
การต่างประเทศในบริบทของ
กระทรวงมหาดไทย



บรรยายโดย

สรมงคล  มงคละสิริ
ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองหัวหน้าส านักงาน
ศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ

กระทรวงมหาดไทย



บทบาทของส่วนราชการ 
ในการขับเคลื่อนงานการต่างประเทศของไทย

- ก ากับดูแลการต่างประเทศ
ในมิติความมั่นคงภายใน
- การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ความมั่นคงภายในประเทศ
- ดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมาและผู้หลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์

ก ากับดูแลนโยบายการต่างประเทศ
ตามบทบาทและภารกจิที่กฎหมาย
ก าหนด

- ก ากับดูแลนโยบาย
การต่างประเทศในภาพรวม
- ตัวแทนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวง
มหาดไทย

กระทรวง 
กรมอื่น



การเชื่อมโยงและการถ่ายทอดภารกิจด้านการต่างประเทศ

รัฐบาล

กระทรวงมหาดไทย

ส านักงานปลัดกระทรวงส านักงานรัฐมนตรี กรมต่างๆ ในสังกัด

กองการต่างประเทศ
ส านักงานปลัดกระทรวง

จังหวัด

กระทรวงอื่นๆ
ส่วนราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ



พันธกิจงานกองการต่างประเทศ

ปี พ.ศ.2518 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้
ภารกิจด้านการข่าวและกองการต่างประเทศ อยู่ใน
ส่วนราชการเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า

“กองการข่าวและการต่างประเทศ”

ต่อมาตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 9 เมษายน 2535
- มีการแยกภารกิจด้านการข่าวและการต่างประเทศ
ออกจากกันโดยภารกิจด้านการต่างประเทศ

ได้ตั้งส่วนราชการใหม่โดยใช้ชื่อว่า  

“กองการต่างประเทศ”

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สป.มท. พ.ศ.2553
และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ได้แบ่งส่วนราชการ สป.มท. บริหารราชการส่วนกลาง 
ทั้งนี้ได้ก าหนดให้ กองการต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่

๑) ด าเนินการด้านการต่างประเทศ  

2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ ติดตาม และประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านกิจการชายแดนผู้อพยพและ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย



โครงสร้างหน่วยงาน

- ด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ผ่านกลไกระดับกระทรวง อาทิ JC GBC JBC และ JTC

- สนับสนุนการด าเนินความสัมพันธ์ของจังหวัด
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

- ประสานงานกับองค์กรความร่วมมือทวิภาคี
- กลั่นกรองการเปิดและจัดระเบียบจุดผ่านแดน
- สนับสนุนการส ารวจปักปันเขตแดน
- ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน
ฯลฯ

- ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ความร่วมมือในระดับทวิภาคี และพหุภาคี 
- ด าเนินการเกี่ยวกับพิธีการทูตของ มท. 

ที่สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ 
- ด า เ นินการส นับสนุน ประสานงาน

บุคลากรในเ รื่ อ งทุ นการศึกษา  ศึ กษา 
ฝึกอบรม ดูงาน วิจัย ณ ต่างประเทศ
- ด าเนินการเกี่ยวกับการสถาปนาเมืองพี่ 

เมืองน้อง กับเมืองในต่างประเทศ
ฯลฯ 

- ประสานนโยบายและแผนเกี่ยวกับ
ผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง
- ก าหนดมาตรฐานการให้บริการพื้นฐาน 

มาตรฐานกระบวนการแยกประเภทผู้อพยพ
- จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี และงบ 

UNHCR ควบคุมพัสดุ รายงานผลปฏิบัติงาน
- ด าเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวใน

ส่วนของ มท.
- ติดตาม ประเมินผลนโยบายด้านผู้อพยพ

ฯลฯ

- ด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายและภาพรวมของ
อาเซียนที่อยู่ในภารกิจของ มท.
- ประสานงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการ

จัดการภัยพิบัติ การพัฒนาชนบท 
และขจัดความยากจน
- ด าเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ

ร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน กับคู่เจรจา กลุ่ม
ประเทศนอกอาเซียน รวมทั้ งองค์กรเอกชน
ต่างประเทศ

ฯลฯ

กองการต่างประเทศฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพ
และหลบหนีเข้าเมือง

กลุ่มงานอาเซียน

งานธุรการ, งานสารบรรณ, งานบุคคล, 
งานงบประมาณ, งานการเงิน, งานพัสดุครุภณัฑ์, งานอาคารสถานที่, 
งานประชุม, งานจัดท าเอกสารเผยแพร่เอกสาร และผลงานของ ตท.สป.



มิติงานกองการต่างประเทศ

นักวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2542 ได้ให้ความหมาย
ของค าว่า “วิเทศ” แปลว่า ต่างประเทศ ดังนั้น โดยรวมจึงหมายถึง 

“คนท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”  มีหน้าท่ี ดังนี้

- ติดต่อและประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ
- จัดกิจกรรมด้านต่างประเทศร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ
- ประสานงาน จัดเตรียมข้อมูลและจัดท าข้อเสนอแนะด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

Foreign คือค าที่มาจากภาษาละติน Foris ที่แปลว่า ข้างนอก

นักวิเทศสมัพนัธ์ (Foreign Relations Officer)



มิติงานกองการต่างประเทศ

หมายถึง กิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการ
ต่างประเทศในภาพรวม ซึ่งนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมด
ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยประเทศไทยมีนโยบายการต่างประเทศ ดังนี้

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันกษัตริย์ และการสร้างความเช่ือมั่นต่อประเทศไทย (นโยบาย รบ. ข้อ ๑, ๒)
๒. การกระชับความสัมพันธ์กบัตา่งประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ (นโยบาย รบ. ข้อ ๒, ๖, ๗)
๓. การทูตเพื่อประชาชน (นโยบาย รบ. ข้อ ๒)
๔. การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลดความเลื่อมล้ าของสังคม การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรฯ (นโยบาย รบ. ข้อ ๒, ๓, ๙, ๑๐, ๑๑)
๕. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (นโยบาย รบ. ข้อ ๖, ๗, ๑๑)
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (นโยบาย รบ. ข้อ ๖, ๗, ๙)

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

การต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

กลุ่มงานความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน

CAMBODIA



มิติงานกองการต่างประเทศ

นางอุมามาศ ฉวีวรรณ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน



มิติงานกองการต่างประเทศ

• ด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเพือ่นบ้าน
• ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์การ ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน
• กลั่นกรองเรื่องการเปิดจุดผ่านแดน การจัดระเบียบจุดผ่านแดนและประสานการพัฒนาพื้นที่ด้านชายแดน

ในส่วนของกระทรวง
• สนับสนุนการด าเนินความสัมพันธ์จังหวัดชายแดนกับประเทศเพือ่นบ้าน
• สนับสนุนการส ารวจปักปันเขตแดน
• ประสานและขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานกลไกความร่วมมือพหุภาคีด้านความมั่นคงระหว่างประเทศกับ

ประเทศแถบลุ่มน้ าโขง

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน



มิติงานกองการต่างประเทศ
งานตามภารกิจ

ด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์การ ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน

กลั่นกรองเรื่องการเปิดจุดผ่านแดน การจัดระเบียบจุดผ่านแดนและประสานการพัฒนาพื้นท่ีด้าน
ชายแดนในส่วนของกระทรวง

สนับสนุนการด าเนินความสัมพันธ์จังหวัดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

สนับสนุนการส ารวจปักปันเขตแดน

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน

ประสานและขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานกลไกความร่วมมือพหุภาคีด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
กับประเทศแถบลุ่มน้ าโขง



มิติงานกองการต่างประเทศ

• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางชายแดนประมาณ 1,810 กม. 

