
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับบุคคลบนพื้นที่สูง และคนต่างด้าว 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๓ 
  
เรื่องผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาให้สถานภาพบุคคลบนพ้ืนที่สูง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
         คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษา

ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาให้สถานภาพบุคคลบนพื้นที่สูงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๒ ดังนี้ 

๑. ให้ชนกลุ่มน้อยที่มิได้เกิดในประเทศไทยที่จัดท าทะเบียนประวัติบุคคลบนพ้ืนที่สูงได้รับสถานะเป็น
บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายเพ่ิมขึ้นอีก ๓ กลุ่ม คือ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เนปาลอพยพ และจีนฮ่อ
อิสระกลุ่มชาวเขาหรือชนกลุ่มน้อยที่มิได้เกิดในประเทศไทยที่จัดท าทะเบียนประวัติบุคคลบนพ้ืนที่สูง(บัตรสีฟ้า) 
เข้ามาในประเทศไทยในลักษณะผิดกฎหมายจนถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ชาวเขา ๙ เผ่าเท่านั้นที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ ก าหนดสถานะให้เป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(ถือใบส าคัญถิ่นที่อยู่และใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว) ให้ครอบคลุมถึงชนกลุ่มน้อยกลุ่มอ่ืนที่อยู่บนพ้ืนที่สูง 
และได้จัดท าทะเบียนประวัติไว้แล้วคือ ๑) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ๒) เนปาลอพยพ และ ๓) กลุ่มจีนฮ่ออิสระ 

๒. ให้บุตรของบุคคลตามข้อ ๑. ที่เกิดในประเทศไทย ได้รับสัญชาติไทย ส าหรับบุตรของบุคคลตามข้อ 
๑. ที่เกิดในประเทศไทย แต่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ จนมาถึงวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศใช้ คือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ซึ่งมิได้สัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ และพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ ทวิ ให้
สัญชาติไทย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ ทวิ ดังเช่นที่มีมติ
คณะรัฐมนตรีให้กับชนกลุ่มน้อย กลุ่มญวนอพยพ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออพยพ ไทยลื้อ และอดีตโจรจีน
คอมมิวนิสต์มาลายา มาแล้ว โดยใช้หลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยแก่บุตรคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ 

๓. จะผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยในลักษณะชั่วคราว เป็นเวลา ๑ ปี ส าหรับกลุ่มชาวเขาหรือชนกลุ่ม
น้อยบนพ้ืนที่สูงที่เข้าในประเทศไทยหลังวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒ ซึ่งมีสถานะ
ตามกฎหมายเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
                                     



มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔ 

  
  

         คณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาชนเผ่าและชาติพันธุ์ กรณีปัญหาของ 
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ  แล้วที่ประชุมมีมติตามความเห็นของ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานฯ ดังนี้  
         ๑. เห็นชอบให้ผ่อนผันให้บุคคลบนพ้ืนที่สูงที่ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลบนพ้ืนที่สูง  (บัตรสี
ฟ้า) และบุคคลที่ได้รับการจัดท าทะเบียนส ารวจชุมชนบนพ้ืนที่สูง (บัตรสีเขียวขอบแดง) อยู่อาศัยในประเทศ
ไทยในลักษณะชั่วคราวเป็นเรื่องที่น่าจะผ่อนผันได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวพิสูจน์สถานะของตนเอง
ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ เนื่องจากการด าเนินการเพื่อพิสูจน์สถานะของคนกลุ่มนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๔๓ ที่ผ่านมายังไม่แล้วเสร็จ  
         ๒. เห็นชอบให้บุตรของบุคคลบนพ้ืนที่สูงที่ได้รับสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมาย  ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวต้องเกิดในประเทศไทย โดยไม่ก าหนดห้วงระยะเวลา ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งยังไม่ครบถ้วน
ให้สมบูรณ์และ ชัดเจนยิ่งขึ้น  
         ๓. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยุติหรือระงับการจับกุมบุคคลบน
พ้ืนที่สูงที่ได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ชั่วคราวข้างต้นด้วยความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่ไม่รวมถึง
การกระท าความผิดตามกฎหมายอ่ืน ๆ ส าหรับข้อเสนออ่ืน ๆ ของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาชนเผ่าและ
ชาติพันธุ์มานั้น มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปหารือในรายละเอียดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดย
ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและผลกระทบทางลบต่อประโยชน์ส่วนรวมและความมั่นคง เพ่ื อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในระยะต่อไป 



มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕ 
         คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการขอมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันการอยู่ชั่วคราวของบุคคลบนพ้ืนที่สูงและ
ชุมชนบนพ้ืนที่สูง ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ กรณีปัญหาชนเผ่าและชาติพันธุ์ 
เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้  
         ๑. อนุมัติขยายเวลาผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลที่จัดท าทะเบียนประวัติบุคคลบนพ้ืนที่สูง  (บัตรสีฟ้า) และ
ผู้จัดท าทะเบียนประวัติชุมชนบนพื้นที่สูง (บัตรสีเขียวขอบแดง) อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไป
มีระยะเวลาอีก ๑ ปี  
         ๒. อนุมัติให้มีการจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวให้กับผู้ตกหล่น และน ารายชื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ 
กรณีปัญหาชนเผ่าและชาติพันธุ์พิจารณาอนุญาตเพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวต่อไป   
         ทั้งนี้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผ่อนผันให้บุคคลที่จัดท าทะเบียนประวัติ
บุคคลบนพ้ืนที่สูง (บัตรสีฟ้า) และผู้จัดท าทะเบียนประวัติชุมชนบนพ้ืนที่สูง (บัตรสีเขียวขอบแดง) อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา ๑ ปี เพื่อด าเนินการพิสูจน์สถานะ แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีบุคคลบน
พ้ืนที่สูงและชุมชน บนพ้ืนที่สูงที่มีสิทธิขอพิสูจน์สถานะของตนเอง จ านวน ๑๕๖,๗๕๐ คน ซึ่งกระบวนการใน
การพิสูจน์สถานะของกลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบจากอ าเภอ /กิ่งอ าเภอ และส่งให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทย หรือคณะกรรมการพิจารณาให้สถานะเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายของจังหวัด พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ งหนึ่ ง จึงจะจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
กระทรวงมหาดไทยต้องจัดส่งรายชื่อ ลายพิมพ์นิ้วมือให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านักงานต ารวจสันติบาล ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
ตรวจสอบพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่ง จึงจะน าเข้าคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยหรือคณะกรรมการให้
สถานะเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย พิจารณาและน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ จึงท าให้บุคคลที่ยื่นค าร้องเพ่ือขอ
ก าหนดสถานะยังไม่ได้รับการอนุมัติภายในระยะเวลาที่ผ่อนผัน  
         ดังนั้น เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุมัติให้กลุ่มบุคคลบนพ้ืนที่
สูงและชุมชนบนพ้ืนที่สูงอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวต่อไปมีระยะเวลาอีก ๑ ปี จากการจัดท าทะเบียน
ประวัติบุคคลบนพ้ืนที่สูง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๓ จ านวน ๒๔๗,๗๗๕ คน และการ
จัดท าทะเบียนประวัติชุมชนบนพ้ืนที่สูง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ จ านวน 
๑๘๖,๙๒๙ คน ปรากฏว่ากลุ่มสหพันธ์เกษตรกภาคเหนือได้เรียกร้องให้มีการท าทะเบียนประวัติและบัตร
ประจ าตัวให้กับผู้ตกหล่น จึงขออนุมัติให้มีกาจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวให้กับผู้ตกหล่น โดยให้มี
การส ารวจรายชื่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้ที่ได้จัดท าทะเบียนประวัติไว้แล้ว และผู้ตกหล่นกรณีอ่ืน
ที่มี เหตุผลเพียงพอ ซึ่งมีคณะท างานระดับอ าเภอตรวจสอบมาก่อนภายใน ๖๐ วัน ตามห้วงเวลาที่
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือฯ กรณีปัญหาชนเผ่าและชาติพันธุ์ก าหนด และ
ให้น ารายชื่อดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กร
ประชาชนภาคเหนือ กรณีปัญหาชนเผ่าและชาติพันธุ์ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือให้สอบพยาน
เพ่ิมเติมเพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวต่อไป  
 
  



มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 
         คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลที่จัดท าทะเบียนประวัติบุคคลบนพ้ืนที่สูง (บัตรสีฟ้า) และผู้
ที่จัดท าทะเบียนประวัติชุมชนบนพ้ืนที่สูง (บัตรสีเขียวขอบแดง) ทั้งหมดที่ได้จัดท าทะเบียนประวัติไว้กับทาง
ราชการแล้วได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไปอีก ๑ ปี และสามารถท างานได้ตามมาตรา ๑๒ 
แห่งพระราชบัญญัติการท างานคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการด าเนินการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนและเป็นที่ยุติ แล้วให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปส าหรับ
เรื่องนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากลุ่ม
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์การ รายงานว่า 
         ๑. คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหากลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ และเครือข่ายองค์กร
ประชาชนภาคเหนือชุดเดิม ได้มีค าสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสหพันธ์เกษตรกร
ภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือกรณีปัญหาชนเผ่าและชาติพันธุ์ เพ่ือพิจารณาปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ 
         ๒. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาปัญหาเร่งด่วน กล่าวคือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๔๕ ผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูงและกลุ่มชุมชนบนพ้ืนที่สูง (ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาอาศัยอยู่ใน 
๒๐ จังหวัด) จ านวน ๓๗๗,๖๗๗ คน อาศัยอยู่ในประเทศได้เป็นการชั่วคราวมีก าหนด ๑ ปี เพ่ือด าเนินการขอ
สถานะตามกฎหมายที่ตนมีสิทธิ โดยในปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
           ๒.๑ บุคคลบนพ้ืนที่สูงและชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่เป็นชาวเขาดั้งเดิมในประเทศไทย ตรวจสอบแล้วมี
จ านวน ๙๐,๗๓๑ คน สามารถขอลงรายการสัญชาติไทยได้ตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
พิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพ้ืนที่สูงฯไปแล้ว  ๖๑,๐๔๔ คน อยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบหลักฐาน ๒๘,๖๙๕ คน โดยนายอ าเภอเป็นผู้อนุมติเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน 
           ๒.๒ บุคคลบนพืน้ที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูงที่หลบหนีเข้าเมืองมาถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ สามารถ
ขอสถานะเป็นบุคคลเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้ยื่นค าร้องและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอ าเภอ 
จังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยฯ จ านวน ๓๗,๒๙๖คน และต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติ โดยกลุ่มชาวเขาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแล้ว จ านวน ๒,๔๕๔ 
คน 
           ๒.๓ บุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูงที่เป็นบุตรของบุคคลตามข้อ ๒.๒ และเกิดในประเทศไทย
สามารถขอสัญชาติไทยได้ ได้ยื่นค าร้อง และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของอ าเภอ จังหวัด และคณะกรรมการ
พิจารณาให้สัญชาติไทยฯ จ านวน ๒๙,๑๑๕ คน 
           ๒.๔ บุคคลบนพ้ืนที่สูงและชุมชนบนพ้ืนที่สูง กลุ่มที่เข้ามาหลังวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ จ านวน 
๒๒๐,๕๒๗ คน ไม่สามารถยื่นค าร้องขอก าหนดสถานะใด ๆ ได้ ถือว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง 
         ๓. เนื่องจากจ านวนบุคคลที่จะก าหนดสถานะให้เป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย และการให้
สัญชาติไทยมีจ านวนมาก บางอ าเภอมีถึง ๓๐,๐๐๐ คน แต่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียง ๒ คน มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลในระดับพ้ืนที่ ระดับจังหวัดและส่วนกลาง โดยเฉพาะการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม ซึ่งต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือมาตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ บางครั้งกระบวนการพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ถูกต้อง ต้อส่งกลับไปพิมพ์มาใหม่ท าให้ใช้เวลามาก อีกทั้งต้อง
ตรวจสอบประวัติว่า เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ ท าให้
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนดผ่อนผันไว้ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน 



มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลบนพ้ืนที่สูงและชุมชน
บนพื้นทีสู่งที่ไม่สามารถก าหนดสถานะตามกฎหมายได้ และผู้ที่อพยพเข้ามาหลังวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ ซึ่งได้
จัดท าทะเบียนประวัติไว้แล้ว อยู่อาศัยในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวต่อไปอีก ๑ ปี จนถึงวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ และให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการด าเนินการเกี่ยวกับการให้สถานะตามกฎหมายแก่กลุ่ม
บุคคลที่ขอลงรายการสัญชาติไทย จ านวน ๙๐,๗๓๙ คน ขอสัญชาติไทย และขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมาย จ านวน ๖๖,๔๑๑ คน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส าหรับกลุ่มผู้ที่อพยพเข้ามาหลังวันที่ ๓ 
ตุลาคม ๒๕๒๘ จ านวน ๒๒๐,๕๒๗ คน ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือ
รับไปเจรจากับประเทศเพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งผู้อพยพกลุ่มดังกล่าวกลับภูมิล าเนาต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่าง
ผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราว ให้หน่วยงานต่าง ๆ ประสานและให้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ก าหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหารองรับตาม
อ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๔๗ ผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราว ๑ ปีของบุคคลบนพื้นที่สูงแและชุมชนบนพื้นที่สูง โดยผ่อนผันให้เฉพาะ
กลุ่มบุคคลบนพ้ืนที่สูงและชุมชนบนพ้ืนที่สูง (บุคคลเป้าหมายที่ขอลงรายการสัญชาติไทยขอสัญชาติไทย และ
ขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย) อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไปได้อีก ๓ 
เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ (เรื่อง การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผ่อนผันให้อยู่
ชั่วคราว ๑ ปี ของบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง) ให้แล้วเสร็จโดยเร็วทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลบนพ้ืนที่สูงและชุมชนบนพ้ืนที่สูง ตลอดจนผู้ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย 
เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ รัดกุมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้
กระทรวงมหาดไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือในเรื่องนี้ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลต ารวจเอก ชิด
ชัย วรรณสถิตย์ ) รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) เพ่ือก าหนด
กรอบทิศทางในการด าเนินการเชิงนโยบายให้เป็นที่ยุติชัดเจนก่อน แล้วจึงจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง โดยให้พิจารณายุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะสิทธิของบุคคล  ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ (เรื่อง ผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/
๒๕๔๘) เห็นชอบและอนุมัติไว้แล้วประกอบด้วยแล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อ 

 


