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ความเป็นมา
คณะมนตรีสีิทิธิมินุษยชนแห่ง่สิห่ปรีะชาชาติ (Human 
Rights Council : HRC) มขี้อ้มติที� 17/4 รัีบรีองห่ลัักการี 
ชี�แนะข้องสิห่ปรีะชาชาติว่่าด้้ว่ยธุิรีกิจกับสิทิธิมินษุยชน  
(United Nations Guiding Principles on Business and  
Human Rights : UNGPs)

คณะทำางานสิห่ปรีะชาชาติว่่าด้้ว่ยธุิรีกิจกับสิทิธิมินษุยชน 
มขี้อ้เสินอให่ป้รีะเทศต่าง ๆ จัด้ทำาแผนปฏิิบติัการีรีะดั้บชาติ 
ว่่าด้้ว่ยธุิรีกิจกับสิทิธิมินษุยชน (National Action Plan on  
Business and Human Rights : NAP) โด้ยนำาห่ลัักการี UNGPs 
มาเปน็พื้้�นฐานในการียกรีา่ง

16 มิิ.ย. 54

รีฐับาลัได้้ให่ค้ำามั�นโด้ยสิมคัรีใจ แลัะตอบรีบัข้อ้เสินอแนะ
ข้องปรีะเทศสิวี่เด้น ในการีจัด้ทำาแผน NAP แลัะขั้บเคล้ั�อน 
ห่ลัักการี UNGPs ในเว่ทีการีปรีะชุมเพื้้�อทบทว่นสิถานการีณ์
ข้องปรีะเทศไทยตามกรีะบว่นการี UPR รีอบที� 2 สิมัยที� 25 
ณ นครีเจนวี่า

11 พ.ค. 59

ธ.ค. 57

31 มิ.ค. 60 ครีม. มีมติมอบห่มายกรีมคุม้ครีองสิทิธิแิลัะเสิรีภีาพื้ 
กรีะทรีว่งยุติธิรีรีม เปน็ห่นว่่ยงานรีบัผดิ้ชอบห่ลัักในการีจัด้ทำา 
แผน NAP แลัะข้บัเคล้ั�อนห่ลัักการี UNGPs

1 



2 แผนปฏิิบััติิการระดัับัชาติิว่่าด้ัว่ยธุุรกิจกับัสิิทธิุมนุษยชน ระยะท่� 1 (พ.ศ. 2562-2565) ฉบัับัย่อ

   หลักการชุ่�แนะข้องสิ่หปีระชุาชุาติิว่าด้้วยธุรกิจกับัสิ่ทิี่ธมินุษยชุน (United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ได้้รบััการรับัรองโด้ยข้อ้มติิ
คณะมนติรส่ิ่ทิี่ธมินุษยชุนแห่งสิ่หปีระชุาชุาติิ (Human Rights Council: HRC) ท่ี่� 17/4  
เม่�อวันท่ี่� 16 มิถุนุายน 2554 เพ่�อเป็ีนแนวที่างให้ที่กุภาคสิ่ว่นรว่มกันเฝ้้าระวัง และป้ีองกัน
การละเมิด้สิ่ทิี่ธมินุษยชุนอันเป็ีนผลจากการปีระกอบัธุรกิจ โด้ยหลักการ UNGPs ได้้กำาหนด้หน้าท่ี่� 
ให้กับัภาครฐัในการคุ้มครองปีระชุาชุนไม่ให้ถุกูละเมิด้ (Protect) กำาหนด้หน้าท่ี่�ภาคธุรกิจ 
ให้ปีระกอบัธุรกิจด้้วยความเคารพสิ่ทิี่ธมินุษยชุน (Respect) และกำาหนด้หน้าท่ี่�ข้องภาครัฐ
และภาคธุรกิจในการเย่ยวยาผู้ได้้รบััผลกระที่บัหร่อถูุกละเมิด้ อันเป็ีนผลมาจากการปีระกอบัธุรกิจ 
(Remedy) 

   ทัี่�งน่� ในการนำาหลักการ UNGPs มาขั้บัเคล่�อนให้เกิด้ผลอย่างเป็ีนรูปีธรรมนั�น 
คณะที่ำางานสิ่หปีระชุาชุาติิด้้านสิิ่ที่ธมินุษยชุนกับับัรรษัที่ข้า้มชุาติิและองค์กรธุรกิจอ่�น ๆ  (UN 
Working Group on the issues of human rights and transnational corporations and 
other business enterprises) หรอ่คณะที่ำางานสิ่หปีระชุาชุาติิว่าด้้วยธุรกิจกับัสิิ่ที่ธมินุษยชุน 
(UN Working Group on Business and Human Rights) ได้้ม่ข้้อเสิ่นอแนะให้ปีระเที่ศต่ิาง ๆ 
จัด้ที่ำาแผนปีฏิิบัติัิการระดั้บัชุาติิว่าด้้วยธุรกิจกับัสิ่ทิี่ธมินุษยชุน (National Action Plan on 
Business and Human Rights: NAP) โด้ยนำาหลักการ UNGPs มาเป็ีนพ่�นฐานในการยกรา่ง 
และสิ่ามารถุปีรบััสิ่าระสิ่ำาคัญข้องแผนปีฏิิบัติัิการฯ ได้้ติามความเหมาะสิ่มและบัรบิัที่สิ่ถุานการณ ์
ข้องแต่ิละปีระเที่ศ เพ่�อให้แผนปีฏิิบัติัิการฯ สิ่ามารถุบังัคับัใชุแ้ละแก้ปัีญหาได้้อยา่งแท้ี่จริง 

   ในการที่บัที่วนสิ่ถุานการณส์ิ่ทิี่ธมินุษยชุนข้องปีระเที่ศไที่ยติามกระบัวนการ Universal 
Periodic Review (UPR) รอบัท่ี่� 2 สิ่มัยท่ี่� 25 เม่�อวันท่ี่� 11 พฤษภาคม 2559 รฐับัาลไที่ยได้้ให้
คำามั�นโด้ยสิ่มัครใจ (Voluntary Pledge) โด้ยย่นยันว่าจะส่ิ่งเสิ่ริมหลักการสิิ่ที่ธิมนุษยชุน 
ในภาคธุรกิจ รวมทัี่�งได้้ติอบัรับัข้อ้เสิ่นอแนะข้องปีระเที่ศสิ่ว่เด้น ซึ่่�งเสิ่นอให้ปีระเที่ศไที่ยพัฒนา 
รับัรอง และบัังคับัใชุ้แผนปีฏิิบััติิการระดั้บัชุาติิว่าด้้วยธุรกิจกับัสิิ่ที่ธิมนุษยชุนเพ่�อปีฏิิบััติิ 
ติามหลักการ UNGPs ทัี่�งน่� คณะรฐัมนติร่ได้้ม่มติิมอบัหมายใหก้รมคุม้ครองสิ่ทิี่ธแิละเสิ่รภ่าพ 
กระที่รวงยุติิธรรม เป็ีนหน่วยงานหลักรับัผิด้ชุอบัในการจัด้ที่ำาแผนปีฏิิบััติิการระดั้บัชุาติิ 
ว่าด้้วยธุรกิจกับัสิ่ทิี่ธมินุษยชุนพรอ้มทัี่�งกำาชุบััให้เรง่ปีฏิิบัติัิใหเ้กิด้ผลอยา่งเปีน็รูปีธรรมต่ิอไปี
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กระบวนการจัดทำา

2559 – 2560
2560 – 2561

2561 – 2562

1
รวบรวม
สิถานการีณธุ์ิรีกิจ 
กับสิิทธิมินุษยชนในพื้้�นที�

2
ยกรา่งแลัะวิ่พื้ากษ์ 
รีา่งแผนปฏิิบติัการีรีะดั้บชาติ 
ว่่าด้้ว่ยธุิรีกิจกับสิทิธิมินษุยชน 
รีอบที� 1

