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ค�ำน�ำ
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human
Rights: NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) เกิดขึ้นจากความริเริ่มของรัฐบาลในการตระหนักถึงปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน อันสืบเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ รัฐบาลจึงมีความพยายาม
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรการ
ต่างๆ ในประเทศ พันธกรณีระหว่างประเทศ กับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ทัง้ ในมิตกิ ารก�ำหนดหน้าทีข่ องรัฐในการคุม้ ครองประชาชน
(Protect) ก�ำหนดความคาดหวังต่อภาคธุรกิจให้ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) และก�ำหนด
หน้าที่ของภาครัฐและภาคธุรกิจในการเยียวยาผู้ได้รบั ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ (Remedy)
ซึ่งเป็นสามหลักการส�ำคัญตามกรอบแนวทางหลักการ UNGPs ดังกล่าว
กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงานหลักทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
ในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ได้เริม่ ด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารฯ มาตัง้ แต่
ปี 2559 โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
ด้วยความมุง่ หวังให้เป็นกรอบแนวทางพืน้ ฐานในการปฏิบตั งิ านให้กบั ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการป้องกัน บรรเทา
และแก้ปญ
ั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ โดยทีผ่ า่ นมาได้มกี ารจัดประชุม สัมมนา หารือ
ร่วมกับทุกภาคส่วน ควบคูก่ บั การสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับหลักการ UNGPs อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อปี 2561 รัฐบาลได้เชิญคณะท�ำงานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ
(UN Working Group on the issues of human rights and transnational corporations and other business enterprises)
หรือ คณะท�ำงานสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Working Group on Business and Human Rights)
มาเยือนไทย และได้มโี อกาสหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ซึง่ คณะท�ำงานสหประชาชาติฯ ได้ให้ขอ้ คิดเห็น และข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ มองว่ากระบวนการทัง้ หมดทีก่ ล่าว
มาข้างต้น เป็นกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างทุกภาคส่วน เพือ่ ให้แผนปฏิบตั กิ ารฯ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
ได้จริง สอดคล้องกับบริบทของไทย และสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สุดท้ายนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท� ำ
แผนปฏิบตั กิ ารฯ ทุกท่าน รวมทัง้ ภาคีเครือข่ายทัง้ ระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับระหว่างประเทศ ทีไ่ ด้รว่ มกัน
ให้ข้อ มู ล ข้ อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะในการจัด ท� ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว ่ า ด้ ว ยธุร กิจ กับสิทธิมนุษ ยชน
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ของประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ทกุ ประการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ตุลาคม 2562
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บทสรุปผู ้บริหาร
1. ความเป็ นมาของแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
สืบเนือ่ งจากการทีค่ ณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ได้มขี อ้ มติที่
17/4 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 รับรองหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) เพื่อเป็นแนวทางให้ทกุ ภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวัง
และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ โดยหลักการ UNGPs ได้กำ� หนดหน้าที่ให้กบั
ภาครัฐในการคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกละเมิด (Protect) ก�ำหนดหน้าที่ภาคธุรกิจให้ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพ
สิทธิมนุษยชน (Respect) และก�ำหนดหน้าทีข่ องภาครัฐและภาคธุรกิจในการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด
อันเป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจ (Remedy) ทั้งนี้ ในการน�ำหลักการUNGPs มาขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมนั้น คณะท�ำงานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ (UN Working
Group on the issues of human rights and transnational corporations and other business enterprises) หรือ
คณะท�ำงานสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Working Group on Business and Human Rights) ได้มขี อ้
เสนอแนะให้ประเทศต่างๆ จัดท�ำแผนปฏิบตั ิการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on
Business and Human Rights: NAP) ขึ้น โดยน�ำหลักการ UNGPs มาเป็นพื้นฐานในการยกร่าง และสามารถปรับได้
ตามบริบทสถานการณ์ของแต่ละประเทศ เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ สามารถบังคับใช้และแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง
การจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
ของประเทศไทยนัน้ เกิดขึน้ จากความริเริม่ ของรัฐบาลทีไ่ ด้ตระหนักถึงความส�ำคัญ จ�ำเป็น และเร่งด่วนในการแก้ปญ
ั หา
การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอั น เป็ น ผลจากการประกอบธุ ร กิ จ เนื่ อ งจากในระยะหลั ง ได้ มี จ� ำ นวนข้ อ ร้ อ งเรี ย น
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงได้ให้คำ� มั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) พร้อมทั้งตอบรับ
ข้อเสนอแนะของประเทศสวีเดนในเวทีการประชุมเพือ่ ทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ
Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 สมัยที่ 25 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
เพือ่ ยืนยันความตัง้ ใจจริงในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวโดยการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ รวมทัง้ รัฐวิสาหกิจ เคารพสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนรับรองว่าจะจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพือ่ อนุวตั กิ ารตามหลักการ UNGPs
ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีจงึ ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุตธิ รรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน พร้อมทัง้
ก�ำชับให้เร่งปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

2. กรอบแนวคิด กระบวนการจัดท�ำ  และสาระส�ำคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
2.1 กรอบแนวคิด
การจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
มีกรอบแนวคิดมาจากการเชือ่ มโยงหลักการ UNGPs เข้ากับบริบทของประเทศไทย อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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แผนสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ตลอดจนนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบีย บ มาตรการ แนวปฏิบัติ และบริบ ท
สถานการณ์ภายในประเทศ รวมถึงพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงข้อท้าทาย
และประเด็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ภายในกรอบระยะเวลาการบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ ตลอดจนการรับฟัง
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อเติมเต็มให้แผนปฏิบัติการฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สะท้อนข้อเท็จจริง และสามารถน�ำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงเป็นส�ำคัญ

2.2 กระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
กระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบตั ิการฯ เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ Guidance on National Action Plans on
Business and Human Rights ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยคณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอืน่ ๆ
ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational corporations and other
business enterprises) หรือ คณะท�ำงานสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Working Group on Business
and Human Rights) เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ กั บ ประเทศต่ า งๆ ในการจั ด ท�ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ โดยการจั ด ท� ำ
แผนปฏิบัติการฯ ของประเทศไทย อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำหนดแนวทาง จัดท�ำ ติดตาม
และประเมินผลตามแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึง่ มีอธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ส�ำหรับกระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบตั ิการฯ
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ สรุปได้ดังนี้
ระยะที่ 1 (ปี 2559-2560) การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ธรุ กิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ กระทรวง
ยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สมาคมเครือข่าย Global Compact ประเทศไทย และภาคประชาสังคม ลงพื้นที่
จัดการประชุมในระดับภูมิภาคเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
ทั้งในเชิงพัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทาย เพื่อจะได้ทราบถึงสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ และใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการยกร่างแผนปฏิบัติการฯ
ระยะที่ 2 (ปี 2560-2561) การยกร่างและวิพากษ์รา่ งแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(รอบที่ 1) กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยกร่างแผนปฏิบัติการฯ (Zero Draft) ขึ้น และได้น�ำร่างแผนปฏิบัติการฯ (Zero Draft) ดังกล่าว ไปหารือร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ ใน 5 ภูมภิ าคทัว่ ประเทศ พร้อมทัง้ ได้นำ� ขึน้ สูเ่ ว็บไซต์ ครัง้ ที่ 1 ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถนุ ายน – 31 กรกฎาคม 2561
รวมทัง้ ได้เปิดโอกาสให้ผปู้ ระสงค์แสดงความคิดเห็นสามารถจัดส่งข้อเสนอแนะทางไปรษณียไ์ ด้เพือ่ ขอรับฟังความเห็น
จากทุกภาคส่วนต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ (Zero Draft) นอกจากนั้น รัฐบาลได้เชิญคณะท�ำงานสหประชาชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอืน่ ๆ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational
corporations and other business enterprises) หรือ คณะท�ำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(UN Working Group on Business and Human Rights) มาเยือนประเทศไทย ซึ่งคณะท� ำงานสหประชาชาติฯ
ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
และการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการ UNGPs และบริบทของประเทศไทย ซึง่ ข้อมูล ข้อคิดเห็น
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แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากทุกภาคส่วนได้ถูกน�ำมาประมวลเพื่อปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
ระยะที่ 3 (ปี 2561-2562) การวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(รอบที่ 2) และการปรับปรุงแก้ไขร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้าย กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ได้จดั ประชุมกลุม่ ย่อย (Cluster) กับองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจ
และภาคธุรกิจ เพื่อขอรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ จากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รวมทั้งได้มีการปรับปรุง
ร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นระยะๆ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ และสามารถน�ำมาปฏิบัติได้จริงมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้น
ได้มีการน�ำร่างแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับปรับปรุงหลังการประชุมกลุ่มย่อย) ขึ้นสู่เว็บไซต์ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่
15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัตกิ ารฯ ในชั้นสุดท้าย
จากนั้น จึงได้น�ำไปประมวลเพื่อปรับปรุงเป็นร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
สถานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรี ได้มมี ติเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม เสนอ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน ทัง้ นี้ การเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562-2565) เป็นการเน้นย�้ำบทบาทผู้น�ำของประเทศไทยในอาเซียน รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งจะเป็น
การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เคารพสิทธิมนุษยชน และหลีกเลีย่ งการด�ำเนินการทีก่ อ่ ให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างหลักประกันการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนให้กบั ประชาชน
ตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม

2.3 สาระส�ำคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2.3.1 สาระส�ำคัญ
ร่างแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 4 บทที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1) บทที่ 1 บทน�ำ เป็นการกล่าวถึงสาระส�ำคัญพื้นฐานของหลักการ UNGPs การจัดท�ำแผนปฏิบตั ิการฯ
ในบริบทของต่างประเทศ และความเป็นมาในการจัดท�ำแผนปฏิบตั ิการฯ ในประเทศไทย
(2) บทที่ 2 กระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยขั้นตอนและกระบวนการในการจัดท�ำ
แผนปฏิบตั กิ ารฯ ประเด็นหลัก (Key Priority Areas) ทีบ่ รรจุในแผนปฏิบตั กิ ารฯ ความเชือ่ มโยงระหว่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ
กับแผนและนโยบายระดับชาติอื่นๆ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และกรอบระยะเวลาการบังคับใช้
แผนปฏิบัติการฯ
(3) บทที่ 3 สาระส�ำคัญของแผนปฏิบตั กิ ารฯ ซึง่ ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบตั กิ ารด้านแรงงาน 2) แผนปฏิบตั กิ าร
ด้านชุมชน ทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม 3) แผนปฏิบตั กิ ารด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 4) แผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งเนื้อหาของแผนปฏิบัติการแต่ละด้านจะประกอบด้วย
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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สถานการณ์ในภาพรวม ข้อท้าทาย และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งประกอบด้วยแผนกิจกรรมที่จะด�ำเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ ตัวชี้วัด และความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมที่จะด�ำเนินการ
กับยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(4) บทที่ 4 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ และการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล
ซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างแผนการด�ำเนินงานระยะสั้น แผนการด�ำเนินงานระยะยาว กลไกก�ำกับดูแล และติดตาม
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ การประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ และทิศทางของแผนปฏิบัตกิ ารฯ
2.3.2 การก�ำหนดตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ดั ตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ เป็นแบบผสมผสานทัง้ ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ และตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ ซึง่ ก�ำหนด
แตกต่างออกไปตามแต่ละกิจกรรม โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก
ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเป็นส�ำคัญ ซึ่งตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ
จะถูกน�ำมาใช้ส�ำหรับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

3. กลไกขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ
จะด�ำเนินการโดยหน่วยงานทีถ่ กู ระบุให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ส�ำหรับการติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ นัน้ จะด�ำเนินการผ่านทางกลไกคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งแต่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ทัง้ นี้ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว จะประกอบด้วยอธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธาน
อนุ ก รรมการฯ และมี ผู ้ แ ทนจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ

4. ประโยชน์ท่จี ะได้รับ
ด้านสถานการณ์ภายในประเทศ
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•

เป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเคารพและส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

•

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจมีกรอบแนวทางในการส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ และเป็นมาตรการ
ส�ำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

•

ส่งเสริมการประสานความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ
เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการเจรจาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะผู้ได้รบั ผลกระทบ
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ด้านสังคม
•

ส่งเสริมให้สังคมไทยมีความปลอดภัยมากขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าการลิดรอน
เสรีภาพทั้งปวงจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะกระท�ำมิได้

•

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสุขในชีวิต จากการที่ประเทศไทยมีหลักประกัน
ด้านสิทธิและเสรีภาพที่ทดั เทียมกับสิทธิมนุษยชนสากล

•

ยืนยันว่าสังคมไทยเป็นสังคมทีเ่ คารพการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ขับเคลือ่ นสิทธิมนุษยชน
อย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และภาคประชาสังคม อันจะน�ำไปสู่สังคมที่พัฒนา
อย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
•

เพิ่ ม แรงจู ง ใจให้ นั ก ธุ ร กิ จ เข้ า มาลงทุ น ในประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น เพราะมี ค วามเชื่ อ มั่ น และมั่ น ใจ
ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทยมากยิ่งขึ้น

•

เพิ่มปริมาณนักลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากนักลงทุนจะมีความมั่นใจว่าประเทศไทยได้ปฏิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล มีมาตรการส่งเสริม คุ้มครอง และเยียวยาผลกระทบเชิงลบจากการ
ประกอบธุรกิจ

•

ดึงดูดและขยายฐานลูกค้าให้กบั นักธุรกิจไทยที่ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้านการเมืองระหว่างประเทศ
•

เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในสังคมโลกโดยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
มีเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ ส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมีความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองประชาชนไม่ให้
ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจเทียบเท่ากับระดับสากล

•

สะท้อนความร่วมมือและค�ำมั่นในการปฏิบัติตามหลักการ UNGPs ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับ
การยอมรับในทางระหว่างประเทศ

•

เน้นย�้ำบทบาทผู้น�ำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสร้างการยอมรับและความเชื่อถือ
จากประชาคมระหว่างประเทศ

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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บทที่ 1
บทน�ำ
1.1 หลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs)
หลั ก การ UNGPs เกิ ด จากการศึ ก ษาสถานการณ์ ด ้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ การด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั่ ว โลก
ของศาสตราจารย์ John Ruggie ผูแ้ ทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติดา้ นสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กร
เอกชน (แต่งตั้งในสมัยนาย Kofi Annan ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ) ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ทั้งนี้ หลักการ UNGPs
ถื อ เป็ น เอกสารระหว่ า งประเทศฉบั บ แรกที่ ก� ำ หนดความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน้ า ที่ ข องรั ฐ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม หลักการ UNGPs ไม่ถอื เป็นตราสารระหว่างประเทศทีก่ อ่ ให้เกิดพันธกรณีให้รฐั ต้องปฏิบตั ติ าม
ไม่มีสภาพบังคับ หรือมีองค์กรระดับระหว่างประเทศที่กำ� กับดูแลการปฏิบัติตาม ดังนั้น การรับหลักการ UNGPs
ไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดยรัฐ หรือเอกชน จึงขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ
หลักการ UNGPs ประกอบด้วยสาระส�ำคัญจ�ำนวน 31 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน
3 เสาหลัก ดังนี้
เสาหลักที่ 1 การคุ้มครอง (Protect) ก�ำหนดหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อ 1-10)
กล่าวคือ รัฐมีหน้าทีใ่ นการปกป้องและคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถกู ละเมิดสิทธิไม่ว่าจะโดยรัฐ หรือบุคคล/องค์กรทีไ่ ม่ใช่รฐั
ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจเอกชน โดยแม้รัฐจะไม่ต้องรับผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเอกชน แต่รัฐมีหน้าที่ต้อง
ด�ำเนินการเพือ่ ให้มกี ารป้องกัน ลงโทษ และเยียวยา ในกรณีทเี่ กิดการละเมิดโดยนโยบาย หรือ มาตรการ เช่น การอ�ำนวย
ความยุติธรรม อีกทั้งรัฐมีหน้าที่ในการสื่อให้ทราบถึงความคาดหวังต่อภาคเอกชนที่ด�ำเนินการ หรือจดทะเบียน
ภายในดิ น แดนของตนให้ เ คารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมถึ ง สร้ า งบรรยากาศให้ เ อื้ อ ต่ อ การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ทัง้ นี้ หมายรวมถึง การด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศของเอกชนจากรัฐนัน้ ๆ โดยเฉพาะในกรณีทกี่ ารด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว
มีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือร่วมให้การสนับสนุนด้วยความเชื่อมโยงระหว่างรัฐ-ธุรกิจ ซึ่งหลักการ UNGPs ข้อ 4-6
ยังกล่าวถึงหน้าที่ของรัฐในการประกันสิทธิในกรณีการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ กรณีรัฐท�ำสัญญาจ้างเอกชน
และกรณีรฐั ท�ำธุรกรรมเชิงพาณิชย์กบั เอกชน (เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง) อาทิ การก�ำหนดข้อบังคับเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
ไว้ในสัญญาระหว่างรัฐ-เอกชน
รายละเอียดของเสาหลักที่ 1 หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (The state duty to
protect human rights) (ข้อ 1-10) สามารถสรุปได้ดังนี้
ก. หลักการพื้นฐาน
ข้อ 1 รัฐต้องคุ้มครองประชาชนให้พ้นจากการกระท�ำที่ไม่ชอบ รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิโดยฝ่ายต่างๆ
รวมถึงองค์กรธุรกิจ โดยให้ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกัน สืบสวนสอบสวน ลงโทษ และเยียวยาการกระท�ำ
ที่ไม่ชอบดังกล่าว ผ่านทางการใช้นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการพิจารณาตัดสินคดีที่มีประสิทธิภาพ
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ข้อ 2 รัฐต้องก�ำหนดความคาดหวังต่อองค์กรธุรกิจทีต่ งั้ อยูใ่ นดินแดน หรือ เขตอ�ำนาจของรัฐ เพือ่ ให้ประกอบ
ธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการ
ข. หลักการด�ำเนินการ
ข้อ 3 รัฐควรด�ำเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยด�ำเนินการดังนี้
(ก) บังคับใช้กฎหมายที่มุ่งประสงค์ หรือมีผลก�ำหนดให้องค์กรธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน และทบทวน
กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะๆ เพื่อแก้ปัญหาช่องว่างต่างๆ
(ข) รับรองว่ากฎหมายและนโยบายอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวกับการก่อตั้งและด�ำเนินธุรกิจ จะไม่เป็นอุปสรรค
แต่เป็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน
(ค) ให้ค�ำแนะน�ำที่มีประสิทธิภาพแก่ภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการ
(ง) สนับสนุนองค์กรธุรกิจให้ส่อื สารต่อสาธารณชนว่าได้แก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไร
ข้อ 4 รัฐควรก�ำหนดมาตรการเพิม่ เติมเพือ่ คุม้ ครองประชาชนจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ
ที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือควบคุมโดยรัฐ หรือที่ได้รับการสนับสนุนและบริการบางส่วนจากรัฐ เช่น หน่วยงานที่ให้สนิ เชื่อ
เพื่อการส่งออก และหน่วยงานที่รัฐประกันการลงทุน หรือค�้ำประกันในการลงทุน อาทิ การก�ำหนดให้ตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ข้อ 5 รัฐควรก�ำกับดูแลกรณีที่รัฐได้แปรรูปกิจการด้านบริการของรัฐให้เป็นเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้ด�ำเนินการ
สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ข้อ 6 รัฐควรส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้กับองค์กรธุรกิจที่รัฐร่วมท�ำธุรกรรมทางพาณิชย์ด้วย เช่น
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
ข้อ 7 รัฐควรรับรองว่าการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง จะไม่ก่อให้เกิด
การละเมิดเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวจะท�ำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยรัฐ
ต้องเข้าไปด�ำเนินการดังนี้
(ก) ช่วยองค์กรธุรกิจตั้งแต่ระยะแรกในการระบุปัญหา ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ
(ข) ให้ความช่วยเหลือองค์กรธุรกิจในการประเมินและแก้ปัญหาความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษกับความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงที่มพี ื้นฐานจากเพศสภาพ
(ค) ปฏิเสธการสนับสนุน ให้บริการ หรือร่วมมือกับองค์กรธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งองค์กร
ธุรกิจที่ปฏิเสธการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
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(ง) รับรองว่านโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และมาตรการของรัฐที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
จะสามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงของภาคธุรกิจในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ข้อ 8 รัฐควรรับรองว่าหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับกรม องค์กร และสถาบันของรัฐอื่นๆ ที่ท�ำหน้าที่ดูแล
ภาคธุรกิจมีความเข้าใจ และค�ำนึงถึงพันธกรณีสทิ ธิมนุษยชนเมือ่ ประกอบธุรกิจ รวมถึงให้ขอ้ มูลข่าวสาร จัดการฝึกอบรม
และให้ความสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 9 รัฐควรรับรองว่าจะมีนโยบายภายในประเทศที่เพียงพอซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีสิทธิมนุษยชน
ของรัฐภาคี เมื่อมีการด�ำเนินนโยบายทางธุรกิจร่วมกับรัฐ หรือ องค์กรธุรกิจอื่นๆ เช่น การท�ำข้อตกลง หรือสัญญา
การลงทุน
ข้อ 10 เมื่อเป็นสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศที่ทำ� งานเกี่ยวกับประเด็นด้านธุรกิจ รัฐควรด�ำเนินการดังนี้
(ก) รับรองว่าสถาบันเหล่านั้นไม่จ�ำกัดการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสมาชิกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และไม่เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน
(ข) สนับสนุนให้สถาบันเหล่านั้นส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน และให้ความช่วยเหลือรัฐ
เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ คุ ้ ม ครองประชาชนจากการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยภาคธุ ร กิ จ เช่ น
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค พัฒนาศักยภาพ และสร้างการรับรู้
(ค) ใช้หลักการ UNGPs เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความเข้าใจร่วมกัน พัฒนา และเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการกับข้อท้าทายด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
เสาหลั ก ที่ 2 การเคารพ (Respect) ก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท เอกชนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการเคารพ
สิทธิมนุษยชน (ข้อ 11-24) กล่าวคือ บริษัทเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนโดยการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ
ที่มีไว้เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทเอกชนยังควรมีความรับผิดชอบ
ในการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งสามารถกระท�ำได้ โดยการไม่ละเมิด หรือ หลีกเลี่ยงการละเมิด และการจัดการ
กับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยควรตรวจสอบประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดการละเมิด อีกทัง้ ด�ำเนินการ
เพื่อท�ำให้ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนนั้นได้รบั การบรรเทาหรือแก้ไข กล่าวคือ เอกชนควรมีกระบวนการตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ความเสี่ยง และผลกระทบ
จากการด�ำเนินการ
รายละเอี ย ดของเสาหลักที่ 2 ความรับผิด ชอบของภาคธุ ร กิ จ ในการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(The corporate responsibility to respect human rights) (ข้อ 11-24) สามารถสรุปได้ดังนี้
ก. หลักการพื้นฐาน
ข้อ 11 องค์กรธุรกิจควรเคารพสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น และแก้ไข
ผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจขององค์กร หรือ องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม
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ข้ อ 12 หน้ า ที่ ข ององค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ ต ้ อ งเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ให้ ห มายรวมถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับในทางสากล เช่น กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานตามที่กำ� หนด
ไว้ในปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงาน
ข้อ 13 หน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนก�ำหนดให้องค์กรธุกิจด�ำเนินการ ดังนี้
(ก) หลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิด หรือ การมีส่วนท�ำให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชน
และต้องแก้ปัญหา หากเกิดผลกระทบดังกล่าว
(ข) หามาตรการป้องกัน หรือลดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลโดยตรงจากการด�ำเนินการ
ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการขององค์กร แม้จะไม่ได้มสี ่วนท�ำให้เกิดผลกระทบนั้น
ข้อ 14 องค์กรธุรกิจทุกขนาด ทุกภาคส่วน ทุกบริบทในการด�ำเนินการ ทุกเจ้าของ และทุกโครงสร้าง
มี ห น้ า ที่ ใ นการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน อย่ า งไรก็ ต าม มาตรการด� ำ เนิ น การอาจแตกต่ า งกั น ออกไปตามขนาด
และความซับซ้อนของการด�ำเนินการขององค์กร รวมถึงความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดจากองค์กรธุรกิจนั้นๆ
ข้อ 15 เพื่อให้บรรลุหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจควรมีนโยบายและกระบวนการ
ที่เหมาะสมกับขนาด และสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ ซึ่งรวมถึงประเด็นดังนี้
(ก) ความผูกพันในระดับนโยบายที่สะท้อนความรับผิดชอบว่าจะด�ำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน
(ข) กระบวนการเฝ้าระวังและตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเพือ่ ระบุปญ
ั หา ป้องกัน ลดความสูญเสีย
และแสดงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน
(ค) กระบวนการเยียวยาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนซึง่ องค์กรธุรกิจนัน้ ๆ ได้กระท�ำ หรือมีสว่ นร่วม
ในการท�ำให้เกิดขึ้น
ข. หลักการด�ำเนินการ
ข้อ 16 องค์กรธุรกิจควรแสดงเจตจ�ำนงเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยมีค�ำแถลงนโยบายซึ่ง
(ก) ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
(ข) ได้รับการแจ้งโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน และ/หรือภายนอก
(ค) แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความคาดหวั ง ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขององค์ ก รต่ อ บุ ค ลากร หุ ้ น ส่ ว นทางธุ ร กิ จ
และคู่สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด�ำเนินการ การผลิต หรือบริการขององค์กรนั้นๆ
(ง) ประกาศต่อสาธารณะ และมีการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกไปยังบุคลากร หุน้ ส่วนทางธุรกิจ และ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(จ) สะท้อนในนโยบายและกระบวนการด�ำเนินการเพื่อผูกพันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
ข้อ 17 องค์กรธุรกิจควรท�ำการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพือ่ ระบุปญ
ั หา ป้องกัน
ลดความเสียหาย และรับผิดชอบแก้ปัญหาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กระบวนการควรครอบคลุมถึง
การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ จริง และทีอ่ าจจะเกิดขึน้ บูรณาการเพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าว ติดตาม
ผลการด�ำเนินการ รวมทั้งมีการสื่อสารต่อสาธารณะเพื่อแจ้งว่าแก้ไขปัญหาอย่างไร การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน ควรด�ำเนินการดังนี้
(ก) ควรครอบคลุมผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนทีอ่ งค์กรธุรกิจอาจก่อให้เกิด หรือ มีสว่ นท�ำให้เกิดขึน้
จากการด�ำเนินกิจกรรมขององค์กร หรือเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากการด�ำเนินการ ผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการขององค์กร
(ข) มาตรการด�ำเนินการจะต่างกันตามความซับซ้อนของขนาดองค์กร ความเสี่ยงและความรุนแรง
ของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และลักษณะและบริบทของด�ำเนินธุรกิจ
(ค) ควรด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เนื่องจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ตามความเปลี่ยนแปลงของการด�ำเนินการและบริบทขององค์กร
ข้อ 18 องค์กรธุรกิจควรระบุและประเมินผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้น
จากการด�ำเนินการขององค์กร หรือการที่องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม โดยมีกระบวนการดังนี้
(ก) ประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนภายใน และ/หรือ ภายนอก ที่เป็นอิสระ
(ข) จัดให้มีการปรึกษาหารืออย่างจริงจังกับกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมของขนาดองค์กร สภาพ และบริบทของการด�ำเนินการ
ข้อ 19 เพือ่ เป็นการป้องกัน และลดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจควรบูรณาการข้อค้นพบ
ทีไ่ ด้จากการประเมินผลกระทบจากการด�ำเนินการ และกระบวนการภายในทีเ่ กีย่ วข้อง และด�ำเนินการตามทีเ่ หมาะสม
ดังนี้
การบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล โดยด�ำเนินการดังนี้
(1) มอบหมายผู้รบั ผิดชอบที่มีระดับและหน้าที่ที่เหมาะสมภายในองค์กร ท�ำหน้าแก้ปัญหาผลกระทบ
(2) กระบวนการตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาน และกระบวนการตรวจตราภายในองค์กร จะช่วยให้
มีการตอบสนองต่อผลกระทบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การด�ำเนินการที่เหมาะสมจะแตกต่างกันด้วยเหตุผลดังนี้
(1) องค์กรธุรกิจก่อให้เกิด หรือมีส่วนร่วมในการท�ำให้เกิดผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่
หรือองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมเพียงเพราะผลกระทบดังกล่าวเกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการด�ำเนินการ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กรหรือไม่
(2) อ�ำนาจต่อรองขององค์กรธุรกิจในการแก้ปัญหาผลกระทบทางลบดังกล่าว
ข้อ 20 องค์กรธุรกิจควรติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพของการแก้ปัญหาเพื่อดูว่าผลกระทบเชิงลบ
ด้านสิทธิมนุษยชนได้รบั การแก้ไขแล้วหรือไม่ โดยการติดตามตรวจสอบควรมีลักษณะดังนี้
(ก) มีตัวชี้วดั ด้านคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม
(ข) ให้ความส�ำคัญกับเสียงสะท้อนจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ได้รับผลกระทบ
ข้อ 21 องค์กรธุรกิจควรรายงานผลการดูแลและจัดการผลกระทบอย่างเป็นทางการต่อสังคมภายนอก
เพื่อแสดงความรับผิดชอบว่าองค์กรธุรกิจได้แก้ปัญหาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อมี
การหยิบยกข้อห่วงกังวลโดย หรือ ในนามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ องค์กรธุรกิจที่มีการด�ำเนินการ
หรือบริบทของการด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบที่รุนแรงด้านสิทธิมนุษยชน ควรรายงาน
อย่างเป็นทางการว่าได้มกี ารแก้ปัญหาอย่างไร โดยการสื่อสารควรมีลักษณะดังนี้
(ก) มีแบบและความถี่ที่สะท้อนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งผู้มสี ่วนได้เสียควรจะเข้าถึงได้
(ข) ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ พียงพอทีจ่ ะประเมินว่าการแก้ปญ
ั หาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทีอ่ งค์กรเข้าไป
มีส่วนร่วมนั้น เพียงพอหรือไม่
(ค) ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายเรื่องความลับในทางพาณิชย์
ข้อ 22 องค์กรธุรกิจควรจัดให้มี หรือ ให้ความร่วมมือในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยวิธี
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 23 องค์กรธุรกิจควรจะ
(ก) ด�ำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
(ข) เมื่อมีความขัดแย้ง ให้หาแนวทางที่จะเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
(ค) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายในการจัดการความเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิด หรือ มีสว่ นน�ำไปสูก่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรง
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ข้อ 24 เมื่อจ�ำเป็นต้องจัดล�ำดับความส�ำคัญของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น องค์กรธุรกิจ
ควรหาแนวทางป้องกัน และบรรเทากรณีผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุด หรือ กรณีที่การแก้ไขที่ล่าช้าจะท�ำให้ไม่สามารถ
เยียวยาได้ก่อน
เสาหลักที่ 3 การเยียวยา (Remedy) กล่าวคือ ผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ
ควรเข้าถึงการเยียวยาได้ โดยรัฐมีหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน ลงโทษ และแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งสามารถท�ำได้
ผ่านกระบวนการยุติธรรม หรือช่องทางอื่นของรัฐ หรือช่องทางที่ไม่เป็นทางการที่รัฐจัดให้ รวมถึงผ่านกลไก
รับข้อร้องเรียน โดยบริษทั เอกชนมีความรับผิดชอบในระดับบริษทั ในการจัดให้มกี ระบวนการปรึกษาหารือ ให้ขอ้ มูล แจ้งเตือน
ถึงผลกระทบที่อาจมีต่อบุคคล หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีแนวทางแก้ไข หรือบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจาก
การกระท�ำของบริษทั
รายละเอียดของเสาหลักที่ 3 การเข้าถึงการเยียวยา (Access to remedy) (ข้อ 25-31) สามารถสรุปได้ ดังนี้
ก. หลักการพื้นฐาน
ข้อ 25 รัฐต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อรับรองว่าเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้นภายในดินแดน และ/หรือ
เขตอ�ำนาจ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจะมีชอ่ งทางการเข้าถึงการเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยกระบวนการทางตุลาการ บริหาร
นิติบัญญัติ หรือมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม
ข. หลักการด�ำเนินการ
ข้อ 26 รัฐควรใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ
ในการแก้ปญ
ั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ รวมทัง้ พิจารณามาตรการลดอุปสรรคทางกฎหมาย การปฏิบตั ิ
และอุปสรรคที่อาจน�ำไปสู่การปฏิเสธการเข้าถึงการเยียวยา
ข้อ 27 รัฐควรจัดให้มีกลไกร้องทุกข์เยียวยานอกกระบวนการยุติธรรมที่ประสิทธิภาพและเหมาะสม
ควบคูไ่ ปกับกลไกทางกระบวนการยุตธิ รรม เพือ่ ให้เป็นส่วนหนึง่ ของกลไกของภาครัฐทีเ่ ยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ
ข้อ 28 รัฐควรพิจารณาแนวทางอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกลไกการเยียวยาที่ไม่ใช่ของรัฐ ส�ำหรับ
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ
ข้อ 29 องค์กรธุรกิจควรจัดให้มี หรือ เข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกร้องทุกข์เยียวยาระดับปฏิบัติการ
ที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับปัจเจกชน หรือ ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบด้วย เพื่อให้กลไกดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้
ตั้งแต่ต้น และเยียวยาได้โดยตรง
ข้อ 30 ผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ายควรประกันการมีกลไกการร้องทุกข์เยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ 31 กลไกการร้องทุกข์เยียวยานอกกระบวนการตุลาการ ทั้งที่เป็นของภาครัฐ และที่ไม่ใช่ของภาครัฐ
ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
12

