสอบสวนการ

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
- ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖

-๑๐๓ลําดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค

กิจกรรม

๒.

การชวยเหลือ
ทางการเงิน/
เยียวยา

พิจารณาความเปนไปไดในการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อเยียวยาและฟนฟูผูไดรับ
ผลกระทบทั้งในดานอาชีพ วิถีชีวิต สังคม
วัฒนธรรม สุขภาพ ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ เพื่อชวยเหลือไดอยางทันทวงที

๓.

การปองกัน
ผลกระทบ

จัดทํามาตรการเพื่อเตรียมรับมือกับ
-กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เชน มีแผนฝกซอม -กระทรวง
เปนประจําเพื่อซักซอมความเขาใจกับ
อุตสาหกรรม
ชาวบาน หรือ มีการซอม/แจงสัญญาณ
เตือน มีการปองกันการรั่วไหลจากสารเคมี
เปนตน

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(๒๕๕๒๒๕๖๖)

-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด

ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
/SDGs/UNGPs
ดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอ
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
ชุมชน
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
มีการประชุมเพื่อพิจารณาความ - ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
เปนไปไดในการจัดตั้งกองทุนเพื่อ สมดุลและพัฒนาระบบการ
เยียวยาและฟนฟูผูไดรับ
บริหารจัดการภาครัฐ
ผลกระทบทั้งในดานอาชีพ วิถี
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
ชีวิต สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ - UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
มีมาตรการเพื่อเตรียมรับมือกับ - ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เปาหมายที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-๑๐๔บทที่ ๖
การสงเสริมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปสูการปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เปนหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกภาคส วนที่ตองดํ าเนิ นการให สอดคล องกั บแนวทางที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งเปนแนวทางที่จัดทํ าขึ้น
จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และผานการพิจารณาและความเห็นชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของแลว โดยในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิ บัติ การฯ ได กํา หนดแผนเป น ๒ แนวทาง คื อ แผนการดําเนิ น งานระยะสั้ น ซึ่งมีกรอบระยะเวลา
ดํ า เนิ น งานภายใน ๒ ป สํ า หรั บ โครงการ/กิจ กรรมเรงดวน ซึ่งสามารถดําเนิน การใหบรรลุผลไดโดยเร็ ว และ
แผนการดําเนินงานระยะยาว ซึ่งมีกรอบระยะเวลา ๕ ป สําหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ตองอาศัยระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน หรือ เปนโครงการที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ รูปแบบโครงการ/กิจกรรม ของแตละหนวยงาน
สามารถปรั บ เปลี่ ย นได ต ามกรอบภารกิ จ ของแต ล ะหน ว ยงาน แต ต อ งสอดรั บ กั บ การดํ า เนิ น งานที่ ร ะบุ ไ ว
ในแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในบทนี้ จึงขอนําเสนอตัวอยางแผนกิจกรรมที่กระทรวง
ยุติธรรม โดยกรมคุ มครองสิ ทธิ และเสรี ภ าพ จะดําเนิน การ ในฐานะหนว ยงานหลับ รับ ผิดชอบการขับ เคลื่อน
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๖.๑ แผนการดําเนินนงานระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓)
ลําดับ
ตัวอยางกิจกรรม
ที่
๑. จัดประชุมเพื่อประกาศใชแผนปฏิบัติการฯ
๒. ผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อเผยแพรแผนปฏิบัติการฯ
และหลักการ UNGPs
๓. สงเสริมใหภาคธุรกิจขนาดใหญ ในเครือ GCNT และ
รัฐวิสาหกิจ นําแผนปฏิบัติการฯ และหลักการ UNGPs
ไปปฏิบัติ เพื่อเปนตนแบบใหกับภาคธุรกิจอื่นๆ
๔. จัดโครงการคัดเลือกองคกรภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ
ตนแบบในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ และหลักการ
UNGPs
๕. การจัดทําคูมือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ และ
หลักการ UNGPs

สถานะ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เอกสารฉบับนี้ใชสําหรับการรับฟงความเห็นเทานัน้

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงยุตธิ รรม

กรอบระยะเวลา
๒๕๖๒
๒๕๖๒-๒๕๖๓

กระทรวงยุตธิ รรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓

กระทรวงยุตธิ รรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓

กระทรวงยุตธิ รรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓

-๑๐๕๖.๒ แผนการดําเนินงานระยะยาว (๕ ป)
ลําดับ
ตัวอยางกิจกรรม
ที่
๑. เผยแพรแผนปฏิบัติการฯ และหลักการ UNGPs ผาน
ทางชองทางตางๆ
๒.

