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สํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

บทสรุปผู้บริหาร  

 
   คําม่ันของไทย (ครม. เห็นชอบ เม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

๑. การดําเนินการต่อเน่ืองเพื่อรองรับวุฒิการศึกษาและเอกสารทางการศึกษาของเด็ก 

 ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา 

๒. การให้โอกาสในการทํางานสําหรับผู้ที่เดินทางกลับไปแล้วตามกฎระเบียบของไทย

 และ การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับเมียนมา 

๓. การพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา 

๔. แนวทางการใช้การพัฒนาเพ่ือช่วยเตรียมความพร้อมพ้ืนที่รองรบัผูห้นีภัยการสู้รบ

 จากเมียนมาและชุมชนท้องถ่ิน 

๕. การเสริมสร้างความสามารถและทักษะที่จําเป็นให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการนํา

 ระบบคัดกรองเพ่ือคัดแยกผู้ที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศออกจาก 

 ผู้แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจมาปฏิบัติ 

๖. การนํามาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศ

 มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. การจัดให้เด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าถึงการดูแล

 ด้านสุขภาพที่เหมาะสม 

๘. การส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไม่เลือกปฏิบัติภายใต้

 โครงการ “ยุติธรรมใส่ใจ” 
 

  ที่มาและความสําคัญของการประชุม 

การประชุมเวทีผู้ล้ีภัยโลก คร้ังที่ ๑ (Global 

Refugee Forum) ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๑๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเวทีการประชุมคร้ังแรก

ของโลก ที่ประเทศต่างๆแสดงความมุ่งม่ันที่จะ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้ลี้ ภัย ท่ีเน้นหลักการ  

“แบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบ”  โดยมี

สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งหประชาชาติ 

(UNHCR) และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเจ้าภาพร่วม 

  องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย  

สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ กระทรวง

การต่างประเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงแรงงาน 

  ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม  

๑. ผู้เข้าร่วมประมาณ ๓,๐๐๐ คน  

๒. ประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่

ให้คําม่ัน จํานวน ๗๗๐ คําม่ัน  

 
 

 

  
“Thailand will spare no efforts to continue doing 
our part to pursue sustainable solutions for those 

 in genuine protection need” 
  พล.อ. สมศักดิ์ รุ่งสิตา 

เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 

 



สํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 
 

 ไทยมีการจัดต้ังคณะทํางานระดับชาติเพ่ือทําหน้าที่ประสานงานและนําข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ล้ีภัย (Global 
Compact on Refugee-GCR) นําไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งให้ความสําคัญกับการแสวงหาทางออกที่ย่ังยืนให้กับผู้ท่ีต้องการ 
ความคุ้มครอง โดยเฉพาะสตรีและเด็กซ่ึงเป็นไปบนพ้ืนฐานของหลักการมนุษยธรรมและการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ 

 ภายหลังจากท่ีไทยได้มีการลงนาม บันทึกความเข้าใจ เร่ือง การกําหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกัก
ตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ ไทยได้มีการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องในการนําบันทึก 
ความเข้าใจดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายในเร่ืองการนํามาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็ก 
ท่ีต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศ  

 การเตรียมพร้อมเจ้าหน้าท่ีให้มีความพร้อมในการทํางานภายใต้กลไกระบบคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าว ซึ่งคาดว่า 
จะบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  และหวังว่าไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากกลไก Asylum Capacity Support Group ที่ UNHCR  
ได้ริเริ่มข้ึน มาสนับสนุนการใช้ระบบคัดกรองของไทย  

 ไทยได้รับภาระในการดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยาวนานมากกว่าแสนคนและปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับ
รัฐบาลเมียนมาและภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคล่ือนกระบวนการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบกลับโดยสมัครใจ โดยได้นํา 
แนวทางการพัฒนารูปแบบต่างๆ มาใช้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้หนีภัยการสู้รบ  

 
 
        
 

  

 

 
 

สรุปถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
พล.อ. สมศักด์ิ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุม 

