(ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

จัดทาโดย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
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สารบัญ
บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

บทที่ ๕

บทที่ ๖

บทที่ ๗

บทนา
หน้า
๑.๑ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและความสาคัญ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๑.๒ ประเทศไทยและการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน
๑.๓ กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๑.๔ ประเด็นหลัก (Key Priority Area) ๔ ประเด็นที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๑.๕ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กับแผนและนโยบายระดับชาติอื่นๆ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Sustainable Development Goals: SDGs)
๑.๖ กรอบระยะเวลาบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
แรงงาน
๒.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
๒.๒ ข้อท้าทาย
๒.๓ แผนปฏิบัติการ
ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๓.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
๓.๒ ข้อท้าทาย
๓.๓ แผนปฏิบัติการ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
๔.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
๔.๒ ข้อท้าทาย
๔.๓ แผนปฏิบัติการ
การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
๕.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
๕.๒ ข้อท้าทาย
๕.๓ แผนปฏิบัติการ
การส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ไปสู่การปฏิบัติ
๖.๑ แผนการดาเนินนงานระยะสั้น (๒ ปี)
๖.๒ แผนการดาเนินงานระยะยาว (๕ ปี)
การติดตามและประเมินผล
๗.๑ กลไกกากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๗.๒ การประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
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๗.๓ ทิศทางของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ภาคผนวก
ก. หลั ก การชี้ แ นะของสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ( United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights: UNGPs)
ข. คาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแนวทาง จัดทา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ค. สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากภาคส่ ว นต่ า งๆ ในช่ ว งการลงพื้ น ที่ ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รั บ
เป็นหนังสือ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้อเสนอแนะจากคณะทางาน
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ บรรษั ท ข้ า มชาติ แ ละองค์ ก รธุร กิ จอื่ น ๆ ของสหประชาชาติ (UN Working
Group on the issues of human rights and transnational corporations and other business
enterprises)
ง. ตัว อย่ างกิจ กรรมที่ด าเนิ น การเพื่ อขั บเคลื่ อนหลั ก การชี้แนะของสหประชาชาติว่า ด้ว ยธุร กิ จ และ
สิทธิมนุษยชน
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลั ก การชี้ แ นะของสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights: UNGPs)
หลักการ UNGPs เกิดจากการศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนกับการดาเนินธุรกิจทั่วโลกของ
ศาสตราจารย์ John Ruggie ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติ
และองค์กรเอกชน (แต่งตั้งในสมัยนาย Kofi Annan ดารงตาแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ) ซึ่ง ได้รับการ
รั บ รองจากคณะมนตรี สิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ (Human Rights Council - HRC) เมื่อวันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ หลักการ UNGPs ถือเป็นเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กาหนดความสั ม พันธ์
ระหว่างหน้าที่ของรัฐ และความรับผิดชอบของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม หลักการ UNGPs ไม่ถือเป็นตราสาร
ระหว่างประเทศที่ก่อให้ เกิดพัน ธกรณีให้ รั ฐ ต้องปฏิบัติตาม ไม่มีส ภาพบังคับ หรือมีองค์กรระดับระหว่า ง
ประเทศที่กากับดูแลการปฏิบัติตาม ดังนั้น การรับหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดยรัฐ หรือเอกชน จึง
ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ
หลั กการ UNGPs ประกอบด้ว ยสาระส าคัญจานวน ๓๑ ข้อ ซึ่งประกอบด้ว ยหลั กการพื้นฐาน ๓
เสาหลัก ดังนี้
เสาหลักที่ ๑ การคุ้มครอง (Protect) กาหนดหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อ ๑-๑๐)
กล่าวคือ รัฐมีหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิไม่ว่าจะโดยรัฐ หรือบุคคล/องค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจเอกชน โดยแม้รัฐจะไม่ต้องรับผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเอกชน แต่รัฐ
มีหน้าที่ต้องดาเนินการเพื่อให้มีการป้องกัน ลงโทษ และเยียวยา ในกรณีที่เกิดการละเมิดโดยนโยบาย หรือ
มาตรการ เช่น การอานวยความยุติธรรม อีกทั้งรัฐมีหน้าที่ในการสื่อให้ทราบถึงความคาดหวังต่อภาคเอกชน
ที่ดาเนินการ หรือจดทะเบียนภายในดินแดนของตนให้เคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อ
การเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ หมายรวมถึง การดาเนินธุรกิจในต่างประเทศของเอกชนจากรัฐนั้นๆ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่การดาเนินธุรกิจดังกล่าวมีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือร่วมให้การสนับสนุนด้วยความเชื่อมโยงระหว่าง
รัฐ-ธุรกิจ ซึ่งหลักการ UNGPs ข้อ ๔-๖ ยังกล่าวถึงหน้าที่ของรัฐในการประกันสิทธิในกรณีการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ กรณีรัฐทาสัญญาจ้างเอกชน และกรณีรัฐทาธุรกรรมเชิงพาณิชย์กับเอกชน (เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง)
อาทิ การกาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้ในสัญญาระหว่างรัฐ-เอกชน
เสาหลักที่ ๒ การเคารพ (Respect) กาหนดให้บริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในการเคารพสิ ทธิ
มนุษยชน (ข้อ ๑๑-๒๔) กล่าวคือ บริษัทเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนโดยการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่
มีไว้เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทเอกชนยังควรมีความรับผิดชอบ
ในการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งสามารถกระทาได้ โดยการไม่ละเมิด หรือ หลีกเลี่ยงการละเมิด และการจัดการ
กับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยควรตรวจสอบประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกัน มิให้เกิดการละเมิด
อีกทั้งดาเนินการเพื่อทาให้ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนนั้นได้รับการบรรเทาหรือแก้ไข กล่าวคือ เอกชนควรมี
กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ที่เหมาะสมกับขนาดของ
กิจการ ความเสี่ยง และผลกระทบจากการดาเนินการ
เสาหลักที่ ๓ การเยียวยา (Remedy) กล่าวคือ ผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาค
ธุรกิจควรเข้าถึงการเยียวยาได้ โดยรัฐมีหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน ลงโทษ และแก้ไขสถานการณ์ ซึ่ง
สามารถทาได้ผ่านกระบวนการยุติธรรม หรือช่องทางอื่นของรัฐ หรือช่องทางที่ไม่เป็นทางการที่รัฐจัดให้ รวมถึง
ผ่ านกลไกรั บ ข้อร้ องเรี ย น โดยบริ ษัทเอกชนมีความรับผิ ดชอบในระดับบริษัทในการจัดให้ มีกระบวนการ
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ปรึ กษาหารื อ ให้ ข้อมูล แจ้ งเตือนถึงผลกระทบที่อาจมีต่อบุคคล หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีแนว
ทางแก้ไข หรือบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาของบริษัท
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับผลกระทบในบริบทของการดาเนินธุรกิจใรหลาย
กรณี อาทิ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการ
รวมกลุ่ม การมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจการสาธารณะ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผลกระทบจากโครงการลงทุนหรือพัฒนาขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิที่ดิน สิทธิสุขภาพ สิทธิในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การเลื อกปฏิบัติ และ
สถานการณ์กลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยธุรกิจ อาทิ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ
กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI)
การปฏิบัติตามหลั กการ UNGPs ถือเป็นการส่ งเสริมให้มีการปกป้องคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนอย่ าง
ครอบคลุมและสอดคล้ องตามสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างๆ ที่รัฐเป็นภาคี นอกจากนั้น
พัฒนาการของการหารือและการตีความประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศและประเทศ
ต่างๆ ในบริบทที่ต่างกัน ส่งผลให้มีการนาเสนอแนวคิดอื่นๆ ที่ เชื่อมโยงกันด้วย เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุ ร กิ จ (Corporate Social Responsibility – CSR) การด าเนิ น ธุ ร กิ จ แบบยั่ ง ยื น (Sustainable
Business) การดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น การตามหลั กการ UNGPs เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิ ทธิภาพ
สหประชาชาติจึงได้มีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก จัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) โดยใช้หลักการ UNGPs เป็น
ต้นแบบเพื่อกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ และพัฒนากลไกในการนาหลักการ UNGPs ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละ
ประเทศ โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงของประเทศ ทั้งนี้ รัฐจะต้องทาการศึกษาวิเคราะห์
ประเมินช่องว่าง (Gap) อันเป็นสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเมินผลความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติ
การฯ อย่างเป็นระบบ และต้องทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันอยู่
เสมอ
๑.๒ ประเทศไทยและการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เกิดขึ้นจากความริเริ่มของรัฐบาล
ที่ได้ตระหนักถึงความสาคัญ จาเป็น และเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจาก
การประกอบธุรกิจ สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อรัฐบาล ถึงแนวทางการจัดตั้งกลไกหรือกาหนดภารกิจเพื่อกากับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุน
สั ญชาติไทยให้ เคารพต่อหลั กการพื้น ฐานด้านสิทธิมนุษยชนโดยนาหลักการ UNGPs มาเป็นกรอบในการ
ดาเนินการ ดังปรากฏในรายงานสองฉบับ ฉบับแรก คือ กรณีการดาเนินงานของธุรกิจน้าตาล และฉบับที่สอง
คือ กรณีการดาเนินงานโครงการท่าเรือน้าลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ความตั้งใจจริ งของรั ฐ บาลในการแก้ปั ญหาการละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชนอันเป็นผลสื บ เนื่ องจากการ
ประกอบธุรกิจนั้น เห็นได้จากการให้คามั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) ในช่วงการทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ สมัยที่ ๒๕
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะส่งเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ รวมทั้ง
ได้ตอบรับข้อเสนอแนะของประเทศสวีเดน ซึ่งเสนอให้ประเทศไทยพัฒนา รับรอง และบังคับใช้แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื่อปฏิบัติตามหลักการ UNGPs ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้
สถานะ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตอบรับข้อเสนอแนะและให้คามั่นโดยสมัครใจดังกล่าวแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทา “แผนการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR” โดยพิจารณากิจกรรม กรอบ
ระยะเวลา และหน่วยงานรับผิดชอบที่มีความเหมาะสมกับข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น จากนั้นได้เสนอเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบร่าง
แผนการปฏิบั ติตามข้อเสนอแนะที่ ไทยตอบรับและค ามั่นโดยสมั ครใจภายใต้ กลไก UPR โดยในส่ ว นของ
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามที่ได้ให้คามั่นโดยสมัครใจและตอบรับข้อเสนอแนะไว้ คณะรัฐมนตรีได้
มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ พร้อมทั้งกาชับ
ให้เร่งปฏิบัติตามแผนดังกล่าว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
เหตุที่รั ฐ บาลมอบหมายให้ กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ าพ กระทรวงยุติธ รรม ดาเนินการในเรื่อ ง
ดังกล่าว เนื่องจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่
รั บ ผิ ดชอบงานด้านสิ ทธิมนุ ษยชน รวมถึงสนธิสั ญญาและกลไกสิ ทธิ มนุษยชนระหว่า งประเทศซึ่ง มี ค วาม
เชื่อมโยงกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิ จ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) กลไก UPR
อีกทั้งยั งเป็ น หน่ ว ยงานที่รับ ผิ ดชอบในการจัดทา ขับเคลื่ อน ติดตาม และประเมินผล แผนสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติอีกด้วย
๑.๓ กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เริ่มดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยที่ผ่านมาได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้
(๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแนวทาง จัดทา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุติธรรม ได้มีคาสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๕๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแนวทาง จัดทา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ อาทิ ส านั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงการคลั ง กระทรวงแรงงาน เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ มี อ านาจหน้ าที่
ในการพิจารณากาหนดแนวทางการจัดทาแผนฯ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนฯ ส่งเสริม
ให้ ภ าคส่ ว นต่ า งๆ น าแผนฯ ไปปฏิ บั ติ รวมทั้ งให้ ข้ อเสนอแนะในการปฏิ บั ติ ตามแผนฯ และปรั บปรุ งแผนฯ
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยการดาเนินงานให้สอดคล้องตามหลักการสหประชาชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนิ นงานตามหลักการ UNGPs และการจั ดทา แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงได้
มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นใหม่ เป็นคาสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๑ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแนวทาง จัดทา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยองค์ประกอบพื้นฐานและอานาจหน้าที่ยังคงเหมือนเดิม แต่ได้
เพิ่มเติมผู้ แทนจากหน่ วยงานภาครั ฐที่ทางานเกี่ยวข้องกับประเด็นธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมร่วมกันเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทาแผนปฏิบัติ
การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
สถานะ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๒) การจั ดประชุมระดั บชาติ ว่าด้ วยธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุษยชน (National Dialogue on Business
and Human Rights) ครั้งที่ ๑
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รั ฐบาลอาเซี ยนว่ าด้ วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)
สมาคมเครื อข่ ายโกลบอล คอมแพ็ ก ประเทศไทย มู ล นิ ธิ ม านุ ษ ยะ และเครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม
เพื่อกระบวนการ UPR จัดการประชุมระดับชาติฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อ (๑) เปิดตัว
การดาเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรม (๒) สร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับหลักการ UNGPs (๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของภาคส่วน
ต่างๆ (๔) วางแผนการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนร่วมกับทุกภาคส่วน สาหรับข้อมูลที่ได้รับจากการ
ประชุมฯ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นาไปประมวล เพื่อกาหนดประเด็นปัญหา
และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเบื้องต้นในภาคธุรกิจ ซึ่งจะนาไปสู่การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึก
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(๓) การรวบรวมข้ อ มู ล สถานการณ์ ธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในระดั บ พื้ น ที่ (First Regional
Consultation)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รั ฐบาลอาเซี ยนว่ าด้ วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)
สมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย มูลนิธิมานุษยะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อกระบวนการ
UPR ลงพื้นที่ระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาค (เชียงใหม่ – ขอนแก่น –ระยอง-สงขลา) เพื่อรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมิภาค โดยการจัดประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและธุรกิจ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจ ฯลฯ ทั้งนี้
การประชุมในแต่ละภูมิภาคจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือ การประชุมจะเริ่มด้วยการสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ทราบถึงหลักการพื้นฐานของ UNGPs การดาเนินงานของภาครัฐและภาคธุรกิจ
เพื่อขับเคลื่อนหลักการ UNGPs แผนการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่ จากนั้น ในช่วงท้ายของการประชุมจะเป็ น
การแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายถึงสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ข้อห่วงกังวล พร้อมทั้งได้ขอให้แต่ละกลุ่ม
พิจารณาคัดเลื อกประเด็นส าคัญล าดับต้น ๓ ประเด็นในพื้นที่ซึ่งควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ เป็ น
ฐานข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(๔) การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนและการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๑
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รั ฐบาลอาเซี ยนว่ าด้ วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)
มูลนิธิมานุษยะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อกระบวนการ UPR จัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓
กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญแทนจากประเทศต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งรวมถึงการขับ เคลื่ อนหลั กการ UNGPs และแนวทางในการประเมินสถานการณ์ธุรกิจกับสิ ทธิ
มนุษยชน และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(๕) การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกั บการประเมินสถานการณ์ธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนและการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒
สถานะ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)
มูลนิธิมานุษยะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อกระบวนการ UPR จัดการประชุมฯ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปราย
ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทยของภาคประชาสังคม ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายงานฯ รวมทั้งได้รวบรวมประเด็นที่ได้รับการสะท้อนในที่ประชุม เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนต่อไป
(๖) การรับรองการเยือนของคณะทางานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจ
อื่นๆ ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues of human rights and transnational
corporations and other business enterprises)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ รับรองการเยือนของคณะทางานสหประชาชาติฯ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๔ เมษายน
๒๕๖๑ โดยคณะทางานสหประชาชาติฯ ได้หารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ทั้งใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรสาคร) เพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจกับสิ ทธิ
มนุษยชนของไทย จากนั้น ได้ออกรายงานสรุปผลการเยือนไทยเบื้องต้น รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไทยให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มองว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งในชั้น
การเตรียมการ การรับรองการเยือน การหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพได้นาข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประมวลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(๗) การประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับ
พื้นที่ (Second Regional Consultation)
ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม โ ด ย ก ร ม คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ ไ ด้ ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมวลข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ได้จากการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล
ในระดับภูมิภาค การประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ การเยือนของคณะทางานสหประชาชาติฯ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการกาหนดแนวทาง จัดทา ติดตาม
และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้ว ยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ มา
ประมวล และจัดทาร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จากนั้น ได้ร่วมกันลงพื้นที่ระดับ
ภูมิภาค ๕ ภูมิภาค (ระยอง-สงขลา-เชียงใหม่ – ขอนแก่น –กรุงเทพฯ) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้วิพากษ์ร่าง
แผนปฏิบัติการฯ เพื่อจะได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ
ต่อไป
(๘) การรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนผ่านทาง
เว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และไปรษณีย์
กระทรวงยุ ติ ธ รรม โดยกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ได้ น าร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ขึ้นสู่เว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื่อให้สาธารณชนเข้ามาแสดงความ
คิดเห็น โดยมีกาหนดตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์แสดง
ความคิดเห็น หรือจัดส่งข้อเสนอแนะทางไปรษณีย์ได้ เพื่อจะได้นาข้อคิดเห็นต่างๆ ไปประกอบการปรับปรุงร่าง
แผนปฏิบัติการฯ ต่อไป
สถานะ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๙) การหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทยเพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติ
การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กระทรวงยุ ติธ รรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิแ ละเสรีภ าพ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme: UNDP) จัดเวทีการหารือเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ สานักงานสหประชาชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้นาไปประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ
ต่อไป
(๑๐) การหารือร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อรั บฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับ ชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดย
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงการต่างประเทศ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme: UNDP) และสานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of
the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) จัดการประชุมเชิ งปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของภาค
ประชาสังคมต่อการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อให้ภาคประชาสังคมได้วิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนาไปปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๑.๔ ประเด็ น หลัก (Key Priority Area) ที่บรรจุไ ว้ใ นแผนปฏิบัติการระดับชาติว่า ด้วยธุ ร กิจกับสิท ธิ
มนุษยชน
ตามแนวทางชี้แนะของ UNGP รัฐควรกาหนดประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สาคัญเร่งด่ว นของ
ประเทศ สาหรับแผนปฎิบัติการระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจของประเทศไทยนั้น ได้จัดทาขึ้นบน
พื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อาทิ รายงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ 1 ผลการลงพื้ น ที่ ข องกรมคุ้ม ครองสิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพ 2 แถลงการณ์ ผ ลการเยื อ นของคณะท างาน
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 3 และจากรายงานของภาคประชาสังคม 4 ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
เร่งด่วน ที่เห็นว่า รัฐบาลไทยควรดาเนินการในลาดับต้น ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้
1) การคุ้มครองสิทธิแรงงาน
2) การคุ้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน
1

http://nhrc.or.th/NHRCT-Work/Examination-reports.aspx และ http://nhrc.or.th/NHRCT-Work/Annualreports-(1).aspx
2
ได้แก่ จังหวัดระยอง ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา และกรุงเทพมหานคร
3
แถลงการณ์ของคณะทางานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในการเยือนประเทศไทย เมื่อ 4 เมษายน 2561 ระบุ
ถึงประเด็นปัญหาหลายประการ เช่น การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การให้ความคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ การให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและคนพิการ การเลือกปฎิบัติทางเพศและปัญหา
กระบวนการเยียวยา ทั้งทางศาลและช่องทางอื่น
4
ตัวอย่างเช่น รายงานความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม กับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคาร
สนับสนุนโดย มูลนิธิมั่นพัฒนา พฤษภาคม 2561และรายงานการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ: ผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดทาโดย The Makong Butterfly (คณะทางานติดตามความรับผิดชอบในการ
ลงทุนข้ามพรมแดน (ETO Watch), 2561
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3) การปกป้องนักสิทธิมนุษยชน
4) การลงทุนข้ามแดนของธุรกิจไทย
ซึ่ ง พบว่ า การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเด็ น ดั ง กล่ า ว มี ลั ก ษณะ รู ป แบบ และกิ จ กรรม
ที่หลากหลาย เช่น ในส่วนของผู้ถูกละเมิด มีทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ในส่วนลักษณะของการ
ละเมิด ที่มีทั้งการเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติที่ต่าสิทธิที่กฎหมายรองรับ การเพิกเฉยหรือละเลยต่อการเคารพสิทธิ
บุคคลหรือสั งคม หรือกรณีของผู้ล ะเมิด ซึ่งมีทั้งระดับผู้ ประกอบการรายย่อยไปจนถึงธุรกิจข้ามพรมแดน
นอกจากนั้น ยังพบว่า ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีผลมาจากการบังคับใช้กฎหมาย ช่องว่างของกฎหมาย
รวมทั้งช่องทางการเยียวยาสาหรับผู้เสียหาย ในบางประเด็น
๑.๕ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กับแผนและนโยบาย
ระดับชาติอื่นๆ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals: SDGs)
การจัดทาแผนปฎิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ครั้งนี้ มิได้จัดทาขึ้น
เป็นแผนโดยเอกเทศแต่อย่างใด แต่จะให้ความสาคัญกับความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนนโยบายฉบับอื่น
ของประเทศไทย กล่าวได้ว่า แผน NAP มีส่วนช่วยที่จะขับเคลื่อนให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ในแผนนโยบายที่สาคัญของประเทศ ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี5
แผนปฎิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จะสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ กล่าวคือ
(1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมุ่งเน้นที่การสร้างเสริมให้เด็ก
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะการทางานที่สร้างสรรค์และการมีสุขภาวะที่ดี โดยแผน NAP จะเป็นกลไกผลักดัน
การขจัดปัญหาการใช้แรงงานด็กและแรงงานบังคับทุกรูปแบบ เพื่อให้เด็กมีโอกาสอยู่ในโรงเรียนมากกว่า
โรงงาน สามารถพัฒนาทักษะทางสมองและร่างกายให้แข็งแรง
(2) การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม โดยที่แผน NAP มุ่งแก้ไขปัญหาการเลือก
ปฎิบัติด้านสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ โดยอาศัยเหตุทางเพศ ความพิการด้านร่างกายหรือเหตุอื่น เพื่อ
สร้างความเสมอภาคให้กับประชาชนในการเข้าถึงโอกาสการทางาน
(3) การเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง แผน NAP ได้ เ น้ น ถึ ง
ความสาคัญของการพัฒนาที่หยั่งยืนไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การดาเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มต้ อ งท าแผนการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) โดยเน้ น ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบของภาคธุ ร กิ จ ทั้ ง การประกอบธุ ร กิ จ ภายในหรื อ การลงทุ น ข้ า มพรมแดน ในการเปิ ด โอกาส
ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง
และในกรณีที่ได้รับความเสียหายก็จะได้ต้องรับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยไม่ล่าช้า และ
(4) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีเป้าหมายให้เป็น “ภาครัฐ
ของประชาชนและเพื่อประชาชน” โดยแผน NAP เป้าหมายรวมถึงการให้หน่วยงานของรัฐสร้างหรือปรับปรุง
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
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กลไกการร้องทุกข์และการเยียวยาให้ มีประสิทธิภาพ มีกลไกการติดตามและรายงานผลให้กับประชาชนผู้
ร้องเรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีสาหรับเป็นช่องทางสื่อสารเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
5.2 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ปี 2557-2561
แม้ว่าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 25572561 จะมิ ไ ด้ รั บ รองหลั ก การ UNGP ไว้ อ ย่ า งก็ ต ามแต่ ใ นแผนฉบั บที่ 3 นี้ ก็ ไ ด้ เ น้ น ย้ าถึ ง ความรับ ผิ ด ชอบ
ภาคเอกชนที่จ ะต้องเคารพสิ ทธิมนุ ษ ยชน โดยแผนฉบับที่ 3 นี้ ได้กล่ าวถึงบทบาทของ ISO 26000 และ
Corporate Social Responsibility (CSR) ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง การส่ ง เสริ ม การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชนแก่พนักงานในองค์กรธุรกิจของตนด้วย6
สาหรับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 ซึ่งจะใช้สาหรับช่วงปี พ.ศ. 2561-2566 นั้น
กาลังอยู่ในระหว่างการจัดทาซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องกาหนดเรื่องหลักการชี้แนะของ UNGP และแผน
ปฎิบัติระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ด้วย
5.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)7
แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมิได้กล่าวถึงภาคธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนเอาไว้โดยตรง แต่ได้มีการย้าถึงหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชนว่า ยังขาดความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะ 8 จึ ง ควรส่ ง เสริ ม การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility)9 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคมและ
กาหนดตัวชี้วัดธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น10
5.4 เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) 11 เป็ น
แนวทางของสหประชาชาติ เพื่อต่อยอดจากการประชุมการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Millenium Development
6

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
2556,หน้า 153
7
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 115 ก 30 เมษายน 2559
8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564),หน้า 60
9
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564),หน้า 78
10
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564),หน้า 67
11
SDGs ใช้ เ ป็ น ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของประเทศสมาชิ ก ตั้ ง แต่ กั น ยายน 2558 ถึ ง สิ ง หาคม 2573 รวมระยะเวลา
15 ปี ครอบคลุมเนื้อหาเป้าหมาย 17 ประการ คือ ขจัดความ ขจั ด ความหิ ว โหย ทาให้ ชี วิ ติ ค วามเป็ น อยู่ ดี ขึ้ น ความ
เท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา ความเท่ า เที ย มทางเพศ น้าสะอาดและการสุ ข าภิ บ าลได้ รั บ การจั ด การอย่ า งยั่ ง ยื น
เข้ า ถึ ง พลั ง งานที่ ทั น สมั ย ยั่ ง ยื น ส่ ง เสริ ม งานอย่ า งมี คุ ณ ค่ า และการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ที่ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและสนั บ สนุ น นวั ต กรรม ลดความเหลื่ อ มล้า ทาให้ เ มื อ งและชุ ม ชนมี ค วามยั่ ง ยื น การผลิ ต
และการบริ โ ภคที ่ ยั ่ ง ยื น การจั ด การกั บ การเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศ อนุ ร ั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ าก
มหาสมุ ท ร ทะเล และทรั พ ยากรทางทะเลสาหรั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ยั่ ง ยื น ของระบบ
นิ เ วศบนบกอย่ า งยั ่ ง ยื น ส่ ง เสริ ม ให้ ส ั ง คมมี ค วามเป็ น สั น ติ ส ุ ข ยุ ต ิ ธ รรม และสร้ า งสถาบั น อั น เป็ น ที ่ พึ ่ ง ของ
ส่ ว นรวม มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผล และสร้ า งพลั ง แห่ ง การเป็ น หุ้ น ส่ ว น
ความร่ ว มมื อ ระดั บ สากลต่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
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Goals (MDGs) ซึ่งแผน NAP จะสอดคล้ อ งกับ ทิ ศ ทางและกรอบในการพั ฒ นาประเทศไทย ภายใต้ ก ลไก
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในปี 255612 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
กาหนดนโยบายของประเทศให้ครอบคลุมทั้งสามมิติคือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมาย
ตาม SDGs ซึ่งสอดคล้องกับแผน NAP ทั้งสามมิติเช่นกันคือ มิติทางสังคม ได้แก่ประเด็นเรื่องการคุ้มครองนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน มิติทางเศรษฐกิจ ได้แก่ประเด็นแรงงาน และมิติทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ประเด็นเรื่องการ
ลงทุนข้ามพรมแดน ฉะนั้นแผนปฎิบัติการระดับชาตินี้ก็สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs
นอกจากนี้แล้ว จากดัชนี SDGs Index Dashboards ประจาปี 2561ซึ่งจัดทาโดยเครือข่าย
ทางออกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network) ได้จัดประเทศไทยให้อยู่
อันดับที่ 5913 จากเดิมปีที่แล้วอยู่อันดับ 55 จากประเทศทั้งหมด 156 ประเทศ นั้น พบว่า เป้าหมายที่เป็น
ปัญหา ได้แก่ ความเท่าเทียมทางเพศ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การรับมือกับการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และสั ง คมที่ ส งบสุ ข ยุ ติ ธ รรม และไม่ แ บ่ ง แยก ซึ่ ง หาก ประเทศไทย
นาหลักการชี้แนะของ UNGP และแผนปฎิบัติการระดับชาติมาเป็นกรอบการทางาน จะมีส่วนช่วยยกระดับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ในเป้าหมายที่เป็นปัญหาข้างต้น ให้มีสภาวะดีขึ้นได้ในอนาคต
เนื่องจากแผนปฎิบัติการนี้ ได้กาหนดปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทยสอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นปัญหา
๑.๖ กรอบระยะเวลาบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกาหนดแนวทาง จัดทา และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กาหนดให้การดาเนินงานแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทยมีระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ซึ่งมี
ระยะเวลา 5 ปีเช่นเดียวกัน โดยจะเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2562-2566 รวมทั้ง กรอบการทางานภายใต้ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ซึ่ งสอดคล้ องกับ
แนวโยบายของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 65 ซึ่งกาหนดให้รัฐ
ต้องจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทาแผนอื่นๆ ที่มีอยู่ให้สอดคล้องและบูรณาการกั น เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายต่อไป