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

(1) ชอบด้วยกฎหมายและมีความเป็นธรรม
(2) เข้าถึงได้
(3) คาดหมายได้ คือ มีกระบวนวิธีพิจารณาที่ชัดเจน กรอบเวลาที่ชัดเจน
(4) เป็นธรรม
(5) โปร่งใส
(6) สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(7) เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อเนื่อง
(8) มีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแก้ปัญหา
ในทางปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมา ประเด็นสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในบริบทของการด�ำเนินธุรกิจในหลายกรณี
อาทิ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการรวมกลุ่ม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจการสาธารณะ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผลกระทบจากโครงการลงทุนหรือพัฒนาขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ สิทธิที่ดิน สิทธิสุขภาพ สิทธิในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การเลือกปฏิบัติ และสถานการณ์
กลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยธุรกิจ อาทิ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI)
การปฏิบตั ติ ามหลักการ UNGPs ถือเป็นการส่งเสริมให้มกี ารปกป้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม
และสอดคล้องตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างๆ ที่รัฐเป็นภาคี นอกจากนั้น พัฒนาการของ
การหารือและการตีความประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ ในบริบทที่ต่างกัน
ส่งผลให้มกี ารน�ำเสนอแนวคิดอืน่ ๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงกันด้วย เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility – CSR) การด�ำเนินธุรกิจแบบยัง่ ยืน (Sustainable Business) การด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise)
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
ดัง นั้น เพื่อ ให้ ก ารด�ำ เนิน การตามหลัก การ UNGPs เป็ น ไปอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและมีป ระสิท ธิภ าพ
คณะท�ำงานสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจึงได้สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) โดยใช้หลักการ UNGPs
เป็นเกณฑ์เพื่อก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์ แนวทางการด�ำเนินงาน และพัฒนากลไกในการน�ำหลักการ UNGPs
ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละประเทศ โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์จริงของประเทศเป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ รัฐจะต้องท�ำการศึกษาวิเคราะห์ประเมินช่องว่าง (Gap) อันเป็นสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเมินผล
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการฯ อย่างเป็นระบบ และต้องทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ
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1.2 แนวทางการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การจัดทำ�แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มีพื้นฐานมาจาก Guidance on National
Plans on Business and Human Rights ซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยคณะทำ�งานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัท
ข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational corporations
and other business enterprises) หรือ คณะทำ�งานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Working Group
on Business and Human Rights) เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารฯ โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความเข้าใจร่วมกันว่า
“No one-size-fififi ts-all” กล่าวคือ การจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารฯ ไม่มรี ปู แบบทีต่ ายตัว สามารถจัดทำ�เป็นแผนปฏิบตั กิ ารฯ เฉพาะ
หรือรวมเป็นส่วนหนึ่งของกรอบนโยบายที่มีอยู่แล้วก็ได้
(1) กระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ
คณะท� ำ งานสหประชาชาติ ฯ ได้ ก�ำ หนดแนวทางการจั ด ท�ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ
กับสิทธิมนุษยชน เป็น 5 ระยะ 15 ขั้นตอน ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น
1

ประกาศเจตนารมณ์รฐั บาล

2

สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

3

เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ภาครัฐ

4

จัดท�ำแผนปฏิบตั ิการ และจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการดังกล่าว

ระยะที่ 2 การประเมินและหารือกับภาคส่วน
5

ท�ำความเข้าใจผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน

6

ระบุช่องว่างในการปฏิบตั ิตามหลักการ UNGPs ทั้งของภาครัฐ และภาคธุรกิจ

7

หารือกับภาคส่วนต่างๆ และก�ำหนดประเด็นส�ำคัญล�ำดับแรก

ระยะที่ 3 การร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
8

ร่างแผนปฏิบัติการฯ เบื้องต้น

9

น�ำร่างแผนปฏิบัติการฯ ไปหารือกับภาคส่วนต่างๆ

10 ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้าย และเปิดตัวแผนปฏิบัติการฯ
ระยะที่ 4 การน�ำแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ
11 ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ก�ำหนดในแผนปฏิบัติการฯ และร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป
14

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

12 ประกันการตรวจตราการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ โดยภาคส่วนต่างๆ
ระยะที่ 5 การปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ
13 ประเมินผลกระทบจากแผนปฏิบัตกิ ารฯ และระบุช่องว่าง
14 หารือกับภาคส่วนต่างๆ และระบุประเด็นส�ำคัญล�ำดับแรก
15 ร่ า งแผนปฏิบัติก ารฯ ฉบับปรับปรุง และหารือกับภาคส่ ว นต่ า งๆ เพื่อปรับปรุง ในชั้น สุดท้ า ย
และประกาศใช้
ทั้งนี้ สถานะการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ ในปัจจุบันของประเทศไทย เป็นการด�ำเนินการตามแนวทางฯ
ระยะที่ 1-3 ส่วนระยะที่ 4-5 เป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติฯ การติดตาม และปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ให้มคี วามทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของประเทศไทยที่เป็นปัจจุบัน
(2) เนื้อหาสาระของแผนปฏิบัติการฯ
คณะท�ำงานสหประชาชาติฯ ได้ให้ข้อแนะน�ำว่าแม้ว่าแผนปฏิบัติการฯ จะสามารถยกร่างขึ้นมาได้
ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามแต่บริบทของแต่ละประเทศ แต่เนื้อหาของแผนปฏิบัติการฯ ควรประกอบด้วย 4 ส่วน
ที่สำ� คัญดังนี้
ส่วนที่ 1 บทน�ำ ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบทางลบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอันสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ
ส่ ว นที่ 2 อธิ บ ายหลั ก การเบื้ อ งต้ น ของหลั ก การ UNGPs ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
และนโยบายของรัฐบาล ข้อท้าทายด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ส่วนที่ 3 ประเด็นปัญหาส�ำคัญทีจ่ ะแก้ไขตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ รวมทัง้ กิจกรรมทีจ่ ะด�ำเนินการ โดยควรระบุ
แนวปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลา ตัวชี้วัด ให้ชดั เจน
ส่วนที่ 4 กระบวนการ และกลไกทบทวน ติดตาม และปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ
ทั้งนี้ เนื้อหาในส่วนที่ 3 นั้น คณะท�ำงานสหประชาชาติฯ เน้นว่าต้องเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบเชิงลบ
จากการประกอบธุรกิจ โดยเป็น (1) การป้องกัน ลดความเสี่ยง และเยียวยาผลกระทบเชิงลบ เพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น (2) ควรแก้ปัญหาด้วยการเชื่อมโยงกับหลักการ UNGPs ทั้ง 3 เสาหลัก (3) ควรใช้วิธีการผสมผสาน
แบบ Smart mix ส�ำหรับมาตรการแบบบังคับและสมัครใจ มาตรการภายในประเทศและระหว่างประเทศ (4) ควรพิจารณา
ความแตกต่างของผลกระทบระหว่างหญิงและชาย เด็กหญิงและเด็กชาย
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1.3 การจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในบริบท
ของต่างประเทศ1
ปัจจุบัน 23 ประเทศทั่วโลกได้มีการบรรจุประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไว้ในเอกสารระดับชาติแล้ว
โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่บริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถจ�ำแนกได้ ดังนี้
1.3.1 ประเทศทีจ่ ดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ (Stand-Alone
Plan) มีทั้งหมด 21 ประเทศ ประกอบด้วย เบลเยี่ยม ชิลี โคลอมเบีย สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี เคนยา ลิทัวเนีย ลักษ์ซัมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม รูปแบบ เนือ้ หา และสาระส�ำคัญของแผนปฏิบตั กิ ารฯ ของแต่ละประเทศ
มีความแตกต่างกันออกไป โดยหลายประเทศจัดท�ำขึ้นในรูปแบบกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน (Guidelines) กว้างๆ
โดยไม่มีตารางระบุแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน บางประเทศ เช่น สเปน สวิตเซอร์แลนด์ จัดท� ำแผนปฏิบัติการฯ
โดยก�ำหนดเนื้อหาเฉพาะเสาที่ 1 และเสาที่ 3 เนื่องจากเป็นส่วนที่รัฐสามารถด�ำเนินการได้ ในขณะที่บางประเทศ
มีการก�ำหนดกิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ ไว้อย่างชัดเจน เช่น ฝรั่งเศส เดนมาร์ก เป็นต้น
1.3.2 ประเทศที่กำ� หนดให้ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นส่วนหนึ่งของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(Included as part of National Human Rights Action Plan) โดยไม่ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ ได้แก่ จอร์เจีย และเกาหลีใต้
1.3.3 ประเทศที่จัดท�ำแผนปฏิบตั ิการที่มีลักษณะใกล้เคียง คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (National Action Plan on Responsible Business Conduct)
ซึง่ เป็นการอ้างอิงจากแนวทางของ OECD Guidelines แต่มผี ลบังคับใช้ครอบคลุมถึงประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนด้วย
ทัง้ นี้ ในทางระหว่างประเทศ คณะท�ำงานสหประชาชาติฯ ได้เน้นย�ำ้ มาโดยตลอดว่าการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
ระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น เรื่ อ งเฉพาะของแต่ ล ะประเทศ และไม่ มี รู ป แบบตายตั ว ดั ง นั้ น
จึงขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม และบริบทของแต่ละประเทศ สิ่งส�ำคัญที่สุด คือ การสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง

1.4 ประเทศไทยและการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนัน้ เกิดขึน้ จากความริเริม่
ของรัฐบาลที่ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ จ�ำเป็น และเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผล
จากการประกอบธุรกิจ สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อรัฐบาลถึงแนวทางการจัดตั้งกลไกหรือก�ำหนดภารกิจเพื่อก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติ
ไทยให้เคารพต่อหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนโดยน�ำหลักการ UNGPs มาเป็นกรอบในการด�ำเนินการ

1
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แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

ความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบ
ธุรกิจนั้น เห็นได้จากการให้ค�ำมั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) ในช่วงการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 สมัยที่ 25 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
โดยรัฐบาลได้ยนื ยันว่าจะส่งเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ รวมทัง้ ได้ตอบรับข้อเสนอแนะของประเทศสวีเดน
ซึ่งเสนอให้ประเทศไทยพัฒนา รับรอง และบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อปฏิบัติตามหลักการ UNGPs ทั้งนี้ ภายหลัง
จากทีป่ ระเทศไทยได้ตอบรับข้อเสนอแนะและให้คำ� มัน่ โดยสมัครใจดังกล่าวแล้ว หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มกันจัดท�ำ
“แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและค�ำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR” โดยพิจารณากิจกรรม
กรอบระยะเวลา และหน่วยงานรับผิดชอบที่มีความเหมาะสมกับข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น จากนั้นได้เสนอเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เห็นชอบ
ร่างแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและค�ำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR โดยในส่วนของประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามที่ได้ให้ค�ำมั่นโดยสมัครใจและตอบรับข้อเสนอแนะไว้ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมาย
ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ พร้อมทั้งก�ำชับให้เร่งปฏิบัติ
ตามแผนดังกล่าว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ทัง้ นี้ เหตุทรี่ ฐั บาลมอบหมายให้กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม ด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว
เนื่องจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่รับผิดชอบงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงสนธิสัญญาและกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) และกลไก UPR อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท�ำ
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกด้วย
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บทที่ 2
กระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2.1 กระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เริ่มด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ปี 2559 โดยที่ผ่านมาได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(1) การแต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำหนดแนวทาง จัดท�ำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม ได้มีคำ� สั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 557/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการก� ำ หนดแนวทาง จั ด ท� ำ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลตามแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ
กับสิทธิมนุษยชน โดยมีอธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน และมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
อาทิ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง
กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาก�ำหนดแนวทางการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการฯ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนฯ ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ น�ำแผนปฏิบัติการฯ
ไปปฏิบัติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ และปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เนือ่ งด้วยการด�ำเนินงานให้สอดคล้องตามหลักการ UNGPs มีความเกีย่ วข้องกับหลายหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินงานตามหลักการ UNGPs และการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพจึงได้มกี ารจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นใหม่ เป็นค�ำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 89/2561 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดแนวทาง จัดท�ำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยองค์ประกอบพื้นฐานและอ�ำนาจหน้าที่ยังคงเหมือนเดิม แต่ได้เพิ่มเติม
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำ� งานเกี่ยวข้องกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการฯ ได้จดั ประชุมร่วมกันเป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท�ำแผนปฏิบตั ิการฯ
(2) การจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue on Business and Human
Rights) ครั้งที่ 1
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)
และสมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย จัดการประชุมระดับชาติฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
เพือ่ (1) เปิดตัวการด�ำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการของกระทรวงยุตธิ รรม (2) สร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับหลักการ UNGPs (3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของภาคส่วน
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ต่างๆ (4) วางแผนการขับเคลือ่ นงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนร่วมกับทุกภาคส่วน ส�ำหรับข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการประชุมฯ
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้น�ำไปประมวล เพื่อก�ำหนดประเด็นปัญหาและสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนเบื้องต้นในภาคธุรกิจ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป
(3) การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ธรุ กิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ (First Regional Consultation)
กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผูแ้ ทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) สมาคมเครือข่าย
โกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย มูลนิธิมานุษยะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อกระบวนการ UPR ลงพื้นที่
ระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค (เชียงใหม่-ขอนแก่น-ระยอง-สงขลา) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมภิ าค โดยการจัดประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชนและธุรกิจ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ การประชุมในแต่ละภูมิภาค
จะเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือ การประชุมจะเริ่มด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
เพือ่ ให้ทราบถึงหลักการพืน้ ฐานของ UNGPs การด�ำเนินงานของภาครัฐและภาคธุรกิจเพือ่ ขับเคลือ่ นหลักการ UNGPs
แผนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่ จากนั้น
ในช่วงท้ายของการประชุมจะเป็นการแบ่งกลุม่ เพือ่ อภิปรายถึงสถานการณ์ธรุ กิจกับสิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีข่ อ้ ห่วงกังวล
พร้อมทั้งได้ขอให้แต่ละกลุ่มพิจารณาคัดเลือกประเด็นส�ำคัญล�ำดับต้น 3 ประเด็นในพื้นที่ซึ่งควรได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดท�ำแผนปฏิบตั ิการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(4) การประชุมกลุ่มผู้เชีย่ วชาญเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้เกีย่ วกับการจัดท�ำรายงานประเมินสถานการณ์ธรุ กิจ
กับสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคม และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ครั้งที่ 1
กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผูแ้ ทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) มูลนิธิมานุษยะ
และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อกระบวนการ UPR จัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2560
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น กั บ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เกี่ ย วกั บ การจั ด ท�ำ รายงานประเมิ น สถานการณ์ ธุร กิ จ
กับสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคม รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(5) การประชุมกลุ่มผู้เชีย่ วชาญเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้เกีย่ วกับการจัดท�ำรายงานประเมินสถานการณ์ธรุ กิจ
กับสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคม และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ครั้งที่ 2
กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผูแ้ ทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)
มูลนิธิมานุษยะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อกระบวนการ UPR จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับฟังการอภิปราย
ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของภาคประชาสังคม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการจัดท�ำแผนปฏิบตั ิการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(6) การรับรองการเยือนของคณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ
ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational corporations and other
business enterprises)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ รับรองการเยือนของคณะท�ำงานสหประชาชาติฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
โดยคณะท�ำงานสหประชาชาติฯ ได้หารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค (สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรสาคร) เพื่อติดตามสถานการณ์ธรุ กิจกับสิทธิมนุษยชนของไทย
จากนั้น ได้ออกรายงานสรุปผลการเยือนไทยเบื้องต้น รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานการณ์ธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนไทยให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ มองว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งในชั้นการเตรียมการ
การรับรองการเยือน การหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะท�ำงาน
สหประชาชาติฯ ได้ถูกน�ำไปประมวลประกอบการจัดท�ำแผนปฏิบตั ิการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(7) การประชุมเพือ่ วิพากษ์รา่ งแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพืน้ ที่ (Second
Regional Consultation)
กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รว่ มกับคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น�ำข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ได้จากการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลในระดับภูมิภาค การประชุมหารือ
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ การเยือนของคณะท�ำงานสหประชาชาติฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการก�ำหนดแนวทาง จัดท�ำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในช่วงปี 2559-2561 มาประมวล และจัดท�ำเป็นร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Zero Draft) จากนัน้ ได้รว่ มกันลงพืน้ ทีร่ ะดับภูมภิ าค 5 ภูมภิ าค (ระยอง-สงขลา-เชียงใหม่ขอนแก่น-กรุงเทพฯ) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้วิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ เพื่อจะได้รวบรวมข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ มาประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ
(8) การรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนผ่านทางเว็บไซต์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และไปรษณีย์
กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้น�ำร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ ขึน้ สู่เว็บไซต์กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ เพือ่ ให้สาธารณชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยมีกำ� หนดตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถนุ ายน – 31 กรกฎาคม 2561
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระสงค์แสดงความคิดเห็น หรือจัดส่งข้อเสนอแนะทางไปรษณียไ์ ด้ เพือ่ จะได้นำ� ข้อคิดเห็นต่างๆ
ไปประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบตั ิการฯ
20
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(9) การหารือร่วมกับผูแ้ ทนหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทยเพือ่ รับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบตั กิ าร
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Development Programme: UNDP) จัดเวทีการหารือเกีย่ วกับร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงาน
สหประชาชาติในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ส�ำนักงานสหประชาชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกัน
ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ซงึ่ กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นำ� ไปประกอบ
การปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป
(10) การหารือร่วมกับภาคประชาสังคมเพือ่ รับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงการต่างประเทศ โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (Offiffiice of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า
ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพือ่ ให้ภาคประชาสังคมได้วพิ ากษ์รา่ งแผนปฏิบตั กิ ารฯ ซึง่ กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพ ได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั การสะท้อนจากภาคประชาสังคมมาประกอบการปรับปรุง
ร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป
(11) การหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงยุติธรรม
โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme:
UNDP) จัดการประชุมกลุม่ ย่อยรายประเด็น (Cluster Group Meeting) ตามประเด็นหลักทีก่ �ำหนดไว้ในร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขมุ วิท 20 กรุงเทพฯ เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ จากหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องตามประเด็นหลัก (Key Priority Area) ทัง้ 4 ประเด็น ทีก่ ำ� หนด
ไว้ในร่างแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) แรงงาน (2) ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม (3) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (4) การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
(12) การหารื อ ร่ ว มกั บ ภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ รั บ ฟั ง ความเห็ น ต่ อ ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ กระทรวงยุ ติ ธรรม
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme: UNDP) จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคธุรกิจเพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ จากภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนของการด�ำเนินงานตามเสาที่ 2 ซึ่งเป็นการก�ำหนด
ความคาดหวังต่อการด�ำเนินการของภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน
(13) การวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ ในชั้นสุดท้าย กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ได้ปรับแก้ร่างแผนปฏิบัติการฯ ตามที่ได้หารือกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ในชั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว จากนั้น จึงได้นำ� ร่างแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นสู่เว็บไซต์กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพเพือ่ ขอรับฟังความเห็นในชัน้ สุดท้าย ก่อนทีจ่ ะปรับแก้ และเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามกระบวนการต่อไป
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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(14) การปรับปรุงร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในชัน้ สุดท้ายเพือ่ เสนอเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กระทรวง
ยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นำ� ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิพากษ์รา่ งแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ในชั้นสุดท้ายมาปรับแก้ร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความสมบูรณ์ และน�ำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตามล�ำดับ ซึง่ ต่อมาเมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
นอกเหนือจากกระบวนการทีก่ ล่าวมาข้างต้น หลายภาคส่วนได้มกี ารจัดประชุมเพือ่ พิจารณาร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ
โดยเชิญผูแ้ ทนกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพเข้าร่วมรับฟัง และหลายหน่วยงานได้จดั ส่งข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ
มายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในรูปของจดหมาย และอีเมล ซึง่ ข้อมูล และข้อคิดเห็นทัง้ หมดล้วนเป็นประโยชน์
และช่วยน�ำมาเติมเต็มให้ร่างแผนปฏิบัติการฯ มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดยี ิ่งขึ้น

2.2 ประเด็นหลัก (Key Priority Area) ทีบ่ รรจุไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการลงพืน้ ที่ ข้อเสนอแนะ
ทีไ่ ด้รบั เป็นหนังสือ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้อเสนอแนะจากคณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชน
กับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues of human rights and
transnational corporations and other business enterprises) ข้อมูลจากการประมวลสถานการณ์ปจั จุบนั รวมทัง้ ข้อสรุป
จากการให้ผู้เข้าร่วมประชุมในระดับพื้นที่เลือก 3 ประเด็นหลักที่ควรเร่งแก้ไขในแต่ละพื้นที่ และได้นำ� เสนอเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการก�ำหนดแนวทาง จัดท�ำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ ในการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นส�ำคัญ
ล�ำดับต้นที่ควรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ได้คัดเลือกประเด็นดังต่อไปนี้
ให้เป็นประเด็นหลัก (Key Priority Area) ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
1
2
3
4

แรงงาน
ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ

ทั้งนี้ เนื่องจากทั้ง 4 ประเด็นข้างต้น เป็นประเด็นที่ได้รับการสะท้อนในหลายพื้นที่ โดยมีลักษณะ รูปแบบ
ปัญหา และกิจกรรมที่หลากหลาย เกี่ยวข้องกับบุคคล ชุมชน และสังคมในวงกว้าง อีกทั้งประเด็นยังมีความซับซ้อน
และเกี่ยวข้องกับมิติทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงเป็นประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไขในล�ำดับแรก
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2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กั บ แผนและนโยบายระดั บ ชาติ อื่ น ๆ รวมถึ ง เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในหลายมิติ อาทิ
(1) การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม โดยแผนปฏิบัติการฯ มุ่งแก้ไขปัญหาการเลือกปฎิบัติ
ด้านสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ โดยอาศัยเหตุทางเพศ ความพิการด้านร่างกาย สถานะ หรือเหตุอ่ืน
เพื่อสร้างความเสมอภาคให้กบั ประชาชนในการเข้าถึงโอกาสการท�ำงาน
(2) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ได้เน้นถึงความส�ำคัญ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การด�ำเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ต้องท�ำการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (EIA) โดยเน้นถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ทัง้ การประกอบ
ธุรกิจภายในหรือการลงทุนข้ามพรมแดน อีกทัง้ ยังต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการดังกล่าว
เข้าถึงข้อมูลและมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง และในกรณีทไี่ ด้รบั ความเสียหายก็จะได้ตอ้ งรับการเยียวยา
อย่างเป็นธรรมโดยไม่ล่าช้า
(3) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายให้เป็น “ภาครัฐของประชาชน
และเพือ่ ประชาชน” โดยแผนปฏิบตั กิ ารฯ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างหรือปรับปรุงกลไกการร้องทุกข์และการเยียวยา
ให้มีประสิทธิภาพ มีกลไกการติดตามและรายงานผลให้กับประชาชนผู้ร้องเรียนผ่านทางช่องทางการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในประเด็นการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล�้ำ
ของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2562 ในประเด็นการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อ
การท�ำธุรกิจและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน การประกอบธุรกิจทัง้ ภายในและภายนอกประเทศจะต้องเท่าทันกับการเปลีย่ นแปลง
บริบทต่างๆ พร้อมทัง้ ก�ำกับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบตั ติ ามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุตธิ รรม
เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิตธิ รรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล
วาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วาระแห่งชาติฯ
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึง่ ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนได้ถกู ก�ำหนด
ให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมส�ำคัญของวาระแห่งชาติฯ ซึ่งจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลือมล�ำ้ ในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ดี
แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมิได้กล่าวถึงภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเอาไว้โดยตรง
แต่ ไ ด้ มี ก ารย�้ ำ ถึ ง การส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility) 2
เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมและก�ำหนดตัวชี้วัดธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น3
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดท�ำ
ขับเคลือ่ น และประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ปัจจุบนั คือ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ซึง่ มีผลบังคับใช้
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561) ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวม
โดยแบ่งการคุ้มครองตามประเด็นสิทธิมนุษยชน 11 ด้าน และ 15 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สิทธิแรงงาน สิทธิในทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ฯลฯ จึงสามารถเชือ่ มโยงเข้ากับประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนได้ แม้ว่าจะไม่ได้รับรองหลักการ UNGPs ไว้โดยตรง แต่ได้มีการเน้นย�ำ้ ถึงความรับผิดชอบ
ของภาคเอกชนทีจ่ ะต้องเคารพสิทธิมนุษยชน บทบาทของ ISO 26000 และ Corporate Social Responsibility (CSR) ด้วย
ส�ำหรับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ำนั้น จะมีการอ้างอิง และเชื่อมโยง
กับแผนปฏิบัติการฯ ด้วย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หลายเป้าหมายสอดคล้อง
กับแผนปฏิบตั กิ ารฯ อาทิ เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืนและทัว่ ถึงให้เป็นไปอย่างยัง่ ยืน
ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท�ำและการจ้างงานเต็มที่ และงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�ำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุน
นวัตกรรม และเป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights: ICESCR) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด�ำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้กติกาฯ
ซึ่งมีประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ อาทิ สิทธิด้านแรงงาน สิทธิด้านสุขภาพอนามัย
สิทธิชุมชน เป็นต้น
กลไก Universal Periodic Review (UPR) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศ ในการด�ำเนินงานตามกลไก UPR โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทย
ได้เข้ารับการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส ซึง่ ผลจากการทบทวนรายงาน UPR ในครัง้ นัน้ ประเทศไทยได้ให้คำ� มัน่ โดยสมัครใจ (Voluntary Pledge)
ทีจ่ ะส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ พร้อมทัง้ ได้ตอบรับข้อเสนอแนะจากประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศ
สวีเดน ทีเ่ สนอให้ประเทศไทยพัฒนา จัดท�ำ และด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ เพือ่ อนุวตั กิ ารตามหลักการ UNGPs
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564),หน้า 78
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564),หน้า 67

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

2.4 กรอบระยะเวลาบังคับใช้แผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 จะมีกำ� หนดระยะเวลาบังคับใช้ 4 ปี
โดยจะเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2562-2565 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565)
อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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บทที่ 3
สาระส�ำคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
3.1 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
3.1.1 สถานการณ์ในภาพรวม
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ปรับปรุงกฎหมาย
และมาตรการต่างๆ เพือ่ เพิม่ ความคุม้ ครองและสวัสดิการของแรงงาน และเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ และพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อาทิ การปรับค่าแรงขั้นต�ำ่ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 การประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติแรงงาน
ทางทะเล พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ฯลฯ
รวมทั้ ง ปั จ จุ บั น กระทรวงแรงงานได้ ย กร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และขจั ด การใช้ แ รงงานบั ง คั บ พ.ศ. ....
ซึ่งเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่แรงงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีว่างงาน นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว หรือกรณีที่จงใจ
ท�ำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย รวมทั้งขยายกลุ่มผู้ได้รับความคุ้มครอง เช่น กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว
ของส่วนราชการ และลูกจ้างของนายจ้างทีม่ สี ำ� นักงานในประเทศ และไปประจ�ำท�ำงานในต่างประเทศ ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมาในปี
พ.ศ. 2560 มีผู้มีงานท�ำ (แรงงานในระบบ) เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 16,872,900 คน และผู้มีงานท�ำ (แรงงานนอกระบบ)
จ�ำนวนทั้งสิ้น 20,774,300 คน4
รัฐบาลได้ด�ำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของแรงงาน รวมทั้งได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยฉบับล่าสุดประกอบด้วยอนุสญ
ั ญาฯ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริม
การด�ำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ 2006 (Promotional Framework for Occupational Safety and
Health Convention, 2006: C187) ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล
ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention, 2006: MLC, 2006) ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 อนุสัญญาฯ
ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958 (Discrimination Employment and Occupation
Convention, 1958: C111) ให้สตั ยาบันเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และพิธีสารปี 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญา
ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930: P29)
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และล่าสุดอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท�ำงานในภาคการประมง
ค.ศ. 2007 (Work in fishing Convention, 2007: C188) ให้สตั ยาบันเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
ปัจจุบันรัฐบาลได้ด� ำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมากกว่า 2 ล้านคน 5 ซึ่งช่วยให้แรงงาน
สามารถท�ำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ได้รบั ความคุ้มครองและเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐเท่าเทียม นอกจากนี้
ประเทศไทยยังได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ในด้านแรงงานในทุกช่องทาง
4
5
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สถิติแรงงานประจำ�ปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงความคืบหน้าการดำ�เนินการพิสูจน์สัญชาติในภาคประมง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

โดยประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน และบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
การจ้างแรงงานกับประเทศเวียดนาม กัมพูชา พม่า และลาว เพื่อขยายมิติความร่วมมือด้านแรงงานจากฉบับเดิม
ในสาขาส�ำคัญ อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้ประกาศ
ใช้พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาส
ให้นายจ้างขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึง่ ได้ขยายระยะเวลาหลายครัง้ ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัตกิ ารผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว พม่า ที่อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดได้ท�ำงานในประเทศไทย
ต่อไประยะหนึ่งตามประกาศเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ประเทศไทยจ� ำเป็นต้องพึ่งพิงแรงงานขั้นพื้นฐาน
จากประเทศเพือ่ นบ้าน และมติคณะรัฐมนตรียงั ได้มคี ำ� สัง่ ให้ทกุ จังหวัดจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการการท�ำงาน
ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัด เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและการจัดท�ำ
ฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดด้วย6 ซึ่งเป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย
ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
รัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญกับการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing - IUU) โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้จดั ตั้งศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขปัญหา IUU นอกจากนัน้ ยังได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ดา้ นการประมง
และพัฒนามาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม IUU โดยออกพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งมีการออกระเบียบควบคุมสถานการณ์ IUU มากกว่า 100 ฉบับ นอกจากนั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง
และขจัดการท�ำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558-2562 และแผนการบริหาร
จัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ส�ำคัญ
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เห็นชอบแนวทางการพัฒนาการประมง
ของประเทศให้ปลอดจากสัตว์นำ�้ และสินค้าประมงผิดกฎหมาย (IUU – Free Thailand) เพือ่ แสดงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลักดัน
การประมงทัง้ ระบบของไทยมีมาตรฐานสากล และเป็นทีย่ อมรับในหมูป่ ระชาคมระหว่างประเทศ และคณะรัฐมนตรี
ได้มมี ติ เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2561 เห็นชอบให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการการประมงปลอดจากสัตว์นำ�้
และสินค้าประมงจากการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนด
นโยบาย ก�ำกับดูแล ขับเคลือ่ น และผลักดันเพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุผลส�ำเร็จ
ประเทศไทยยังให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในด้านแรงงาน โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้การปราบปรามการค้ามนุษย์
เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเน้นการด�ำเนินงานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการด�ำเนินคดี
อย่างจริงจังต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งภายหลังจากการประกาศวาระแห่งชาติ
ดังกล่าว รัฐบาลได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการ “ขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป” เพราะถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยในเชิงนโยบายได้มกี ารเพิ่มงบประมาณจ�ำนวนมากเพื่อสนับสนุน
การปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกด้าน ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้มคี วามเข้มงวดมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ร่างกฎหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟ้องร้องคดี การฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหายและการคุ้มครองพยาน ตลอดจนมีมาตรการ
6
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คุ้มครอง ป้องกันที่ดีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์ รวมถึงปรับปรุงการท�ำงาน
หลายด้ า นให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล โดยมี ผ ลงานเป็ น รู ป ธรรม อาทิ มี ก ารน� ำ ตั ว ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด
ที่เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์มาลงโทษ ทั้งมาตรการทางปกครอง วินัย การด�ำเนินการ
ทรัพย์สนิ ทางแพ่งและอาญา อีกทัง้ การท�ำงานของพนักงานสอบสวนมีการเร่งรัดการสอบสวนคดีคา้ มนุษย์ให้เสร็จเร็วขึน้
จากระยะเวลาที่ใช้ในการสอบสวนโดยเฉลี่ย 72 วัน ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 69 วัน ในปี พ.ศ. 2560 และในชั้นพนักงาน
อัยการ ใช้เวลาพิจารณาลดลง จากโดยเฉลี่ย 38 วัน ในปี พ.ศ. 2559 เหลือ 28 วัน ในปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้
ในชั้นศาลได้ใช้ระยะเวลาพิจารณาเร็วขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้มีการเปิดแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นในศาลอาญา
ซึ่งจะท�ำให้มีผู้พิพากษาที่มีความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเข้าใจในปัญหาและวิธีพิจารณาที่ก�ำหนดขึ้น
เป็นพิเศษ ท�ำให้การด�ำเนินกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรัดกุม รวดเร็ว และเป็นธรรม
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวิธีพจิ ารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ยังให้สทิ ธิผู้เสียหายในการร้องขอค่าเสียหาย
และให้ศาลสามารถมีค�ำพิพากษา เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเชิงลงโทษ (Punitive damage) ได้พัฒนาการต่างๆ
ที่กล่าวมาท�ำให้จ�ำนวนคดี ผู้เสียหาย ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์มีจ�ำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานการณ์
การค้ามนุษย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยยกระดับจาก Tier 2 Watch list เป็น Tier 2 ในปี 2561
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสร้างสุขภาวะแรงงาน
นอกระบบและพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อช่วย “ลดทุกข์ สร้างสุข” ในกลุ่มแรงงาน ทั้งในเรื่อง
การอบรมสุขภาวะแกนน�ำแรงงานนอกระบบ การสร้างแรงจูงใจแรงงานนอกระบบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อเพิ่มความสุขและลดความเครียดในชีวิตแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ พบว่า แกนน�ำ
แรงงานนอกระบบมีค่าเฉลี่ยความสุข เท่ากับ 32.36 คะแนน จากเดิมที่มีอยู่ 30.28 คะแนน (27 – 32 คะแนน
หมายถึง มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป) และค่าเฉลี่ยความเครียด เท่ากับ 4.14 คะแนน จากเดิม 5.08 คะแนน
(0 - 4 คะแนน หมายถึง เครียดน้อย) ซึ่งส่งผลให้มรี ะดับความสุขเพิ่มขึ้นและมีระดับความเครียดลดน้อยลง7
ส� ำ หรั บ การส่ ง เสริ ม คนพิ ก ารให้ เ ข้ า สู ่ ก ารมี อ าชี พ และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น นั้ น กระทรวงแรงงาน
และกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ได้ ป ระกาศความร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
การจ้างงานคนพิการเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการท�ำงานทีด่ ขี นึ้ โดยการตัง้ เป้าการจ้างงานคนพิการ จ�ำนวน 10,000 คน
และยั ง เกิ ด บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประสานความร่วมมือให้เกิดการจ้างงานคนพิการในชุมชนเพื่อท�ำงานในหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ โครงการประชารัฐเพือ่ สังคม ยังมีส่วนช่วยจ้างงานคนพิการได้ทำ� งาน
เพิ่มขึ้น อีกทั้งภาคธุรกิจหลายแห่ง รวมทั้งสถาบันการศึกษาได้มคี วามพยายามในการจ้างงานคนพิการเช่นกัน
ในส่วนของการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุนั้น กระทรวงแรงงานได้เตรียมการในการออกกฎหมาย
ค่าจ้างขั้นต�่ำรายชั่วโมงส�ำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ รวมทั้งเปิดศูนย์ให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ และออกมาตรการ
ทางภาษีเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาคเอกชนจ้างแรงงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าท�ำงาน โดยเอกชนสามารถ
ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึงร้อยละ 100 ของเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างสูงอายุ ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่
3 มีนาคม 2560 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 290) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560
7
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รายงานประจำ�ปี 2559 กองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

