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การกำากับดูแูล 
การขับัเคล่�อนแผน NAP 
แผน NAP มีรีะยะเวลาบงัคับใช้ ้4 ปี ี(พ.ศ. 2562 - 2565) 
โดูยมีีคณะอนุกรรมีการขัับเคล่�อนแผนปีฏิิบัติิการ
ระดูับช้าติิวา่ดู้วยธุุรกิจกับสิิทธุมิีนุษยช้น  
ซึ่่�งปีระกอบไปีดู้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่ิาง ๆ  
ที�เกี�ยวขั้องกับการปีฏิิบัติิติามีแผน NAP ทำาหน้าที� 
ในการผลักดูันและติิดูติามีการดูำาเนินงานติามี 
แผน NAP เปีน็ระยะ ๆ อยา่งต่ิอเน่�อง เพ่�อกำากับดูแูล
การปีฏิิบัติิติามี NAP ใหเ้กิดูผลอย่างมีีปีระสิิทธุภิาพ
และเปี็นรูปีธุรรมี

การดูำาเนนิงานขัองหนว่ยงานต่ิาง ๆ ที�เกี�ยวขัอ้ง
กับแผน NAP

• จัดูทำาแผนการดูำาเนินการโครงการ/กิจกรรมี 
ที�สิอดูคล้องกับแผน NAP ระยะสิั�น (บรรลุผล 
ไดู้โดูยเรว็ (1 ปีี)) ระยะยาว (ต้ิองอาศัยระยะเวลา
ในการดูำาเนนิการ/ดูำาเนนิการอยา่งต่ิอเน่�อง (4 ปี)ี) 

•  ดูำาเนินการติามีแผน ฯ ที�ตัิ�งไวใ้หบ้รรลุผลสิำาเรจ็

การติิดูติามีผล 
แผน NAP
กรมีคุ้มีครองสิิทธุแิละเสิรภีาพ จะติิดูติามีผล 
การดูำาเนินงานติามีแผน NAP ทุกสิิ�นปีีงบปีระมีาณ 
โดูยหน่วยงานที�มีีหน้าที�ปีฏิิบัติิติามีแผน NAP  
จะต้ิองรายงานผลการปีฏิิบัติิติามีแผน NAP  
มีายังกรมีคุ้มีครองสิิทธุแิละเสิรภีาพ ภายใน 
เดู่อนธุนัวาคมีขัองทุกปีี และกรมีคุ้มีครองสิิทธุ ิ
และเสิรภีาพ จะรวบรวมีขั้อมูีลผลการดูำาเนินงาน 
เพ่�อเสินอต่ิอคณะอนุกรรมีการขัับเคล่�อน 
แผนปีฏิิบติัิการระดัูบช้าติิวา่ดูว้ยธุุรกิจกับสิทิธุมิีนษุยช้น 
เพ่�อพิจารณาจัดูทำาเปี็นรายงานผลการดูำาเนินงาน
ปีระจำาปีี เพ่�อเสินอคณะกรรมีการขัับเคล่�อน 
งานสิิทธุมิีนุษยช้นขัองปีระเทศไทยต่ิอไปี

การปีระเมีนิผล
แผน NAP 
กรมีคุ้มีครองสิิทธุแิละเสิรภีาพ 
จะดูำาเนินการปีระเมีินผลการดูำาเนินงาน
ติามีแผน NAP 2 ช้ว่ง ดูังนี�  
(1) ช้ว่ง 2 ปีีแรก (พ.ศ. 2562-2563)  
(2) ช้ว่ง 2 ปีีหลัง (พ.ศ. 2564-2565)

การขับัเคล่ื่�อนแผนปฏิิบติัิการระดัับชาติิ 
ว่า่ด้ัว่ยธุุรกิจกับสิทิธุมินษุยชน ระยะท่� 1 
(พ.ศ. 2562-2565) ไปสิ่ก่ารปฏิิบติัิ
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หลัักการชี้้�แนะของสหประชี้าชี้าติิว่า่ด้้ว่ยธุุรกิจ 
กับสทิธุมินษุยชี้น (United Nations Guiding Principles 
on Business and Human Rights: UNGPs) 

ค่อ มีาติรฐานระหวา่งปีระเทศฉบับแรกที�จัดูทำาขั่�นเพ่�อปี้องกัน 
และแก้ไขัปัีญหาการละเมีิดูสิิทธุมิีนุษยช้นอันเปี็นผลพวง 
จากการดูำาเนินกิจกรรมีทางธุุรกิจ

