
การพัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศ 
ของบุคลากรกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อรองรับการเป็นประธานอาเซียน 
: หลักพิธีการทูตและการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ 

(Protocol Training Course) 



กระทรวง กรมอื่น ก ากับดูแล
นโยบายการต่างประเทศตาม    
บทบาทและภารกิจทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

 

บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ  
ในการขับเคลื่อนงานการต่างประเทศของไทย 



กระทรวงการต่างประเทศ 

การเชื่อมโยงและการถ่ายทอดภารกิจ 
ด้านการต่างประเทศของกองการต่างประเทศ 



  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่      
9 เมษายน 2535 ได้มีการแยกภารกิจด้านการข่าว และการต่างประเทศออกจากกัน       
โดยภารกิจด้านการต่างประเทศได้ตั้งส่วนราชการใหม่โดยใช้ชื่อว่า “กองการต่างประเทศ” 

อ านาจหน้าที ่
1) ด าเนินการด้านการต่างประเทศ 
2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ ติดตาม และประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานด้านความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านกิจการชายแดน ผู้อพยพ และผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมทั้ง
การจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย 
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

กองการต่างประเทศ สป.มท.  
     Foreign Affairs Division  



กองการต่างประเทศ 

กลุ่มงาน      

กิจการต่างประเทศ 
กลุ่มงานความสัมพันธ์

กับประเทศเพื่อนบ้าน 

กลุ่มงานประสาน

นโยบายผู้อพยพและ

หลบหนีเข้าเมือง 

กลุ่มงานอาเซียน 

 

 
   

 โครงสร้างหน่วยงานภายใน 
กองการต่างประเทศ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



โครงสร้างกองการต่างประเทศ 
กองการต่างประเทศ 

กลุ่มงานกิจการตา่งประเทศ 
 
- ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- ด าเนินงานเกี่ยวกบัพิธกีาร ระเบียบแบบแผน 
  ที่สนับสนุนการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ด้าน     
การต่างประเทศของกระทรวงจังหวดัและกลุ่ม
จังหวัด 
- ด าเนินงานความร่วมมอืการพัฒนาระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวขอ้ง
กับภารกิจกระทรวง 
- ด าเนินการด้านพิธกีารทูตของ มท. 
- ด าเนินงานความร่วมมอืกบัต่างประเทศด้านความ
มั่นคง 
- ด าเนินการเกี่ยวกบัการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักร (Blacklist) 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการต่างประเทศทั่วไป : การ
อนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ , หนังสือ
รับรองภาษาอังกฤษ  
- กลั่นกรองงานตามนโยบายและภารกจิด้านการ
ต่างประเทศของ รมว.มท. 
- ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพข้าราชการในด้าน
ภาษาต่างประเทศและพิธกีารทูติ 
- ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกับงานด้านการ
ต่างประเทศในส่วน มท. 

กลุ่มงานความสัมพันธ์ 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

-  ด าเนินความสัมพันธท์วภิาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ผ่านกลไกระดับกระทรวงของไทยกับกระทรวง  
 ของประเทศเพื่อนบ้านอาท ิJC,GBC,JBC และ JTC 
-  สนับสนุนการด าเนินความสัมพันธข์องจังหวดั
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบา้น 
-  ประสานงานกับหนว่ยงาน/องค์กรด้านความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือทวภิาคีกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 
-  กลั่นกรองเร่ืองการเปิดจุดผ่านแดน การจัดระเบียบ
จุดผ่านแดน และประสานการพัฒนาพื้นที่ด่าน
ชายแดนและประสานการพัฒนาพื้นทีด่่านชายแดนใน
ส่วนของกระทรวงมหาดไทย 
-  พัฒนาระบบการเดินทางขา้มแดน 
-  สนับสนุนการส ารวจปักปนัเขตแดน 
-  ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง 
-  ประสานและขับเคลื่อนการด าเนินงานกลไกความ
ร่วมมือพหุภาคีด้านความมัน่คงระหวา่งประเทศไทย
กับประเทศแถบลุ่มแม่น้ าโขง อาทิ JCCCN และ MRC 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- ประสานงานกับส านกัเลขาธกิารอาเซียน 
(ASEAN Secretariat) ในฐานะหน่วยงานหลัก
ด้านการพัฒนาชนบทและขจดัความยากจน 
(Rural Development and Poverty 
Eradication : RDPE) ของประเทศไทย 
- เตรียมการประสานงานและด้านพิธีการ 
(Protocol) สาหรับการประชุม AMRDPE 
SOMRDPE และจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการ
ประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารและข้อมลูใน
กระบวนการเสนอขอ้คิดเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 
- ประสานงานในภารกิจด้านอาเซียนกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
- จัดประชุมคณะกรรมการอาเซียน
กระทรวงมหาดไทย 
- จัดท าโครงการของกลุ่มงานอาเซียน 