3
วิพากษ์์รีา่งแผนปฏิิบติัการีฯ  
รีอบที� 2 จัด้ปรีะชุมกลัุ่มยอ่ย 
กับองค์การีรีะห่ว่่างปรีะเทศ  
ภาครีฐั รีฐัวิ่สิาห่กิจ ภาคธุิรีกิจ  
แลัะภาคปรีะชาสิงัคม  
แลัะปรีบัปรุีงแก้ไข้รีา่งแผนปฏิิบติัการีฯ  
ในชั�นสิดุ้ท้าย จากนั�นได้้เสินอ 
คณะรีฐัมนตรีเีพื้้�อพื้จิารีณา 
ให่ค้ว่ามเห่น็ชอบแลัะปรีะกาศใช ้
แผนปฏิิบติัการีฯ อยา่งเปน็ทางการี
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4 แผนปฏิิบััติิการระดัับัชาติิว่่าด้ัว่ยธุุรกิจกับัสิิทธิุมนุษยชน ระยะท่� 1 (พ.ศ. 2562-2565) ฉบัับัย่อ

   กระที่รวงยุติิธรรม โด้ยกรมคุม้ครองสิ่ทิี่ธแิละเสิ่รภ่าพ ได้้จัด้ที่ำารา่งแผนปีฏิิบัติัิการระดั้บัชุาติิ
ว่าด้้วยธุรกิจกับัสิ่ทิี่ธมินุษยชุนติามแนวที่างท่ี่�กำาหนด้ไว้ใน Guidance on National Action Plans 
on Business and Human Rights ซึ่่�งจัด้ที่ำาข้่�นโด้ยคณะที่ำางานสิ่หปีระชุาชุาติิด้้านสิิ่ที่ธมินุษยชุน
กับับัรรษัที่ข้า้มชุาติิและองค์กรธุรกิจอ่�น ๆ  ข้องสิ่หปีระชุาชุาติิ (UN Working Group on the issues 
of human rights and transnational corporations and other business enterprises)  
หรอ่คณะที่ำางานสิ่หปีระชุาชุาติิว่าด้้วยธุรกิจกับัสิ่ทิี่ธมินุษยชุน (UN Working Group on Business 
and Human Rights) เพ่�อเป็ีนแนวที่างในการจัด้ที่ำาร่างแผนปีฏิิบััติิการฯ ให้กับัปีระเที่ศต่ิาง ๆ 
ทัี่�งน่� การจัด้ที่ำารา่งแผนปีฏิิบัติัิการฯ ข้องปีระเที่ศไที่ย อยูภ่ายใต้ิการกำากับัดู้แลข้องคณะกรรมการ
กำาหนด้แนวที่าง จัด้ที่ำา ติิด้ติาม และปีระเมินผลติามแผนปีฏิิบัติัิการระดั้บัชุาติิว่าด้้วยธุรกิจกับัสิิ่ที่ธมินุษยชุน  
ซึ่่�งม่อธบิัด่้กรมคุม้ครองสิิ่ที่ธแิละเสิ่รภ่าพเป็ีนปีระธาน และม่ผู้แที่นจากหน่วยงานต่ิาง ๆ  ทัี่�งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ ภาคปีระชุาสิ่งัคม และนักวิชุาการรว่มเป็ีนคณะกรรมการฯ สิ่ำาหรบัักระบัวนการจัด้ที่ำา
รา่งแผนปีฏิิบัติัิการฯ แบัง่ออกเป็ีน 3 ระยะ สิ่รุปีได้้ดั้งน่�

ระยะท่ี่� 1 (ปีี 2559-2560) 
การรวบรวมข้อ้มูลสถานการณ์์ธุุรกิจกับสทิธิุมนุษ์ยชนในระดัับพ้�นท่� : 
กระที่รวงยุติิธรรม โด้ยกรมคุ้มครองสิ่ทิี่ธแิละเสิ่รภ่าพ ได้้รว่มกับัภาคสิ่ว่นต่ิาง ๆ อาทิี่ ผู้แที่นไที่ย
ในคณะกรรมาธกิารระหว่างรฐับัาลอาเซ่ึ่ยนว่าด้้วยสิ่ทิี่ธมินุษยชุน สิ่มาคมเครอ่ข่้าย Global Compact 
ปีระเที่ศไที่ย และภาคปีระชุาสิ่งัคม ลงพ่�นท่ี่�ระดั้บัภูมิภาค ณ ภาคกลาง (กรุงเที่พฯ) ภาคเหน่อ 
(เชุ่ยงใหม)่ ภาคติะวันออกเฉีย่งเหน่อ (ข้อนแก่น) ภาคใต้ิ (สิ่งข้ลา) และภาคติะวันออก (ระยอง) 
เพ่�อรวบัรวมข้อ้มลูสิ่ถุานการณธุ์รกิจกับัสิ่ทิี่ธมินุษยชุนในแต่ิละภูมิภาคข้องปีระเที่ศ ทัี่�งในเชุงิพฒันาการ 
ปัีญหา อุปีสิ่รรค ข้้อท้ี่าที่าย เพ่�อจะได้้ที่ราบัถุ่งสิ่ถุานการณ์ภาพรวมข้องปีระเที่ศ และใชุ้เป็ีนข้อ้มูล
พ่�นฐานในการยกร่างแผนปีฏิิบัติัิการฯ ในระยะต่ิอไปี
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ระยะท่ี่� 2 (ปีี 2560-2561)
การยกรา่งและวิพากษ์์รา่งแผนปฏิิบติัิการฯ (รอบท่� 1) : 
กระที่รวงยุติิธรรม โด้ยกรมคุ้มครองสิ่ทิี่ธแิละเสิ่รภ่าพ ได้้รว่มกับัคณะนิติิศาสิ่ติร์ มหาวิที่ยาลัย
ธรรมศาสิ่ติร์ยกร่างแผนปีฏิิบััติิการระดั้บัชุาติิว่าด้้วยธุรกิจกับัสิิ่ที่ธิมนุษยชุน (Zero Draft) ข้่�น  
และได้้นำารา่งแผนปีฏิิบัติัิการฯ (Zero Draft) ดั้งกล่าว ไปีหารอ่รว่มกับัภาคสิ่ว่นต่ิาง ๆ  ใน 5 ภูมิภาค
ทัี่�วปีระเที่ศ ค่อ ภาคกลาง (กรุงเที่พฯ) ภาคเหน่อ (เชุย่งใหม)่ ภาคติะวันออกเฉีย่งเหน่อ (ข้อนแก่น) 
ภาคใต้ิ (สิ่งข้ลา) และภาคติะวันออก (ระยอง) พร้อมทัี่�งได้้นำารา่งแผนปีฏิิบัติัิการฯ (Zero Draft) 
ข่้�นสิู่่เว็บัไซึ่ต์ิ ครั�งท่ี่� 1 ระหว่างวันท่ี่� 27 มิถุุนายน - 31 กรกฎาคม 2561 รวมทัี่�งได้้เปิีด้โอกาสิ่ 
ให้ผู้ปีระสิ่งค์แสิ่ด้งความคิด้เห็นสิ่ามารถุจัด้สิ่่งข้้อเสิ่นอแนะที่างไปีรษณ่ย์ได้้เพ่�อรับัฟัังความเห็น
จากทุี่กภาคสิ่่วนต่ิอร่างแผนปีฏิิบััติิการฯ (Zero Draft) นอกจากนั�น รัฐบัาลได้้เชุิญคณะที่ำางาน
สิ่หปีระชุาชุาติิด้้านสิิ่ที่ธมินุษยชุนกับับัรรษัที่ข้า้มชุาติิและองค์กรธุรกิจอ่�น ๆ (UN Working Group  
on the issues of human rights and transnational corporations and other business  
enterprises) หรอ่คณะที่ำางานสิ่หปีระชุาชุาติิว่าด้้วยธุรกิจกับัสิ่ทิี่ธมินุษยชุน (UN Working Group  
on Business and Human Rights) มาเย่อนปีระเที่ศไที่ยอย่างเป็ีนที่างการ ซึ่่�งคณะที่ำางาน 
สิ่หปีระชุาชุาติิฯ ได้้ให้ข้้อคิด้เห็นและข้้อเสิ่นอแนะอันเป็ีนปีระโยชุน์ต่ิอการพัฒนาสิ่ถุานการณ ์
ธุรกิจกับัสิ่ิที่ธิมนุษยชุนภายในปีระเที่ศ และการจัด้ที่ำาร่างแผนปีฏิิบััติิการฯ เพ่�อให้สิ่อด้คล้อง 
กับัหลักการ UNGPs และบัริบัที่ข้องปีระเที่ศไที่ย ซึ่่�งข้้อมูลข้้อคิด้เห็นและข้้อเสิ่นอแนะท่ี่�ได้้รับั 
จากทุี่กภาคสิ่ว่นได้้ถุกูนำามาปีระมวลเพ่�อปีรบััปีรุงรา่งแผนปีฏิิบัติัิการฯ ให้ม่ความสิ่มบูัรณย์ิ�งข้่�น

