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สาระสำาคัญ 
ของแผน NAP

การกำากับ ติดตาม 
และประเมนิผล
แผน NAP มีรีะยะเวลาบังัคัับัใช้ ้4 ปี ี(พ.ศ. 2562 - 2565) โดยจะอย่�ภายใต้้การกำากับัดแ่ล 
ของคัณะกรรมีการขบััเคัล่�อนงานดา้นสิทิธิมิีนษุยช้นของปีระเทศไทย โดยคัณะอนุกรรมีการขบััเคัล่�อน
แผนปีฏิิบัติั้การระดบััช้าติ้ว�าดว้ยธุิรกิจกับัสิทิธิมิีนุษยช้น ซึ่่�งจะมีหีนา้ที�ในการติ้ดต้ามีการดำาเนนิงาน 
ใหข้อ้คิัดเหน็ และขอ้เสินอแนะเปีน็ระยะ ๆ อย�างต้�อเน่�อง เพ่�อพฒันาแนวทางบ่ัรณาการดำาเนนิงาน
ต้ามีแผน NAP ใหเ้ปีน็ไปีไดอ้ย�างมีปีีระสิทิธิภิาพต้�อไปี

ทั�งนี� เพ่�อใหก้ารแก้ไขปัีญหาการละเมีดิสิทิธิมิีนุษยช้นทั�ง 4 ดา้นเปีน็ไปีไดอ้ย�างมีปีีระสิทิธิภิาพ 
และเปีน็ร่ปีธิรรมี แผน NAP ไดก้ำาหนดแผนปีฏิิบัติั้การของแต้�ละดา้นข่�น ซึ่่�งปีระกอบัไปีดว้ยเน่�อหา ดงันี�

สิถานการณ ์
ภาพรวมี 

(Overall Situation)

1
ข้อท้าทาย

(Challenges)

2
แผนปีฏิิบััติ้การ (Action Plan) 

 ซึ่่�งระบุุชัดัถ่ึงแผนกิิจกิรรมท่ี่�จะดำ�เนินกิ�ร 
หน่วยง�นท่ี่�รบัุผดิชัอบุ กิรอบุระยะเวล�ในกิ�รดำ�เนินกิ�ร 

ตััวชั่�วดั ตัลอดจนคว�มเชั่�อมโยงกัิบุยุที่ธศ�สตัรช์ั�ติั 
หลกัิกิ�ร UNGPs และเป้�้หม�ยกิ�รพัฒัน�ท่ี่�ยั�งยน่ (SDGs)

3

แผน NAP ตั้�งอย่�บันพ่�นฐานหลักการ UNGPs 
ซึ่่�งวางรากฐานการดำาเนนิงานดา้นธุิรกิจ 
กับัสิทิธิมิีนษุยช้นภายใต้้แนวคิัด 3 เสิาหลัก 
กล�าวค่ัอ

แนวคิัดของแผน NAP คุุ้ม้คุ้รอง (Protect) – ภาคัรฐัมีหีนา้ที�คัุม้ีคัรอง
ปีระช้าช้นไมี�ใหถ้ก่ละเมีดิสิทิธิมิีนษุยช้น

เคุ้ารพ (Respect) – ภาคัธุิรกิจมีหีนา้ที� 
ดำาเนนิธุิรกิจดว้ยคัวามีรบััผดิช้อบั 
และเคัารพสิทิธิมิีนษุยช้น

เยย่ว่ยา (Remedy) – ภาคัรฐัและภาคัธุิรกิจ
มีหีนา้ที�เยยีวยาผลกระทบัดา้นสิทิธิมิีนษุยช้น 
ที�เกิดข่�นจากการปีระกอบัธุิรกิจ

65

แผน NAP ถก่ยกร�างข่�นเพ่�อแก้ไขปัีญหาการละเมีดิสิทิธิมิีนุษยช้นจากการปีระกอบัธุิรกิจที�สิำาคััญ  
ของปีระเทศไทย (Key Priority Areas) 4 ด้าน ไดแ้ก�

1 2 3 4
ชุ้มีช้น ที�ดิน 

ทรพัยากรธิรรมีช้าติ้ 
และสิิ�งแวดล้อมี

(Community, Land, Natural 
Resourcse and Environment) 

การลงทุน 
ระหว�างปีระเทศ 

และบัรรษัทข้ามีช้าติ้ 
(Cross Border Investment and 

Multinational Enterprises)

แรงงาน
(Labour)

นักปีกปี้อง 
สิิทธิมิีนุษยช้น
(Human Rights 

Defenders)
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ความเป็นมา 
ของแผน NAP

กระบวนการจดัทำา
แผน NAP

2560 - 2561
การดำาเนนิการยกร�างแผน NAP และลงพ่�นที�เพ่�อวพิากษ์ 
ร�างแผน NAP รวมีทั�งรบััฟังัขอ้คิัดเหน็และขอ้เสินอแนะ 
ต้�อร�างแผน NAP ผ�านทางช้�องทางต้�าง ๆ รอบัที� 1

ระยะที�

2559 - 2560
การลงพ่�นที�ในทกุภม่ีภิาคัทั�วปีระเทศเพ่�อรวบัรวมีขอ้ม่ีล  
ขอ้คิัดเหน็ และขอ้เสินอแนะที�เกี�ยวกับั สิถานการณธุ์ิรกิจ 
กับัสิทิธิมิีนษุยช้นของปีระเทศไทย

ระยะที�

29 ตลุาคม 2562
คัณะรฐัมีนต้ร ีไดม้ีมีีติ้เหน็ช้อบัแผนปีฏิิบัติั้การ
ระดับัช้าติ้ว�าดว้ยธุิรกิจกับัสิทิธิมิีนษุยช้น ระยะที� 1 
(พ.ศ. 2562-2565) สิ�งผลใหไ้ทยเปีน็ปีระเทศแรก
ในเอเช้ยีที�มีแีผน NAP
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พฤศจกิายน 2559 –  
กันยายน 2562 
กรมีคัุม้ีคัรองสิทิธิแิละเสิรภีาพ ดำาเนนิการยกร�างแผน NAP  
โดยใหค้ัวามีสิำาคััญกับัการมีสีิ�วนร�วมี (Participation)  
ของทกุภาคัสิ�วนที�เกี�ยวขอ้ง (All relevant stakeholders)

4

2

ธนัวาคม 2557
คัณะทำางานสิหปีระช้าช้าติ้ว�าดว้ยธุิรกิจกับัสิทิธิมิีนษุยช้น 
มีขีอ้เสินอแนะใหป้ีระเทศต้�าง ๆ จดัทำาแผน NAP โดยนำา
หลักการ UNGPs มีาเปีน็พ่�นฐานในการยกร�างภายใต้้
แนวคิัด “No One-Size-Fit-All” เน่�องจากแผน NAP  
จะต้้องสิอดคัล้องกับับัรบิัททางสิงัคัมีและต้อบัสินอง 
ต้�อคัวามีต้้องการของแต้�ละปีระเทศ

11 พฤษภาคม 2559
รฐับัาลไทยไดต้้อบัรบััขอ้เสินอแนะของปีระเทศสิวเีดนและใหค้ัำามีั�นโดยสิมีคััรใจ 
(Voluntary Pledge) ในช้�วงการปีระชุ้มีเพ่�อทบัทวนสิถานการณ์สิทิธิมิีนษุยช้น 
ของปีระเทศไทยต้ามีกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบัที� 2 ณ นคัรเจนวีา 
สิมีาพนัธิรฐัสิวสิิ โดยยน่ยนัว�าจะจดัทำาแผน NAP เพ่�อขบััเคัล่�อนหลักการ UNGPs  
ใหเ้กิดผลอย�างเปีน็รป่ีธิรรมีในปีระเทศ ซึ่่�งต้�อมีาคัณะรฐัมีนต้รไีดม้ีมีีติ้มีอบัหมีาย 
ใหก้รมีคัุม้ีคัรองสิทิธิแิละเสิรภีาพ กระทรวงยุติ้ธิรรมี เปีน็หน�วยงานหลักรบััผดิช้อบั 
ในการจดัทำาแผน NAP
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16 มถินุายน 2554
Human Rights Council (HRC)  
มีมีีติ้ที� 17/14 รบััรองหลักการช้ี�แนะของ
สิหปีระช้าช้าติ้ว�าดว้ยธุิรกิจกับัสิทิธิมิีนษุยช้น 
(United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights: UNGPs)