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของกับ
แผนปฏิบัติการฯ
กระทรวงยุตธิ รรม

จัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเปนประจําทุกปเพื่อ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการขับเคลื่อนหลักการ
UNGPs ใหกับทุกภาคสวน
แลกเปลี่ยนตนแบบที่ดีในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
กระทรวงยุตธิ รรม
ใหกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
กระทรวงการ
ตางประเทศ
จัดทําหลักสูตรฝกอบรมวิทยากรและเผยแพรความรูดาน กระทรวงยุตธิ รรม
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการฯ
และหลักการ UNGPs
ฝกอบรมวิทยากรดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุตธิ รรม
พัฒนา E-learning เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
กระทรวงยุตธิ รรม
ครอบคลุมเนื้อหาของแผนปฏิบัติการฯ และหลักการ
UNGPs
พัฒนา Application รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับประเด็น กระทรวงยุตธิ รรม
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
สงเสริมใหภาคธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก นํา
กระทรวงยุตธิ รรม
แผนปฏิบัติการ และหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติ
ประชุมหารือถึงประเด็นที่ยังไมบรรลุตามแผนปฏิบัติการ กระทรวงยุตธิ รรม
ฯ และผลักดันหนวยงานตางๆ ใหปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การฯ
พิจารณาศึกษามาตรการจูงใจทางภาษี หรือสิทธิ
กระทรวงยุตธิ รรม
ประโยชนเพื่อชักจูงใหภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการฯ
พิจารณามาตรการกําหนดใหภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ
กระทรวงยุติธรรม
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนรอบ
ดาน ใหมากขึ้น
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กรอบระยะเวลา
๒๕๖๒-๒๕๖๖
๒๕๖๒-๒๕๖๖

๒๕๖๒-๒๕๖๖
๒๕๖๓-๒๕๖๖
๒๕๖๓-๒๕๖๖
๒๕๖๔-๒๕๖๖
๒๕๖๔-๒๕๖๖
๒๕๖๒-๒๕๖๖
๒๕๖๔-๒๕๖๖
๒๕๖๓-๒๕๖๖
๒๕๖๓-๒๕๖๖

-๑๐๖ขอมูลดังกลาวขางตน เปนเพียงตัวอยางกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
มีแผนจะดําเนินการ อยางไรก็ตาม กิจกรรมตางๆ ไมไดจํากัดเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไวในตารางขางตน
เทานั้น แตสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมกับขอเท็จจริง ทรัพยากร และ
บริบทของแตละองคกร เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนบรรลุผล
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-๑๐๗บทที่ ๗
การกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๗.๑ กลไกกํากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกั บสิ ทธิมนุ ษ ยชน
คณะกรรมการกําหนดแนวทาง จัดทํา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจ
กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ได มี ม ติ ใ ห ค ณะกรรมการฯ เป น กลไกหลั ก ในการกํ า กั บ ดู แ ล และติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต าม
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เนื่องจากองคประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบดวย
ผูแทนของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ แลว อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจุบัน
กระทรวงยุติธรรมอยูระหวางเสนอจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งมีรอง
นายกรัฐมนตรี (กํากับดูแลกระทรวงยุติธรรม) เปนประธาน ทั้งนี้ หากดําเนินการแลวเสร็จ คณะกรรมการกําหนด
แนวทาง จัดทํา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จะถูกยกระดับ
เปนหนึ่งในคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อเปนศูนยรวม
ในการกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนใหเปนไปในทิศทางเดียวกันภายใตกรอบวาระ
แหงชาติดานสิทธิมนุษยชน
๗.๒ การประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จะดําเนินการโดยคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห งชาติ เนื่ องจากสอดคล องกับ ภารกิจ ที่ดําเนิน การอยูแลว โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห งชาติ จะต องจั ด ทํ า รายงาน ๒ ช ว ง คื อ ชว งครึ่งรอบ (๒๕๖๔) และชว งเต็มรอบ (๒๕๖๖) เพื่อเสนอต อ
คณะรัฐมนตรีและเผยแพรตอสาธารณะ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ โดยนํารายงานผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมกับขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากภาคสวนตางๆ มาพิจารณาเพื่อกําหนด
แนวทางปรับปรุงแกไขแผนปฎิบัติการระดับชาติฯ ใหสามารถปองกันและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก
การประกอบธุรกิจ ในทางปฏิบัติไดจริงและมีความเหมาะสมกับสภาวะดานตางๆ ของประเทศตอไป
๗.๓ ทิศทางของแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ไปในทิศทางใดนั้น ขึ้นอยูกับผลการประเมินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ
และบริบทของประเทศ ซึ่งหากเหมาะสม ในอนาคตอาจมีการผนวกแผนปฏิบัติการฯ เขากับแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ เพื่อรวมใหเปนกลไกเดียวกัน อันจะงายตอการนําไปปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลตอไป
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