ระยะท่ี่� 3 (ปีี 2561-2562) 
การวิพากษ์์รา่งแผนปฏิิบัติิการระดัับชาติิว่าด้ัวยธุุรกิจกับสิทธิุมนุษ์ยชน  
(รอบท่� 2) และการปรบัปรุงแก้ไข้รา่งแผนปฏิิบติัิการฯ ในชั�นสดุัท้าย : 
กระที่รวงยุติิธรรม โด้ยกรมคุม้ครองสิ่ทิี่ธแิละเสิ่ร่ภาพ ได้้รว่มกับัโครงการพฒันาแหง่สิ่หปีระชุาชุาติิ 
(United Nations Development Programme: UNDP) จัด้ปีระชุุมกลุ่มยอ่ย (Cluster) กับัองค์การ
ระหว่างปีระเที่ศ หน่วยงานภาครฐั ภาคปีระชุาสัิ่งคม รฐัวิสิ่าหกิจ และภาคธุรกิจ เพ่�อข้อรบััฟังั
ความเห็นต่ิอรา่งแผนปีฏิิบัติัิการฯ จากกลุม่เป้ีาหมายต่ิาง ๆ  รวมทัี่�งได้้ม่การปีรบััปีรุงรา่งแผนปีฏิิบััติิการฯ 
เป็ีนระยะ ๆ เพ่�อให้ม่ความสิ่มบูัรณ ์และสิ่ามารถุนำามาปีฏิิบัติัิได้้จริงมากยิ�งข้่�น หลังจากนั�น ได้้ม่
การแจ้งเว่ยนหนว่ยงานต่ิาง ๆ  ท่ี่�เก่�ยวข้อ้ง และนำารา่งแผนปีฏิิบัติัิการฯ (ฉีบับััปีรับัปีรุงหลังการปีระชุุม
กลุ่มยอ่ย) ข้่�นสิู่เ่ว็บัไซึ่ต์ิ ครั�งท่ี่� 2 ระหว่างวันท่ี่� 15 กมุภาพนัธ ์– 15 ม่นาคม 2562 เพ่�อข้อรบััฟังั 
ข้้อคิด้เหน็และข้อ้เสิ่นอแนะต่ิอรา่งแผนปีฏิิบัติัิการฯ ในชุั�นสิ่ดุ้ท้ี่าย จากนั�น จ่งได้้นำาข้อ้มลูข้อ้คิด้เหน็ 
และข้อ้เสิ่นอแนะทัี่�งหมด้ไปีปีระมวลเพ่�อปีรบััปีรุงเป็ีนรา่งแผนปีฏิิบัติัิการฯ ฉีบับััสิ่มบูัรณ์



6 แผนปฏิิบััติิการระดัับัชาติิว่่าด้ัว่ยธุุรกิจกับัสิิทธิุมนุษยชน ระยะท่� 1 (พ.ศ. 2562-2565) ฉบัับัย่อ

สาระสำาคัญ
แรงงาน

(Labour)

ชุมชน	ทำ่�ดิน		
ทำรพัยากรธุรรมชาติิ		
แลื่ะสิ�งแวดล้ื่อม	
(Community, Land,  
Natural Resource and 
Environment)

นักป็กป้็อง	
สทิำธิุมนุษยชน

(Human Rights Defender)

การลื่งทำนุ	
ระหว�างป็ระเทำศ		
แลื่ะบรรษัทำขัา้มชาติิ
(Cross Border Investment and 
Multinational Enterprise)
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สิ่าระสิ่ำาคัญข้องแผนปีฏิิบัติัิการระดั้บัชุาติิว่าด้้วยธุรกิจกับัสิ่ทิี่ธมินุษยชุน ระยะท่ี่� 1 (พ.ศ. 2562-2565) 
ได้้เน้นการปีรบััปีรุงและแก้ไข้ปัีญหาด้้านสิิ่ที่ธมินุษยชุนท่ี่�เกิด้จากการด้ำาเนินการที่างธุรกิจต่ิาง ๆ ท่ี่�ม่
ความสิ่ำาคัญเรง่ด่้วน สิ่ามารถุแบัง่ออกเป็ีน 4 ปีระเด็้นหลัก ๆ ดั้งน่� 
1. แรงงาน (Labour)
2. ชุุมชุน ท่ี่�ดิ้น ที่รพัยากรธรรมชุาติิ และสิ่ิ�งแวด้ล้อม (Community, Land, Natural Resource and 

Environment)
3. นักปีกป้ีองสิ่ทิี่ธมินุษยชุน (Human Rights Defender)
4. การลงทุี่นระหว่างปีระเที่ศ และบัรรษัที่ข้้ามชุาติิ (Cross Border Investment and Multinational 

Enterprise)

สิ่ำาหรบััเน่�อหาในแต่ิละปีระเด็้นปีระกอบัด้้วย 
(1)  การวิเคราะห์สิ่ถุานการณ์ภาพรวม 
(2)  ข้อ้ท้ี่าที่ายท่ี่�ได้้รบััการสิ่ะท้ี่อนจากภาคสิ่ว่นต่ิาง ๆ 
(3)  แผนปีฏิิบัติัิการเฉีพาะด้้าน และความคาด้หวังต่ิอรฐัวิสิ่าหกิจและภาคธุรกิจ

โด้ยแบัง่กิจกรรมออกเป็ีน 3 เสิ่า เพ่�อให้สิ่อด้คล้องกับัหลักการ UNGPs ทัี่�งน่� ในสิ่ว่นข้องภาครฐั 
หนว่ยงานท่ี่�เก่�ยวข้อ้งได้้รว่มกันพจิารณาข้อ้เสิ่นอแนะท่ี่�ได้้รบััจากภาคสิ่ว่นต่ิาง ๆ และนำามากำาหนด้
แผนกิจกรรม โด้ยระบุัหนว่ยงานรบััผิด้ชุอบั กรอบัระยะเวลา ตัิวชุ่�วัด้ ติลอด้จนความสิ่อด้คล้อง 
กับัยุที่ธศาสิ่ติรช์ุาติิ เป้ีาหมายการพัฒนาท่ี่�ยั�งยน่ และหลักการ UNGPs เพ่�อให้เกิด้ความชัุด้เจน 
ในการนำาไปีปีฏิิบัติัิ และสิ่ามารถุติิด้ติามการด้ำาเนินงานได้้โด้ยง่าย สิ่ำาหรบััในสิ่ว่นข้องภาคธุรกิจ 
และรฐัวิสิ่าหกิจนั�น ด้้วยความท่ี่�ภาคธุรกิจและรัฐวิสิ่าหกิจม่ความแติกต่ิางกันทัี่�งด้้านข้นาด้ ปีระเภที่
กิจการ ที่รพัยากร และความพร้อมข้องแต่ิละองค์กร ในสิ่ว่นกิจกรรมท่ี่�กำาหนด้ไว้ จ่งเป็ีนการสิ่ะท้ี่อน
ความคาด้หวังจากภาคสิ่ว่นต่ิาง ๆ ท่ี่�ม่ต่ิอรฐัวิสิ่าหกิจและภาคธุรกิจ เพ่�อกระติุ้นให้เกิด้การนำาไปี
ปีฏิิบัติัิอยา่งทัี่�วถุ่งต่ิอไปี    

แผนปีฏิิบััติิการด้้านแรงงาน
เสาท่� 1 หน้าท่�ข้องรฐัในการคุุ้้มคุ้รอง (Protect) 
• ศ่กษาเพ่�อเข้า้เป็ีนภาค่สิ่นธสิิ่ญัญาระหว่างปีระเที่ศท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับัการคุ้มครองสิิ่ที่ธแิรงงาน 
• ปีรบััปีรุงแก้ไข้กฎหมาย กฎ ระเบัย่บั นโยบัาย และมาติรการต่ิาง ๆ ท่ี่�เก่�ยวกับัการสิ่ง่เสิ่รมิ 