กลุ่มงานอาเซียน กลุ่มงานประสานนโยบาย      
ผูอ้พยพและหลบหนีเข้าเมือง 

 
- ประสานนโยบายและแผนเกี่ยวกบัผู้
อพยพและหลบหนีเข้าเมอืง 
- ก าหนดมาตรฐานการให้บริการพื้นฐาน 
การด ารงชีวิต และมาตรการ กระบวนการ
สอบสวน 
แยกประเภทผู้อพยพและหลบหนีเขา้เมือง 
- จัดท าแผนงบประมาณ ทั้งงานปกติและ
งบ UNHCR รวมถึงการควบคุมพัสดุ และ
การรายงานผลการปฏิบตัิงานการใช้จา่ย
งบประมาณและสถิติของกอง 
- จัดท าแผนอัตราก าลังก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารงานของพื้นทีฯ่ 
- ด าเนินการเกี่ยวกบัแรงงานต่างด้าวใน
ส่วนกระทรวงมหาดไทย 
- ประสานองค์การระหว่างประเทศในการ
จัดท าแผนการขอรับความชว่ยเหลือจาก
ต่างประเทศ 
เกี่ยวกับผู้อพยพและหลบหนเีข้าเมอืง 
ติดตามประเมินผลนโยบายด้านผู้อพยพ 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 

 
   

 บทบาทหน้าที่กองการต่างประเทศ                                                                            
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศ 



  
                     

 

 
   

 บทบาทหน้าที่กองการต่างประเทศในการสนับสนุน 
การขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง 



กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง 

กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานอาเซียน 

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 

 

 
   

 โครงสร้างกองการต่างประเทศ ในปัจจุบัน  
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ดังนี ้



กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 
 
 

 

 
   

 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 



 

 
   

 แผนผังภารกิจกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  ตท.สป. 
 



พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงมหาดไทยและคณะ เข้าร่วมการประชุม Sustainable 
Cities Dialogue ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 
ณ เมือง Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส  โดยได้กล่าวถ้อย
แถลงในนามประเทศไทยและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับ 
Executive Director of UN-Habitat 

 

 
   

 งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี 
 (รายประเทศทุกประเทศยกเว้นประเทศเพื่อนบ้าน) 



นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ สป.มท.และคณะ  
เข้าร่วมการประชุม 1st BIMSTEC Expert Group Meeting on Poverty Alleviation   

เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงกาฐมาณฑ ุสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

 

 
   

 งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับพหุภาคี 
 (ภายใต้กรอบ UN ยกเว้นงานผู้อพยพ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ) 



H.E. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ 
พลเอก อนุพงษ ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561  
เวลา 16.00 ณ ห้องรับรอง กระทรวงมหาดไทย 

 

 
   

 งานด้านพิธีการทูต 
 



 H.E. TugsbilguunTumurkhuleg เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันศุกร์ที่  30 มีนาคม 2561                    
เวลา 11.00 น.  ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย 

 

 
   

 งานด้านพิธีการทูต (ต่อ) 
 



     H.E. Mr. Long Visalo เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ  
พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ เพื่อหารือการพัฒนา 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ ระหว่างไทย – กัมพูชา ให้แน่นแฟ้นในทุกมิติ อันจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างประเทศท้ังสอง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย 

 

 
   

 งานด้านพิธีการทูต (ต่อ) 
 



 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายปีเตอร์ เฮมอนด์ 
(H.E. Peter Haymond) อัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย  วันที1่2 ธันวาคม 2560 
เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

 

 
   

 งานด้านพิธีการทูต (ต่อ) 
 



Local Link Global Reach 

 

 
   

  การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
Local Link to Global Reach 



 การสถาปนาความสัมพนัธ์เมอืงพี่เมอืงน้องในระดับจังหวัด คือ การสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องกบั จังหวัด หรือหน่วยการปกครองต่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย
อาทิ มลรัฐ มณฑล นครฯลฯโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการความสมศักด์ิศรี เป็นประโยชน์ และ
ยั่งยืน  
 
 ทั้งน้ีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมอืงน้องกับหนว่ยการปกครองของต่างประเทศใน
ระดับที่ต่ ากว่าจงัหวัดของไทยนัน้ อาจอนุโลมเปน็รายกรณี โดยหน่วยงานผู้พิจารณาในการด าเนินการ
ดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาความเหมาะสมร่วมกันเป็น
รายกรณีไป  
 
  ซึ่งการด าเนินการตอ้งอยู่ในกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกีย่วข้อง และ
อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศ โดยความตกลงนัน้มไิด้มีผลผกูพันรัฐบาลไทย 
  
 

 

 
   

 
 
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัด  
 



 ในปัจจุบันมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดของต่างประเทศ
แล้วจ านวน 81 คู่ 38 จังหวัด และอยู่ระหว่างการด าเนินการจ านวน 45 คู่ 21 จังหวัด 
ทั้งนี้ ในจ านวนดังกล่าวคู่ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมี
จ านวน 16 คู่ ที่ลงนามแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการจ านวน 5 คู่ รวมท้ังมีจ านวนคู่
ความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนจ านวน 31 คู่ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ
จ านวน 35 คู่ 
 
 
 
 