UNGPs 
คืออะไร

แผนปฏิิบติัิการระดั้บชี้าติิว่า่ด้้ว่ยธุุรกิจกับสทิธุมินษุยชี้น 
ระยะท้� 1 (พ.ศ. 2562-2565)
กรมีคุ้มีครองสิทิธุแิละเสิรภีาพ กระทรวงยุติิธุรรมี เปีน็หนว่ยงานหลักรบัผดิูช้อบ 
ในการจดัูทำาและขับัเคล่�อนแผน NAP ขัองปีระเทศไทย ซึ่่�งปัีจจุบนัคณะรฐัมีนติรไีดูม้ีมีีติิ 
เหน็ช้อบและปีระกาศใช้แ้ผน NAP แล้ว เมี่�อวนัที� 29 ติลุาคมี 2562 โดูยแผน NAP ระยะที� 1  
(พ.ศ. 2562-2565) มุีง่แก้ไขัปัีญหาการละเมีดิูสิทิธุมิีนุษยช้นสิำาคัญที�เกิดูจาก 
การดูำาเนนิกิจการทางธุุรกิจ 4 ดูา้น (Key Priority Areas) ดัูงนี�

โดูยใหค้วามีสิำาคัญกับ 3 เสิาหลัก ไดู้แก่

คุ้้�มคุ้รอง (Protect) 
ภาครฐัมีหีนา้ที�ในการคุ้มีครอง 
และปีอ้งกันปีระช้าช้น 
ไมีใ่หถู้กูละเมีดิูสิทิธุมิีนษุยช้น 
อันเปีน็ผลจากการปีระกอบธุุรกิจ 
โดูยบุคคลหรอ่องค์กรใดู ๆ

เคุ้ารพ (Respect) 
ภาคธุุรกิจมีหีน้าที� 
ในการปีระกอบธุุรกิจ 
ดูว้ยความีรบัผดิูช้อบ 
และเคารพสิทิธุมิีนุษยช้น

เยีียีวยีา (Remedy) 
ภาครฐัและภาคธุุรกิจ 
ต้ิองจดัูใหม้ีชี้อ่งทาง/ 
กลไกการรอ้งเรยีน 
ที�มีปีีระสิทิธุภิาพ รวมีทั�ง
เยยีวยาความีเสิยีหาย 
อยา่งรวดูเรว็และเปีน็ธุรรมี

แผน NAP
คืออะไร

แผนปฏิิบัติัิการระดัับัชาติิว่า่ด้ัว่ยธุุรกิจ 
กับัสิทิธุมินษุยชน (National Action Plan 
on Business and Human Rights: NAP) 
หรอื แผน NAP
ค่อ แผนปีฏิิบติัิการที�พฒันาขั่�นดูว้ยกระบวนการมีสีิว่นรว่มีจากทกุภาคสิว่น
บนพ่�นฐานขัองการนำา 3 เสิาหลักขัองหลักการ UNGPs มีาปีฏิิบติัิใหเ้กิดูผล 
อยา่งเปีน็รปูีธุรรมีภายในปีระเทศ โดูยแผน NAP มีวีตัิถูปุีระสิงค์เพ่�อคุ้มีครอง
ปีระช้าช้นและชุ้มีช้นไมีใ่หถู้กูละเมีดิูสิทิธุมิีนษุยช้นจากการปีระกอบธุุรกิจ  
ปีอ้งกัน บรรเทา และแก้ไขัปัีญหาหรอ่ผลกระทบเช้งิลบอันเกิดูจาก 
การปีระกอบธุุรกิจ ติลอดูจนสิง่เสิรมิีแนวทางการดูำาเนนิธุุรกิจที�รบัผดิูช้อบ 
และเคารพสิทิธุมิีนษุยช้นติลอดูทั�งหว่งโซึ่อุ่ปีทาน (Supply Chain)  
โดูยมุีง่หวงัใหเ้กิดูการเจรญิเติิบโติทางเศรษฐกิจยั�งยน่