และคุ้มครองสิ่ทิี่ธแิรงงาน สิ่วัสิ่ดิ้การสิ่งัคม การจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง การบัรกิารจัด้การ
แรงงานต่ิางด้้าว และการปีระกันสิ่งัคม 

• พฒันาระบับับัรหิารจัด้การแรงงานทัี่�งแรงงานไที่ยและแรงงานข้า้มชุาติิ
• ควบัคมุและติรวจติราการจัด้หางานท่ี่�เป็ีนธรรม
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• พฒันาศักยภาพและสิ่ง่เสิ่ริมเผยแพรค่วามรูใ้ห้กับัแรงงาน
• ข้จัด้การเล่อกปีฏิิบัติัิในการจ้างงาน/ที่ำางาน ซึ่่�งครอบัคลมุการสิ่ง่เสิ่รมิอาชุพ่และการจ้างงานผู้พิการ 

ผู้สิ่งูอายุ ผู้หญงิ และผู้พน้โที่ษ การข้จัด้การเล่อกปีฏิิบัติัิที่างเพศในสิ่ถุานท่ี่�ที่ำางาน  การสิ่ง่เสิ่รมิความรู้ 
ความเข้า้ใจในปีระเด็้นความหลากหลายที่างเพศให้กับัภาคธุรกิจ  การป้ีองกันการล่วงละเมิด้ที่างเพศ
ในสิ่ถุานท่ี่�ที่ำางาน  การจัด้การปัีญหา HIV/AIDS ในท่ี่�ที่ำางาน การให้ความคุม้ครองแรงงานข้า้มชุาติิ  

• ศ่กษาและพฒันานโยบัายเพ่�อปีรับัค่าแรงให้เป็ีนธรรมและเหมาะสิ่มกับัค่าครองชุพ่ 
• ศ่กษาและพฒันาสิ่ภาพการที่ำางานท่ี่�เหมาะสิ่ม (Decent Work)
• สิ่ง่เสิ่รมิให้แรงงานสิ่ามารถุเข้า้ถุ่งบัริการที่างสุิ่ข้ภาพ
• ด้แูลบุัติรข้องแรงงาน และรับัรองสิิ่ที่ธบุิัติรข้องแรงงานข้า้มชุาติิในการเข้า้ถุ่งการศ่กษา
• จัด้การปีญัหาค้ามนุษยแ์ละแรงงานบังัคับั โด้ยนำามาติรการท่ี่�ใชุกั้บัภาคปีระมงมาปีระยุกต์ิใชุ้

กับัอุติสิ่าหกรรมอ่�น
• จัด้ที่ำามาติรการรองรับั และให้ความชุ่วยเหล่อแรงงานท่ี่�ถุกูเลิกจ้างจากการใชุ้เที่คโนโลยวิที่ยาการ

เข้า้มาแที่นท่ี่�
• พฒันามาติรการบัรหิารจัด้การแรงงานในระบับัห่วงโซึ่อุ่ปีที่านให้ได้้มาติรฐาน
• อบัรมให้ความรูแ้รงงานไที่ยก่อนเดิ้นที่างไปีที่ำางานในต่ิางปีระเที่ศ โด้ยเฉีพาะความรูเ้ก่�ยวกับั

สิ่ทิี่ธปิีระโยชุน์และกลไกคุม้ครองแรงงานข้องปีระเที่ศปีลายที่าง 
• สิ่ง่เสิ่รมิให้ภาคธุรกิจเคารพสิ่ทิี่ธมินุษยชุน เชุน่ สิ่ง่เสิ่รมิให้สิ่ถุานปีระกอบัการนำาแนวปีฏิิบัติัิการ

ใชุแ้รงงานท่ี่�ด่้ (Good Labour Practice: GLP) ไปีใชุ ้ และกำากับัด้แูลให้ภาคธุรกิจข้นาด้ใหญ ่ 
และธุรกิจท่ี่�จด้ที่ะเบัย่นในติลาด้หลักที่รพัยจั์ด้ที่ำารายงานการปีระเมินผลกระที่บัด้้านสิิ่ที่ธมินุษยชุน
อยา่งรอบัด้้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) 

เสาท่� 2 หน้าท่�ข้องภาคุ้ธุุรกิจในการเคุ้ารพสทิธิุมนุษ์ยชน (Respect) 
• ปีฏิิบััติิติามกฎหมาย มาติรฐาน และหลักการสิ่ทิี่ธมินุษยชุนท่ี่�เก่�ยวกับัแรงงาน รวมทัี่�งสิ่ง่เสิ่รมิ

ความรูแ้ก่พนักงานในปีระเด็้นดั้งกล่าว
• กำาหนด้มาติรการรบััรองสิิ่ที่ธแิละสิ่วัสิ่ดิ้การข้องพนักงาน 
• กำาหนด้นโยบัาย/มาติรการข้จัด้การเล่อกปีฏิิบัติัิและการล่วงละเมิด้ที่างเพศในสิ่ถุานท่ี่�ที่ำางาน
• จัด้ให้ม่ชุอ่งที่างการรอ้งเรย่น/กลไกการรอ้งที่กุข้ภ์ายในหนว่ยงานซึ่่�งเข้า้ถุ่งได้้สิ่ะด้วกและสิ่ามารถุ

ติิด้ติามผลได้้ สิ่ำาหรับักรณ่ท่ี่�ม่ข้อ้พิพาที่กับัแรงงาน ควรส่ิ่งเสิ่ริมให้ม่การเจรจาหรอ่ไกล่เกล่�ย 
โด้ยเปิีด้โอกาสิ่ให้ผู้เก่�ยวข้้องทุี่กฝ่้ายเข้้ามาม่สิ่ว่นรว่มก่อนจะนำาคด่้ข้่�นสูิ่ศ่าล และหากพบัว่า 
ม่ความเสิ่ย่หายเกิด้ข้่�น จะต้ิองม่การชุด้เชุยเยย่วยาให้กับัแรงงาน
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เสาท่� 3 หน้าท่�ข้องรฐั และภาคุ้ธุุรกิจในการเยย่วยา (Remedy) 

• จัด้ที่ำา/ปีรบััปีรุงระบับัร้องเรย่น/รอ้งที่กุข้ใ์ห้ม่หลายชุอ่งที่างซึ่่�งม่ความสิ่ะด้วก รวด้เรว็ ม่ปีระสิิ่ที่ธภิาพ 
และติิด้ติามผลได้้ รวมถุ่งพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี่�ท่ี่�ด้แูลระบับั

• สิ่ง่เสิ่รมิการเข้า้ถุ่งกองทุี่นสิ่งเคราะห์ลกูจ้าง
• อำานวยความยุติิธรรม โด้ยการคัด้เล่อกและพัฒนาศักยภาพแรงงานข้า้มชุาติิให้เป็ีนผู้ปีระสิ่านงาน 

ภาษา เพ่�อให้ความชุ่วยเหล่อเม่�อเข้้าสิู่่กระบัวนการยุติิธรรม
• พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี่�ท่ี่�ม่หน้าท่ี่�แก้ไข้ปัีญหาข้อ้พิพาที่แรงงาน 
• กำาหนด้/ที่บัที่วน/ปีรับัปีรุงหลักเกณฑ์์/กลไกการเย่ยวยาเพ่�อชุ่วยเหล่อแรงงานท่ี่�ได้้รับั 

ผลกระที่บัหรอ่ถูุกละเมิด้
• ให้ความชุว่ยเหล่อและคุม้ครองสิิ่ที่ธขิ้องแรงงานไที่ยท่ี่�ที่ำางานในต่ิางปีระเที่ศ

แผนปีฏิิบััติิการด้้านชุุมิชุน ท่ี่�ดิ้น
ที่รัพยากรธรรมิชุาติิ และสิิ่�งแวด้ล้อมิ
เสาท่� 1 หน้าท่�ข้องรฐัในการคุุ้้มคุ้รอง (Protect) 
• พฒันา ปีรบััปีรุง และแก้ไข้กฎหมายท่ี่�เก่�ยวกับัการจัด้การสิ่ิ�งแวด้ล้อม ท่ี่�ดิ้น แหล่งนำา สิ่ภาพภูมอิากาศ 