(ดูตารางในส่วนนี้ในหน้าถัดไป) 
 

 

 
   

 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
กับจังหวัดของต่างประเทศ 



คู่ความสัมพันธ์ 
เมืองพี่เมืองน้อง 

 
รวมคู่ความสัมพันธ์ เมืองพี่
เมืองน้องกับต่างประเทศ
ท้ังหมด 

ประเทศ
เพื่อนบ้าน 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ประเทศอื่น ๆ 

ลงนามแล้ว 81คู่ 38 จังหวัด 16 คู ่ 31 คู ่ 34 คู ่

อยู่ระหว่าง                    
การด าเนินการ 

45 คู่ 21 จังหวัด 5 คู ่ 35 คู่ 5 คู ่

 

 
   

 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
กับจังหวัดของต่างประเทศ (ต่อ) 



1.การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและถือปฏิบัติ 
 
2.การตั้งแต่งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
(Sister City) ในระดับจังหวัด 
 
3.กลุ่มงานกิจการต่างประเทศจะจัดการประชุมขับเคลื่อนการด าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัด (SisterCity):แนวทางปฏิบัติสู่
การจัดท ายุทธศาสตร์ 
 

 

 
   

 

  
 แผนงาน/โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการขับเคลื่อน 
 



 

 
   

 
  
การลงนามเมืองพีเ่มืองน้อง (Sister City) 



 

 
   

 
  
การลงนามเมืองพีเ่มืองน้อง (Sister City) 



การรายงานการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในส่วนของจังหวัด 

การรายงานสถานการณ์ด้านการต่างประเทศ   

การอ านวยความสะดวกผู้บริหารในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ     

การออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ  
การแปลงาน การจัดท าเอกสารภาษาอังกฤษ          

การขออนุมัติและรายงานผลการไปราชการ
ต่างประเทศ  

งานกิจการต่างประเทศทั่วไป 

 

 
   

 งานกิจการต่างประเทศทั่วไป 



งานความร่วมมือด้านความม่ันคง     
และงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ                                  

พ.ร.บ.คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522            
        (Black List  และการออกประกาศ มท.ตามท่ีได้รับมอบหมาย)  

 

 
   

 งานความร่วมมือด้านความม่ันคงและงานที่เกี่ยวข้องกับ 
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 



 

 
   

 กลุ่มงานอาเซียน 



ภารกิจงานของกลุ่มงานอาเซียน 

 ด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายและภาพรวมของอาเซียนที่อยู่ในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 
 ประสานงานเกี่ยวกับกรอบความร่วมมืออาเซียนภายใต้เสาเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้แก่ กรอบ

ความร่วมมือความตกลงอาเซียนว่าด้านการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และกรอบความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

 ประสานงานเกี่ยวกับภารกิจงานด้านอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย 
 ประสานงานเกี่ยวกับความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียน (ยกเว้นประเทศเพื่อนบ้าน) 
 ประสานงานเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือ GMS ACMECS IMT-GT BIMSTEC OBOR 
 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอาเซียนให้แก่บุคลากรและประชาชน 
 ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลในกระบวนการเสนอข้อคิดเห็นของกระทรวงมหาดไทย  
 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 
 เข้าร่วมการประชุมและเตรียมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอาเซียนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 จัดท าข้อมูลสารัตถะและเอกสารต่าง ๆ ส าหรับการประชุม และประสานงานการจัดการประชุม

คณะกรรมการประชาคมอาเซียนกระทรวงมหาดไทย 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 



 

 
   

 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยตอ่ประชาคมอาเซียน  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 



กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 



 

 
   

 สรุปสาระส าคัญของยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 





แนวทางในการประสานงานภายในเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการในกรอบอาเซียน 



เดิม 



ปัจจุบัน 



กรอบความร่วมมืออาเซียนที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ 

ล าดับ
ที ่

กรอบความร่วมมือ สถานะล่าสุด หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑ การพัฒนาชนบท 
และขจัดความยากจน (Rural 
Development  
and Poverty Eradication : 
RDPE) 

เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าทีอ่าวุโส
ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
ครั้งที่ ๑๕ (15th  SOMRDPE) และการ
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก
สามด้านการพฒันาชนบทและขจัดความ
ยากจน ครั้งที่ ๑๑ (11th  SOMRDPE +3) 
ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

- ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
(รับผิดชอบด้าน
สารัตถะและพิธีการ
ของการประชุม 
ที่เกี่ยวข้อง) 
- กรมการพัฒนา
ชุมชน (ปฏิบัติตาม
แผนงานภายใต้กรอบ 
RDPE) 



กรอบความรว่มมืออาเซียนที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

กรอบความร่วมมือ สถานะล่าสุด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒ การจัดการภัยพิบัติ 
และตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ASEAN Agreement  
on Disaster Management  
and Emergency Response : 
AADMER) 
 