โดยให้เริม่ ใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ใน หรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ท�ำงานต่อ มีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม และบรรเทาภาระ
งบประมาณภาครัฐด้านสวัสดิการชราภาพในระยะยาวด้วย เนือ่ งจากประเทศไทยจะเข้าสู่สงั คมสูงวัย (Aged Society)
ในปี 2564
3.1.2 ข้อท้าทาย
จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท�ำร่างแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการหารือร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559-2562 พบว่ายังมีข้อท้าทายหลายประการที่ประชาชนคาดหวังให้รฐั บาล
เร่งรัดในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นแรงงาน สรุปได้ดังนี้
การเข้ า เป็ น ภาคี ส นธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศ เช่ น อนุ สั ญ ญาองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ
ฉบับที่ 87 และ 98 (สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง) 189 (แรงงานท�ำงานบ้าน) และอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (International Convention on the
Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families: ICRMW) รวมถึงการส่งเสริม
การปฏิบัติตามปฏิญญาไตรภาคีเรื่องหลักการว่าด้วยสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายสังคม (The Tripartite
declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy หรือ MNE declaration)
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน สวัสดิการ การจัดหางาน
การจ้างงาน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการประกันสังคม เพื่อลดช่องว่างในทางปฏิบัติ และเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฯลฯ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานทัง้ แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ก�ำหนดวิธีการเข้าถึงสิทธิของหน่วยงานและนายจ้าง เพื่อให้นายจ้างสามารถตรวจสอบรายละเอียด
ของแรงงานได้
การออกใบอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าวให้มาขึน้ ทะเบียนและขอรับใบอนุญาตท�ำงาน ก�ำกับ ดูแลการออก
ใบอนุญาตท�ำงานไม่ให้มกี ารทุจริต รวมทั้งก�ำหนดมาตรการคุ้มครองพยานผู้ให้เบาะแสกรณีทุจริตจากการให้บริการ
ออกใบอนุญาตท�ำงาน
การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั แรงงาน ควรเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ การใช้เทคโนโลยี
ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในอาชีวะอนามัย ช่องทางการขอรับบริการ
และความช่วยเหลือจากรัฐ รวมถึงกลไกและช่องทางการร้องเรียน ผ่านทางสื่อหลากหลายรูปแบบ และจัดท�ำเป็น
หลายภาษาเพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าใจได้ง่าย

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าประเวณี ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการ
สหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เมื่อปี 2560 โดยก�ำกับดูแลธุรกิจบันเทิง
ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานอย่างเต็มที่ และพิจารณายกเลิกพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 โดยเฉพาะความผิดทางอาญาส�ำหรับผู้ค้าประเวณี
การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ผูส้ งู อายุ และผูพ้ น้ โทษ สนับสนุนให้เพิม่ ความพยายามยิง่ ขึน้ ในการส่งเสริม
ให้เกิดการจ้างงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้พ้นโทษ ที่เหมาะสมกับทักษะ ความสามารถ และความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนฝึกทักษะการประกอบอาชีพให้กบั กลุม่ บุคคลดังกล่าว เพือ่ เตรียมความพร้อมในการท�ำงาน
และใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ เพื่อช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้พ้นโทษได้งานท�ำและเสริมสร้างศักยภาพ
อย่างแท้จริง
การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการท�ำงาน ทบทวนและแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองและขจัด
การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานในทุกกรณี ทบทวนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
มาตรา 17 ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ รวมถึงกลไกการร้องเรียนของพระราชบัญญัติฯ
ให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ แก้ปัญหากรณี
การถูกเลิกจ้างเนื่องจากตั้งครรภ์ การบังคับตรวจ HIV/AIDS ก่อน/ระหว่างท�ำงาน การจัดการปัญหาการเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในที่ท�ำงาน การไม่ให้โอกาสผู้หญิงในการเลื่อนต�ำแหน่ง การเลือกปฏิบัติเนื่องจากถิ่นก�ำเนิด
สัญชาติ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ ฯลฯ การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในที่ทำ� งาน การใช้ความรุนแรง
การเลือกปฏิบัติในการจ่ายค่าแรงสตรี การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
แรงงานสตรีในบางบริบทและสถานการณ์ เช่น คนท�ำงานบ้าน แรงงานข้ามชาติ ผู้ค้าบริการทางเพศ ฯลฯ
การได้รบั ค่าแรง/ค่าจ้างทีเ่ ป็นธรรม พิจารณาก�ำหนดนโยบายการจ่ายอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ กับแรงงานทุกกลุม่
และทุกภาคธุรกิจโดยเท่าเทียมกัน ก�ำหนดมาตรการที่รองรับค่าแรง/ค่าจ้างที่เป็นธรรม การจ่ายเงินที่ตรงต่อเวลา
มีหลักฐานการจ่าย และการหักค่าจ้างทีช่ ดั เจนตามกฎหมาย รวมทัง้ พัฒนากลไก มาตรการ หรือนโยบายเพือ่ ก�ำหนด
ขั้นบันไดในการปรับค่าแรงให้เป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับค่าครองชีพทุกปี
สภาพการท�ำงานที่เหมาะสม เสนอให้สร้างสภาพงานที่มีคุณค่า สิทธิ เสรีภาพ สวัสดิการ เท่าเทียม
ตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ Decent Work
การเข้าถึงสุขภาพของแรงงาน ก�ำกับให้นายจ้างดูแล รักษา หรือรับรองหลักประกันสุขภาพให้กับแรงงาน
และรับรองสิทธิในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กบั แรงงาน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
การดูแลบุตรของแรงงาน รับรองสิทธิของบุตรของแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงการศึกษา
การรวมกลุ่มของแรงงาน ส่งเสริมสิทธิในการรวมตัวและต่อรองของลูกจ้างต่างชาติในประเทศไทย
โดยเรียกร้องให้แก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เพื่อให้ลูกจ้างต่างชาติมีสิทธิก่อตั้งสหภาพแรงงาน
และด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงาน รวมทั้งมีสิทธิเป็นที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน
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ในการเจรจาต่อรอง นอกจากนัน้ ยังมีการเสนอให้ศกึ ษารูปแบบการจัดตัง้ Social & Economic Council ของต่างประเทศ
เพื่อเป็นเวทีหลักของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการหารือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นแรงงาน
การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ น�ำมาตรการที่ใช้กับภาคการประมงมาด�ำเนินการดูแลสภาพแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมอืน่ เช่น ภาคการเกษตรและการก่อสร้างทีม่ แี รงงานข้ามชาติท�ำงานเป็นจ�ำนวนมากและพิจารณา
ก�ำหนดให้ธรุ กิจในภาคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงให้ทำ� การตรวจสอบและรายงานเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการ UNGPs
นอกจากนั้น ยังมีการเสนอให้บงั คับใช้กฎหมายเพื่อขจัดแรงงานเด็กอย่างเคร่งครัด
การคุ้มครองแรงงานจากการใช้เทคโนโลยีวิทยาการเข้ามาแทนที่แรงงาน ศึกษาและพิจารณาก�ำหนด
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองและเยียวยาแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเพราะเหตุแห่งการเข้ามาแทนที่โดยเทคโนโลยี
และวิทยาการ
การคุ้มครองแรงงานในระบบห่วงโซ่อปุ ทาน ก�ำกับ ดูแล ให้ภาคธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อปุ ทาน หรือ ระบบ
แฟรนไชส์ ให้ความคุ้มครองแรงงานในมาตรฐานเดียวกับบริษัทแม่
การคุม้ ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ ให้ความรูแ้ ก่แรงงานไทยทีท่ �ำงานในต่างประเทศให้เข้าใจถึงกลไก
ในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานในประเทศปลายทาง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการตรวจสอบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อองค์กรธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ
ที่ได้ประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดจ้าง ของภาครัฐ รวมทั้งเสนอให้เพิ่มเงื่อนไขการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้กับภาคธุรกิจคู่สัญญาของรัฐและรัฐวิสาหกิจในกฎหมายและสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐ เสนอให้เพิ่มพนักงานตรวจแรงงานให้เพียงพอ
กับจ�ำนวนแรงงานทีต่ ้องการรับบริการจากรัฐ เพิม่ จ�ำนวนล่ามให้เพียงพอทีจ่ ะช่วยตรวจแรงงาน และพัฒนาศักยภาพ
พนักงานตรวจแรงงานให้สามารถเข้าถึงสถานที่ท�ำงานในทุกรูปแบบ
การด� ำ เนิ น การต่ อ ภาคธุ ร กิ จ เสนอให้ จั ด ท� ำ โครงการน� ำ ร่ อ งร่ ว มกั บ ภาคเอกชนเพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า ง
ให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกประเภทและทุกกิจการ
เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ป้องกันและปราบปรามสถานประกอบการที่ก่อตั้งโดยผิดกฎหมาย ก�ำหนดมาตรการ
ให้ภาคธุรกิจทุกขนาดจัดท�ำรายงานการประเมินผลสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
และเปิดเผยรายงานฯ ต่อสาธารณะ ตรวจสอบการเลิกกิจการและการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการใช้หลักการ
เรือ่ งนิตบิ คุ คลเพือ่ หลบเลีย่ งทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษา ก�ำหนดมาตรการควบคุมนายจ้างให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
น�ำมาตรการทีใ่ ช้กบั ภาคการประมงมาดูแลสภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอืน่ เช่น ภาคการเกษตรและการก่อสร้าง
เผยแพร่ ค วามรู ้ ห ลั ก การ UNGPs และแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ให้ กั บ ภาคธุ ร กิ จ ทุ ก ขนาด ตลอดจนบริ ษั ท สาขา
และกลุ่มห่วงโซ่อปุ ทาน ฯลฯ
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3.1.3 แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. 2562-2565)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ 3.1.2 และน�ำมา
จัดกลุ่มโดยก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ พร้อมทั้งแผนกิจกรรมซึ่งระบุหน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตัวชี้วัด ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และหลักการ UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้
การติดตามประเมินผลสามารถท�ำได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดท�ำแผนปฏิบตั ิการฯ โดยแยกเป็น 3 เสาหลักตามแนวทาง
ของหลักการ UNGPs ดังนี้
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1.

ล�ำดับที่

การเข้าเป็น
ภาคี
สนธิสัญญา
ระหว่าง
ประเทศ

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ศึกษาปฏิญญาไตรภาคีเรื่อง
- กระทรวงแรงงาน 2562-2563
หลักการว่าด้วยสถานประกอบ - กระทรวง
การข้ามชาติและนโยบายสังคม การต่างประเทศ
(The Tripartite declaration of
principles concerning
multinational enterprises and
social policy หรือ MNE
declaration) ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ และ
พิจารณาแนวทางด�ำเนินงาน
เพื่อส่งเสริมปฏิญญาฯ

ศึกษาความเป็นไปได้
- กระทรวงแรงงาน 2562
ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ILO 98 และ 189 โดยประเมิน
จากสถานการณ์และบริบทของ
ประเทศไทย

กิจกรรม

เสาที่ 1 หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 5
- ยุทธศาสตร์ชาติ
มีการศึกษาปฏิญญา
ด้านการพัฒนาและ
ไตรภาคีเรื่องหลักการ
ว่าด้วยสถานประกอบการ เสริมสร้างศักยภาพ
ข้ามชาติและนโยบาย
ทรัพยากรมนุษย์
สังคมขององค์การ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
แรงงานระหว่างประเทศ ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 5
มีการศึกษา
ความเป็นไปได้
ในการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญา
ILO 98 และ 189
ภายในปี 2562

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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2.

ล�ำดับที่

การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
นโยบาย และ
มาตรการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และพิจารณาปรับปรุง หรือ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO
Convention) ฉบับที่ 138 และ
182 และพิธีสาร ค.ศ. 2014
ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงาน
บังคับขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ค.ศ. 1930
- กระทรวงแรงงาน 2562-2565

ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับ
- กระทรวง
2562-2565
การคุ้มครองแรงงาน
การพัฒนาสังคม
การจัดสวัสดิการสังคม
และความมั่นคง
การประกันสังคม การจ่าย
ของมนุษย์
ค่าจ้างขั้นต�่ำ ที่ยังมีช่องว่าง
- กระทรวงแรงงาน
ระหว่างกฎหมายและทางปฏิบตั ิ
และพิจารณาปรับปรุง
หรือ พัฒนาให้ดยี ิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

จ�ำนวนกฎหมายที่ได้รบั - ยุทธศาสตร์ชาติ
การปรับปรุงแก้ไข
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
5, 7
จ�ำนวนครั้งที่มี
- ยุทธศาสตร์ชาติ
การประชุมทบทวน
ด้านการพัฒนาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

จ�ำนวนนโยบาย
ที่มีการทบทวน

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)

ทบทวนนโยบายการจ้างแรงงาน - กระทรวงแรงงาน 2562-2565
ในพืน้ ทีช่ ายแดนในลักษณะทีม่ งุ่
คุม้ ครองคนท�ำงานทีม่ กี ฎหมาย
บัญญัตริ บั รองไว้แล้วทุกฉบับ
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้
คุม้ ครองสมาชิกทีเ่ ป็นผูต้ ดิ ตาม
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สอดคล้องกับฉันทามติ
อาเซียนว่าด้วยการคุม้ ครองและ
ส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ
(ASEAN Consensus on the
Protection and Promotion of the
Rights of Migrant Workers)

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การศึกษาฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศึกษาหลักการทั่วไป
- กระทรวงแรงงาน 2562-2565
ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการจัดหางาน
อย่างเป็นธรรม (ILO General
Principles and Operational
Guidelines on Fair Recruitment)
และทบทวนกฎหมาย
และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้อยู่
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการฯ
ดังกล่าว

กิจกรรม

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ทบทวนกฎหมายและระบบ
- กระทรวงแรงงาน 2562-2565
ประกันสังคม โดยพิจารณา
(1) ปรับปรุงเงือ่ นไข
สิทธิประโยชน์ของผูป้ ระกันตน
(2) การมีสว่ นร่วมของไตรภาคี
ในการบริหารจัดการกองทุน
ประกันสังคม
(3) การเข้าถึงกองทุนฯ
ของแรงงานทุกประเภทอย่างเท่าเทียม
โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ
(4) การให้ความคุม้ ครองแก่ลกู จ้าง
ทีเ่ กษียณอายุ
(5) ความสอดคล้องกับหลักการ
ของ ILO

- กระทรวงแรงงาน 2562-2565
พิจารณาแนวทางปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และมาตรฐานสากล
เช่น พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
และ พระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

จ�ำนวนร่างพระราชบัญญัติ - ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คณะรัฐมนตรี
ทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7
- ยุทธศาสตร์ชาติ
จ�ำนวนสิทธิประโยชน์
ด้านการพัฒนาและ
หรือ หลักเกณฑ์ท่ไี ด้
เสริมสร้างศักยภาพ
มีการทบทวน หรือ
ทรัพยากรมนุษย์
ปรับปรุง
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 3,
8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

- ส�ำนักงาน ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2562-2565

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
- ส�ำนักงานต�ำรวจ 2562-2565
พระราชบัญญัติป้องกันและ
แห่งชาติ
ปราบปรามการค้าประเวณี
- กระทรวง
พ.ศ. 2539 และกฎหมาย
การพัฒนาสังคม
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำกับดูแล
และความมัน่ คง
ธุรกิจสถานบันเทิงให้ปฏิบตั ิตาม ของมนุษย์
กฎหมาย

ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับ
การจ้างงานภาครัฐ เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง
ของส่วนราชการ

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7
มีการประชุมและศึกษา - ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อทบทวนทบทวน
ด้านความมั่นคง
พระราชบัญญัติป้องกัน - SDGs เป้าหมายที่ 5
และปราบปรามการค้า - UNGPs ข้อที่ 1, 3,
ประเวณี พ.ศ. 2539
4, 5, 7
และหารือกับธุรกิจสถาน
บันเทิง และพนักงาน
บริการ

จ�ำนวนครั้งที่มี
การทบทวนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

พัฒนามาตรการควบคุมและ
ตรวจตราการจัดหางาน
ที่เป็นธรรม

- กระทรวงแรงงาน 2562-2565

การจัดหางาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4.

กิจกรรม

การพัฒนา
จัดท�ำระบบจัดเก็บข้อมูล
- กระทรวงแรงงาน 2562-2565
ระบบบริหาร รายละเอียดของแรงงาน
จัดการแรงงาน เพือ่ ให้หน่วยงานและนายจ้าง
สามารถตรวจสอบรายละเอียด
ของแรงงานได้

ประเด็น

3.

ล�ำดับที่

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7
- ตรวจสอบบริษทั จัดหา - ยุทธศาสตร์ชาติ
งานให้คนงานไป
ด้านการสร้างโอกาส
ท�ำงาน
และความเสมอภาค
ในต่างประเทศ
ทางสังคม
- มีทะเบียนผู้รบั อนุญาต - ยุทธศาสตร์ชาติ
จัดหางาน
ด้านการปรับสมดุล
ให้ประชาชนสามารถ
และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบได้
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 7

ระบบจัดเก็บข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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5.

ล�ำดับที่

การพัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมเผยแพร่
ความรู้ให้กบั
แรงงาน

ประเด็น

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- ส�ำนักงานต�ำรวจ 2562-2565
แห่งชาติ
- กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
- กระทรวงแรงงาน 2562-2565
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
สิทธิแรงงาน ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน ประกันสังคม
แก่กลุ่มแรงงาน ซึ่งรวมถึง
แรงงานข้ามชาติ รวมทั้งพัฒนา
สื่อหลากหลายรูปแบบ
รวมถึงคู่มอื เพื่อเผยแพร่ความรู้
ดังกล่าว ในภาษาทีแ่ รงงาน
ดังกล่าวสามารถเข้าใจได้ง่าย

จัดให้ผู้ช้เี บาะแสการทุจริต
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง
พยาน

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4,
10, 25
- แรงงานต่างด้าวได้รบั - ยุทธศาสตร์ชาติ
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการพัฒนาและ
ข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับ
เสริมสร้างศักยภาพ
การตกเป็นเหยื่อ
ทรัพยากรมนุษย์
ของการค้ามนุษย์
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- จ�ำนวนผู้เข้ารับ
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
การอบรม
4, 5, 7, 8
- ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
- จ�ำนวนเอกสาร
ที่ได้รับการเผยแพร่
ในภาษาต่างชาติ

จ�ำนวนพยานที่เข้าสู่
ความคุ้มครอง
ได้รับความปลอดภัย

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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6.

ล�ำดับที่

การขจัด
การเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน/
ท�ำงาน

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การส่งเสริมอาชีพและ
- กระทรวง
การจ้างงานให้กบั คนพิการ
การพัฒนาสังคม
ในสถานประกอบการ
และความมั่นคง
และหน่วยงานของรัฐ โดยจัดให้มี ของมนุษย์
เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่าง - กระทรวงแรงงาน
ผู้ประกอบการกับคนพิการ
พร้อมทั้งมีระบบคัดกรอง
ความสามารถคนพิการ
เพื่อจัดหางานให้อย่างเหมาะสม
1) การจัดสภาพแวดล้อม
การท�ำงานที่เหมาะสม
กับคนพิการในด้านสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ โดยให้คนพิการ
เข้าถึงทั้งด้านกายภาพ
การบริการ องค์กร และอุปกรณ์
เครื่องมือ รวมทั้งคนพิการ
สามารถเข้าถึงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น รถเข็น
คนพิการ หน้าจอคอมพิวเตอร์
แบบสัมผัส เป็นต้น เพื่อให้
คนพิการสามารถท�ำงานได้เหมือน
กับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปในองค์กร

กิจกรรม

2562
โครงการให้บริการ
จัดหางานแก่
กลุ่มคนพิเศษ
- กิจกรรมจัดหางาน
ให้คนพิการมีงานท�ำ
- กิจกรรมส่งเสริมคน
พิการท�ำงานใน
หน่วยงานภาครัฐ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

เชิงปริมาณ
- คนพิการได้รบั
การส่งเสริมการมีงานท�ำ
จ�ำนวน 1,750 คน
เชิงคุณภาพ
- คนพิการได้รบั
การส่งเสริมการมีงานท�ำ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 62
- คนพิการได้รบั
การส่งเสริมการมีงานท�ำ
ในหน่วยงานภาครัฐ
88 คน
- ส่งเสริมให้คนพิการ
ท�ำงานในหน่วยงานรัฐ
ในอัตราส่วนตามที่
กฎหมายก�ำหนด
100: 1

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 8,
10
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7, 8

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

2) การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านคนพิการให้มี
ความเชี่ยวชาญในการเป็น
นักแนะแนวและสอนงานคนพิการ
(Job Coach) โดยจะต้องมี
การฝึกอบรมนักแนะแนวและ
สอนงานคนพิการ (Job Coach)
เพื่อประสานข้อมูลระหว่าง
ผู้ประกอบการกับคนพิการ
พัฒนาประสิทธิภาพของกองทุน - กระทรวง
2562-2565
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคม
คนพิการ
และความมั่นคง
ของมนุษย์

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- สนับสนุนให้คนพิการมี - ยุทธศาสตร์ชาติ
งานท�ำและประกอบ
ด้านการพัฒนา
อาชีพอิสระ
และเสริมสร้าง
ร้อยละ 90
ศักยภาพทรัพยากร
- มีมาตรการส่งเสริม
มนุษย์
ให้สถานประกอบการ - ยุทธศาสตร์ชาติ
จัดสิ่งอ�ำนวย
ด้านการสร้างโอกาส
ความสะดวกที่เอื้อ
และความเสมอภาค
ต่อการใช้ชวี ิต
ทางสังคม
ของคนพิการ
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7, 10

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวงแรงงาน ปี 2562
โครงการขยายโอกาส
การมีงานท�ำ
ให้ผู้สูงอายุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พิจารณาแนวทางส่งเสริม
- กระทรวงยุติธรรม ปี 2562 โครงการ
ให้ผู้พ้นโทษสามารถประกอบ - กระทรวงแรงงาน เตรียมความพร้อม
อาชีพได้ ทั้งการเป็นลูกจ้าง
แก่กำ� ลังแรงงาน
ในสถานประกอบการ
กิจกรรม แนะแนว
และการมีกิจการเป็นของตัวเอง
อาชีพ และส่งเสริม
การมีงานท�ำให้ผถู้ กู คุมขัง
ในเรือนจ�ำ ศูนย์ววิ ฒ
ั น์
พลเมือง และสถานพินจิ
และคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน โครงการ
ให้บริการจัดหางาน
แก่กลุม่ คนพิเศษ กิจกรรม
จัดหางานพิเศษส�ำหรับ
ผูพ้ น้ โทษ

พัฒนามาตรการและกลไก
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการจ้าง
งานเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริมการจ้างงาน ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
และมีรายได้ จ�ำนวน
ศักยภาพทรัพยากร
100,000 คน
มนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7, 10
เชิงปริมาณ จ�ำนวน
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ผู้ถูกคุมขังในเรือนจ�ำ
ด้านการพัฒนาและ
ศูนย์วิวฒ
ั น์พลเมืองและ เสริมสร้างศักยภาพ
สถานพินจิ และคุ้มครอง ทรัพยากรมนุษย์
เด็กและเยาวชนได้รบั
- ยุทธศาสตร์ชาติ
การแนะแนวอาชีพและ
ด้านการสร้างโอกาส
ส่งเสริมอาชีพ
และความเสมอภาค
10,000 คน เชิงปริมาณ
ทางสังคม
แรงงานทุกกลุ่มได้รับ
- SDGs เป้าหมายที่ 8
บริการส่งเสริม
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
การมีงานท�ำ จ�ำนวน
4, 5, 7, 8, 10
500 คน

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

พิจารณามาตรการ
ให้ความคุ้มครองทางสังคม
แก่กลุ่มลูกจ้างที่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกจ้างในภาคเกษตร
และประมง ที่เป็นลูกจ้าง
ตามฤดูกาล รวมถึงลูกจ้าง
ท�ำงานบ้าน
- กระทรวงแรงงาน 2562-2565

ศึกษาความเป็นไปได้และ
- กระทรวงแรงงาน 2562-2565
ผลกระทบการปรับกฎหมาย
แรงงานให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 8,
10
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7
มีมาตรการตรวจแรงงาน - ยุทธศาสตร์ชาติ
ข้ามชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

จ�ำนวนครั้งที่ได้มี
การทบทวนกฎหมาย
แรงงาน

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการออก - กระทรวง
2562-2565
นโยบาย ระเบียบ หรือ
การพัฒนาสังคม
มาตรการป้องกันการล่วงละเมิด และความมั่นคง
ทางเพศ และการใช้
ของมนุษย์
ความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน - กระทรวงแรงงาน

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
- กระทรวง
2562-2565
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การพัฒนาสังคม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
และความมั่นคง
พ.ศ. 2558 และกลไกภายใต้
ของมนุษย์
พระราชบัญญัติฯ เพื่อปรับ
ทัศนคติของคนในสังคม
ให้เข้าใจและยอมรับ
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- กระทรวงยุติธรรม 2562-2565
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งความหลากหลาย
ทางเพศกับภาคส่วนต่างๆ
รวมถึงภาคธุรกิจ

กิจกรรม

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 5,
10
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 8

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

ร้อยละความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเด็น
ความหลากหลายทางเพศ

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 5,
10
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 8
- จ�ำนวน
- ยุทธศาสตร์ชาติ
สถานประกอบการ
ด้านการสร้างโอกาส
ที่เข้าร่วมมาตรฐาน
และความเสมอภาค
แรงงานไทยและได้รบั
ทางสังคม
การส่งเสริมเพื่อให้
- SDGs เป้าหมายที่ 5,
มีนโยบาย
8, 10
เรื่องการป้องกัน
- UNGPs ข้อที่ 1, 2,
การละเมิดทางเพศ
3, 5, 7, 8

- จ�ำนวนสื่อที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
- จ�ำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

พัฒนามาตรการป้องกัน
- กระทรวงแรงงาน 2562-2565
และจัดการปัญหา HIV/AIDS
- กระทรวง
ในที่ท�ำงาน โดยการส่งเสริม
สาธารณสุข
การน�ำแนวทางปฏิบัติแห่งชาติ
(คณะอนุกรรมการ
ว่าด้วยการป้องกันและบริหาร
ส่งเสริมและ
จัดการด้านเอดส์ในสถานที่
คุ้มครองสิทธิ
ท�ำงาน ไปใช้เป็นแนวทาง
ด้านเอดส์)
ในการด�ำเนินงานด้านเอดส์
ในสถานที่ท�ำงาน
พิจารณาก�ำหนดมาตรการ
- กระทรวงแรงงาน 2562-2565
นโยบาย และกลไกส่งเสริม
การจ้างงานสตรี ให้สตรี
เข้ามามีบทบาทในระบบแรงงาน
เพื่อสร้างความเสมอภาค
ระหว่างเพศที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

กิจกรรม

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 3,
8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 5,
8, 10
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

จ�ำนวนสถาน
ประกอบการที่ได้รับ
การตรวจและส่งเสริม
การจ้างงานสตรี
ให้มีความเสมอภาค
ระหว่างเพศ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

จ�ำนวนสถาน
ประกอบการ/ลูกจ้าง
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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7.

ล�ำดับที่

พิจารณาก�ำหนดมาตรการและ
กลไกส่งเสริมการจ้างงาน
กลุ่มเปราะบางอื่นๆ อาทิ
กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ และประชากร
ข้ามชาติ รวมถึงกลุ่มวิถีทางเพศ
และอัตตลักษณ์ทางเพศ
ให้เข้าสู่ระบบแรงงาน
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการ
ด้านสิทธิมนุษยชนสากล

กิจกรรม

การได้รบั
ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน
ค่าแรง/ค่าจ้างที่ โครงสร้างค่าจ้าง และพัฒนา
เป็นธรรม
กลไก มาตรการ หรือนโยบาย
เพื่อปรับค่าแรงให้เป็นธรรม
เหมาะสม สอดคล้องกับ
ค่าครองชีพทุกปี

ประเด็น

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวงแรงงาน 2562-2565

- กระทรวงแรงงาน 2562-2565
- กระทรวง
มหาดไทย
- กระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
- ส�ำนักงาน
สภาความมั่นคง
แห่งชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

จ�ำนวนครั้ง
ที่มีการศึกษา
หรือปรับค่าแรง

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

จ�ำนวนกลุ่มเปราะบาง - ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ได้รับพิจารณาอนุญาต ด้านการสร้างโอกาส
ท�ำงาน
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 5,
8, 10
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ให้บริการด้านสุขภาพ
- กระทรวงแรงงาน 2562-2565
แก่แรงงาน ทั้งการป้องกันและ - กระทรวง
ควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุข
การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

การเข้าถึง
สุขภาพของ
แรงงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9.

กิจกรรม

สภาพการท�ำงาน ศึกษามาตรฐานระหว่าง
- กระทรวงแรงงาน 2562-2565
ที่เหมาะสม
ประเทศเกี่ยวกับสภาพ
การท�ำงานที่เหมาะสม (Decent
Work for All) รวมถึง
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
และน�ำมาจัดท�ำเป็นข้อก�ำหนด
หรือ ระเบียบ ตามที่เหมาะสม
เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กบั
ภาคธุรกิจในการด�ำเนินงาน

ประเด็น

8.

ล�ำดับที่

จ�ำนวนผู้ประกันตน
ที่ได้รับบริการ
ทางการแพทย์

จ�ำนวนผลการศึกษาฯ

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- SDGs เป้าหมายที่ 3,
8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs
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ล�ำดับที่

ประเด็น

- กระทรวง
สาธารณสุข

- กระทรวง
สาธารณสุข

ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ศูนย์สุขภาพดีวัยท�ำงาน
(Wellness Center) ทั้งในหน่วย
บริการสาธารณสุข
และสถานประกอบการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรแก่แรงงานต่างด้าว
เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ต่างด้าว เพื่อสร้างการเข้าถึง
ที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

2562-2565

2562-2565

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- SDGs เป้าหมายที่ 3,
8, 10
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7
จ�ำนวนโรงพยาบาลและ - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
สถานประกอบการ
ทีด่ ำ� เนินการศูนย์สขุ ภาพดี เสริมสร้างศักยภาพ
วัยท�ำงาน (Wellness
ทรัพยากรมนุษย์
Center)
- SDGs เป้าหมายที่ 3,
เป็นไปตามเกณฑ์
8
ทีก่ รมควบคุมโรคก�ำหนด - UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

มีกลไกในการให้บริการ
สาธารณสุขให้กับ
แรงงานต่างด้าว

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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10.