ประกอบด้วย 12 จังหวัด ได้แก่
1. เชียงราย 2. พะเยา 3. น่าน 4. อุตรดิตถ์ 5. พิษณุโลก 6. หนองคาย 7. เลย 8. นครพนม 9. มุกดาหาร 

10.อ านาจเจริญ 11.อุบลราชธานี 12. บึงกาฬ

• ราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทางชายแดนประมาณ 798 กม. ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่
1. ศรีสะเกษ 2. อุบลราชธานี 3. สุรินทร์ 4.บุรีรัมย์ 5.สระแก้ว 6. จันทบุรี 7. ตราด

• สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางชายแดนประมาณ 2,401 กม. ประกอบด้วย 10 จังหวัด 
ได้แก่
1. เชียงราย 2. เชียงใหม่ 3. แม่ฮ่องสอน 4. ตาก 5. กาญจนบุรี 6. ราชบุรี
7. เพชรบุรี 8. ประจวบคีรีขันธ์ 9. ชุมพร 10. ระนอง

• ประเทศมาเลเซีย ระยะทางชายแดนประมาณ 647 กม.ประกอบด้วย 4 จังหวัด (+1) ได้แก่ 
1. สงขลา 2. นราธิวาส 3. ยะลา 4. สตูล (ปัตตานี)

• รวมระยะทางชายแดนทางบกประมาณ 5,656 กม. จังหวัดชายแดน 31+1 จังหวัด

จังหวัดท่ีมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

*จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 2 ประเทศ

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน



มิติงานกองการต่างประเทศ

• มติ ครม. เมื่อวันที่ 1๒ ตุลาคม 2542 : 
ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการก่อสร้างถนนหรือการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ตามบริเวณชายแดนถือเป็นแนวทางปฏิบัติว่า 

ในโอกาสต่อไป หากจะมีการก่อสร้างถนนหรือกระท ากิจการใด ๆ ตามบริเวณชายแดน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสันปันน้ าหรือหลัก
เขตแดน ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบประสานกับกรมแผนที่ทหาร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เพื่อร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะ
ด าเนินการ

• มติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 254๘ :
มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐคงถือปฏิบัติตาม มติ ครม. เม่ือวันที่ 1๒ ตุลาคม 2542 เรื่องแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างถนนหรือกระท ากิจการใด ๆ ตามบริเวณชายแดน โดยให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบการก่อสร้างถนน
หรือกิจกรรมใด ๆ บริเวณชายแดน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสันปันน้ าหรือหลักเขตแดน ต้องประสานกับกรมแผนที่ทหาร
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะด าเนินการ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหรือกิจกรรมใด ๆ บริเวณชายแดน

*

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน



มิติงานกองการต่างประเทศ
กลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับทวิภาคี

ด้าน สปป.ลาว ด้านราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านเมียนมา ด้านมาเลเซีย

1. การประชุม ผวจ./เจ้าแขวงไทย-ลาว  (ประชุม 10 ครั้ง)
การประชุมคณะ ผวจ.ชายแดน
ไทย-กพช. (ประชุม 7 ครั้ง)

JC (ประชุม 9 ครั้ง) Sub JC

2. คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว-โขง-เหือง (ประชุม 3 ครั้ง) JC (ประชุม 11 ครั้ง) JBC (ประชุม 9 ครั้ง) JC (ประชุม 13 ครั้ง)

3. คณะอนุกรรมการเทคนิคโขง-เหือง (ประชุม 4 ครั้ง) JBC RBC LBC (ประชุม 25 ครั้ง)

4. คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ชายแดนระดับจังหวัด 

JTC TBC JTC

5. JC (ประชุม 22 ครั้ง) GBC (ประชุม 15 ครั้ง) JTC GBC (ประชุม 55 ครั้ง)

6. JBC (ประชุม 11 ครั้ง) BPKC HLC (ประชุม 37 ครั้ง)

7 JTC PBC JDS 

8 GBC (ประชุม 27 ครั้ง)

9 อนุ GBC

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน



หัวข้อการน าเสนอ
ภาพการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด-แขวงไทย-ลาว คร้ังที่ 10

ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว



การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด
ชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ผ่านระบบประชุมทางไกล
(Video Conference)



คณะกรรมการร่วม ไทย – ลาวเพื่อดูแลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแม่น้ าโขง
และแม่น้ าเหือง และคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมภายใต้คณะกรรมการร่วมไทย 

– ลาว เพ่ือดูแลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ าโขง และแม่น้ าเหือง 
(JCMH และ JTMH)

Joint committee for management on Mekong River and Heung River/Joint Technical Sub-Committee for management on Mekong River and Heung River 

http://1.bp.blogspot.com/-JjePcLd4RIA/VML-EwVZ55I/AAAAAAAAtRM/bf3xfbvkxRQ/s1600/3.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-r0Ki7J9H83Q/VMMAOfqaggI/AAAAAAAAtSg/ItL5Ku2v7qw/s1600/8.JPG


มิติงานกองการต่างประเทศ

การเปดิและจัดระเบียบจุดผ่านแดนประเภทตา่งๆ

ประกาศ คสช. แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี 87/2557
ให้ นรม. และ รมว.มท. รักษาการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
มาตรา 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมกับค่าท าการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 11และ มาตรา 23 เร่ืองของบุคคล และยานพาหนะเข้า – ออก

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน



มิติงานกองการต่างประเทศ

ประเภทจุดผ่านแดน

จุด              
ผ่าน
แดน
ถาวร

จุด             
ผ่าน
แดน

ชั่วคราว

จุด                  
ผ่อน
ปรน

การค้า

จุด               
ผ่อน
ปรน
พิเศษ

ช่องทางศุลกากรตาม ม.86 วรรค 2 หรือ ม.5 ทวิ เดิม และช่องทางธรรมชาติ

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน



ด้าน
จ านวนจังหวัด

ที่มี
จุดผ่านแดน

จ านวนช่องทาง

รวมจุดผ่านแดน
ถาวร

จุดผ่านแดน
ชั่วคราว

ผ่อนปรนพิเศษ จุดผ่อนปรนเพ่ือ
การท่องเที่ยว

จุดผ่อนปรน
การค้า

ลาว 11 20 1 - - 26 47
กัมพูชา 7 7 1 - 1 9 18

7 6 1 1 - 13 21
มาเลเซีย 4 9 - - - - 9

รวม 27* 42 3 1 1 48 95
*จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ตดิกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ

สรุปช่องทางผ่านแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น
ปัจจุบันทัว่ประเทศมีจุดผ่านแดนในพืน้ที่ 27 จังหวัด 95 ช่องทาง



การเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิค าไซ)

1. ความเป็นมา 
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ อนุมัติในหลักการให้ คค. โดย ทล. ด าเนินโครงการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิค าไซ) ซึ่งต่อมาฝ่ายไทยและฝ่ายลาวได้ลงนามความตกลง
ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิค าไซ) เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒

2. การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
2.1 สมช. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด - ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว
เพื่อการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิค าไซ) และ ครม. มีมติเห็นชอบ
ตามที่ สมช. เสนอ

2.2 มท. ก าหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย มท . ในวันที่ 20 เม.ย. 2565
เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิค าไซ)



จุดผ่านแดนถาวร

วัตถุประสงค์ : เพ่ือการค้าและการสัญจรของบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลจากประเทศที่สามทั้งนี้ให้เป็นไปตามระบบสากลว่าด้วย
ความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1.ปริมาณการค้าและการเข้าออกของบคุคลมากและสม่ าเสมอ               
2. สภาพเส้นทางคมนาคมมีความพร้อมและมีเส้นทางติดต่อกับเมือง หลักของประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงในภูมิภาค            
3. ความต้องการที่สอดคล้องกันของประเทศเพื่อนบ้าน                         
4. ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                        
5. ปัญหากระทบต่อความมั่นคงและปญัหาเส้นเขตแดน



จุดผ่านแดนชั่วคราว

วัตถุประสงค์ : เปิดเป็นการเฉพาะกิจเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเฉพาะคราวเท่านั้น

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. บริเวณนั้นหรือใกล้เคียงไม่มีจุดผ่านแดนประเภทอ่ืนหรือ
แต่ไม่สามารถใช้หรือไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลต่างๆ  
2. ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                         
3. ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน                                                  
4. ปัญหากระทบต่อความมั่นคงหรือปญัหาเส้นเขตแดน



จุดผ่อนปรนการค้า

วัตถุประสงค์ : เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายของประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าอุปโภค บริโภค เล็กๆ น้อยๆ 
ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันของทั้งสองประเทศ 

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. สภาพเส้นทางคมนาคมมีความพร้อม                                                        
2. ความต้องการที่สอดคล้องกันของประเทศเพื่อนบ้าน                                           
3. ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                           
4. ปัญหากระทบต่อความมั่นคง



จุดผ่อนปรนพิเศษ

วัตถุประสงค์ : เป็นการตกลงใจในระดับนโยบายของรัฐบาลที่จะเปดิจุดผ่านแดนในจุดที่ยังไม่สามารถเปดิเปน็จุดผ่านแดนถาวรได้

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1.ปริมาณการค้าและการเข้าออกของบคุคลมากและสม่ าเสมอ               
2. สภาพเส้นทางคมนาคมมีความพร้อมและมีเส้นทางติดต่อ

กับเมืองหลักของประเทศเพ่ือนบ้านและเปน็เส้นทางเชื่อมโยงในภูมิภาค            
3. ความต้องการที่สอดคล้องกันของประเทศเพื่อนบ้าน                         
4. ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                        
5. ปัญหากระทบต่อความมั่นคง และปัญหาเส้นเขตแดน
* เมื่อมีการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้ว ให้ปิดจุดผ่อนปรนพิเศษทันที *



มิติงานกองการต่างประเทศ

ขั้นตอนการเปิดจุดผ่านแดนถาวร/จุดผ่านแดน
ชั่วคราว/จุดผ่อนปรนพิเศษ

ระดับท้องถิ่นของท้ัง
สองฝ่ายมีความพร้อม

จังหวัดส่งเรื่องมายัง 
มท.

มท. แจ้ง สมช . เพื่อน าเข้า
พิจารณาในคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเปิด-ระงับ หรือ
ปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 
และ แจ้ง กต. น าไปเจรจากับ

รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน

สมช. น าเสนอ ครม.
พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ

นรม. และรมว.
มท.ประกาศเปิด
จุดผ่านแดนถาวร
และน าลงในราช
กิจจานุเบกษา

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน



มิติงานกองการต่างประเทศ

ขั้นตอนการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า

ระดับท้องถิ่นของท้ัง
สองฝ่ายมีความพร้อม

จังหวัดส่งเรื่องมายัง 
มท.

มท. แจ้ง สมช . เพื่อ
น าเข้าพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการ

พิจารณาการเปิด-ระงับ 
หรือปิดจุดผ่านแดน

ประเภทต่าง ๆ

สมช. น าเสนอ ครม.
พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ

มท.แจ้งให้ ผวจ.
ประกาศ

ก าหนดการใช้
ช่องทาง

หลักเกณฑ์

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน



การระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 

1. หากมีสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการระงับหรือปิดจุดผ่านแดน ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเฉพาะหน้า 
*หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามสถานการณ์นั้น ๆ จะอาศัยอ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนดมาตรการควบคุม
จุดผ่านแดนในพื้นท่ี

2. กรณีท่ีมีการก่อสร้างหรือด าเนินการใด ๆ ของอีกฝ่ายหนึ่งตามบริเวณจุดผ่านแดนที่มีผลกระทบต่อสันปันน้ า
และเส้นเขตแดนรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในพื้นท่ีต้องด าเนินการเจรจาหรือประท้วงโดยทันที 
หากเลยเวลาอันสมควรแล้วยังไม่ยุติการกระท า 
*หน่วยงานรับผิดชอบหลักจะอาศัยอ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนดมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนในพื้นที่
*มอบให้กองก าลังในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดโดยศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดพิจารณาการสั่งระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภท
ต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ก่อนรายงานตามล าดับช้ัน พร้อมทั้งประสานกระทรวงการต่างประเทศด้วย*



เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแกว้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมพิธีเปิดท าการอย่างเป็น
ทางการของจุดผ่านแดนถาวรบา้นเขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว้ และบ้านพนมได อ าเภอส าเภาลูน จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไดร้่วมลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบา้นเขาดนิ อ าเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแกว้ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดด้ าเนนิการประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2561 โดยเปิดท าการทกุวัน เวลา 06.00 – 22.00 น.



มิติงานกองการต่างประเทศ

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

นางสาวฐิติพร อุนรัตน์
ผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

งานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
ในระดับทวิภาคี 

(รายประเทศทุกประเทศ                                
ยกเว้นประเทศเพื่อนบ้าน)

งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                 
ในระดับพหุภาคี

(ภายใต้กรอบ UN และกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ยกเว้นงานผู้อพยพ)

งานด้านพิธีการทูต
(การเข้าเยี่ยมคารวะของ
แขกต่างประเทศ และการ

อ านวยความสะดวก
ผู้บริหารระดับสูงในการ

เดินทางเยือนต่างประเทศ)
งานการสถาปนา
ความสัมพันธ์                     

เมืองพ่ีเมืองน้อง 
(Sister City)

งานกิจการต่างประเทศทั่วไป 
การขออนุมัติและรายงานผลการไปราชการ

ต่างประเทศ  การออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ 
การแปลงาน การจัดท าเอกสารภาษาอังกฤษ 

การอ านวยความสะดวกผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการต่างประเทศ การรายงานสถานการณ์ด้าน 

การต่างประเทศ เป็นต้น

งบรายจ่ายอ่ืน
ค่าใช้จ่ายในการ

เจรจา และประชุม
นานาชาติ

งานความร่วมมือด้านความมั่นคง 
และงานที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.

คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
(Black List และ   

การออกประกาศ มท.
ตามที่ได้รับมอบหมาย) 

ภารกิจ
กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ  

ตท.สป.

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ

(งานด้านความมั่นคง)
• งานท่ีเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง                   

พ.ศ. 2522 ได้แก่ Blacklist และ                   
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย                
ภายใต้ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

• งานด้านสิทธิมนุษยชน
• คณะกรรมการความร่วมมือด้านความมั่นคง

(ไทย – อินเดีย / ไทย – เวียดนาม/                       
ไทย – รัสเซีย)

มิติงานกองการต่างประเทศ
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

1. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนา   
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จ านวน 7 มติ

2. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้อง 

ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

3. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจและร่างหนังสือแสดงเจตจ านง
เพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องฉบับมาตรฐาน
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่ยกร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศ



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

• การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องให้กระท า
ในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัดหรือหนว่ยการ
ปกครองของต่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของ
ไทย

• อยู่บนพื้นฐานของหลักการ สมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ 
และยั่งยืน ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพในการด าเนิน
ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (ต่อ)

• ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

• ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องให้จังหวัด
จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ บุคลากรที่จะ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศ



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
แผนผังแสดงแนวทางการ

ด าเนินการ

1

กรณีริเริ่มโดยจังหวัดของไทย

จังหวัดเสนอเรื่องการขอสถาปนาความสัมพันธ์

2 มท. พิจารณาและมีข้อพิจารณาถึง กต.

กต. พิจารณาและแจ้งผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

มท. แจ้งผลให้จังหวัดทราบ

จังหวัด
รับทราบผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

มท. แจ้ง กต. เพื่อทราบ

3

4

6

5

กรณีเริ่มโดยจังหวัดหรือหน่วยงานการปกครองของต่างประเทศ
หรือมีการทาบทามสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่

1

2

3

4

5

67

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือหน่วยงาน
การปกครองของต่างประเทศ 

ทาบทามการสถาปนาความสัมพันธ์ไปยัง สอท./สกญ.

สอท./สกญ. รายงานไปยัง กต.

กต. พิจารณา หากเห็นว่าเหมาะสม จะมีหนังสือถึง มท. 
แจ้งการทาบทาม

กระบวนการของ มท.

กรณีระบุจังหวัด กรณีไม่ระบุจังหวัด

แจ้งจังหวัดที่ได้รับการ
ทาบทามพิจารณา

พิจารณาแจ้งการ
ทาบทามไปยงัจังหวัดที่มี

ความเหมาะสม
ในการสถาปนา

จังหวัด มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ (กรณีพิจารณาเห็นเหมาะสม) ไปยัง มท.

มท. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง กต.
การท าหนังสือแสดงเจตจ านง / บันทึกความเข้าใจ

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง



ประโยชน์ที่จังหวัดจะได้รับจากการด าเนินความสมัพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง

ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ

ประเทศ

จังหวัด

ประชาชน

การค้า/การลงทุน

ศิลปะ/วัฒนธรรม

การท่องเที่ยว

การศึกษา/การ
วิจัย

ด้านอื่น ๆ ตามความตกลง



เสริมสร้างการเป็น Global Citizen

ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเป็นเคร่ืองมือทางการทูตระดบัประชาชน

ภาคส่วนในระดับจังหวัด ท้องท่ี และท้องถิ่น 
อาทิ อ าเภอ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ  

สถาบันการศึกษา สมาคมผู้ประกอบการ/หอการค้า ภาค
ประชาสังคม และประชาชน 

สามารถมีส่วนร่วมในการประสานความสัมพันธ์
กับต่างประเทศ

เป็นกลไกการเชื่อมปฏิสัมพันธ์ในระดับ people-to-
people อย่างเป็นทางการ

ขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเปน็เครือข่ายที่ส าคัญของกระทรวงมหาดไทย 
◉ การประชุมเอกอัครราชทูตประจ าประเทศเพ่ือนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน
◉ ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของผู้ว่าราชการจังหวัดประจ าภาค 



มิติงานกองการต่างประเทศ
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)

• อยู่ระหว่างการด าเนินการ
จ านวน 7๑ คู่ ใน 3๒ จังหวัด 

• ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฯ แล้ว 
จ านวน 8๓ คู่ ใน ๓๙ จังหวัด 



มิติงานกองการต่างประเทศ

การลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
ระหว่างจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีและเขตปกครองตนเองอี๋เหลียงซาน แห่งมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายอาสือ ลาปี่ รองเลขาธิการพรรค

คอมมิวนิสต์เขตปกครองตนเองชนชาติอีเ๋หลยีงซาน และผู้ว่าการรัฐบาลเขตปกครองตนเองชนชาติ
อี๋เหลียงซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้ลงนาม

ปี ๒๕๖๕



มิติงานกองการต่างประเทศ

การลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับนครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ ท าเนียบรัฐบาล
ในห้วงระหว่างการเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนาย

ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
และนายเล จุง จิงห์ ประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

เป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ ทั้งน้ี มีผู้น าของทั้งสองประเทศเป็นสักขีพยานในการลงนาม

ปี ๒๕๖๕



1

2

3

4

ประเทศเพื่อนบ้าน

ลงนามแล้ว

อยู่ระหว่างด าเนินการ

คู่ความสัมพันธ์เมืองพีเ่มืองน้อง

กับต่างประเทศ ท้ังหมด

ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

8๓ คู่ ๓๙ จังหวัด

7๑ คู่ 3๒ จังหวัด

18 คู่

8 คู่

ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

31 คู่ 4๒ คู่

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศอื่นๆ

36 ประเทศ 21 ประเทศ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ลงนามแล้ว



เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง ไทย กับ ประเทศเพ่ือนบ้าน
คู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างไทยกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
ลงนามแล้ว ๑๘ คู่

- มุกดาหาร กับ แขวงสะหวันนะเขต
21 มีนาคม 2547

- เพชรบูรณ์ กับ แขวงหลวงพระบาง
3 กันยายน 2553

4 คู่ 2 คู่

- ระนอง กับ จังหวัดเกาะสอง
9 ตุลาคม 2557

- ประจวบขีรีขันธ์ กับ จังหวัดมะริด
9 ตุลาคม 2557

- เชียงใหม่ กับ จังหวัดเชียงตุง
9 ตุลาคม 2557

- แม่ฮ่องสอน กับ เมืองลอยก่อ รัฐคะยา
9 ตุลาคม 2560

- สระแก้ว กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย
8 กรกฎาคม 2542 

- สระแก้ว กับ จังหวัดพระตะบอง 
15 กันยายน 2542

- ศรีสะเกษ กับ จังหวัดเสียมราฐ
20 กุมภาพันธ์ 2547
- ตราด กับ เกาะกง
6 สิงหาคม 2551