ชุุมชุน โรงงาน การเกษติร และเหม่องแร ่
• สิ่ง่เสิ่รมิการม่สิ่ว่นรว่มข้องปีระชุาชุนในการบัรหิารจัด้การท่ี่�ดิ้น ที่รพัยากรธรรมชุาติิ และสิ่ิ�งแวด้ล้อม 

ซึ่่�งสิ่ง่ผลกระที่บัต่ิอชุุมชุน เชุน่ การบัรหิารจัด้การป่ีาชุุมชุน การเวนค่นท่ี่�ดิ้น การจัด้การท่ี่�ดิ้น 
และการด้ำาเนินโครงการข้นาด้ใหญแ่ละเข้ติเศรษฐกิจพิเศษ 

• กำาหนด้ให้โครงการต่ิาง ๆ ม่การปีระเมินผลกระที่บัสิ่ิ�งแวด้ล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) และการปีระเมินผลกระที่บัสิ่ิ�งแวด้ล้อมและสิุ่ข้ภาพ (Environmental 
Health Impact Assessment: EHIA) ติามแนวที่างท่ี่�กฎหมายกำาหนด้ โด้ยให้ปีระชุาชุน 
หรอ่ชุุมชุนในพ่�นท่ี่�เข้า้มาม่สิ่ว่นรว่ม โด้ยม่การติิด้ติามติรวจสิ่อบัอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ และม่การเปิีด้เผย 
ผลการปีระเมนิดั้งกล่าวต่ิอสิ่าธารณชุน รวมทัี่�งม่การพจิารณาจัด้ที่ำาการปีระเมนิสิ่ิ�งแวด้ล้อม
ระดั้บัยุที่ธศาสิ่ติร ์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เพ่�อปีระเมนิผลกระที่บั
ด้้านสิ่ิ�งแวด้ล้อมท่ี่�อาจเกิด้จากการด้ำาเนนิการระดั้บันโยบัาย แผนงาน และโครงการ (Policy, 
Plan and Program: PPP)  
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• พจิารณามาติรการท่ี่�เหมาะสิ่มในการเวนค่นท่ี่�ดิ้น กำาหนด้ค่าชุด้เชุยท่ี่�เปีน็ธรรม และจัด้ที่ำาแนวที่าง/
มาติรการกำากับัให้เข้ติเศรษฐกิจพเิศษ (Special Economic Zone: SEZ) และระเบ่ัยงเศรษฐกิจ
พเิศษภาคติะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ปีฏิิบัติัิติามธรรมาภิบัาล และหลักการ 
UNGPs  

• สิ่่งเสิ่ริมการบัริหารจัด้การ อนุรักษ์ และฟั้� นฟัูที่รัพยากรธรรมชุาติิและสิ่ิ�งแวด้ล้อม โด้ยเน้น 
การม่สิ่่วนร่วมข้องทุี่กภาคสิ่่วน และคำาน่งถุ่งผู้ได้้รับัผลกระที่บั 

• พฒันาศักยภาพชุุมชุน เชุน่ สิ่รา้งความรูแ้ละทัี่กษะเพ่�อเพิ�มปีระสิ่ทิี่ธภิาพการผลิติ สิ่นับัสิ่นุน
การศ่กษาวิจัยเก่�ยวกับัภูมิปัีญญาชุาวบ้ัาน สิ่่งเสิ่ริมอาชุ่พ พัฒนาวิถุ่ชุุมชุน และให้ความรู้ 
ด้้านสิ่ิที่ธิมนุษยชุนพ่�นฐาน

• ดู้แลการพัฒนาสิ่วัสิ่ดิ้การสิ่ังคมและคุณภาพชุ่วิติให้กับัชุนกลุ่มน้อยและกลุ่มชุาติิพันธุ ์ 
รวมทัี่�งม่กลไกหารอ่กับัชุนกลุม่น้อยและกลุม่ชุาติิพนัธุ ์เพ่�อให้ม่สิ่ว่นรว่มในการตัิด้สิ่นิใจ ในกรณ่
ท่ี่�ได้้รบััผลกระที่บั

• พัฒนาการด้ำาเนินงานข้องภาครัฐ เชุ่น การพิสิู่จน์สิ่ิที่ธิในการครอบัครองและใชุ้ปีระโยชุน์ 
จากท่ี่�ดิ้น และออกเอกสิ่ารรบััรองสิ่ทิี่ธติิามกฎหมาย การกำาหนด้มาติรการเพ่�อรองรบััการพฒันา
ชุนบัที่และนโยบัายท่ี่�ดิ้น การกำาหนด้มาติรการคุม้ครองสิ่ทิี่ธขิ้องปีระชุาชุนในพ่�นท่ี่�ท่ี่�ม่การละเมิด้ 
และการจัด้ตัิ�งกลไกติรวจติราและปีระเมินสิ่ถุานการณส์ิ่ทิี่ธมินุษยชุน ซึ่่�งที่กุภาคสิ่ว่นเข้า้มาม่สิ่ว่นรว่ม

• จัด้ตัิ�งกลไกติิด้ติามและติรวจสิ่อบัการกระที่ำาข้องภาคธุรกิจท่ี่�ละเมิด้สิิ่ที่ธท่ิี่�ดิ้น ที่รพัยากรธรรมชุาติิ 
และสิ่ิ�งแวด้ล้อม ติลอด้จนศ่กษาแนวที่างสิ่ง่เสิ่ริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิิ่ที่ธมินุษยชุน 

เสาท่� 2 หน้าท่�ข้องภาคุ้ธุุรกิจในการเคุ้ารพสทิธิุมนุษ์ยชน (Respect) 

• ปีฎิบัติัิติามกฎหมาย มาติรฐาน และหลักการสิ่ทิี่ธมินุษยชุนท่ี่�เก่�ยวกับัชุุมชุน ท่ี่�ดิ้น ที่รพัยากรธรรมชุาติิ 
และสิ่ิ�งแวด้ล้อม รวมทัี่�งติรวจติราบัรษัิที่ลกูและห่วงโซึ่อุ่ปีที่าน

• แจ้งข้อ้มูลเก่�ยวกับัโครงการ และเปิีด้โอกาสิ่ให้ปีระชุาชุนและชุุมชุนท่ี่�ได้้รบััผลกระที่บัเข้า้มา
ม่สิ่ว่นรว่มให้ข้อ้มูลและข้้อคิด้เห็นต่ิอการด้ำาเนินโครงการ รวมทัี่�งซึ่กัซึ่อ้มการรบััม่อผลกระที่บั

• ปีระเมิน EIA/EHIA ติามแนวที่างท่ี่�กำาหนด้ไว้ในกฎหมาย และเปีิด้โอกาสิ่ให้ปีระชุาชุน 
และชุุมชุนท่ี่�ได้้รับัผลกระที่บัเข้้ามาม่สิ่่วนร่วมในกระบัวนการปีระเมิน

• จัด้ให้ม่ชุอ่งที่างการรอ้งเรย่น เจรจา และมาติราเยย่วยาบุัคคลและชุุมชุนท่ี่�ได้้รบััผลกระที่บั รวมถุ่ง 
จัด้ที่ำาการปีระเมินผลกระที่บัด้้านสิิ่ที่ธมินุษยชุนอยา่งรอบัด้้าน (Human Rights Due Diligence: 
HRDD) เผยแพรผ่ลการปีระเมินแก่สิ่าธารณชุน
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เสาท่� 3 หน้าท่�ข้องรฐั และภาคุ้ธุุรกิจในการเยย่วยา (Remedy)

• กำาหนด้ให้ม่ชุอ่งที่างการรอ้งเรย่นและรอ้งที่กุข้ ์รวมทัี่�งปีระชุาสิ่มัพนัธใ์ห้สิ่าธารณชุนที่ราบั
• สิ่ง่เสิ่รมิให้ม่กฎหมาย นโยบัาย มาติรการ และกลไกไกล่เกล่�ยข้อ้พพิาที่ท่ี่�ด้ำาเนินการโด้ยหน่วยงาน

ระดั้บัท้ี่องถิุ�น
• กำาหนด้มาติรการเชิุงลงโที่ษต่ิอองค์กรธุรกิจท่ี่�ละเมิด้สิ่ิที่ธิมนุษยชุน และพัฒนามาติรการ 