ล�ำดับที่

การดูแลบุตร
ของแรงงาน

ประเด็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2562-2565

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

การส่งเสริมให้สถาน
- กระทรวง
2562-2565
ประกอบกิจการจัดตั้งศูนย์รบั
การพัฒนาสังคม
เลีย้ งเด็กในสถานประกอบกิจการ และความมั่นคง
โดยจดทะเบียน หรือจดแจ้งกับ ของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ - กระทรวงแรงงาน
ความมั่นคงของมนุษย์
โดยที่สถานประกอบกิจการ
จะได้รบั การลดหย่อนภาษีเพือ่ ให้
เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของ
พนักงาน/ลูกจ้างได้รบั การดูแล
พัฒนาให้มพี ัฒนาการสมวัย

แก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษา - กระทรวง
ของเด็กติดตามแรงงาน
ศึกษาธิการ
โดยการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ
ทั้งในระบบ (รัฐและเอกชน)
และนอกระบบ (กศน.)

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

จ�ำนวนสถาน
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบการที่ได้รับ
ด้านการพัฒนาและ
การส่งเสริมให้จดั สวัสดิการ เสริมสร้างศักยภาพ
นอกเหนือจาก
ทรัพยากรมนุษย์
ที่กฎหมายก�ำหนด
- SDGs เป้าหมายที่ 4,
(แห่ง/คน)
8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7
จ�ำนวนสถาน
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบกิจการ
ด้านการพัฒนาและ
ที่จดทะเบียน
เสริมสร้างศักยภาพ
หรือจดแจ้งการจัดตั้ง
ทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
- SDGs เป้าหมายที่ 8,
ในสถานประกอบกิจการ 11
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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11.

ล�ำดับที่

การค้ามนุษย์
และแรงงาน
บังคับ

ประเด็น

- ส�ำนักงานต�ำรวจ 2562-2565
แห่งชาติ
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวง
อุตสาหกรรม

พิจารณาน�ำมาตรการหรือ
กฎหมายแรงงานที่ใช้กบั
ภาคการประมงมาประยุกต์ใช้
ในการด�ำเนินการดูแลสภาพ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น
เช่น ภาคการเกษตรและ
การก่อสร้าง ที่มีการจ้างแรงงาน
ข้ามชาติท�ำงานเป็นจ�ำนวนมาก

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

2562-2565
- กระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
- กระทรวงดิจิทัลฯ
- กระทรวงศึกษาฯ
- ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หารือกับภาคธุรกิจเพื่อก�ำหนด
แนวทาง การส่งเสริม
ให้เกิดบริการที่ค�ำนึงถึงเด็ก
ในภาคธุรกิจ อาทิ การจัดเจ้าหน้าที่
ในธุรกิจเครือข่ายมือถือดูแล
ช่องทางแชท และการจัดท�ำ
แอปพลิเคชั่น หรือช่องทาง
การรับแจ้งเหตุ ส่งต่อ ให้คำ� ปรึกษา
ช่วยเหลือ กรณีเด็กได้รับ
ผลกระทบจากการใช้ส่อื
ออนไลน์ หรือถูกกลั่นแกล้ง
ในโรงเรียน หรือการสนับสนุน
ให้เกิดการศึกษาวิจัย
โดยท�ำงานร่วมกับภาครัฐ
และภาคประชาสังคม
ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

- จ�ำนวนกิจกรรม หรือ
บริการของภาคธุรกิจ
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
เพื่อปกป้องคุ้มครอง
เด็กจากการใช้ส่อื
ออนไลน์
- จ�ำนวนกิจกรรม หรือ
บริการของภาคธุรกิจ
เพื่อปกป้องคุ้มครอง
เด็กจากการใช้ส่อื
ออนไลน์
มีการขยายผลสูโ่ รงเรียน
- ร้อยละความส�ำเร็จ
ในการให้คำ� ปรึกษา
และประสานส่งต่อไป
ยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน
สถานประกอบการ
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
การตรวจ

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- SDGs เป้าหมายที่
11
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs
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การคุ้มครอง
แรงงานจาก
การใช้
เทคโนโลยี
วิทยาการ
เข้ามาแทนที่
แรงงาน

การคุ้มครอง
แรงงานใน
ระบบห่วงโซ่
อุปทาน

13.

ประเด็น

12.

ล�ำดับที่

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวงแรงงาน 2562-2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศึกษา และออกมาตรการ
- กระทรวงแรงงาน 2562-2565
เพื่อให้ภาคธุรกิจที่มีห่วงโซ่
อุปทานมีระบบการบริหาร
จัดการแรงงานได้ตามมาตรฐาน
โดยมีมาตรฐานแรงงานไทย
(TLS8001)

พิจารณจัดท�ำแผนงาน
หรือ มาตรการรองรับ เยียวยา
และให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง
โดยให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง
ตามหลักเกณฑ์ท่กี �ำหนด
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

แผนงาน หรือ มาตรการ - ยุทธศาสตร์ชาติ
รองรับ เยียวยา และ
ด้านการพัฒนาและ
ให้ความช่วยเหลือ
เสริมสร้างศักยภาพ
กลุ่มแรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
ที่ถูกเลิกจ้างจากการ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
แทนที่โดยยเทคโนโลยี
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7
จ�ำนวนเรื่องที่ศึกษา
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4,
5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)
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แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

การด�ำเนินการ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ - กระทรวงแรงงาน 2562-2565
ต่อภาคธุรกิจ น�ำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
(Good Labour Practice –GLP)
ไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
ของตน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

15.

กิจกรรม

การคุ้มครอง อบรมคนหางานก่อนเดินทาง - กระทรวงแรงงาน 2562-2565
แรงงานไทย
ไปท�ำงานต่างประเทศโดยมีการให้ (กรมการจัดหา
ในต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
งาน)
ตามกฎหมายของประเทศ
- กระทรวง
ที่จะไปท�ำงาน และกลไก
การต่างประเทศ
ในการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
(กรมการกงสุล)
ในประเทศปลายทาง ซึ่งรวมถึง - กระทรวง
การให้ความคุ้มครองแรงงาน
สาธารณสุข
ไทยที่ประสบปัญหา
ในต่างประเทศ
และการให้ค�ำแนะน�ำ
ในการดูแลรักษาสุขภาพ
แก่แรงงานไทยในต่างประเทศ

ประเด็น

14.

ล�ำดับที่

- จ�ำนวนคนหางาน
ได้รับการอบรม
ให้ความรู้
ก่อนเดินทาง
ไปท�ำงานต่างประเทศ
- ปัญหาของแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ
ได้รับการแก้ไข
ร้อยละ 90
- จ�ำนวนครั้งของ
การให้ค�ำแนะน�ำ
และข้อมูล
ในการดูแลสุขภาพ
แก่แรงงานไทย
จ�ำนวนสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม จ�ำนวน 1,000
แห่ง/ปี

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- SDGs เป้าหมายที่ 8,
17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7, 10

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs
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ล�ำดับที่

ประเด็น

ตรวจสอบ ตรวจตรา สถาน
บริการ สถานประกอบการ และ
บริษัทจัดหางาน โดยเน้น
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ
สัญญาจ้างแรงงาน สภาพการท�ำงาน
และใบอนุญาตท�ำงาน (กรณี
แรงงานต่างด้าว)
ก�ำกับ ดูแล และก�ำหนดให้
ภาคธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ
ทีจ่ ดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
ทีใ่ ช้แรงงานข้ามชาติเป็นก�ำลัง
หลักในการผลิต จัดท�ำรายงาน
การประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชน
ของธุรกิจ (Human Rights
Due Diligence) เพือ่ เป็น
มาตรการในการป้องปราม
การแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน
โดยมิชอบ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าว
ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
เพือ่ สร้างความรับรูแ้ ละง่ายต่อ
การสอบทาน อีกทัง้ ยังเป็นการให้
ความส�ำคัญต่อเรือ่ ง
ความโปร่งใส (transparency)
และการตรวจสอบย้อนกลับ
(traceability) ตามหลักบรรษัทภิบาล

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวง
อุตสาหกรรม
- กลต.

2562-2565

- ส�ำนักงานต�ำรวจ 2562-2565
แห่งชาติ
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวง
มหาดไทย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- จ�ำนวนผู้รบั อนุญาต
จัดหางานได้รบั
การตรวจสอบ
- จ�ำนวนสถานประกอบ
การและแรงงาน
ต่างด้าว
ที่ได้รับการตรวจสอบ
มีหนังสือเวียนถึงบริษัท
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเผยแพร่รายงาน
ประเมินผล
ด้านสิทธิมนุษยชน
ของธุรกิจ (Human
Rights Due Diligence)

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดเป็น
กรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
- SDGs เป้าหมายที่ 8,
12
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7, 17, 18, 19

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

เสาที่ 2 หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ในส่วนของเสาที่ 2 จะก�ำหนดการด�ำเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังทีม่ ตี อ่ ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ”
เพื่อเป็นแนวทางให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจยึดเป็นหลักในการประกอบการต่อไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกล่าว
จะเป็นจุดตั้งต้น และเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุกขนาด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ
2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน
•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องจัดให้มีค�ำประกาศ/ค�ำแถลงนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร ซึ่งรวมถึงหลักการ UNGPs

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องด�ำเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย เคารพ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
เกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัด

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และ
หลักการสิทธิมนุษยชนให้กบั แรงงานในหน่วยงาน ทัง้ นี้ ให้รวมถึงกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน
และหลักการสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและระหว่างประเทศ

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ กรณี
ที่จะมีการตรวจตราการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน

2.2 สิทธิและสวัสดิการแรงงาน
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•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีสวัสดิการให้กับแรงงานและครอบครัวของแรงงาน เช่น
สถานที่ดูแลเด็กเล็กในที่ท�ำงาน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจไม่ควรจะบังคับให้แรงงานท�ำงานล่วงเวลา การท�ำงานล่วงเวลาจะต้องเป็น
ไปด้วยความสมัครใจ หรือมีเหตุจ�ำเป็น เช่น กรณีที่จะส่งผลให้งานเกิดความเสียหาย โดยควรมี
การเสนอขอท�ำงานล่วงเวลาอย่างเป็นระบบ ซึ่งขึ้นอยู่กบั ความจ�ำเป็นของลักษณะงาน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรก�ำหนดมาตรการรับรอง หรือประกันสิทธิในสุขภาพให้กับแรงงาน
ในหน่วยงาน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทีใ่ ช้แรงงานข้ามชาติควรจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการสรรหาแรงงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการ “นายจ้างจ่าย” (employer pay principle)

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

2.3 การขจัดการเลือกปฏิบัติในสถานที่ท�ำงาน
•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรก�ำหนดมาตรการ/นโยบายเพื่อแสดงเจตจ�ำนงในการสนับสนุนโอกาส
ทีเ่ ท่าเทียม โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน การรับเข้าท�ำงาน การจ่ายค่าชดเชย การเลิกจ้าง
การเลื่อนต�ำแหน่ง รวมถึงขจัดเงื่อนไขใดๆ ที่สร้างผลกระทบทางลบต่อลูกจ้างและผู้สมัครงานตาม
ความเหมาะสม

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรก�ำหนดมาตรการ/นโยบายองค์กรในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
ในสถานที่ท�ำงาน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรเพิ่มการจ้างงานสตรี กลุ่มชาติพันธุ์ คนพิการ คนสูงอายุ คนพ้นโทษ
ฯลฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทัง้ ก�ำหนดให้สถานประกอบการมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
ที่เหมาะสมให้กบั กลุ่มบุคคลดังกล่าว

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องไม่พิจารณาไม่จ้าง หรือเลิกจ้างด้วยสาเหตุของการติดเชื้อ HIV/AIDS

2.4 กลไกการร้องเรียน และเยียวยา
•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มชี อ่ งทางการร้องเรียน/กลไกร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน มีการเก็บ
ข้อมูลที่เป็นความลับ มีการเปิดให้ร้องเรียนได้หลายช่องทาง ซึ่งจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้
โดยสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ เช่น มีระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์ ระบบร้องเรียน
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มอื ถือ ฯลฯ

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีการหารือเพื่อไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทระหว่างแรงงานก่อนน�ำ
คดีเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรม โดยต้องเปิดโอกาสให้แรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรอง

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรก�ำหนดให้มีมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับแรงงาน กรณีที่
แรงงานถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการเยียวยาควรครอบคลุมถึงความเสียหายทางร่างกายและ
จิตใจ

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรก�ำหนดมาตรการ/กลไกเพื่อรองรับและแก้ปัญหาการเลิกจ้าง รวมทั้ง
จ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างตามแนวทางที่กฎหมายก�ำหนด

เสาที่ 3 หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ
3.1.2 และน�ำมาจัดกลุ่มโดยก�ำหนดหน้าที่ภาครัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายให้กับแรงงานผู้ได้รับ
ผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด โดยภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ หรือ เป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจ โดยได้เชื่อมโยง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และหลักการ UNGPs เพือ่ เป็นแนวทางให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติต่อไป สรุปได้ดังนี้
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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ประเด็น

การร้อง
เรียน
/ร้องทุกข์

ล�ำดับที่

1.

จัดท�ำระบบร้องทุกข์
(ทั้งภาครัฐ และเอกชน) และ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์
ที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บ
ข้อมูลที่เป็นความลับ
มีการเปิดให้ร้องเรียนได้
หลายช่องทางที่มีความ
สะดวกรวดเร็ว สามารถ
ติดตามผลการร้องเรียนได้
โดยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วย เช่น สายด่วน เว็บไซต์
และร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
กลไกรับข้อร้องเรียน
ตามพระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558

กิจกรรม

มีพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติฯ
ทุกจังหวัด

- กระทรวงการพัฒนา 2562-2565
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

มีระบบร้องทุกข์
ให้ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียน
สะดวก

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

2562-2565
- ส�ำนักงานอัยการ
สูงสุด
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงสาธารณสุข
(กองโรคเอดส์และ
โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค)
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวง
การต่างประเทศ
(กรมการกงสุล)

หน่วยงานรับผิดชอบ

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 11
- UNGPs ข้อที่ 27, 28,
29, 31

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 11
- UNGPs ข้อที่ 27, 28,
29, 31

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

2562-2565

- กระทรวงมหาดไทย
กลไกการร้องเรียน
- กระทรวงยุติธรรม
ของหน่วยงานรัฐควรได้รบั
การประเมินประสิทธิภาพ - กระทรวงแรงงาน
และการปรับรูปแบบ
การท�ำงานเป็นระยะๆ
เพื่อให้แรงงานข้ามชาติ
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
และมีประสิทธิภาพ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

2562-2565

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทบทวนและปรับปรุงกลไก - กระทรวงแรงงาน
การร้องทุกข์เพื่อเข้าถึง
การคุม้ ครองและเยียวยาทีม่ อี ยู่
เช่น กลไกการยื่นค�ำร้อง
หรือ คร. 7 เพื่อให้แรงงาน
สามารถเข้าถึงการคุ้มครอง
เยียวยาได้ทกุ คนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ และไม่เลือกสัญชาติ

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

จ�ำนวนช่องทางการร้องทุกข์ - ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ได้รับการปรับปรุง
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 10
- UNGPs ข้อที่ 27, 28,
29, 31
จ�ำนวนครั้งที่ได้รับ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
การประเมิน
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 10
- UNGPs ข้อที่ 27, 28,
29, 31

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ประเด็น

การเข้าถึง
กองทุน
สงเคราะห์
ลูกจ้าง

ล�ำดับที่

2.

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน

จัดให้มกี ารเผยแพร่ชอ่ งทาง
การร้องเรียน และสายด่วน
ในภาษาที่แรงงานต่างชาติ
สามารถเข้าใจได้

2562-2565

2562-2565

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ศึกษาความเป็นไปได้
- กระทรวงการพัฒนา 2562-2565
ในการจัดตั้งกองทุนช่วย
สังคมและความมั่นคง
เหลือเยียวยาผู้เสียหาย
ของมนุษย์
จากการถูกเลือกปฏิบัติ หรือ
ล่วงละเมิดทางเพศ
ในสถานที่ท�ำงาน

ลูกจ้างมีสิทธิเข้าถึงกองทุน - กระทรวงแรงงาน
สงเคราะห์ลูกจ้าง
ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541
และหลักเกณฑ์ท่กี �ำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

จ�ำนวนช่องทางร้องเรียน - ยุทธศาสตร์ชาติ
และสายด่วนในภาษา
ด้านการสร้างโอกาส
ที่แรงงานต่างชาติเข้าใจได้
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 10
- UNGPs ข้อที่ 27, 28,
29, 31
จ�ำนวนลูกจ้างที่ใช้บริการ - ยุทธศาสตร์ชาติ
สงเคราะห์ฯ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 25, 26,
27, 28, 29, 31
- ผลการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ชาติ
- จ�ำนวนผู้เสียหาย
ด้านการสร้างโอกาส
ที่คณะกรรมการ วลพ.
และความเสมอภาค
วินิจฉัย และ
ทางสังคม
มีความประสงค์ขอรับ
- SDGs เป้าหมายที่ 5, 8
การเยียวยา
- UNGPs ข้อที่ 25, 26,
27, 28, 29, 31

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

4.

- กระทรวงแรงงาน
2562-2565
การอ�ำนวย พัฒนาหลักเกณฑ์
เพือ่ อนุญาตและคัดเลือก
ความ
ยุติธรรม แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ
(กัมพูชา ลาว เมียนมา)
มาเป็นผู้ประสานงาน
ด้านภาษา เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กบั แรงงาน
ที่เข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรม
และมีการจัดอบรมกลุ่ม
ผู้ประสานงานด้านภาษา
ดังกล่าวเพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
อย่างถูกต้อง เป็นกลาง และ
มีประสิทธิภาพ
2562-2565
การระงับ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ - กระทรวงแรงงาน
(ส�ำนักแรงงานสัมพันธ์
ข้อพิพาท ผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไข
กสร.)
ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ

3.

กิจกรรม

ประเด็น

ล�ำดับที่

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

จ�ำนวนบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการแก้ไขปัญหา
ด้านการปรับสมดุล
ข้อพิพาทแรงงาน
และพัฒนาระบบ
ได้รับการเสริมสร้างความรู้ การบริหารจัดการภาครัฐ
และพัฒนาเทคนิคการประนอม - SDGs เป้าหมายที่ 8
- UNGPs ข้อที่ 25, 26,
ข้อพิพาทแรงงาน
27, 28, 29, 31

- หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
แรงงานเพื่อมาเป็น
และความเสมอภาค
ผู้ประสานงานได้รบั
ทางสังคม
การพัฒนา/ปรับปรุง
- ยุทธศาสตร์ชาติ
- จ�ำนวนกิจกรรมที่จัด
ด้านการปรับสมดุล
อบรมผู้ประสานงาน
และพัฒนาระบบ
ด้านภาษาส�ำหรับ
การบริหารจัดการภาครัฐ
แรงงานข้ามชาติ
- SDGs เป้าหมายที่ 8,
10, 16
- UNGPs ข้อที่ 25, 26,
27, 28, 29, 31

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ประเด็น

การ
เยียวยา

ล�ำดับที่

5.

ทบทวนและปรับปรุง
พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537 และระบบ
กองทุนเงินทดแทน
ให้ทันสมัย โปร่งใส
เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับหลักการระหว่างประเทศ
ก�ำหนดให้มกี ลไกเยียวยา
ทั้งจากภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในระดับท้องถิ่น
ทั้งนี้ การเยียวยา
ควรสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบ
ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เพื่อให้ครอบคลุมถึงแรงงาน
ข้ามชาติที่ตกเป็นเหยื่อ
ทางอาชกรรมอย่างทั่วถึง

กิจกรรม

2562-2565

2562-2565

2562-2565

- กระทรวงมหาดไทย
(กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น)
- กระทรวงยุติธรรม

- กระทรวงยุติธรรม

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวงแรงงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
- UNGPs ข้อที่ 25, 26,
27, 28, 29, 31
กลไกและมาตรการเยียวยา - ยุทธศาสตร์ชาติ
ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ ด้านการปรับสมดุล
ทางลบ/ถูกละเมิดสิทธิ
และพัฒนาระบบ
อันเป็นผลมาจากการ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ประกอบธุรกิจ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
- UNGPs ข้อที่ 25, 26,
27, 28, 29, 31
มีการประชุมเพือ่ ทบทวน
- ยุทธศาสตร์ชาติ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ด้านการปรับสมดุล
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และพัฒนาระบบ
ตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทน การบริหารจัดการภาครัฐ
ผูเ้ สียหายและค่าทดแทน
- SDGs เป้าหมายที่ 16
และค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลย
- UNGPs ข้อที่ 25, 26,
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544
27, 28, 29, 31
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เพือ่ ให้ครอบคลุมถึงแรงงาน
ข้ามชาติทตี่ กเป็นเหยือ่
อาชญากรรม

- จ�ำนวนสิทธิประโยชน์
หรือหลักเกณฑ์
ที่ได้มีการทบทวน หรือ
ปรับปรุง

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ประเด็น

การ
คุ้มครอง
สิทธิของ
แรงงาน
ไทย
ที่ท�ำงาน
ในต่าง
ประเทศ

ล�ำดับที่

6.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือ - กระทรวง
ในการเข้าถึงกลไก
การต่างประเทศ
ในการคุ้มครองสิทธิ
- กระทรวงแรงงาน
ของแรงงานไทยที่ท�ำงาน
ในต่างประเทศ

กิจกรรม

2562-2565

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

ร้อยละของคนหางาน
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่เข้ารับการอบรม
ด้านการปรับสมดุล
ก่อนเดินทางไปท�ำงาน
และพัฒนาระบบ
ในต่างประเทศมีความรูเ้ กีย่ วกับ การบริหารจัดการภาครัฐ
สิทธิในประเทศปลายทาง - SDGs เป้าหมายที่ 8, 17
เพิ่มขึ้น
- UNGPs ข้อที่ 1, 8 25,
- กรมการกงสุล
26, 27, 28, 29, 31
สถานเอกอัครราชทูต และ
สถานกงสุลใหญ่ของไทย
ในต่างประเทศ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกลไก
การคุ้มครองสิทธิ
ของแรงงานไทย
ในต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ ผ่านเอกสาร
เผยแพร่ เว็บไซต์
โทรศัพท์ ไลน์แอพลิเคชั่น
ฯลฯ
- แรงงานไทย
ในต่างประเทศเข้าถึง
กลไกการคุ้มครองสิทธิ
รวมถึงความช่วยเหลือ
ในการเจรจากับนายจ้าง
หรือหน่วยงานราชการ
ของประเทศนั้นๆ กรณี
ไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือถูกละเมิดสิทธิ

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

3.2 แผนปฏิบัติการด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.2.1 สถานการณ์ในภาพรวม
สิทธิชุมชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญภายใต้สิทธิด้านการเมืองการปกครองเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการด�ำเนินนโยบายภาครัฐ สิทธิของกลุ่มบุคคล
(Collective Rights) หมายถึ ง สิ ท ธิ ใ นฐานะที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของกลุ ่ ม บุ ค คลตามมาตรา 42 ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 ซึ่ ง ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองถึ ง สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในการมี เ สรี ภ าพในการรวมกั น
เป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น โดยมาตรา 43 วรรค 2 และวรรค 3 ได้ให้การรับรอง
สิทธิชุมชนในการจัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืนตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายบัญญัตแิ ละให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าชือ่ เพือ่ เสนอแนะ
ต่อหน่วยงานของรัฐให้ด�ำเนินการอันใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด�ำเนินการใด
อันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบของประชาชนหรือชุมชนและต้องได้รบั แจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
นอกจากนี้ ในการก�ำหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน มาตรา 58 ภายใต้หมวดหน้าที่
ของรัฐได้ก�ำหนดให้บคุ คลและชุมชนมีสิทธิได้รับข้อมูล ค�ำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด�ำเนินการ
หรืออนุญาตให้ผู้ใดด�ำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร คุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ
หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอืน่ ใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรง โดยรัฐต้องด�ำเนินการให้มกี ารศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของประเทศทางอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อการพัฒนาส่งผลให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อ
ทุกคนในด้านต่างๆ ทัง้ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ริม่ เสือ่ มโทรม ความไม่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติทเี่ กิดขึน้
บ่อยครั้งและมีความรุนแรงกว่าในอดีต ตลอดจนผลเสียในเชิงสุขภาพทั้งทางตรงจากการใช้เทคโนโลยี เช่น
ยาปราบศัตรูพืชในการท�ำการเกษตรกรรมแบบใหม่ และทางอ้อมจากคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆ
เช่น ดิน น�ำ้ อากาศ ทีล่ ดลง จึงเป็นประเด็นท้าทายทีร่ ฐั ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีด่ แู ลระดับการพัฒนาของประเทศให้เหมาะสม
จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการเจริญ
เติบโตของประเทศ ควบคู่กบั การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งจัดท�ำด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับหลักการ
ส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) การน้อมน�ำและประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) การให้คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนา
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อรับมือกับบริบทความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง รวมทั้ง
ความท้าทายต่างๆ อาทิ การติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความเหลื่อมล�ำ้ ในสังคม
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
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สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนอย่างรับผิดชอบ และการสร้างงานสีเขียวของธุรกิจ
เอกชนเพื่อลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชุมชน
ตลอดจผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชน
รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงสร้างภาษี (อาทิ ภาษีมรดก และภาษีทดี่ นิ ) รวมทัง้ การวางกรอบ
กติกาของสังคมให้มั่นคงและเป็นธรรม ส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการ
ของภาครัฐอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และขจัดการทุจริตและระบบอุปถัมภ์ ในขณะที่ระยะสั้น
ได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มรี ายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและภัยพิบัติ
รัฐบาลได้รักษาดุลยภาพในการดูแลประชาชนให้สามารถมีที่ดินท�ำกินและเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเป็นธรรม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ขึ้นในปี 2557 โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็ น ประธาน และมี ค ณะกรรมการซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งป่ า ไม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม และสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐ (2) รักษาความมั่นคงของทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน เร่งรัดปกป้องฟื้นฟูพื้นที่ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (3) แก้ปัญหาระยะยาวเรื่องการไร้ที่ดิน
ท�ำกินของเกษตรกร การรุกล�ำ้ ป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผอู้ ยูใ่ นพืน้ ที่ ทีไ่ ม่ได้รกุ ล�ำ้ และออกมาตรการ
ป้ อ งกั น การเปลี่ ย นมื อ ไปอยู ่ ใ นครอบครองของผู ้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เกษตรกร (4) จั ด ระบบบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น เช่ น
จัดท�ำแนวเขตที่ชัดเจน เร่งกระบวนการพิสูจน์สิทธิ (5) ปรับกฎหมายให้ทันสมัย และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม (6) จัดท�ำฐานข้อมูล ทะเบียนผู้ถือครองที่ดิน (7) เร่งรัดจัดสรรที่ดินแก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ต้องถือกรรมสิทธิ์
(8) รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน
การจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนเป็นการด�ำเนินงานตามนโยบายที่ส�ำคัญของรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยการจัดที่ดินท�ำกินให้แก่ชมุ ชนในลักษณะแปลงรวม มิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้
เข้าท�ำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. ก�ำหนด ในรูปแบบสหกรณ์
หรือรูปแบบอืน่ ทีเ่ หมาะสม โดยการด�ำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว หน่วยงานของรัฐซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ของประเภทที่ดิน ก�ำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด หรือเงื่อนไขภายใต้ความเห็นชอบของ คทช. ตามกรอบ
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนอยู่ร่วมกับป่า ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ การเข้าท�ำ
ประโยชน์ ห รื อ อยู ่ อ าศั ย ในที่ ดิ น ของรั ฐ อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย พร้ อ มทั้ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ
และการตลาดอย่างเป็นระบบ ท�ำให้ประชาชนมีความมั่นคง มีรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และป้องกันการซื้อขายที่ดินเปลี่ยนมือไปสู่กลุ่มนายทุน
รัฐบาลได้แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 เป็นพระราชบัญญัติ
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้วนั ที่ 30 เมษายน 2559 เพื่อให้กฎหมายยืดหยุ่น
ได้มากขึ้น โดยให้ผู้เช่ากับผู้ให้เช่าตกลงกันอย่างเหมาะสม โดยมีภาครัฐเป็นกลไกกลางก� ำกับดูแลให้เป็นธรรม
ซึง่ กฎหมายทีแ่ ก้ไขฉบับนีไ้ ม่ใช้บงั คับกับผูเ้ ช่าทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล มีการก�ำหนดระยะเวลาการเช่านา และค่าเช่านาเพือ่ ให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ทงั้ ผูเ้ ช่า และผูใ้ ห้เช่า และก�ำหนดห้ามคนต่างด้าวเช่าทีด่ นิ เพือ่ ประกอบเกษตรกรรม ทัง้ นี้ เพือ่ คุม้ ครอง
สิทธิในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยแก่ผู้เช่าที่ดินเฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ซึง่ เป็นหน่วยงานภาครัฐทีม่ บี ทบาทในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้เพือ่ การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน และอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการตามแนวทางของการขับเคลือ่ น
นโยบายการปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ด้านป่าไม้) เพือ่ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รวมทัง้ ผลักดันร่างพระราชบัญญัตปิ า่ ชุมชน พ.ศ. .... เพือ่ เปิดโอกาสให้คนในชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่
22 พฤษภาคม 2561 อนุมตั ริ า่ งพระราชบัญญัตปิ า่ ชุมชน พ.ศ. .... และล่าสุด “พระราชบัญญัตปิ า่ ชุมชน พ.ศ. 2562”
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ชนกลุม่ น้อยและกลุม่ ชาติพนั ธุท์ กุ กลุม่ ในประเทศไทยได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย และสามารถเข้าถึง
บริการของรัฐ ซึง่ รวมถึงการศึกษา การรักษาพยาบาล และโอกาสในการท�ำงาน รัฐบาลได้ให้การดูแลโดยมีกฎระเบียบ
รองรับทีส่ ามารถพิสจู น์สทิ ธิจากร่องรอยการอยูอ่ าศัยในพืน้ ทีแ่ ละการใช้ประโยชน์มาเป็นระยะเวลานาน ทัง้ นี้ หากจ�ำเป็น
ต้องออกจากพื้นที่ รัฐบาลมีมาตรการดูแลด้านที่อยู่อาศัยและการฝึกอาชีพรองรับโดยตระหนักถึงวิถีชีวิตของกลุ่ม
นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2560) เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ในด้านต่างๆ
เช่น การเข้าถึงสิทธิในที่ดินท�ำกิน การได้รับสถานะบุคคลทางกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมความสมดุลและมั่นคง
ในการด�ำรงชีวติ โดยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
ส�ำหรับปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ป่าสงวนของชาวบ้านในพืน้ ที่ ในปัจจุบนั รัฐบาลได้ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการเจรจา
หาทางออกร่วมกัน แทนการบังคับให้ย้ายออก โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้กบั ชาวบ้านในพื้นที่จะร่วมกันก�ำหนดเขตส�ำหรับ
พื้นที่อยู่อาศัยและมิให้ล่วงล�้ำออกมานอกเขตที่ก�ำหนด ในขณะเดียวกันชาวบ้านต้องช่วยสอดส่องการบุกรุก
และพัฒนาอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้อดุ มสมบูรณ์ ส่งผลให้ปัจจุบันการแผ้วถางป่าและการท�ำไร่เลื่อนลอยลดลงไปมาก
ความท้าทายที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระหว่างการด�ำเนินโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ อาทิ การก�ำหนดให้มีกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบ การมีคณะกรรมการเพื่อก�ำกับดูแล รวมทั้งการมีมาตรการ
รองรับหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เช่น การจัดหาที่อยู่รองรับ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตัดสินใจชะลอบางโครงการ
ตามข้อเรียกร้องของภาคประชาสังคม โดยพยายามส่งเสริมการหาทางออกร่วมกันผ่านการหารือกับประชาชนในพืน้ ที่
ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสริมสร้างกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ในมาตรา 48 วรรคสอง ได้ระบุให้การท�ำ EIA ต้องมีการเพิ่มประเด็นการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย และมาตรา 48 วรรคสาม ได้ระบุให้การท�ำ EIA ต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและจัดให้มกี ารรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องเป็นการเพิ่มเติมจาก EIA นอกจากนี้ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้สร้างความโปร่งใสในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และ
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมสุขภาพ (EHIA) โดย (1) การจัดท�ำประชาพิจารณ์ โดยได้เชิญกลุม่ เป้าหมายอย่างครอบคลุม
และทั่วถึง ซึ่งได้แก่ ชุมชน NGOs องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อมวลชน (2) การเปิดโอกาส
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ให้ชุมชนและประชาชนแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ (3) การมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหลากหลายช่องทาง
(4) การจัดประชุม EIA Monitoring โดยมีองค์ประกอบไตรภาคี ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐส่วนท้องถิน่ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน นอกจากนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มีการก�ำกับการด�ำเนินการของบริษัทที่ปรึกษาเอกชนอย่างเข้มงวด และมีความเป็นกลางในการท�ำงาน
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกโครงการต้องมีการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระดับรายงาน EIA หรือ รายงาน EHIA ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะ
เจ้าของโครงการและหน่วยงานอนุมัติอนุญาต ได้ด�ำเนินการจัดท�ำการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการและประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่เริ่มโครงการ
พัฒนา จนกระทัง่ โครงการต่างๆ ด�ำเนินการ ทัง้ นี้ ในรายงาน EIA และ EHIA ยังได้กำ� หนดมาตรการการลดผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
ส�ำหรับโครงการเหมืองแร่นั้น ได้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง แบ่งการท�ำเหมืองออกเป็น 3 ประเภท
ตามขนาดของพื้นที ชนิดแร่ ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่ วิธีการท� ำเหมือง และผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการท�ำเหมือง โดยได้กำ� หนดให้โครงการท�ำเหมืองทีเ่ ข้าข่าย
ลักษณะของโครงการที่ต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA และ EHIA) ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต้องก�ำหนดให้เป็นการท�ำเหมืองประเภทที่ 2 หรือ ประเภทที่ 3
แล้วแต่กรณี
(2) มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ส�ำหรับโครงการเหมืองแร่
เพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุม โดยก�ำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนทั้งตามกฎหมายว่าด้วยแร่
และตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนี้
(2.1) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้มกี ารรับฟังความคิดของชุมชน
และในกรณี ที่ ป ระชาชนในชุ ม ชนไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การท� ำ เหมื อ งให้ จั ด ให้ มี ก ารท� ำ ประชามติ ข องประชาชน
ในพื้นที่ท่ขี อประทานบัตร ตามลักษณะและวิธกี ารที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
(2.2) พระราชบัญญํติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยโครงการที่ต้องจัดท�ำ
รายงาน EIA ก�ำหนดกระบวนการมีส่วนร่วม จ�ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในระหว่างเริ่มต้นโครงการเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา และครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดเตรียมท�ำร่างรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแผนการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังประทานบัตรสิ้นอายุ
ส�ำหรับโครงการที่ต้องจัดท�ำรายงาน EHIA ก�ำหนดกระบวนการมีส่วนร่วม จ�ำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ครัง้ ที่ 2 เพือ่ การมีสว่ นร่วมในการประเมินผลกระทบ ครัง้ ที่ 3 เพือ่ รับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างรายงาน และครั้งที่ 4 เพื่อให้หน่วยงานอนุญาตจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงรายละเอียด
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(3) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ยังก�ำหนดให้ต้องมีการจัดท�ำ
ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและจัดท�ำแนวพื้นที่กันชนส�ำหรับกรณีการท�ำเหมือง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูงด้วย
(4) ปัจจุบนั ทุกขัน้ ตอนของการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมของโครงการเหมืองแร่ ได้คำ� นึงถึง
ความส�ำคัญของผลกระทบ 3 ประเภท จากโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ (1) ผลกระทบจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ต่อสุขภาพของมนุษย์ (2) การบังคับชุมชนโยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่มกี ารชดเชยหรือมีแต่ไม่เพียงพอ และ (3) การขาด
การปรึกษาหารือสาธารณะหรือมีการศึกษาหารือไม่เพียงพอกับชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่
ดังนัน้ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จึงได้ให้ความส�ำคัญกับความถูกต้องและโปร่งใสของข้อมูล
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดท�ำขอบเขตพื้นที่ส�ำหรับการขออนุญาตและรายละเอียดของพื้นที่และชุมชน รายงาน
ธรณีวทิ ยา แผนผังโครงการท�ำเหมืองและการฟืน้ ฟูสภาพพืน้ ที่ รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม รายละเอียด
และผลของการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนทั้งตามข้อก�ำหนดของกฎหมายว่าด้วยแร่และตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับประเด็นรายละเอียดจากการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำ� นาญการ เพื่อน�ำไปก�ำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม
ประกอบการอนุญาตด้วย
รัฐได้ส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ค�ำปรึกษาหารือสาธารณะ
ในหลายขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการขอประทานบัตรเหมืองแร่ ตามมาตรา 56 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญติแร่ พ.ศ. 2560
ซึง่ ก�ำหนดไว้วา่ เมือ่ ติดประกาศค�ำขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วันแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจ�ำท้องที่ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก�ำหนด ซึ่งในปัจจุบันได้จัดท�ำ
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชน ในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
โดยหลักการของประกาศดังกล่าวก�ำหนดให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ�ำท้องที่ ร่วมกับผูใ้ หญ่บา้ นจัดท�ำรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ในรัศมีจากขอบเขตค�ำขอประทานบัตรตามที่ก�ำหนดของแต่ละประเภท
ค�ำขอประทานบัตร (ประเภทที่ 1 2 และ 3) โดยใช้วิธีอภิปรายสาธารณะ ก่อนที่จะจัดท�ำรายงานเสนอต่อองค์กร
การปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้ความเห็น และเสนอต่อผูม้ อี ำ� นาจออกประทานบัตรเพือ่ พิจารณาต่อไป ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้
ประชาชนที่เกี่ยวข้องสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการเหมืองแร่ได้
2. ขัน้ ตอนการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ในการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้กำ� หนดให้มกี ารจัดรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชนด้วย โดยมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระหว่างเริ่มต้นของโครงการ โดยการแจ้งหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำการประชาสัมพันธ์ ส�ำรวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 1 และสรุปความคิดเห็น จากนัน้ จึงจัดรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนช่วงระหว่างการจัดเตรียมการท�ำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยการแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำการประชาสัมพันธ์จดั ประชุมรับฟังความคิดเห็นครัง้ ที่ 2 และท�ำสรุปความคิดเห็น
ซึ่งผลการจัดรับฟังความคิดเห็นจะจัดท�ำไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป
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3. ขั้นตอนระหว่างด�ำเนินการท�ำเหมือง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ด�ำเนินการ
จัดตัง้ เครือข่ายภาคประชาชนเพือ่ การดูแลเฝ้าระวังคุณภาพสิง่ แวดล้อมเหมืองแร่ โดยมีหน้าทีใ่ นการรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการท�ำเหมืองแร่ในด้านฝุ่นละออง เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน ฯลฯ มายัง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ (กพร.) หากเครือข่ายภาคประชาชนรายงานว่าได้รบั ผลกระทบ จากการประกอบกิจการเหมืองแร่
จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปท�ำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากผลการตรวจสอบพบว่าการท�ำเหมืองก่อให้เกิดผลกระทบจริง
จะสั่งการให้มีการปรับปรุงและแก้ไข พร้อมทั้งส่งผลการแก้ไขดังกล่าวให้เครือข่ายฯ ทราบต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
มีเครือข่ายภาคประชาชนทัง้ สิน้ 490 เครือข่าย ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของการท�ำเหมืองแร่ และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ยังคงเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายในการดูแลเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นการท�ำงาน
ของเครือข่ายมาโดยตลอด
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าประชาชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เหมืองแร่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อคิดเห็น ดูแล และเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการท�ำเหมือง เพื่อให้การพัฒนา
ทรัพยากรแร่เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ก�ำหนดลักษณะต�ำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน ให้อยู่ห่างจากสาธารณสถาน
หรือเขตชุมชน ก�ำหนดชนิดและขนาดของโรงงานที่ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ�ำโรงงาน ก�ำหนดปริมาณ
มลพิษ (มลพิษทางน�้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน และมลพิษทางเสียง) ที่สามารถปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้
การก�ำหนดให้มบี คุ ลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตรายทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รวมถึงก�ำหนดเกณฑ์การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือของเสียที่ไม่ใช้แล้ว และการก�ำกับ
ดูแลด้านสารเคมีและของเสียอันตรายด้วย นอกจากนี้ ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้ก่อตั้งหรือขยายโรงงาน
ที่อยู่ในรายชื่อโรงงานที่ต้องจัดท�ำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนตามทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมก�ำหนดส�ำหรับด้านความปลอดภัย มีการก�ำหนดมาตรการความปลอดภัยตัง้ แต่
การประเมินความเสีย่ งโรงงานทีจ่ ะต้องจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ความเสีย่ งจากอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการประกอบ
กิจการโรงงาน การก�ำหนดเกณฑ์การชีบ้ ง่ อันตรายส�ำหรับประเมินความเสีย่ งและการจัดท�ำแผนงานบริหารความเสีย่ ง
มาตรการความปลอดภัยของหม้อน�้ำและหม้อต้ม ก๊าซอุตสาหกรรม สารเคมี กัมมันตรังสี ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
อัคคีภัย ห้องเย็น รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้มีการประเมินระดับความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของพื้นที่เป้าหมายใน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี ชลบุรี ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา
และสุราษฎร์ธานี ซึ่งในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ
มิติเศษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบริหารจัดการ โดยในมิติสังคมจะมุ่งเน้นพนักงานในพื้นที่และชุมชน
โดยรอบมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 1. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน
และ 2. คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รบั มอบหมายจากรัฐบาลให้ดำ� เนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) 3 แห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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จังหวัดสระแก้ว นิคมอุตสาหกรรมสะเดา จังหวัดสงขลา และนิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก
ซึ่ ง ในแต่ ล ะนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ จั ด ตั้ ง มี ก ารศึ ก ษาผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม และชุ ม ชน
ผ่านการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และน�ำไปก�ำหนดเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในมาตรการดังกล่าว ได้ก� ำหนด
ให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้ความส�ำคัญกับการจ้างแรงงานท้องถิ่น ซึ่งจะลดช่วยปัญหาแรงงานต่างด้าว
หากจะใช้แรงงานต่างด้าวจะเลือกเฉพาะทีข่ นึ้ ทะเบียนเท่านัน้ ทัง้ นี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ใช้ทดี่ นิ
ของราชพัสดุในการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งดังกล่าว ซึ่งได้รับการถ่ายโอน
อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินจากประชาชนแต่อย่างไร
ในอนาคต รัฐบาลได้วางนโยบายในการจัดตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมว่าจะต้องมีการจัดท�ำรายงาน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึ่งเป็นการประเมิน
ความยั่งยืนแบบบูรณาการทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน รวมทั้งการประเมินศักยภาพ
ด้านพื้นที่แบบองค์รวม ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดเป็นแนวทางและปฏิบัติตามต่อไป
3.2.2 ข้อท้าทาย
จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท�ำร่างแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการหารือร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2559-2562 พบว่ายังมีข้อท้าทายหลายประการที่ประชาชนคาดหวังให้รฐั บาล
เร่งรัดในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิทธิชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมาย
เกีย่ วกับการจัดการทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ เช่น พระราชบัญญัติ
โรงงานฯ พระราชบัญญัติเหมืองแร่ฯ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ พระราชบัญญัติป่าชุมชนฯ พระราชบัญญัติ
อุทยานฯ พระราชบัญญัติสัตว์สงวนฯ ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 การแก้ปัญหาความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบาย/มาตรา 44 /ค�ำสั่ง คสช.
ที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ป่าไม้ ที่ดิน การเกษตร การประมง ผังเมือง ฯลฯ การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายรับรอง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ การตรวจสอบผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และความเสี่ยง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนบังคับใช้กฎหมาย/ออกค�ำสั่งใดๆ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน แม้ ป ระเทศไทยจะมี ก รอบกฎหมายและมาตรการหลายประการ
ที่รองรับสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่จากการลงพื้นที่ระดมความคิดเห็นจากประชาชน
และการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของหลายองค์กร ยังพบข้อท้าทายในทางปฏิบัติ ดังนั้น ข้อเสนอแนะ
ในประเด็นนี้ คือ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ โครงการใดๆ แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ
ก่อนเข้าไปดำ�เนินการ โดยเฉพาะรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หารือประชาชนและชุมชน
เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การกำ�หนดพื้นที่ การดำ�เนินโครงการ การติดตามผล
ภายหลังโครงการ โดยคำ�นึงถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนสิทธิในการประกอบเกษตรกรรม
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และสิทธิในที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นสำ�คัญ การเสนอให้กระจายอำ�นาจบริหารจัดการทรัพยากรให้ชุมชน
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนทราบถึงการเข้าถึงข้อมูลและสิทธิ
ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EIA/EHIA) ก� ำหนดมาตรการบังคับให้โครงการ
ของรัฐทุกโครงการ รวมทั้งโครงการของภาคธุรกิจทุกขนาดท�ำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment: EIA) และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact
Assessment: EHIA) โดยจะต้ อ งเป็ น การประเมิ น ด้ ว ยการมี ส ่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น และองค์ ก รอิ ส ระ
ที่ได้รับการยอมรับโดยชุมชนซึ่งเป็นกลาง อิสระ โปร่งใส และมีการเปิดเผยผลการวิเคราะห์ EIA/EHIA ต่อสาธารณะ
ก่อนที่จะด�ำเนินโครงการ รวมทั้งก�ำหนดมาตรการติดตาม ตรวจสอบ ภายหลังจากที่ผ่านการประเมิน EIA/EHIA แล้ว
เพือ่ ควบคุมไม่ให้ภาคธุรกิจละเมิดสิทธิตา่ งๆ หลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั โิ ครงการแล้ว รวมทัง้ พิจารณาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั กระบวนการประเมิน EIA/EHIA โดยเน้นการประเมินแบบยัง่ ยืนทีม่ ององค์รวมทัง้ มิตดิ า้ นสังคมและสิทธิมนุษยชน
และค�ำนึงถึงความเสี่ยงที่เฉพาะในแต่ละภาคส่วน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เสนอให้ทบทวนแผนการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 10 แห่ง
ใน 10 จังหวัด และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยประเมินความเสี่ยงและผลกระทบให้รอบด้าน
ก่อนตัดสินใจก�ำหนดพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งรับทราบ
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย นอกจากนั้น ยังได้มีข้อเสนอให้ก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการเวนคืนที่ดินและ
การตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง SEZ ทั้ง 10 แห่ง รวมถึง EEC ที่สอดคล้องกับ UNGPs การปรึกษาหารือและจัดให้มี
ค่าชดเชยที่ป็นธรรมแก่ประชาชนที่อยู่ในเขต SEZ และ EEC การก�ำหนดให้ SEZ และ EEC เทียบเท่ากับรัฐวิสาหกิจ
โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเรื่องธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติของบรรษัท การบรรจุหลักการ UNGPs
ในวิธีการจัดตั้งและบริหารจัดการ SEZ และ EEC
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยค�ำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิชุมชน เปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาศักยภาพชุมชน และการรวมกลุ่ม เสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนการท�ำวิจยั ชุมชนเกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านด้านการเกษตร รวมถึงสนับสนุน
การรวมกลุ่มของชาวนาและเกษตรกรเพื่อให้มอี �ำนาจต่อรองมากขึ้น
ชนกลุ่มน้อย /กลุ่มชาติพันธุ์ จัดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือกับชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจทัง้ ในเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการต่างๆ โดยเฉพาะในการก�ำหนด
นโยบายการจัดการที่ดินและการอนุรักษ์ป่า และโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่สอดคล้องกับปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิม (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: UNDRIP)
พิ จ ารณาละเว้ น การด� ำ เนิ น คดี บุ ก รุ ก ป่ า ในกรณี ก ลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นป่ า ซึ่ ง ต่ อ มาได้ มี ค�ำ สั่ ง ประกาศ
ให้พื้นที่นั้นเป็นป่าอนุรักษ์ และก�ำหนดมาตรการรองรับเพื่อคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ให้ด�ำรงชีพอย่างเป็นธรรม
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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การพัฒนาการด�ำเนินงานของภาครัฐ จัดให้มีการสอบสวนและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อย่างเป็นกลาง พิจารณาออกเอกสารรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับชาวบ้านตามความเหมาะสม จัดตั้งกลไกอิสระ
เพื่อสอบสวน ตรวจตรา และประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องมีทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วม เสนอให้รัฐ
จัดท�ำรายงานการประเมินสภาพแวดล้อม สถานการณ์สำ� คัญด้านธุรกิจ และกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
การด�ำเนินการต่อภาคธุรกิจ พิจารณาออกกฎหมาย หรือระเบียบเพือ่ บังคับให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน
และรายงานเป็นประจ�ำทุกปี แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อติดตามและตรวจสอบการกระท�ำของภาคธุรกิจที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยพิจารณาอย่างรอบด้าน
3.2.3 แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2562-2565)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ 3.2.2 และน�ำมา
จัดกลุ่มโดยก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ พร้อมทั้งแผนกิจกรรมซึ่งระบุหน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตัวชี้วัด ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และหลักการ UNGPs เพือ่ เป็นแนวทางให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ยดึ ถือปฏิบตั ติ อ่ ไป อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยให้การติดตามประเมิน
ผลสามารถท�ำได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ ารฯ โดยแยกเป็น 3 เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs ดังนี้
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ล�ำดับที่

ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
และเสนอร่างกฎหมาย
กฎ ระเบียบ มาตรการ
เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน
แหล่งน�้ำ สภาพภูมอิ ากาศ
ที่ได้รับผลกระทบจาก
การประกอบธุรกิจ

การพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ นโยบาย
และมาตรการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวงเกษตร
2562-2565
และสหกรณ์
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวง
อุตสาหกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทบทวนกฎหมายที่มอี ยู่
- กระทรวงเกษตร
2562 - 2565
ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน
และสหกรณ์
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม - กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวง
อุตสาหกรรม

กิจกรรม

ประเด็น

เสาที่ 1 หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

จ�ำนวนกฎหมาย
- ยุทธศาสตร์ชาติ
กฎ ระเบียบ มาตรการ
ด้านการสร้าง
เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน
การเติบโตบน
แหล่งน�้ำ สภาพ
คุณภาพชีวิตที่
ภูมอิ ากาศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ เป็นมิตรต่อ
จากการประกอบธุรกิจ
สิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข - SDGs เป้าหมายที่
และบัญญัติ
6, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 5, 7
จ�ำนวนกฎหมายเกี่ยวกับ - ยุทธศาสตร์ชาติ
กระบวนการมีส่วนร่วม
ด้านการสร้าง
ของชุมชนที่ได้รับ
การเติบโตบน
การทบทวน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- SDGs เป้าหมายที่
6, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

- กระทรวง
อุตสาหกรรม

- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ทบทวนแก้ไขกฎหมาย
ที่ก่อให้เกิดการผูกขาด
ในภาคการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทบทวนพระราชบัญญัติ
โรงงานฯ โดยก�ำหนดให้
โรงงานตั้งห่างจากชุมชน
มากขึ้น

กิจกรรม

2562-2565

2562-2565

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

มีการทบทวน
- ยุทธศาสตร์ชาติ
พระราชบัญญัติโรงงานฯ
ด้านการสร้าง
เพื่อพิจารณาเรื่องก�ำหนด การเติบโตบน
ระยะห่างที่ตั้งโรงงาน
คุณภาพชีวิต
กับชุมชน
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- SDGs เป้าหมายที่
6, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 5, 7
จ�ำนวนกฎหมาย
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่มีการทบทวนและเสนอ ด้านการสร้าง
แก้ไขเพือ่ ป้องกัน หรือ
ความสามารถ
ลดการผูกขาด
ในการแข่งขัน
ในภาคการเกษตร
- SDGs เป้าหมายที่
2
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวง
2562-2565
น�ำความเห็นและข้อเสนอแนะ ทรัพยากรธรรมชาติ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ไปพิจารณาปรับปรุง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ
เร่งรัดการตราพระราชบัญญัติ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ....
และออกกฎระเบียบว่าด้วย
การรายงานการปล่อยและ
เคลื่อนย้ายสารมลพิษ
สู่สิ่งแวดล้อม (Pollutant
Release and Transfer
Registers: PRTR)

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- มีการพิจารณาด�ำเนิน - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
การตามข้อเสนอแนะ
การเติบโตบน
ของคณะกรรมการ
คุณภาพชีวิต
สิทธิมนุษยชน
ที่เป็นมิตรต่อ
แห่งชาติฯ
สิ่งแวดล้อม
- มีการประชุม
เพือ่ พิจารณาพระราชบัญญัติ - SDGs เป้าหมายที่
การมีส่วนร่วมของ
11, 13, 14, 15
ประชาชน
- UNGPs ข้อที่ 1,
ในกระบวนการนโยบาย 3, 5, 7
สาธารณะ พ.ศ. ....
และระเบียบว่าด้วย
การรายงานการปล่อย
และเคลื่อนย้ายสาร
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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2.

ล�ำดับที่

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ป่าชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการ
อยู่ร่วมกันระหว่างป่า
กับชุมชน

2562-2565

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวง
2562-2565
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับ
- กระทรวง
เหมืองแร่ รวมถึง การออก
อุตสาหกรรม
ใบอนุญาต การก�ำหนดพื้นที่
ส�ำหรับท�ำเหมืองแร่

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

มีการทบทวนกฎหมาย - ยุทธศาสตร์ชาติ
เกี่ยวกับเหมืองแร่
ด้านการสร้าง
การออกใบอนุญาต และ การเติบโตบน
พื้นที่ท�ำเหมืองแร่
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- SDGs เป้าหมายที่
13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 5, 7
มีกิจกรรม/โครงการ/
- ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรการที่จัดขึ้น
ด้านการสร้าง
เพือ่ ส่งเสริม หรือแก้ปญ
ั หา การเติบโตบน
การบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิต
ป่าชุมชน
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
-UNGPs ข้อที่ 1, 3,
4, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)

75

ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ - ส�ำนักงาน
2562-2565
พื้นที่ที่ได้รบั ผลกระทบจาก
สภาพัฒนา
การด�ำเนินโครงการขนาด
การเศรษฐกิจ
ใหญ่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสังคมแห่งชาติ
แก่ประชาชน โดยเฉพาะ
- กระทรวงมหาดไทย
ผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชน
(กรมโยธาธิการและ
ที่อาจได้รบั ผลกระทบ
ผังเมือง)
- กระทรวง
อุตสาหกรรม
- กระทรวงคมนาคม

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- ก�ำหนดให้มี
- ยุทธศาสตร์ชาติ
การโฆษณา
ด้านการสร้าง
ประชาสัมพันธ์โครงการ การเติบโตบน
ทั้งก่อนด�ำเนินโครงการ คุณภาพชีวิต
ระหว่างด�ำเนินโครงการ ที่เป็นมิตรต่อ
และหลังจบโครงการ
สิ่งแวดล้อม
โดยให้ประชาชนได้รบั
- SDGs เป้าหมายที่
ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 9, 11, 13, 14, 15
- เพิม่ ช่องทางการเผยแพร่ - UNGPs ข้อที่ 1,
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
3, 4, 5, 7
โครงการให้ประชาชน
โดยเฉพาะผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ได้รับรู้มากขึ้น
- จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในทุกพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

จัดให้มกี ารหารือและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
รวมถึงกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ โดยให้
ประชาชนและชุมชนเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่ายและครบถ้วน
และมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ ตลอดจนการร่วม
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม การพิจารณา
เวนคืนทีด่ นิ การจัดการทีด่ นิ
และการอนุรกั ษ์ปา่ ของรัฐบาล
ฯลฯ ก่อนเข้าไปด�ำเนิน
โครงการใด ซึง่ รวมถึงโครงการ
ขนาดใหญ่ทเี่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารจัดการพลังงาน
โรงไฟฟ้า ปิโตรเลียม
และการขุดเจาะเพือ่ ส�ำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีบทบาทในการก�ำหนด
พืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ โดยค�ำนึง
ถึงวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

2562-2565
- ส�ำนักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวง
อุตสาหกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติ
- จ�ำนวนกิจกรรม/
ด้านการสร้าง
โครงการที่จัดขึ้น
เพื่อรับฟังความคิดเห็น การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ที่เป็นมิตรต่อ
ในการด�ำเนินงาน
สิ่งแวดล้อม
ที่กระทบประชาชน
- SDGs เป้าหมายที่
7, 11, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7, 8

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
การรับฟังความเห็นของเด็ก
ผ่านกลไกสภาเด็กและ
เยาวชน เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรับทราบและ
ให้ความเห็นต่อ
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชน

- กระทรวงการพัฒนา 2562-2565
สังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
- กระทรวงมหาดไทย

2562-2565
จัดท�ำคู่มือส่งเสริมการเข้าถึง - กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลให้ประชาชนทราบถึง
การเข้าถึงสิทธิในการมีสว่ นร่วม และสิง่ แวดล้อม
- กระทรวงพลังงาน
โดยควรท�ำในรูปแบบ
- กระทรวง
เชิงรุก
อุตสาหกรรม

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

มีคู่มืออธิบายสิทธิ
ในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด�ำเนิน
โครงการของภาครัฐ

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7
- มีการเก็บข้อมูลการมี - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
ส่วนร่วมของเด็ก
การเติบโตบน
ในการให้ความเห็นต่อ
คุณภาพชีวิต
การเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนผ่านสภาเด็กและ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
เยาวชน
- SDGs เป้าหมายที่
- มีมาตรการ หรือ
9, 11, 13, 14, 15
กระบวนการส่งเสริม
- UNGPs ข้อที่ 1,
สนับสนุน และ
3, 4, 5, 7
ให้ความรู้เด็กและ
เยาวชนเพื่อให้สามารถ
แสดงความคิดเห็น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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3.

ล�ำดับที่

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

2562-2565
- กระทรวง
การประเมินผลกระทบ ก�ำหนดให้การประเมิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ต่อสิ่งแวดล้อม และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสิง่ แวดล้อม
สุขภาพ (EIA/EHIA) (Environmental Impact
- กระทรวง
Assessment: EIA)
อุตสาหกรรม
และการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพ
สิง่ แวดล้อ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ (Environmental
Health Impact Assessment:
EHIA) เป็นการประเมินจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เป็นกลาง อิสระ โปร่งใส และ
ต้องก�ำหนดให้มกี ารติดตาม
ตรวจสอบ ภายหลังที่ผ่าน
การประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นการควบคุม
ไม่ให้ภาคธุรกิจละเมิดสิทธิ
ต่างๆ หลังจากที่ได้รบั อนุมัติ/
อนุญาตโครงการแล้ว

ประเด็น

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติ
- การด�ำเนินโครงการ
ต่างๆ มีการจัดท�ำ EIA/ ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
EHIA ตามที่กฎหมาย
คุณภาพชีวิต
ก�ำหนด โดยให้
ที่เป็นมิตรต่อ
ประชาชน/ชุมชน
ในพืน้ ทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วม สิ่งแวดล้อม
- มีกระบวนการติดตาม - SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
การด�ำเนินโครงการ
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ ง - UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7, 8

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ทบทวนและพัฒนาระบบ
- กระทรวง
2562-2565
การประเมินผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและกระบวนการ และสิง่ แวดล้อม
รับฟังความคิดเห็นของ
- กระทรวงพลังงาน
ประชาชนและการมีส่วนร่วม - กระทรวง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่
อุตสาหกรรม
เริ่มโครงการและทุกขั้นตอน
ตลอดจนเปิดเผยรายงาน
การประเมินผลกระทบต่อ
สาธารณะ เพื่อให้ประชาชน
รับทราบข้อมูล ทั้งนี้
การเข้าถึงข้อมูลต้องท�ำได้
ง่ายและสะดวก

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- มีการทบทวนและ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
พัฒนาระบบ
ด้านการสร้าง
การประเมินผลกระทบ
การเติบโตบน
ต่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต
กระบวนการรับฟัง
ที่เป็นมิตรต่อ
ความคิดเห็นของ
สิ่งแวดล้อม
ประชาชนและการมี
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้ ด้านการปรับ
ส่วนเสีย
สมดุลและพัฒนา
- มีช่องทางการเข้าถึง
ระบบการบริหาร
ข้อมูลผลการประเมิน
จัดการภาครัฐ
EIA/EHIA
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7, 8

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

เสริมสร้างกระบวนการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ให้เข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะ
ในบริบทของโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่ อาทิ โครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เหมืองแร่ และพลังงาน

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวง
2562-2565
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวง
อุตสาหกรรม
- กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- มีการบังคับใช้
- ยุทธศาสตร์ชาติ
กระบวนการ EIA/EHIA ด้านการสร้าง
อย่างเคร่งครัด
การเติบโตบน
โดยเฉพาะโครงการ
คุณภาพชีวิต
ขนาดใหญ่
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7, 8

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัตติ ามมาตรการ
ที่ก�ำหนดในรายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการด�ำเนิน
โครงการได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว เพื่อเป็นฐาน
ข้อมูลของโครงการ
ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

หน่วยงานอนุมัติ/
2562-2565
อนุญาตโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
โดยมีหน่วยงานร่วม
ดังนี้
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวง
อุตสาหกรรม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

มีการติดตาม ตรวจสอบ - ยุทธศาสตร์ชาติ
การปฏิบัติตามมาตรการ ด้านการสร้าง
ที่ก�ำหนดในรายงาน
การเติบโตบน
การประเมินผล EIA/EHIA คุณภาพชีวิต
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ที่เป็นมิตรต่อ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด สิ่งแวดล้อม
ขึ้นในอนาคต
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7, 8

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

พิจารณาจัดท�ำการประเมิน - ส�ำนักงาน
2562-2565
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สภาพัฒนา
(Strategic Environment
การเศรษฐกิจ
Assessment: SEA) ซึ่งเป็น
และสังคมแห่งชาติ
กระบวนการวิเคราะห์
เชิงระบบเพื่อการประเมิน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนิน
ระดับนโยบาย แผน และ
โครงการ (Policy, Plan and
Program: PPP) เพื่อบรรลุ
เป้าหมายความยั่งยืน
ทางสิง่ แวดล้อม สอดคล้องกับ
กรอบเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs)

กิจกรรม

- มีแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA)
- มีการด�ำเนินการ
ส่งเสริมและเผยแพร่
แนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA)
ให้หน่วยงานต่างๆ
น�ำไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7, 8, 10

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs
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4.

ล�ำดับที่

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

เขตเศรษฐกิจพิเศษ พิจารณามาตรการทีเ่ หมาะสม - กระทรวงคมนาคม 2562-2565
(Special Economic ในการเวนคืนที่ดิน รวมทั้ง
- กระทรวง
Zone)
มาตรการในการให้คำ� ปรึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ
หารือ และพิจารณาค่าชดเชย และสิ่งแวดล้อม
แก่ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจาก
- ส�ำนักงาน
การเวนคืนที่เป็นธรรม
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
- กระทรวง
อุตสาหกรรม

ประเด็น

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

มีมาตรการที่เหมาะสม - ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการเวนคืนที่ดิน
ด้านการสร้าง
พร้อมทัง้ ก�ำหนดค่าชดเชย การเติบโตบน
ที่เป็นธรรม
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15,
16
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7, 8, 10,
31

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

พิจารณาจัดท�ำแนวทาง/
มาตรการก�ำกับให้เขต
เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) รวมถึง
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสูงสุดเรื่อง
ธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติ
ของบรรษัท โดยความมุ่งมั่น
ในการน�ำหลักการ UNGPs
ไปใช้ควรจะปรากฏอยู่ใน
วิธกี ารจัดตัง้ และบริหารจัดการ
SEZ และ EEC

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- ส�ำนักงาน
2562-2565
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวง
อุตสาหกรรม
- กระทรวงมหาดไทย
(กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง)

หน่วยงานรับผิดชอบ

มีแนวทาง/มาตรการ
ก�ำกับให้เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ) รวมถึง
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
สูงสุดเรื่อง ธรรมาภิบาล
และ UNGPs

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7, 8, 10,
31

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs
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5.

ล�ำดับที่

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

การบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ส�ำนักงานอัยการ 2562-2565
ทรัพยากรธรรมชาติ กับการบริหารจัดการ
สูงสุด
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
- กระทรวง
สิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ
การคุ้มครองสิทธิของบุคคล
และสิง่ แวดล้อม
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

ประเด็น

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- มีกิจกรรม/โครงการ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่งเสริมการบังคับใช้
ด้านการสร้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การเติบโตบน
การบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรต่อ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมี สิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15,
16
- UNGPs ข้อที่ 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8,
10

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

86

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

ล�ำดับที่

ประเด็น

ทบทวนและพัฒนากลไก
บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน รวมถึงสตรี
และกลุ่มชาติพันธุ์

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวง
2562-2565
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

มีการทบทวนและพัฒนา - ยุทธศาสตร์ชาติ
กลไกบริหารจัดการ
ด้านการสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การเติบโตบน
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้
คุณภาพชีวิต
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

สนับสนุนบทบาทของชุมชน
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวง
2562-2565
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

มีกิจกรรม/โครงการ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่งเสริมบทบาทของชุมชน ด้านการสร้าง
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
การเติบโตบน
ทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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6.

ล�ำดับที่

กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ ทักษะ และ
ชุมชน
ความรู้ทางวิชาการ ให้แก่
ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

ประเด็น

- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

2562-2565

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

มีโครงการ/กิจกรรม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
สร้างความรู้ ทักษะ และ
ด้านการสร้าง
ความรู้ทางวิชาการให้แก่ การเติบโตบน
ชุมชน เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิต
ประสิทธิภาพการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11, 12, 13, 14,
15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

สนับสนุนการท�ำวิจัยชุมชน
เกี่ยวกับภูมปิ ัญญาชาวบ้าน
เกี่ยวกับการเกษตร

กิจกรรม

- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

2562-2565

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- มีโครงการ/กิจกรรม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่งเสริม/สนับสนุน
ด้านการสร้าง
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การเติบโตบน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11, 12, 13, 14,
15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวงยุติธรรม
จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
แก่ประชาชนและชุมชน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน

2562-2565

ส่งเสริมอาชีพ รายได้
- กระทรวงการพัฒนา 2562-2565
ครัวเรือน การจัดสวัสดิการ
สังคมและ
พัฒนาวิถีชุมชน รวมทั้งเสริม ความมั่นคง
สร้างความมั่นคงของชุมชน
ของมนุษย์
บนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน - กระทรวงมหาดไทย
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ (กรมการพัฒนา
พอเพียง
ชุมชน)

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

- ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับ - ยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านความมั่นคง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี - กระทรวงเกษตร
- ความสุขของประชาชน และสหกรณ์
ในพื้นที่ 52,680
ยุทธศาสตร์ชาติ
หมู่บ้าน
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7
มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
และให้ความรู้
สมดุลและพัฒนา
ด้านสิทธิมนุษยชนแก่
ระบบการบริหาร
ประชาชนและชุมชน
จัดการภาครัฐ
เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ - SDGs เป้าหมายที่
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 11, 16, 17
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 5, 7, 8, 10

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)

91

7.