- ตราด กับ กรุงสีหนุวิลล์
6 สิงหาคม 2551

- จันทบุรี กับ จังหวัดพระตะบอง
22 กันยายน 2553

- จันทบุรี กับ จังหวัดไพลิน 
22 กันยายน 2553 

- สุรินทร์ กับ จังหวัดอุดรมีชัย
28 สิงหาคม 2558

- บุรีรัมย์ กับ จังหวัดอุดรมีชัย
25 สิงหาคม 2560

- สุรินทร์ กับ จังหวัดกัมปงธม
25 สิงหาคม 2560

10 คู่

- ราชบุรี กับ เมืองโคตาคินาบาลู
รัฐซาบาห์ 3 มีนาคม 2550

๒ คู่

- ภูเก็ต กับ เมืองปนีัง
2557



เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง ไทย กับ ประเทศเพ่ือนบ้าน

3 คู่

- ตาก กับ เมืองเมียวดี
อยู่ระหว่างการด าเนินการ

- กาญจนบุรี กับ จังหวัดทวาย
อยู่ระหว่างการด าเนินการ

- เชียงราย กับ ท่าขี้เหลก็
อยู่ระหว่างการด าเนินการ

- สตูล กับ รัฐเปอร์ลิส
อยู่ระหว่างการด าเนินการ

1 คู่

คู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างไทยกับ                
ประเทศเพ่ือนบ้าน

ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๘ คู่

1 คู่๓ คู่

- เชียงราย กับ แขวงบ่อแก้ว
อยู่ระหว่างการด าเนินการ

- ฉะเชิงเทรา กับ แขวงจ าปาสัก
อยู่ระหว่างการด าเนินการ

- ขอนแก่น กับ เวียงจันทร์
อยู่ระหว่างด าเนินการ

- สระแก้ว กับ เสียมราฐ
อยู่ระหว่างการด าเนินการ



ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถด าเนินการในชว่งสถานการณ์โควดิ-19

นครราชสีมา กับ มณฑลเสฉวน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจวบคีรีขันธ์ กับ จังหวัดมะริด
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา



กิจกรรมที่กองการต่างประเทศ สป. ได้ด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา
โครง        การเพ่ิมศักยภาพการขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัดแบบวิถีใหม่ (New Normal) 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web-Online Seminar)
วันที่ 23, 24 และ 30 สิงหาคม 2564 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 
พิธีเปิดโดย รอง ปมท. (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)

การบรรยาย โดย ผอ.ตท.สป.

การบรรยาย โดย ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน สป.กต.

การบรรยาย โดย วิทยากรจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต.

การบรรยาย โดย วิทยากรจากกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กต.

การบรรยาย โดย รองอธิบดีกรมยุโรป กต.

การบรรยาย โดย วิทยากรจากกองเอเชียตะวันออก 2 
กรมเอเชียตะวันออก กต.

การบรรยาย โดย ผู้อ านวยการกองเอเชียตะวันออก 3 (จีน)
กรมเอเชียตะวันออก กต.

รับชมการบรรยายย้อนหลังและเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่
https://bit.ly/3xKNMz3



มิติงานกองการต่างประเทศ

ตัวอย่างหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

ภารกิจการรับรองการเข้าเย่ียมเยือน
ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย

นาย อูก ซอร์พวน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจ าประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย

นายมาร์ก  กุดดิง เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย

ให้การต้อนรับนายหาน จื้อเฉียง
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศไทย

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย

นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย

ให้การต้อนรับนายหาน จื้อเฉียง
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศไทย

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย

ให้การต้อนรับนางสาวนิธิวดี มานิตกุล
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงการต่างประเทศ

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย

นายฟาบริซโิอ ซาโคเน ผู้จัดการธนาคารโลกประจ าประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิก พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย

ให้การตอนรับนางมาซาโกะ โมริ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย

นางมามิ มิซูโทริ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติฯเข้าเยี่ยม
คารวะ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพ 
และหลบหนีเข้าเมือง



มิติงานกองการต่างประเทศ

นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี
ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและ

หลบหนีเข้าเมือง

กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง



มิติงานกองการต่างประเทศ

พันธกิจ

กปยน.ตท.สป. มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 2 ประเด็น ได้แก่
1. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
2. การแก้ไขปัญหาการคา้มนุษย์

กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง



มิติงานกองการต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

- ได้รู้ถึงจ านวนท่ีแท้จริงของแรงงานต่างด้าวเพื่อประกอบการวางแผนเพื่อบริหารจัดการในอนาคต
- ออกเป็นประกาศ มท. เพื่ออนุญาตให้อยู่และท างานได้อย่างถูกต้อง
- ท าให้มีเอกสารประจ าตัว (บัตรชมพู) และเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐได้

การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง



มิติงานกองการต่างประเทศ

ตัวอย่างประกาศ มท. ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง



มิติงานกองการต่างประเทศ

ตัวอย่างบัตรชมพู
กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง



มิติงานกองการต่างประเทศ

การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

กระทรวงไทยได้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นหน่ึงในกลไกส าหรับการ
ช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ท่ีส าคัญโดยในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ก็ยังด าเนินการอนุญาตและขยายระยะเวลาให้กลุ่มคนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานและ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ระหว่างรอการพิจารณาคดี โดยมีรายละเอียดการให้อนุญาต ดังนี้

กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง



มิติงานกองการต่างประเทศ

เดือน/ปี เมียนมา กัมพูชา ลาว โรฮีนจา บังกลาเทศ รวม
ต.ค. 63 - - - - - -
พ.ย. 63 - 2 - - - 2
ธ.ค. 63 - - - - - -
ม.ค. 64 - - - - - -
ก.พ. 64 - - - - - -
มี.ค. 64 10 1 - - - 11
เม.ย. 64 2 - - 4 - 6
พ.ค. 64 - - - - - -
มิ.ย. 64 - - - - - -
ก.ค. 64 13 - - - - 13
ส.ค. 64 - - - - - -
ก.ย. 64 - - 1 - - 1
ต.ค. 64 - - - - - -
พ.ย. 64 10 - - 15 - 25
ธ.ค. 64 - - - 23 - 23

รวม 35 3 1 42 - 81

จ านวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง



มิติงานกองการต่างประเทศ

การก ากับดูแลผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมา (ผภร.)

ส านักงานศูนย์ด าเนนิการเกี่ยวกับผู้อพยพ



มิติงานกองการต่างประเทศ

หัวหน้าส านักงานศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความม่ันคงภายใน

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

รองหัวหน้าส านักงานศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ
ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรมงคล มงคละสิริ
ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ

ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง
กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี

ส านักงานศูนย์ด าเนนิการเกี่ยวกับผู้อพยพ



มิติงานกองการต่างประเทศ

ความเป็นมา ผภร.

เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง ในปี พ.ศ. 2518

⚫ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลาว เวียดนาม 
พม่า และกัมพูชา ส่งผลให้ผู้คนเหล่าน้ีอพยพ
เข้ามาในประเทศไทยเพื่อหาท่ีพักพิง ในปีพ.ศ. 2518

⚫ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
จึงมีมติจัดต้ังศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพขึ้น
และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
หลักในการด าเนินการ

จ านวนผู้อพยพ

⚫ มีจ านวนผู้ที่อพยพเข้ามาทั้งลาว เวียดนาม
กัมพูชา และชาวเมียนมาเกือบ 1 ล้านคน

⚫ ตอนนี้ส่งผู้อพยพสัญชาติลาว เวียดนาม
และกัมพูชากลับไปหมดแลว้

⚫ เหลือชาวเมียนมาประมาณ 77,000 ราย
ที่ยังคงพักพิงอยู่ในประเทศไทย

ส านักงานศูนย์ด าเนนิการเกี่ยวกับผู้อพยพ
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ความเป็นมา ผภร.

การก ากับดูแลภายใต้กระทรวงมหาดไทย

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
⚫ กระทรวงฯ มีกลไกที่จะสร้างความสมดลุทางกายภาพ

และความคิดได้
⚫ รักษาผลประโยชน์ให้ผู้คนระหว่างพื้นที่รอบๆ พื้นที่

พักพิงชั่วคราวฯ กับผู้อพยพเพ่ือลดความขัดแย้ง
- ยกตัวอย่างเช่น เตาเผาขยะในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

⚫ ส่งปลัดอ าเภอเข้าไป 1 คนเพ่ือดูแลพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวฯ และก ากับดูแลประจ าต าบลควบคูก่ัน
เพ่ือรักษาสมดุล

⚫ มีทั้งหมด 9 แห่ง
⚫ ใน 4 พื้นที่จังหวัด
⚫ จ.แม่ฮ่องสอน 4 แห่ง จ.ตาก 3 แห่ง

จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง และ จ.ราชบุรี 1 แห่ง

ส านักงานศูนย์ด าเนนิการเกี่ยวกับผู้อพยพ
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จ านวน ผภร. ในราชอาณาจักร

จังหวัดตาก (3 แห่ง)

จังหวัดกาญจนบุรี (1 แห่ง)

จังหวัดราชบุรี (1 แห่ง)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (4 แห่ง)
บ.ใหม่ในสอย อ.เมืองแมฮ่่องสอน (7,157 คน)
บ.แม่สุริน อ.ขุนยวม (1,804 คน)
บ.แม่ละอูน อ.สบเมย (7,846 คน)
บ.แม่ลามาหลวง อ.สบเมย (8,895 คน)
รวม 25,702 คน

บ.แม่หละ อ.ท่าสองยาง (28,036)
บ.อุ้มเปี้ยม อ.พบพระ (9,090)
บ.นุโพ อ.อุ้มผาง (8,155)
รวม 45,281 คน

บ.ต้นยาง อ.สังขละบุรี (2,120 คน)

บ.ถ้ าหิน อ.สวนผ้ึง (4,614 คน)

รวมทั้งสิ้น 77,721 คน

ส านักงานศูนย์ด าเนนิการเกี่ยวกับผู้อพยพ



การตั้งถิน่ฐานยงัประเทศที่ 3 
(Resettlement Program)

สหรัฐอเมริกา
(99,619)

ออสเตรเลีย
(14,559)

แคนาดา
(๕,143)

ฟินแลนด์
(1,513)

นอร์เวย์
(1,370)

นิวซีแลนด์
(1,671)

สวีเดน
(1,149)

เนเธอร์แลนด์
(475)



สหราชอาณาจักร
(334)

ไอซ์แลนด์
(129)

ญี่ปุ่น
(86)

เกาหลีใต้
(123)

เดนมาร์ก
(46)

สาธารณรัฐเชค
(23)

เบลเยียม
(1)

รวมทั้งหมด 15 ประเทศ 126,241 ราย

การตั้งถิ่นฐานยงัประเทศที่ 3 
(Resettlement Program)



มิติงานกองการต่างประเทศ

โครงการส่ง ผภร. กลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ

F, 
52%

M, 
48%

ส านักงานศูนย์ด าเนนิการเกี่ยวกับผู้อพยพ



โครงการส่งกลบัมาตุภมูิโดยสมัครใจ 
(Voluntary Repatriation Programme)

รัฐกะเหรี่ยง (776 คน/198 ครอบครัว)

รัฐคะยา (102 คน/27 ครอบครัว)

ย่างกุ้ง (60 คน/21 ครอบครัว)

เขตพะโค (46 คน/9 ครอบครัว)

รัฐมอญ (14 คน/5 ครอบครัว)

เขตตะนาวศรี (9 คน/3 ครอบครัว)

รัฐฉาน (9 คน/2 ครอบครัว)

รัฐคะฉิ่น (5 คน/1 ครอบครัว)
เขตซะไกง์ (9 คน/3 ครอบครัว)

รัฐยะไข่ (2 คน/2 ครอบครัว)

เขตอิรวดี (2 คน/1 ครอบครัว)

เขตมัณฑะเลย์ (5 คน/1 ครอบครัว)

รวม (1,039 คน/273 ครอบครัว)
ส ำนักงำนศูนย์ด ำเนินกำรเก่ียวกับผู้อพยพ               
กระทรวงมหำดไทย



มิติงานกองการต่างประเทศ

ตรวจเย่ียมชีวิตความเป็นอยู่ ผภร.

ตรวจเยี่ยมชีวิตความเป็นอยู่ ผภร.ที่เดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม
และเดินทางกลับมาตุภมูิโดยสมัครใจ

ส านักงานศูนย์ด าเนนิการเกี่ยวกับผู้อพยพ



องค์การนอกภาครัฐ (NGOs) รวม 13 + 1 หน่วยงาน



องค์การนอกภาครัฐ (NGOs) รวม 13 + 1 หน่วยงาน



พื้นที่พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จ านวน 9 แห่ง
บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ทางด้าน จ.กาญจนบุรี จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก และ จ.ราชบุรี



ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ



การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับมาตภุูมิโดยสมัครใจ



การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับมาตภุูมิโดยสมัครใจ



การพิจารณาอนุญาตให้ผู้อพยพสัญชาติเมียนมาไปต้ังถิ่นฐาน
ในประเทศท่ีสาม รวมท้ังหมด 15 ประเทศ



มิติงานกองการต่างประเทศ

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.)

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) หมายถึง ประชาชนเมียนมาที่หนีภัยการสู้รบ/ความขัดแย้งภายหลังเกิด
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อช่วงเดือน ก.พ. 2564 ซึ่ง สมช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นชอบร่วมกันและได้
ให้นิยามไว้ รวมทั้ง มีแนวทางการด าเนินการ (SOPs) ต่อคนกลุ่มดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ในส่วนส าคัญของการด าเนินการ คือ เมื่อมี
การอพยพข้ามมายังฝั่งไทยของ ผภสม. ในพื้นที่แรกรับบริเวณชายแดนซึ่งให้อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายทหาร จะเรียกว่า “พื้นที่
ปลอดภัยชั่วคราว” หากสถานการณ์มีความรุนแรงและยืดเยื้อท าให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน จะเรียกว่า “พื้นที่พัก
รอ” โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของจังหวัด/อ าเภอซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่พักรอ โดย มท. ได้สั่งการให้จังหวัดชายแดนด้านเมียนมา
จัดเตรียมพื้นที่พักรอไว้รองรับ ผภสม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน 6 จังหวัด จ านวน 52 แห่ง รองรับ ผภสม. ได้จ านวน 72,400 คน