ให้ความชุว่ยเหล่อที่างกฎหมายแก่ปีระชุาชุนและชุุมชุน รวมทัี่�งเพิ�มปีระสิ่ทิี่ธภิาพการด้ำาเนนิ 
คด่้แพ่งและอาญาในคด่้ท่ี่�เก่�ยวกับัท่ี่�ดิ้น ที่รัพยากรธรรมชุาติิ และสิ่ิ�งแวด้ล้อม 

• ศ่กษาแนวที่างการให้ความชุ่วยเหล่อที่างการเงินแก่ปีระชุาชุนหร่อชุุมชุนท่ี่�ได้้รับัผลกระที่บั 
เชุน่ การจัด้ตัิ�งธนาคารท่ี่�ดิ้นหรอ่กองที่นุปีระกันความเสิ่่�ยง

• พฒันามาติรการการเย่ยวยาและฟ้ั� นฟัผูู้ได้้รบััผลกระที่บัจากการบัริหารจัด้การที่รัพยากรธรรมชุาติิ 
หรอ่ละเมิด้ต่ิอสิ่ทิี่ธใินท่ี่�ดิ้น ที่รพัยากรธรรมชุาติิ และสิ่ิ�งแวด้ล้อม 

แผนปีฏิิบััติิการด้้านนักปีกป้ีองสิิ่ที่ธิมินุษยชุน 
เสาท่� 1 หน้าท่�ข้องรฐัในการคุุ้้มคุ้รอง (Protect) 

• ศ่กษาการเข้้าเป็ีนภาค่สิ่นธสิิ่ัญญาสิ่ิที่ธมินุษยชุนระหว่างปีระเที่ศ และความร่วมม่อกับักลไก 
สิ่ิที่ธิมนุษยชุนต่ิาง ๆ เพ่�อปีระโยชุน์ในการคุ้มครองนักปีกปี้องสิ่ิที่ธิมนุษยชุน 

• ปีรบััปีรุงแก้ไข้กฎหมาย กฎ ระเบัย่บั นโยบัาย และมาติรการต่ิาง ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อ้ง เพ่�อคุ้มครอง 
นักปีกป้ีองสิิ่ที่ธมินุษยชุน

• กำาหนด้ ที่บัที่วน หรอ่ปีรับัปีรุงนโยบัาย/กลไก/มาติรการคุ้มครองนักปีกป้ีองสิิ่ที่ธมินุษยชุน 
และบัรรจุปีระเด็้นนักปีกป้ีองสิ่ทิี่ธมินุษยชุนไว้ในแผนสิ่ทิี่ธมินุษยชุนแหง่ชุาติิ ฉีบับััท่ี่� 4 

• สิ่รา้งความรูค้วามเข้า้ใจเก่�ยวกับัการบังัคับัใชุก้ฎหมายเพ่�อปีกป้ีองสิิ่ที่ธมินุษยชุนให้กับัเจ้าหน้าท่ี่�
บังัคับัใชุก้ฎหมาย รวมทัี่�งจัด้กิจกรรมเพ่�อพฒันาศักยภาพชุุมชุน และนักปีกป้ีองสิ่ทิี่ธมินุษยชุน
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เสาท่� 2 หน้าท่�ข้องภาคุ้ธุุรกิจในการเคุ้ารพสทิธิุมนุษ์ยชน (Respect) 
• ปีฏิิบััติิติามกฎหมาย มาติรการ และหลักสิ่ทิี่ธมินุษยชุนท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกับัการคุ้มครองนักปีกป้ีอง

สิ่ทิี่ธมินุษยชุน
• สิ่รา้งความรูค้วามเข้า้ใจเก่�ยวกับัการปีฏิิบัติัิหน้าท่ี่�ข้องนักปีกป้ีองสิิ่ที่ธมินุษยชุน
• รว่มม่อกับัภาคปีระชุาสิ่งัคมในการป้ีองกัน บัรรเที่า และเยย่วยาผลกระที่บัด้้านสิิ่ที่ธมินุษยชุน
• จัด้ให้ม่กลไกการหาร่อร่วมกับันักปีกป้ีองสิิ่ที่ธิมนุษยชุนเพ่�อลด้ความขั้ด้แย้งและแก้ปัีญหา 

การละเมิด้สิ่ทิี่ธมินุษยชุน

เสาท่� 3 หน้าท่�ข้องรฐั และภาคุ้ธุุรกิจในการเยย่วยา (Remedy) 
• กำาหนด้ให้ม่กลไกรอ้งที่กุข้แ์ละชุว่ยเหล่อท่ี่�ม่ปีระสิิ่ที่ธภิาพ 
• สิ่ง่เสิ่รมิระบับัไกล่เกล่�ยในที่กุระดั้บัชุั�นข้องกระบัวนการยุติิธรรม และพฒันากลไกระงับัข้อ้พพิาที่

ที่างเล่อก 
• ให้ความชุว่ยเหล่อในการเข้า้ถุ่งกระบัวนการยุติิธรรมแก่นักปีกปีอ้งสิ่ทิี่ธมินุษยชุน และพฒันา

ความรู ้ทัี่กษะ และศักยภาพเจ้าหน้าท่ี่�บังัคับัใชุก้ฎหมาย และเจ้าหน้าท่ี่�คุม้ครองพยาน
• ปีรบััปีรุงระบับัและมาติรการเยย่วยาเหย่�อและผู้เสิ่ย่หายติามมาติรฐานสิ่ากล

แผนปีฏิิบััติิการด้้านการลงทุี่น 
ระหว่างปีระเที่ศ และบัรรษัที่ข้้ามิชุาติิ
เสาท่� 1 หน้าท่�ข้องรฐัในการคุุ้้มคุ้รอง (Protect) 
• ปีรับัปีรุงแก้ไข้กฎหมาย กฎ ระเบัย่บั นโยบัาย มาติรการ และแนวปีฏิิบัติัิต่ิาง ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อ้ง 

กับัการลงที่นุระหว่างปีระเที่ศ โครงการระเบัย่งเข้ติเศรษฐกิจภาคติะวันออก และเข้ติเศรษฐกิจ
พรหมแด้นใหส้ิ่อด้คล้องกับัมาติรฐานสิ่ากล
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• สิ่รา้งความติระหนักรูแ้ก่นักลงที่นุ เก่�ยวกับัการด้ำาเนินธุรกิจด้้วยความรบััผิด้ชุอบัและเคารพ 
สิ่ทิี่ธมินุษยชุนติลอด้หว่งโซึ่อุ่ปีที่าน

• สิ่ง่เสิ่รมินกัลงที่นุทัี่�งท่ี่�มาลงที่นุในปีระเที่ศไที่ย และนกัลงที่นุไที่ยท่ี่�จะไปีลงที่นุในต่ิางปีระเที่ศ 
ติลอด้จนองค์กรธุรกิจท่ี่�ตัิ�งอยูใ่นปีระเที่ศไที่ย ให้เคารพและปีฏิิบัติัิติามกฎหมาย และหลักการ UNGPs 
รวมทัี่�งกำาหนด้ให้ม่การปีระเมินผลกระที่บัด้้านสิิ่ที่ธมินุษยชุนอยา่งรอบัด้้าน (Human Rights 
Due Diligence: HRDD) ก่อนด้ำาเนนิโครงการข้นาด้ใหญ ่

• สิ่ง่เสิ่รมิและกำาหนด้แนวที่างการปีอ้งกันการละเมดิ้ใหผู้้ปีระกอบัธุรกิจสิ่ญัชุาติิไที่ยท่ี่�ไปีลงที่นุ
ในต่ิางปีระเที่ศเคารพสิ่ทิี่ธมินุษยชุน

• กำาหนด้หน่วยงานกลางในการดู้แลและติรวจสิ่อบักรณเ่กิด้ผลกระที่บัสิิ่�งแวด้ล้อมระหว่างปีระเที่ศ
• สิ่ง่เสิ่รมิให้รฐัวิสิ่าหกิจปีฏิิบัติัิติามหลักการ UNGPs และกำาหนด้แนวที่างในการป้ีองกันและบัรรเที่า

ความเสิ่่�ยงและผลกระที่บัด้้านสิิ่ที่ธมินุษยชุน เพ่�อเป็ีนต้ินแบับัท่ี่�ด่้ให้กับัภาคธุรกิจ 
• ศ่กษามาติรการจูงใจให้กับัภาคธุรกิจเพ่�อให้ด้ำาเนินธุรกิจด้้วยความเคารพสิิ่ที่ธมินุษยชุน 
• สิ่ง่เสิ่ริมความรว่มม่อในการแลกเปีล่�ยนเร่ยนรู้เก่�ยวกับัการข้บััเคล่�อนหลักการ UNGPs ในระดั้บั