ล�ำดับที่

ชนกลุ่มน้อย
/กลุ่มชาติพันธุ์

ประเด็น

- กระทรวงการพัฒนา 2562-2565
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
- กระทรวงมหาดไทย

ให้มีกลไกหารือกับชุมชน
ที่ต่อเนื่องและเปิดกว้างและ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึง
กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รบั
ผลกระทบจากการจัดการ
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์ป่า

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวงการพัฒนา 2562-2565
สังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ดูแลให้ชนกลุ่มน้อย/กลุ่ม
ชาติพันธุ์ได้รับความส�ำคัญ
ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบาย และโครงการต่างๆ
รวมถึงการพัฒนาทางสังคม
เพื่อคุ้มครองชนกลุ่มน้อย/
กลุ่มชาติพันธุ์ให้ด�ำรงชีพ
อย่างเป็นธรรม

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

มียุทธศาสตร์การพัฒนา - ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบาย และโครงการ
ด้านการสร้าง
ต่างๆ ในการดูแล
โอกาสและ
ด้านการพัฒนา
ความเสมอภาค
ด้านสวัสดิการสังคมและ
ทางสังคม
คุณภาพชีวิตของราษฎร - SDGs เป้าหมายที่
บนพื้นที่สูงและ
10, 11
กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7
- มีกลไกหารือกับชุมชน - ยุทธศาสตร์ชาติ
ประชาชน รวมถึง
ด้านการสร้าง
กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ได้รับ
การเติบโตบน
ผลกระทบจาก
คุณภาพชีวิต
การจัดการที่ดิน
ที่เป็นมิตรต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ป่า
- SDGs เป้าหมายที่
10, 11, 13, 14,
15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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8.

ล�ำดับที่

การพัฒนาการ
ด�ำเนินงานของ
ภาครัฐ

ประเด็น

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

- กระทรวงมหาดไทย 2562-2565

หน่วยงานรับผิดชอบ

พิจารณาก�ำหนดมาตรการ - กระทรวงเกษตรฯ 2562-2565
เพื่อรับรองการพัฒนาชนบท - กระทรวง
และนโยบายที่ดิน มีการค�ำนึง ทรัพยากรธรมชาติ
ถึงมิติทางเพศ และไม่ควร
และสิ่งแวดล้อม
ถูกบังคับไล่ท่ี หากมี
- กระทรวงมหาดไทย
ความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
ควรมีแบบฟอร์มแสดง
ความยินยอม (Free Prior
Informed Consent) และ
บุคคลที่ถูกขับไล่ออกจากที่
จะต้องได้รบั ค่าชดเชยด้วย

ด�ำเนินการสอบสวนและ
พิสูจน์สิทธิของผู้ครอบครอง
และใช้ประโยชน์ท่ดี ิน และ
ออกเอกสารรับรองสิทธิ
ตามกฎหมาย

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

มีการสอบสวนและพิสูจน์ - ยุทธศาสตร์ชาติ
สิทธิของผู้ครอบครองและ ด้านการปรับ
ใช้ประโยชน์ท่ดี ิน และ
สมดุลและพัฒนา
ออกเอกสารรับรองสิทธิ
ระบบการบริหาร
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จัดการภาครัฐ
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย - SDGs เป้าหมายที่
11, 16
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7, 8, 10
- มีมาตรการเพื่อรับรอง - ยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาชนบท และ ด้านการปรับ
นโยบายที่ดิน ซึ่งค�ำนึง สมดุลและพัฒนา
ถึงมิติทางเพศ
ระบบการบริหาร
- มีการจ่ายค่าชดเชย
จัดการภาครัฐ
ให้กับบุคคลที่ถูกให้
- SDGs เป้าหมายที่
ออกจากพื้นที่
5, 10, 11
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

พิจารณาจัดตั้งกลไก
ตรวจตรา และประเมิน
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
ซึ่งมีทุกภาคส่วนเข้าไป
มีส่วนร่วม
- กระทรวง
2562-2565
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม

ก�ำหนดจัดท�ำรายงาน
- กระทรวง
2562-2565
การประเมินสภาพแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ์ส�ำคัญด้านธุรกิจ และสิง่ แวดล้อม
และกรณีการละเมิด
- กระทรวงมหาดไทย
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
รวมทั้งก�ำหนดมาตรการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของชาวบ้านในพื้นที่

กิจกรรม

- มีการจัดท�ำรายงาน
การประเมินสภาพ
แวดล้อม สถานการณ์
ส�ำคัญด้านธุรกิจ และ
กรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
- มีการก�ำหนดมาตรการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของชาวบ้านในพื้นที่
- มีการจัดตั้งกลไก
ตรวจตรา และประเมิน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน ซึ่งมี
ผู้แทนจากทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11
- UNGPs ข้อที่ 1,
3, 4, 5, 7

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs
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9.

ล�ำดับที่

การด�ำเนินการ
ต่อภาคธุรกิจ

ประเด็น

กรอบระยะเวลา
ด�ำเนินการ
(2562-2565)

2562-2565

- กระทรวง
2562-2565
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวง
อุตสาหกรรม
- กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศึกษาแนวทางการพัฒนากฎ - กระทรวงยุติธรรม
ระเบียบ หรือนโยบายเพื่อ
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพ
สิทธิมนุษยชน

พิจารณาแต่งตั้งกลไก
เพื่อติดตาม ตรวจสอบ
ฃการกระท�ำของภาคธุรกิจ
ฃที่ละเมิดสิทธิที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /
SDGs/UNGPs

มีการจัดตั้งกลไก
- ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อติดตาม ตรวจสอบ
ด้านการปรับ
การกระท�ำของภาคธุรกิจ สมดุลและพัฒนา
ที่ละเมิดสิทธิที่ดิน
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
จัดการภาครัฐ
สิ่งแวดล้อม
- SDGs เป้าหมายที่
11, 13, 14, 15
- UNGPs ข้อที่ 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8,
10
มีผลการศึกษาแนวทาง - ยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนากฎ ระเบียบ
ด้านการปรับ
หรือนโยบายเพื่อส่งเสริม
สมดุลและพัฒนา
ให้ภาคธุรกิจเคารพ
ระบบการบริหาร
สิทธิมนุษยชน
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่
11, 16
- UNGPs ข้อที่ 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8,
10

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

เสาที่ 2 หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ในส่วนของเสาที่ 2 จะก�ำหนดการด�ำเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังทีม่ ตี อ่ ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ”
เพื่อเป็นแนวทางให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจยึดเป็นหลักในการประกอบการต่อไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกล่าว
จะเป็นจุดตั้งต้น และเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุกขนาด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ
2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน
•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร และปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชน และที่ดิน โดยเฉพาะหลักการ UNGPs ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องส่งเสริมและตรวจตราให้บริษทั ลูก รวมทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทานของตนให้เคารพ
กฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน
และที่ดิน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณี
ทีม่ กี ารติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และที่ดิน

•

ภาครัฐวิสาหกิจ ควรจัดให้มีมาตรการทดแทนและเยียวยาอย่างเหมาะสม กรณีมีความจ�ำเป็น
ต้องเวนคืนทีด่ นิ จากประชาชน รวมทัง้ ต้องประสานกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ แจ้งให้ประชาชน
ทราบล่วงหน้า

2.2 การเปิดให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
•

ภาครัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและโครงการแก่สาธารณชน โดยเฉพาะ
ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการด�ำเนินโครงการ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรรับฟังความเห็นสาธารณชนทุกภาคส่วนและเคารพกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสียตามหลักการ UNGPs

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรท�ำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต
ที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับชุมชน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรสื่อสารเพื่อท�ำความเข้าใจกับประชาชน และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
รวมทัง้ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกรณีทมี่ กี ารซักซ้อมการรับมือกับผลกระทบในการด�ำเนิน
โครงการ
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2.3 การจัดท�ำ EIA/EHIA
•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดท�ำการประเมิน EIA/EHIA โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีความเป็นกลาง
เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรด�ำเนินการประเมิน EIA/EHIA ตามแนวทางที่กำ� หนดไว้ในกฎหมาย/
ระเบียบ/มาตรการที่เกี่ยวข้อง

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรท�ำความเข้าใจกับประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยรอบ
และเปิดโอกาสให้บคุ คลเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ำ EIA/EHIA

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ กรณีทมี่ กี ารตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความโปร่งใสในการจัดท�ำ EIA/EHIA

2.4 กลไกการร้องเรียน และเยียวยา
•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดท�ำการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนรอบด้าน
รวมทั้งจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลายซึ่งสามารถประสานส่งต่อ
เรื่องไปยังหน่วยงานอื่นได้ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรระงับเหตุข้อพิพาทกับชุมชนโดยการเจรจาและหารือร่วมกับชุมชน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างเต็มที่ ก่อนทีจ่ ะน�ำคดีเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ นี้ อาจประสานงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรก�ำหนดมาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ

เสาที่ 3 หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ
3.2.2 และน�ำมาจัดกลุ่มโดยก�ำหนดหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายให้กับ
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด จากการประกอบธุรกิจ โดยได้เชือ่ มโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติ
ต่อไป สรุปได้ดงั นี้
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ประเด็น/
วัตถุประสงค์

การร้องเรียน

การไกล่เกลี่ย

ล�ำดับที่

1.

2.

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

พิจารณาก�ำหนดนโยบาย - กระทรวงมหาดไทย 2562-2565
หรือจัดท�ำกฎหมาย
- กระทรวงยุติธรรม
ให้อ�ำนาจหน่วยงานท้องที่/
ท้องถิ่น แก้ไขปัญหา
เบือ้ งต้น หรือมีคณะกรรมการ
ท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่าย โดยอาจมี
อ�ำนาจในการไกล่เกลี่ย
ระดับท้องถิ่น

ก�ำหนดให้มชี ่องทาง
- กระทรวงมหาดไทย 2562-2565
ร้องเรียนและร้องทุกข์
- กระทรวงยุติธรรม
ในกรณีท่พี บเห็นหรือได้รับ - ส�ำนักงานอัยการ
ผลกระทบจากการประกอบ สูงสุด (ส�ำนักงาน
ธุรกิจ และประชาสัมพันธ์
อัยการคุ้มครอง
ให้ประชาชนทราบ เช่น
สิทธิฯ)
จัดตั้งกลไกรับข้อร้องเรียน
ระดับท้องถิ่น

กิจกรรม

- ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคธุรกิจ
มีชอ่ งทางการร้องเรียน
และร้องทุกข์
ให้กบั ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากการประกอบ
ธุรกิจ และมีการ
ประชาสัมพันธ์
ให้สาธารณชน
รับทราบ
มีคณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยระดับท้องถิ่น/
ชุมชน

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 11,
16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 11,
16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31

ความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
ยุ
ท
ธศาสตร์ชาติ /SDGs/
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
UNGPs
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3.

ล�ำดับที่

พิจารณาจัดตั้งศูนย์
คุ้มครองสิทธิในบริเวณ
พื้นที่ที่มปี ัญหา

กิจกรรม

- กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ขยายช่องทางการขอรับ
- กระทรวงยุติธรรม
บริการจากกองทุนยุติธรรม

การด�ำเนินคดี พิจารณาก�ำหนดมาตรการ - กระทรวง
เชิงลงโทษส�ำหรับองค์กร
อุตสาหกรรม
ธุรกิจทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

2562-2565

2562-2565

2562-2565

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 11,
16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31
มีการด�ำเนินคดี/
- ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรการเชิงลงโทษ
ด้านการปรับสมดุลและ
ต่อองค์กรธุรกิจ
พัฒนาระบบ
ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31
มีการพิจารณาเพิ่ม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ช่องทางการรับบริการ
ด้านการปรับสมดุลและ
จากกองทุนยุติธรรม
พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31

มีการจัดตั้ง
คณะท�ำงาน/
ศูนย์จัดการปัญหา
การละเมิดสิทธิ
ในพื้นที่ท่มี ีปัญหา

ความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
ยุ
ท
ธศาสตร์ชาติ /SDGs/
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
UNGPs
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ล�ำดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์
หน่วยงานรับผิดชอบ

พัฒนามาตรการ
- กระทรวงยุติธรรม
ให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนและ
ชุมชน เช่น ให้คำ� ปรึกษา
ทางกฎหมาย
ใหความช่วยเหลือ
ในการด�ำเนินคดี
เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ความยุตธิ รรมได้โดยง่าย
สะดวก ทั่วถึง
และเป็นธรรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
- ส�ำนักงานอัยการ
การด�ำเนินคดีทั้งแพ่งและ
สูงสุด
อาญาในคดีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิทธิที่ดิน

กิจกรรม

- มีมาตรการ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการปรับสมดุลและ
ทางกฎหมาย
พัฒนาระบบ
แก่ประชาชนและ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ชุมชน เพื่อให้เข้าถึง - SDGs เป้าหมายที่ 16
ความยุติธรรม
- UNGPs ข้อที่ 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31

หน่วยงานบังคับใช้
- ยุทธศาสตร์ชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านการปรับสมดุลและ
มีการด�ำเนินคดีทั้งแพ่ง พัฒนาระบบ
และอาญาในคดี
การบริหารจัดการภาครัฐ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - SDGs เป้าหมายที่ 16
ทรัพยากรธรรมชาติ
- UNGPs ข้อที่ 24, 25,
สิทธิที่ดิน
26, 27, 28, 29, 31
อย่างเคร่งครัด

2562-2565

ความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
ยุ
ท
ธศาสตร์ชาติ /SDGs/
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
UNGPs

2562-2565

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)
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4.

ล�ำดับที่

การช่วยเหลือ
ทางการเงิน

ประเด็น/
วัตถุประสงค์
หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

ศึกษาแนวทางพิจารณา
- กระทรวง
2562-2565
จัดตั้งกองทุนประกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ความเสี่ยง ให้กับประชาชน และสิง่ แวดล้อม
ที่ได้รับความเดือดร้อน
- กระทรวง
จากการผลของ
อุตสาหกรรม
การด�ำเนินธุรกิจ

พิจารณาจัดตั้งธนาคาร
- สถาบันบริหาร
2562-2565
ที่ดินเพื่อให้ความช่วยเหลือ จัดการธนาคารที่ดิน
ผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้
(องค์การมหาชน)
ชุมชนบริหารจัดการ

กิจกรรม

มีผลการศึกษาแนวทาง - ยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดตั้งธนาคารที่ดนิ
ด้านการสร้างการเติบโต
เพื่อให้ความช่วยเหลือ บนคุณภาพชีวิต
ผู้ได้รับผลกระทบ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- SDGs เป้าหมายที่ 11,
16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31
มีผลการศึกษาแนวทาง - ยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาจัดตั้งกองทุน ด้านการสร้างการเติบโต
ประกันความเสี่ยง
บนคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนที่ได้รับ ที่เป็นมิตรต่อ
ความเดือดร้อน
สิ่งแวดล้อม
จากการผลของ
- SDGs เป้าหมายที่ 11,
การด�ำเนินธุรกิจ
16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31

ความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
ยุ
ท
ธศาสตร์ชาติ /SDGs/
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
UNGPs
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ประเด็น/
วัตถุประสงค์

การเยียวยา

ล�ำดับที่

5.

พัฒนามาตรการ
ที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพเพื่อเยียวยา
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
หรือ การประกอบธุรกิจ
ที่ละเมิดต่อสิทธิที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุม
ถึงความเสียหาย
ทางร่างกายและจิตใจ และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจ/โครงการ
ของรัฐ
ก�ำหนดแผนในการฟื้นฟู
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ในสถานที่
ที่ได้รับผลกระทบจาก
การประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ

กิจกรรม

- ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโต
และภาคธุรกิจ
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มีแผนในการฟื้นฟู
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ดินทรัพยากร
ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม - SDGs เป้าหมายที่ 11,
13, 14, 15, 16
ในสถานที่ที่ได้รับ
- UNGPs ข้อที่ 24, 25,
ผลกระทบจาก
26, 27, 28, 29, 31
การประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ
2562-2565
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย

ความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
ยุ
ท
ธศาสตร์ชาติ /SDGs/
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
UNGPs

- ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโต
และภาคธุรกิจ
มีมาตรการเยียวยา
บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
ผู้ได้รับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
จากบริหารจัดการ - SDGs เป้าหมายที่ 11,
ทรัพยากรธรรมชาติ
16
หรือ การประกอบ - UNGPs ข้อที่ 24, 25,
ธุรกิจที่ละเมิด
26, 27, 28, 29, 31
ต่อสิทธิท่ดี ิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

2562-2565
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวง
อุตสาหกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

3.3 แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน8
3.3.1 สถานการณ์ในภาพรวม
ภาพรวมสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นการปกป้องและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เป็นประเด็นที่สหประชาชาติให้ความส�ำคัญและได้รับรองสิทธิไว้ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบ
ของปัจ เจกบุค คล กลุ่ มบุค คล และองค์ก รของสังคมในการส่ ง เสริมและคุ้ มครองสิทธิมนุษ ยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน (UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote
and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms หรือ UN Declaration on Human
Rights Defenders) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลประเทศต่างๆ รับไปปฏิบัติ
รวมทัง้ มีความเกีย่ วเนือ่ งกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอืน่ ๆ อาทิ กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคน
จากการบังคับให้หายสาบสูญฯลฯ
ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ ประเด็นการคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มักถูกหยิบยกในเวทีระหว่างประเทศ
อาทิ การประชุมคณะท�ำงาน Universal Periodic Review เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 การประชุมคณะกรรมการ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Human Rights Committee) เมื่อเดือนมีนาคม 2560 และล่าสุดการประชุม
คณะกรรมการสหประชาชาติประจ�ำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2560 ยกตัวอย่างเช่น กรณีการหายตัวไปของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น นายสมชาย นีละไพจิตร
นายพอละจี รักจงเจริญ การตั้งข้อหาที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระท�ำผิดในกรณีฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
การล่วงละเมิดนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทุกคน จึงได้มีความริเริ่มในการจัดท�ำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยได้พัฒนา
กระบวนการ กลไก และมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ได้รับความปลอดภัยและสามารถ
ใช้สทิ ธิและเสรีภาพในการปฏิบตั งิ านและการด�ำรงชีวติ ได้อย่างเต็มที่ โดยทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารด�ำเนินการหลายประการ
สรุปได้ดังนี้
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ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการกำ�หนดนิยามคำ�ว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Defender) ไว้เป็นการเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (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) ได้กำ�หนดนิยามอย่างกว้างของคำ�ว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ไว้ ซึ่งหมายถึง
บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่ต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของชุมชน หรือประโยชน์สาธารณะ

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

1. แต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ พัฒนามาตรการในการคุม้ ครองนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชนทีเ่ สีย่ งต่อการถูกละเมิด
(White List) กระทรวงยุติธรรมได้มีค�ำสั่งที่ 412/2557 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 แต่งตั้งคณะท�ำงานฯ โดยมีอธิบดี
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธาน และมีผแู้ ทนจากภาครัฐ และภาคประชาสังคมร่วมเป็นคณะท�ำงานฯ โดยมี
อ�ำนาจหน้าที่ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการในการคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พิจารณาระเบียบ
กฎเกณฑ์ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดท�ำแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และปฏิบตั งิ าน
อื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย ซึ่งคณะท�ำงานฯ ได้มกี ารประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์
และคุณสมบัตขิ องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พิจารณาถอดบทเรียนและแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ วางกรอบแนวทางในการคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพได้ด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกรอบแนวทางในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2559 โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและมุมมองต่อการวางกรอบแนวทางฯ ดังกล่าว และมีการแบ่ง
ประเภทระดับความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มสีดำ� หมายถึง กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ถูกคุกคามจนถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งกรณีน้จี ะต้องได้รับ
การเยียวยาความเสียหาย และควรมีการติดตามต่อว่าญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
รายนี้ยังมีความเสี่ยงอีกหรือไม่
2) กลุ่มสีแดง หมายถึง กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่มีการถูกคุกคามแต่ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
เช่น ถูกโทรศัพท์ข่มขู่ การลอบท�ำร้าย
3) กลุ่มสีส้ม หมายถึง กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกด�ำเนินการทางกฎหมาย โดยหมายรวมถึง
การใช้ ก ฎหมายเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการโจมตี นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ท� ำ ให้ ก ารเรี ย กร้ อ งหรื อ ต่ อ สู ้ ต ้ อ งชะงั ก
หรือติดขัดเพราะต้องมาต่อสู้คดีอื่นด้วย
4) กลุ่มสีเทา หมายถึง กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เริ่มมีข้อพิพาท กล่าวคือ ยังไม่มีความชัดเจน
ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่มีเหตุสงสัยว่าอาจเกิดความรุนแรงขึ้นได้
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นอกจากนัน้ ทีป่ ระชุมยังร่วมกันเสนอแนะกรอบแนวทางการท�ำงานออกเป็นมาตรการ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว

1. สร้างความตระหนักกับหน่วยงาน 1. แต่งตั้งคณะท�ำงานคุ้มครอง 1. ออกกฎหมาย หรือระเบียบ
ภาครัฐ เพื่อท�ำความเข้าใจประเด็น
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ถอดบทเรียน และแต่งตั้ง
มาตรการคุ้มครองนักปกป้อง
2. ท�ำ MOU ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย
สิทธิมนุษยชน
3. จัดท�ำคู่มือส�ำหรับนักปกป้อง
เข้ามามีส่วนร่วม
2. บรรจุประเด็นนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
2. ทดลองปฏิบัติงานลักษณะ
สิทธิมนุษยชนใน
4. ลงพื้นที่กรณีนักปกป้อง
น�ำร่อง
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิทธิมนุษยชนเพื่อน�ำปัญหา
ฉบับที่ 4
และอุปสรรคมาก�ำหนดมาตรการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่มีความเหมาะสม
3. จัดท�ำคู่มือส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
ในการจัดท�ำคู่มือส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและด�ำเนินการแจกจ่ายให้กับกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่ได้ลงพื้นที่ หรือเข้ามาติดต่อกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4. ปรับแบบรับค�ำขอและสอบข้อเท็จจริง (แบบ กพส.-17-02) ของกองพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพ กรมคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพ ได้ด�ำเนินการปรับแบบค�ำขอฯ เพื่อเพิ่มช่องทางค�ำขอรับความช่วยเหลือ/ ร้องเรียนในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
5. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด/ มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Offfiice of High
Commissioner for Human Rights : OHCHR) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชุมชน
คลองไทรพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชุมสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกับ
สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำ�นักงานคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพพืน้ ที่ 4 สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (ส.ก.ต.) และองค์กร Protection International ระหว่างวันที่
16 – 17 มีนาคม 2560 รวมทั้งได้มีการประสานงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง
6. จัดท�ำรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนรายงานนายกรัฐมนตรีรายสัปดาห์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้จัดท�ำรายงานสถานการณ์
การละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ และนายกรัฐมนตรี
ได้มีบัญชา9 “ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ/แก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ โดยต้องยืนยันมาที่กระทรวงยุติธรรมทุกกรณี
9
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หนังสือสำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0403(กน)/8237 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

หากไม่แก้ไขถือว่าบกพร่อง” ซึง่ เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Will) ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง
7. ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
อยูร่ ะหว่างเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัตฯิ ให้ครอบคลุมถึงกรณีการถูกข่มขู่ คุกคาม โดยทีย่ งั ไม่ได้เข้าสูก่ ระบวนการ
ยุติธรรมด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ความคุ้มครองกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
8. บรรจุประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะบรรจุประเด็นนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเป็นหนึง่ ในประเด็นหลักของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2562 – 2566
เนือ่ งจากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญของทุกภาคส่วนเพือ่ น�ำไปใช้ในการส่งเสริม ปกป้อง คุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และเพือ่ เป็นการยืนยันนโยบายและความตัง้ ใจจริงของรัฐบาลในการคุม้ ครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
9. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท�ำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ
นายกรัฐมนตรีได้มคี ำ� สัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรีท่ี 131/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และค�ำสัง่ ที่ 198/2560 ลงวันที่
18 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท�ำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 16 คน
ร่วมเป็นกรรมการฯ โดยมีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย แผนงาน มาตรการต่างๆ เพือ่ ป้องกัน จัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
และช่วยเหลือเยียวยา อ�ำนวยการประสานการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัย ติดตาม
และช่วยเหลือเยียวยา เชิญบุคคลมาให้ข้อมูล หรือ จัดส่งข้อมูล จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน หรือ มอบหมายบุคคลอื่นให้ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้มกี ารเริ่มด�ำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวน และพิจารณา
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผูเ้ สียหาย รวมทัง้ มาตรการป้องกันการทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญแล้ว
นอกจากการด�ำเนินงานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือและแจ้งข้อเสนอแนะดังกล่าวให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ทีป่ ระชุมได้มขี อ้ สรุปร่วมกันเสนอคณะรัฐมนตรีดงั นี้ (1) นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รบั
ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนในประเทศไทย (2) กรณีที่มี
การเรียกร้องสิทธิต่างๆ ควรมีการจัดสมดุลระหว่างการเรียกร้องสิทธิและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสาธารณะ
เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อนโดยจะต้องมีการย�ำ้ เตือนเจ้าหน้าทีร่ ฐั ให้มคี วามเข้าใจการใช้สทิ ธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชน (3) กรณีทมี่ กี ารแจ้งความเท็จหรือฟ้องร้องซึง่ ปรากฏว่าเป็นการใช้สทิ ธิ
ไม่สุจริตหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง กระบวนการยุติธรรมมีมาตรการควบคุมการใช้สิทธิดงั กล่าว โดยการลงโทษบุคคล
ทีแ่ จ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 หรือมาตรา 172 เป็นต้น รวมทัง้ กรณี
ทีม่ กี ารใช้สทิ ธิแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต บุคคลนัน้ ย่อมได้รบั การคุม้ ครอง โดยเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 329 เป็นต้น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รับทราบข้อสรุปความเห็นจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะต้องยึดถือปฏิบัตเิ ป็นแนวเดียวกันต่อไป
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ได้มคี วามพยายามในการแก้ไขกฎหมายเพือ่ ป้องกัน “การด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์
เพือ่ ระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน” (Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Law) โดยเสนอ
แก้ไขประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 161/1 เพือ่ เปิดช่องให้ศาลสามารถใช้ดลุ พินจิ ในกรณีทรี่ าษฎร
เป็นโจทก์ (กรณีนี้หมายถึงการที่ผู้เสียหาย เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล) ศาลมีอำ� นาจสั่งไม่รับฟ้อง หากศาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาไม่สจุ ริต หรือ บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ เป็นไปเพื่อกลั่นแกล้ง หรือเอาเปรียบ
จ�ำเลย ทั้งนี้ ห้ามโจทก์ย่นื ฟ้องคดีนั้นอีก แต่ไม่ตัดอ�ำนาจของอัยการในการยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ การปรับแก้กฎหมาย
ดังกล่าวเป็นไปเพือ่ ยุตกิ ารฟ้องคดีเพือ่ กลัน่ แกล้งประชาชน ซึง่ รวมถึงการฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเหตุผล
ประการหนึ่งที่ระบุในการเสนอแก้กฎหมาย คือ เนื่องจากในปัจจุบัน ปรากฏการใช้สิทธิฟ้องร้องด�ำเนินคดีอาญา
โดยไม่สุจริต หรือ บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งจ�ำเลยในหลายกรณี เช่น การยื่นฟ้องต่อศาลในพื้นที่ห่างไกล
เพื่อให้จ�ำเลยได้รับความล�ำบากในการเดินทางไปต่อสู้คดี หรือ การฟ้องจ�ำเลยในข้อหาที่หนักกว่าความเป็นจริง
เพือ่ ให้จำ� เลยต้องยอมกระท�ำการ หรือไม่กระท�ำการอันเป็นการมิชอบ หรือ การฟ้องเพือ่ คุกคามการใช้สทิ ธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ของจ�ำเลยในการป้องกันตนเอง หรือปกป้องประโยชน์สาธารณะ ฯลฯ เป็นต้น ทัง้ นี้ ปัจจุบนั ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และปัจจุบันพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562
นอกจากนี้ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ยังมีความพยายามในการเสนอร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 165/2 เพื่อประกอบมาตรา 165 เนื่องจากเดิม ตามมาตรา 165 วรรค 2 บัญญัติว่า “จ�ำเลยไม่มี
อ�ำนาจน�ำพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง” แต่ร่างมาตรา 165/2 ที่บัญญัติขึ้นใหม่ ระบุว่าจ� ำเลยอาจแถลง
ให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายอันส�ำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในค�ำแถลงถึงตัวบุคคล
เอกสาร หรือวัตถุทจี่ ะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามค�ำแถลงของจ�ำเลยด้วยก็ได้ ซึง่ ในกรณีนี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร
หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่จ�ำเป็นและสมควร โดยโจทก์และจ�ำเลย
อาจถามพยานศาลได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล ดังนั้น การแก้ไขกฎหมายในประเด็นดังกล่าวจะเป็นอีกมาตรการ
หนึ่งที่จะช่วยปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการถูกฟ้องคดีเพื่อกลั่นแกล้ง ทั้งนี้ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้มมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตฯิ เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และปัจจุบนั พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด มีการปรับใช้มาตรา 21 ของ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
พ.ศ. 2553 ในหลายคดี โดยมาตราดังกล่าวได้ให้อำ� นาจพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบัติหน้าที่
ให้ เ ป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ และตามกฎหมายโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม กล่ า วคื อ ถ้ า พนั ก งานอั ย การเห็ น ว่ า
การฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือความมัน่ คงของชาติ
หรือต่อผลประโยชน์อนั ส�ำคัญของประเทศ ให้เสนอต่ออัยการสูงสุดมีอำ� นาจสัง่ ไม่ฟอ้ งได้ ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีส่ ำ� นักงาน
อัยการสูงสุดก�ำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ทั้งนี้ ให้ใช้บงั คับกับกรณีที่พนักงานอัยการไม่ย่นื ค�ำร้อง ไม่อทุ ธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนค�ำร้อง ถอนอุทธรณ์ และ
ถอนฎีกาด้วยโดยอนุโลม
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ปัจจุบัน หลายหน่วยงานได้มีการสื่อสารและท�ำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เกี่ยวกับการท�ำงาน
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ทีผ่ า่ นมากระทรวงมหาดไทยได้มหี นังสือไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพือ่ แจ้ง
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยจากการคัดค้านการด�ำเนินการโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งกระทรวงกลาโหมได้จดั ท�ำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
และฝ่ายพลเรือนในการดูแลผู้ชมุ นุม อีกทัง้ กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ผลักดันให้รฐั บาล
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีระบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกลาง
โดยหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนอีกด้วย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน
ในการยุติ หรือระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจและพึงพอใจของคูก่ รณีทงั้ สองฝ่ายอันเป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ในสังคม ซึ่งมาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่เพิ่มความคุ้มครองให้กบั นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้เช่นกัน
3.3.2 ข้อท้าทาย
จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท�ำร่างแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการหารือร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559-2562 พบว่ายังมีข้อท้าทายหลายประการที่ประชาชนคาดหวังให้รฐั บาล
เร่งรัดในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สรุปได้ดงั นี้
การเข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เร่งรัดการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention on the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance: ICPPED)
ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ/ระดับภูมิภาค สนับสนุนให้รัฐบาลร่วมมือกับกลไก
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและภูมิภาค รวมถึงผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Special Rapporteur on the Situation of HRDs)
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีและมาตรฐานระหว่างประเทศ เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 การแก้ไข
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 161/1 เพือ่ ป้องกันการด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ ระงับการมีสว่ นร่วม
ของสาธารณชน (Anti-Strategic Litigation Against Public Participation: Anti-SLAPP) การทบทวน/ยกเลิกกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ค�ำสัง่ ใดๆ ทีจ่ ำ� กัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนก�ำหนดเงือ่ นไขในการงดเว้นโทษให้แก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั
การคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การก�ำหนดนิยามค�ำว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ให้ชดั เจน รวมทัง้
การศึกษา European Guidelines on Human Rights Defenders เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดมาตรการและกลไก
ในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงมาตรการคุ้มครองพยาน โดยจะต้องเก็บรักษาความลับข้อมูล
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ข้อมูลของผู้ร้องเรียน และข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองพยานให้กับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้ประชุมหารือร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นระยะๆ เพื่อปรับมาตรการ
คุ้ ม ครองนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิม นุษ ยชนให้ มีค วามเหมาะสม การบรรจุเ รื่อ งการคุ้ ม ครองนัก ปกป้ อ งสิ ท ธิม นุษ ยชน
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ไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 การเสนอให้ภาครัฐและภาคธุรกิจออกหนังสือเวียน ค�ำสัง่ หรือระเบียบภายใน
เพือ่ ให้เข้าใจการท�ำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในลักษณะ “หุน้ ส่วนส�ำคัญ” ทีจ่ ะร่วมกันท�ำงานอย่างสร้างสรรค์
เพื่อป้องกัน บรรเทา และเยียวยาผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการฟ้องคดีอาญา
ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ท�ำหน้าที่อย่างสุจริต
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นผูห้ ญิง ก�ำหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมในการคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่เป็นผู้หญิงเพื่อให้ท�ำงานได้อย่างปลอดภัย
การสร้างความรู้ความเข้าใจ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบั ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การสร้างองค์ความรูใ้ ห้กบั เจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการจัดการชุมนุม การศึกษาต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อน�ำมาปรับใช้กบั บริบทของไทย
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การจัดท�ำบัญชีรายชื่อทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการต่อสู้คดีในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อประชาชนจะสามารถไว้วางใจว่าจะได้รับความคุ้มครองจากการถูกละเมิด
สิทธิได้ การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือทนายความหรือบุคคลที่ถูกด� ำเนินคดีเนื่องจากปกป้องประโยชน์
ของชุมชน และการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับบริการของรัฐ
ในการให้ความช่วยเหลือต่างๆ กระบวนการประกันตัว การบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ
การพัฒนาการด�ำเนินงานของรัฐ จัดเวทีหารือระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั นักปกป้องสิทธิมนุษยชน องค์กรชุมชน
นักการเมือง และสาธารณชนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให้กบั เจ้าหน้าที่
ที่อยู่ในชนบทที่จะต้องท�ำหน้าที่คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการท�ำงาน นอกจากนั้น ยังได้มีการสะท้อนข้อห่วงกังวลต่อการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและ
การชุมนุมในที่สาธารณะ การห้ามการชุมนุมประท้วงโดยสงบ การปรับทัศนคติ และการฟ้องร้องด� ำเนินคดีต่อ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ปกป้องประโยชน์ของประชาชนและชุมชน ฯลฯ
3.3.3 แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2562-2565)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ 3.3.2 และน�ำมา
จัดกลุ่มโดยก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ พร้อมทั้งแผนกิจกรรมซึ่งระบุหน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารฯ ตัวชีว้ ดั ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และหลักการ
UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้การติดตามประเมิน
ผลสามารถท�ำได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดท�ำแผนปฏิบตั ิการฯ โดยแยกเป็น 3 เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs
ดังนี้
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ประเด็น

การเข้าเป็น
ภาคีสนธิ
สัญญา
สิทธิมนุษยชน
ระหว่าง
ประเทศ และ
ความร่วมมือ
กับกลไก
สิทธิมนุษยชน
ต่างๆ

ล�ำดับที่

1.