สถานการณ์ปัจจุบันการอพยพของ ผภสม. ข้ามมายังฝั่งไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2565 จนถึงวันที่ 28 ม.ค. 
2565 ยอดสะสมอยู่ที่ประมาณ 8,700 คน ปัจจุบันเดินทางกลับภูมิล าเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ดี มท. ได้ก าชับจังหวัด
ชายแดนด้านเมียนมาให้พร้อมรับสถานการณ์อยู่เสมอ 

ส านักงานศูนย์ด าเนนิการเกี่ยวกับผู้อพยพ
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หมายเหตุ

เนื่องด้วยรัฐบาลไทยมิได้ลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 และพิธีสารเกี่ยวกับสถานภาพผู้ลี้ภัย
พ.ศ. 2510 จึงท าให้คนเหล่านี้ไม่อยู่ในสถานะ “ผู้ลี้ภัย” มีสถานะเป็นเพียงผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตาม พ .ร.บ. คนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 โดยรัฐบาลไทยมีนโยบายผ่อนผันให้คนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ พ านักอยู่เป็นการช่ัวคราวตามหลักมนุษยธรรม และนิยามค าจ ากัด
ความและมีนโยบาย/แนวทางการด าเนินการต่อกลุ่มต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ โดยมี สมช. เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดนโยบาย จึงเห็นควร

งดเว้นการเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า ผู้ลี้ภัย ในทุกกรณี เพื่อไม่เป็นการรับรองอนุสัญญาและพิธีสารที่เกี่ยวข้องข้างต้นโดยพฤตินัย
ภารกิจข้างต้น สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ความมั่นคงทั้งในประเด็นการค้ามนุษย์ แรงงาน

ต่างด้าวผิดกฎหมาย และผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่มีความเปราะบางด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
โดยกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยนโยบาย (ส่วนกลาง) และหน่วยปฏิบัติ (จังหวัด/อ าเภอ) มีความพร้อมที่จะด าเนินการต่อไป

ส านักงานศูนย์ด าเนนิการเกี่ยวกับผู้อพยพ



มิติงานกองการต่างประเทศ

กลุ่มงานอาเซียน



มิติงานกองการต่างประเทศ

นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร
ผู้อ านวยการกลุ่มงานอาเซียน

กลุ่มงานอาเซียน



มิติงานกองการต่างประเทศ

• ด ำเนินกำรเกีย่วกบังำนนโยบำยและภำพรวมของอำเซยีน

ทีอ่ยู่ในภำรกจิของกระทรวง

• ประสำนงำนเกีย่วกบัควำมรว่มมอื

• กำรจดักำรภยัพบิตัิ

• กำรพฒันำชนบท

• กำรขจดัควำมยำกจน

• อำชญำกรรมขำ้มชำติ

• สทิธมินุษยชน

• ควำมมั่นคง

• อืน่ๆตำมภำรกจิกระทรวง

• สง่เสรมิควำมสมัพนัธ ์และควำมรว่มมอื

• ประเทศสมำชกิอำเซยีนกบัคู่เจรจำ

• อำเซยีนกบัองคก์รระหว่ำงประเทศ

• อำเซยีนกบัองคก์รเอกชนต่ำงประเทศ

• อำเซยีนกบัประเทศนอกกลุม่

• ปฏบิตังิำนรว่มและสนับสนุนปฏบิตักิำรของ

หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

พันธกิจ
กลุ่มงานอาเซียน



มิติงานกองการต่างประเทศ
กลุ่มงานอาเซียน



มิติงานกองการต่างประเทศ

“กองการต่างประเทศ สป.มท.
ผู้ประสานงานหลักระดับประเทศเกี่ยวกับเรื่อง
การขจัดความยากจนและการป้องกันภัยพิบัติ”
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การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาชนบท
และขจัดความยากจน การลงนามในบันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรีอาเซียน

ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน

ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ฉบับท่ี 1

หรือปฏิญญาบาหลี จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1

มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งขจัดความยากจนที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนชนบท โดยมีกลยุทธ์ต่างๆ ผ่านการด าเนินงานภายใต้

แผนปฏิบัติการท่ีก าหนดร่วมกันทุกๆ 5 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการในแผนปฏิบัติการอาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและ

ขจัดความยากจน ปี 2564 - 2568

กลุ่มงานอาเซียน



แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน

FAPRDPE 
2021 – 2025

Framework Action Plan on 

Rural Development and Poverty Eradication
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แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
ปี พ.ศ. 2564 – 2568 (FAPRDPE 2021-2025)

1) ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
2) ด้านพัฒนาศกัยภาพของมนุษย์ (Human)
3) ด้านความคุ้มครอง (Protective)
4) ด้านการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Political)
5) ด้านกลไกบรูณาการด าเนินงาน (Inclusive)

กลุ่มงานอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทอาเซียน 2025
ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน

1)     การส่งเสริมการปรับตัวของคนในชนบทให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

2)     การมีหลักประกันว่าคนยากจนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา สวัสดิการทางสังคมและระบบบริการด้านสุขภาพ 
รวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสุขภาพ

3)     การเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน/องค์การ เพื่อรองรับการด าเนินงานที่และสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

4)     การเสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินงานให้กับบุคลากร และการท าให้เกิดความคิดริเริ่มในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

5)     การมีกลไกด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนท่ีบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

กลุ่มงานอาเซียน



มิติงานกองการต่างประเทศ
กลไกการด าเนินงาน RDPE 
ระดับภูมิภาคสู่ระดับประเทศ  

คณะกรรมการบูรณาการการด าเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและ
ขจัดความยากจนภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน

คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้น าอาเซียน
ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย

Rural Development and Poverty Eradication : RDPE

กลุ่มงานอาเซียน



การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน

ภารกิจ The 17th SOMRDPE, 2021

ASEAN Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication



การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน

ภารกิจ The 12th AMRDPE, 2021

ASEAN Ministers Meeting on 
Rural Development 

and Poverty Eradication



การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย 

กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีนาคม ๒๕๖๖



นายณัฐพล อุดมเมฆ
หัวหน้าคณะท างานสายงาน SDGs

สายงาน SDGs





ยุติความยากจน
ทุกรูปแบบ

เมืองที่ยั่งยืน



ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายงานผลการด าเนินงาน

ตามที่ กพย. (สศช.) ก าหนด
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
C1 C2เป้าหมายหลัก เป้าหมายย่อย 

1.1, 1.2

3.6

5.b

6.1, 6.b

10.7
11.3, 11.5, 
11.7 
11.a, 11.b, 
11.c 
13.1

16.9 6 กรม + 6 รัฐวิสาหกิจ + กทม. + เมืองพัทยา

หน่วยฯ สนับสนุน 
(ภายใน มท.)