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 ราชกิจจานุเบกษา 24 กรกฎาคม
2556 โดย กพย. มีอานาจหน่าที่ กาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการและเป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี
คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะอนุกรรมการส่งเสริมความ
เข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาจองเศรษฐกิจพอเพียง และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
13
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บทที่ ๒
แรงงาน
๒.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๒.๒ ข้อท้าทาย
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๒.๓ แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)
เสาที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

เสาที่ ๒ หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพ (Respect)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เสาที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์
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กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บทที่ ๓
ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๓.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๓.๒ ข้อท้าทาย
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๓.๓ แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)
เสาที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

เสาที่ ๒ หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพ (Respect)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เสาที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์
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กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บทที่ ๓
ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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บทที่ ๔
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
๔.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๔.๒ ข้อท้าทาย
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๔.๓ แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)
เสาที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

เสาที่ ๒ หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพ (Respect)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เสาที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์
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กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บทที่ ๕
การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
๕.๑ สถานการณ์ในภาพรวม
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๕.๒ ข้อท้าทาย
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๕.๓ แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)
เสาที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (Protect)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

เสาที่ ๒ หน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพ (Respect)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เสาที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจในการเยียวยา (Remedy)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์
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กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บทที่ ๖
การส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติ
๖.๑ แผนการดาเนินนงานระยะสั้น (๒ ปี)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(ถ้ามี)

๖.๒ แผนการดาเนินงานระยะยาว (๕ ปี)
ลาดับที่

ประเด็น/
วัตถุประสงค์
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กิจกรรม

บทที่ ๗
การติดตามและประเมินผล
๗.๑ กลไกกากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในชั้ น ต้ น ของการปฏิ บั ติ ต ามแผน NAP และยั ง มิ ไ ด้ จั ด ตั้ ง กลไกการตรวจสอบเป็ น อย่ า งอื่ น
ให้คณะกรรมการกาหนดแนวทางจัดทา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฎิการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน มีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลว่าหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจ
เอกชนดาเนินการสอดคล้องกับแผนปฎิบัติการระดับชาติ
๗.๒ การประเมินผลแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการกาหนดแนวทางจัดทา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฎิการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน ต้องจัดทารายงานประจาปี เพื่อเสนอต่อรัฐบาล (ครม.) และเผื่อแพร่ต่อสาธารณะ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนทุก ๒ ปี โดยนารายงานผลการทางาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง มาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแผนปฎิบัติการฯ ในฉบับต่อๆ ไป
๗.๓ ทิศทางของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
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