
สิทธิมนุษยชนกับการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านแรงงาน

นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ
ผู้อ านวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ



QR Code แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2562 – 2565)

หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://qrgo.page.link/LTTMx



กระบวนการจัดท าแผน NAP

พ.ศ. 2559

• แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก าหนดแนวทาง จัดท า 
ติดตาม และประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน

• รวบรวมสถานการณ์
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในระดับพ้ืนที่

• ยกร่างแผน NAP
• วิพากษ์ร่างแผน NAP คร้ังท่ี 1
• ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาค
ธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานองค์การ
สหประชาชาติ

• วิพากษ์ร่างแผน NAP คร้ังที่ 2
• ปรับปรุงแก้ไขร่างแผน NAP 

ในชั้นสุดท้าย
• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและ

ประกาศใช้แผน NAP เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2562

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



กระบวนการจัดท าแผน NAP พ.ศ. 2559

• แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
แนวทาง จัดท า ติดตาม และ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติ
การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน



กระบวนการจัดท าแผน NAP พ.ศ. 2560

• รวบรวมสถานการณธ์ุรกิจ
กับสิทธมินุษยชนในระดับพื้นที่



กระบวนการจัดท าแผน NAP พ.ศ. 2561

• ยกร่างแผน NAP
• วิพากษ์ร่างแผน NAP ครั้งที่ 1
• น าขึ้น Website ครั้งที่ 1
• ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม 
ภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานองค์การ
สหประชาชาติ



กระบวนการจัดท าแผน NAP พ.ศ. 2562

• วิพากษ์ร่างแผน NAP ครั้งที่ 2
• น าขึ้น Website ครั้งที่ 2
• ปรับปรุงแก้ไขร่างแผน NAP ในชั้นสุดท้าย
• คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและประกาศใช้

แผน NAP เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562



สาระส าคัญของแผน NAP

ด้านแรงงาน  

ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ



การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อน   
แผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ
ปี 2563

Highlights



การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ ปี 2563

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 ต.ค. – ธ.ค. 63



การด าเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน 62 – เดือนกันยายน 63

1

จัดงานเปิดตัวแผน NAP

2

หารือระดับนโยบาย 
(High Level Dialogue) 
เพื่อขับเคลื่อนแผน NAP

ขับเคลื่อนแผน NAP 
สู่ระดับจังหวัด

- หารือกับ ผวจ. จังหวัดน าร่อง
- อบรมให้ความรู้ภาคส่วนต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมขับเคลื่อน
การบูรณาการ

ตามแผน NAP ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับ
ธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชน

ศึกษามาตรการจูงใจ
ให้รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ

เคารพสิทธิมนุษยชน 
(BHR Incentive)

อบรมความรู้เก่ียวกับ
หลักการ UNGPs แผน NAP 

และการด าเนินงาน
เพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ

ทีม่ีความรับผิดชอบ
แกน่ักธุรกิจ

น าเสนอพัฒนาการ
ของประเทศไทย
ในการประกาศใช้

แผน NAP ในการประชุม 
UN Global Forum on 

Business and 
Human Rights สมัยที่ 8

3 975 864

ศึกษามาตรการคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
และ Anti-SLAPP Law

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการจัดท าและขับเคลื่อน

แผน NAP
(ระดับภูมิภาค)

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการจัดท าและขับเคลื่อน

แผน NAP
(ระดับระหว่างประเทศ)

10 11

ประกวดรางวัลองค์กร
ต้นแบบด้าน

สิทธิมนุษยชน 

1012



การน าเสนอพัฒนาการของประเทศไทยในการประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ต่อ
สังคมระหว่างประเทศ ในการประชุม UN Global Forum on Business 
and Human Rights สมัยที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562



การเปิดตัวแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนษุยชน 



การหารือระดับนโยบาย  (High Level Dialogue) เพื่อขับเคลื่อน 
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ



การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
สู่ระดับจังหวัด 



การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ
ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ 



การจัดท ามาตรการ/กลไกเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ 



การศึกษามาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
และการปรับปรุงกฎหมาย/มาตรการเพื่อป้องกันการด าเนินคดี
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Anti-SLAPP Law)



การอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักการ UNGPs และแผนปฏิบัติการฯ รวมถึง
การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบแก่ทุกภาคส่วน



การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ 
เพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (ระดับภูมิภาค) 



การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ 
ของประเทศไทย (ระดับระหว่างประเทศ)



งานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน



การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฯ 



ผลส าเร็จที่โดดเด่น (Key Achievements)
- การก าหนดมาตรการลดหย่อนภาษีให้ภาคธุรกิจที่จ้างงานผู้พ้นโทษ

- การบริหารจัดการแรงงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19
- การประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและ

การขจัดการเลือกปฏิบัติในที่ท างาน

- กลต. ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน โดยเร่ิมด าเนินการในปี 2564

- การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในระดบัพื้นทีท่ั่วประเทศ 

- การแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .... เพ่ือขยายขอบเขตบุคคล
ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ฯ 

- การศึกษามาตรการทีเ่ป็นรูปธรรมในการคุ้มครองนักปกป้องสทิธิมนษุยชน 
และการศึกษาเพ่ือปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการฟ้องคดีเพื่อปิดปาก

- การที่ NEDA เพ่ิมเงื่อนไขในการตรวจประเมินสิทธิมนษุยชน ก่อนการให้เงินกู้
ในการด าเนินโครงการในประเทศเพ่ือนบ้าน 

- การลงนามและด าเนนิการตาม MOU ของธนาคารแห่งประเทศไทย   
และธนาคารพาณิชย์ในการขับเคลื่อนการเงินที่มีความรับผิดชอบ และส่งเสริมหลักการ ESG 



การด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 63

1 432 5

อบรมให้ความรู้
ภาคส่วนต่างๆ 

ทีเ่กี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
เพื่อท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผน NAP

จัดการประชุมระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(National Dialogue 
on Business 

and Human Rights)

จัดการอบรมธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 
ประจ าปี 2563

จัดตั้ง BHR Academy 

การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์



แผนการด าเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ   
ระดับชาตวิ่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนฯ ปี 2564

Plan of activities 



แผนการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ ปี 2564

1 43

ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน (ระยะคร่ึงรอบ)

2 5 6 7

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดเล็กปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการระดับชาติ

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

จัดท าบันทึกความตกลง
เพ่ือผลักดันให้เกิดหลักสูตร 
“ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” 

ในระดับมหาวิทยาลัย 

อบรมการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบ

สิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human 
Rights Due Diligence: HRDD)/

อบรมการลงทุนอย่างมีความ
รับผิดชอบ (Responsible 

Investment) ส าหรับ
นักลงทุนไทยในต่างประเทศ

อบรมนักการทูตเพ่ือดูแลปัญหา
การลงทุนในต่างประเทศ

จัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ระยะที่ 2



คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการระดับชาติ

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

คณะอนุกรรมการติดตาม 
พิจารณา และคัดเลือกองค์กร
ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

คณะอนุกรรมการประสาน
การด าเนินงานตามพนัธกรณี

ระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน

คณะอนุกรรมการประสาน
ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 

และขับเคลื่อน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน NAP



การรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแผน NAP

ด าเนินการผ่านระบบ IT 
ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

จัดท าขึ้น 
(ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)



ขอบคุณครับ


