การกำำ�กัับดููแล
การขัับเคลื่่�อนแผน NAP

การติิดตามผล
แผน NAP

การประเมิินผล
แผน NAP

แผน NAP มีีระยะเวลาบัังคัับใช้้ 4 ปีี (พ.ศ. 2562 - 2565)
โดยมีีคณะอนุุกรรมการขัับเคลื่่�อนแผนปฏิิบััติิการ
ระดัับชาติิว่า่ ด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน
ซึ่่�งประกอบไปด้้วยผู้้�แทนจากหน่่วยงานต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิตามแผน NAP ทำำ�หน้้าที่่�
ในการผลัักดัันและติิดตามการดำำ�เนิินงานตาม
แผน NAP เป็็นระยะ ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อกำำ�กับ
ั ดููแล
การปฏิิบััติิตาม NAP ให้้เกิิดผลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และเป็็นรููปธรรม

กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ จะติิดตามผล
การดำำ�เนิินงานตามแผน NAP ทุุกสิ้้�นปีีงบประมาณ
โดยหน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตามแผน NAP
จะต้้องรายงานผลการปฏิิบััติิตามแผน NAP
มายัังกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ ภายใน
เดืือนธัันวาคมของทุุกปีี และกรมคุ้้�มครองสิิทธิิ
และเสรีีภาพ จะรวบรวมข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อเสนอต่่อคณะอนุุกรรมการขัับเคลื่่�อน
แผนปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารระดัับชาติิว่า่ ด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุษ
ุ ยชน
เพื่่�อพิิจารณาจััดทำำ�เป็็นรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�ปีี เพื่่�อเสนอคณะกรรมการขัับเคลื่่�อน
งานสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทยต่่อไป

กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ
จะดำำ�เนิินการประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ตามแผน NAP 2 ช่่วง ดัังนี้้�
(1) ช่่วง 2 ปีีแรก (พ.ศ. 2562-2563)
(2) ช่่วง 2 ปีีหลััง (พ.ศ. 2564-2565)

การดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับแผน NAP
โครงการพัั ฒนาแห่่งสหประชาชาติิ
ประจำำ�ประเทศไทย
ที่่�อยู่่�: ชั้้�น 12 อาคารสหประชาชาติิ
ถนนราชดำำ�เนิินนอก กรุุงเทพ 10200
โทร: 02 288 3350
แฟกซ์์: 02 280 0556
อีีเมล: registry.th@undp.org
เว็็บไซต์์: th.undp.org

•

จััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินการโครงการ/กิิจกรรม
ที่่�สอดคล้้องกัับแผน NAP ระยะสั้้น
� (บรรลุุผล
ได้้โดยเร็็ว (1 ปีี)) ระยะยาว (ต้้องอาศััยระยะเวลา
ในการดำำ�เนิินการ/ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง (4 ปีี))

•

ดำำ�เนิินการตามแผน ฯ ที่่�ตั้้ง
� ไว้้ให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จ

กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ กระทรวงยุุติิธรรม
ที่่�อยู่่�: อาคารกระทรวงยุุติิธรรม ชั้้�น 5-6
เลขที่่� 404 หมู่่� 3 ถนนแจ้้งวััฒนะ
แขวงทุ่่�งสองห้้อง เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพฯ 10210
โทร: 02 141 2751-52
แฟกซ์์: 02 143 9676
เว็็บไซต์์: rlpd.go.th

5

การขัับเคลื่่�อนแผนปฏิิบัติ
ั ิการระดัับชาติิ
ว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน ระยะที่่� 1
(พ.ศ. 2562-2565) ไปสู่่ก
� ารปฏิิบัติ
ั ิ
6

แผน NAP
คืออะไร

UNGPs
คืออะไร

แผนปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารระดัับชาติิว่า่ ด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน
ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2562-2565)
กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ กระทรวงยุุติิธรรม เป็็นหน่่วยงานหลัักรัับผิิดชอบ
ในการจััดทำ�ำ และขัับเคลื่่�อนแผน NAP ของประเทศไทย ซึ่่ง
� ปััจจุุบัน
ั คณะรััฐมนตรีีได้้มีม
ี ติิ
เห็็นชอบและประกาศใช้้แผน NAP แล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 29 ตุุลาคม 2562 โดยแผน NAP ระยะที่่� 1
(พ.ศ. 2562-2565) มุ่่�งแก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุษ
ุ ยชนสำำ�คััญที่่�เกิิดจาก
การดำำ�เนิินกิิจการทางธุุรกิิจ 4 ด้้าน (Key Priority Areas) ดัังนี้้�

หลัักการชี้้แ
� นะของสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยธุุรกิิจ
กัับสิิทธิิมนุุษยชน (United Nations Guiding Principles

กิจกรรมสำ�คัญ
ภายใต้แผน NAP

คืือ มาตรฐานระหว่่างประเทศฉบัับแรกที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนอัันเป็็นผลพวง
จากการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจ

1

คุ้้�มครอง (Protect)

เคารพ (Respect)

เยีียวยา (Remedy)

ภาครััฐมีีหน้้าที่่�ในการคุ้้�มครอง
และป้้องกัันประชาชน
ไม่่ให้้ถูก
ู ละเมิิดสิิทธิิมนุษ
ุ ยชน
อัันเป็็นผลจากการประกอบธุุรกิิจ
โดยบุุคคลหรืือองค์์กรใด ๆ

ภาคธุุรกิิจมีีหน้้าที่่�
ในการประกอบธุุรกิิจ
ด้้วยความรัับผิิดชอบ
และเคารพสิิทธิิมนุษ
ุ ยชน