2562 – 2565

เร่งรัดการเข้าเป็น
- กระทรวง
ภาคีอนุสัญญา
ยุติธรรม
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
อนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคน
จากการบังคับ
ให้หายสาบสูญ
(ICPPED)

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

2562 – 2565

หน่วยงานรับผิด
ชอบ

ก�ำหนดนิยาม
- กระทรวง
นักปกป้อง
ยุติธรรม
สิทธิมนุษยชน
ที่ชัดเจน โดยศึกษา
จากมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ

กิจกรรม

เสาที่ 1 หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 11, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

เข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ - ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
ด้านความมั่นคง
จากการบังคับให้หายสาบสูญ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
(ICPPED)
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 11,
16, 17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7

มีการจัดประชุมหารือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดนิยาม
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่มีความชัดเจน

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ประเด็น

การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
นโยบาย และ
มาตรการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ล�ำดับที่

2.

หน่วยงานรับผิด
ชอบ

ผลักดันการทบทวน - กระทรวง
แก้ไข และยกเลิก
ยุติธรรม
กฎหมาย ตลอดจน
มาตรการ กลไก
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเอื้ออ�ำนวยให้มี
การคุ้มครอง
นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน อาทิ
กฎหมายคุ้มครอง
พยาน เป็นต้น

ส่งเสริมความร่วมมือ - ทุกหน่วยงาน
ที่สร้างสรรค์กบั กลไก
สิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ
และระดับภูมภิ าค
อาเซียน

กิจกรรม

2562 – 2565

2562-2565

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

- มีการทบทวนนโยบาย กฎหมาย
ตลอดจนมาตรการ กลไก
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้ออ�ำนวย
ให้มีการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

- มีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
หรือ ในลักษณะ technical visit
ของกลไกพิเศษของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 11,
16, 17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs
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3.

ล�ำดับที่

หน่วยงานรับผิด
ชอบ

2562-2565

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

2562 – 2565
- กระทรวง
ยุติธรรม
- ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ
- ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุด

ศึกษาแนวทาง
- กระทรวง
พัฒนากฎหมาย
ยุติธรรม
ระเบียบ หรือ
มาตรการเพื่อป้องกัน
การด�ำเนินคดีเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อระงับ
การมีส่วนร่วม
ของสาธารณชน
(Strategic Litigation
Against Public
Participation: SLAPP)

กิจกรรม

การคุ้มครอง ก�ำหนด หรือทบทวน
นโยบาย กลไก
นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน กระบวนการ
มาตรการคุ้มครอง
นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ซึง่ รวมถึง
นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนที่เป็นผู้หญิง
เพื่อให้ท�ำงาน
ได้อย่างปลอดภัย
และอบรมส่งเสริม
ให้หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายปฏิบตั ไิ ด้จริง

ประเด็น

- มีการก�ำหนด ทบทวน หรือปรับปรุง
นโยบาย กลไก กระบวนการ หรือ
มาตรการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง
- อบรมนโยบาย กลไก กระบวนการ
หรือ มาตรการฯ ดังกล่าว ให้กบั
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

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

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 5, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs
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4.

ล�ำดับที่

- กระทรวง
2562-2565
การต่างประเทศ
- กระทรวง
กลาโหม
- กระทรวง
ยุติธรรม
- หน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดการหารือร่วมกับ
นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
โดยร่วมกันท�ำงาน
อย่างสร้างสรรค์
เพื่อป้องกัน บรรเทา
และเยียวยาผลกระทบ
ไม่พึงประสงค์
ด้านสิทธิมนุษยชน

2562

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

- กระทรวง
ยุติธรรม

หน่วยงานรับผิด
ชอบ

บรรจุประเด็น
การคุ้มครอง
นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนไว้ใน
แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 4

กิจกรรม

การสร้างความ ศึกษาและแลเปลีย่ น - กระทรวง
2562-2565
รู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
การต่างประเทศ
เกี่ยวกับมาตรการ - กระทรวง
ส่งเสริมเสรีภาพ
ยุติธรรม
ในการแสดง
ความคิดเห็น
เพื่อน�ำมาปรับใช้
กับบริบทของไทย

ประเด็น

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

- มีการศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริม
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประเทศต่างๆ และองค์การ
ระหว่างประเทศ

มีการหารือร่วมกับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเป็นระยะ

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- SDGs เป้าหมายที่ 11,
16, 17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7,
8, 10

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 11, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7

มีการบรรจุประเด็นนักปกป้อง
- ยุทธศาสตร์ชาติ
สิทธิมนุษยชนไว้ในแผนสิทธิมนุษยชน ด้านการปรับสมดุลและ
แห่งชาติ ฉบับที่ 4
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

จัดอบรมเจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมาย
เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ
ในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับ
การปกป้อง
สิทธิมนุษยชน เช่น
การจัดการชุมนุม
การแสดงออก
ทางด้านสิทธิมนุษยชน
การป้องกันการฟ้องคดี
โดยไม่สจุ ริตเพือ่ กลัน่ แกล้ง
นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
เป็นต้น รวมถึง
สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรณี
ทีม่ คี วามละเอียดอ่อน
ต่อเพศสภาพ

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

- ส�ำนักงานต�ำรวจ 2562-2565
แห่งชาติ
- ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุด
- ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม
- กระทรวง
กลาโหม
- กระทรวง
ยุติธรรม
- กระทรวง
การต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิด
ชอบ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

- มีการจัดอบรม หรือด�ำเนินกิจกรรม - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
อื่นๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้
พัฒนาระบบการบริหาร
กฎหมายเพื่อสร้างความรู้
จัดการภาครัฐ
ความเข้าใจในการบังคับใช้
- SDGs เป้าหมายที่ 11,
กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้อง
16, 17
สิทธิมนุษยชนให้กบั เจ้าหน้าที่
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7,
ในสังกัด
8, 10

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงานรับผิด
ชอบ

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

จัดกิจกรรม
- กระทรวง
2562-2565
เพื่อพัฒนาศักยภาพ มหาดไทย
ชุมชน และ
(กรมการปกครอง)
นักปกป้อง
- กระทรวง
สิทธิมนุษยชน
ยุติธรรม
ในชุมชน

กิจกรรม

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปกป้องตนเอง
ไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนนพื้นที่ 76 จังหวัด
และในพื้นที่อ�ำเภอ จ�ำนวน 878
อ�ำเภอ
- เจ้าหน้าที่มีทักษะ มีความรู้
มีประสิทธิภาพ และศักยภาพ โดยให้
ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยว
กับสิทธิมนุษยชน ให้แก่ปลัดอ�ำเภอ
และพนักงานฝ่ายปกครอง ในพื้นที่
76 จังหวัด และในพื้นที่อ�ำเภอ 878
อ�ำเภอ
- ตรวจตรา และเฝ้าระวัง และปราบ
ปรามพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่ 76 จังหวัด
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน และ
ในพื้นที่อำ� เภอ จ�ำนวน 878 อ�ำเภอ
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 11, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs
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ล�ำดับที่

ประเด็น

2562 – 2565

- ส�ำนักงาน
ให้ความรู้
อัยการสูงสุด
แก่ประชาชนถึง
สิทธิมนุษยชนของตน - กระทรวง
ยุติธรรม
ทีถ่ ูกต้อง รวมทั้ง
ให้ความรู้นกั ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน เกีย่ วกับ
บริการ
ให้ความช่วยเหลือต่างๆ
จากรัฐ กระบวนการ
ประกันตัว
การบังคับใช้กฎหมาย
ฯลฯ

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

2562 – 2565

หน่วยงานรับผิด
ชอบ

จัดอบรมและพัฒนา - กระทรวง
ศักยภาพทนายความ ยุติธรรม
รวมทั้งจัดให้มีบัญชี - ส�ำนักงาน
รายชื่อทนายความ/
อัยการสูงสุด
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่มีความเชี่ยวชาญ
เข้าใจโครงสร้าง
นโยบาย การต่อสูค้ ดี
ในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

- มีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนถึง - ยุทธศาสตร์ชาติ
สิทธิมนุษยชนของตนที่ถูกต้อง
ด้านการพัฒนาและ
รวมทั้งให้ความรู้นกั ปกป้อง
เสริมสร้างศักยภาพ
สิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับบริการ
ทรัพยากรมนุษย์
ให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
กระบวนการประกันตัว
ด้านการปรับสมดุลและ
การบังคับใช้กฎหมายฯลฯ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 11, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7,
8, 9, 10

- มีกิจกรรม/โครงการอบรมและ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
พัฒนาศักยภาพทนายความ
ด้านการปรับสมดุลและ
ด้านสิทธิมนุษยชน
พัฒนาระบบการบริหาร
- มีบัญชีรายชื่อทนายความ/ที่ปรึกษา จัดการภาครัฐ
กฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจ - SDGs เป้าหมายที่ 16
โครงสร้าง นโยบายการต่อสู้คดี
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 5, 7
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

เสาที่ 2 หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ในส่วนของเสาที่ 2 จะก�ำหนดการด�ำเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังทีม่ ตี อ่ ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ”
เพื่อเป็นแนวทางให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจยึดเป็นหลักในการประกอบการต่อไป ทั้งนี้ ความคาดหวังดังกล่าว
จะเป็นจุดตั้งต้น และเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุกขนาด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ
2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
•

ภาคธุรฐั วิสาหกิจและธุรกิจต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
มาตรการ และหลักการสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึง่ บุคลากร
ในสังกัดสามารถเข้าถึงได้

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณี
ที่มีการติดตามการด�ำเนินการ/ด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรท�ำความเข้าใจบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครอง
การท�ำงาน และรับรองว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่ถกู เลิกจ้าง/ฟ้องคดีเพียงเพราะเหตุจากการเรียกร้องสิทธิ
ให้ผู้อื่น

2.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

116

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการท�ำงานของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีเวทีหารือกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการท�ำงานร่วมกัน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนให้กบั หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเครือข่ายได้รบั ทราบ

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

2.3 การจัดท�ำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องให้ขอ้ มูลสถานการณ์ภาพรวมการท�ำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดท�ำมาตรการคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการท�ำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ และภาคประชาสังคม ควรร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ในการป้องกัน บรรเทา
และเยียวยาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรมอบหมายบุคลากร หรือ หน่วยงาน ในสังกัดที่ชัดเจนให้มีหน้าที่
ส่งเสริมความรู้ และท�ำความเข้าใจที่ถูกต้องกับบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และการล่วงละเมิดระหว่างกัน

2.4 กลไกการร้องเรียน และเยียวยา
•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีกลไกหารือร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อจัดการกับ
ปัญหาการละเมิดสิทธิ

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนและผู้ประสานงานที่ชัดเจน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรระงับเหตุขอ้ พิพาทกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยการเจรจาและไกล่เกลีย่
ประนีประนอมข้อพิพาทอย่างเต็มที่ ก่อนทีจ่ ะน�ำคดีเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ นี้ อาจประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องด�ำเนินคดีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพียงเพราะ
ปฏิบัติหน้าที่เรียกร้อง/ปกป้องสิทธิของผู้อื่น

เสาที่ 3 หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ
3.3.2 และน�ำมาจัดกลุ่มโดยก�ำหนดหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสากิจ และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายให้กับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ได้รบั ผลกระทบ หรือ ถูกละเมิด โดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ภาคธุรกิจ หรือ เป็นผล
มาจากการประกอบธุรกิจ โดยได้เชือ่ มโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และหลักการ
UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติต่อไป สรุปได้ดงั นี้
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แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

การด�ำเนินคดี ให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึง - ส�ำนักงานอัยการ 2562 – 2565
กระบวนการยุติธรรม
สูงสุด
แก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
- กระทรวงยุติธรรม

3.

ส่งเสริมระบบการไกล่เกลี่ย
- ส�ำนักงานอัยการ 2562 – 2565
ในทุกระดับชั้นของกระบวนการ สูงสุด
ยุติธรรม ตลอดจนการพัฒนา - กระทรวงยุติธรรม
กลไกการระงับข้อพิพาท
- ส�ำนักงานศาล
ทางเลือก
ยุติธรรม

- กระทรวงยุติธรรม 2562 – 2565
- กระทรวง
มหาดไทย
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวง
อุตสาหกรรม

การส่งเสริม
ระบบ
ไกล่เกลี่ย

ก�ำหนดให้มกี ลไกการร้องทุกข์
และช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสม และเพียงพอ
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินธุรกิจ

2.

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

การร้องเรียน
ร้องทุกข์
ขอความ
ช่วยเหลือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.

กิจกรรม

ประเด็น

ล�ำดับที่

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31
มีกิจกรรม/โครงการ/
- ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ด้านการปรับสมดุลและ
การไกล่เกลี่ยในทุกระดับชั้น พัฒนาระบบการบริหาร
ของกระบวนการยุติธรรม
จัดการภาครัฐ
ตลอดจนการพัฒนากลไก
- SDGs เป้าหมายที่ 16
การระงับข้อพิพาททางเลือก - UNGPs ข้อที่ 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31
มีช่องทาง/กลไก/มาตรการ - ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการปรับสมดุลและ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
พัฒนาระบบการบริหาร
เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการ
จัดการภาครัฐ
ยุติธรรม
- SDGs เป้าหมายที่ 16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31

มีกลไกการร้องทุกข์และ
ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสม และเพียงพอ
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น
จากการด�ำเนินธุรกิจ

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ประเด็น

การเยียวยา

ล�ำดับที่

4.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2562 – 2565

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
- กระทรวงยุติธรรม 2552 - 2565
คุ้มครองพยาน
โดยการสนับสนุนทรัพยากร
งบประมาณ บุคลากร และ
การพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญ และทักษะ
ในการคุ้มครองพยาน
เยียวยาเหยือ่ /ผูเ้ สียหาย
- กระทรวงยุติธรรม 2562 – 2565
ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
พืน้ ฐานเกีย่ วกับการอ�ำนวย
ความยุตธิ รรมแก่ผไู้ ด้รบั
ความเสียหายจากอาชญากรรม
และการใช้อำ� นาจโดยมิชอบ
(UN Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims
of Crime and Abuse of Power)
ตามความเหมาะสม
และเพศสภาวะ

พัฒนาความรู้และทักษะ
- ส�ำนักงาน
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
อัยการสูงสุด
ต่อการใช้กฎหมาย ระเบียบ
นโยบายทีถ่ กู ต้อง และชอบธรรม
ต่อการกระท�ำผิดนอก
ราชอาณาจักร

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ - ยุทธศาสตร์ชาติ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้
ด้านการปรับสมดุลและ
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
พัฒนาระบบการบริหาร
ที่ถูกต้องและชอบธรรม
จัดการภาครัฐ
ต่อการกระท�ำผิด
- SDGs เป้าหมายที่ 16
นอกราชอาณาจักร
- UNGPs ข้อที่ 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31
มีกิจกรรมเพื่อพัฒนา
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ศักยภาพเจ้าหน้าทีค่ ุ้มครอง
ด้านการปรับสมดุลและ
พยานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31
มีการปรับปรุงระบบ และ
- ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรการเยียวยาเหยื่อ/
ด้านการปรับสมดุลและ
ผู้เสียหายเพื่อให้เป็นไปตาม
พัฒนาระบบการบริหาร
ปฏิญญาสากลว่าด้วย
จัดการภาครัฐ
การอ�ำนวยความยุติธรรม
- SDGs เป้าหมายที่ 16
ตามความเหมาะสม และ
- UNGPs ข้อที่ 24, 25, 26,
เพศสภาวะ
27, 28, 29, 31

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

ล�ำดับที่

ประเด็น

- กระทรวงยุติธรรม 2562 - 2565

ศึกษาวิเคราะห์ช่องว่าง
ทางกฎหมายและอุปสรรค
ในการเข้าถึงความยุติธรรม
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เพื่อจะได้พฒ
ั นากระบวนการ
เยียวยาที่มีประสิทธิภาพ

กรอบระยะเวลา
(2562-2565)

- กระทรวง
2562 – 2565
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวง
สาธารณสุข
- ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประสานงานช่วยเหลือเหยื่อ
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม อาชีพ ฯลฯ

กิจกรรม

- ด�ำเนินการให้ความคุม้ ครอง
และดูแลผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ
และผูถ้ กู กระท�ำความรุนแรง
- มีมาตรการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในการให้
ความช่วยเหลือเหยื่อ
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม อาชีพ ฯลฯ
มีการศึกษาวิเคราะห์ช่องว่าง
ทางกฎหมายและอุปสรรค
ในการเข้าถึงความยุตธิ รรม
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31

- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 5, 11,
16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

3.4 แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
3.4.1 สถานการณ์ในภาพรวม
การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (Thai Direct Investment Abroad : TDI)10 มีความจําเปนตอยุทธศาสตร
ในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ดาน ทั้งในแงของการชวยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ
แขงขันและเติบโตไดภายใตเศรษฐกิจโลกที่เปนโลกาภิวัตน ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ทำ� การส�ำรวจและพบสาเหตุสำ� คัญ 4 ประการ คือ 1) เพือ่ แสวงหาตลาดใหม่หรือรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมในประเทศ
ทีม่ ตี ลาดขนาดใหญ่ หรือมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโต (Market Seeking) 2) เพือ่ แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติและเข้าถึงวัตถุดบิ
และแรงงานที่ถูกกว่าในประเทศ (Resource and Labor Seeking) 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ (Efficiency Seeking) และ 4) เพื่อช่วยในด้านการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ
ที่ผ่านมา กระแสการออกไปลงทุนในต่างประเทศของภาคเอกชนมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางการพัฒนาของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเห็นได้จากมูลค่าเงินลงทุนสะสมของธุรกิจไทย (TDI) จากเดิม
ที่ในปี 2548 TDI มี มูลค่าเพียง 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ในปี 2559 TDI มีมูลค่าสูงขึ้นเป็น 94.3 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่านับจากปี 2548 ซึ่งกลุ่มประเทศที่ไทยออกไปลงทุนสูงในปี 2559 ได้แก่ กลุ่มประเทศ
อาเซียนมีมูลค่า 30.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2 ของมูลค่าเงินลงทุน TDI น�ำโดย สิงคโปร์
เวียดนาม และเมียนมา ส�ำหรับธุรกิจที่ไทยออกไปลงทุน ได้แก่ การผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม การท�ำเหมืองแร่
การบริการทางการเงิน และบริการค้าส่งและค้าปลีก เป็นต้น
ส�ำหรับปี 2560 ภาคเอกชนไทยมีมูลค่าคงค้างการลงทุนในต่างประเทศกว่า 1.36 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 4.45 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 กว่า 9.68 แสนล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศ (TDI) รวม 116,865 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.79 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ประมาณร้อยละ 23 โดยกลุ่มประเทศที่เอกชนไทยไปลงทุนโดยตรงมากที่สุดในปี 2560 คือ สหภาพยุโรป ส�ำหรับ
มูลค่าการลงทุนโดยตรงของภาคธุรกิจไทยในอาเซียน ปี 2560 มียอดคงค้างอยู่ท่ี 33.99 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 ซึ่งส่วนมากเป็นการเพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) ส�ำหรับธุรกิจ
ที่ไทยออกไปลงทุน ได้แก่ กลุ่มที่พักแรมและบริการด้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น
ส�ำหรับปี 2561 นั้น แม้ว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก หรือ EEC ซึง่ ช่วยสร้างความมัน่ ใจให้นกั ลงทุนทัง้ ไทยและต่างชาติกลับมาลงทุนเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม
การลงทุนของไทยในต่างประเทศ (TDI) เริม่ มีบทบาทมากขึน้ ในการพัฒนาและต่อยอดห่วงโซ่อปุ ทานการผลิตของไทย
ในอนาคต เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น
การขาดแคลนแรงงานเนือ่ งจากเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ การถูกตัดสิทธิ GSP จากประเทศพัฒนาแล้ว เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ

10 การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ หมายถึง ธุรกรรมการลงทุนที่ผูลงทุนซึ่งมีถิ่นฐานในประเทศไทยมีตอธุรกิจที่มีถิ่นฐาน
ในตางประเทศที่เปนกิจการในเครือ โดยที่ผูลงทุนถือหุนของกิจการในเครือหรือกิจการที่นําเงินไปลงทุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
(ธนาคารแห่งประเทศไทย)
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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เหล่ า นี้ มี ส ่ ว นส�ำ คั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ นั ก ลงทุ น ไทย โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ แ รงงานต้ อ งออกไปลงทุ น
ในต่างประเทศมากขึน้ เพือ่ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการบางกลุม่ ต้องการขยาย
ตลาดและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจในระยะยาวมากขึ้น
โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การลงทุนของนักลงทุนไทยในต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การลงทุน
ในต่างประเทศไม่ใช่การท�ำให้เงินไหลออกนอกประเทศเท่านั้น หากมองในทางตรงกันข้าม การลงทุนในต่างประเทศ
จะมีสว่ นช่วยต่อยอดห่วงโซ่อปุ ทานและขยายช่องทางการส่งออกของนักลงทุนไทยได้ ในลักษณะกลยุทธ์แบบ “การลงทุน
น�ำการค้า” (Investment Induced-Trade) โดยการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั เศรษฐกิจผ่านการลงทุนในประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ
นอกจากนั้น ในอนาคตอาจเป็นช่องทางให้ดึงบริษัทขนาดเล็กที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันเข้าไปลงทุนได้มากขึ้น
ซึ่งจะเป็นการขยายห่วงโซ่อปุ ทานของไทยในระดับภูมิภาคให้แข็งแกร่งมากขึ้น
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)11 มีความสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างมาก เนี่องจากการออมภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการลงทุน
ซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศนั้นให้ประโยชน์แก่ทั้งผู้มาลงทุนและผู้ได้รับเงินลงทุน เพราะการที่ผู้มาลงทุนขยาย
การลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอืน่ ทําให้ผปู้ ระกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ ใี นประเทศ
นั้นๆ เพี่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและผลกําไรของบริษัทตน ส่วนประเทศที่ได้รับเงินลงทุนก็ได้รับประโยชน์
จากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ประชาชาติจากการลงทุนใหม่และได้รบั การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจากประเทศผูม้ าลงทุน
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ ของประเทศตนต่อไป
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยในปี 2560 มีมลู ค่าเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยภาคการบริการ
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนสาขาค้าปลีกค้าส่ง บริการทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ ในภาคการผลิตส่วนใหญ่
เป็นการเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมเครื่องจักร การผลิตคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ ยางและพลาสติก โดยกลุ่มประเทศที่มี
การลงทุนในไทยสะสมสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง
ตามล�ำดับ
ในอดีตประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีอัตราการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ค่อนข้างสูง
อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายประการหนึ่งในปัจจุบัน คือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่าลดลง สืบเนื่องจาก
อัตราค่าแรงทีป่ รับสูงขึน้ การขาดแคลนแรงงานจากการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ปัญหาภัยพิบตั ติ า่ งๆ ตลอดจนเสถียรภาพ
ทางการเมือง ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา
BOI ได้มีมาตรการหลายประการที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย อาทิ
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน 10 ประเภท S-Curve Industries12 การเปิดโอกาส
ให้เข้าร่วมลงทุนกับรัฐบาล (Public Private Partnerships: PPPs) ในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม รวมทัง้ การทีร่ ฐั บาล
11 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หมายถึง การที่บริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือประเทศที่ จะมาลงทุน (Source Countries)
ต้องการมาลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทยหรือ ประเทศที่รับการลงทุน (Host Countries) เพื่อสร้างผลกําไรส่งกลับไปยังบริษัท
ในประเทศของตน (สำ�นักวิชาการ สำ�นักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness
Tourism) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) การแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และ
5 อุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ หุน่ ยนต์เพือ่ อุตสาหกรรม (Robotics) การบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) เชือ้ เพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ดิจิทัล (Digital) และการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

122

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

มีนโยบายผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ฯลฯ
ซึง่ ล้วนแต่เป็นพัฒนาการส�ำคัญทีช่ ว่ ยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักลงทุนอันจะดึงดูดให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น โดยจากสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2561 พบว่าส่วนมากมูลค่าเงินลงทุนอยู่ในหมวด
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง รองลงมาเป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค โดยญี่ปุ่น จีน และ
สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนสูงที่สุด นอกจากนี้ จากรายงาน Doing
Business 2018 (2561) ของ World Bank จัดให้ไทยอยู่ในอันดับ 26 ของประเทศทัว่ โลกทีม่ คี วามสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างไรก็ดี ประเทศไทยจะต้องพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งคุณภาพของการผลิตต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นที่ต้องการในการลงทุน
ทุกระดับต่อไป
สถานการณ์การร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีผลกระทบ
จากการด�ำเนินธุรกิจข้ามพรมแดนของผู้ประกอบการสัญชาติไทยหลายกรณี เช่น กรณีบริษัทเอกชนไทยแห่งหนึ่ง
ได้รับสัมปทานที่ดินเพื่อการปลูกอ้อยและจัดตั้งโรงงานน�้ำตาลในประเทศกัมพูชาก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อประชาชนชาวกัมพูชา ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีความเห็นว่า
กรณีมีการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และแม้บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระท� ำการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัทฯ ในบางส่วน หรือกรณีที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับการท่าเรือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ด�ำเนินโครงการท่าเรือ
น�้ ำ ลึ ก ในโครงการเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวายในประเทศเมี ย นมา ซึ่ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีความเห็นว่า การด�ำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนเมียนมา โดยมีข้อเสนอแนะนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้ง
กลไกหรือก�ำหนดภารกิจการก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการพืน้ ฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชน โดยน�ำหลักการ UNGPs มาเป็นกรอบในการด�ำเนินการ
การด�ำ เนิน การของภาครัฐ ที่ผ ่ า นมารัฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส�ำ คัญ และตระหนัก ถึง ผลกระทบที่เ กิด ขึ้น
จากการด�ำเนินธุรกิจสัญชาติไทยในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเห็นได้จากการมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานด�ำเนินการ
ให้สอดรับข้อเสนอแนะนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในหลายกรณีของกัมพูชา ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 รับทราบสรุปผลการพิจารณาด�ำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ
คือ การเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกหรือก�ำหนดภารกิจการก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทย
ให้เคารพต่อหลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดยน�ำหลักการ UNGPs มาเป็นกรอบในการด�ำเนินการของการลงทุน
ในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติไทย

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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3.4.2 ข้อท้าทาย
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอให้ออกกฎหมาย
หรือนโยบายทีเ่ ป็นรูปธรรม รวมทัง้ สร้างกลไกตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขตเพือ่ ให้เกิดการปกป้อง
คุม้ ครอง เยียวยา และเกิดความรับผิดชอบข้ามพรมแดน (cross border) ซึง่ ผูถ้ กู ละเมิดสามารถใช้กระบวนการยุตธิ รรม
ในประเทศไทยในการคุ้มครองและเยียวยาได้ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้มีการก�ำกับ ควบคุม ดูแล และ
มีมาตรการลงโทษ ในเรือ่ งของการลงทุนของนักลงทุนไทยทีไ่ ปลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่ารูปแบบการลงทุนจะเป็นไป
ในรูปแบบบริษัทลูก หรือกิจการร่วมค้า และพัฒนาหลักการก�ำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance Code: CG code)
ให้มีสภาพบังคับตามกฎหมาย การออกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลโครงการระเบียง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจน การก�ำหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการทั้งหมดภายใต้ EEC ต่อสาธารณชน เพื่อให้รับทราบล่วงหน้า และควรมีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ในท้องที่ก่อนที่โครงการเหล่านั้นจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และได้รับการอนุมัติเงินกู้จากธนาคาร
การสร้างความตระหนักรูแ้ ก่นกั ลงทุน ส่งเสริมให้นำ� หลักการ UNGPs มาเผยแพร่ภาคธุรกิจ หรือผูป้ ระกอบการ
โดยจัดท�ำช่องทางการท�ำงานอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น พิ จ ารณาก�ำ หนดเงื่ อ นไขให้ รั ฐ บาลพิ จ ารณาผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ก่อนการลงนามในข้อตกลง/สนธิสัญญาด้านการค้า/การลงทุนระหว่างประเทศ การพิจารณาข้อบทเพื่อความมั่นคง
แห่งสัญญา (Stabilization clause) ในข้อตกลงการลงทุนว่าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินนโยบายของรัฐในการส่งเสริม
หลั ก การ UNGPs การก� ำ หนดมาตรการให้ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นดิ น แดน หรื อ เขตอ� ำ นาจอธิ ป ไตย
ของประเทศไทยต้องปฏิบตั ติ ามหลักการ UNGPs การก�ำหนดมาตรการให้การริเริม่ หรือพัฒนาโครงการใดๆ ต้องค�ำนึง
ถึงประโยชน์สาธารณะ สิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชน และผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ ทีใ่ นโครงการก่อนตัดสินใจ
ด�ำเนินโครงการ การก�ำหนดมาตรการก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการ
สิทธิมนุษยชน การก�ำหนดมาตรการให้ธรุ กิจซึ่งได้รับการสนับสนุนและให้ประกันการลงทุนประกอบธุรกิจโดยเคารพ
สิทธิมนุษยชน การก�ำหนดให้มกี ารศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
โดยนักวิชาการอิสระที่ประชาชนในพื้นที่และสังคมยอมรับ รวมทั้งก�ำหนดมาตรการ และกลไกก�ำกับดูแลเพื่อแก้ไข
ปัญหาผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งเสนอให้ใช้หลักการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและการเฝ้าระวัง
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังในการจัดท�ำบริการสาธารณะและสัญญาการร่วมลงทุน (กรณีรัฐมอบให้เอกชน
ด�ำเนินการ) การพิจารณายกเลิกการมอบหมายให้ภาคเอกชนด�ำเนินการจัดท�ำโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะผ่านสัญญาร่วมลงทุน (Public-Private Partnership)
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การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ การก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจนในการควบคุมบรรษัท
และธุรกิจในต่างประเทศ การพิจารณาจัดท�ำมาตรการก�ำหนดให้ท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดน (transboundary EIA) และมีมาตรการเฝ้าระวังต่อผลกระทบข้ามพรมแดนทางด้านสุขภาพ การเกษตร
และสิง่ แวดล้อม การก�ำหนดมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโครงการการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและธุรกิจ
ไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนให้มกี ารจัดท�ำการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights
Due Diligence)
การพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานของภาครั ฐ การก� ำ หนดให้ มี ห น่ ว ยงานกลางในการควบคุ ม ดู แ ลกรณี
เกิดผลกระทบสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ การก�ำหนดบทบาทของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ในการควบคุมบริษัทมหาชนให้เคารพและปฏิบัติตามหลักการ UNGPs การสร้างกลไกในการตรวจสอบ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน การส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตรวจสอบ
การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในต่ า งประเทศโดยภาคธุ ร กิ จ ไทย ซึ่ ง บริ ษั ท แม่ จ ดทะเบี ย น หรื อ มี ส� ำ นั ก งานใหญ่
ในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความส�ำคัญกับการประกอบธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติร่วมกันส�ำหรับการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking Guidelines)
เพื่อก�ำหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
รัฐวิสาหกิจ การออกข้อบังคับเพือ่ ก�ำหนดให้รฐั วิสาหกิจด�ำเนินการเพือ่ เป็นตัวอย่างในการเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยอาจมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและแรงจูงใจ เช่น ตัวชี้วัดการด�ำเนินการของรัฐวิสาหกิจในการป้องกัน
และบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงกรณีที่ด�ำเนินการในต่างประเทศโดยบริษัทลูก
ผู้รับจ้างตามสัญญา หรือกิจการร่วม
ห่วงโซ่อปุ ทาน การส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่กำ� กับให้ห่วงโซ่อปุ ทานของบริษัท สาขา แฟรนไชส์ รวมถึง
บริการที่จัดจ้างจากภายนอก และบริษัทที่รับเหมาช่วง เคารพสิทธิมนุษยชน เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชน
การด�ำเนินการต่อภาคธุรกิจ การจัดให้มีมาตรการหรือกลไกในการจัดการปัญหากรณีรัฐวิสาหกิจ/
ภาคธุรกิจของไทย ละเมิดสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ การน�ำมาตรการการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ/กึ่งบังคับ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มาใช้อย่างจริงจัง การจัดตั้งกลไก หรือ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทข้ามชาติโดยอาจให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท�ำหน้าที่ในการผลักดัน
การส่งเสริมให้ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก่อนการอนุมัติเงินกู้ส� ำหรับการลงทุน
ด้วยการส่งเสริมให้บริษทั เอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐและการทูตทางเศรษฐกิจ (economic
diplomacy) รวมถึงในการส่งเสริมการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (due diligence) โดยบริษทั ไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในโครงการขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน การก�ำหนดให้ภาคธุรกิจทุกขนาดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนข้ามพรมแดน
ผนวกเรือ่ งการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้านไว้ในโครงการทีด่ ำ� เนินการอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั โดยเฉพาะ
โครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานเร่งด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีทรี่ บั ทราบข้อเสนอแนะนโยบาย
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหากรณีต่างๆ
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3.4.3 แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2562-2565)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ 3.4.2 และน�ำมา
จัดกลุ่มโดยก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ พร้อมทั้งแผนกิจกรรมซึ่งระบุหน่วยงานรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารฯ ตัวชีว้ ดั ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และหลักการ
UNGPs เพือ่ เป็นแนวทางให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ยดึ ถือปฏิบตั ติ อ่ ไป อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยให้การติดตามประเมินผล
สามารถท�ำได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดท�ำแผนปฏิบตั ิการฯ โดยแยกเป็น 3 เสาหลักตามแนวทางของหลักการ UNGPs
ดังนี้
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ประเด็น

การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
นโยบาย และ
มาตรการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ล�ำดับที่

1.