ภูมิภาค และระหว่างปีระเที่ศ

เสาท่� 2 หน้าท่�ข้องภาคุ้ธุุรกิจในการเคุ้ารพสทิธิุมนุษ์ยชน (Respect) 

• ปีฏิิบััติิติามกฎหมาย มาติรฐาน และหลักการสิ่ิที่ธิมนุษยชุนท่ี่�เก่�ยวกับัการลงทีุ่นระหว่าง
ปีระเที่ศและบัรรษัที่ข้า้มชุาติิ รวมทัี่�งติรวจติราบัรษัิที่ลกูและหว่งโซึ่อุ่ปีที่านใหด้้ำาเนินการเชุน่กัน   

• สิ่่งเสิ่ริมความติระหนักรู้ถุ่งหลักการ/มาติรฐานระหว่างปีระเที่ศเก่�ยวกับัสิ่ิที่ธิมนุษยชุน 
และการด้ำาเนินธุรกิจด้้วยความรับัผิด้ชุอบั ให้แก่หนว่ยงานในสัิ่งกัด้และเจ้าหน้าท่ี่�

• ติรวจติราให้บัรษัิที่ลกูและหว่งโซึ่อุ่ปีที่านให้เคารพกฎหมาย และหล่กเล่�ยงการละเมิด้สิ่ทิี่ธมินุษยชุน
• ปีระเมินผลกระที่บัด้้านสิ่ทิี่ธมินุษยชุนอยา่งรอบัด้้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) 

รวมทัี่�งม่ชุอ่งที่างการสิ่่�อสิ่ารข้อ้มูลเก่�ยวกับัโครงการแก่สิ่าธารณชุน เพ่�อให้เกิด้ความโปีรง่ใสิ่
• จัด้ให้ม่ชุอ่งที่าง/กลไกรับัเร่�องรอ้งเรย่น และให้ความสิ่ำาคัญกับัการระงับัเหติขุ้อ้พพิาที่กับัชุุมชุน

ท่ี่�ได้้รบััผลกระที่บัด้้วยการเจรจาหารอ่รว่มกัน ชุด้เชุย และเยย่วยาอยา่งเต็ิมท่ี่� ก่อนนำาคด่้ข้่�นสูิ่ศ่าล 

เสาท่� 3 หน้าท่�ข้องรฐั และภาคุ้ธุุรกิจในการเยย่วยา (Remedy) 

• ปีระสิ่านความรว่มม่อระหว่างปีระเที่ศเพ่�อจัด้ตัิ�งกลไกจัด้การข้อ้รอ้งเรย่น
• กำาหนด้ใหม่้กระบัวนเจรจา/ไกล่เกล่�ยเพ่�อแก้ปัีญหาข้อ้พพิาที่เก่�ยวกับัการลงที่นุระหว่างปีระเที่ศ
• จัด้ตัิ�งกองทุี่นเพ่�อเยย่วยาและฟั้� นฟูัผู้ได้้รบััผลกระที่บั
• จัด้ที่ำามาติรการเพ่�อป้ีองกันผลกระที่บัท่ี่�อาจเกิด้ข้่�น
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การขับเคลื่อน 
แผนปฏิบัติการฯ  
ไปสู่การปฏิบัติ

 การีข้บัเคล้ั�อนแผนปฏิิบติัการีรีะดั้บชาติว่่าด้้ว่ยธุิรีกิจกับสิทิธิมินษุยชน รีะยะที� 1 (พื้.ศ. 2562-
2565) เปน็ห่นา้ที�ข้องห่นว่่ยงานที�เกี�ยว่ข้อ้งทกุภาคสิว่่นที�ต้องด้ำาเนนิการีให่ส้ิอด้คล้ัองกับแนว่ทาง
ที�กำาห่นด้ไว้่ในแผนปฏิิบติัการีฯ ซึ่่�งเปน็แนว่ทางที�จัด้ทำาข้่�นจากการีมสีิว่่นรีว่่มข้องทกุภาคสิว่่น 
แลัะผา่นการีพิื้จารีณาแลัะคว่ามเห็่นชอบข้องห่นว่่ยงานที�เกี�ยว่ข้อ้งแล้ัว่ โด้ยในการีด้ำาเนนิงาน
ตามแผนปฏิิบติัการีฯ สิามารีถกำาห่นด้ได้้เป็น 2 แนว่ทาง ค้อ แผนการีด้ำาเนนิงานรีะยะสิั�น ซึ่่�งมี
กรีอบรีะยะเว่ลัาด้ำาเนนิงานภายใน 2 ป ีสิำาห่รีบัโครีงการี/กิจกรีรีมเรีง่ด่้ว่น ซึ่่�งสิามารีถด้ำาเนนิการี
ให่บ้รีรีลุัผลัได้้โด้ยเร็ีว่ แลัะแผนการีด้ำาเนินงานรีะยะยาว่ ซึ่่�งมกีรีอบรีะยะเว่ลัา 4 ป ีสิำาห่รีบัโครีงการี/
กิจกรีรีม ที�ต้องอาศัยรีะยะเว่ลัาในการีด้ำาเนนิงานห่รีอ้เป็นโครีงการีที�มกีารีด้ำาเนนิงานอยา่งต่อเน้�อง 
ทั�งนี� รูีปแบบโครีงการี/กิจกรีรีมข้องแต่ลัะห่น่ว่ยงานสิามารีถปรีับเปลีั�ยนได้้ตามกรีอบภารีกิจ 
ข้องแต่ลัะห่น่ว่ยงาน แต่ต้องสิอด้รีับกับการีด้ำาเนินงานที�รีะบุไว้่ในแผนปฏิิบัติการีฯ

กำาห่นด้ภายใน 2 ปี

กำาห่นด้ภายใน 4 ปี

การด้ำาเนินงาน
ระยะสัิ่�น

การด้ำาเนินงาน
ระยะยาว
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ประโยชน์ 
ท่ีภาครัฐจะได้รับ
สถานการณ์์ภายในประเทศ
• ยน่ยนันโยบัายข้องรฐับัาลในการเคารพและสิ่ง่เสิ่ริมหลักสิิ่ที่ธมินุษยชุน
• หนว่ยงานข้องรฐั รฐัวิสิ่าหกิจ และธุรกิจม่กรอบัแนวที่างในการสิ่ง่เสิ่รมิ คุม้ครอง และปีกปีอ้งสิ่ทิี่ธมินุษยชุน 

เพ่�อลด้ความเสิ่่�ยงท่ี่�จะเกิด้การละเมิด้สิ่ิที่ธิมนุษยชุนอันเป็ีนผลจากการปีระกอบัธุรกิจได้้อย่างม่
ปีระสิ่ิที่ธิภาพและปีระสิ่ิที่ธิผล

• สิ่ง่เสิ่ริมการปีระสิ่านความสัิ่มพันธ ์และสิ่ร้างเคร่อข่้ายการที่ำางานรว่มกันระหว่างภาคส่ิ่วนต่ิาง ๆ  เน่�องจาก
แผนปีฏิิบัติัิการฯ ให้ความสิ่ำาคัญกับักระบัวนการเจรจา และการม่สิ่ว่นรว่มข้องทุี่กภาคสิ่ว่น โด้ยเฉีพาะ
ผู้ได้้รบััผลกระที่บั

สงัคุ้ม
• สิ่ง่เสิ่ริมให้สิ่งัคมไที่ยม่ความปีลอด้ภัยมากข่้�น และสิ่ร้างความมั�นใจให้กับัปีระชุาชุนว่าการลิด้รอนเสิ่รภ่าพ

ทัี่�งปีวงจากรฐั รฐัวิสิ่าหกิจ หร่อเอกชุน จะกระที่ำามิได้้
• ปีระชุาชุนม่ความมั�งคั�ง ปีลอด้ภัย และม่ความสิ่ขุ้ในชุวิ่ติ จากการท่ี่�ปีระเที่ศไที่ยม่หลักปีระกันด้้านสิ่ทิี่ธิ