1 แผนปฏิิบติัิการด้ัานแรงงาน อาทิ ปีรบัปีรุง
แก้ไขักฎหมีายและนโยบายเพ่�อสิ่งเสิรมิี 
และคุ้มีครองสิิทธุแิรงงาน พัฒนาระบบ
บรหิารจดัูการแรงงาน ดููแลจัดูหางาน 
อย่างเปี็นธุรรมี สิ่งเสิรมิีความีรูใ้หแ้รงงาน  
ขัจัดูการเล่อกปีฏิิบัติิในการจ้างงาน/ทำางาน 
กำาหนดูค่าแรงค่าจ้างที�เปี็นธุรรมี จัดูสิภาพ
การทำางานที�เหมีาะสิมี ใหแ้รงงานเขั้าถู่ง
บรกิารทางสิุขัภาพ ดููแลบุติรขัองแรงงาน  
แก้ปัีญหาการค้ามีนุษย์และแรงงานบังคับ 
คุ้มีครองแรงงานในระบบหว่งโซึ่อุ่ปีทาน 
คุ้มีครองแรงงานจากการใช้เ้ทคโนโลยี
วทิยาการเขัา้มีาแทนที� คุม้ีครองแรงงานไทย 
ในต่ิางปีระเทศ และติรวจติราภาคธุุรกิจ

2 แผนปฏิิบติัิการด้ัานชุมชน ท่�ดิัน 
ทรพัยากรธุรรมชาติิ แลื่ะสิิ�งแว่ดัล้ื่อม
อาทิ ปีรบัปีรงุแก้ไขักฎหมีาย นโยบาย 
และมีาติรการต่ิาง ๆ ที�เกี�ยวขัอ้ง รบัฟังั 
และใหป้ีระช้าช้นเขัา้มีามีสีิว่นรว่มี  
ปีระเมีินผลกระทบต่ิอสิิ�งแวดูล้อมี 
และสิุขัภาพ (EIA/EHIA) กำากับดููแล 
เขัติเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zone) บรหิารจัดูการทรพัยากรธุรรมีช้าติิ
และสิิ�งแวดูล้อมี พัฒนาศักยภาพชุ้มีช้น 
ดููแลช้นกลุ่มีน้อย/กลุ่มีช้าติิพันธุุ ์ 
และติรวจติราภาคธุุรกิจ

กิจกรรมสิำาคัญ 
ภายใต้ิแผน NAP ประเทศไทยเปน็ประเทศแรกในเอเชยี 

ที�ประกาศใชแ้ผน NAP 

แรงงาน
(Labour)

1
ชุ้มีช้น ที�ดูิน 

ทรพัยากรธุรรมีช้าติิ 
และสิิ�งแวดูล้อมี

(Community, Land, Natural 
Resource and Environment) 

2
นักปีกปี้อง 

สิิทธุมิีนุษยช้น
(Human Rights 

Defenders)

3
การลงทนุระหวา่งปีระเทศ

และบรรษัทขัา้มีช้าติิ 
(Cross Border Investment and 

Multinational Enterprises)

4

3 แผนปฏิิบติัิการด้ัานนักปกป้อง 
สิทิธุมินษุยชน อาทิ พจิารณาการเขัา้เปีน็
ภาคีสินธุสิิญัญาสิทิธุมิีนษุยช้นระหวา่ง
ปีระเทศเพ่�อคุ้มีครองนกัปีกปีอ้ง 
สิิทธุมิีนุษยช้น ใหค้วามีรว่มีมี่อกับกลไก 
สิิทธุมิีนุษยช้นต่ิาง ๆ ปีรบัปีรุง 
แก้ไขักฎหมีายและนโยบายที�เกี�ยวขั้อง 
เพ่�อสิง่เสิรมิีคุม้ีครองนกัปีกปีอ้งสิทิธุมิีนษุยช้น  
จัดูทำามีาติรการคุ้มีครองนักปีกปี้อง 
สิทิธุมิีนษุยช้นที�เปีน็รปูีธุรรมี และสิรา้งความีรู ้
ความีเขั้าใจเกี�ยวกับบทบาทหน้าที� 
ขัองนักปีกปี้องสิิทธุมิีนุษยช้น

4  แผนปฏิิบติัิการด้ัานการลื่งทนุระหว่า่งประเทศ 
แลื่ะบรรษัทขัา้มชาติิ อาทิ ปีรบัปีรุง 
แก้ไขักฎหมีายและนโยบายที�เกี�ยวขั้อง  
สิรา้งความีติระหนักรูดู้้านสิิทธุมิีนุษยช้น 
แก่นักลงทุน สิ่งเสิรมิีการลงทุน 
ดู้วยความีรบัผิดูช้อบ ปี้องกันการละเมีิดู 
สิิทธุมิีนุษยช้นในต่ิางปีระเทศ ควบคุมี 
การดูำาเนินงานขัองรฐัวสิิาหกิจ  
ติรวจติราภาคธุุรกิจ และใหค้วามีรว่มีมี่อ 
ในการขัับเคล่�อนปีระเดู็นธุุรกิจ 
กับสิิทธุมิีนุษยช้นในระดูับภูมีิภาค 
และระหวา่งปีระเทศ