ตามมติ กพย. ครั้งที่ 1/2563 ได้มอบหมายให้ มท.เป็นหน่วยหลัก (C1)    
ใน 2 เป้าหมายหลัก (Goals) ได้แก่

1) เป้าหมายหลักที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

2) เป้าหมายหลักที่  ๑๑ ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์              
มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน

และเป็นหน่วยงานสนับสนุน (C2) ใน 15 เป้าหมายย่อย ได้แก่ เป้าหมายย่อย
ที่ 1.1 / 1.2 / 3.6 / 5.B / 6.1 / 6.B / 10.7 / 11.3 / 11.5 / 11.7 / 
11.A / 11.B / 11.C / 13.1 / 16.9



ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. คณะอนุกรรมการฯ และ 1. คณะท างานฯ 

ภายใต้ กพย.

1. คณะอนุกรรมการสง่เสรมิการพฒันาที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

2. คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์

3. คณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน

4. คณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของไทยในกรอบสหประชาชาติ



ที่มา/ต้นเรื่อง
เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจ า   

ประเทศไทยได้จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “76 จังหวัด 76 ค ามั่นสัญญา เพื่อประเทศ
ไทยที่ยั่งยืน” โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ของประเทศไทย (Statement of Commitment to
Sustainable Thailand by the Governors of the Provinces of Thailand) ณ ห้องประชุม 
ESCAP Hall ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพหมานคร ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน   
ที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง ๗๖ จังหวัด ได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ฯ ต่อหน้านายสุทธิพงษ์
จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคุณกีต้า ซับบระวาล (Ms. Gita Sabharwal) ผู้ประสานงาน
สหประชาชาติประจ าประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา      
ที่ย่ังยืน (SDGs) ในมิติต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย
วาระเชิงยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญของความร่วมมือกบัสหประชาชาติ
๑) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
๒) การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทีย่ั่งยืน
๓) การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว การแก้ปัญหาการเผาชีวมวลด้วยแนวทางที่องิธรรมชาติ และการลดมลพิษทางอากาศ
และพลาสติก
๔) การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนและลดการสูญเสียอาหาร การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และการท า
ฟาร์มอัจฉริยะ
๕) การเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้ชุมชนและระบบนิเวศทางทะเลโดยการปรับตัวและการลดความเสีย่ง
จากภัยพิบัติ 



กรอบการด าเนินงานของความร่วมมอืกับสหประชาชาติ
๑) ยกระดับความตระหนักและขดีความสามารถของหน่วยงานระดับจังหวัด

และระดับท้องถิ่นในการด าเนินกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนเป้าหมายในระดับของภูมิภาคและท้องถิ่น

๒) อ านวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับจงัหวัด
และระดับท้องถิ่นกับทีมงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทย รวมถึงพันธมิตร
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

๓) สร้างสภาพแวดล้อมเอื้ออ านวยให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัด จัดสรรทรัพยากร
ตามความเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

๔) ปรึกษาหารือเป็นระยะเพ่ือทบทวนแผนงาน การด าเนินงาน และความ
คืบหน้าต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ที่มา/ต้นเรื่อง



เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. กระทรวงมหาดไทย
ร่ ว ม กั บ ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ป ร ะ จ า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร ม  Workshop
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจ าประเทศไทย “๗๗ จังหวัด              
๑๗ เป้าหมายการพัฒนา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ      
ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ        
และความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs)            
ให้กับบุคลากรกระทรวงมหาดไทย โดยมีการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย จ าแนกเป็น ๖ กลุ่ม 
ประกอบด้วย

กลุ่มที่ ๑ ระบบอาหารที่ยั่งยืน 
กลุ่มที่ ๒ เศรษฐกิจหมุนเวียนระดับจังหวัด 
กลุ่มที่ ๓ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กลุ่มที่ ๔ การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง     

จากภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น 
กลุ่มที่ ๕ ผสมผสานเศรษฐกิจ BCG เข้ากับวิถีชีวิต สายน้ าและเกษตร
กลุ่มที่ ๖ ใช้ประโยชน์จากค าติชมและเสียงสะท้อนเพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาระดับจังหวัด

ที่มา/ต้นเรื่อง



กระทรวงมหาดไทย
โดยกองการต่างประเทศ สป. ได้ก าหนด
ก ร อ บ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น  SDGs แ ล ะ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน SDGs ในส่วน
ของกระทรวงมหาด ไทย  ปร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

กรอบการขับเคลื่อน SDGs

1) การขับเคลื่อน SDGsร่วมกับหน่วยงานภาคี
การพัฒนาระดับโลก

2) การขับเคลื่อน SDGs ในระดับภูมิภาค
3) การขับเคลื่อน SDGs เชิงพ้ืนที่



แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน SDGs

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน SDGs กระทรวงมหาดไทย (Action 
Plan) ประกอบด้วย กระบวนการ ดังนี้

1) สร้างการตระหนักรู้ SDGs ด าเนินการช่วงไตรมาส 1
2) ปรับกระบวนงาน ด าเนินการช่วงไตรมาส 2
3) ด าเนินการพัฒนา ด าเนินการช่วงไตรมาส 2 – 3
4) ติดตาม ประเมินผล ด าเนินการช่วงไตรมาส 4



โครงการระดับจังหวัดท่ีสอดคล้องกับ SDGs



โครงการระดับจังหวัดท่ีสอดคล้องกับ SDGs



การด าเนินการห้วงที่ผ่านมา 

รายงานแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดน าร่องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่  
(SDGs Localization) 15  จังหวัด

รายงานการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย" 

(Voluntary National Review: VNR) 

หุ้นส่วนความร่วมมือในการด าเนินการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) ร่วมกันระหว่าง มท. และ GIZ 



จังหวัดน าร่อง SDGs เชิงพื้นที่ 

3. ตท.สป. ได้รับการประสานจาก UNDP ประจ าประเทศไทย 
มีความประสงค์ขอเข้าพบ ปมท. เพื่อหารือแนวทางการ
ขับเคลื่อน SDGsเชิงพื้นที่ (SDGs Localization) 

ทั้งนี้ UNDP ก าหนดจังหวัดน าร่องเป้าหมายในการขับเคลื่อน SDGs 

จ านวน 15 จังหวัด ประกอบด้วย
จ.เพชรบุรี             
จ.สุราษฎร์ธานี 
จ.ภูเก็ต 
จ.สงขลา 
จ.ปัตตานี 
จ.ยะลา
จ.นราธิวาส 

กรุงเทพมหานคร 
จ.เชียงราย 
จ.เชียงใหม่ 
จ.แม่ฮ่องสอน 
จ.ตาก 
จ.อุดรธานี 
จ.นครราชสีมา             
จ.อุบลราชธานี 



จังหวัดน าร่อง SDGs เชิงพื้นที่ 



มิติงานกองการต่างประเทศ

สายงานศาสนกจิ



มิติงานกองการต่างประเทศ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
เป็นประธานพิธีบ าเพ็ญกุศลไถ่ชีวิตโค กระบือเพ่ือถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โดยมี ผอ.ตท.สป. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตท.สป. จ านวน 5 ท่าน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

สายงานศาสนกิจ



มิติงานกองการต่างประเทศ

ปฏิบัติภารกิจขนย้ายพระพุทธรูป "หลวงพ่อโสธร" จ านวน 99 องค์ ไปยังศาลาเฉลิมกรุง

สายงานศาสนกิจ
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