2562-2565

ศึกษาและหารือร่วมกับภาคส่วน - กระทรวง
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณา
การต่างประเทศ
แนวทางพัฒนากฎหมาย
- กระทรวงยุติธรรม
นโยบาย หรือกลไกทีเ่ ป็นรูปธรรม
ในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขต
เพือ่ ให้เกิดการปกป้อง คุม้ ครอง
เยียวยา และเกิดความรับผิดชอบ
ข้ามพรมแดน ทีส่ อดคล้องกับ
มาตรฐานสากล อาทิ OECD
Guideline for Multinational
Enterprises

กรอบระยะ
เวลา
(2562-2565)

2562-2565

หน่วยงานรับผิดชอบ

จัดท�ำแนวปฏิบตั แิ ละกระบวนการ - ส�ำนักงานอัยการ
ในการให้ความเห็นต่อสัญญา
สูงสุด
ในกรณีทภี่ าครัฐท�ำธุรกิจกับ
บรรษัทข้ามชาติ ทัง้ นี้ โดยค�ำนึงถึง
การประเมินสิทธิมนุษยชนด้วย

กิจกรรม

เสาที่ 1 หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)

มีการจัดท�ำแนวปฏิบัติ
และกระบวนการ
ในการให้ความเห็นต่อ
สัญญาในกรณีที่ภาครัฐ
ท�ำธุรกิจกับบริษัท
ข้ามชาติโดยค�ำนึงถึง
การประเมินสิทธิมนุษยชน
ประกอบด้วย
-มีการปรับปรุง พัฒนา
กฎหมาย นโยบาย หรือ
กลไกในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกอาณาเขต เพื่อให้
เกิดการปกป้อง
คุ้มครอง เยียวยา และ
เกิดความรับผิดชอบ
ข้ามพรมแดนที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล อาทิ OECD
Guideline for
Multinational Enterprises

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16, 17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะ
เวลา
(2562-2565)

2562-2565
ทบทวนกฎหมายและระเบียบ - ส�ำนักงานสภา
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการระเบียง
พัฒนาการเศรษฐกิจ
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
และสังคมแห่งชาติ
(Eastern Economic Corridor:
- ส�ำนักงานความร่วมมือ
EEC) ต้องมีการก�ำกับดูแล
พัฒนาเศรษฐกิจ
การด�ำเนินการของภาคธุรกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
และนักลงทุน รวมทั้งมี
(องค์การมหาชน)
บทลงโทษที่ชัดเจนส�ำหรับกรณีที่ - ส�ำนักงาน
การด�ำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิด คณะกรรมการ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
นโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
(EEC)
สร้างช่องทางเปิดเผยข้อมูล
- ส�ำนักงานสภา
2562-2565
เกี่ยวกับโครงการระเบียงเขต
พัฒนาการเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจภาคตะวันออก
และสังคมแห่งชาติ
(Eastern Economic Corridor:
- ส�ำนักงานความร่วมมือ
EEC) รวมถึงเขตเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจกับ
พรมแดนทั้งหมด และกลไก
ประเทศเพื่อนบ้าน
หารือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ (องค์การมหาชน)
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวง
อุตสาหกรรม
- ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
(EEC)

กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

มีการก�ำหนดช่องทาง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการระเบียง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic
Corridor: EEC) รวมถึง
เขตเศรษฐกิจพรมแดน
ทั้งหมด และกลไกหารือ
กับชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10

มีการประชุมทบทวน
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
กฎหมายและระเบียบ
ความสามารถในการแข่งขัน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ระเบียงเขตเศรษฐกิจ
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ภาคตะวันออก (Eastern ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Economic Corridor:
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
EEC)
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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2.

ล�ำดับที่

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะ
เวลา
(2562-2565)

การสร้าง
น�ำหลักการ UNGPs มาเผยแพร่ - ส�ำนักงาน
2562-2565
ความตระหนักรู้ แก่ภาคธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ คณะกรรมการก�ำกับ
แก่นักลงทุน โดยจัดท�ำช่องทางสื่อสารกับ
หลักทรัพย์และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเว็บไซต์
เส้นทาง บันทึก (BOI)
- คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3
สถาบัน (กกร.)
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงพาณิชย์
(กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า)

ประเด็น

มีการจัดอบรม/ประชุม
เพื่อเผยแพร่หลักการ
UNGPs

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
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ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะ
เวลา
(2562-2565)

ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์
- ธนาคาร
ให้ความส�ำคัญกับการประกอบ
แห่งประเทศไทย
ธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม โดยผลักดัน
ให้มแี นวปฏิบตั ริ ว่ มกันส�ำหรับ
การธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน
(Sustainable Banking Guidelines)
ซึง่ ก�ำหนดแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย์ทสี่ อดคล้องกับหลักการ
Environment, Social and
Governance (ESG criteria) หรือ
แนวปฏิบตั อิ นื่ ๆ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล

2562-2565

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
- ส�ำนักงาน
2562-2565
ให้ความความส�ำคัญกับ
คณะกรรมการก�ำกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
หลักทรัพย์และ
ขนาดใหญ่และห่วงโซ่อปุ ทาน
ตลาดหลักทรัพย์
ของบริษัท รวมถึงการจัดจ้าง
บริการภายนอกและการรับเหมา
ช่วงที่อาจก่อผลกระทบ
ที่ไม่พึงประสงค์ต่อสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

มีการจัดอบรมภาคธุรกิจ
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน และ
ความเชื่อมโยงระหว่าง
บริษัทขนาดใหญ่และ
ห่วงโซ่อปุ ทานของบริษัท
รวมถึงการจัดจ้างบริการ
ภายนอกและการรับเหมา
ช่วงที่อาจก่อผลกระทบ
ที่ไม่พึงประสงค์ต่อ
สิทธิมนุษยชน
มีแนวปฏิบัติร่วมกัน
ส�ำหรับการธนาคาร
เพือ่ ความยัง่ ยืน (Sustainable
Banking Guidelines)
เพื่อก�ำหนดมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจการ
เงินตามหลักการ
Environment, Social and
Governance (ESG
criteria) หรือแนวปฏิบัติ
อื่นๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
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ประเด็น

การส่งเสริม
การลงทุน

ล�ำดับที่

3.

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะ
เวลา
(2562-2565)

รับรองว่ารัฐให้ความส�ำคัญกับ - กระทรวง
2562-2565
การส่งเสริมและสนับสนุน
การต่างประเทศ
ให้นักลงทุน และองค์กรธุรกิจ - กระทรวงพาณิชย์
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเคารพ
(กรมเจรจาการค้า
และปฏิบัติตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ)
และระเบียบภายในประเทศ
ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายของรัฐ
ในการบริหาร จัดการ และคุม้ ครอง
ประโยชน์สาธารณะ รวมถึง
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และ
สาธารณสุข เป็นต้น
พิจารณามาตรการส่งเสริม
- ส�ำนักงาน
2562-2565
ให้องค์กรธุรกิจทีต่ งั้ อยู่ในดินแดน คณะกรรมการก�ำกับ
หรือเขตอ�ำนาจอธิปไตยของไทย หลักทรัพย์และ
ปฏิบัติตามหลักการ UNGPs
ตลาดหลักทรัพย์
โดยในการริเริ่มหรือพัฒนา
โครงการต้องค�ำนึงถึงประโยชน์
สาธารณะ สิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่ในโครงการ
ก่อนตัดสินใจด�ำเนินโครงการ

กิจกรรม

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16, 17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

มีการอบรมให้องค์กร
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ธุรกิจที่ต้งั อยู่ในดินแดน
ความสามารถในการแข่งขัน
หรือเขตอ�ำนาจอธิปไตย - ยุทธศาสตร์ชาติ
ของไทยปฏิบัติตาม
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
หลักการ UNGPs
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10

- การเจรจาความตกลง
เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุน
และข้อบทการลงทุน
ในความตกลง
เขตการค้าเสรียึดถือ
หลักการปกป้อง และ
เคารพสิทธิมนุษยชน
และหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบ

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

สร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริม
และอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบธุรกิจสัญชาติไทย
ที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ
เพื่อให้เคารพต่อหลักการ
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบต่างๆ รวมถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนของประเทศ
ที่รับการลงทุน (host country)
โดยอาจพิจารณาจัดท�ำคู่มือ
(Guideline) การลงทุน
ในแต่ละประเทศ

กิจกรรม

กรอบระยะ
เวลา
(2562-2565)

- ส�ำนักงาน
2562-2565
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
- ธนาคาร
เพื่อการส่งออก
และน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย
- ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
- กระทรวงพาณิชย์
(กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ)

หน่วยงานรับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
มีการฝึกอบรม
/ให้ความรูผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน
ที่จะไปลงทุน
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ในต่างประเทศ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
เพื่อให้เคารพต่อ
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
หลักสิทธิมนุษยชน
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16, 17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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ล�ำดับที่

ประเด็น

ก�ำหนดให้มกี ารศึกษาและ
ประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights
Due Diligence) ก่อนการด�ำเนิน
โครงการขนาดใหญ่ หรือ
โครงการที่เกี่ยวกับการจัดท�ำ
บริการสาธารณะ รวมถึงกรณี
ที่มีการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อจัดท�ำ
โครงการเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ
ที่เป็นหน้าที่ของรัฐ รวมถึงกรณี
ที่รัฐมอบหมายหน้าที่
ให้ภาคเอกชนด�ำเนินการจัดท�ำ
โครงการดังกล่าวแทน

กิจกรรม

กรอบระยะ
เวลา
(2562-2565)

- ส�ำนักงานสภา
2562-2565
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ส�ำนักนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม)
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงการคลัง
(ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ)
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวง
อุตสาหกรรม
(ส�ำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน))

หน่วยงานรับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
มีการศึกษาประเมิน
ความเสีย่ งและผลกระทบ ความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights การพัฒนาและเสริมสร้าง
Due Diligence)
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ก่อนการด�ำเนินโครงการ - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
ขนาดใหญ่
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16, 17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 17, 18, 19

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)
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4.

ล�ำดับที่

2562-2565

กรอบระยะ
เวลา
(2562-2565)

จัดอบรมเรื่องธุรกิจกับ
- กระทรวง
สิทธิมนุษยชนให้แก่บคุ ลากรของ การต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้
สามารถท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ
แก่ภาคธุรกิจไทยที่ไปลงทุน
ในต่างประเทศได้

หน่วยงานรับผิดชอบ

2562-2565

กิจกรรม

การป้องกัน ส่งเสริมธุรกิจไทยในต่างประเทศ - กระทรวง
การละเมิด ให้เคารพสิทธิมนุษยชน
การต่างประเทศ
สิทธิมนุษยชน
ในต่างประเทศ

ประเด็น

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

มีการจัดท�ำคู่มือส�ำหรับ - ยุทธศาสตร์ชาติ
ธุรกิจไทย
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ในการด�ำเนินการ
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในต่างประเทศที่เคารพ - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สิทธิมนุษยชน
สมดุลและพัฒนาระบบ
ตามหลักการ UNGPs
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16, 17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10
มีการอบรมเรื่องธุรกิจ - ยุทธศาสตร์ชาติ
กับสิทธิมนุษยชน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ให้แก่บุคลากรของ
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กระทรวงการต่างประเทศ - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16, 17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)

135

ล�ำดับที่

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะ
เวลา
(2562-2565)

ก�ำหนดแนวทางป้องกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในโครงการการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ (และธุรกิจไทย
ในต่างประเทศ) รวมทัง้ กลไก
การร้องเรียน

2562-2565
- ส�ำนักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
- กระทรวงการคลัง
(ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ)

2562-2565
- กระทรวง
พิจารณาความเป็นไปได้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการจัดท�ำแนวทางหรือ
ความตกลงในการวิเคราะห์ผลกระทบ และสิง่ แวดล้อม
(ส�ำนักงานโยบาย
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
และแผนสิ่งแวดล้อม)
(transboundary EIA)
และมีการเฝ้าระวังต่อผลกระทบ
ข้ามพรมแดนทางด้านสุขภาพ
การเกษตร สังคม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

- มีการหารือ/การศึกษา
ถึงความเป็นไปได้
ในการจัดท�ำแนวทาง
หรือความตกลง
ในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดน
(transboundary EIA)
- มีการหารือและก�ำหนด
มาตรการเฝ้าระวัง
ผลกระทบข้ามพรมแดน
ทางด้านสุขภาพ
การเกษตร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
มีการหารือและก�ำหนด
มาตรการป้องกัน และ
กลไกการร้องเรียนกรณี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในโครงการการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ (และ
ธุรกิจไทยในต่างประเทศ)

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16, 17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 13, 14,
15, 16
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs
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แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ

2562-2565

กรอบระยะ
เวลา
(2562-2565)

ก�ำหนดให้รฐั วิสาหกิจมีแนวทาง - กระทรวงการคลัง
2562-2565
ในการป้องกันและบรรเทา
(ส�ำนักงาน
ความเสี่ยงและผลกระทบ
คณะกรรมการ
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึง
นโยบายรัฐวิสาหกิจ)
ที่ด�ำเนินการในต่างประเทศ
โดยบริษัทลูก ผู้รบั จ้าง
ตามสัญญาหรือกิจการร่วม

รัฐวิสาหกิจ

6.

กิจกรรม

การพัฒนา ก�ำหนดให้มหี น่วยงานกลาง
การด�ำเนินงาน ในการควบคุมดูแล
ของภาครัฐ และตรวจสอบกรณี
เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ

ประเด็น

5.

ล�ำดับที่

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

มีการหารือและพิจารณา - ยุทธศาสตร์ชาติ
ก�ำหนดหน่วยงานกลาง
ด้านการสร้างการเติบโต
รับผิดชอบการควบคุม
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ดูแลและตรวจสอบกรณี ต่อสิ่งแวดล้อม
เกิดผลกระทบสิง่ แวดล้อม - ยุทธศาสตร์ชาติ
ระหว่างประเทศ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 13, 14,
15, 17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10
รัฐวิสาหกิจมีโครงการ/ - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน
สมดุลและพัฒนาระบบ
หลักการ UNGPs และ
การบริหารจัดการภาครัฐ
การประเมิน HRDD และ - SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
ร่วมแบ่งปันแนวปฏิบตั ิ - UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
ที่ดีและเป็นรูปธรรม
9, 10
ให้กับภาคธุรกิจอื่นๆ

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
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8.

7.

ล�ำดับที่

กิจกรรม

การด�ำเนินการ ศึกษาและพิจารณาก�ำหนด
ต่อภาคธุรกิจ มาตรการจูงใจทีส่ อดคล้องกับ
การด�ำเนินกิจกรรมของภาคธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของประเทศไทยทีม่ ี
สถานประกอบการขนาดเล็ก
จ�ำนวนมาก โดยก�ำหนดมาตรการ
จูงใจแก่ผปู้ ระกอบการและ
แรงงานโดยตรง เช่น การจัดท�ำ
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ในสถานประกอบการขนาดเล็ก
การส่งเสริม แลกเปลี่ยน เผยแพร่ แนวปฏิบัติ
ความร่วมมือ ที่ดีในการขับเคลื่อนประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับ
ในการ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ
ขับเคลื่อน
ประเด็นธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน
ในระดับ
ภูมิภาค และ
ระหว่าง
ประเทศ

ประเด็น

- กระทรวง
การต่างประเทศ
- กระทรวงยุติธรรม

- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน/
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ในการขับเคลื่อน
การด�ำเนินการ
ตาม UNGPs อาทิ
การจัดท�ำหลักสูตร
แก่เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ของประเทศที่สนใจ
การจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
เป็นระยะ

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16, 17
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
/SDGs/UNGPs

2562-2565

ตัวชี้วัด
(ก�ำหนดกรอบกว้างๆ)

มีการศึกษาและก�ำหนด - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
มาตรการจูงใจให้กบั
ภาคธุรกิจ/ผูป้ ระกอบการ/ การบริหารจัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
แรงงาน โดยค�ำนึงถึง
- UNGPs ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8,
สถานการณ์
9, 10
ของประเทศไทยทีม่ ี
สถานประกอบการ
ขนาดเล็กจ�ำนวนมาก

กรอบระยะ
เวลา
(2562-2565)

2562-2565
- ส�ำนักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
- ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
- ส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

หน่วยงานรับผิดชอบ

เสาที่ 2 หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ในส่วนของเสาที่ 2 จะก�ำหนดการด�ำเนินงานในลักษณะ “ความคาดหวังทีม่ ตี อ่ ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ”
เพือ่ เป็นแนวทางให้ภาคธุรกิจยึดเป็นหลักในการประกอบการต่อไป ทัง้ นี้ ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจุดตัง้ ต้น และ
เป็นแรงกระตุ้นให้รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจทุกขนาด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการลดผลกระทบเชิงลบจากการประกอบธุรกิจ
2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการลงทุนระหว่าง
ประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร และปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชน และที่ดิน โดยเฉพาะหลักการ UNGPs ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
การก�ำกับดูแลธุรกิจ และการลงทุน ทั้งของประเทศไทย ในกรณีที่ลงทุนในประเทศไทย และ
ของประเทศที่ท�ำการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรส่งเสริมและตรวจตราให้บริษัทลูก รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานของตนเคารพ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การก�ำกับดูแลธุรกิจ และการลงทุน
ทัง้ ของประเทศไทย ในกรณีทลี่ งทุนในประเทศไทย และของประเทศทีท่ ำ� การลงทุน ในกรณีการลงทุน
ระหว่างประเทศ

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณี
ทีม่ กี ารติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
การก�ำกับดูแลธุรกิจ และการลงทุน ทัง้ ของประเทศไทย ในกรณีทลี่ งทุนในประเทศไทย และของประเทศ
ที่ท�ำการลงทุน ในกรณีการลงทุนระหว่างประเทศ

2.2 การส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงหลักการ/มาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และการประกอบธุรกิจโดยชอบ
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•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักการ/มาตรฐานระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจโดยชอบให้แก่หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ ทัง้ ในส่วนการลงทุนในประเทศ และการลงทุนระหว่างประเทศต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับโครงการแก่สาธารณชน โดยเฉพาะชุมชน และประชาชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทัง้ ในช่วงก่อน
ระหว่าง และหลังการด�ำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรศึกษาหลักการ UNGPs และ OECD Guidelines on Multinational
Enterprises รวมทั้งสื่อสารท�ำความเข้าใจกับบริษัทในเครือ และหน่วยงานในสังกัด

•

ภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ และธุ ร กิ จ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง การด� ำ เนิ น งานของห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของบริ ษั ท รวมถึ ง
การจัดจ้างบริการภายนอกและการรับเหมาช่วงทีอ่ าจก่อผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ตอ่ สิทธิมนุษยชน
ตามที่ก�ำหนดในหลักการ UNGPs

2.3 กลไกการร้องเรียน และเยียวยา
•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุน
ในต่างประเทศ ควรจัดท�ำการประเมินความเสีย่ งและเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights
Due Diligence) รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจควรมีช่องทาง/กลไกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดอันเป็นผลจาก
การประกอบธุรกิจ และประสานส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุน
ในต่างประเทศ ควรระงับเหตุข้อพิพาทกับชุมชนโดยการเจรจาและหารือร่วมกับชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ และชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะน�ำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้
อาจประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

•

ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย และกรณีผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุน
ในต่างประเทศ ควรก�ำหนดมาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ

เสาที่ 3 หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ตามข้อ
3.4.2 และน�ำมาจัดกลุ่มโดยก�ำหนดหน้าที่ภาครัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายให้กบั ผู้ได้รบั ผลกระทบ
หรือ ถูกละเมิด อันเป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ โดยได้เชือ่ มโยงความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ UNGPs เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติต่อไป สรุปได้ดังนี้
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แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

2562-2565

กระทรวง
พิจารณาก�ำหนด
กระบวนการหารือ พูดคุย การต่างประเทศ
เจรจา เพื่อแก้ปัญหา
ระหว่างประเทศอันเป็น
ผลกระทบจากการประกอบ
ธุรกิจ

การเจรจา/
ไกล่เกลี่ย

2562-2565
กระทรวง
การช่วยเหลือ พิจารณาความเป็นไปได้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการเงิน/ ในการจัดตั้งกองทุน
เพือ่ เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รบั และสิ่งแวดล้อม
เยียวยา
ผลกระทบทั้งในด้านอาชีพ
วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
เพือ่ ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

2.

3.

กรอบระยะเวลา
(2552-2565)

2562-2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กระทรวง
กลไกร้องเรียน ประสานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพื่อจัดตั้งกลไก การต่างประเทศ
ระหว่างประเทศเพื่อรับ
ข้อร้องเรียน ตรวจตรา
สอบสวน การด�ำเนินธุรกิจ
ที่มีผลกระทบต่อชุมชน

กิจกรรม

1.

น/
ล�ำดับที่ วัตประเด็
ถุประสงค์

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

มีประชุม/หารือกับต่างประเทศ - ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ด้านการปรับสมดุลและ
ในการจัดตั้งกลไกระหว่าง
พัฒนาระบบการบริหาร
ประเทศเพื่อรับข้อร้องเรียน
จัดการภาครัฐ
ตรวจตรา และสอบสวน
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
การด�ำเนินธุรกิจ
- UNGPs ข้อที่ 24, 25, 26,
ที่มีผลกระทบต่อชุมชน
27, 28, 29, 31
มีการก�ำหนดกระบวนการ - ยุทธศาสตร์ชาติ
หารือ พูดคุยเจรจา
ด้านการปรับสมดุลและ
เพื่อแก้ปัญหาระหว่าง
พัฒนาระบบการบริหาร
ประเทศอันเป็นผลกระทบ
จัดการภาครัฐ
จากการประกอบธุรกิจ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31
มีการประชุมเพื่อพิจารณา - ยุทธศาสตร์ชาติ
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
กองทุนเพือ่ เยียวยาและฟืน้ ฟู ระบบการบริหารจัดการ
ผู้ได้รับผลกระทบ
ภาครัฐ
ทั้งในด้านอาชีพ วิถีชีวติ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ - UNGPs ข้อที่ 24, 25, 26,
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
27, 28, 29, 31

ตัวชี้วัด (อาจจะก�ำหนด
กรอบกว้างๆ)
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4.

การป้องกัน
ผลกระทบ

น/
ล�ำดับที่ วัตประเด็
ถุประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จัดท�ำมาตรการเพื่อเตรียม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง
รับมือกับผลกระทบ
อุตสาหกรรม
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีแผน
ฝึกซ้อมเป็นประจ�ำ
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
กับชาวบ้าน หรือ มีการซ้อม/
แจ้งสัญญาณเตือน
มีการป้องกันการรั่วไหล
จากสารเคมี เป็นต้น

กิจกรรม

2562-2565

กรอบระยะเวลา
(2552-2565)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ /SDGs/
UNGPs

มีมาตรการเพื่อเตรียมรับมือ - ยุทธศาสตร์ชาติ
กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
- SDGs เป้าหมายที่ 8, 16
- UNGPs ข้อที่ 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31

ตัวชี้วัด (อาจจะก�ำหนด
กรอบกว้างๆ)

บทที่ 4
การส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมทัง้ กลไกในการก�ำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบตั กิ าร
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทุกภาคส่วนที่ต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นแนวทางที่จัดท�ำขึ้น
จากการมีส ่ ว นร่ ว มของทุก ภาคส่วน และผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบของหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้ องแล้ ว
โดยในการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ก�ำหนดแผนเป็น 2 แนวทาง คือ แผนการด�ำเนินงานระยะสั้น
ซึ่งมีกรอบระยะเวลาด�ำเนินงานภายใน 2 ปี ส�ำหรับโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน ซึ่งสามารถด�ำเนินการให้บรรลุผล
ได้โดยเร็ว และแผนการด�ำเนินงานระยะยาว ซึ่งมีกรอบระยะเวลา 4 ปี ส�ำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องอาศัย
ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน หรือ เป็นโครงการที่มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รูปแบบโครงการ/กิจกรรม
ของแต่ละหน่วยงานสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามกรอบภารกิจของแต่ละหน่วยงาน แต่ตอ้ งสอดรับกับการด�ำเนินงานทีร่ ะบุไว้
ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในบทนี้ จึงขอน�ำเสนอตัวอย่างแผนกิจกรรมทีก่ ระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
จะด�ำเนินการ ในฐานะหน่วยงานหลับรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ

4.1 ตัวอย่างแผนการด�ำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2562-2563)
ล�ำดับที่

ตัวอย่างกิจกรรม

1.
2.

จัดประชุมเพื่อประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ
ผลิตสือ่ หลากหลายรูปแบบเพือ่ เผยแพร่แผนปฏิบตั กิ ารฯ
และหลักการ UNGPs
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ในเครือ GCNT
และรัฐวิสาหกิจ น�ำแผนปฏิบตั ิการฯ และหลักการ
UNGPs ไปปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นต้นแบบให้กบั ภาคธุรกิจอืน่ ๆ
จัดโครงการคัดเลือกองค์กรภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ
ต้นแบบในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ
และหลักการ UNGPs
การจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ
และหลักการ UNGPs

3.
4.
5.
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แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

2562
2562-2563

กระทรวงยุติธรรม

2562-2563

กระทรวงยุติธรรม

2562-2563

กระทรวงยุติธรรม

2562-2563

4.2 ตัวอย่างแผนการด�ำเนินงานระยะยาว (4 ปี)
ล�ำดับที่

ตัวอย่างกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.

เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ และหลักการ UNGPs
ผ่านทางช่องทางต่างๆ

2.

จัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ
และการขับเคลื่อนหลักการ UNGPs ให้กบั ทุกภาคส่วน
แลกเปลี่ยนต้นแบบที่ดีในการจัดท�ำแผนปฏิบตั ิการฯ กระทรวงยุติธรรม
ให้กับประเทศในภูมภิ าคอาเซียน
กระทรวง
การต่างประเทศ
จัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรและเผยแพร่ความรู้ กระทรวงยุติธรรม
ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึง
แผนปฏิบัติการฯ และหลักการ UNGPs
ฝึกอบรมวิทยากรด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม
ให้กับภาคส่วนต่างๆ
พัฒนา E-learning เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของแผนปฏิบัติการฯ
และหลักการ UNGPs
พัฒนา Application รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น กระทรวงยุติธรรม
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งด�ำเนินการประสาน
ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก
กระทรวงยุติธรรม
น�ำแผนปฏิบตั ิการ และหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติ
ประชุมหารือถึงประเด็นทีย่ งั ไม่บรรลุตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ กระทรวงยุติธรรม
และผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารฯ
พิจารณาศึกษามาตรการจูงใจทางภาษี หรือ
กระทรวงยุติธรรม
สิทธิประโยชน์เพือ่ ชักจูงให้ภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจปฏิบตั ิ
ตามหลักการ UNGPs และแผนปฏิบัติการฯ
พิจารณามาตรการก�ำหนดให้ภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ
กระทรวงยุติธรรม
จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน
รอบด้าน (HRDD) ให้มากขึน้

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กับแผนปฏิบัตกิ ารฯ
กระทรวงยุติธรรม

กรอบระยะเวลา

2562-2565
2562-2565
2562-2565
2563-2565
2563-2565
2564-2565
2564-2565
2562-2565
2564-2565
2563-2565
2563-2565
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ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
มีแผนจะด�ำเนินการ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่างๆ ไม่ได้จำ� กัดเฉพาะโครงการ/กิจกรรมทีร่ ะบุไว้ในตารางข้างต้นเท่านัน้
แต่สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับข้อเท็จจริง ทรัพยากร และบริบท
ของแต่ละองค์กร เพื่อให้การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ บรรลุผล

4.3 กลไกก�ำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในเบื้องต้น เจตนารมณ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดแนวทาง จัดท�ำ ติดตาม และประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนั้น มุ่งประสงค์ให้คณะกรรมการฯ เป็นกลไกหลัก
ในการก�ำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารฯ เนือ่ งจากองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากปัจจุบนั กระทรวง
ยุติธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (ก�ำกับดูแล
กระทรวงยุติธรรม) เป็นประธาน เพื่อดูแลภาพรวมงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการฯ
ดังกล่าว จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นควรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ เฝ้าระวัง ติดตาม เตือนภัยด้านสิทธิมนุษยชน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไป
ปฏิบตั ิ ตลอดจนรวบรวมสถิตขิ อ้ มูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
สิทธิมนุษยชน เป็นต้น ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว จะเป็นศูนย์รวมในการก�ำกับ ดูแล และติดตาม
การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน

4.4 การประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ จะจัดจ้างทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และมีความเป็นกลาง
มาท�ำการประเมินผลแผนปฏิบตั กิ ารฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง 2 ปีแรก (พ.ศ. 2562-2563)
และ 2 ปีหลังของแผนปฏิบตั กิ ารฯ (พ.ศ. 2564-2565) เพือ่ ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ
และน� ำ เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณา และเผยแพร่ ต ่ อ สาธารณะ ทั้ ง นี้ ผลการประเมิ น แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
รวมทั้งข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากภาคส่วนต่างๆ จะถูกน�ำมาพิจารณาเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไขแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ
ในทางปฏิบัติได้จริงและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศต่อไป

4.5 ทิศทางของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ไปในทิศทางใดนั้น ขึ้นอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบัติการฯ
และบริบทของประเทศ ซึง่ หากเหมาะสม ในอนาคตอาจมีการผนวกแผนปฏิบตั กิ ารฯ เข้ากับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อรวมให้เป็นกลไกเดียวกัน อันจะง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลต่อไป
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คณะท�ำงาน
ชื่อเอกสาร

แผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)

ที่ปรึกษา

นายเรืองศักดิ์ สุวารี
นางสาวเอมอร เสียงใหญ่

คณะทํางาน นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ
นางจีรภรณ์ ศิริพลัง ทุมมาศ
นายภูมใิ จ แม้นมินทร์
นายเจิมปุญญ์ จิปิภพ
ครั้งที่พิมพ์

1

ปีที่พิมพ์

2562

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผู้อ�ำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
นักวิชาการยุติธรรมช�ำนาญการ
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัตกิ าร
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