และเสิ่รภ่าพท่ี่�ทัี่ด้เท่ี่ยมกับัหลักสิิ่ที่ธมินุษยชุนสิ่ากล
• ย่นยนัว่าสิ่งัคมไที่ยเป็ีนสิ่งัคมท่ี่�เคารพ สิ่ง่เสิ่รมิ และคุ้มครองสิิ่ที่ธมินุษยชุน ข้บััเคล่�อนสิ่ทิี่ธมินุษยชุน 

อย่างบูัรณาการ ทัี่�งภาครัฐ รัฐวิสิ่าหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคปีระชุาสัิ่งคม อันจะนำาไปีสิู่่สัิ่งคม 
ท่ี่�พัฒนาอย่างยั�งย่น

เศรษ์ฐกิจและการลงทนุ
• เพิ�มแรงจูงใจให้นักธุรกิจเข้า้มาลงที่นุในปีระเที่ศไที่ยเพิ�มข้่�น เพราะม่ความเชุ่�อมั�นและมั�นใจในเร่�อง

การคุ้มครองสิ่ทิี่ธมินุษยชุนข้องไที่ยมากข้่�น
• ด่้งด้ดู้และข้ยายฐานลูกค้าให้กับันักธุรกิจไที่ยท่ี่�ปีระกอบัธุรกิจด้้วยความเคารพสิ่ทิี่ธมินุษยชุน
• สิ่ง่เสิ่รมิบัรรยากาศที่างการลงทุี่น และกระติุน้เศรษฐกิจในภาพรวมข้องปีระเที่ศ

การเม้องระหว่างประเทศ
• สิ่ง่เสิ่รมิภาพลักษณ์ท่ี่�ด่้ให้กับัปีระเที่ศไที่ยในสัิ่งคมโลก โด้ยแสิ่ด้งให้เห็นว่าปีระเที่ศไที่ยม่เจตินารมณ ์

ในการนำาหลักการ UNGPs ซึ่่�งเป็ีนมาติรฐานสิ่ากลมาปีฏิิบัติัิให้เกิด้ผลอยา่งเป็ีนรูปีธรรม
• เน้นยำาบัที่บัาที่ความเป็ีนผู้นำาข้องไที่ยในอาเซึ่ย่นและเอเชุย่ เน่�องจากปีระเที่ศไที่ยเป็ีนปีระเที่ศแรก

ในเอเชุย่ท่ี่�ปีระกาศใชุแ้ผนปีฏิิบัติัิการฯ ดั้งกล่าว   
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ประโยชน์ 
ท่ีภาคธุรกิจจะได้รับ
การบรหิารองค์ุ้กร
• สิ่ร้างคุณค่าและจริยธรรมให้กับัองค์กร โด้ยการเคารพหลักการสิ่ิที่ธิมนุษยชุน
• ปีรับัภาพลักษณ์องค์กรท่ี่�เปี็นมิติร ทัี่�งในสิ่่วนข้องแรงงาน ลูกค้า คู่สัิ่ญญา ชุุมชุน นักลงทีุ่น  

และผู้ม่สิ่่วนได้้สิ่่วนเสิ่่ยอ่�น ๆ
• สิ่ร้างชุ่�อเสิ่่ยงท่ี่�ด่้ ซ่ึ่�งเป็ีนการสิ่ร้างโอกาสิ่ต่ิอยอด้ในการด้ำาเนินธุรกิจ และความได้้เปีร่ยบั 

ในการแข้่งข้ันที่างธุรกิจ
• สิ่ร้างความเชุ่�อมั�นในองค์กร ซึ่่�งจะเปี็นแรงจูงใจท่ี่�สิ่่งผลต่ิอการสิ่รรหา และรักษาพนักงาน 

ท่ี่�ม่คุณภาพ
• ม่ระบับัการคุ้มครองพนักงาน แรงงาน และลูกจ้างท่ี่�ด่้ ซึ่่�งจะสิ่่งผลด่้ต่ิอการบัริหารจัด้การ

ที่รัพยากรบุัคคล
• ได้้รับัความเชุ่�อมั�นและความไว้วางใจทัี่�งในปีระเที่ศและต่ิางปีระเที่ศ

การจัดัการคุ้วามเส่�ยง
• ลด้ความเสิ่่�ยงท่ี่�จะเกิด้ความข้ดั้แยง้ภายในองค์กร
• ลด้ความเสิ่่�ยงท่ี่�จะเกิด้ความข้ดั้แยง้ระหว่างองค์กรกับัชุุมชุน และผู้ม่สิ่ว่นได้้สิ่ว่นเสิ่ย่อ่�น ๆ
• ลด้ความเสิ่่�ยงท่ี่�จะเกิด้ความข้ดั้แยง้ระหว่างคู่ค้าที่างธุรกิจ
• ลด้ความเสิ่่�ยงท่ี่�จะเกิด้การฟัอ้งรอ้งด้ำาเนินคด่้

การข้ยายติลาดั
• ด่้งด้ดู้กลุ่มลกูค้าท่ี่�ให้ความสิ่ำาคัญกับัการเคารพสิ่ทิี่ธมินุษยชุน
• ด่้งดู้ด้การลงทุี่นจากนักลงทุี่นท่ี่�ให้ความสิ่ำาคัญกับัการเคารพสิ่ิที่ธิมนุษยชุน ทัี่�งในปีระเที่ศ  

และต่ิางปีระเที่ศ
• เพิ�มโอกาสิ่ในการสิ่ง่เสิ่รมิการสิ่ง่ออก เน่�องจากการได้้รบััความไว้วางใจจากต่ิางปีระเที่ศ
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ช่�อเอกสาร แผนปีฏิิบัติัิการระดั้บัชุาติิว่าด้้วยธุรกิจกับัสิ่ทิี่ธมินุษยชุน ระยะท่ี่� 1 
 (พ.ศ. 2562-2565) (ฉีบับััยอ่)

ทำ่�ป็รกึษา นายเรอ่งศักดิ้� สิ่วุาร ่  อธบิัด่้กรมคุ้มครองสิิ่ที่ธแิละเสิ่รภ่าพ

 นางทัี่ศน่ย ์เปีาอินที่ร ์  รองอธบิัด่้กรมคุ้มครองสิิ่ที่ธแิละเสิ่รภ่าพ

คณะผ่จั้ัดทำำา นางสิ่าวนรลั่กษณ ์แพไชุยภูมิ ผู้อำานวยการกองสิ่ทิี่ธมินุษยชุนระหว่างปีระเที่ศ

 นายอานนท์ี่ ยงัคณุ  นักวิชุาการยุติิธรรมชุำานาญการ

 นางจ่รภรณ์ ศิรพิลัง ทุี่มมาศ นักวิชุาการยุติิธรรมชุำานาญการ

 นายภูมิใจ แม้นมินที่ร์  นักวิชุาการยุติิธรรมปีฏิิบัติัิการ

 นายเจิมปุีญญ ์จิปิีภพ  นักวิชุาการยุติิธรรมปีฏิิบัติัิการ

 นายศุภณัฐ แก้วเล็ก  นักวิชุาการยุติิธรรมปีฏิิบัติัิการ

ครั�งทำ่�พมิพ ์ 1

ปี็ทำ่�พมิพ ์ 2564

จัำานวน 500 เล่ม
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โครงการพััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติิ  
ประจำำาประเทศไทย
ท่ี่�อยู่่�: ช้ั้�น 12 อาคารสหประชั้าชั้าติิ  
ถนนราชั้ดำำาเนินนอก กรุงเที่พ 10200

โที่ร: 02 288 3350
แฟกซ์์: 02 280 0556
อ่เมล: registry.th@undp.org
เว็็บไซ์ต์ิ: th.undp.org

กรมค้�มครองสิทธิิและเสรีภาพั กระทรวงย้ติิธิรรม
ท่ี่�อยู่่�: อาคารกระที่รว็งยุู่ติิธรรม ช้ั้�น 5-6  
เลขท่ี่� 404 หม่�ท่ี่� 3 ถนนแจ้้งว้็ฒนะ  
แขว็งทุี่�งสองห้อง เขติหล้กส่� กรุงเที่พฯ 10210

โที่ร: 02 141 2751-52
แฟกซ์์: 02 143 9676
เว็็บไซ์ต์ิ: rlpd.go.th

mailto:registry.th%40undp.org?subject=
https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/
http://www.rlpd.go.th/
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