 เป็นโอกาสแสดงบทบาทของไทยในการคุ้มครองและดูแลคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ไม่สามารถ

เดินทางกลับประเทศต้นทางได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวทีประชาคม

ระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องการคุ้มครองผู้ที่แสวงหาสถานะการล้ีภัย 

 นําเสนอการดําเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของไทย รวมถึงประเด็นที่ไทยให้ความสําคัญ

และต้องการการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ 

 รับทราบทิศทางและความสนใจขององค์การระหว่างประเทศ รวมถึงรับทราบแนวนโยบายเก่ียวกับ

ผู้ล้ีภัยของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับทิศทาง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติของ

ไทยให้สอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

...................................................................... 



 

สรุปสาระสําคัญในภาพรวม 
การประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก คร้ังที่ ๑  

(Global Refugee Forum - GRF) 
 

 

๑. ที่มาและความสําคัญ 

  ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ ขอให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยใน การประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ ๑ (Global Refugee Forum-GRF) ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ 
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในฐานะหน่วยงานท่ีกํากับในระดับนโยบาย ซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนไทยจะมี
โอกาสกล่าวถ้อยแถลงที่สอดแทรกคํามั่นที่ไทยจะประกาศในท่ีประชุม และเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงถึงความมุ่งมั่น
และนโยบายในการร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัย 

 ๒. ความมุ่งหมายของการประชุม  
   การประชุม GRF ครั้งที่ ๑ เป็นการประชุมเพ่ือติดตามผลการนํา “ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย 
 ผู้ลี้ภัย” (Global compact on Refugees – GCR) ไปปฏิบัติ รวมท้ังเป็นโอกาสที่ประเทศต่างๆ จะได้แลกเปล่ียน
 ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งการเป็นผู้ร่วมอุปถัมภ์ (co-sponsor) ในหัวข้อการประชุมที่แต่ละประเทศ
 สามารถเป็นต้นแบบเพ่ือการขับเคล่ือนประเด็นดังกล่าวได้ โดยการประชุมให้ความสําคัญกับการหารือใน ๖ ประเด็น คือ 
 การแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ (burden and responsibility sharing) การศึกษา (education) โอกาสในการทํางาน
 และความเป็นอยู่ (jobs and livelihoods) การเข้าถึงพลังงานและโครงสร้างพ้ืนฐาน (energy and infrastructure) 
 การแสวงหาทางออก (solutions) และศักยภาพในการคุ้มครองผู้ลี้ภัย (protection capacity) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GCR เป็นเอกสารท่ีไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่ระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยของโลก โดยมี 
วัตถุประสงค์ ๔ ข้อ ได้แก่ (๑) ลดแรงกดดันที่มีต่อประเทศผู้รับผู้ลี้ภัย (๒) ยกระดับศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง  
ของผู้ลี้ภัย (๓) เพ่ิมช่องทางในการไปต้ังถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม และ (๔) สนับสนุนเง่ือนไขในประเทศต้นทาง 
เพ่ือการส่งกลับอย่างปลอดภัยและมีศักด์ิศรีทั้งน้ี UNHCR ได้ทําหน้าที่ผู้ประสานงานในกระบวนการยกร่างและเจรจา 
GCR จนแล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไทยได้ร่วมกับรัฐสมาชิกสหประชาชาติอ่ืน ๆ รับรอง GCR  
ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๓ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
 การประชุม GRF เป็นเวทีใหม่ที่ต้ังขึ้นตามท่ีระบุในเอกสาร GCR ให้เปน็การประชุมในระดับรัฐมนตรีเพื่อ
ติดตามและทบทวนการนาํ GCR ไปปฏิบติั การประชุม GRF ครั้งที่ ๑ จะมีขึ้นในปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ในอีก ๔ ปี
ข้างหนา้ (ปี ๒๕๖๖)  

ที่มา : กรมองค์การระหว่างประเทศ  

ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย GLOBAL COMPACT ON REFUGEE (GCR) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. สรุปภาพรวมของการประชุม  

   ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม มีประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงสถาบันวิชาการ และภาค
 ประชาสังคมต่างๆ ได้ให้คํามั่นในเร่ืองการช่วยเหลือและปกป้องผู้ลี้ภัย โดยยึดหลักการในเรื่องการแบ่งเบาภาระและ
 ความรับผิดชอบ จํานวนทั้งสิ้น ๗๗๐ คํามั่น โดยมีองค์การระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลกที่ประกาศจะให ้
 ความช่วยเหลือทางการเงิน จํานวนกว่า ๒ พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศต่างๆ จํานวน ๑๓๕ ประเทศ 
 ที่ประกาศจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน รวมเป็นจํานวนกว่า ๒ พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง 
 ความช่วยเหลือรูปแบบอ่ืน เช่น การให้โอกาสในการทํางานและการให้คําปรึกษาทางกฎหมายซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็น
 พ้องกับหลักการการทํางานในระยะต่อไปว่าต้องอยู่บนหลักการแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันทั้งประเทศที่รับภาระดูแล 
 ผู้ลี้ภัยประเทศต้นทาง และประเทศที่รับผู้ลี้ภัยไปต้ังถิ่นฐาน รวมถึงประชาคมระหว่างประเทศทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นไปตาม
 หลักการที่ปรากฎในเอกสารข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (GCR) 
 
  

  
 
 
 
 
 
 

 

 

     

   สรุปคํากล่าวเปิดของเลขาธกิารสหประชาชาติ Mr . António Guterre  
    - เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ รว่มมือกันมากขึ้นในการแบ่งเบาภาระ 
                              ดูแลผู้ลี้ภัยที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศ 
    - ปัจจุบันสถานการณ์ทีค่นถูกบังคับใหล้ะทิ้งถ่ินฐานและการแสวงหาสถานะผู้ลี้ภัย 
                              ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤติมากที่สุด 
    - ชื่นชมประเทศกําลงัพัฒนาหลายประเทศที่ช่วยเหลือดูแลผู้พลัดถ่ินที่ต้องการความ 
   คุ้มครองทั้งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ 
   ให้แก่บคุคลเหล่านี ้

     

   สรุปคํากล่าวเปิดของขา้หลวงใหญ ่UNHCR Filippo Grandi  
    - เน้นยํ้าให้ประชาคมระหว่างประเทศแบ่งเบาภาระรว่มกันในเรื่องการดูแลและแก้ไข
   ปัญหาผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถ่ินที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศ ซ่ึงทุกภาคส่วนต้อง
   มีส่วนในการช่วยแสวงหาทางออก ซ่ึงข้อตกลง GCR จะถูกใช้เป็นกรอบหลักในการ 
   ช่วยประเทศต่างๆ แก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกับผู้ลี้ภัย 
    - การประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลกเป็นโอกาสสําคัญที่ภาคส่วนต่างๆ จะได้นําเสนอการ 
   ดําเนินการที่ผ่านมา รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา 
    - ชื่นชมประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีทรัพยากรจํากัด แต่ก็มีการให้ความ 
   ช่วยเหลือผู้พลัดถ่ินที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ 
 



 

  

 ประเทศ    ถ้อยแถลงท่ีน่าสนใจ  

 
 
 

    Denmark 
 

  - เน้นการแก้ไขปัญหาท่ีประเทศต้นทาง พัฒนาทางออกที่ย่ังยืน รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพ ทักษะด้านต่างๆ ของผูล้ีภั้ย  
  - เน้นช่วยเหลือกลุ่มเด็กและสตรเีปน็ลาํดับแรก 
  - ให้เงินช่วยเหลือในด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการกลบัคืนสูส่ังคมของผู้ลี้ภัย 
  - ริเริ่มโครงการต้ังถ่ินฐานสําหรบัผูท้ี่ต้องการได้รับความคุ้มครองอีกครั้ง 
 

 
 
 
 

Canada 

  - ยังคงความต่อเนื่องของนโยบายการต้ังถ่ินฐานในแคนาดา รวมทัง้เน้นในเรื่อง
การดูแลผูล้ี้ภัยที่มีปัญหาการขยับฐานะทางเศรษฐกิจ (economic mobility) 
รวมถึงการรับผู้ที่เคลื่อนไหวด้านการเมือง มนุษยธรรม/สทิธิมนุษยชน สื่อมวลชน 
ที่หนีจากการประหัตประหารจากประเทศต้นทางและต้องการสถานะผูล้ี้ภัยใน
แคนาดา 
  - แคนาดาพร้อมที่จะแบ่งปันแนวปฏิบัติให้กับประเทศต่างๆ ในเร่ืองของการต้ัง
ถ่ินฐานและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้ลี้ภัย 
  - ให้ความสาํคัญเปน็พเิศษกับการให้การศึกษาและการพัฒนาแก่ผู้ลีภั้ยที่เป็นสตรี
และเด็กผู้หญงิ  

 
 
 

Finland 
 

  - ให้คําม่ันว่าจะเพิ่มจํานวนการรับผูล้ี้ภัยที่ต้องการต้ังถ่ินฐานในฟนิแลนด์ ในปี 
ค.ศ. 2020 รวมทั้งจะใหค้วามช่วยเหลือทางการเงนิมากขึ้น  
  - ให้ความสาํคัญกับการชว่ยเหลือผูล้ี้ภัยที่เปน็ผูพ้ิการเป็นลาํดับแรก และพร้อมที่
จะให้การสนบัสนนุผูเ้ชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลผูล้ี้ภัยที่เปน็ผู้พกิารให้แก่
ประเทศต่างๆ ที่ประสบปญัหา  

 
 
 

Japan 

  - เพิ่มจํานวนการรับผูล้ี้ภัยที่ต้องการมาตั้งถ่ินฐาน  
  - สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของความชว่ยเหลือทางการเงนิใน
ปัจจุบันกับจํานวนงบประมาณที่ต้องการในการดูแลผู้ลีภั้ยทั่วโลก 

 
 
 

Korea 

  - นําเสนอตัวแบบของประเทศท่ีมีกฎหมายและหน่วยงานเฉพาะ (ชาติแรกของ
เอเชีย) ในการจัดทําระบบคัดกรองผูล้ี้ภัยและพิจารณาสถานะเป็นของตัวเอง  
  - พร้อมสนับสนนุทางการเงินให้แก่โครงการพัฒนาต่างๆ สําหรับการต้ังถ่ินฐาน
ของผูล้ี้ภัย 



Statement by Thailand
General Somsak Roongsita,

Secretary-General, Office of the National Security Council
Plenary on Burden and Responsibility Sharing at the 1st Global Refugee Forum

17December 2019,Palais desNations,Geneva
(3 minutes)

Chairperson,
High Commissioner,
Excellencies,
Distinguished delegates,

1. On behalf of the Royal Thai Government, I would like to thank
the Swiss Confederation. the UNHCR and the 5 co-convenors
for making this historic first Global Refugee Forum happen.

2. As we witness an increasing number of displaced persons, this first
GRF is indeed a crucial opportunity to enhance political
commitment and concerted efforts towards sustainable solutions
for them, especially in the context of global mixed migration.

Chairperson,

3. Thailand has set up the National Working Group to coordinate
our national implementation of the GCR and the GCM. We stress
on the importance of sustainable solution and addressing
vulnerabilities in particular of women and children on the move.
Here I wish to share some of our recent developments and
pledges based on the principles of shared responsibility and
humanitarianism.

4. At the policy level, "the Comprehensive Strategy on Resolving
Irregular Migrant Problems" has been developed to realize the
systematic and efficient management of illegal migrants, bearing
in mind the mixed flow of migration, and taking into
consideration the balance between security and human rights.

5. Recognizing the vulnerabilities of women and children on the
move, Thailand has adopted the "1\10U on Alternatives to
Detention for Children in immigration Detention Centres."
No child shall be detained in detention centre. This initiative has
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involved efforts of a number of agencies including NGOs.
One year after the MOU adoption, we pledge to strengthen
capacity of officials concerned to effectively implement it as well
as to prepare them for a refugee screening system likely to be in
place next year. We therefore welcome the launch of the Asylum
Capacity Support Group and hope to utilise this mechanism to
support our endeavor.

Chairperson,

6. Thailand has long experienced a protracted refugee situation.
We have hosted over 100,000 displaced persons from Myanmar
over the past thirty years. With the close cooperation from the
Myanmar Government, since 2016 over a thousand of these
displaced persons have returned home and many more in the
pipelines. Thailand pledges to enhance necessary cooperation
with relevant parties to move forward the return process in a
systematic and sustainable manner. We also pledge to undertake
development projects in the receiving areas in Myanmar through
the application of the Sufficiency Economy Philosophy and to
provide relevant trainings prior to their return to Myanmar, as
well as employment opportunities in Thailand for returnees In
accordance with our laws and regulations.~

Chairperson,

7. People become refugees not by choice. No one wants to leave
their homes and their loved ones. Thailand will spare no efforts
to continue doing our part to pursue sustainable solutions for
those in genuine protection need.

8. We look forward to the concerted and synergised efforts of all
stakeholders and concrete commitments to help achieve the goal
of a more equitable burden and responsibility sharing.

Thank you.

Total 453 words / 151 words per minute



 
 
 

 
ร่างค าม่ันของไทยส าหรับการประชุมเวทีผู้ล้ีภัยโลก ครั้งที่ ๑  

พร้อมค าแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ 
 

แบบฟอร์มค ำม่ันของ UNHCR ก ำหนดให้ระบุรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น หัวข้อค ำม่ัน (name of contribution)  
ไม่เกิน ๒๐ ค ำภำษำอังกฤษ และรำยละเอียดโดยย่อ (brief description) ไม่เกิน ๒๐๐ ค ำภำษำอังกฤษ เป็นต้น 
 

๑. หัวข้อ 
 Continuing work to ensure mutual recognition of educational certificates and documents for 
children of Myanmar displaced persons  
 การด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาและเอกสารทางการศึกษาของเด็กผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา 
 รายละเอียดโดยย่อ 

To continue working to ensure that children of Myanmar displaced persons who have 
returned to Myanmar be recognised for their educational certificates and documents issued by 
Thai authorities in order for them to continue their study in Myanmar. 

ด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้เด็กผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาที่เดินทางกลับเมียนมาแล้วได้รับการรับรองวุฒิการศึกษา
และเอกสารทางการศึกษาท่ีทางการไทยออกให้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในเมียนมาได้   
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงมหำดไทย / กระทรวงกำรต่ำงประเทศ / กระทรวงศึกษำธิกำร) 
 

๒. หัวข้อ 
 Providing employment opportunities for returnees in accordance with laws and regulations 
and relevant trainings prior to their return to Myanmar 
 การให้โอกาสการท างานส าหรับผู้ที่เดินทางกลับไปแล้วตามกฎระเบียบของไทยและการฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง
ล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับเมียนมา 
 รายละเอียดโดยย่อ 

To facilitate the employment through legal channels in a systematic manner for Myanmar 
displaced persons who have returned to Myanmar and wish to come back to work in Thailand 
in accordance with national legislations, laws and regulations, as well as to arrange vocational 
training programmes for them prior to their return. 

อ านวยความสะดวกให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาที่เดินทางกลับไปเมียนมาแล้วและประสงค์จะกลับมาท างาน 
ในประเทศไทยให้สามารถท างานได้โดยผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายตามกฎระเบียบของไทยและอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาระหว่างรอการเดินทางกลับ  
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงมหำดไทย / กระทรวงแรงงำน / กระทรวงกำรต่ำงประเทศ / ส ำนักงำน 
สภำควำมมัน่คงแห่งชำติ) 
 
๓. หัวข้อ 
 Enhancing cooperation in the repatriation process of Myanmar displaced persons 
 การส่งเสริมความร่วมมือในกระบวนการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา  
 รายละเอียดโดยย่อ 

To enhance necessary cooperation with relevant parties to move forward the repatriation 
process of Myanmar displaced persons in a systematic and sustainable manner. 
 ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ตามความจ าเป็นเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงกำรต่ำงประเทศ / กระทรวงมหำดไทย / ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ) 



 
 
 

 
๔. หัวข้อ 
 Development-led approach to help prepare receiving areas for Myanmar displaced persons 
and local communities 
 แนวทางการใช้การพัฒนาเพ่ือช่วยเตรียมความพร้อมพ้ืนที่รองรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและชุมชนท้องถิ่น 
 รายละเอียดโดยย่อ 

To undertake community-based development projects in the receiving areas for the 
Myanmar displaced persons and local communities through the establishment of learning 
centres with the application of the Sufficiency Economy Philosophy. 
 ด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาผ่านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รองรับผู้หนีภัย
การสู้รบจากเมียนมาและชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 
  

๕. หัวข้อ 
 Enhancing capacity-building of officers involved in implementing the national screening system 
 การเสริมสร้างความสามารถและทักษะที่จ าเป็นให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการน าระบบคัดกรองมาปฏิบัติ 
 รายละเอียดโดยย่อ 

To enhance capacity-building of officers involved in implementing the national screening 
system to differentiate persons in need of international protection from those seeking economic 
opportunities. 
 เสริมสร้างความสามารถและทักษะที่จ าเป็นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการน าระบบคัดกรองเพ่ือคัดแยกผู้ต้องการ
ความคุ้มครองระหว่างประเทศออกจากผู้แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจมาปฏิบัติ 
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ / ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง / ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ / 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 
 

๖. หัวข้อ 
 Effective application of alternative to detention measures for children in need of 
international protection 
 การน ามาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 รายละเอียดโดยย่อ 

To encourage the involvement of relevant stakeholders, especially civil societies, private 
sectors and international organizations, in implementing the Standard Operating Procedures 
under the “Memorandum of Understanding on the Determination of Measures and Approaches 
Alternative to Detention of Children in Immigration Detention Centers”, with particular attention 
to children in need of international protection and to the expedition of third country 
resettlement process for them and their families. 
 ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ มีส่วนร่วม
สนับสนุนการน าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MoU) เรื่อง การก าหนด
มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะ 
เด็กท่ีต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศ และการเร่งรัดกระบวนการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามของ 
เด็กเหล่านี้และครอบครัว 
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ / ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง / กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ 
ควำมมั่นคงของมนุษย์ / กระทรวงแรงงำน / กระทรวงมหำดไทย / กระทรวงสำธำรณสุข / กระทรวงศึกษำธิกำร / 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ / ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ)  
 

http://esubmissionplus1.mfa.app/document.open.php?DocID=5887697&isRead=0&InBoxRecID=69928700%5b%5bOpenSubWindow%5d%5d400x200@,,NoModal


 
 
 

 
๗. หัวข้อ 
 Provision of access to age-appropriate health care for children in need of international 
protection in Thailand    
 การจัดใหเ้ด็กท่ีต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพที่เหมาะสม
ตามช่วงอายุ 
 รายละเอียดโดยย่อ 

To improve health security of children in need of international protection in Thailand by 
providing basic vaccines according to their age groups. 
 ส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพของเด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศในประเทศไทยโดยให้ได้รับวัคซีน
พ้ืนฐานตามช่วงอายุของเด็ก  
(หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงสำธำรณสุข)  
 

๘. หัวข้อ 
 Justice Care 
 ยุติธรรมใส่ใจ   
 รายละเอียดโดยย่อ 
 To provide assistance under “Justice Care” programme to all victims including those in need 
of international protection residing in Thailand to have access to the criminal justice system 
without discrimination. 
 ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่อซึ่งรวมถึงผู้ที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศที่พ านัก 
อยู่ในประเทศไทยภายใต้โครงการ “ยุติธรรมใส่ใจ” ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
(หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง : กระทรวงยุติธรรม)  
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