มีการสร้างคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของอาเซียนในพื้นที่ ส านักงาน 
ปภ. จ.ชัยนาท ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เมื่อปลายปี ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
หารือร่วมกับคณะอนุกรรมการกฎหมาย
รองรับประชาคมอาเซียน  
(โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) ใน
ประเด็นการแก้ไขกฎหมายที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกรมศุลกากรเพื่อยกเว้นอากร
ส าหรับการน าสิ่งของเข้าสู่คลังตามพันธกรณี 
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีพิธีเปิดคลังสิ่งของฯ อย่าง
เป็นทางการในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



การด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของไทยในป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ 

• ไทยจะเป็นประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ในปี 2562 โดยไทยต้องเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และ 35 รวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรี 
เจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่าง ๆ ของทั้ง 3 เสาหลักของประชาคม
อาเซียน รวมจ านวนกว่า 100 การประชุม โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกภาคส่วน
สนับสนุนการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และร่วมกันจัดกิจกรรม
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ประชาชน 



แนวคิดหลัก (Theme)  

“Advancing Partnership for Sustainability (เสริมสร้าง
หุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน)” โดยให้ความส าคัญกับการเป็น
ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ
มองไปสู่อนาคต โดยเน้นเรื่องการเป็นหุ้นส่วนกับประชาคมโลก
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน 

ประเด็นที่ไทยจะผลักดันในช่วง
ที่เป็นประธานอาเซียน  

ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  

ส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดนให้เป็นระบบ  
ส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมใน

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิค 

ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
เน้นการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน   

การอ านวยความสะดวกทางการค้า การบริการ และการลงทุน และความ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประชาคมโลก 

ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
เน้นการเชื่อมโยงระหว่างคนในประชาคม ผลักดันให้ประชาชนกินดีอยู่ดี 

และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ 



การจัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดและการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
ในช่วงที่ไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562  

นายกรัฐมนตรลีงนามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 51/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อ
เตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เก่ียวข้อง ในช่วงที่ไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน 

ปี 2562  ลงวันที่ 22 ก.พ. 2561 (รมว.มท. และ ปมท. เป็นกรรมการ) โดยมีคณะอนุกรรมการฯ 4 ชุด 

1. คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ (ปมท. เป็นอนุกรรมการ) 

2. คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอ านวยการ (ปมท. และ อปค. เป็นอนุกรรมการ) 

3. คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
    (ปมท. อปค. และ อปภ. เป็นอนุกรรมการ) 

4. คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ (ปมท. และ อปค. เป็นอนุกรรมการ) 

คณะกรรมการฯ 
4 ชุด 



การขับเคลื่อนภารกิจงานด้านอาเซียนในบริบทของกระทรวงมหาดไทย 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ/กลุ่มเป้าหมาย 

1) โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านภายใต้ความ
ร่วมมือประเทศสมาชิก
อาเซียน 

เป็นการประชุมเตรียมการกอง
เลขานุการร่วมในกลไกทวิภาคีของ
กระทรวงมหาดไทย การด าเนินกลไก
การประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.
ลาว เมียนมา มาเลเซีย กัมพูชา การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่าง
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้ง 
การลงพ้ืนที่ศึกษาความพร้อมและการ
พัฒนาของช่องทางผ่านแดนของ
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

งบประมาณ :1,900,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย : ไม่ต่ ากว่า 300 
คน 
 



การขับเคลื่อนภารกิจงานด้านอาเซียนในบริบทของกระทรวงมหาดไทย 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ/กลุ่มเป้าหมาย 

2) โครงการขับเคลื่อนภารกิจ
งานด้านการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 
ของกระทรวงมหาดไทย 

เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ภารกิจด้านสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องให้แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม
สัมมนาจะทราบถึง กระบวนการ
ขั้นตอนการด าเนินงาน ประโยชน์ที่
สามารถต่อยอดจากความสัมพันธ์
ดังกล่าวในการพัฒนาเชิงพื้นที่,
รับทราบปัญหาอุปสรรคจาก
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

งบประมาณ : 408,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย : ไม่ต่ ากว่า 120 
คน 
 



การขับเคลื่อนภารกิจงานด้านอาเซียนในบริบทของกระทรวงมหาดไทย 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/กลุ่มเป้าหมาย 

3) โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-
traditional Security Issues)   
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

แบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่ 
3.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่องค์การนอก
ภาครัฐ (NGO) และเจ้าหน้าที่องค์การ
ระหว่างประเทศที่ดูแลผู้หนีภยัการสู้รบจาก
เมียนมา 
 
 
 
3.2 การประชุมสัมมนาย่อยระดับจังหวัด
กาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี   

 
งบประมาณ : 254,500 บาท 
ผลการเบิกจ่าย : 177,089 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย : 98 คน 
ผลการด าเนินการ : ระหว่างวันที่ 28-30 
มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว 
กทม. 
 
งบประมาณ : 29,910 บาท 
ผลการเบิกจ่าย : 17,310 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย : 38 คน 
ผลการด าเนินการ : ระหว่างวันที่ 10-11 
พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดกาญจนบุรี 
 



การขับเคลื่อนภารกิจงานด้านอาเซียนในบริบทของกระทรวงมหาดไทย 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/กลุ่มเป้าหมาย 

3) โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-
traditional Security Issues)   
ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ต่อ) 

3.3 การประชุมสัมมนาย่อยระดับจังหวัด
ตาก 
 
 
 
 
 
3.4 การประชุมสัมมนาย่อยระดับจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 
 
3.5 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่องค์การนอก
ภาครัฐ (Non-Governmental 
Organization : NGO) และเจ้าหน้าที่
องค์การระหว่างประเทศ 

งบประมาณ : 59,860 บาท 
ผลการเบิกจ่าย : 38,029 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย : 51 คน 
ผลการด าเนินการ : เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 
2561 ณ จังหวัดตาก 
 
งบประมาณ : 61,760 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย : ประมาณ 60 คน 
(อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
 
งบประมาณ : 393,500 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย : ประมาณ 120 คน 
(อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
 



การขับเคลื่อนภารกิจงานด้านอาเซียนในบริบทของกระทรวงมหาดไทย 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

4) โครงการ ASEAN 
English Camp 

เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กระทรวงมหาดไทยด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ใน
อาเซียน และการติดต่อส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติที่เป็นการพัฒนาทักษะ
การพูด ฟัง อ่าน เขียน และการ
น าเสนอผลงาน รวมทั้งสามารถ
ปฏิบัติงานในการใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- ด าเนินการแล้วเมื่อวันที่  
18-22 ธ.ค. 2561                     
ณ กระทรวงมหาดไทยและโรงแรม
ไมด้า รีสอร์ท  จ.กาญจนบุร ี 
- ผลการเบิกจ่าย : 686,728 
บาท 
- กลุ่มเป้าหมาย : 36 คน 
 



ภาพ : พิธีเปิดโครงการ ASEAN English Camp เมื่อวันท่ี 18 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ปมท. (ส) ณ ขณะน้ัน เป็นประธาน 

 

 
   

 ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม 



ภาพ : การด าเนินกิจกรรมในโครงการ ASEAN English Camp  
ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธ.ค. 2561  

ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุร ี



ภาพ : พิธีปิดโครงการ ASEAN English Camp  
เมื่อวันท่ี 22 ธ.ค. 2561 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท  
จังหวัดกาญจนบุรี 





 

 
   

 กลุ่มงานความสัมพนัธ์กับประเทศเพือ่นบา้น 



• ลาว ระยะทางประมาณ 1,810 กม. จังหวัดชายแดน             
12 จังหวัด (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) 

• กัมพูชา ระยะทาง ประมาณ 798 กม. จังหวัดชายแดน                
7 จังหวัด (๑. ศรีสะเกษ ๒. อุบลราชธานี 3. สุรินทร์  4.
บุรีรัมย์  5.สระแก้ว ๖. จันทบุรี 7.ตราด) 

• เมียนมา ระยะทางประมาณ 2,387กม. จังหวัดชายแดน               
10 จังหวัด (๑. เชียงราย   2. เชียงใหม่ 3. แม่ฮ่องสอน 4. 
ตาก  5. กาญจนบุรี 6. ราชบุร ี7. เพชรบุร ี 8. 
ประจวบคีรีขันธ์          9. ชุมพร 10.ระนอง) 

• มาเลเซีย ระยะทางประมาณ 647กม. จังหวัดชายแดน                 
4 จังหวัด (๑.สงขลา ๒. นราธิวาส ๓. ยะลา 4. สตูล) 

รวมแนวเขตพื้นที่ทางบกประมาณ 5,642 กม.                             
จังหวัดชายแดน 31 จังหวัด 

 

 

 
   

    ท าไมต้องให้ความส าคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน? 



ความร่วมมือ คือ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ดีกับระดับทอ้งถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน          
ผ่านกลไกทวิภาคี และพหุภาคี รวมทั้ง การส่งเสริม/
สนับสนุนการพัฒนาและการเปิดจุดผ่านแดน 
 

การแก้ไขปัญหา คือ การแก้ไขข้อขัดแย้งหรือประเด็นที่
เป็นความขัดแย้งในระดับพืน้ที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา                  
เฉพาะหน้า เช่น กรณีภัยพิบัติ 
 

 

 
   

     ภารกิจในการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
ของกระทรวงมหาดไทย  



Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  Local Link  

เอกอัครราชทูต 
Global Reach 

 

 
   

   การเชื่อมโยงภารกิจด้านการต่างประเทศของกระทรวงมหาดไทย 
 กับกระทรวงการต่างประเทศ 



B 

R 

D 

E 

R 

 แนวทางปฏิบัติราชการส าหรับจังหวัดชายแดน 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กลไกและ  
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่ 

การดูแลจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนการค้า และ                       
จุดผ่อนปรนพิเศษ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน 

การดูแลแนวเขตแดน และการป้องกันตลิ่ง  

O 

การดูแลพื้นที่พักพิงชั่วคราว ส าหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า 

การด าเนินการในเรื่องหมู่บ้าน และชุมชนเข้มแข็ง 

การปราบปรามยาเสพติด อาวุธสงคราม และการค้ามนุษย์ 
  



 

 
   

  แนวทางปฏิบตัิราชการส าหรบัจังหวัดชายแดน 



หัวข้อการน าเสนอ  

ด้าน สปป.ลาว ด้านราชอาณาจักร
กัมพูชา 

ด้านเมียนมา ด้านมาเลเซีย 

1. 
การประชุม ผวจ./เจ้าแขวงไทย-

ลาว  
การประชุมคณะ ผวจ.
ชายแดนไทย-กพช. JC Sub JC 

2. คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว-โขง-
เหือง  JC JBC JC 

3. คณะอนุกรรมการเทคนิคโขง-เหือง JBC RBC LBC 

4. 
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับ

จังหวัด 
JTC TBC JTC 

5. JC GBC JTC GBC 

6. JBC BPKC 

 

 
   

  กลไกความร่วมมือกับประเทศเพือ่นบา้นในระดบัทวิภาค ี



หัวข้อการน าเสนอ  

ด้าน สปป.ลาว ด้านราชอาณาจักร
กัมพูชา 

ด้านเมียนมา ด้านมาเลเซีย 

7. JTC PBC 

8. GBC 

9. อน ุGBC 

 

 
   

   กลไกความร่วมมือกับประเทศเพือ่นบา้นในระดับทวภิาคี 



หัวข้อการน าเสนอ  

 

 
   

 ภาพการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด-แขวงไทย-ลาว ครั้งท่ี 10  
 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 



หัวข้อการน าเสนอ  

 

 
   

 

 

ภาพการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี 6   
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

  



Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 

 
ภาพการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๕   

ณ กรุงเทพมหานคร 
  



หัวข้อการน าเสนอ  

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง 
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: 
ACMECS) 

 
 

ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation: BIMSTEC) 
 

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-
Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

 
 แผนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 

Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS)  
 

Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

  กลไกความร่วมมือในระดบัพหุภาคี (อนุภูมิภาค) 



หัวข้อการน าเสนอ  

กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเป็นคณะท างานในสาขาการอ านวยความสะดวกทางด้านการค้าและ
การลงทุน (WGTIF) ซึ่งเป็นคณะท างานในสาขาที่มุ่งเน้นการค้าชายแดน  
การเปิดและยกระดับจุดผ่านแดน การเจรจากฎระเบียบการข้ามแดน  
และการจัดตั้งเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) 

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทยก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 
2546  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดน การลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และส่งเสริมให้เกิด
สันติภาพ เสถียรภาพ และการบูรณาการของอาเซียนในภาพรวม 

ประกอบด้วยศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม  

ความร่วมมือ ๘ สาขา ได้แก่ สาขาการอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน  
สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมและพลังงาน สาขาการเชื่อมเส้นทางคมนาคม  
สาขาการท่องเที่ยว สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาสาธารณสุข และสาขาสิ่งแวดล้อม 

A 

C 

M 

E 

C 

S 

Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

   ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง 



ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS ครั้งที่ 8 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม  
ในหัวข้อ “การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงท่ีเชื่อมโยงกัน” (Towards an Integrated and Connected Mekong Community)  

แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566: แนวทางในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือและสร้างความเช่ือมโยงของไทยและการพัฒนาภูมภิาคในลักษณะ
ยั่งยืนและมีนวัตกรรม ประกอบด้วย  3 เป้าประสงค์/เสาหลกั ได้แก่  
1) การเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค 2) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ  
3) การพฒันาภมูภิาคอย่างยัง่ยืนและมีนวตักรรม 

ปฏิญญากรุงเทพฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ 
ของประเทศสมาชิกที่จะใชป้ระโยชน ์
จากความแข็งแกร่งและความหลากหลาย 
ของทั้ง 5 ประเทศสมาชิกที่จะร่วมมือกันแบบ  
win-win ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  

หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 
การประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8 
(Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพฯ 



หัวข้อการน าเสนอ  BIMSTEC 
 

 

 
 

 
- ประกอบด้วย ๗  ประเทศในอ่าวเบงกอล : บังกลาเทศ 
ภูฏาน อินเดีย เมียนมาร์ เนปาล ศรีลังกา และไทย 

- กรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
 
- มีประชากรรวมประมาณ 1,500 ล้านคน  
 
- สะพานเชื่อมโยงอนุภูมิภาคระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
- การเชื่อมนโยบาย Look East ของกลุ่มประเทศในเอเชียใต้กับ
นโยบาย Look West ของไทย 
- สาขาความร่วมมือ ๑๔ สาขา อาทิ การค้าและการลงทุน เทคโนโลยี 
และคมนาคม 
- การประชุมผู้น า ครั้งที่ ๓ ณ เนปยีดอ ปี ๒๕๕๗ 



- ประกอบด้วย ๖ ประเทศ : กัมพูชา ลาว จีน (ยูนนานและกวางซี) 
เมียนมา ไทย และเวียดนาม  
- ได้รับเงินอุดหนุนจาก ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB)  
- เน้นความร่วมมือตามกลยุทธ์ ๓ ด้าน ได้แก่ 
 ๑. Connectivity 
 ๒. Competitiveness 
 ๓. Community 
- การพัฒนาตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridor) :  
   - แนวพื้นท่ีเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East West   
                Economic Corridor: EWEC)  
   - แนวพื้นท่ีเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North South  
                 Economic Corridor: NSEC)  
   - แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic  
                Corridor) 
- สาขาความร่วมมือมี 9 สาขา อาทิ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม 
พลังงาน การค้า การลงทุน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
  

GMS 



หัวข้อการน าเสนอ  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๕  
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพักงานเจ้าหน้าที่ 
และออกกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมกับค่าท าการ 
แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น  ๆ  ไ ม่ เ กิ น อั ต ร า ต า ม บั ญ ชี ท้ า ย
พระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๑๑ และ มาตรา ๒๓  เรื่ องของบุคคล และ
ยานพาหนะเข้า – ออก 
ประกาศ คสช. แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 
๘๗/๒๕๕๗ ให้ นรม. และ รมว.มท. รักษาการตาม พรบ.คน
เข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

        หลักเกณฑก์ารเปิด-ระงับหรอืปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ  





หัวข้อการน าเสนอ  

จุด              
ผ่านแดน

ถาวร 

 

จุด             
ผ่านแดน
ชั่วคราว 

จุด                  
ผ่อนปรน
การค้า 

จุด               
ผ่อนปรน
พิเศษ 

หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

  ประเภทจุดผ่านแดน 



หัวข้อการน าเสนอ      จุดผ่านแดนถาวร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือการค้าและการสัญจรของบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งการเดิน
ทางเข้า-ออก ของบุคคลจากประเทศที่สาม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระบบสากลว่าด้วย
ความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
1.ปริมาณการค้าและการเข้าออกของบุคคลมากและสม่ าเสมอ                
2. สภาพเส้นทางคมนาคมมีความพร้อมและมีเส้นทางติดต่อกับเมือง หลักของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงในภูมิภาค             
3.  ความต้องการที่สอดคล้องกันของประเทศเพื่อนบ้าน                          
4.  ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                         
5.  ปัญหากระทบต่อความมั่นคง และปัญหาเส้นเขตแดน 



หัวข้อการน าเสนอ    จุดผ่านแดนชั่วคราว 

                                   วัตถุประสงค์ : เปิดเป็นการเฉพาะกิจเพื่อเหตุ 
     ฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเฉพาะคราวเท่านั้น 

 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณา 
๑.บริเวณนั้นหรือใกลเ้คียงไม่มีจุดผ่านแดนประเภทอื่นหรอืแต่ไม่สามารถ 
ใช้หรือไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลต่างๆ                                                                
๒.ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่                                          
๓.ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบา้น                                                   
๔.ปัญหากระทบต่อความมั่นคง หรือปัญหาเส้นเขตแดน 
  



หัวข้อการน าเสนอ    จุดผ่อนปรนการค้า 

วัตถุประสงค์ : เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายของประชาชนในพื้นที่
ชายแดน เพื่อการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าอุปโภค บริโภค เล็กๆ น้อยๆ ที่จ าเป็น
ในชีวิตประจ าวันของทั้งสองประเทศ  

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



หัวข้อการน าเสนอ      จุดผ่อนปรนพิเศษ 

วัตถุประสงค์ : เป็นการตกลงใจในระดับนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดจุดผ่านแดนในจุด         
ท่ียังไม่สามารถเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ 
หลักเกณฑ์การพิจารณา 
๑.ปริมาณการค้าและการเข้าออกของบุคคล มากและสม่ าเสมอ                
๒. สภาพเส้นทางคมนาคมมีความพร้อมและมีเส้นทางติดต่อกับเมือง หลักของประเทศ           
เพ่ือนบ้าน และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงในภูมิภาค             
๓. ความต้องการที่สอดคล้องกันของประเทศเพื่อนบ้าน                          
๔. ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                         
๕. ปัญหากระทบต่อความม่ันคง และปัญหาเส้นเขตแดน 

* เมื่อมีการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้ว ให้ปิดจุดผ่อนปรนพิเศษทันที * 



หัวข้อการน าเสนอ  

จังหวัดส่งเรื่องมายัง มท. 

นรม. และรมว.มท.ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรและน าลงในราชกิจจานุเบกษา 

สมช. แจ้ง มติ ครม. ให้  มท. ด าเนินการ 

สมช. น าเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มท. แจ้ง สมช . เพื่อน าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดน
ประเภทต่าง ๆ และ แจ้ง กต. น าไปเจรจากับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน 

 

จังหวัดส่งเรื่องมายัง มท. 
 

 

ระดับท้องถิ่นของทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม 
 

หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

  ขั้นตอนการเปิดจุดผ่านแดนถาวร 
/จุดผ่านแดนชั่วคราว/จุดผ่อนปรนพิเศษ 



หัวข้อการน าเสนอ  

มท.แจ้งให้ ผวจ.ประกาศก าหนดการใช้ช่องทางหลักเกณฑ์ วิธีการ วัน เวลา ประเภท 
และ มูลค่าการค้า 

นรม. และ รมว.มท. มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการโดยมีการระบุเงื่อนไข 

สมช. น าเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มท. แจ้ง สมช . เพ่ือน าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือ 
ปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 

 

จังหวัดส่งเรื่องมายัง มท. 

ระดับท้องถิ่นของทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม 

หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

  ขั้นตอนการเปิดจุดผ่อนปรนการคา้ 



หัวข้อการน าเสนอ  

๑. หากมีสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการระงับหรือปิดจุดผ่านแดน ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือ
ฉุกเฉินเฉพาะหน้า *หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามสถานการณ์นั้น ๆ จะอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนในพื้นที่ 
 
๒. กรณีที่มีการก่อสร้างหรือด าเนินการใด ๆ ของอีกฝ่ายหนึ่งตามบริเวณจุดผ่านแดนที่มี
ผลกระทบต่อสันปันน้ าและเส้นเขตแดน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานในพื้นที่ต้องด าเนินการเจรจาหรือประท้วงโดยทันที หากเลยเวลาอันสมควรแล้ว
ยังไม่ยุติการกระท า *หน่วยงานรับผิดชอบหลักจะอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนในพื้นที ่
 
*มอบให้กองก าลังในพ้ืนที่ร่วมกบัจังหวัดโดยศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดพิจารณาการสัง่ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทตา่ง ๆ ให้เกิดความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ก่อนรายงานตามล าดบัชั้น พร้อมทั้งประสานกระทรวงการตา่งประเทศด้วย* 

  

หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

   การระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ  



ด้าน 

จ านวน
จงัหวดัท่ีมี 
จดุผ่าน
แดน 

จ านวนช่องทาง 

รวม จดุผ่านแดน
ถาวร 

จดุผ่อนปรน
การค้า 

ผ่อนปรน
พิเศษ 

จดุผ่อนปรน
เพ่ือการ
ท่องเท่ียว 

จดุผ่านแดน
ชัว่คราว 

ลาว 11 19 29 - - - 48 

กมัพชูา 7 7 9 - 1 1 18 

7 5 13 1 - 2 21 

มาเลเซีย 4 9 - - - - 9 

รวม 27* 40 51 1 1 3 96 

*จงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัอบุลราชธานีเป็นจงัหวดัท่ีติดกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 2 ประเทศ  



เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วม
พิธีเปิดท าการอย่างเป็นทางการของจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และบ้านพนมได อ าเภอส าเภา
ลูน จังหวัดพระตะบอง กัมพูชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวร
บ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยเปิดท าการทุกวัน เวลา 06.00 – 22.00 น. 



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพ 
และหลบหนีเข้าเมือง 

 



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 ภารกิจกลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพ 
และหลบหนีเข้าเมือง 



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 โครงสร้างส านักงานศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ 



พื้นที่พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จ านวน ๙ แห่ง 
บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ทางด้าน จ.กาญจนบุรี จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก และ จ.ราชบุร ี



พื้นที่พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จ านวน ๙ แห่ง 
บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ทางด้าน จ.กาญจนบุรี จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก และ จ.ราชบุร ี



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 องค์การกศุลเอกชน (NGOs) และหน่วยงานราชการไทย 
รวม 13 + 1 หน่วยงาน 



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 องค์การกศุลเอกชน (NGOs) และหน่วยงานราชการไทย 
รวม 13 + 1 หน่วยงาน 



พื้นที่พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จ านวน ๙ แห่ง 
บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ทางด้าน จ.กาญจนบุรี จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก และ จ.ราชบุร ี



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 
การด าเนินการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา 

กลับสู่มาตุภูมิด้วยความสมัครใจ 



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 
การด าเนินการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา 

กลับสู่มาตุภูมิด้วยความสมัครใจ 



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ 



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ 



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 การพิจารณาอนุญาตให้ผู้อพยพสัญชาติเมียนมาไปต้ังถิ่นฐาน 
ในประเทศท่ีสาม (ต้ังแต่ พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน)  
รวมท้ังสิ้น ๑๕ ประเทศ จ านวน 119,349 คน 

 



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 กระบวนการส่งผู้หนีภัยฯ ไปต้ังถิ่นฐานในประเทศท่ีสาม 

(Resettlement) 



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 การพิจารณาอนุญาตให้ผู้อพยพสัญชาติเมียนมาไปตั้งถิ่นฐาน 
ในประเทศที่สาม รวมทั้งหมด ๑๕ ประเทศ 



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 การพิจารณาอนุญาตให้ผู้อพยพสัญชาติเมียนมาไปตั้งถิ่นฐาน 
ในประเทศที่สาม รวมทั้งหมด ๑๕ ประเทศ 



หัวข้อการน าเสนอ  Policy Impact: เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  

 

 
   

 หนังสือชมเชยการปฏิบัติงาน 