1

1 2 3 4

2561 - 2562
การปีระชุ้มีกลุ�มีย�อยเพ่�อวพิากษ์ร�างแผน NAP รวมีทั�งรบััฟังั
ขอ้คิัดเหน็และขอ้เสินอแนะต้�อร�างแผน NAP ผ�านทางช้�องทางต้�าง ๆ 
รอบัที� 2 ต้ลอดจนปีรบััปีรุงแก้ไขร�างแผน NAP ในช้ั�นสิดุท้าย 
เพ่�อใหม้ีคีัวามีคัรบัถ้วน สิมีบ่ัรณ ์และต้อบัสินองต้�อคัวามีต้้องการ
ของปีระเทศ
กรมีคัุ้มีคัรองสิทิธิแิละเสิรภีาพ ดำาเนนิการเสินอคัณะรฐัมีนต้รี
เพ่�อพจิารณาใหค้ัวามีเหน็ช้อบั และปีระกาศใช้แ้ผน NAP  
อย�างเปีน็ทางการ ทั�งนี� คัณะรฐัมีนต้รมีีมีีติ้เหน็ช้อบั 
และปีระกาศใช้แ้ผน NAP เมี่�อวนัที� 29 ต้ลุาคัมี 2562

ระยะที�

แผน NAP 
คืออะไร

แผนป้ฏิิบุติัักิ�รระดบัุชั�ติัว�่ดว้ยธุรกิิจ 
กัิบุสทิี่ธมินุษยชัน (National Action Plan on 
Business and Human Rights: NAP) หรอ่ แผน NAP 

ค่ัอ แผนปีฏิิบัติั้การที�พฒันาข่�นด้วยกระบัวนการมีสีิ�วนร�วมีจากทกุภาคัสิ�วน 
โดยมีวีตั้ถปุีระสิงค์ัเพ่�อคัุม้ีคัรองปีระช้าช้นและชุ้มีช้นไมี�ใหถ้ก่ละเมีดิสิทิธิมิีนษุยช้น
จากการปีระกอบัธุิรกิจ  ปีอ้งกัน บัรรเทา และแก้ไขปัีญหาหรอ่ผลกระทบัเช้งิลบั 
อันเกิดจากการปีระกอบัธุิรกิจ ต้ลอดจนสิ�งเสิรมิีแนวทางการดำาเนนิธุิรกิจ 
ที�รบััผดิช้อบัและเคัารพสิทิธิมิีนษุยช้นต้ลอดทั�งห�วงโซึ่�อุปีทาน (Supply Chain) 
โดยมุี�งหวงัใหเ้กิดการเจรญิเติ้บัโต้ทางเศรษฐกิจอย�างยั�งยน่

กระบัวนการจดัทำาแผน NAP เปีน็แนวทางที�สิอดคัล้องกับั Guidance on National 
Action Plans on Business and Human Rights ซึ่่�งจดัทำาข่�นโดยคัณะทำางาน
สิหปีระช้าช้าติ้ว�าดว้ยธุิรกิจกับัสิทิธิมิีนุษยช้น 

การจดัทำาแผน NAP ของปีระเทศไทย อย่�ภายใต้้การกำากับัดแ่ลของคัณะกรรมีการ
กำาหนดแนวทาง จดัทำา ติ้ดต้ามี และปีระเมีนิผลแผนปีฏิิบัติั้การระดบััช้าติ้ว�าดว้ยธุิรกิจ
กับัสิทิธิมิีนุษยช้น โดยสิามีารถแบั�งออกไดเ้ปีน็ 3 ระยะ ไดแ้ก�


