
รายงานประจำปี 2554: 
ความสำเร็จของยูเอ็นเอชซีอาร์ในปีที่ผ่านมา 

ปี พ.ศ. 2555  ฉบับที่ 4

จดหมายข่าว สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ



สารจากผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

เรียน ผู้สนับสนุนยูเอ็นเอชซีอาร์ ประจำประเทศไทย 

 

ปี 2554 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับประเทศไทย เกือบทั้งประเทศเผชิญภาวะ  

น้ำท่วมที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 50 ปี ผมขอแสดงความเห็นอกเห็นใจและ

เสยีใจสำหรบัการสญูเสยีของชวีติ และผลกระทบรา้ยแรงตา่งๆจากนำ้ทว่มมา 

ณ ที่นี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทดสอบความเข้มแข็งของคน และคนไทย  

ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นคนที่สู้ชีวิต และปรับตัวง่ายกับสภาวการณ์ต่างๆ   

ในสถานการณ์นี้ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้บริจาคเงินสด และตะเกียงพลังงาน  

แสงอาทิตย์มูลค่า 9 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและขอบคุณประเทศไทย  

และคนไทยสำหรับการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และให้พื้นที่สำหรับพวกเขามาเกือบ   

4 ทศวรรษ  

 

สำหรับสถานการณ์ที่ค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนไทย-พม่าในปีที่ผ่านมา ที่ๆ  

ผู้ลี้ภัยมีชีวิตอยู่ในความยากลำบากมานานกว่ายี่สิบปี เนื่องจากข้อจำกัดด้าน

งบประมาณ ทำให้ยูเอ็นเอชซีอาร์ต้องลดจำนวนโครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

ตามแนวชายแดนลง และนี่คือการเน้นย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของการ

บริจาคแบบต่อเนื่องของท่านผู้บริจาคเพื่อให้ยูเอ็นเอชซีอาร์มีโอกาสดำเนิน

การให้ความช่วยเหลือที่เพียงพอสำหรับผู้ลี้ภัย 

 

ถึงแม้จะมีอุปสรรคใดๆก็ตาม แต่ด้วยการสนับสนุนของท่าน ในปีที่ผ่านมา   

ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้ประสบความสำเร็จในหลายโครงการ เราสามารถมั่นใจ  

ได้ว่าเด็กที่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัยได้รับสูติบัตร ปีที่แล้วเด็กที่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัย  

เกือบ 2,000 คนได้รับสูติบัตร เอกสารนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ป้องกันเด็กจาก

สภาวะคนไร้สัญชาติ และเป็นเอกสารที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลในการช่วย

พิสูจน์ตัวตนของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามเมื่อพวกเขาโตขึ้น 

 

ยูเอ็นเอชซีอาร์ยังคงช่วยให้ผู้ลี้ภัยมีชีวิตใหม่ในประเทศที่ 3 ผ่านโครงการการ

ตั้งถิ่นฐานใหม่ ในปี 2554 ผู้ลี้ภัยกว่า 9,000 คนได้เดินทางออกจาก 9 ค่าย  

ผู้ลี้ภัยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ และญี่ปุ่น ส่งผลให้

จำนวนของผู้ลี้ภัยลดลงจากเกือบ 95,000 คน เหลือ 88,000 คนเมื่อสิ้นปี 

2554 

 

การสนับสนุนของท่านมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของยูเอ็น  

เอชซีอาร์ในปี 2554 เราขอขอบคุณความมีน้ำใจของท่านในการสนับสนุนการ

ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ผมหวังว่าปี 2555 จะเป็นปีที่สงบสุขสำหรับ

คนไทย อย่างไรก็ตามผมจะขอให้คำมั่นว่าไม่ว่าจะมีความยากลำบากอะไร

ก็ตามยูเอ็นเอชซีอาร์จะขอยืนเคียงข้างท่านเช่นเดียวกับที่ท่านให้ความเมตตา

ต่อผู้ลี้ภัยเสมอมา 

 

ด้วยความเคารพ 

 

 

 

 

นายเจมส์ ลินซ์ 

ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย 

และแปซิฟิก 

นายเจมส์ ลินซ์ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและ  
แปซิฟิกมอบตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 5,000 ชุด มูลค่า 7.5 ล้านบาทแก่  
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 



พันธกิจของยูเอ็นเอชซีอาร์ 

การทำงานของยูเอ็นเอชซีอาร์ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้รับมอบหมายจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นผู้นำ และสร้างความ

ร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยทั่วโลก รวมทั้งหาหนทางแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนแก่ผู้ลี้ภัย 

วัตถุประสงค์หลักของยูเอ็นเอชซีอาร์คือการคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพของผู้ลี้ภัย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ดังกล่าว ยูเอ็นเอชซีอาร์มุ่งมั่นช่วยเหลือให้ทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนเองในการขอลี้ภัย และที่พักพิงที่

ปลอดภัยในประเทศอื่น รวมทั้งสามารถกลับบ้านโดยสมัครใจ ยูเอ็นเอชซีอาร์มอบทางออกที่ยั่งยืนแก่ผู้ลี้ภัย

ด้วยการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกลับประเทศโดยสมัครใจ หรือตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศอื่น 

ผู้ลี้ภัยที่อาศัยในค่ายในประเทศไทยจำเป็นต้องหนีจากความรุนแรง และการสู้รบที่เกิดขึ้นใน
ประเทศของตน ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยที่ได้รับการจดทะเบียนจำนวน 88,000 คน* โดยอีก 8,000 คน* 
เป็นผู้ขอลี้ภัยซึ่งอาศัยในค่ายจำนวน 9 แห่งใน 4 จังหวัดบริเวณชายแดนไทย-พม่า ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ 
คือกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และกะเหรี่ยงแดง พวกเขาอาศัยในค่ายเป็นเวลากว่า 20 ปี ยูเอ็นเอชซี
อาร์จึงเน้นการพัฒนา และเพิ่มทักษะเพื่อให้พวกเขาพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งให้ความคุ้มครองความ
ปลอดภัย และช่วยหาทางออกที่ถาวรแก่ผู้ลี้ภัย 
*สถิติปลายปี พ.ศ. 2554 
 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  

• เพื่อให้ผู้ลี้ภัย และผู้ขอลี้ภัยเข้าถึงระบบการให้ความคุ้มครอง การขอลี้ภัย และมีความปลอดภัยทางร่างกาย 

• ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงาน และกระบวนการระดับประเทศเพื่อรองรับนโยบายการให้ความคุ้มครองของรัฐบาล 

• พัฒนาสวัสดิภาพด้านเศรษฐกิจ และสังคมของผู้ลี้ภัย รวมทั้งช่วยหาทางออกที่ถาวรแก่พวกเขา 

จำนวนประเทศที่ 
ยูเอ็นเอชซีอาร์ทำงาน : 

125 ประเทศ 

จำนวนเจ้าหน้าที่ 
ประจำภาคสนาม :  

5,872 คน 

จำนวนสำนักงาน 
ยูเอ็นเอชซีอาร์ทั่วโลก :  

412 แห่ง 

ประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญา 
ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี พ.ศ. 2494  
และพิธีสารเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2510:  

149 ประเทศ 

จำนวนเจ้าหน้าที่ 
ในสำนักงานใหญ่ : 

869 คน 

ค่าใช้จ่ายของยูเอ็นเอชซีอาร์ 
ในปี พ.ศ. 2554 

66,708 ล้านบาท 

บุคคลที่ยูเอ็นเอชซีอาร์ 
ให้ความช่วยเหลือ :  

35,438,870 คน 

อัตราส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ 
ต่อบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ : 

1 คน ต่อ 5,292 คน 

 

จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำ 
ยูเอ็นเอชซีอาร์ :  

6,696 คน 

จำนวนเอ็นจีโอที่เป็น 
หน่วยงานดำเนินโครงการ : 

762  องค์กร 



โครงการให้ความคุ้มครอง 

โครงการสำหรับผู้ลี้ภัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

ยูเอ็นเอชซีอาร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานเป็นหน่วยงาน
หลักในการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัย โดยจัดตั้ง
คณะทำงานประสานงานด้านการให้ความ
คุ้มครองที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และให้คำแนะนำ
แก่คณะทำงานในระดับจังหวัด ยูเอ็นเอชซีอาร์  
มุ่งเน้นที่การเผยแพร่หลักการด้านมนุษยธรรม
และมาตรฐานการคุ้มครองระหว่างประเทศ
ด้วยการจัดฝึกอบรมสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วม และ
พันธมิตร นอกเหนือจากนั้นการประสานงาน 
และแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อ
ผู้อพยพที่เข้ามาใหม่ของยูเอ็นเอชซีอาร์ได้ช่วย
เสริมสร้างความพร้อม และบทบาทในการให้
ความคุ้มครองบริเวณชายแดน 
 

•  ยูเอ็นเอชซีอาร์ทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อลงทะเบียนเกิดแก่เด็กที่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งสอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร เด็กเกิดใหม่
จำนวน 1,977 คนได้รับการจดทะเบียนในปีที่ผ่านมา 

•  ยูเอ็นเอชซีอาร์ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เยี่ยมเยียน และติดตามความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ หรือผู้ปกครองในค่าย เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับ
ความคุ้มครอง จากรายงานพบว่าในค่ายทั้ง 9 แห่งมีเด็กจำนวน 6,500 คนไม่มีพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง (กว่า 3,300 คนเป็นเด็กชาย และเกือบ 3,200 คนเป็นเด็ก
หญิง) โดย 1,860 คนได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมในปีที่ผ่านมา 

•  ยูเอ็นเอชซีอาร์ส่งเสริมการดำเนินงานด้านระบบยุติธรรมภายในค่าย ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในค่ายได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย 443 คดีแก้ไขคดีความต่างๆ โดย 

120 คดีได้รับความช่วยเหลือผ่านระบบยุติธรรมของไทย 

ยูเอ็เอชซีอาร์ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อป้องกัน และปกป้องผู้ลี้ภัยจากเชื้อเอชไอวี / เอดส์ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ยูเอ็นเอชซีอาร์สนับสนุนการให้คำปรึกษา และการบริการตรวจหาเชื้อด้วยความสมัครใจสำหรับผู้ลี้ภัยในค่าย 5 แห่ง กว่า 
5,800 คน ที่ได้รับประโยชน์จากบริการในปีที่ผ่านมา และผู้ลี้ภัยกว่า 26,000 คนได้รับการป้องกันเชื้อเอชไอวี / เอดส์ และเข้า
ถึงโครงการสร้างการรับรู้ในค่ายผู้ลี้ภัย 

ผู้ลี้ภัยและลูกๆ เข้าร่วมฟังการอบรมการลงทะเบียนการเกิด 

โครงการฝึกอาชีพ 
การถูกจำกัดในค่ายผู้ลี้ภัยมานานกว่า 2 ทศวรรษ รวมถึงข้อจำกัด
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกค่าย และทำงานเลี้ยงชีพ ทำให้  
ยูเอ็นเอชซีอาร์พยายามที่จะส่งเสริมผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า  
ให้เกิดการพึ่งพาตนเอง โดยการเพิ่มการฝึกอบรมอาชีพ และการ
พัฒนาความสามารถในการดำรงชีวิต 
เนื่องจากการขาดงบประมาณ ข้อจำกัดทางนโยบาย และข้อ  
จำกัดอื่นๆ ทำให้ในปี 2554 ยูเอ็นเอชซีอาร์ไม่สามารถสนับสนุน
โครงการฝึกอาชีพทั้งหมดที่วางแผนไว้ได้ อย่างไรก็ตามผู้ลี้ภัย
กว่า 235 คนใน 3 ค่ายได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรม   
ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว คนพิการ และผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม
คนที่ยูเอ็นเอชซีอาร์ให้ความดูแลเป็นพิเศษ โดยสถาบันการ

ศึกษาของไทยได้เป็นผู้ให้การสอน และให้ความรู้ทางด้านเทคนิค 

ผู้ลี้ภัยที่ตาบอดกำลังทำการเกษตรในค่ายผู้ลี้ภัย 



โครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 

โครงการสำหรับผู้ลี้ภัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

การตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 ยังคงเป็นทางแก้ปัญหาที่สำคัญสำหรับผู้ลี้ภัย ใน ปี 2554 ผู้ลี้ภัย 9,214 คนได้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 เป็นผลให้
จำนวนผู้ลี้ภัยในค่ายที่ได้รับการลงทะเบียนจากรัฐบาลลดลงจากเกือบ 95,000 คน เป็น 88,000 คนเมื่อสิ้นปี 2554 

 เจ้าหน้าที่ยูเอ็นเอชซีอาร์กำลังสัมภาษณ์ครอบครัวผู้ลี้ภัยในค่ายสำหรับโครงการตั้งถิ่นฐานใหม ่

ยูเอ็นเอชซีอาร์ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติในประเทศไทย 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพ http://www.unhcr.or.th/news/general/601 

ยูเอ็นเอชซีอาร์ร่วมมือ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐบาลในการระบุตัวตนของคนกว่า 506,197 คน ที่ไม่มีสัญชาติ และได้สูญเสียจุดเกาะเกี่ยวกับ
ประเทศเดิม ผลจากความร่วมมือของยูเอ็นเอชซีอาร์กับหน่วยงานของรัฐทำให้การประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา รัฐบาลไทยให้คำมั่นว่าจะ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติเพื่อให้เกิดการเข้าถึงการได้รับเอกสารการจดทะเบียนเกิด และเอกสารรับรองสถานะ โดยรวมถึงกรณีที่มีการแจ้งเกิดช้า ทั้งนี้
เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ แม้ว่าประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติ การปรับปรุง  

พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ในปี 2551ที่ให้เด็กทุกคนได้จดทะเบียนเกิดถือเป็นการป้องกันสภาวะไร้สัญชาต ิ

โครงการการให้ความคุ้มครอง 



การช่วยเหลือน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย 

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ปี 2554 ประเทศไทยได้ประสบภาวะน้ำท่วม  
ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี และกระทบความเป็นอยู่ของคนกว่า 13 ล้านคน  
ใน 66 จังหวัด ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้ร่วมบริจาคเงินสด และตะเกียงพลังงาน  
แสงอาทิตย์ มูลค่า 9 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ และแสดงความขอบคุณ  
ที่ประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ยูเอ็นเอชซีอาร์  
ได้จัดทีมระดมทุนในการช่วยระดมทุนบริจาคเพื่อบรรเทาความเสียหายจาก  

น้ำท่วมครั้งนี้ด้วย 

เจ้าหน้าที่ยูเอ็นเอชซีอาร์กำลังเดินบนสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อแจกจ่าย 
ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ต้อง 
อาศัยอยู่กับน้ำท่วมขัง และไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นเวลาหลายเดือน 

 

การระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง 
ยู เอ็นเอชซีอาร์ เริ่มระดมทุนในประเทศไทยโดยมีช่อง
ทางการบริจาครูปแบบเดียวคือผ่านพนักงานระดมทุน
โดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ สิ้นปี 
พ.ศ. 2554 ยูเอ็นเอชซีอาร์มีผู้สนับสนุนประมาณ 23,000 คน 
ที่บริจาคอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ยูเอ็นเอชซีอาร์ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย เงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับ
จากผู้บริจาคได้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย 
โดยยูเอ็นเอชซีอาร์ไม่ได้นำเงินบริจาคมาใช้จ่ายในการระดม
ทุนแต่อย่างใด 

ในปี 2554 ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้ประสบกับการขาดแคลนเงิน
ทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทำให้ต้องยกเลิกโครงการหลาย
โครงการ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของผู้บริจาคจะทำให้  
ยูเอ็นเอชซีอาร์คุ้มครองผู้ลี้ภัยได้อย่างไม่ขาดตอน และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย 

เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกซึ่งตรงกับวันที่ 20 มิ.ย. ของทุกปี ในปี 
2554 ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยระหว่างวันที่ 
20-22 มิ.ย. ที่โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ภาพยนตร์ 
สารคดีคุณภาพ 4 เรื่องที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติได้ถูกนำ
เสนอเพื่อสื่อถึงเรื่องราวของผู้ลี้ภัย ทั้งความหวัง ความท้อแท้ 
และการต่อสู้ที่ไม่เคยได้เป็นที่รับรู้ 

ผู้ชมกว่า 1,350 คน ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้บริจาค และ
ประชาชนทัว่ไปไดร้ว่มชม และเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัสภาพการณ์
ของผู้ลี้ภัยผ่านภาพยนตร์เหล่านั้น 

“ผมเคยคิดว่าผู้ลี้ภัยเป็นปัญหาเล็ก ๆ แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าปัญหาของพวกเขา เป็นปัญหาใหญ่มากและซับซ้อน” นักศึกษาวัย 22 ปีกล่าว 



ตารางชี้แจงแหล่งที่มาของเงินบริจาคและค่าใช้จ่าย 

บาท 

398,848,512 

101,899,190 

500,747,702 

แหล่งที่มาของเงินบริจาค 

เงินบริจาคจากต่างประเทศ 

เงินบริจาคจากการระดมทุนในประเทศไทย * 

รวม 

*100% ของเงินบริจาคทั้งหมดได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ลี้ภัยในประเทศไทย 

% 

80 

20 

100 

โครงการ 
เพื่อผู้ไร้สัญชาติ 

4% 

สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
สำหรับการให้ความคุ้มครอง 

8% 
สร้างกระบวนการคุ้มครอง 

และออกเอกสารสถานะ 
อย่างยุติธรรม 

9% 

สร้างความปลอดภัย 
จากความรุนแรงและ 

การล่วงละเมิด 
10% 

ความต้องการขั้นพื้นฐาน 
และบริการที่จำเป็น 

19% 
 

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และบริหารจัดการด้วยตนเอง 

12% 
 

การหาทางออกแบบถาวร 
และการตั้งถิ่นฐานใหม่ 

10% 

การให้ข้อมูลการปกป้อง 
และความช่วยเหลือตามหลัก 

มนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัย 
3% 

บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมในไทย 
การขนส่งสิ่งของจำเป็นพื้นฐาน 

เพื่อยังชีพให้แก่ผู้ลี้ภัย 
และการสนับสนุนการดำเนินงาน 

โครงการผู้ลี้ภัย 
11% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
และการเงิน 

4% 

จุดประสงค์อื่นๆ และงบประมาณ 
สำรองจ่ายการดำเนินโครงการ 

ที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้ลี้ภัย 
12% 

บาท 

38,822,495 

44,970,280 

50,154,104 

95,990,058 

59,644,082 

48,641,117 

13,539,551 

54,552,517 

18,052,164 

58,386,850 

17,994,483 

500,747,702 

รายละเอียดการจัดสรรเงินบริจาคในโครงการต่างๆ 

สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการให้ความคุ้มครอง 

สร้างกระบวนการคุ้มครอง และออกเอกสารสถานะอย่างยุติธรรม 

สร้างความปลอดภัยจากความรุนแรง และการล่วงละเมิด 

ความต้องการขั้นพื้นฐาน และบริการที่จำเป็น 

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการด้วยตนเอง 

การหาทางออกแบบถาวร และการตั้งถิ่นฐานใหม ่

การให้ข้อมูลการปกป้อง และความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัย 

บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมในไทย การขนส่งสิ่งของจำเป็นพื้นฐานเพื่อยังชีพให้แก่ผู้ลี้ภัย 
และการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการผู้ลี้ภัย 

จุดประสงค์อื่นๆและงบประมาณสำรองจ่ายการดำเนินโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้ลี้ภัย 

โครงการเพื่อผู้ไร้สัญชาติ 

รวม 

% 

8 

9 

10 

19 

12 

10 

3 

11 

4 

12 

4 

100 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการเงิน 



หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ 
 

รัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ): 
Adventist Development and Relief Agency, Jesuit Refugee Service, 

Solidarités International, Taipei Overseas Peace Service, Thailand Burma 

Border Consortium, Women’s Education for Advancement and Empowerment, 

World Education 

อื่นๆ FAO, ILO, OHCHR, UNDP, UNFPA, UNICEF, WHO, IOM 
 
 
หน่วยงานดำเนินโครงการ 
 

รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ 

องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) 
Aide Médicale Internationale, American Refugee Committee, Catholic 

Office for Emergency Relief and Refugees, Committee for Coordination of 

Services to Displaced Persons in Thailand, Forum Asia, Handicap International, 

International Rescue Committee, Malteser International, Right to Play, Shanti 

Volunteer Association, ZOA Refugee Care 

อื่นๆ UNOPS, UNV 
 
 
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2555 
 

•  เพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ และลดอัตราความเสี่ยงของผู้ลี้ภัยต่อการถูกผลักดันให้กลับถิ่นฐาน 

•  เพิ่มการเข้าถึงกระบวนการการขอลี้ภัย และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองสถานะผู้ลี้ภัย 

•  เพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎร และเอกสารรับรองสถานะเพื่อให้เด็กผู้ลี้ภัยที่อายุต่ำกว่า 12 เดือนทุกคนได้รับ

สูติบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 

•  เพิ่มประสิทธิภาพในการระบุจำนวนคนไร้สัญชาติโดยอ้างถึงเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนขึ้น 

•  ลดความเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงระหว่างเพศในค่ายผู้ลี้ภัย และปรับปรุงคุณภาพของการแก้ปัญหาให้รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

•  ผู้ลี้ภัยทุกคนที่ได้แสดงความจำนงที่จะไปตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องได้รับการช่วยเหลือในการยื่นคำร้องขอย้ายถิ่นฐานต่อประเทศที่ 3 

ที่ท่านร่วมสนับสนุนการทำงานของยูเอ็นเอชซีอาร์ เพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัยในประเทศไทย 

เราจะร่วมมอบความหวัง และสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) 
ตู้ ป.ณ. 2-121 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพ 10200 ประเทศไทย 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
P.O. Box 2-121, Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 
Email: thabaf2f@unhcr.org www.unhcr.or.th 
        UNHCRThailand          UNHCRThailand 
Donor Service Hotline: 02 665 2523 Fax: 02 661 7075 