ภาครััฐและภาคธุุรกิิจ
ต้้องจััดให้้มีช่
ี อ
่ งทาง/
กลไกการร้้องเรีียน
ที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพ รวมทั้้ง
�
เยีียวยาความเสีียหาย
อย่่างรวดเร็็วและเป็็นธรรม

2

3

4

แรงงาน

ชุุมชน ที่่�ดิิน
ทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม

นัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน

การลงทุุนระหว่่างประเทศ
และบรรษััทข้้ามชาติิ

(Labour)

(Community, Land, Natural
Resource and Environment)

on Business and Human Rights: UNGPs)

โดยให้้ความสำำ�คััญกัับ 3 เสาหลััก ได้้แก่่

1

แผนปฏิิบัติั กิ ารระดัับชาติิว่า่ ด้้วยธุุรกิิจ
กัับสิิทธิิมนุุษยชน (National Action Plan
on Business and Human Rights: NAP)
หรืือ แผน NAP

1

คืือ แผนปฏิิบัติ
ั ิการที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�นด้้วยกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมจากทุุกภาคส่่วน
บนพื้้� นฐานของการนำำ� 3 เสาหลัักของหลัักการ UNGPs มาปฏิิบัติ
ั ิให้้เกิิดผล
อย่่างเป็็นรููปธรรมภายในประเทศ โดยแผน NAP มีีวัตถุ
ั ป
ุ ระสงค์์เพื่่�อคุ้้�มครอง
ประชาชนและชุุมชนไม่่ให้้ถูก
ู ละเมิิดสิิทธิิมนุษ
ุ ยชนจากการประกอบธุุรกิิจ
ป้้องกััน บรรเทา และแก้้ไขปััญหาหรืือผลกระทบเชิิงลบอัันเกิิดจาก
การประกอบธุุรกิิจ ตลอดจนส่่งเสริิมแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�รับ
ั ผิิดชอบ
และเคารพสิิทธิิมนุษ
ุ ยชนตลอดทั้้ง
� ห่่วงโซ่่อุุปทาน (Supply Chain)
โดยมุ่่�งหวัังให้้เกิิดการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจยั่่ง� ยืืน
2

3

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด้านแรงงาน อาทิ ปรับปรุง
แก้้ไขกฎหมายและนโยบายเพื่่�อส่่งเสริิม
และคุ้้�มครองสิิทธิิแรงงาน พััฒนาระบบ
บริิหารจััดการแรงงาน ดููแลจััดหางาน
อย่่างเป็็นธรรม ส่่งเสริิมความรู้้�ให้้แรงงาน
ขจััดการเลืือกปฏิิบััติิในการจ้้างงาน/ทำำ�งาน
กำำ�หนดค่่าแรงค่่าจ้้างที่่�เป็็นธรรม จััดสภาพ
การทำำ�งานที่่�เหมาะสม ให้้แรงงานเข้้าถึึง
บริิการทางสุุขภาพ ดููแลบุุตรของแรงงาน
แก้้ปััญหาการค้้ามนุุษย์์และแรงงานบัังคัับ
คุ้้�มครองแรงงานในระบบห่่วงโซ่่อุุปทาน
คุ้้�มครองแรงงานจากการใช้้เทคโนโลยีี
วิิทยาการเข้้ามาแทนที่่� คุ้้�มครองแรงงานไทย
ในต่่างประเทศ และตรวจตราภาคธุุรกิิจ

2

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด้านชุมชน ที่ดิน
ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่ง
� แวดล้้อม
อาทิิ ปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมาย นโยบาย
และมาตรการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รัับฟััง
และให้้ประชาชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม
ประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และสุุขภาพ (EIA/EHIA) กำำ�กัับดููแล
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ (Special Economic
Zone) บริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม พััฒนาศัักยภาพชุุมชน
ดููแลชนกลุ่่�มน้้อย/กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
และตรวจตราภาคธุุรกิิจ

(Human Rights
Defenders)

(Cross Border Investment and
Multinational Enterprises)

ประเทศไทยเป็็นประเทศแรกในเอเชีีย
ที่่�ประกาศใช้้แผน NAP

3

แผนปฏิบต
ั ิการด้านนักปกป้อง
สิิทธิิมนุุษยชน อาทิิ พิิจารณาการเข้้าเป็็น
ภาคีีสนธิิสัญ
ั ญาสิิทธิิมนุษ
ุ ยชนระหว่่าง
ประเทศเพื่่�อคุ้้�มครองนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน ให้้ความร่่วมมืือกัับกลไก
สิิทธิิมนุุษยชนต่่าง ๆ ปรัับปรุุง
แก้้ไขกฎหมายและนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อส่่งเสริิมคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุษ
ุ ยชน
จััดทำำ�มาตรการคุ้้�มครองนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุษ
ุ ยชนที่่�เป็็นรููปธรรม และสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�
ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน

4

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
และบรรษััทข้้ามชาติิ อาทิิ ปรัับปรุุง
แก้้ไขกฎหมายและนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
แก่่นัักลงทุุน ส่่งเสริิมการลงทุุน
ด้้วยความรัับผิิดชอบ ป้้องกัันการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนในต่่างประเทศ ควบคุุม
การดำำ�เนิินงานของรััฐวิิสาหกิิจ
ตรวจตราภาคธุุรกิิจ และให้้ความร่่วมมืือ
ในการขัับเคลื่่�อนประเด็็นธุุรกิิจ
กัับสิิทธิิมนุุษยชนในระดัับภููมิิภาค
และระหว่่างประเทศ

4

